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Vokiečiai Sustiprino Okupacijos Jungą, 
Įvedė Nacių Civilinį Režimą

“Lietuvių Veikimo Ribas Nustatys 
Naciai”, Praneša Korespondentas

DR. PRANO ANCEVIČIAUS RADIOGRAMA
jo tikėti, kad vokiečiai leis lie
tuviams patiems savo reikalus 
tvarkytis, jog kur naciai įlen
da, ten jie kitus vergais paver
čia.

(Dėl vokiečių cenzūros, Dr. 
Ancevičius savo telegramose ir
gi negali būti perdaug atviras. 
Kad Lietuvos žmonės jau jau
čia naujojo okupanto leteną ir 
kad jie neturi supratimo, ką 
jiems naujieji viešpačiai numes, 
galima įskaityti Ancevičiaus sa
kiny, kur jis sako: “Sunku pa
sakyti kaip vystysis tolimesni 
santykiai Lietuvoje ir kokias 
veikimo ribas vokiečių režimas 
nustatys musų tautai.” Vadinas, 
Lietuvos žmonės neturi balso 
sprendime savo veikimo ribų ir 
jie priklauso okupantų malonei. 
Red.)

895,000 Rusų 
Karių Suimta, 
Sako Berlynas

BERLYNAS, rugp. 6/—Ru
sija šiame kare neteko netoli 
4,000,000 kareivių ii jos ka
riuomenė dabar galima skaity
ti pakrikusia, paskelbė šiandien 
nacių oficialinė žinių agentūra 
DNB.

Tas pranešimas paremtas vo
kiečių karo vadovybės komuni
katu, kuriame nutodoma, jog 
iki šiol netoli milijonas rusų 
paimta nelaisvėn ir kad kelis 
kart tiek sovietų karių užmuš
ta. x

Komunikatas iš Hitlerio šta
bo pažymėjo, kad nacių ranko
se randasi 895,000 rusų belais
vių. Taip pat tikrinama, kad 
vokiečiai sunaikino 13,145 rusų 
tankus, 10,388 artilerijos pa
būklų ir 9,082 lėktuvus.

Rusai Nuneigia
Kitame komunikate naciai pa

reiškė, jog jie sėkmingai už
baigė Smolensko kautynes ir 
kad dabar vokiečiai stumiasi 
prie naujų operacijų, kurių pa
sėkoj jie tikisi paimti Maskvą, 
Leningradą ir Kijevą.

(Rusai nuneigė nacių tvirti
nimą, kad Smolenskas atiteko 
vokiečiams. Sovietai sako, kad 
netik, kad Smolenskas yra jų 
rankose, bet jie vokiečius tam 
fi'onte dar atgal atstume.)

Naciai taip pat skelbia, kad 
oro puolimai ant Maskvos tę
siami kas naktį ir kad antra
dienio vakare daug bombų nu
mesta ant lėktuvų dirbtuvių.

Britų, Sovietų 
Laivai Užmezgė 
Ryšius Šiaurėj

LONDONAS, rugp. 6. — An- 
glijos ir Sovietų Rusijos laivy
no vienetai užmezgė ryšius šiau
riniuose vandenyse, šiandien 
oficialiai paskelbta. Britų lai
vyno lėktuvai jau pereitą sa
vaitę užpuolė Suomijos uostą 
Petsamo ir Norvegijos uostą 
Kirkenes.

BERLYNAS, rugp. 6. — Įves
tas Lietuvoje, išvijus bolševi
kus, vokiečių karinis režimas 
liko pakeistas vokiečių civiliniu 
režimu. Lietuvos teritorijai pri
skirta žemės šiaurėje iki Dau
guvos upės ir jos reicho gene
raliniu komisaru paskirtas Dr. 
Adrian Renteln.

Visos vokiečių paimtos že
mės Pabalty pavadintos Ostlan- 
du ir jų komisaru paskirtas 
Henrichas Lohsc, iki šiol buvęs 
Schleswig-Holstein gubernato
rium.

Prieš keletą dienų Lohse iš
leido Lietuvos žmonėms progra
minę deklaracijų, kurioje pasa
kyta, jog vokiečiai imasi globo
ti ir apsaugoti “buvusią laisvą
ją valstybę Lietuvą.”

(Dr. AnceviČius prisiuntė 
NAUJIENOMS tos deklaracijos 
pilną tekstą vokiečių kalba. Jis, 
išverstas lietuvių kalbon, telpa 
šio numerio ketvirtam ^pusla- 
pyj.)

Komisarai ApskriČiams
General-komisaras Renteln 

kartu su Lohse deklaracija iš
leido parėdymą atsišaukimo for
moje, kuriuo paskirti vokiškieji 
sričių komisarai:

Kauno apskričiui — Lentzen. 
Kauno miestui — Craemer. 
Vilniaus miestui — Hingst. 
Vilniaus apskričiui — Wulff. 
Šiaulių apskričiui — Gevvec- 

ke.
RugpiuČio antrą dieną . Lohse 

priėmė Ambrozevičiaus vado-' 
vaujamąją laikinąją Lietuvos 
vyriausybę ilgesniam pasikalbė
jimui. Nors to pasikalbėjimo re
zultatai kol kas nežinomi, bet 
gi spėjama, kad jis lietė kra
što tvarkymo reikalus naujose 
apystovose, kurios susidarė, 
įvedus civilinį vokiečių reži
mą.

Ateitis Miglota
Sunku pasakyti, kaip vysty

sis tolimesni santykiai Lietuvo
je ir kokias veikimo ribas vo
kiečių režimas nustatys musų 
tautai. Tenka betgi pažymėti, 
kad bolševikų tėriota lietuvių 
tauta su pasitikėjimu žiuri į 
ateitį. Dienraštis “Į Laisvę” ra
šo:

“Lietuviai kaip vienas susi
klausydami grįžta prie darbo, 
prie tvarkos. Musų akys švie
sesnės ir veiduose matyti šyp
sena. Bet kurie laikini sunku
mai nėra sunkumais. Dabar vis
kas lengva, 'nes žinai, kad ry
tą kėlęs busi namuose ir vaka
re tikrai grįši namo. Tas nuo
latinis netikrumas, tas žvėriš
kas elgimasis su žmogumi mu
sų jau nebepersekioja.”

(Visi Lietuvos laikraščiai da
bar yra po nacių cenzūra ir, 
aišku, lietuviai savo tikrųjų min
čių negali atvirai išreikšti. Ži
nia, kad Lietuvoje vokiečiai įve
dė civilinę administraciją yra 
dar vienas įrodymas, kad Lie
tuva šiandien patapo kita na
cių okupacijos auka, šio reži
mo įvedimas galutinai parodo ir 
tiems optimistams, kurie norė

Londonas Spėja, kad Chutc’iillis Nuskrido Pas FDR

Ši fotografija, parodanti Premjerą AVinston Churchillį ir Harry Hopkins,
Prezidento Roosevelto specialų įgalioti lį, dabar įgavusį ypatingos reikšmės. 
Aukštieji pareigūnai matomi prie lėk'uvo. Londone eina gandai, kad šiomis 
dienomis Churchillis, Hopkinso lydimas, nuskrido “kažkur Allantan” susitik
ti su Prezidentu Rooseveltu.

PIRMOJI REIKMENŲ SIUNTA SOVIETAMS 
JAU ISSIŲSTA IŠ JUNGTINIU VALSTIJŲ

Vežama Amunicija, Ginklai Ir
Mašinos Į Uralo Dirbtuves

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Iš oficialinių sluogsnių 
patirta, kad pirmoji karo reik
menų siunta, adresuota Sovie
tų Rusijai, jau apleido Jung
tines Valstijas.

Siunta išvežta pildant J. V. 
pasižadėjimą teikti sovietams 
pagelbą jų kovoje prieš nacius 
ir ji susideda iš ginklų, amu
nicijos ir industrinių mašinų. 
Pastarąsias sovietai buvo užsi
sakę Amerikoje dar prieš karo 
su vokiečiais pradžią, ir jas J. 
V. buvo perėmusios Amerikos 
apsaugos reikalams.

PJečia Industriją Uraluose
Duota suprasti, kad šios ma

šinos vežamos į amunicijos 
lirbtuves Uralo kalnuose. Ru
sų oficiolai informavo J. V. vy
riausybę, kad Uralo kalnų in
dustrinį regioną sovietai yra 
pilnai pasirengę apginti, ne. 
cam atvejy jei naciams pasi
sektų užimti visą vakarinę Ru
siją. Dėlto, sakoma, rusai no

AnglųLėktuvai- 
Sėkmingai Atakavo 
Vokietijos Miestus

LONDONAS, rugp. 6. — Bri
tų karo aviacija padarė daug 
nuostolių per didelę ir drąsią 
ataką ant Mannheimo, Frank
furto ir Karlsruhe miestų, Vo
kietijoj, naktį iš antradienio Į 
trečiadienį.

Šiai atakai pasibaigus, jau 
švintant, keli britų lėktuvų vie
netai išskrido per sąsmauką 
link Prancūzijos ir po kiek lai
ko iš ten pasigirdo sprogimų 
ir šūvių aidai. Spėjama, kad 
bombarduota Galais ir bou- 
logne.

Rusai Gavo Anglų 
3ombos Formulę

LONDONAS, rugp. 6. — Bri- 
;ai perdavė rusams jų naujiau- 

sios “super” bombos formulę. 
Ta didžioji bomba, sakoma, yra 
pati efektingiausią iš visų iki 
šiol pagamintų.

Šimtui Komunistų 
Mirtis Už Bombą 
Zagrebe, Kroatij’oj

ROMA, rugp. 6. — Suvirs 
šimtas komunistų tapo sušau
dyta arba pasmerkta miriop už 
mestą bomboą, kuri sužeidė 28 
asmenis per Ašies kontroliuo
jamos Kroatų kariuomenės pa
radą Zagrebe antradienį.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai pradėjo .apšaudyti Anglijv iš didžiųjų kanuo-

lių pastatytų Prancūzijos pakraščiuose. <
— Maskva skelbia, kad rusai pradėjo kontra-puolimą prieš

vokiečius fronte tarp Maskvos ir Ukrainos. ANKARA, Turkija, rugp. 6.
— Radijo raportas gautas nuo Prezidento Roosevelto jach- — Politiniuose sluogsniuose tei

tos, sako, kad ji plaukioja Naujosios Anglijos pakraščiuose, giaina, kad Jungtinės Valstijos 
“Churchillio atsilankymas” neminimas. ; s aprėdys it* apginkluos lenkų ka-

— Kanados aviacijos dirbtuvės pagamins 1,000 lėktuviuku- riuomenę, kuri, pasiremiant
riuos, manoma, perims J. V. ir pasiųs Kinijai. prieš kelias dienas pasirašytu

— Japonų spauda rašo, kad Amerika sieksianti įsteigti ba- sutarimu tarp lenkų-sovietų, 
zes Rusijos teritorijoje, prie Ramiojo vandenyno. * bus steigiama Rusijoje.

Oro Atakos Alarmai 
Islandijos Miestuose

REYKJAVIK, Islandija, rugp. 
6. — Antradienio ryte šis mie
stas susilaukė,, 40 minučių oro 
atakos alarmop bet ataka neiš
sivystė. Alarmas buvo paleistas 
•ir Akureyri, šiaurinėj Islandi
joj, bet ir ten atakos nebūta'.7

Sovietai Pilnai
Valdo Padanges
Virš Maskvos

LONDONAS, rugp. 6. — An
glų aviacijos žinovas, sugrąžęs 
iš Sovietų Rusijos, pareiškė, 
kad Raudonoji aviacija yra pil
na oro šeimininkė virš Mas
kvos. Jis sako, kad rusai turi 
“stebėtinai didelį skaičių mote
rų lakūnių.” žinovas išgyrė ir 
Maskvos prieš-lėktuvinę apsau
gą.

Windzoro Kunigaikštis 
Aplankys Washingtoną

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Už kelių savaičių Wash- 
ingtonan atsilankys Windzoro 
kunigaikštis, buvęs Anglijos 
karalius.' Beveik tuo pačiu lai
ku Prezidentą Rooseveltą ap
lankys jo brolis, Kento kuni
gaikštis.

RusąSubmarinas 
Paskandino Naciu 
Transporto Laivą

MASKVA, rugp. 6. — Rusai 
sako, kad jų submarinas pa
skandinęs priešo transporto lai 
va, pilną kareivių, Baltijos ju 
roję. Manoma, kad lai butą vo
kiečių.

Rusų komunikatas taip pat 
pabrėžia, kad Raudonoji armi
ja visuose ilgojo fronto punk
tuose sėkmingai atlaikė vokie 
čius. Maskva tryliktą naktį iš 
eiles nacių lėktuvų užpulta. 
Alarmas tęsėsi pusketvirtos va
landos, bet, sakoma, nuostoliai 
labai maži.

Maskvos radijas paskelbė., 
kad tik vienam nacių lėktuvui 
pasisekė prasiskverbti pro prieš
lėktuvinę ugnį. Penki vokiečiu 
lėktuvai numušti šalia Mas
kvos.

Rusų karo biuletenis sako, 
kad vokiečiai priversti mokėti 
labai aukštą kainą gyvybėmis, 
kautynėse prieš raudonarmie
čius. Tikrinama, kad vokiečiai 
sunaudojo visus atsargos ka
rius ir kad dabar naciai fron- 
tan siunčia senosios klasės re
zervistus ir 16-17 metų jaunuo
lius.

S. A. Lozovsky, sovietų už
sienio reikalų vice-komisaras 
pareiškė spaudai, kad Vokieti
jos armijos suirutė jau prasi
dėjo.

Teigia, Kad J. V. 
Aprengs, Apginkluos 
Lenkų Kariuomenę

Ar Rooseveltas 
Tikrai Susitiko 
Su Churchilliu?

VVASHINGTON, D. C., rugp 
3. .— Gandai, kad Prezidentas 
Rooseveltas ir Premjieras Chur- 
chillis susitiko ar susitiks “km 
nors Atlanto vandenyne”, ne tik 
kad ne sumažėjo, bet padau 
gėjo. Apie tą “galimą” susitiki 
mą. kalbama ir VVashingtone ii
Londone.

Bet viskas kas tikrai žino 
ma, yra tik tai, kad nei Ame 
rikos nei Anglijos pareiguna 
susitikimo galimybių nenunei 
ge.

Jei tie, dviejų angliškai kal
bančių tautų, viršininkai tikra 
susitiko ar susitiks, tai jų vy- 
riausybės tikrai sugebėjo vis;, 
žygį apvilkti neįlaužiama pa
slaptimi.

Laikraštininkų Neleido
Anglijos žmonės jau kelio.* 

dienos nežino kur randasi j t 
premjieras. Prezidentas Roose 
veltas pereitą sekmadienį iš 
plaukė jachta į Atlantiką “ato 
stogauti”, bet laikraštininkam 
neleista vykti kartu, kaip, kač 
buvo įprasta iki šiol.

Washingtono oficialus sluog 
sniai patyrė, kad vandenyni 
Prezidentas Rooseveltas perse 
do iš jachtos į didžiulį karo lai
vą, kuris gali plaukti tolimoj 
kelionėn.

Londone, oficialus sluogsnia?’ 
tik tiek pareiškė, kad pasaky 
ti kur Premjieras randasi ne 
galima, nes tai esanti “karinė 
paslaptis”.

Reikšminga ir tas, kad Lon
done negalima patirti kur ran
dasi Harry Hopkins, Preziden 
to specialus įgaliotinis, šiomis 
dienomis apsilankęs Maskvoje.

ORAS
Saulėta, šilčiau.
Temperatūra tarp 85-90 laip

snių. Pietų vėjas.

ri industriją rytuose labiau iš
plėsti, o tam reikalinga Ame
rikos mašinerija bei tam tikra 
žaliava.

Sostinėje manoma, jog siuntos 
rusams vežamos Ramiuoju van
denynu, nežiūrint netiesioginių 
Japonijos grasinimų įsikišti. 
Japonų spauda jau kuris laikas 
išsireiškia, kad siuntimas Ame
rikos ginklų ir amunicijos į Vla
divostoką, gali būti paskaity
tas “nedraugišku” aktu, nes ja
ponai, girdi, yra susirišę su 
Ašimi.

J. V. pareigūnai vienok ma
no, kad Japonija vargiai drįs 
“kištis” prisibijodama, kad tas 
privestų prie rimto nesusipra
timo su Jungtinėmis Valstijo
mis ir Rusija.

Dabar siuntos vežamos sovie- 
■ų laivais, bet čia manoma, kad 
.ūsų komercinis laivynas per
ui ažas ir kad gal reikės tar
nybon įjungti keli Amerikos lai
vai.

15 Republikoną 
Protestuoja Prieš 
“Žengimą Karan”

AELXANDRIA BAY, N. J., 
rugp. 6. — Penkiolika įžymių 
republ ikonų, jų tarpe buvęs 
Prezidęntas Hooveris, išleido 
viešą pareiškimą, kuriame jie 
sako, kad Amerikos dalyvavi
mas dabartiniam kare “gali 
greičiau sunaikinti demokratiją 
šioj šaly, tuo pačiu ir vakari
niam pusrutuly, negu ją įsteig
ti Europoj.” x

“Amerikos žmonės turėtų 
tvirtai reikalauti Kongresą, kad 
tas sustabdytų Amerikos žen
gimą į nepaskelbtą karą,” pa
reiškimas sako. Tarp pasirašiu
sių yra Alf M. Landon, Char
les G. Dawes, John L. Levvis, 
Robert M. Hutchins ir Irvin S. 
Cobb.

Anglij’a Rimtai 
Žiuri Į Grasini
mus Thailandijai

LONDONAS, rugp. 6. — Už 
sienio reikalų ministeris An- 
thony Eden atstovų bute pa
reiškė, kad Britanija butų pa
liesta jei kas nors “grasintų 
Thailandijos saugumą ir nelie
čiamybę.”

Jis sakė, kad Anglija butų 
ypatingai susidomėjusi, nes ja
ponų įsikraustymas ten, gra
sintų Singaporo saugumui.
<--------- - —-----------\

Per
Rugpiučio

MANĖSI
NAUJIENŲ RAŠTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET.
Sekmadieniais
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“NAUJIENŲ” ADM
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APYSAKA I Regina J-fė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
.............. 1 I»I I"I 1111 UI M11 . < III F.'IX ■ .IIIW»tH'MJ.||i^.. J... į III !T

(Tęsinys)

Tačiau rimtai pagalvojusi 
ir pilnai supratusi kaimo 
žmonių reikalus ir papročius, 
sutiko su tuo, kad ji negali 
būti tuo, ko reikia Domo ną- 
mams. Ji neturi nei kraičio, 
nei tūkstantinio pasogo ir, 
kol ne vėlu, ji turi pasitraukti 
Domo laimei iš kelio.

