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KAREIVIAI TARNAUS 18 MĖNESIU SPROGIMAI UŽDEGE NEW YOiRKO PRIEPLAUKĄ

Atsargon leis vedusius, 28 metus sulauku 
sius ir šeimynas turinčius vyrus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
19 . d. — Karo departamentas, 
šiandien paskelbė, kad rengiasi 
paleisti atsargon mobilizuotus 
ir nacionalinės gvardijos karei
vius, jeigu tarptautinė padėtis 
nepablogėsianti.

Karo vadovybė dabos, kad 
kareivis vidutiniškai ištarnautu 
ne daugiau, kaip 18 mėnesių 
kariuomenėje.

Kongresas ir senatas leido 
prezidentui kariuomenėje laiky- 
ti vyrus iki 30 mėnesių, bet 
karo vadovybė mano, kad pa
kaks 18 mėnesių pratybos.

Gruodžio 10 dieną rengiama
si paleisti atsargon apie 200,- 
000 dabar tarnaujančių karei
vių. Bus dedamos pastangos, 
kad jie pasiek tų namus Kalėdų 
šventėms.

Karo departamentas įsakė ka
riuomenės daliniams paruošti 
sąrašus atsargon paleidžiamų 
vyrų. Pirmon eilėn bus paleid
žiami visi tie, kurie privalo už
laikyti šeimynas. Bus leidžiami 
ir visi tie, kurie 1941 m. lie-: 
pos 1 dieną sulaukė 28 melų 
amžiaus. (

Atsargon bus leidžiam!" visi 
vedusieji vyrai, kurie padarys 
pareiškimą, kad jie nebenori to-

liau tarnauti kariuomenėje.
Karo departamentas deda pa

stangas didinti kariuomenę sa
vanoriais. Bus kreipiamasi į 
ankščiau išvardintųjų katego
rijų asmenis, kad jie pasiliktų 
laisvu noru kariuomenėje. Pa- 
silikusiems valdžia duos bonus.

Visi kareiviai, kurie norės iš
eiti atsargon, privalės padaryti 
atatinkamus pareiškimus savo 
kuopų viršininkams.

Departamentas išleido in
strukcijas, kurios liečia ir ka
rininkus. Atsargon galės išeiti 
50% tų karininkų, kurie ištar
navo 12 mėnesių aktyvioj tar
nyboj.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
19 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien kreipėsi į Kearney, 
N. J., Dry Dock bendrovę, kad 
priimtų tarpininkavimo komisi
jos sąlygas streikui baigti.

Jeigu bendrovės vadovybė ne
sutiktų priimti šių sąlygų, 
prezidentas bus priverstas
imti dirbtuves, kuriose pradėta 
stątyti karo laivai.

bendrovės pirmininkas velyja 
perduoti dirbtuves kariuomenes 
vadovybei, bet nenori priimti 
tarpininkavimo - komisijos pa- 
statytų sąlygų/^ ' ’'i:
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Tugai velka liepsnojantį Cuban Mail Line laivą nuo Brooklyno prieplaukos, 

kuri užsidegė po eilės neišaiškintų sprogimų. Penki asmens žuvo ir daug su
žeista. Policija prisibijo, kad žuvusių gali būti ir daugiau.

Oi

■MM

feSaft- j

PRAVENISKIŲ DURPYNUOS BOLŠEVIKAI 
SURUOŠĖ DIDŽIAUSIAS SKERDYNES

Šaudė vaikus ir neš 
čias moteris

Sužeistieji pasakoja 
apie skerdynes

tai 
už-

SUGRĮŽĘS CHURCHILL INFORMAVO KARO 
KABINETU IR ANGLIJOS KARALIŲ

Amerikos orlaiviai 
Skris Egyptan

Susitikimas Atlanti 
ke naudingas

VOKIEČIU KARO JĖGOS ARTĖJA PRIE 
ODESOS IR LENINGRADO

Raudonieji traukiasi 
visuos frontuos

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19 d. — Anglų karo sluoksniai 
gavo žinių, jog sovietų karo jč-» 
gos traukiasi 
frontuose.

šiaurės ir pietų

baigti statyti, o kiti dar tebe
statomi. Vokiečių aviacijai pa
vyko paskandinti kelis sovietų 
karo laivus Juodojoj juroj.

Naęiai sužeidė sovietų lėktuv
nešį, kuris operavo Juodosios 
juros pakraščiuose Nikolajevo 
okupacijos metu.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19 d. — Kai tiktai premjeras; 
Churchill sugrįžo Londonan, su
kvietė karo kabineto narius ir 
informavo apie visą pasikalbė
jimą su ' prezidentu Rooseveltu 
ir kitais pareigūnais.

Vėliau Churchill užkandžiavo 
su Anglijos karalium ir pasta
rąjį informavo apie aptartus 
klausimus. i

Churchill ir pranešimą girde- 
jusieji asmenys tvirtina, kad 
susitikimas Atlantike buvo la
bai naudingas.

19 d. rugp.

Naciai apšaudė
Churchillio 

traukini 
•. t.—

LONIX>NAS. Anglija,
19 d. — Vokiečių aviacija kul
kosvaidžiais apšaudė grįžtančio 
britų premjero traukinį.