Ji Domui nieko nerašė apie 
pasikalbėjimą su jo broliu. 
Net ir į jo du laiškus nebeat
sakė.

Sielojosi Valė, krimtosi dėl 
visos praeities, kuri jos ma
nymu, dabar gula ant jos visu 
sunkumu.

Domas nesulaukdamas nuo 
Valės laiškų, kartų parašė jai 
trumpą laišką, kad žada greit, 
vėl ją pamatyti. Jis dėl savo 
svajojamos ateities —greičiau 
pradėti naująjį gyvenimą, bu
vo klusnus ir pavyzdingas sa
vo pareigose, už tai gavo po
rą dienų atostogų.

Neužilgo po šio laiško, vie
ną sekmadienio rytą, į Valės 
duris pasibeldė. Ji jas atida
riusi pamatė Katriutę, kurią 
Domas buvo atsiuntęs pas Va
lę, pranešti, kad praeitą nak
tį Domas atvyko dviems die
noms atostogų, ir būtinai nori 
ją matyti, ir pasikalbėti.„ Pra
šė ją atvykti su Katriute į kai
mą.

Kovodama su ilgėsiu, su no
ru matyti Domą, Valė visgi 
ryžosi ištarti, kad ji dėl labai 
svarbių tarnybos priežasčių 
jokiu būdu negalinti šiuo lai
ku niekur išvažiuoti, tuo la
biau, kad šiandieną negalė
sianti grįšti atgal.

Katriutė patikėjo ir labai 
apgailestavo, kad Valė nega
li matyti Domą. Grįžo namo 
viena.

Sunkiais atodūsiais lydėjo 
Valė Katriutę žvilgsniu, jai 
taip norėjosi bėgti paskui 
Katriutę, bet... giliai, giliai 
širdyje savigarbos balsas kar
tojo “Nors tu ir neturtinga, 
bet tu taipgi žmogus, tu dar 
jauna, kaip vos pražydusi gė
lė. Tau taip pat kada nors 
tau lygi laimė nušvis. Palik 
ramybėje savo šią tyrą pir
mąją meilę, rauk iš jausmų 
gelmės tau nelygų žmogų. Su
prask tai, kol nevėlu. Nepulk 
po kojų pažeminimui, neapy
kantai, už^aufioĮjimams ir 
skriaudai, kuri visą gyveni
mą gali persekioti, ardydama 
tavo laimę!!....

Ji paklausė savų . aušinės 
balso ir įsitikinusi, kad rei
kia pasitraukti iš kelio, l^urį 
gula visokios neapykantoj,

Domu, sukelti jo šeimoje ne
malonumą.

Valė rado Domų savo kam
baryje bestovintį. Jo aukštą ir 
tiesią stambių pečių figūrų 
puošė jaunesniojo pųskarinm- 
ko uniforma, kuri jam labai 
tiko, priduodama dar reikš
mingesnę išvaizdą.

Besigrožėdama Domu ji ta
rė, “Sveikas, Domai. Iškil
mingai atrodai lietuviško ka
rio uniformoj. To nesitikėjau! 
Matai, kaip gerai, kad tu są
žiningai atlikai karo tarnybą. 
Matyti, kad iš tavęs visai pa
vyzdingas karys, nes paaukš
tinimų gavai.

“Ačiū, Vale, už pagyrimą”, 
atsakė Domas. “Bet sakyk, 
kodėl tu neatvažiavai? Ar tu 
supranti, kaip aš išsiilgau ta
vęs? Argi tu tam mane siun-i 
tei, kad greičiau nusikratyti 
manęs? Aš kaip paukštis pas-t 
prukęs iš namelio, lėkiau pas 
tave, kad greičiau priglausti 
tave prie išsiilgusios krūtinėj, 
kad palengvinti savo išsiilgi
mą. O tu neradai nei pusės 
dienos laiko, kad suprasti, iš
girsti ir nutildyti mano ilge
sį! Be to, aš norėjau pasitaręs 
su tavim, perstatyti tave savų 
namiškiams, kaipo mano su- 
žiedotinę.”
rr Valė nuo šių žodžių n ežy* 
miai krūptelėjo ir nuleidusi 
akis pastebėjo Domui, kaip 
jis esąs ir kalboje ir apsiejime 
pasikeitęs.

(Bus daugiau)

Mandagumas yra moters ne
pakeičiamas turtas jos grožiui. 
Gražus veidas yra patraukiantis 
žvilgsniui, bet tikra siela gro
žio yra charakteris ir malonus, 
mandagus atsinešimas prie 
draugų. *

Gražus veidas turi mažą reik
šmę, kada moters kalba yra aš
tri ir jos nemandagus apsiėji
mas yra jos tikras priešas.

Simpatinga moteris, kalbanti 
švelniu balsu, nors jos veidas ir 
nebus žavingai gražus, visuomet 
liks kiekvieno mintyje, kaipo 
graži moteris.

Todėl mandagumas ir yra ne
pakeičiamas turtas. —ONA

- ----------------------i.»".kr r.?w -v1? ""* " 'T' 1 ■■ * ' *’ i,i.''."T' 1 " >'"!-■ 1 "' '■ v 
Visus raštus iv susirašinėjimus Ijecimičius šį Moterų Sky
lių prašomo siųsti sekamu adresų:

Nora M. Gugis,
* 3323 $p, Halsted SU Clųcago, III.
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PORTRAIT
‘Thnugh he loved her wholly, 
{lis heart he’d never mmd, 
He was alwąys murii too eautioųs 
Of the thnigs one might sąy, 
Qr, of the wealth someday heM flnd, 
Inęoųsiderate and gruff, 
Fuji of day dmms and visiems 
Eaeh day he’d say ’ve had eimugh” 
Than bUme her for bis iudneislons. 
Būt let tham be thesę faults pf his 
Thare ia treasųre tp oųtweigh |hm, 
His proud wi|l that ah.arply stirred 
Cllmbs as sūrely as the tlde, 
Geutleness to beari; and birdj 
And oh, at tlmes a tenderneas ';-’ 
Tqq deep, to be gathered in a word, ' '

Vanda Byanskas
--------- -—... .. . ii ji'.1 ■rjĮtunĮi.'Įh.■ jwa-'!oiui

Atostogos Laikas ir Vaikų 
Miegas.

PASIKARTOJANTIS SMŪGIS LIETUVAI 
IŠ RYTŲ

Veda—Nelda Gražiutė

šiek-tiek nusiramino.
Rytojaus dieną Valė baigė 

darbą ir dar liko raštinėj. Ko 
tai delsė, ko tai knisosi popie
riuose, kąd tik ilgiau laikyti 
mintis užimtas darbu.

Namie nesulakudami Vąlės 
iš darbo atsiuntė mergaitę, 
kuri pranešė, kad jos laukia 
koks tai kariškis.

Neabejojo Valė, kad tai Do
mas grįždamas iš atostogų už
suko pas ją.

Paskubomis Valė galvojo, 
kaip jį pasitikti, kaip kalbėti, 
kad tik jis nepastebėtų jos ne
igiamą permainą. Visą pasi
kalbėjimą su Domo broliu 
Valė nutarė nutylėti. Ji manė, 
kad bus geriau jai vienai peri 
gyventi, negu pasidalinus su

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Jeigu reikia ilgesniam laikui 
palikti ką nors verdant ant pe
čiaus, ir norj eiti kiton rusėti 
aamo du htif gerai užsistatyti 
iaiki-odį, kuris suskambęs ir 
primins jums, kad ten kas nors 
virtuvėje jau ’švirč. Tokiu bu
dy moterys nesudęgina nei ver
damą dalykų, nei savo puodų.

lodino žymes galima išimti 
iš divonų, payilgipus žymę SU 
denaturuotu alkoholiu ir tuo- 
jaus nuplovus su drungnu mui
luotu vandeniu. Bet reikia nau
doti ne stiprų muilą ir paskui 
gerui išplauti sy švariu vande
niu. —Kaimynka<

Vasaros laikas yra vaikams 
atostogų ir poilsio laikas. Jiems 
dabar ramu, nes mintyse vaikai 
gal? pasilsėti. Nereikia mokin
tis, nereikia atlikti į laiką už
duotas lekcijas ir nereikia sku
bintis ar bijoti to mokylklos 
varpo.

Ištikrųjų, per atostogų mėne
sius vaikams daug dalykų ne
reikia daryti. Jiems tai atosto
gos nuo knygų, bet jauni vai
kai yra energingi ir veikliai gy
vena ir žaidžia. Tad, fiziškai 
vaikai pavargsta ir turi pasil
sėti,

Del to sveikatos autoritetai 
ragina tėvus nesustoti kreipti 
atydos į vaiki] miegą ir stebėti 
kaip ilgai ir sveikai jie miega, 
dabar kada nereikia mokyklą 
lankyti.

Kaip ilgai reikia miegoti?

Mokslo arba atostogų mėty 
jaunesni vaikai, iki septynių 
metų, turi miegoti dvyliką va
landų kasdien. Vaikams nuo 
aštuonių iki dvylikos metų rei
kia nemažiau kaip dešimties 
valandų miego, o geriau vie- 
nuoliką. Yra patartina, kad vi
siems kitiems vaikams hutų 
paskirta nemažiau kaip dešim
tis valandų miego, Kai kuriem s 
vaikams, kurie nėra tąip stip 
iųs ar sveiki, .arpų kurie dau
giau fiziniai ar nerviškai save 
nusivurgina, reikią daugiau 
miego negu kitiems.

Miego svarba

Žiemą arba vąsąrą svarbiau
sias dalykas apie miegą / nėra 
skaičius tų valandų, kuriąs vai
kas . praleidžia lovoje, bet ra
mumas jo miego. Kada vaikas 

• miega, tai namie turi būti vis

kas tyku, šviesos užgesintos, 
lovos ir užvalkalai švarus ir 
nepersunkųs ir naktiniai rūbai 
nupertaniprųs ar perdideli,

Apsimokėtu nita'ims apžiū
rėti lovas, kac&ęebutų gildai 

1matrasuos^Mdt^^^id-j:'8.btii‘i^š,ai 
nebūtų suluij^ tokios sty
gos! kankibįtvaiko miegą ir yra 
nesveika jo* kūno vystymui,

Kad vaikas sveikiau miegotų 
naktį, tėvams.^^ikia vaikus 
įpratinti rami^lMįr tykiai pra
leisti apie valahdą laiko prieš 
einant gulti. Peštynės', verks- 
'mas, baugios pasakos, susij i- 
dinimai klausantis radio, per 
didelis vąjgyniąs prieš miega 
nėra labai" prielankus tokiai ra
miai poilsio valandai.

i
Tad tėvai, kurie nori, kąd 

atostogų metu jų vaikai hutų 
pasilsėję, sustiprėtų sveikatoje 
ir įgytų energijos mokslui, tu
rėtų saugoti vaijkų miegą kaip 
vasaros, taip ir žiemos laiku ir 
pepakeisti miego tvarkos ato
stogų laiku.

Dar nepraėjo ketvirtadalis 
šimtmečio kai tuometinis jos 
pavergėjas Rusijos caras labai 
skandžiai nuskriaudė ir beveik 
mirtinai sunaikino musų Tėvy
nę Lietuvą.

Nors Rusįjos caras kariavo 
su Vokietijos kaizeriu, bet Lie
tuvai ir Lietuvos gyventojams 
prisėjo labai skaudžiai nuken
tėti. Per ištisą*1914*18 metų pa
saulinio karo laikotarpį, su 
kiekviena diena, savaite, mėne
sių ir metais Lietuvos kūne da
rėsi didesnės ir gilesnės žaizdos, 
Q Lietuvos žmonių gyven mas 
— vargingesnis ir skaudesnis.

Rusų ir vokiečių mūšiai Lie
tuvoje išdegino, išgriovė ir ki
taip išpaikino Ištisus Lietuvos 
mieštus, miestelius, kaimus ir 
viensėdžius, neaplenkdami nė 
nesigailėdami ir žmonių gyvy
bių, Jų skaičius gal ir lig šiolei 
nėra žinomas, O visa 4ai įvyko 
pasidėkojant rytų ir vakarų 
amžiniems Lietuvos priešams.

Sutemos Metai Lietuvai.

Praeitų metų Rusijos okupa
cija Lietuvai ir vėl atnaujino 
žaizdas. Vos tiktai “užšvitus” 
“Stalino saulei” (užtemus liūd
nai ir skaudžiai tamsai) Lietu
voj, ir vėl pasikartojo istorija... 
Ir vėl tas amžinas ir žiaurus 
Lietuvos priešas pradėjo savo 
kruviną puotą!.. Ir vėl Lietu
vos kūną . skaudžiomis žaizdo
mis sužalojo it kraujuose pa
skandino!.. Į kalėjimus sugru
do į Rusijos gilumą išvežė ir 
mirtimi sunaikino lig šiolei dar

tikrai nežinomus, bet gana di
delius skaičius geriausių ir išti
kimiausių Lietuvos sūnų ir duk
terų.

Jeigu Rusija savo begėdiškos 
— veidmainingos malonės — o- 
kupacijos Lietuvai nebūtų su
teikus, tai dabartiniam Vokieti- 
jos-Rusijos karui prasidėjus 
Lietuva nebūtų susilaukusi to
kio skaudaus likimo.

Lietuva Laimės!

Lietuvos ir Lietuvių Tautos 
likimas — yra ir šios šalies lie
tuvių likimu, nes, kuomet pra
eito pasaulinio karo metu Li<> 
tuva ir Lietuvių Tauta kentė, 
lai Amerikos lietuviai jos pa
dėtį pilniausiai atjautė. Ir kaip 
tiktai 1918 metais išgirdo LIE
TUVOS LAISVĖS TRIMITO 
BALSĄ, tai nepasitenkino vien 
tiktai tuo neišpasakytai malo
niu ir džiaugsmingu balsu gėrė
tis, bet ištiesė savo pagalbos 
ranką pakilti Lietuvai iš karo 
griuvėsių ir pelenų.

Tat, ir dabar turime neabejo- 
jančiai tikėti, kad šis diktatorių 
karas baigsis mažųjų tautų lai
mėjimu, o kartu ir musų Tėvy
nės Lietuvos pilnos NEPRI
KLAUSOMYBĖS ir LAISVĖS 
atgavimu. Bet tada ir vėl musų 
paguodos ir pagalboj ranka bus 
reikalinga iš karo griuvėsių ir 
pelenų kylančiai musų TĖVY
NEI ir TAUTAI.>

Tad, budėkime, kad ir vėl sa
vo pareigą atliktume!

V. J. Količienė

AR APSAUGOJAI® SAVO SVEIKATĄ?

Rudeninės mados hmIo, kad 
saitai bus labai populiarus. Kos
tiumai yra planuoti su ta min
tim, kad moterys bus labai už
imtos šį rudenį apsaugos dar
bais, todėl jų dėvėjamos drapa
nos turi byli paprastos ir “bu- 
sinesslike”.

Po visų vasaros šviesių ir aiš
kių spalvų, rudeninės spalvos 
bus truputį kaip ir siurprizas. 
Juoda ir ruda spalva, kaip pa
prastai, bus daug dėvimos. Ki
tos spalvos bus žalios, žalsvai 
mėlynos ir pilkai mėlynos, taip
gi daug turtingai raudonų.

Sijonai bus kvolduoti aplink 
ir kvoldai prasidės žemiau klu
bų linijos, taip kad duoti tą 
“ploną-laibą liniją”.

Bendrai, rudeninės mados ro
dos bus individuališkos, bet be 
jokių bereikalingų pridėčkų.

Sekite šiuos patarimus dėl 
laimės ir sveikatos.

(Iš “Moteris.”)

MADOS

Maistas Į
Veda MORTA RUGlENt

Supiaustykite viščiukus, tinka
mus kepimui. Sudėkite į keptuvą 
oda į viršų, Gausiąį aptepkite 
sviestu ir apdėkite supiaustytais 
svogūnais. Kepkite: karštam, pečiu
je apie 30 minučių. Prisukę ugnį 
ąpiherkite druska ir pakepinkite 
lengvai dar apie 15 minučių. Su
dėkite į didelį indą, papuoškite 
petruškomis ir poduokite stalan.

Daržovės su Vištiena
3 pomidorai (tomątoes)
6 piuviai lašinių
1 puodukas kapotos vištienos 

(salad)
Majonezo 1

, Kimštų alyvų
Saločių
Nulupkite pomidorus ir supiaus

tykite riekėmis stąmbįąi. Aut kiek
vienos lėkštės uždėkite du ar tris 
trapius lapus Saločių ir po dalį 
pomidorų. Ąnt pomidoro uždėkite 
vištienos, gerai sumaišytos su ma
jonezu. Papuoškite dar trupučiu
ku majonezo, ir pjaustytomis aly
vomis. Sutrupinkite keptus laši
nius į mažus šipuliukus ir apder
kite jais patrovą.* b
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Aemkite tuos, kurie ■* 
garsinasi

“NAUJIENOSE”
» _ . . ■ . » • * J' . *4 ' **

Kas ir Kaip Daryti.
I Štai yra penki pagrindiniai 
patvarkymai, kurie turėtų pa
gelbėti ( palaikyti jus ir jūsų 
šeimą geroj sveikatoje:

Pas Daktarą—Kartą į Metus.

1) Turėkite medikalį egza
minavimą bent kartą į metus. 
Jeigu gydytojas rekomen
duoja taukiaus, pildykite jo 
patarimą. Yra geras dalykas, 
kad tas pats gydytojas egza
minuotų ręguliariaj, nes jis 
žino jūsų sveikatos istoriją ir 
jūsų problemas.

2) Naudokitės proga kiek
vieno apsaugojimo, kurį me- 
dikalis mokslas padarė kiek
vienam prieinamu.

"Pavojaus S^gnalmy

3) Eik pas gydytoją tuo- 
jaus, jeigu pastebi kokių ne
normalių simptomų. Sekanti 
yra geli pavojaus signalai:

a—Jautimas nuovargio, ypa
tingai po nakties poilsio.

b—Erzinimas arba nerviš
kumas. Tas gali reikšti liąukų 
negerą veikimą, tuberkulozą, 
arįa tiktai reikalą pakeisti 
aplinkumą. ,

c—Bet kokį ūmą puolimą 
arba užaugimą svorio. Daž
nai žmones tiki neteisingai, 
kad augimas svoryje reiškia 
gerą sveikatą. Tikrenybėje, 
urnas nutukimas gali reikšti 
gilinus (“glandular”) padėtį, 
kuri reikalauja rimtos atydos.

d—Nhtsojimas apetito. Ne
virškinimas.

e—yidurių skausmas, vi
suomet rimtas, niekuomet ne
turi būti gydomas su vaistais 
viduriams suliuosuoti.

f—Vėmimas, be sprantamų 
priežasčių.

g—Dažnai alpimas.
h—Dažnas ir gausus kraujo 

tekėjimas iš noises.
i—Temperatūros' kylimas 

virš normaliu tuom pačiu lai
ku kasdien.

j—Nuolatinis ,užkimimas.
k—Galvos skaudėjimas.
I—Nenormališka padėtis o- 

dos, skaudulys, kuris neužgi- 
ja bėgyje dešimties dienų. 
Karpa arba ruda žymė, kuri 
keičia savo formą ir didį.

m—Guzai, ypatingai kruti
nėję.

Daktaro Nebijokit!

4. — Veikite tuo supratimu, 
kad beveik visos ligos -yra iš
gydomos, jeigu gydomos jų 
pradinėje stadijoje. Nelaimei, 
daug žmonių bijo eiti pas gyr 
dytoją, dėl to, kad neišgirsti 
ką nors nemalonaus. Tačiaus, 
nei viena 'tikra organiška 
betvarkė nebuvo išgydyta, ne
norint pripažinti jos buvimą. 
Tikrenybėje, baimė pati griau 
na jūsų sveikatą.

Neisivaizduokit Ligų!
5. Nebūkite sveikatos fana

tikas. Būtinai eikite prie gero 
ir atsąkomingo daktaro dėl 
patarimo, bet niekuomet, prie 
jokių aplinkybių, neleisk sa
vo vaizduotei duoti sau visas 
medikalio žodyno ligas.

Neužleisk tikros ligos, bet 
ir neišgalvok kitos ligos. Tas 
reiškia, saugojimas savo pro
tinės kaip ir fizinės sveikatos.

Naudokitės visa apsauga, 
kurią mokslas duoda tau, ir 
tada nustok rūpintis apie sa
vo sveikatą.

Yra geras dalykas suprasti, 
kad gera sveikata yra priedi- 
nįs produktas naudingo, link
smo gyvenimo.

No. 4865. Apatinuke ir kelnaitės. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, ir 44.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti aavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SL, Chicago, I1L

NAUJIENOS Psttem Dept
S. Halsted St, Chicsco* BL 

CSa įdeda 16 centų fcr yraiaa 

atchprtt km paTyadl No . .. . 

Mlero® . . _ per krvtM

(Vardas ir pavardB)

(Adresas)
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Įspūdžiai iš Lietuvos.
Rašo musų korespondentas, atsiJankęs Lietuvoje

Atsistoju prie Karininkų Ra
movės. Staiga prie manęs pri
bėga vienas pažįstamas ir, iš 
džiaugsmo mane išbučiavęs, 
liūdnu balsu pratarė:

—Brangus prieteliau, džiau
giuosi tave pamatęs, bet turiu 
tau pranešti, kari daugiau musų 
bendrų prietelių bei pažįstamų 
mažai ką berasi. Juos prieš pat 
karą visus išplėšė bolševikai iš 
musų tarpo. Iš Kauno išvežė 
kelis tūkstančius inteligentų, o 
iš visos Lietuvos kelias dešimtis 
tūkstančių. Kiti gi dar spėjo 
pasislėpti. Koks jų dabar liki
mas, niekas nežino.

Šie mano prieteliaus žodžiai 
patvirtino gatvėje matytos mi
nios vaizdą. Tai buvo minia be 
inteligentų. Tik pabuvęs vieną 
parą Kaune, pradėjau vis dau
giau matyti pažįstamų žmonių 
ir matytų veidų. Taip pamažu 
pradėjau ir pats atsigauti, dau
giau patirti, pasidalinti bend
rais įspūdžiais ir aptarti svar
besniuosius bendruosius musų 
reikalus.

Visos Kauno valdinės įstai
gos nuo birželio 23 d. buvo su
kilėlių rankose. Jos^veikia su
kilėlių vyriausybės parėdymu 
ir nurodymais. Jos palaiko rei
kiamą kontaktą su vokiečių ka
riuomene. Karo Muziejaaus 
bokšte plevėsuoja Lietuvos val
stybės vėliava ir vokiečių ha- 
kenkreuzas. Visi kiti gi pasta
tai yra pasipuošę tiktai tautinė
mis vėliavomis nuo biržel’o 23 
d. po pietų.

Laikinosios vyriausybės pa-

rėdymu Lietuvoje paskelbtas 
pinigų kursas, būtent, 1 vokie
čių markė lygi 10 rusiškų rub- 
lių.

Kauno mieste didelės maisto j 
stokos nejaučiama, nes ūkinin
kai 
gy
dą r 
nių
neperimtos, o pagaliau ir nėra 
iš ko perimti, nes bolševikai iš
lakstė.

pradėjo vežti maistą j tur-
Bet daugelis krautuvių 

neveikia, nes jos iš ligšioli- 
bolševikinių valdovių dar

Sukilimo aukos
Bendra kauniškių nuotaika 

gera. Deja, kauniškiai yra t ek 
išterorizuoti, jog jie dar nėra 
atsipeikėję ir negali tiksliai iš 
jų ką pozityvaus išgauti. Jie 
džiaugiasi ir kartu verkia. Ir 
tai suprantama, nes jie dar gy
vena raudonosios pabaisos įvai
riais prisiminimais ir dar vyks
tančiais mieste ir visoje Lietu
voje įvykiais. Juk dar naktimis, 
nežiūrint vokiečių žygiuojan
čios kariuomenės, mieste eina 
kovos su bolševikų partizanais: 
sukilėliai valo miestą nuo rau
donųjų parazitų. O dieną kau
niečiai mato tų kovų rezulta
tus — lavonus, karstus, šimtus 
sužeistų ir pagaliau vis naujai 
supiltus kapuose kapus. Ypač 
didelį liūdesį pergyveno kau
niečiai birželio 28 d., kada jie 
masiniai laidojo Lietuvos sū
nūs, kurie, pirmieji gindami 
Lietuvos garbę, žuvo už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę. 
Tai buvo nepaprastai įspūdin
gas vaizdas, kurio liud’ninkai

“Tamsta Esi Sveikas...”

Dr. Michael C. Geraci (kairėj), drafto tarybos 
gydytojas, išcgzaminavęs garsųjį beisbolo metiką Bob 
Fellerį, atranda jį esant puikiam fiziniam stovy.

barbarus ir musų tautos per 
metus patirtas kančias. Juk 
žiūrėk, mes pasilikę gyvi ir ne- 
^4vežti, per ištisus metus nė 
vienos nakties ramiai nemiego
jome... Praradome nervus^ esa
me užguiti, paversti mašinomis, 
gyvuliais, mums išplėšta bet 
kokia teisė, mes apsvaiginti, 
duokite mums atsikvėpti, tada 
męs busime sau žmonės ir ga
lėsime būti objektyvesni... Tik, 
gink Dieve, nekalbėkite mums 
apie politiką, partijas ir kitus 
panašius dalykus. Bukime lie
tuviai ir tik lietuviai. Atsidėko
kime kaip reikia musų žuvu- 
siems broliams...

Man beklausant savo draugo 
, skaudžių pergyvenimų, , staiga 
pasigirdo šūviai, ir musų pasi
kalbėjimas laikinai nutruko. 
Tai buvo 11 vai. nakties. Mat, 
prasidėjo vėl kova. Ji tęsėsi vi
są naktį iki 4 vai. ryto.

Sukilimas Kaune

Šis “mikroradiatorium” pava
dintas instrumentas susideda iš 
dviejų pieštuko pavidalo putna- 
go lazdelių, kurių nepaprastai 
aštrus galai supuola, šviesa, lei
džiama pro drūtgalį, praeina iki 
pat lazdelių smailagalių. Tokiu 
budu tais putnago smailagaliais 
galima po mikroskopu nušviesti 
net visai mažutytes audinio pa
leles. Su šito instrumento pa
galba mokslininkai tikisi įsi
skverbti į pačias gyvosios gam
tos geimas ir, sako, galėsią ste 
bėti gyvų narvelių auginio pro
cesą — kitaip sakant, jei šis su
manymas gerai pavyks, tai tada 
bus galima matyti, kaip žolė 
auga.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni
Jęu*kit*s Smarkus, fi vieži, Daug Jaunesni 

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.--ku- 
nam, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
lodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras ražo: ‘’Taa labai patarnavo mano ligo
niam. A6 pats j| vartojau. Pasekmės pui
kios." Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunes
nis nuo Mos pat dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

DOCTOR'S AMAZING LIQUID 
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(ozternally caused)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Modern Roofinę Co. ?
1821

COAST 
TO 

COAST!
No matter what vou’ve tried vithout 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Lriouid Žemo—wnich quickly relieves 
itcning soreness and starta right in to 
help nature promoįp FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo. -

neužmiršs visą savo gyvenimą. 
Prie šių šventų kapų be palio
vos ištisomis dienomis dabar 
lankosi likusieji kovos draugai 
ir kiti kauniečiai. Daug ten 
praliejama ašarų, daug, kas ten 
prisiekia eiti žuvusiųjų keliais, 
daug kas ten randa, kaip lietu
vis, savo gyvenimo prasmę ir 
nusibrėžia savo gyvenimo tiks
lą. Liūdna, kad šixe didvyrių 
kapai diena iš dienos negailes
tingai didėja. Jie priglobia kas
dien apie 10—30 nuo sunkių 
žaizdų mirštančių sukilėlių. O 
tokių nelaimingųjų vien Kaune 
yra apie 300 ir lengviau sužeis-

tų apie 2,000 žmonių.
Nekalbėk apie politiką

Kalbėdamasis su vienu iš sa
vo geriausių pažįstamų, vienu 
inžinierium, iš karto pajutau, 
lyg turėčiau prieš akis pergy
ventos bolševikinės okupacijos 
apsvaigintą ir pritrenktą žmo
gų. Jį suprasti pakanka šių jo

—Brangus prieteliau, — šluo
stydamas ašaras, virpiančiu 
balsu, sužlugęs, išvargęs, nedrą
siai man kalbėjo artimiausias 
mano draugas, — ką mes da
bar galime kalbėti apie tuos

Jo nekantriai laukė sukilę 
liai ir šiaip visi padorus Lietu
vos piliečiai jau prieš porą mė
nesių. Praėjo gegužės 15 d., ge
gužės 30, birželio pradžia ir 
birželio 15 d. Ypač sukilimo 
nekantriai laukė sukilėliai. Jau 
prieš du mėnesius tam žygiui 
buvo pasiruošę ir laukė tik sig
nalo. Jų susiorganizavimas bu 
vo nepaprastai sunkus ir rizi
kingas. Apsupti iš visų pusių 
GPU agentų, nuolat terorizuo
jami, dažniausiai ištisus mėne
sius besislapstą pas savo pažįs
tamus ar ne miškuose, jie su 
didžiausiu įnirtimu ir pasiryži
mu kiekviename Lietuvos mies
te, miestelyje ir net kaimuose 
susiorganizavo savo kovos bū
rius. Jų eilėse daugiausia buvo 
jaunimas, vietoje išlikusioje in-

i

SO. LAWNDALE AVĖ. 
and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rusių stogų. Pa-
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALUED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
sų© j am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas. stoglangius ir 

sienų apmušimus
Taisome bet ka. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

AGOODBEER!

Beer lovers know

A GOOD HEAD means

bai daug lietuvių darbininkų. 
Tai buvo didžiausias konspira
cijos ir tautos atsparumo dar
bas, kurį tik Lietuva yra ma
čiusi savo istorijos lapuose. Ir 
kas svarbiausi^ JHs'darbas pa
vyko Visu lOO^^praėjo Sukili
mas, o jo r^žtiltalus įvertins 
ateitis. Tačiau jau dabar gali
ma tvirtinti, kad sukilimo dė
ka Lietuva ne tik nusiplovė sa
vo gėdą, bet ji išgelbėjo dešim
tis tūkstančių savo tautiečių 
nuo išžudymo, o taip, pat išgel
bėjo didžiausiąją dalį Lietuvos 
turfo, kurio dar anksčiau nesu
spėjo pagrobti raudonieji oku
pantai.
Sukilimo laukė ir visa lietuvių 

tauta

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
llties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

Tests Prove Tavern Pale Beer Retains 67%
' ' i

BETTER HEAD" 5 Minutes After Pouring

DYLERIAI: Susižinokit 
su jūsų vieninteliai Ta- 
vem Pale distribiutpriu 
tuojau, arba t detonuok i t

Skaitykit šį Įrodymą. Vienodose są
lygose Tavern Pale buvo išbandy
tas prieš 10 gerai garsinamų alų. 
Kiekvieno alaus stiklinės išstovėjo 
tą patį laiką po įpilimo. Po to kiek-* 
viena stiklinė buvo patikrinta.
Tavern Pale parodė 67 % didesnę 
“galvą”, negu vidutiniai parodė vi
si kiti bandyti alus. Bandymas da-

ryta griežtoj priežiūroj Altschuler, 
Melvoin ir Glasser, Certifikuotų Vie
šųjų Akauntantų, Chicagoj. x 
.Geriausios Medžiagos yra paslaptis 
Geros Galvos . . . gero alaus ženk
lo. Štai kodėl dabar tūkstančiai rei
kalauja Tavern Pale . . . alaus dėl 
GEROS GALVOS kiekvienų karta. 
Paraghukit jo jus patys, šiandien.

Birželio 22 d. rytą, vos auš
tant, suraižė Lietuvos padange 
vokiečių bombonešiai ir pakėlė 
į padangę sovi tų aerodromus 
ir kitus karinius pastatus. Nu
džiugo kiekvieno lietuvio širdis, 
užvirė kovos kraujas, suspaudė 
dar stipriau sukilėliai savo 
kumštis.

Sukilę iš imego kauniečiai 
gerai suprato bombų sproginė
jimo reikšmę, nors ją bolševi
kai ir stvėrėsi tuč tuojau ma
žinti. Visame mieste savaime 
dvasiniai sukilo visi lietuviai. 
Užuot lindę į slėptuves, jie ne
žinia kokios jėgos stumiami 
pasirodė gatvėse ir languose ir 
su džiugiais veidais stebėjo pa
tį bombardavimą. Jie visi savo 
širdyse katučių plojo.

—Išsilaisvinimo valanda jau 
atėjo, galas musų tautos bude
liams, lauk raudonąsias gaujas 
iš musų šventos lietuviškos že
mes, mirtis musų tautos išga
moms, išdavikams ir Lietuvos 
parazitams, tegyvuoja laisva, 
nepriklausoma Lietuva! — to
kiais Šukiais ir linkėjimais bu
čiuodamiesi šeimos nariai ir 
sveikindamiesi pažįstamieji ir 
draugai sutiko karo pradžią.

(Bus daugiau)

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

SAPNAVAI?

J
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THE ATLANTIC 
Brewing Company 
•49 W. CNm««,

UNmIii M1O Tavern Pale

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

MATYSIM

Pittsburgho universiteto la
boratorijai pavyko padaryti to
kį mažutėlį apšvietimo prietai
są, kad esą juo galima iš vi- 

Įdaus apšviesti gyvas narvelis.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8?,.

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiek’ ienai šeimai 
Visokio' Dydžio ir Visokių Pajamų 
’ » I 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karteris į 
Vidurmiestj. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESJ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Jmokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirtl— 
Apžiūrėti

s29!!
Mažas

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

NEW C0 M PLĖTĖ

V*

HEATING 
PLANT 

FOR ii

5 ROOM 
H 0 U S E

*292
6 N JO ŠTILI 
plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17" 
Red Jacketed Boile
ris, su 470 kvad
ratinių pCdų k ar & to 

vandens radljacija. 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitingai, užda
rai Ir č*udos pilnam 
ap&ildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKIT 

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų II- 
dirbysčlų boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai, ISmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

Ilgi 1 P. M.  
UŽMIESČIO ORDERIAI

GREIT IŠPILDOMI__ J
Anskai^iavimat noriai teikiam! veltui

C. MILLER cVmpany I
1247 W. LAKE —MONroc 3387

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Garsinkitčs “N-nose” Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANaI 8500.

Subscription Ra tęs: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8,00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III Telefonas Canąl 8500.

Lietuva po nacių komisarų valdžia
Kitoje vietoje “Naujienose” yra įdėtas Reicho Ko

misaro Rytų Kraštui Lohse’s atsišaukimas į lietuvius. 
Šis dokumentas išsklaido visas abejones apie Lietuvos 
padėtį, atsidūrus jai po vokiečių okupacija.

Lietuva yra paversta “Rytų Krašto” (Ostlando) da
lim. Tas kraštas apima žemės plotus nuo Dauguvos upės 
šiaurėje iki buvusios Lietuvos sienos pietuose. Į Ostlan- 
dą, vadinasi, įeina ne tiktai Lietuva, bet ir žymi dalie 
Latvijos.

Tą visą kraštą Hitleris pavedė valdyti reicho komi
sarui Lohse. Jo priežiūroje yra generalinis komisaras, 
Dr. Adrian von Renteln, paskirtas Lietuvai. Be to, atski
ri Lietuvos miestai ir apskritys turi dar sričių komisa
rus. Keleto šitų mažesniųjų komisarų vardai yra paduo
ti radiogramoje, kuri yra įdėta “Naujienų” pirmame pus
lapyje.

Apie nepriklausomą Lietuvą tame Lohse’s atsišauki
me kalbama tiktai, kaip apie “buvusią laisvą Lietuvos 
valstybę”. Vietoje nepriklausomybės, Lietuva susilaukė 
nacių komisarų valdžios.

Raudonuosius bolševikų komisarus pakeitė rudieji 
nacių komisarai.

Okupavęs Lietuvą, Hitleris ne tik kad negrąžino jai' 
nepriklausomybės, bet savo komisaro'Lohse’s lupomis pa
reiškė, kad jisai ir neketina nepriklausomą Lietuvą at- 
steigti.

Laisva Lietuva esanti “nesaugi”
į

Savo atsišaukime Jreicho komisaras Lohse sako, kad1 
Lietuva per dvidešimt metų laikėsi “pragaištingo” nusi
statymo savo politikoje: žaisti prieštaravimais tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos. Kai tik šie prieštaravimai 
laikinai išnyko, kuomet Berlynas susitarė su Maskva dėl 
“interesų sferų” (t. y. kuomet Hitleris “atidavė” Lietuvą 
Stalinui), tai bolševikai tuojaus užpuolė ir pavergė Lie** 
tuvą.

Kad to daugiau neatsitiktų, Lietuvą paima savo glo- 
bon “vokiečių tauta”, kuri su lietuvių kraujo aukos pa^ 
galba bolševizmą parbloškė. Vokiečių tauta dabar, anot 
Lohse’s, “apsiėmė pareigą ir teisę” taip sutvarkyti san
tykius, kad panašus užpuolimas ant Lietuvos nebegalė
tų pasikartoti.

Taigi Hitleris nepripažįsta Lietuvai teisės būti ne
priklausoma valstybe. Jisai rengiasi ją “globoti”, sau
godamas ją nuo pavojų ir per savo komisarus tvarkyda
mas jos vidaus gyvenimą.

Išvada iš to yra aiški: jeigu Hitleris laimės karą, tai 
nepriklausomos Lietuvos nebus.

Vadinasi, kad Lietuva galėtų atgauti laisvę, Hitle
ris turi būti sumuštas!

Šituo dabar yra suinteresuota visa lietuvių tauta. 
Tie, kurie iki šiol manė, kad Hitleris Lietuvą išvaduos, 
nuo šios dienos turės savo pažvalgą pakeisti.

Bolševizmo jungas taip pat Lietuvai 
f nepriimtinas

Per metus laiko Lietuva kentė baisiausią priespau
dą po Rusijos bolševikų jungu. Atgal grįžti ton vergovei! 
Lietuvos žmonės nieku budu nesutiktų.

Kaip naciai, taip ir bolševikai pasirodė esą lietuvių 
tautos priešai. Todėl nei iŠ vienų, nei iš antrų Lietuva 
negali tikėtis pagalbos. j

Tačiau, paviršium žiūrint, atrodo kitaip. Hitlerio ar
mijos išvijo bolševikus iš Lietuvos, tuo budu išgelbėda- 
mos Lietuvos liaudį nuo nepakenčiamo Maskvos jungo. 
Prie šitos kovos prisidėjo ir Lietuvos žmonės, paaukoda
mi šimtus, jei ne tūkstančius, savo gyvasčių. Kad ir bu
vo užmokėta brangi kaina už tą bolševikiško despotizmo 
nuvertimą, bet nėra jokios abejonės, kad milžiniška dau
guma Lietuvos liaudies yra patenkinta, nusikračiusi rau
donųjų barbarų.

Tačiau dabar Lietuvą slegia kiti despotai. Jie, gal 
būt, nėra tokie aziatai, kaip bolševikai, bet ir jie neduo
da žmonėms laisvės ir nepripažįsta teisių lietuvių tautai. 
Juo greičiau hitleriškoji Vokietija bus nugalėta dabartį-

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ..........  . $8.00
Pusei metų ..................   4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams —«. 1.50
Vienam mėnesiui ......  ,75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei _________  _ 18c
Mėnesiui _________________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metams »----------------- .----  $6.00
Pusei metų_______ r______ 3-25
Trims mėnesiams _ _______ 1.75
Dviem mėnesiams ... .....  1.25
Vienam mėnesiui ______  .75

Užsieniuose:
Metams _________ ,___ _— $8.00
Pusei metų ...____________  4,00
Trims mėnesiams________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

niame kare, juo greičiau bus atsteigta Lietuvos nepri
klausomybė.

Kadangi sovietų Rusija šiandien kovoja prieš Hit
lerį, tai ji netiesioginiu budu padeda Lietuvai. Stalinas 
pirma baisiai nuskriaudė Lietuvą, bet dabar jisai yra 
priverstas už ją kovoti! Jisai kovoja ne iš gero, bet iš 
bėdos — dėl to, kad banditas, su kuriuo jisai per dvejus 
metus draugavo, jį patį užpuolė.

Tegu juodu mušas! Juo daugiau nacių išmuš Stali
no Raudonoji armija,, juo lengviau bus demokratijoms 
nusukti sprandą hitlerizmui, kuris dabar yra pavergęs 
Lietuvą. Todėl lietuviai gali tiktai palinkėti kuodidžiau- 
sio pasisekimo bolševikams šitame kare.

Kai kas bijosi, kad bolševikai nugalės Hitlerį ir vėl 
sugrįš į Lietuvą. Jeigu taip atsitiktų, tai Stalino žvalgy
bininkai pribaigtų Lietuvą kankinti! Bet neatrodo, kad 
butų koks nors rimtas pagrindai šitokiam pavojui, Sta* 
lino aviacija dar nė vieną kartą nėra mėginusi bombar
duoti Berlyną. Raudonoji armija dar nė vienoje vietoje 
nėra atkariavusi iš nacių prarastos teritorijos. Visą lai
ką ji yra stumiama tolyn ir tolyn į rytus.

Daugiausia, ko Hitlerio priešai tikisi iš Raudonosios 
armijos, tai kad ji trukdys vokiečių ėjimą prieky n ir da
rys jiems nuostolius. Demokratijų atžvilgiu, butų geriau
sia, jeigu bolševikai ir naciai, bekovodami vieni su kitais, 
vieni kitus sunaikintų!

Su tuo pilnai sutinka ir lietuvių tautos troškimas. 
Nežiūrint kiek smūgių suduos rudieji bolševikai raudo- 
niemsiems arba raudonieji fašistai rudiemsiems, galuti
na pergalė turės būti demokratijų pusėje. Su demokra
tijomis mes ir eikime.

-APŽVALGA
ĮDOMUS FAKTAS

Buvęs demokratinės Rusijos 
premjeras, Aleksandras Kerens- 
kis, primena įdomų faktą iš 
1917 m., kuomet Rusija išvien 
su Anglija, Francuzija ir kito
mis Santarvės valstybėmis ka
riavo prieš Vokietiją ir jos tal
kininkus (Austro-Vengriją, Bul
gariją ir Turkiją), Nežiūrint to, 
kad Rusijos kareiviai buvo la
bai menkai apginkluoti, Rusija 
sudavė tokių skaudžių smūgių 
austrų-vengrų imperijai,, kad ši 
kreipėsi į Peterburgą, siūlyda
ma rusams separatinę taiką!*

Savaitraštyje “Life” A. Ke- 
renskis rašo:

“Kritus monarchijai, lais
voji Rusija tęsė karą ne vel
tui. Beveik prieš pat Lenino 
perversmą (1917 m, lapkri
čio 7 d.) mano rankose bu
vo Austrijos imperatoriaus

1 

užsienių reikalų ministerio, 
grafo Černino, telegrama su 
pasiulymu tuojau pradėti de
rybas dėl atskiros taikos su 
Rusija ir jos sąjungininkais.”
Taigi Rusija jau buvo beveik 

laimėjusi pergalę. Aišku, kad, 
jeigu Austrija hutų pasirašiusi 
taiką su rusais, anglais ir frau- 
ęuzais, tai ir Vokietija, neteku
sį stipriausiojo savo talkininko, 
nebūtų galėjusi ilgai tęsti karą.

Bet tą pergalę Leninas išpie
šė iš ranką demokratinei Rusi
jai. Jisai padarė ginkluotą per
versmą Rusijoje ir ištraukė Ru- 
sijos armijas> iš karo fronto, 
Paskui jisai pasirašė su Vokie
tijos kaizeriu begėdišką Brest- 
Litovsko taiką. Vokiečiai tuo
met galėjo kuone visas savo jė
gas permesti į vakarų frontą, 
ir karas tęsėsi iki 1918 m. lap
kričio 11 d., kuomet Vokietija 
buvo priversta pasiduoti.

Tokiu budu Leninas (pasielgė, 
kaip tikras savo- krašto ir visų 
pasaulio demokratijų išdavikas. 
Jisai pardavė savo šalį kaize
riui, norėdamas įsteigti savo 
diktatūrą.

Šituo keliu iki paskutinių die
nų ėjo ir Stalinas,

—-------------
DRAUGIJŲ VEIKĖJAI, 

NEAPSIGAUKITE!

“Naujienose” buvo jau minė
ta, kad komunistai sumanė 
šaukti draugijų konferenciją 
“gelbėjimui Lietuvos nuo fašiz
mo”. Mes įspėjame lietuvių 
draugijų veikėjus ir narius, ka^ 
jie neapsigautų. . ,

Ta komunistų konferencija 

nieko gero Lietuvai negali at
nešti. Vienintelis jos tikslas yra 
apdumti akis visuomenei, mėgi
nant dar kartą ją įtikinti, kad 
bolševikai esą Lietuvos “drau
gai”.

Bolševikų okupacija Lietuvos 
parodė, kad Maskvos despotai 
yra toki pat mažųjų tautų lais
vės, teisėtumo ir žmoniškumo 
priešai, kaip ir naciai. Stalino 
raudonosios gaujos įsiveržė 
Lietuvą ir ' ją pavergė, nežiū
rint to, kad1 sovietų valdžia bu
vo prižadėjusi Lietuvos nepulti. 
Per metus laiko raudonieji oku
pantai Lietuvos žmones smau
gė, žudė ir persekiojo, ir jeigu 
ne vokiečių-rusų karas, tai Lie
tuva dar ir šiandien dejuotų po 
barbarišku• sovietą jungu.

Tiesa, kad, Raudonajai Armi
jai iš, Lietuvos išsinešdinus, Lie
tuva dabar pateko po naujos 
okupacijos jungu, bet butų di
džiausia žioplystė geisti, kac 
bolševikai į Lietuvą sugrįžtą.

Tačiau komunistai apgailes
tauja, kad Lietuvoje sugriuvo 
sovietiškas, “rojus”. Jie garbina 
tą bjaurią priespaudos ir žmo
nių plėšimo tvarką, kurią bu
vo įsteigę Lietuvoje Stalino ko
misarai. Savo tik ką išleistuose 
lapeliuose jie rašo:

“Už Tarybų Lietuvą. Gra
žiai teisingai ir tvarkingai 
pradėjo stiprėti LietUya, ka
da ji suverenėmis - teisėmis 
prisidėjo (? — Z‘N.” Red..} 
prie didžios Sovietų Sąjun
gos. Apsivaliusi nuo dyka
duonių ir parazitų Lietuvos 
liaudis pradėjo ramiai ir iš
tvermingai kurti socialistinį 
(! — “N.” Ręd.) gyvenimą, 
auginti savo tautinę kultūrą, 
steigti mokyklas, stiprinti 
darbo unijas, pertvarkyti že
mės ūkį naujais technikinio 
progreso pagrindais. Lietuvos 
liaudis atsikvėpė lengviaus...”
Tai šitaip. komunistiški šarla

tanai kalba apie tą baisios prie
spaudos laiką, kuomet Lietuva 
buvo bolševikų okupuota. Aiš
ku, jie nori, kad ta vergija bu
tų Lietuvoje grąžinta*

Nei vienas žmogus, kuriam 
rupi Lietuvos laisvė ir jos žmo
nių gerovė, negali turėti su tais 
Maskvos despotizmo tarnais 
nieko bendro. 
y -------i -v im, 1 1 »rjrw!i '.nb ■> iww

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra., naudingos.

Reicho Komisaro 
Atsišaukimas

BERLYNAS, rugpiučio 6 d. 
(Radiograma Naujienoms). — 
Kaune išeinantis dienraštis “į 
Laisvę” Nr. 32 patalpino vokie
čią ir lietuvių kalbomis išleistą 
Reicho Komisaro Rytų Kraštui 
Lohse’s atsišaukimą į lietuvius, 
kurį kaipo istorišką dokumentą 
čia ištisai paduodame.

Atsišaukimas yra datuotas 
28 d. liepos.

(Jo tekstas tapo Naujienoms 
perduotas vokiečią kalba — rei
kia pastebėti, su daugeliu klai
dą radiogramoje. Mes jį žemiau 
dedame, išvertę į lietuvių kai-

voje. Jo paties įsakymai ir pa
tvarkymai šitos srities ribose 
turi būt taip pat kiekviename 
atsitikime vykdomi.

Aš krelpiuosiu, pirmiausia, į 
gyventojus sričių, gulinčią į 
pietus nuo Dauguvos iki buvu
sios laisvos Lietuvos valstybės 
sienos, su paraginimu visa jėga 
ir pasiryžimu stoti man į pa
galbą mano uždavinyje atsteig- 
ti tvarką ir darbą šiose srityse.

Bolševizmas gręsė visai Eu
ropai. Jisai ėjo užpulti Vokie
tiją. Jisai taip pat smogė pasi
baisėtiną žaizdą ir jums. Jeigu 
šis pasaulio priešas butą pabu
vojęs pas jus dar keletą metą, 
tai nebūtą palikę nieko iš jusą 
turto ir jusą tautos. Bolševiką 
vadai butą gabenę jus į Sibirą, 
butą jus plėšę ir žudę. Jusą 
kraujo aukos pagalba vokiečią 
tautos ginklo jėga parbloškė 
bolševikišką pasaulio priešą, to
dėl kiekvienas supras, kad ši 
vokiečią tauta dabar pasiėmė 
ne tik pareigą, bet ir teisę taip 
sutvarkyti santykius, kad nie
kuomet daugiau panašus pavo
jus nebegalėtą gręsti Europos 
tautą tradicijoms ir net pačiai 
ją gyvybei.

Tie, kurie per paskutinius 
dvidešimt metą buvo prižadėję 
jums tiek daug laisvės, manė, 
kad jie turi vykdyti savo poli
tiką, žaizdami prieštaravimais 
taip Sovietą Sąjungos ir Vokie-

ATSIŠAUKIMO TESKSTAS:
Lietuviai! Dekretu, išleistu 

1941 m. liepos 17 d. Didžiojo 
Vokietijos Reicho vadas Adol
fas Hitleris paskyrė mane Rei
cho komisaru Ostlandui. ši sri
tis yra taip pat buvusioji lais
va valstybė Lietuva, tik-ką į- 
jungta. Vadas taip pat tos pa
čios dienos dekretu paskyrė bu
vusios laisvos Lietuvos valsty
bės sričiai Dr. Andrian’ą von 
Renteln’ą, kaipo generalinį ko
misarą. Generalinis komisaras 
Dr. von Renteln atsako man, 
kaipo Reicho vyriausybės atsto
vui Reicho komisarijate OsMau
de už pravedimą visą Reicho 
vyriausybės arba mano., paties 
įsakymą ir patvarkymą Lietu- 

Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiai Per 100 m
(Tęsinys)

Visuomenės nuotaika ir 
spaudos balsai abiejuose kraš
tuose! , buvo' >:) aiškiai palankus 
glaudesniam susitarimui. Tai 
pasireiškė ypač per prancūzų 
admirolo £erve eskadros lanky
mąsi Kronštadto uoste 1891 m. 
liepos mėn. Ji buvo priimta la
bai iškilmingai, Prancūzijos ju- 

; rimukams buvo surengtos dide
lės puotos ne tik tame mieste, 

Į bet taip pat Peterburge, Peter- 
hofe, Maskvoje. Pasaulis turėjo 
neregėtą spektaklį, kai caras 
Aleksandras III-sis stovėdamas 

! ramiai nusiėmęs kepurę, klausė 
“marseljetės”, to revoliucinio 
himno, už kurio dainavimą jo 
žandarai grūdo žmones į kalė
jimą... Tą manifestacijų prak
tinės pasekmės politikai buvo 
vis dėlto kiek geresnes, negu iš
kilmingo prancūzų ir angių ka
ro misijų priėmimo Leningra
de 1939 m. Netrukus (1891 m. 
rugpiučio 22 d*.) Prancūzijos 
užs. reikalų min. Ribo ir Rusi
jos pasiuntinys Paryžiuje baro
nas Morenheimas pasikeitė laiš
kais, kurie, nors ir nesudarė dar 
santarvės, bet buvo pirmoji jos 
užuomazga, Tą laišką tekstas 
nebuvo viešai paskelbtais, nebu
vo sudaryta jokia formali su
tartis, nes tuomet ji butų turė
jusi būti ratifikuota parlamen- 

! to ir tuo budu išeitą į viešumą.
Vokietija šio Kronštadto vi

zito ir jo pasekmių tinkamai 
neįvertino ir netgi stengėsi jį 
bagatelizuoti. Senio Bismarko, 
kuris mokėjo matyti už kulisų, 

i nebebuvo valdžioje, o jo įpėdi
nis kancleris Caprivi savo kal
boje reichstage sakė: “Ar ka
ras bent per pirštą priartėjo dėl 
Kronštadto parado? Aš tuo ne
tikiu. Aš nesu pranašas. Gali
mas daiktas, kad karas kils ir 
kad mes turėsime reikalo su 
priešu iš dviejų pusių; bet kad 

- Krontštadto susitikimas turėtų 
įkelti susirupiijimą dutesijį, negu 
Mgi šiol, aš tai griežtai neigiu. 

|AŠ turiu tvirtą įsitikinimą — 
tvirtą, kaip ptola, kad asme
niniai Rusijos imperatoriaus 
siekimai yra taikingiausi pasau

tijos Reicho. Bet kai tik Vokie
tijos Reichas, atsižvelgdamas į 
sutartį (su sovietais) dėl inte
resą sferą, liovėsi šia sritim do
mėjęsis, tuojau šitas jums vi
siems pragaištingas nusistaty
mas parėdė tikrąją savo pras
mę. Sovietą Sąjunga galėjo jus 
užpulti be pasipriešinimo.

Nežiūrint kiek skriaudą bu
vo padaryta vokiškumui ir kiek 
buvo puolamas nacionalsocia
listinis Vokietijos Reichas, Rei
cho vyriausybe dės pastangas 
jusą gerovei, kad jums butą už
tikrinti darbas, duona ir pažan
gos sąlygos. Tačiau vokiečiu 
administracija turi reikalauti, 
kad jos patvarkymai butą besą- 
lygiai vykdomi, nes jie tarnau
ja tiktai šiam vienam tikslui: 
krašto saugumui ir jusą gyve
nimo apsaugojimui.

Vokiečią administracija pasi
kvies* jusą atstovus valsčiuose 
ir miestuose į bendrą darbą. Jei 
bus reikalo, ji paskirs patiki
mus vyrus iš jusą tautos, per 
kuriuos galės būt perduodami 
jusą norai Reicho komisarui, 
generaliniam komisarui ir so
čią komisarams, ir ji leis jums 
sudaryti saugumo organus jusą 
viso darbo ir jusą gyvenimo ap
saugojimui. Aš tikiuosi, kad vi
si gyventojai klausys mano nu
rodymą, kad butų išgydytos 
sunkios žaizdos, kurias ir jums 
padarė bolševikiškas pasaulio 
priešas. Tiktai tuomet vėl galės 
ateityje atgyti kultūra ir gero
vė, tiktai tuomet jąs visi galė
site gyventi taikoje. Vokietijos 
Reichas duoda jums šitą gali- 

i mybę. Dabar nuo jąs priklauso 
šia galimybe pasinaudoti.

lyje. Aš taip pat tikiu, kad jo
kia vyriausybė negali norėti 
musų laikais sukelti karo...” .(

Čia butą tik tiek tiesos, kad 
praneuzų-rusų susitarimas dar 
nebuvo aliansas. Neklydo jis 
taip pat ir dėl taikingą Aleksan
dro III-jo siekimų. Šis caras tik
rai nenorėjo karo; eidamas į 
susitarimą su Prancūzija, jis 
norėjo tik pabauginti trijulę 
sąjungą ir būti pasirengęs gin
tis, bet jo tikslas, kaip ir Bis
marko, buvo ginkluotoji taika. 
Bet, žengus pirmąjį žingsnį, rei
kėjo žengti ir tolesnį. Sekan
čiais metais (1892 m. rugpiučio 
1 d.) Peterburge buvo pasira
šyta militarinė konvencija, kuri 
turėjo galioti tiek pat laiko, 
kaip ir trijulė sąjunga. Vokie
tija į tai atsakė nauju kariniu 
įstatymu, padidinančiu jos tai
kos meto kariuomenę ligi 800,- 
000 vyrą, šitai dar labiau pa
stūmėjo Rusiją į Prancūzijos 
glėbį. 1894 m, buvo sudaryta 
slapta sutartis tarp Prancūzijos 
ir Rusijios, kuri patvirtino 1891 
ir 1892 m. susitarimus ir ga
rantavo savitarpinę pagalbą už
puolus trečiajam, šį kartą tai 
jau buvo tikras aliansas. Jo pv- 
bud.'s,daugiau defenzyvinis r*es, 
pavz., jo klauzulės neapėmė 
Rusijos ekspansijos į Balkanus, 
Konstantinopolį ir Aziją, Tačiau 
Europos valstybių susigrupavi* 
nias buvo įvykęs faktas: prieš 
Bismarko sumegstą trijulę Vo
kieti j os-Austri j os-I ta Ii j os są j u il
gą stojo Prancūzijos-Rusijos 
santarvė.

Naujas caras Nikalojus II-sis 
liko tai santarvei ištikimas. Su
tarties tekstas paskelbiamas 
parlamente, Prancūzijos- prezi
dentas Felixe Faure, lydimas 
užs. reikalų min. Hanoto, lan
ko Nikalojų II-jį Peterburge ir 
čia prakalbose iš abiejų pusių 
keliami tostai “už draugingą ir 
sąjunginę Tiesa, tajrp
dviejų giminingą monarchų, 
Rusijos caro* ir Vokietijos kai
zerio, asmeniški santykiai pasi
lieka toliam draugingi, tęsiama 
korespondencija, s kurioje daž
niausiai “Vili” sako pamoky-

mus, o “Niki” teisinasi. Vokie
čių diplomatija dar vis bando 
suardyki rusų-praneuzų .santar
vę, kaizeris, dėdamasis ./dideliu 
caro draugu, žada jam paramą 
ir stumia į avantiūras Tolimuo
se rytuose; tie patarimai Rusi
jai brangiai kaštavo, įsivėlus 
į nelaimingai pasibaigusį karą 
su Japonija 1904 m.

Laikotarpy 1898—1901 m. 
tarptautinėje politikoje charak
terizuoja persimetimas didžiųjų 
valstybių svarbiausiųjų intere
sų iš Europos į užeuropinius 
kraštus. Ryškus faktas, nulėmęs 
tolesnius didžiųjų tautų santy
kius ir sudaręs ligi šiol tebetve
riančią politinę konsteliaciją,— 
tai Vokietijos išstojimas užeu- 
ropinėje arenoje ir kilęs iš to 
antagonizmas tarp britų ir vo
kiečių interesų. Kol Vokietija 
buvo tik europinė valstybė, kol 
ji siekė tik sutvirtinti savo pa
dėtį ar net ir įsigyti hegemoni
ją Europoje, tol Anglija buvo 
linkusi ją palaikyti, juo labiau, 
kad šitame laikotarpyje svar
biausias Londono kabineto ru
pesnis buvo užšachuoti Rusijos 
politiką Azijoje. Dėl to Anglija 
kurį laiką kartu su Vokietija 
darė pastangas išardyti dvily
pę rusų-praneuzų santarvę.

(Bus daugiau)

Planuojamas Gazo
lino Paskirstymas 
New Yorkiečiams

NEW YORK, N. Y., rugp. 6. 
— Federaliniams oficiolams į- 
teikta planas, pagal kurį, jei jis 
bus priimtas, pradedant rugsė
jo mėnesiu newyork iečiai — 
automobilių savininkai, galės 
gauti nedaugiau penkiolikos ga
lionų gazolino į savaitę.

Nuo pereit# sekmadienio ry
tinėse valstijose gazolinas nebe- 
parduodamaa nuo 7 vai. vaka
ro iki 7 vai. ryto. Tai daroma 
sutaupą sumetimais. ] rytines 
valstijas, mat. gazolinas iš pie
tinių valstijų, kur jis gauna
mas iš žemės, turi būti atvež
tas traukiniais ir laivais.
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVfiS KOVOS

matęs, vargą bandęs, audrų už
grūdintas. Ant plačios jo kru
tinės žibėjo geležinis kryžius.

—IŠ visos kuopos mes trys 
vyrai belikome, už tai ir gavo
me I-mos klases “E. K.”, — pa
sigyrė jis.

BMBBSBS

(Tęsinys)
—Ne, Joniukai, mano mama 

gera, labai gera, tau nereikia 
jos bijoti.

—Ar ji tikrai man nieko ne
darys?

—Tikrų tikriausiai nieko ne
darys! — tikrina Perkamytė.

—Bet kodėl tada taip sake 
mantike? Ji niekada nemeluo
ja, —- nori teisinti savo motiną 
Joniukas.

. —O mano mama niekam nie
ko blogo nedaro, — gina savo 
motiną Advė.

—Tavo motina neina j su
rinkimą, — primena Joniukas.

—Nemeluok, ji eina į surin
kimą, ir net labai dažnai, — 
ginčijasi Perkantikė. Ji atsime
na, kad ji tiek daug vakarų pa
lieka viena namie. Tada mama 
visada yra surinkime.

kaip tikra vokietelka. Sakyk, 
mamelė ar mamikė, kaip aš.

Advė nebežinojo, ką cakyti. 
Jos lupa atkrito, iš akių išsiri
to ašara.

Bet Dagiukui jau gaila. Jis 
savo širdį išliejo. Pasakė visa, 
kas buvo iš motinos girdėta.

—Na, nieko, — ėmė jis guos
ti verkiančią Advę: — kad įže
gnojimui gausi lietuviškus dra
bužius, tai jau gerai. Aš manti
kei nieko nesakysiu. O kad ji 
pati pamatys, kad tu tikrai lie
tuviškai dėvi, tai jau nebepyko 
ant tavęs. Ar tu ateisi pas mus 
į surinkimą, kad paaugsi?

—Bet pas mus ji dar nieka
da nebuvo, — įrodo Jonis.

Tai tiesa, >r Advikė lyd. Ji 
nežino, kodėl jos mama neina 
pas Dagius į surinkimą. Bet jei
gu ji neina, tai ž:nos, kodėl. Ir

Advikė tylėjo, ji nieko neno
rėjo pažadėti, nežinojo, ką mo
tina sakys. O Jonis jau vėl pra
dėjo pykti.

—Tu turi ateiti. Kad mami
kė matys, kad tu ne bedievė, 
tai ji leis man dažniau ateiti į 
paupį...

dalykas jau tvarkoje. Taip, 
tvarkoje, kad nebėro nė ko 
stebėtis.

—Tavo mama bedievė,— ka
mantinėja toliau Dagiukasr — 
taip sako mantikė. Ji tave vo
kiškai rengia. Ji lintas tau į 
plaukus pina, tai baisi nuodė
mė. Kodėl ji negali tau pasiūti 
marškinius arba dailią bliuzų, 
sijonuką ir... ir... — jis nebe
prisimena, ko dar mergaitei 
reikia. Bet jis teigia vis toliau, 
kas motinos kalbėta. — Tokia 
trumpa kleide eini, kad gėda ir 
pasižiūrėti. Visi blauzdai pliki. 
Kurpes tau perka tavo mama, 
net kojines. Ar ji negali pati 
bunerti?, ', ' , i>n •

Perkamytė liko be žado. Ar
gi taip nuodėmingai ji apreng
ta? Ji pasitupė, kad plikųjų 
blauzdų nebūtų matyti. Jai tik
rai pasidarė didelė gėda.

—Mama sakė, kad įžegnoji
mui gausiu lietuviškus drabu
žius, — ėmė teisinti motiną 
Advė. O Dagiukos, .jau nebeži
nodamas ką dar blogo pasakyti 
Advcj, ėmė pamėgdžiot :

—Tu tik vis: mama, nuima,

Dabar Advikė jau Adve liko. 
Ji paauga. Ji dažnai eina su 
motina į surinkimus, bet pas 
Dagius dar niekada nebuvo. Ir 
Jonis daugiau niekada nebepri
siminė šį nemalonų klausimą.

Buvo karas. Jonis Dagys iš
ėjo kaip savanoris. Jis buvo ta
da aštuoniolikos, ji šešiolikos. 
Būdamas fronte, jis rašinėjo 
Advei laiškiukus. Paprasti tai 
buvo laiškai, bet entuziastiški:: 
“...kad mes duosime tiems rau- 
donkelniams prancūzams... kad 
mes smaugsime tą rusiškąją 
mešką... Kad mes plauksim per 
kanalą suplaišinti britų salą...“ 
ir panašiai.

Bet netikėtai greit surimtėjo 
jo laiškai ir suretėjo. Nusimini
mas šmėkšojo kiekvienoje eilu
tėje. Namų ilgėjimasis, lyg siū
las koks, tęsėsi per laiškus ne
nutraukiamai. ->,«t .1

Tada buvo Advės eile jį ra
minti. Ir ji tai darė, kiek suge
bėjo.

O kada po ilgesnio laiko jis 
parvyko atostogų ir, atsiprau- 
sęs, nusiskutęs, pasirodė paupy 
ties gluosniu,. Advė degė ir iš 
gėdos, ir dėl kaži kokio kito 
jausmo. Jo akys ir veido bruo
žai jau bylojo kliokia kalba, 
negu kadaise. Jis jau nebebu
vo berniukas, o vyras, pasaulį

Ir Advės akyse jis augo, au
go.

O šį vakarą jis užmovė Ad
vei žiedą ant piršto, —- siaurą, 
auksinį, be jokio papuošimo 
žiedą.

Mintyse paskendusi Advė ty
li ilgai, ilgai; ji kovoja naują 
ir keistą kovą. Pirmą tokią sa
vo gyvenime.

Kodėl ji nepagalvojo, kad Jo
nis turi tėvus, kurie gali tai už
drausti? Kodėl ji nepagalvojo, 
kad taip tyliai susižadėti paga
liau reiškia ką nors tokio, kad 
reikia slapstytis? Bet juk jai 
nebuvo laiko pagalvoti. Juk 
Jonis nė klausti neklausė pir
ma. 0 jeigu ji Joniui patinka 
ir jis ją myli, ką gali jai Da
gienė kenkti? Argi Jonis neži
notų, ką jis daro? Argi jis ne
būtų užtenkamai apsigalvojęs? 
Negali būti.

—Nepaikauk, o atsisakyk, 
rytoj pat, — Perkam ienos bai
sas: — parašyk rytoj jam laiš
ką ir paaiškink jam visa... Ar
ba geriau nieko neaiškink, o 
tik atsisakyk trumpai ir aiš
kiai.

—Negaliu, negaliu! — su
klinka Advė: — juk ir tu ne
galėjai atsisakyti nuo Perkamo, 
mano tėvelio tuokart, kada ma
tei, kaip pyksta ir dūksta Da
gienė. Negalėjai jo palikti jai 
arba bent jo išsižadėti tik der 
to, kad Dagienė nepyktų. Ne
galėjai...

Motina tyli. O duktė jaučiasi 
nesąmonių prikalbėjusi ir ją 
užgavusi:

—.Nepyk, mamakėle, aš nie
ko nenorėjau tau prilcišti. Bet 
tu pati turi suprasti, kaip sun
ku ir skaudu atsisakyti nuo 
žmogaus, kuris/ toks geras, kaip 
mano tėvelis arba kaip, štai, 
Jonis. r .!

—Bet šiandien t dar ne taip 
sunku, nors ir skaudu. Atmi k 
mano žodį: Dagienė atplėš Jo
nį nuo 'tavęs. Kitaip nebus, ki
taip ir negali būti. Nė pykti 
dėl to ant jos negalėtum. 0 
koks tada bus skausmas! To
kia žaizda jau niekada nebeūžė 
gyja- 0 jeigu ir dar užgyja, t ii 
randas palieka, kuris užgautas 
vis iš naujo kraujuoja.

—Rasi, tik taip nebus, ra: i, 
ji atsimins savo pirmąją meilę

ir dėl to. nepyks ant Jonio, kad 
jis išsirinko mane, — silpna 
viltim mėgina tvertis. Advė. Bet 
motina jau vėl uždrožia, kad ir 
tą patį:

—Kaip nepyks, juk tu žinai, 
koks didelis jų ūkis.

—Bet ir tu esi iš didelio ūkio, 
iŠ dar didesnio, galima sakyti, 
negu Dagių ūkis šiandien. Ar 
aš nepažįstu Gaičiaus...

Bet motina neleidžia dukte
riai iki galo iškalbėti, pykdama 
bei nekantraudama ji įrodinėja:

—Tai buvo kartą, šiandien 
aš jau niekas nebesu. Visai nie
kas. Jonis Dagys gali gauti 
žmoną su tūkstančiais. Kiek 
tūkstančių gali tu nunešti? Nie
ko. žiūrėk, Gaičiaus. Anė...

—Ne, ne, ne! Gaičiaus Anės 
jis niekada neims! — verkda
ma šaukia Advė. — Ne, tos- nie
kados! — Paskui, kiek patylė
jusi, lyg apsigalvojusi ir lyg 
naujos drąsos įgavusi, tyliai 
šnibžda Advė:

—Aš žinau, kad jis mane my
lį. Aš jam patinku. Tik aš vie
na, Dėl manęs, jis kovosr jei rei
kės,. ir su motum, Jis yra Hųire 
buvęs,, daug vargo matęs,, jis ži
no, ką daro.

—Žinokis, dukrele, — numo
jo pagaliau ranka Perkamienė, 
— Daugiau nieko negaliu, tik 
tave įspėti. Kad neklausai, ne 
mano kaltė. Duok Dieve, kad 
Dagienės širdis butų suminkš
tėjusi... Mano palaiminimą turi. 
Daugiau nieko duoti tau nega
liu ... Dabar eik miegoti. Man 
labai sunku. Esu labai nuvar
gusi, Manding, rytoj jau nebe
keisiu. Labą naktį!

Verkdama išėjo Advė į savo 
kamarą.

rele Adve, jeigu Perkamienei 
tektų mirti. Perkamienė numi
rė, ir Baužienė pasirūpino jos 
palaidojime. Ji nuolat buvo su 
patarimais čia ir pati pakvietė 
gerą sakytoją.

Sakytojų žodžių Advė visiš
kai nesiklauso ir negirdi. Die
vas atėmė jai motiną, ir jau 
niekas jos nebesugrąžins — nė 
sakytojo žodžiai. Argi begali 
būti didesnis jai smūgis? Ir 
kuo begali ją paguosti sakyto
jas? Kojkfais žodžiais jis gali ją 
dar nuraminti?

Savo skausme Advė visiškai

r

nepastebi, kad susirinkusieji pa
galiau pamažu išsisklaido, ir 
kiekvienas eina savo keliu. Nu
ėjo ir Baužienė, sakytoju vedi
na. JI rami: juk Jonis Dagys 
paliko prie Advės.

Taip, Jonis tebėra, ir jis lau
kia kantriai, kol Advė šiek tiek 
nusiramins. Tada jis ją parves 
namo. Visvien šiandien žmonės 
matė, kad judu yra susižadėju
siu. Juk vieną kartą turės ir 
motina Dagienė patirti. Tai ir 
nebesvarbu, ar šiandien ar ry
toj. (

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jackson BAR. 2509

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Rooeevelt RtL, Austin U75

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

kd5x (Quaker
Lite _ Ct • jr CjT)

DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

, MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTOR* 0068

JONIS DAGYS
Šiurpus siaučia pavasario vė

jai. Jie pusto smėlį ir laužo me
džių ir medelių šakas. Atsitin
ka, kad vienas .kitas medelis ne
sugeba atsistengti prieš didžiąją 
audrų jėgą. Jis lūžta ir krinta 
žemėn. Kiti atsparesni: jie lank
stosi ir siūbuoja šen bei ten, 
bet nelužta/Jde neboja to, kad' 
audros vos išsprogusius ir jaut
rius jų lapelius nukedena. Jie 
tikisi netrukus vėl pasirodysian
čia saule, kuri išgydys visas au
drų jiems suteiktas žaizdas, Juk 
pavasaris y. saiki stebuklingai 
galingas.

Vieni tik palužusieji jau ne
betiki, kad jiems dar gali padė
ti šiltieji saulės spinduliai.

Paledynų kapjiės.
Didokas būrys žmonių, su

MRAIGHT I0UH0H WHI$KEY • >8 PROOF • THIS WHISKEYIS 4 YEARS OLD • THE OLD OOAKEH 00., URREHCBUIB, INI.

Vaišės laukia jus kai mėginat 
OLD QUAKER 

Special Reserve!
JŪSŲ MĖGIAMOJ 

t PACKAGE (KRAUTUVĖJ

Sumuškit ^arštįk.^aivįta’ degtinė ne- 
tingo skonio jokia ki- quAKER 
pralenks! Kadangi narinktų dėl 
¥ra g<=tum0-"iŠ
DERLIAUS VlKSUNIVr

liudija
garsusis Nepriklausomas Javų E s- 

pertas per 28 rJne^us,Narvs Board of Trade Narys.
Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 s i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5840

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas FORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahonlas Mine
Run iš geriausių mainų, daug 58.25 
dulkių išimta. .. 

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
LUMP ....... $10.25
taksai ekstra.

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto. 
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

»' •1 pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

v

Kas tai NAUJO
tapo pridėta

.fet NAUJI Old 
įminti P. LnnUlnrd 
ytoji* ava Gnoręjt

$ ITS LATAKUI!

(ištariama La-ta.-ky’a), skoningas 
Rytinio Viduržemio tabakas da
bar pridėtas prie Old Golds, kad 
suteiktų jum visai naują jų sudėtį 
—NĄUJĄ džiaugsmą iš dgaretų.

Daugiau pinigų! Kas 
tai naujo prisidėjo, ir. 
tai puiku! Kas tai 
naujo pridėta ir prie 
Old Golds, naujam 
rūkymo smagumui.

ęB

stojęs aplink naujai iškastą 
duobę, trypia kitus kapus. Visi 

; ir svetimieji,, nori pamatyti, 
kaip laidos Pėrkainienę ir a: 
Perkamikė verks ar ne.,.

Daugiausiuosius atvedė čia ne 
užuojauta, o paprastas Paledy- 
nuosc labai prigijęs smalsumas 
ir senas paprotys,—■ išlydėt. 

, Kiekvieną mirusį, ar jis arti
mas, ar svetimas.

Tačiau v ra ir smalsuoliams, 
ko pamalu U, Tai neatsitinka 
kasdieną; Jonis Dagys laiko Ad
vę Perkamytę už rankos, bijo
damas, kad ji negriūtų paskui 
motinos, grabo į duobę.

Jonis Dagys! Tai, tur būt, yra 
tiesa, kad Jonis vaizdaujasi su 
Perkamike. O Gečiaus Anė?' 
Kokią vietą užima Ane jo gy
venime?

Lavoną palydėti atvykusiųjų 
tarpe yra ir lokių žmonių, ku
rie tikrai gailisi Advės ir ver
kia su ja drauge. Jiems tikrai 
gaila našlaitės. Juk ji visiškai 
nepažįsta gyveninio. Niekur ne
buvusi, nieko nemačiusi, tiktai 
rūpestingąją savo motiną.

Ypač labai ir nuoširdžiai ver
kia suriiikimininkė Baužienė. 
Perkamienei sergaliuojant, daž
nai ji ateidavo ir visada atneš
davo ką nors šviežio, skanaus:1.

—širdelei atgaivinti, — ji sa
kydavo.

Baužienė žinojo Perkamienės 
istoriją su Dagiene. Ji griežtai 
pasmerkė ją, palaikydama Pev- 
kamienę. Ji pažadėjo Perkamie
nei visada pasirūpinti jos dūk-

| Turtas Virš$6,000,000.00
|
3

Apart Apsaugos, Turime o r n n nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUU.UU

: Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
I Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. ,M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
= dienos, š«štad. 9 A. M. iki 8 P. M.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA
MA DŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite cavo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, HL

Vardas_______________________

Adresas ---------------------------------

Miestas ------- ... . . t
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6 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., rugpiučio 7,1941
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Illinois-Indiana-MicKigan-Wisconsin Žinios
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Apie $2,000,000 
□garėtų Taksais

SPRINGF1ELD, III. — Illi
nois valstijos gyventojai suru
ko milžinišką skaičių cigaretų. 
Tą parodo skaitlinės paskelbtos 
Springfielde, kurios parodo, 
kiek valstija surinko cigaretų 
taksais per pirmą (liepos) me
nes’. >

Mokėdami po 2 centus- už 20 
cigaretų pakelį, rūkytojai tak
sais sumokėjo $1,881,000.

600 Depozitorių 
Gavo Dividendą

PERRY, III. — Vietos Perry 
State Bank išmokėjo $3,897.70 
dividendais savo 600 depozito
rių. Bankas užsidarė kracho 
metu.

Dividendas siekia 2J/j% už
darytų pinigų.

Nepaprasta Audra 
E. St. Louise

EAST ST. LOUIS, III. — Be
veik tornado proporcijų sie
kianti audra užklupo šį miestą 
užvakar vakare. Kai kur nu
krito 3 colių storumo sluoks
nis ledų, kurie nudaužė lapus 
nuo medžių ir užvertė beveik 
visas gatves šakomis. Keli na
mai buvo apgriauti bet sužei
stų žmonių nėra.

Streikieriai Uždarė 
Kojinių Dirbtuve

KANKAKEE, III. — Pereitą 
savaitę kilo streikas Bear Brand 
kojinių dirbtuvėje. Streikieriai 
pikietavo dirbtuvę, bet nestrei
kuojančių netrugdė. Vakar ber
ti jie apstojo vartus ir atsi
sakė juos įleisti dirbtuvėm

Streikuoja 1,500 darbininkų, 
o nestreikuojančių buvo 300.

Rock Islande Gamins 
Kulkosvaidžius

ROCK ISLAN1), III. — Vie
tinis arsenalas, kuris ikišiol ga
mino sunkią artileriją netrukus 
gamins ir kulkosvaidžius armi
jai. Dabar yra įtaisomos ma
sinos tą darbą pradėti.

“Busimieji” Ūkinin
kai Jau “Yra” —

Veda Vandentieki 
Carbondale

CARBONDALE, Ilk — Vau 
dentiekio vamzdžiai yra vedam 
iš šio miesto į Crab Orcharu 
ežerą, apsaugoti miestą nuo grę
siančio vandens trukumo, šiam 
distrikte šįmet labai mažai li
jo, todėl vandens rezervas be
veik išsibaigęs.

Prigėrė Du
Berniukai

CHESTER, III. — Bebraidžio
dami Okaw upėje į gilią duo
bę įkrito ir prigėrė 14 metų Vir- 
gil Roth ir 16 metų Laverne 
Nanveit. Nei vienas nemokėjo 
plaukti.

Persikai, Slyvos 
Vyšnios Iš Vieno 
Medžio

Atletikos Galva

NAUJ1ENU-.A™’1' Telephoto
Douglas R. Mills, kuris 

paskirtas eiti Illinois uni
versiteto atletikos direkto

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Atostogavo Michi- 
gane, Wisconsine

bar gyvena naujoj vietoj, 6722 
S. Campbell avė. Ja labai pa
tenkinti.

Jiedu turi gražiai išauklėtą 
ir pamokytą dukterį Elenutę, 
kuri dabar tūloj firmoj dirba 
už sekretorę, šalia to, mergai
tė yra išėjusi ir muzikos kur
są. —Vietinis.

riame numato išleisti ateinan
čiais mokslo metais $10,500,000. 
Tai didžiausias biudžetas mo
kyklos istorijoje.

Studentų universitetas šįmet 
turės mažiau negu pernai — 
dėl karinės prievolės ir ginklų 
gamybos.

Priklauso Keli Lietuviai
ELGIN, III. — Prie Elgino da

bar vyksta metinė agrikultūros 
paroda, kurioje ikišiol daugiau
siai premijų laimėjo jauni ūki
ninkai, priklausą prie organiza
cijos, “Future Farmers of Ame
rica”. Parodoje juokaujama, kad 
jie ne “busimieji” ūkininkai, 
bet jau “yra” ūkininkai.

Prie organizacijos priklauso 
keli jauni Illinois ir kitų valsti 
jų lietuviai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (Kuiieifcisf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE 

L/yilal CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Sa POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

'•iiittttieifttBiaatiiiiattiiiiaeBBiitiiic* 

Ambulance * 
Patarnavi
mas Dieną - 

ir Naktį

HERRIN, III. — Ūkininkas R. 
J. Kemp'mėgsta vaisinius me
džius čiepyti. Jisai išauklėjo me
dį, kuris šįmet atnešė ir per
sikų (pyčių), ir slyvų ir net vyš
nių.

Slyvos yra keturių rųšių, o 
vyšnios dviejų.

Sudegė 7
Arkliai

SKOKIE, III. — Gaisrui iš
kilus Carl Meyers Riding Aca- 
demy triobesiuose sudegė sep
tyni arkliai. 35-ki kiti buvo iš
vaikyti ir dabar randasi kur 
nors Harms Wood miškuose. 
Nuostoliai siekia apie $20,000.

• M?.'

Bulius Užmušė
Ūkininką

CENTRALIA, III. — Canyk- 
loję Washington apskrityje bu
lius mirtinai sumindžiojo 75 me
tų ūkininką George Cope. Bu
lius buvo premijuotas, ir kelio
se parodose laimėjo eilę prizų.

Valdžia Statys III. 
Chemikalų Dirbtuvę

WASHINGTON, D. C.—liti- 
nois atstovai Washingtone pra
neša, kad karo departamentas 
nutarė statyti didelę chemika
lų dirbtuvę prie Monsanto, ,111. 
Žemė jau esanti užpirkta.

Statybai departamentas ski
ria $400,000.

riaus pareigas.

S

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

YARds 1138
YARds 1139

Kubaičių Šeima 
Rengia “Kubaičių 
Dieną” Rugp. 17

25% pelno skiria Lietuvos 
gyventojams sušelpti

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Sekmadienį, rugpiučio 17 d., 
gražiame Sunset Parke įvyksta 
didžiulis “Kubaičių Dienos” 
piknikas, šį išvažiavimą rengia 
savo skaitlingiems kostume- 
riams, draugams ir pažįsta
miems Vincentas ir Ona Kubai- 
čiai, Sunset Parko savininkai, 
ir Eduardas ir Frances Kubai- 
čiai, “Fran & Eddie’s” taverno, 
Willow Springs, III., savininkai.

6-ti metai

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

Vincentas ir Ona Kubaičiai 
baigia savo šeštus metus Sun
set Parke, kurį jie yra išpopu- 
liariavę į mėgianiiailsj lietuvių 
daržą.

Ir 3-ti
Eduardas ir Frances, Kubai

čiai pradeda savo trečius me-

tus biznyje, 8200 Keane Avė., 
Willow Springs, III. Kaip levai, 
taip ir sūnūs ir duktė, turi 
daug draugų ir pažįstamų lie
tuvių ir svetimtaučių tarpe, ir 
todėl nutarė surengti šį bendrą 
Kubaičių šeimos pikniką, kad 
galėtų visus savo draugus su
tikti vienu sykiu.

Lietuviai atvažiavę į Sunset 
Park visados smagiai laiką pra
leidžia. “Kubaičių Dienos” pik
nikas nebus išifritis. Bus gera 
orkestrą, kuri gros amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius jau
niems ir seniems. Bus eilė do
vanų — sūrių, alaus ir 1.1.

Ir Liėt’uvai
“Kubaičių Diena” bus lyg ir 

savotiška lietuviška šventė, 
nes 25% pikniko pelno Kubai
čiai aukoja. Lietuvos sušelpi- 
niui. šie pinigai bus įteikti tie
siai Lietuvos konsului Chicago- 
je.

Tad neužmirškite, sekmadie
nį, rugpiučio 17 d. atvažiuoki
te į Sunset Parką smagiai ir 
linksmai praleisti laiką su Ku
kaičiais. —X.X.

Roselando Lietuvių 
Demokratų Piknikas 
Ryan’s Miške

Įvyks Ryan miške, 87 ir 
Western

ROSELAND. — Ateinantį 
sekmadienį, rugp. (Augusi) 10 
d., 9th Wardo Lietuvių Demo
kratų Kliubas rengia didelį pik
niką Ryan’s miškuose, prie 88 
ir YVestern Avė.

Vieta parinkta yra gražiau
sia visam miške. Daug žolės, 
dideli medžiai, po kuriais yra 
sustatyta daug stalų. Anksti at
važiavusieji su valgiais galės 
šeimyniškai praleisti laiką.

Ant didžiulės platformos bus 
galima tyriam ore pasišokt'. 
Muzikantai gros lietuviškus ir 
angliškus šokius.

Bus gėrimų ir užkandžių, o 
6 vai. vakare įvyks padalinimas 
$20 dovanų (4 dovanos po 5 
dolerius cash).

Kalbės Zuris, Govier
Kalbės wardo committeeman 

Sheldon W. Govier, teisėjas Jo
nas T. Zuris ir Al G. Kumskis.

Sekite iškabas ir busite nuly
dėti į pikniko vietą, prie 88-tos 
gatvės, 1 blokas east of Wes- 
tern Avė.

Visi prašomi atsilankyti ir 
turėti gerus laikus su Roselan
do lietuviais demokratais.

Kvieslys M.

BRIGHTON PARK. — Duon
kepio Viktoro Preikšus žmona 
Frances ir Ona Kavaliauskienė 
sako tikrai turėję smagias ato
stogas. Juodvi praleido jas Mi- 
chigan ir Wisconsino valstijoj.

Vien lietuvišką duoną
Preikšų duonkepykla randa

si adresu 2457 W. 46 place.
Jiedu išimtinai kepa lietuviš

ką ruginę duoną.
Kaimynas

M. Petrosevičius 
Vėl Bizny
MARQUETTE PARK. — Po il
gokos pertraukos Mike Petro
sevičius vėl bizny. Su pavasa
rio sezonu jis perėmė vesti ta
vernos biznį, buvusį jo paties 
name, 6914 S. Western avė.

Biznierius Petroševičius sa
vo biznio srityje pradėjo dar
buotis prieš didįjį karą. Town 
of Lake kolonijoj. —Vietinis

Operuoja Siuvyklą

Keistučio Choro Iš
važiavimas Prie 
Orland Park

Prie 140th ir Southvvest 
Highway

Lietuvių Keistučio choras 
rengia savo draugišką išvažia
vimą sekmadienį, 10 d. rugp., 
prie 140 ir Southvvest Highvvay. 
Prašo visų choristų ir draugų 
atvažiuoti ir linksmai praleisti 
dieną po žaliais medžiais prie 
gražaus ežerėlio. Turėsime 
daug visokių įvairenybių.

Šis išvažiavimas nebus biz- 
niškas, o tik draugiškas, tad vi
si bukite su keistutiečiais cho
ristais. —Dėdė Klimas.

$10,500,000
Universitetui

Illinois valstijos universitetas 
(University of Illinois) priėmė 
biudžetą 1941-42 metams, ku-

Išsiėmė Leidimus 
vedyboms

(Chicagoj)
Roy M. Zola, 29, su Estelle 

Chesscn, 25
Joseph PauLn, 48, su Barba

ra Whit, 43
James F. Yureskes, 25, su

Bernice Sųllivan, 23
Peter Kančius, 25, su Stella 

Sarocka, 24

Reikalauja 
Perskirų

Stephen Zakes nuo Pauline
Zakes

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 Iki 3 ir nuo 7 iki 9

18 APYLINKE. —Antai nese
niai sukako vieneri metai kaip 
biznierė Adelė Pikiel operuoja 
vyrų ir moterų siuvyklą ties 
1816 S. Halsted st.

Prieš tai per eilę metų p.p. 
Pikeliai su velioniu vyru Kas
tu užlaikė muzikos instrumen
tų krautuvę. —Vietinis.

Netur.’s Laiko 
Atostogoms

BRIDGEPORT. — Stephen 
Bruchas užlaikąs delikatesų 
krautuvę ties 2901 S. Union 
avė., sako neturįs laiko atosto
goms. Po teisybei jis nuo ank
styvo ryto ligi pat sutemų turi 
būti savo krautuvėj ir atlikinė
ti biznio pareigas.

Jis šį biznį praktikuoja per 
15 metų. —Kostumeris.

Sakalauskai Naujoj
Vietoj

MARQUETTE PARK.—Duo
nos pristatytojas Paul Saka
lauskas ir jo žmona Auna da-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys^ ati
taisomos.
VALANDOS- nuo W ryto fld A 
Seredoms nuo pietų,- o Nedėlioj 

pagal sutartį.
Daugely  j aisi ūkimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETIMAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7_ 9 vai. vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 6636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. YARDS 3149
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTP
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų teL Republic 4688

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai: 

Snperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisaš—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Varnu *pJ - Hvd* Park *308

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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SOKRATO TEISMAS IR JO GYNIMASIS
■ » —   ■> ' ■■■■—— ,

(PAGAL PLATONO “APOLOGIJĄ”)

Perspėja Apie Kainų Kilimą

Sokratas buvo teisiamas svar
biausia už tai: 1) kam jis ne
pripažįsta valstybines religijos 
ir 2) kam jis veda iš kelio jau
nuomenę, ją mokydamas neti
kėti valstybine religija.

Sokratą išliko tas pat, kas 
paskum ištiko ir Kristų ir dau
gelį pranašų žmonijos mokyto
jų. Sokratas rodė žmonėms 
protingą gyvenimo kelią, tą, ku
rį jo sąmonė buvo išvydusi, ir 
kurį rodydamas jis negalėjo ne
neigti tų klaidingų mokymų, 
kuriais anos gadynės visuome
nės gyvenimas rėmėsi. Ir dau
gumas atėniečių, nepajėgdami 
nurodytuoju keliu eiti, nors ir 
pripažino jį esant teisingą, ne
galėjo pakęsti smerkiant visa 
tai, ką ji laikė šventu, ir, kad 
atsikratytų smerklju ir nusta
tytos tvarkos griovėju, atidavė 
Sokratą teismui, kad šis jį nu
baustų mirtimi. Sokratas tą ži
nojo, ir todėl nesigynė, o tik 
pasinaudojo proga pareikši i 
atėniečiams, kodėl jis elgėsi 
taip, kaip elgėsi, ir kodėl ir to
liau, jeigu jį butų palikę gyvą, 
butų elgęsis taip pat.

Teisėjai pripažino Sokratą 
kaltu ir nusprendė jį nubausti 
mirtimi. Ramiai išklausęs 
sprendimą, Sokratas kreipėsi į

STANISLOVAS 
DOWGIALOWICZ 

Buvęs vyras velionės Kotri- 
nos Dowgialowicz 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio. 5 d., 4:55 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 87 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Suvalkų g. 

Amerikoj išgyveno 53 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris, Vladislavą Miniat 
ir Jadvygą Wabol, 2 sūnūs, 
Louis ir Michael, 17 anūkų, 
26 pra-anukus ir 1 pra-anukę, 
brolio sūnūs/ Dr. Leonard

♦ -Shizynski ir-Kasimir Siu-, 
ZyKaife^'.^Aivota/' 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., rugp. 8 d., 8:30 v. 
ryto, iŠ kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Dow- 
gialowicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę lieka: 
Dukterys, Sanai, Anūkai, 
Pra-anukai, Brolio Sanai ir 
Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

teisėjus šiais žodžiais:
“Žmonės dabar pasakys, — 

tarė jis, — kad jus, atėnų pilie
čiai, nepagrįstai nugalabijote iš
minčių Sokratą; pasakys mane 
buvus išminčium, nors aš visai 
ir neišminčius, bet jie taip Įpa- 
sakys jums priekaištą daryda
mi; pasakys, kad jus nepagrįs
tai mane nugalabijote, todėl, 
kad jeigu būtumėt truputį pa
laukę, tat butų įvykę savaime, 
kadangi aš juk ir taip jau pa
gal savo amžių esu nebetoli 
karsto lentos. Ir noriu aš jums 
čia pasakyti, — jums, kurie 
mane pasmerkėt mirti, — kad 
be reikalo jus manote mane ne
žinant, kaip aš galėčiau išsigel
bėti iš mirties. Kaip išsigelbėti 
aš žinau, bet to nedarau, nes 
laikausi nuomonės, kad tat man 
butų negarbė. Aš žinau, jkad 
jums butų malonu klausytis, 
jeigu aš raudočiau, dejuočiau, 
daryčiau ir kalbėčiau daug ką 
panašu. Bet nei teisme, nei ka
re, nei man, nei bet) kam kitam 
nedera stengtis gelbėtis iš mir
ties negarbingu budu. Visuose 
pavojuose rasi priemonių iš
vengti mirties, jeigu tik negerb
si savęs. Išvengti mirties nesun
ku, kur kas sunkiau išvengti 
piktybes: piktybė greitesnė už 
mirtį ir greičiau pagauna. Aš, 
štai esu nebejudrus ir senas, ir 
mane pagavo (ištiko) mirtis, o 
jus, mano kaltintojai, jus gyvi 
ir vikrus, ir jus pagavo kažkas 
blogesnis — piktybė. Ir todėl 
mane, jūsų pasmerktą, ištiks 
mirtis; o jus, mane pasmerku
sius, ištiks piktybė ir negarbė 
(gėda), nes tam jus pasmerkia 
tiesa. Aš pasiliksiu vienaip nu
baustas, o jus — kitaip, Visu 
tat taip ir turi būti, ir visa į 
gerą.

“Be to, aš čia poriu jums, 
mano kaltintojam^, pasakyti kai 
ką ir į priekį. Juk prieš pat 
mirtį žmonės aiškiai mato atei
tį. Tai aš va ir pasakau jums, 
piliečiai, kad jus busite nubaus
ti tuoj pat po mano mirties, —

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š 1- 

GĖLININKAS mam8 
4180 Archer Avenue 

Phonc LAFAYETTE 5800

ANTANAS SHUKIS
6735 S. Rockwell St., 

Tel. Hemlock 1324
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 4 d., 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap
skrity ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Daukšaitę, sūnų Romaną Lie
tuvoje ir seserį Sophie Mil
kus, švogerį ir jų šeimyną 
Kenosha, Wis. ir vieną seserį 
Lietuvoje ir jos šeimą, švo- 
gerką jr .švogerį Nekrošius, 
švogerką ir švogerį Alinaus- 
kus, Rockford, III. ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie Teisybės 
Mylėtojų Dr-stės.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 6812 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 7 d., 1:00 v. 
popiet. Is koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Shukio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Seserys, Giminės ir 
Draugai.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.

’LOVEIKIS Siunčiam Gėles j 
Telejrramuh i 

Visų*- Į* ♦ -4wtkU |

KVIETK1NINKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankirtams 

ir Pagra bartis
331 b Su. Halsted Streei 

v g n*

MAGDALENA 
ADOMAITIENĖ 

(po tėvais Lusaičiutė) 
Gyveno 2300 S. Hoyne Avė.
Mirė Rugpiučio 5, 1941, 2 v. 
ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Suvalkų gubernijos, Mariam- 
polės apskr., Makolų kaimo.

Paliko dideliame nuliudime' 
vyrą Juozapą, sūnų Jurgį, 
marčią Virginią, du anukus: 
Jurgį ir Carol Ann; dukterį 
Antaniną McDonald, žentą 
Patrick, dvi seseris Agniešką 
Sileski ir Petronėlę Stanke
vičienę ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. O Lietuvoje pa
liko brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz ir Sunai kopi., 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks ,penkta
dienį, rugp. 8 d. Iš lAplyčios 
8:30 v. ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų parap.- bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sunai, Mar
ti, Anūkai, Duktė, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANĄL 2515.

h

iNAU.i nut, u-ACMt Teieonoio
Kainų Administratorius Leon Henderson perspė

ja kongresą, kad, J. V. gali susilaukti “didelio pragy
venimo kaštų pakilimo.” Savo argumentą paremia 
statistikos braižiniais.

nubausti kur kas sunkesne bau
sme, negu ta, kuria jus bau- 
džialc mane. Jus busite nubaus
ti Ino, kad sulauksite visai ne 
to, ko laukiate. Mane nugalabi
ję jus sukelsite prieš save visus 
tuos, kurie jus kaltina, smerkia, 
kuriuos aš sulaikydavau, nors 
jus to ir nepasiek ėda vot; ir t;e 
kaltintojai jums bus tuo ypač 
nemalonus, kad jie už jus jau
nesni, ir lodei jų priekaištus pa
kelti jums bus sunkiau. Ir už
tat mano mirtimi jus neišsiva
duosite iš papeikęs,, kam nedo
rai gyvenate. Neįmanoma iš
vengti papeikus utiminejant 
žmonėms gyvybę. Pats papras
čiausias ir tikriausias būdas 4ė- 
ra vienas; reikia dorai gyvent. 
Tą taigi aš ir norėjau jums, 
mano kaltintojams, paprana
šauti.

“Dabar kreipiuosi dar į jus, 
į tuos, kurie mane teisiant ma
nęs nekaltinai, bet teisinot. Pa
skutinįjį kartą su jumis ka'bČ* 
damasis, aš noriu jums papa^ 
šakoti kai ką lyg ir nepaprasta, 
tai, kas šiandien man atsitiko ir 
ką man šis nepaprastas nuoty
kis parodo, Aš per visą savo gy
venimą reikšmingose ir nereikš
mingose aplinkybėse visados 
girdėdavau paslapt ngą save

NATALIJA PAGE (Pagojus) 
po tėvais Tumoniutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 6 d., 1 vai.' popiet, 
1941 m., sulaukus .pusės am
žiaus, gimus Grumbinų kai
me, Jūžintų pąnap., Rokiškio 
apskr. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Motiejų ir dukterį Mir
tą, švogerį Petrą Page ir bro
lienę Valę ir kitas gimines ir 
pažįstamus. Lietuvoje 
seseris ir brolį.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Praugijos ir šv. Bar
boros Draugijos.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 6812 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
rugp. 9 d., 8:30 v, r. iš koply-r 
čios į Gimimo Pan. šv, par, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Natalijos Page 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
iyvauti laidotuvėse ir suteik-* 
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė, Švogeris, Brolienė ir 
Giminės.

Laid. Direkt. A. Petkus, 
Tel. GROvehill 0142, ąrba 
Saukite Wentworth 6693.
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Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1941 Metams

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginią 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
JSĮorth avė,

k
CLASSUTEE ADS

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA, MOTERIS bendram 
namų darbui. Savas kambarys. 
Mylinti vaikus. MANsfield 2435.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
virtuvėje. Turi būti ant vietos. Dėl 
informacijų šaukite LAFayette 
6719.

OPERATORS, patyrusios 
house coats and sports wear. 
tovus darbas. Geras mokestis.

SPITZER MFG. CORP., 
440 N. Wells St.

prie
Pas-

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA. Paimti 
pilną priežiūrą. Turi virti. 4 suau
gę samdomi. OAKland 4794.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
namų darbo. Prie mažos šeimynos, 
gera mokestis ir užlaikymas. Šau
kite BEVerly 8673.

DŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šį vaka
rą. Kambarys 205, 343 So. Dear- 
born St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

73) AKRAI. GERA APYLINKĖ. 
Elektriką, Paw Paw, Michigan. 
Cash ar mainais. Van Buren 2089.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS. 3953 So. Rockwell St.

VAIKINAI, 18 LIGI 20 METŲ 
senumo, mokintis čeverykų ama
to. Geras mokestis besimokinant 
Pastovus darbas.

IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avė.

REIKALINGI VAIKYNAI, šva
riai atrodą. Amžius 17 iki 21. 

329 West 18th St. Mr. Wilkin.

REIKALINGAS GERAS įjučeris, 
suprantantis gerai anglų kalbą.

6002 So. State Street, 
WENtworth 0612.

&<jnuu£.s And in sikuution s 
Mokyklos ir Pamokos

sielos balsą, kuris mane įspėda
vo ir sulaikydavo nuo veikimų, 
galinčių man atnešti nelaimę 
Bet šiandien, kaip jus patys 
matote, nežiūrint to, kad mane 
išliko lai, kas paprastai yra lai
koma didžiausia nelaime, šian
dien tas balsas manęs neįspėjo 
ir nesulaiko ųęi rytą, kai aš į- 
žengiau šičia į teismą, nei 
dabar man kalbant.

“Ką taf reiškia? Ogi lai, kad 
tat, kas mand’ šiandien ištiko, 
tat, mano sųp^tiųių, ne tik ne 
piktybe, bet gerybė. Juk, iš tik
rųjų, vieųa iš dveja; mirtis yra 
arba visiškas sunykimas ir iš
nykimas sąmones, arba, pasak 
padavimo, lik, permaina ir sie
los persikėlimaš iš vienos vie* 
tos į kitą. Jeigu įnirtis yra vb 
siškas sąmonės išnykimas ir 
yra į kietą be sapno miegą, tai 
mirtis yra neabejotina gerovė, 
todėl, kad kiekvienas leatsimo- 
nie praleistą naktį be sapno, ir 
tegul palygina su tąja naktimi 
kitas naktis ir dienas, praleis
tas baimėje ir nerime, su nepa
tenkintais norais, kuriuos jis 
patyrė tikrovėje ir sapne, ir aš 
esu tikras, kad kiekvienas ne
daug teatras diemj ir naktų, 
laimingesnių už nahtj be sapno, 
O jeigu teisybė, kaip yra sako
ma, kad lenai esą visi anksčiau 
prieš mus m.Tusieji išminčiai i • 
šventieji, tai argi begali būti di 
desnė gerovė, kaip ta. kad tena- 
gyventum su tomis būtybėmis? 
Aš norėčiau mirti ne kartą, bet 
šimtą kartų, kad lik pakhučiau

“Taigi ir jums, teisėjai, ir vb 
sioms žmonėms, aš manau, rei* 
kia mirties nebijoti ir atsiminti 
viena: geram žmogui nėra nie
ko bloga nei gyvenant, nei mir
štant,

‘Tr todėl, nors kėslas (suma
nymas) tų, kurie manę nuteisė, 
buvo tas, kad man padarytų 
piktą; aš nepykstu nei ant ma* 
no nuteigusių, nei ant kaltinto’

“Tačiau jau laikas išsiskirti; 
man — mirti, jums — gyven
ti, Ęam iš musų geriau — žino 
tik Dievas,”

Po teismo Sokratui mirties 
sprendimas greitai buvo įvyk^ 
dytaa, — įvykdytas tuo, kad jis 
išgėrė nuodų taurę ir ramiai 
pasimirė aayo ipokiuių tąipe.

Jo niirtf* smulkią^ yra
šęs jo mokinys Platonas pašiie- 
kėsy “Tedonas“.

Garsinkites “N-nose’

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB ot the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd 

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres.
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr, Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

— Joseph Vaišvilas, 
Washtenaw avė.;

NAMAMS. PUSAMŽĖ. savas 
kambarys. Bendras namų darbas. 
Nereikia skalbti. $8.00 savaitei.

Mrs. John Catterall,
2036 Superior, Whiting, Ind.

LAUNDREI DARBININKĖS, pa
tyrusios tiktai. Dienos ar nakties 
darbui. Pastovus darbas, geras mo
kestis. Kreipkitės 2125 W. Madison.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠMOKIT UŽDIRBTI 
Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaikį.

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI su kiemu ir 2 aukštų pastatu, 
Gasolipo stotis pumpuoja 12,000 
galionų per mėnesį. Pastatas $65 
mėnesinės rendos. Paaukos. Broliai 
nesutinka. LAFAYETTE 4417.

5106 So. Keeler Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis—• 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi- 
rnų Komisija: G. ;Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel, 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. I Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž, 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Marketas. Geras biznis. Prie
žastis—mirtis. 5656 So. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI, iš priežasties li
gos, bizniava nuosavybė ant Mil- 
waukee Avė. su bekerne, 5 kam
barių flatu ir muro garažu. Pri
ims ir mainus. Kaina $11,000.

Taipgi tuščias kampas, 106x125, 
gretimas nuosavybei. Kaina $7,000.

V. ZĮNTAK, 4353 Archer Avė. 
Tel. LAFayette 1121.

Berwyne.
Išdirbtas biznis

Greitam

COCKTAIL BAR 
Dailiai įrengtas, 
ant gaivios kryžkelės, 
pardavimui kaina žema.

Box 2320. 1739 So. Halsted St.
FOR RENT—1N GENERAL 

Renddai—Bendrai
6 KAMBARIŲ FLATAS, šviesus, 

vana, moderniškai įrengtas, antros 
lubos, $30.00 mėnesy.

3554 So. Halsted St. t

ĮMOKĖK 5 ŠIMTUS.
Ant Campbell avė., netoli 68-tos.

5 kambarių mūrinis cottage. Kaina 
$3500.

6 kamb. mūrinis bungalow, 2 
karam muro garažas, ant Rockwell 
st., netoli 64-tos. Kainavo $9,500. 
Dabar už $5,850.

Turime visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti 
ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 S. Western. Republic 3713 

,a,Vakarais Prospect 1UL
kvotėjas, 
Virginią 
atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

SUSIRINKIMAI

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut, rašt., 1525 S, 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rašt., 3145 S. Eemarald Avė.; E, 
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.: 
St. Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai; J. Balakas, 1414 
So, 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B, Gurskienė—Koresp,, 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI, Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad.. pir
mą valandą popiet, Hollywood 
«yet„ 2417 W. 43rd St.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt,, 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel, Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
Sq. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So/ Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2867 So. Emerald 
Avenue; Miohael R, Kazunas — 
Klubo legalia patarę jas, 69 West 
Waahington St., Tok Central 
om

rr

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
aut anglių šia zienją, jeigu įgysi 

gęriausį šių laikų stokerį.
LINK.BELT

AUTOMATIŠKAS stokeris 
Kurią yrą išdirbamas Chicagoj e, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
aaktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales 

09Š1 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą Šiame biz- 

Jnyje įr suteikia pilną ųžganėdi- 
[nimą.

MORNING STAR KLIUBAS 
laikys mėn. susirinkimą rugpiučio 
7 d., 8 vai. vak., Grigaičio svet., 
3800 W. Armitage avė. Visi nariai 
privalote būti sus-me, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Prašau ne- 
sivėluoti. —M. Chepul, rast.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL' 
TUROS DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks ketvirtad., rugpjūčio 7 d., 
7:30 vai. vak-, Liet. Darbininkų 
svet., 10413 So. Michigan Avė. Su
sirinkit skaitlingai ,nes bus rinki
mas dąrbininkų dėl pikniko.

—S. Dilis, rast., 226 W. 110 PI,

Pirm.
Mor- 

Mazi- 
Ave.; 
South

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: 

—Thomas Janulis, 3430 S. 
gan St.; Pirm, pagelb.—J. 
liauskas, 3259 So. Union 
Nut. rast.—P. Kiltis, 3347
Lituanica Avė.; Finansų rast.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
?3rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas 
Dimša; Maršalka—K.
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—'Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

iždo—J 
Visockis;

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le
Moyne st., tel. Sp.aulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 
Avė., tel. Spaulding 
rašt.—B. Bogers, 2345 
Avė., tel. Spaulding 
glob.—A. Lungevicz,

3636 North 
0745: Fin. 
N. Kedzie 

3180; Kas.
1814 Wa- 

bansia Avė., tel. Humboldt 2285: 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spauldlng 
7903: Maršalka — A. Kuprevičia. 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad.. 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue,

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.: Pirm, pagelb. — St Vai- 
tikaitis. 3508 W. 61st St.: Nut 
rašt.—J. Yuskenas. 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Jude’ko. 
4512 S. Wood St; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.: Kasos 
glob.: Frank Wenskus. 2639 W. 
43rd St., Ant Ivonaitis. 5542 S. 
Talman Avė.: Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligoniu 
apiekunas —A. F. Czesna. 4501 
S. Paulina St: Anna Pikturna 
1435 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St

10 KAMBARIŲ MURO NAMAS.
2 karam garažas. Fumaso šiluma. 
$2,600, kartu ir rakandai. % cash.

2010 W. Monroe.

GREITAI VEIKIT
34 akrai Indianoj, U. S. 30, % my
lios miestelis, 70 mylių Chicago. 
Namas, mašinerija, derlius, vištos, 
geros pajamos. Kaina $7,500.

HLAVACEK,
5233 University Avenue.

55TH ARTI ASHLAND 6 flatų 
namas. 2—6 kambarių apartamen
tai, 4—7. štymo Šiluma. Su sto- 
keriu. 
Kaina $13,000.

Metinės pajamos $3,060.00.
VINCENNES 0606.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

and

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ ‘ 

Mėnesiniais atmoksimais 
MUTUAL FEDERAL

ŠAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.
VVHOLESALE FURNITURE = 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mui.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chlonan D’
PROFE^IONAL ^SĖRVIOE 
Profesionalia Patarnavimas

RADIO EKSPERTŲ 
PATARNAVIMAS IR 

PATAISOS.
1856 West 47th St.

Tel. YARDS 4693.

Garsinkites “N-nose”

* • . ,
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Aukos “Naujienų” 
_ Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

N. N., “Naujienų” Piknike ......................................$ 15.00
EDWARD BUTKUS, Cliicago .................................. 1.00
GEORGE GAVENIS, Waukegan, III............ ........  ' 2.00
John Žilis, Superior, Wis............................................ 2 00
Buvo paskelbta ........................................................  1,221.75

Viso dabar

Apiplėšė Aline 
Bridgeporte

Pasigrobė $585
PRIDGEPORT. — Aludinin- 

kas Joseph Reilly ir jo žmona 
Elizabeth buvo nuvažiavę į ban
kų išsiimti pinigų čekiams kei
sti.

Vos spėjo jų automobilis su
stoti prie alinės adresu 3641 
South Morgan Street, prie Reil- 
ly’ių prišoko du banditai, pini
gus atėmė, ir nuvažiavo laukian
čio j mašinoj.

Paskui banditus pasileido 
Reilly šuo, ir įšoko i jų auto
mobilį, bet už bloko piktada
riai jį išmetė. Šuo parbėgo na
mo.

Pinigų banditai pasigrobė 
$585.

Ežere Prigėrė du 
Maži Berniukai
Išplaukė Ežeran Namų Darbo 

“Luote”
Sukalę luotą iš lentgalių į 

Michigan ežerų vakar rytą iš
plaukė trys maži broliukai: 13 
metų Frank Warstat, 12 metų 
Carl, ir 9 metų John, 2458 Se- 
minary Avenue.

Vilnis luotą greitai apvertė ir 
du berniukai, nemokėdami plau
kti, netrukus prigėrė. Išsigelbė
jo tik 12 metų Gari.

Tėvai — Janitoriai
Tragedija įvyko prie North 

avenue papludymio. Kadangi tai 
buvo prieš 9-tą ryto, tai sargų 
dar nebuvo.

Berniukai yra janitorių Frank 
ir Margaret Warstat’ų vaikai.

Gelžkeliečiai 
Ruošiasi Streiko 
Balsavimams

Derybos Su Gelžkeliais 
Užsikirto

Amerikos gelžkelių operuojan
čių darbininkų brolijos rengia
si pravesti streiko balsavimus.

Šis žinksnis yra rezultatas už 
sikirtimo brolijų darybose su 
gelžkeliais dėl naujų algų su
tarties.

Brolijos reikalauja pakelti 
darbininkams algas apie 20- 
30% (pagal darbo rųšį), gelž- 
keliai atsisakė reikalavimą svar* 
styti, ir iš savo pusės reikalau
ja pakeisti darbo taisykles, ku
rios esančios “perdaug prielan
kios” gelžkeliečiams.

Brolijos turi apie 1,500,000 
narių.

Susprogo Žvejų 
Laivas

Vienas žuvo
Krantų sargyba skelbia, kad 

prie Leland, Mich. susprogo žve
jų laivas iš Chicagos, kuriame 
buvo du žvejai, Carlson ir jo 
sūnūs.

Vienas jų prigėrė.

.$1,241.75

| Organizuoja CIO 
Illinois Unijų 
Tarybą

Konferencija Chicagoj
Morrison Hotel viešbutyje da

bar vyksta CIO unijų viršinin
kų suvažiavimas, kurio tikslas 
yra suorganizuoti CIO unijų ta
rybų Illniois valstijoje, panašią 
Illinois Darbo Federacijai.

Suvažiavimo viršininkas yra 
Ray Edmundson, Illinois anglia
kasių viršininkas.

Tarp delegatų yra S. Levin, 
Amalgamated Clothing Work- 
ers atstovas, Walter James nuo 
angliakasių ir John Doherty nuo 
plieno darbininkų.

Canadoj Apsivedė 
Isabelle Yurčius

Giminaitė Chicagietės 
Anna Sidabras

• Anna Sidabras, 2930 South 
Union Avė., šiomis dienomis 
svečiavosi Kanadoje (Toronto) 
pas pusbrolius Antaną ir Kazi
mierą Yurčius. Tenais įvyko 
vestuvės Antano ir Izabelės 
Yurčių dukters Isabelle su John 
Sullivan. Įspūdingos apeigos ir 
gražios vestuvių iškilmės įvyko 
namuose 47 Aldwych St., To
ronto, Ont. Canada. Dalyvavo 
apie 50 svečių.

Canada Patiko
P-ai Sidabras labai patiko 

Canada, ypač Toronto. Taipgi 
aplankė ir Niagara Falls. Į Chi- 
cagų sugrįžo pereitą šeštadienį. 
Beje, užrašė Naujienas savo 
pusbroliui Antanui Yurčiui.

Mrs. F. Uzemack 
Ligoninėje

T0WN OF LAKE. — Engle- 
wood ligoninėje, 60th ir Green, 
guli Eleanor Platkauskas-Uze- 
mackienė, žmona “Times” re
dakcijos nario Edvardo Uze
mack. Jai buvo padaryta skubi 
apendikso operacija.

Ligonė, sako, jaučiasi gerai. 
Lankytojai bus leidžiami už po
ros dienų.

Pp. Uzemackai gyvena ad. 
4602 South South Paulina st.

Žada Ankščiau
Uždarinėti Maisto
Krautuves

Nori Taupyti Elektrą
Amerikos groserninkų sąjun

ga išsiuntinėjo pareiškimus apie 
300,000 groserių savininkams 
Amerikoje, ragindama juos 
ankščiau uždarinėti savo krau
tuves.

Jeigu groserninkai su tuo pa
siūlymu kopėtuos, tai jie šutau* 
pys sau daug darbo, be to, su
taupys daug elektros jėgos, ku
rios labai reikia ginklų gamy
bai. Taip sako Sąjunga.

Mainosi Laikai, 
Mainosi Vardai

Kelios vokiškos įstaigos Chi
cagoj e šiomis dienomis pakei
tė vardus.

Garsus restoranas O’.d Heidel- 
berg, Randolph ir State,'dabar 
vadinsis Eitel’s Restaurant.

The Bavarian Hofbrau, 304 
W. North avenue, dabar bus 
“Village”, o The German House, 
623 S. North avė. dabar — “The 
Hunting Lodge”.

Mirė Natalija 
Page’ienė

Vakar dienų staigiai mirė chi- 
cagietė Natalija Page’ienė (Pa
gojienė).

Ji atkrito po vidurių opera
cijos, kuri buvo padaryta kele
tą savaičių atgal.

Velionė buvo gerai žinoma 
pietinės Chicagos dalies lietu
viams.

Smulkmenos bus paskelbtos 
vėliau.

Mirė Buvęs “Gemb- 
lerių” Karalius

St. Luke’s ligoninėje po šir
dies atakos vakar mirė Monte 
Tennes, 63, vienu laiku vadi
namas Chicagos “gemblerių ka
ralium”.

Paskutiniu laiku jisai buvo 
viršininkas Tennes and Sons 
real-estate firmos, 1717 Howard. 
avenue, Evanstone. Seniau kon
troliavo daug pinigų lošimo 
įstaigų ir laikraštėlių apie ark
lių lenktynes.

Pirmasis Paveikslas Rodo J. V. Kari ils Grenlandijoje.

tulikams kariams, yra pirmosios Grenlandijoj nuo penkiolikto šimtmečio. 
Iš paveikslo galima susidaryti geras vaizdas apie šiurkščių tos šiaurinės salos- 
aplinkumų.

/ Robert Brown Wall^če (vidury), J. V. Vice-Prezidento sūnūs, apsilanko 
į drafto tarybų instrukcijoms prieš išvyksiant armijom Čia jis sveikinasi 
su 23 metų amžiaus dvynais, Richard (kairėj) ir Donald Hamiltonais, kurie
bus įvesdinti armijon kartu su Wallace.

Advokatas Wyzlian- 
skas Lankėsi 
Chicagoj

Antradienį ir trečiadienį, rug- 
piučio 5 ir 6, Chicagoj buvo su- 

1 stojęs lietuvis advokatas, p. An
tanas Wyzlianskas iš Brooklyn, 
N. Y.

Ponas Wyz:ianskas važinėjo 
atostogų. Aplankė net Kalifor
niją ir Kanadą, ir grįždamas na
mo sustojo Chicagoj. čia pa
simatė su kai kuriais pažįsta
mais čikagiečiais.

— V. Poška.
• • . . 1
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Montgomery, Ward- 
AFL Pasirašė 
Sutarti v

Atima Tik .2 Skyrius
Milžiniška Chicagos prekybos 

firma, Montgomery Ward and 
Company, skelbia, kad pasirašė 
sutartį su AFL Warehousemen 
ir Retail Clerks unija. Sutartis 
apima tiktai du firmos skyrius, 
Portland, Ore., ir Oakland, Cal.

Kompanija suliko sutartis ra
šytis unijai ištraukus reikala
vimų duoti jai išimtiną pripa
žinimą.

Dep. Krautuvių 
Biznis Pašoko 23%

«

Pereitų savaitę Chicagos de- 
partamentinių krautuvių biznis 
pašoko 23% palyginus su ta pa
čia savaite pereitais metais. To
kias skaitlines skelbia federalis 
rezervo bankas.

Daugiausiai prie to lurbut 
prisidėjo šilkinių kojinių supir
kinėjimas.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
-t—,—  i—■—1. /p?.....—. t—„  

Valstija Prašalino 
Unijistą Wills

Išmestas Ir Iš CDF.
>

Laikinasis guber n a t o r i u s 
Hugh Cross paskelbė, kad pra-1 
šalino iš nedarbo apdraudos de
partamento Charles F. Wills, ku
rį Chicagos Darbo Federacija 
šios savaitės pradžioj išmetė iš 
asvo viršininkų.

Wills yra giminaitis Max 
CaldweU’o ir buvo artimai su 
juo susirišęs Retail Clerks uni
jos lokalo reikaluose.

Caldwell yra traukaimas at
sakomybėn ir reikalaujamas iš
aiškinti kų padarė su apie 
$900,000 lokalo pinigų. 

■II, , —■ . — >

Urmininkai Varžo 
Rūbų Užsakymus

■ ■' ■>l>* , J

Bijodami, kad ateityje kai
nos gali smarkiai pakilt] ir me
džiagų pritrukti, Chicagos ur- 
.mininkai pradėjo varžyti rūbų 
užsakymus iš krautuvininkų. 
Neleidžia jiems užsisakyti dau
giau kaip 12% daugiau negu 
pernai. • . .........

Krautuvininkai dabar stengia
si supirkti kuodidžiausias rūbų 
atsargas. .

Ne Leitenantas, Ir 
Čekiai Blogi

Pabėgęs - iš $ Camp Custer, 
Mich., Chicagos YMCA viešbu
tyje apsigyveno naujokas Ar- 
thur Budrow. Jisai visur per- 
sistatinęjo leitenantu irrkeitė če
kius. Dabar yrą po areštu, nes 
pasirodė, kad jis ne leitenantai, 
o čekiai niekarii' netikę.

Ketvirtad., rugpjūčio 7,1941

DU TOLIMI SVEČIAI, IRKIEK VIEN AM 
NARIUI PO DOVANĄ

Iš SLA. 260 Kuopos Susirinkimo
Rugsėjo 3 d. įvyko SLA. 260 

kp. susirinkimas. Pirmininkas 
T. Aleksynas atidarydamas su
sirinkimų plačiai paaiškino, kad 
šis susirinkimas bus lig ir ne 
paprastas, nepaprastas tuomi. 
kad jame turėsime net du sve
čius kalbėtojus. Apart svečn 
kalbėtojų, dar bus duodamo- 
dovanos laimėjusiems, šios do 
vanos buvo likę nuo neįvyku 
sios Bunco Party. Dovanos bu 
vo paaukotos 260 kp. nario P 
Vilkelio, žinomo Marųuette Par
ke pasekmingo biznierio (ju 
užlaiko bučernę.)

Dovanas gavo beveik kiek 
vienas narys, kaikurie net pc 
dvi.

Svečias Dr. Valibus
Atlikus paprastus susirinki

mo reikalus, pirmininkas pa
kvietė svečius pasakyti po ke
letą žodžių musų susirinkimui. 
Pirmu buvo pakviestas Dr. Al
bertas J. Valibus iš Edwards- 
ville, Pa. SLA. 1-mos kp. na
rys. Dr. A. Valibus sveikino 
musų kuopą varde SLA. 1-mos 
kuopos, linkėdamas musų kuo
pai kuogeriausių pasekmių SLA. 
darbuotėj. Taipgi prisiminė, 
kad jis mano pastoviai apsigy
venti Chicagoj ir netgi Mar 
ąuette Parke, na, ir prie pir 
mos progos persikelti į SLA. 
260 kp. Taigi, mes sveikiname 
Dr. A. Valibus kaipo gabų gy
dytoją ir visuomenes veikėją.

Diena Iš Dienos
M .........   ■ —*

•

Būrys Chicagiečių 
Toronto, Canadoj

T0WN OF LAKE. — Musų 
Chicagos lietuviai atostogauja, 
vieni-vienur, kiti-kitur.

Didžiuma atostogauja visgi 
Amerikos šalyj. Bet kai ku
riems tenka atsidurti ir toliau 
— vyksta į kitas “kontres”. 
Tarp tokių yra Mrs. J. Kriščiū
nas ir duktė Christina, 4501 S. 
Ashland Avė.,, Mrs. Pocius ir 
Walter Pocius. Jie išvyko į To
ronto, Ontario, Canada, pas pp. 
Pocius, chicagietės p. Pocienės 
seserį ir jaunojo W. Pociaus 
motina, o Kriščiūnų gerus pa
žįstamus.

Visi ten mano turėti gerus 
laikus ir pamatyti kaip Canada 
atrodo šiais “šturmo” laikais. 
Pasisvečiavę kokį- laikų grįš vi
si į laimingą Dėdės Šamo že
mę. Draugas.

Turėjo Smagias Ato
stogas Wisconsine -

Ir “Palangoje”
Mr. ir Mrs. S. Rakauskai. 

6400 S. Maryland Avė., taipgi 
Mrs. Rakauskienė, brolio žmo
na ir Mr. Bitautas sako, tikra' 
turėjo smagias atostogas Wis- 
consine. Kurį laiką praleido 
Rhinelanderyj, kur daugumų 
Chicagos lietuvių galima susi
tikti pažįstamų.

Sugrįžę atgal į “Southus” už
baigė atostogas Chicagos “Pa
langoje” — Sand Dunuose.

Draugas.

Suėmė Tris 
Dezertyrus

Chicagos detektyvų biuras tu
ri suėmęs tris naujokus, pabė
gusius iš Camp Forrest stovyk
los, Tenn. Jie aiškinasi, kad la
bai pasiilgę namų. Yra: Michae' 
Ivers, 2336 Mango avenue 
Frank Wisniewski, 2530 North 
Mason, ir Tony Zaccagnini, 517 
South Millard.

kurį trumpu laiku turėsime 
SLA. 2*60 kp. narių tarpe.

Dr. Obraitis Dirba Valdžiai
Dr. A. Valibus atidaro savo 

ofisą buvusiame Dr. Obraitis 
ofise, 63rd ir S. Western Avė. 
Dr. Obraitis turėjo apleisti Chi- 
pago, nes turėjo užimti jai ski
riamą valdžios darbų.

Iš Pittsburgho
Antras svetys buvo K. Pi- 

kielis iš Pittsburgho, kaipo “bu
siantis kandidatas į SLA. iždi
ninkus”. K. Pikielis kalbėjo vi
sai trumpai, sveikindamas mu
sų kuopą. Kas link kandidata
vimo į SLA. iždininkus nieko 
nekalbėjo, tiktai prisiminė, kad 
dar yra pakankamai laiko, tad 
apie tai bus kada nors vėliau 
pakalbėta.

Kas jį čionai kvietė,'ar jis 
pats pasisiūlė, man nėra žino
ma.

“Silpnas”
Kadangi K. Pikielį man teko 

matyti tiktai pirmą kartą, to
dėl ir apie jo tinkamumą SLA. 
iždininko vietai negalėčiau drą
siai spręsti. Bet visgi man no
rėtųsi pasakyti, kad SLA. iž
dininko vietai yra per silpnas.

Susirinkimo nuotaika buvo 
gana linksma — draugiška, mat, 
musų kuopoj brolių razbainin- 
kų šiuom kartu nesiranda.

— Narys.

VAKAR CHICAGOJEI •
• Chicagoje vakar lankėsi 

garsi dainininkė Lily Pons. Ji 
buvo kviečiama dainuoti Grant 
Parke> ątsįsakė, bet žada šįmet 
dainuoti Chicagos operoj.

O Prie Michigan avenue ir 
Lake galvių moteriške iš Seat- 
tle, Wash., Mrs. G. Garson, pa
metė žiedų ir kitokių papuoša
lų už $8,000.

e Fort Dearborn viešbutyje, 
117 West Van Buren Street, mi
rė nežinomas žmogus užsiregis
travęs vardu Richard Dąvis. Po
licija ieško giminių.

• Iš antro aukšto lango iš
krito ir galvą persiskėlė 6 me
tų berniukas, Earl Cell, 1428 
VVest Harrison. Apskričio ligo
ninėje.

• Adresu 301 VVest Jackson 
policija užtiko ir uždarė “bu
klų” įstaigą, kuri darė biznį su 
pagalba telefonų. Areštavo du 
žmones, kurie įstaigoj dirbo.

• Leonard Solomon, 1123 N. 
State street, laukė šarvuoto tro- 
ko pasiimti pinigus iš jo gė
rimų biznio į banką. Pirm negu 
brokas atvyko pasirodė maskuo
tas banditas, savininkų sumu
šė ir pinigus pasiėmė. Buvo 
H,100.

• Sulaukęs 76 metų amžiaus 
Evanstone mirė Benjamin 
Franklin Buck, buvęs Chicagos 
mokyklų superintendento asis
tentas per 7 metus. Jam ati
duodamas kreditas už išvysty
mą Chicagos “high school” mo
kyklų sistemos.

Už užmušimą 10 metų ber
niuko automobiliu kriminalis 
teismas traukia atsakomybėn 
chicagietį William J. Burnett, 
1421 N. Dearborn st. Jisai bu- 
/ęs girtas. Burnett mašina už
mušė Edward DeViney, ties 701 
Evergreen, kur berniukas gy
veno.