šis apšaudymas galėjo būt.' 
atsitiktinas, bet naciai galėjo ir 
sąmoningai dėti pastangas nu
žudyti britų premjerą.

F •
Visa britų spauda dar -kartų 

kelią reikalą apie paslapties,, iš
laikymą svarbesnių valdžios as
menų kelionėse. Manoma, 
nacių šnipai dar tebeveikia 
tų salose.

kad 
bri-

traukiasi Lenin- 
kur vokiečių ir 

juos smarkiai

Raudonieji 
grado srityje, 
suomių jėgos 
spaudžia.

Ukrainoj Bfidiony kariuome
nė traukiasi tvarkingai, bet tu
ri didelių nuostolių. Užėmus vo
kiečiams Ukrainą, labai nuken
tės sovietų maisto atsarga.

Naciai paėmė 60,000 
belaisvių

Churchillį sveikino 
londoniečiai

Bombarduotas Koel- 
nasir Duisburgas

Vokiečiai tikisi 
įžengti Odeson

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
19 d. — Vokiečių karo sluok
sniai šiandien paskelbė, kad di
džiulis sovietų Juodosios juros 
uostas Odesa netrukus pateks 
į vokiečių kariuomenės rankas.

Sovietų kariuomenė laikos* 
tarp Kievo ir Odesos, bet vo
kiečiai šią kariuomenę visiškai 
apsupo.

Rusai deda pastangas pabėg- 
ti iš Odesos juromis, bet vo
kiečių aviacija bombarduoja vi
sus sovietų laivus.

BEBLYNAS, Vokietija, rugp. 
19 d. — Kievo ir Korosten sri
tyje vokiečių karo jėgos paėmė 
nelaisvėn 18,000 raudonosios 
armijos kareivių. Tuo pačiu me
tu vokiečiams atiteko 142 tan
kai ir 123 patrankos.

Naujai užimtose KriVoj Rog 
srityse vokiečiai paėmė nelais
vėn 60,000 sovietų' kareivių ir 
84 šarvuotus automdbilius.

Umanio srityje ėjo labai smar
kios kovos su sovietų jėgomis, 
kurios baigėsi vokiečių nau
dai.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19 d. — Nors Churchillio grį
simo laikas buvo neskelbiamas, 
stotin susirinko labai didelės 
minios londoniečių pasveikinti 
sugrįžtančio premjero.

Pirmon eilėn Churchillį pa
sveikino jo žmona, o vėliau ka
bineto nariai ir užsienio diplo
matai.

Amerikos ambasadorius Win- 
ant per manių negalėjo pasvei
kinti Churchillį, tada premjeras 
pats prasiskynė kelią prie Ame
rikos ombasadoriaus.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19 d. — Britų aviacija labai 
smarkiai bombardavo Koelnų ir 
Duisburgą dienos metu. Abie
juose miestuose britams pavy
ko sukelti labai dideli gaisrai.

Britų lakūnams pavyko nu
mušti 8 nacių lėktuvus, kurie 
pakilo pastoti britams kelio;

šios dienos operacijose britai 
neteko 8 lėktuvų. Dviejų lėktu
vų įgulas britams pavyko išgel
bėti. Britai bombardavo Dun- 
kirkės laivų statymo dokus.

Vokiečiai paėmė 
sovietų laivus

BERLYNAS, Vokietija, rugp.
- 19 d. — Vokiečių karo vado

vybė skelbia, kad jų karo jė
goms pavyko paimti 8 sovietų 
karo laivus Nikolajevo uoste.

Vieni karo laivai jau buvo

Vokiečiai laimi Pei
pus pakraščiuose
MASKVA, Rusija, rugp. 19 

d. — Sovietų armija buvo pri
versta pasitraukti Peipus ežero į 
pakraščiuose, kur padarė vo
kiečiams labai didelių nuosto
lių, skelbia sovietų praneši
mas.

Vakar raudonoji armija pasi
traukė iš Kingisep karo bazės, i 
Bolševikų laikraščiai rašo, kad 
preišas dar randasi 75 mylių 
atstumoj nuo Leningrado.

Sovietai daro nuostolius vo
kiečiams, bet nenori visiškai iš
naikinti savo kariuomenės.

Dideli “ašies” lai
vyno nuostoliai

LONDONAS, Angli ja, rugp. 
19 d. — Britų admiralitetas 
paskelbė, kad iki rugpiučio 16 
dienos anglai paskandino 4 
milijonus tonų “ašies” laivų 
įtalpos.

Paskandinta 2,321,000 to
nos vokiečių laivų ir 1,533,000 
tonos italų laivų. Kiti laivai 
priklausė suomiams ir kitoms 
su “ašimi” dirbančioms val
stybėms.

Britų aviacija ‘ paskandino 
daugelį laivų nacių uostuose, 
kuriu įtalpa neįskaitoma į pa
duotą skaičių.

BERNAS, Šveicarija, ’ rugp. 
19 d.' — Iš Lietuvos ateinan
čios žinios rodo, kad bolševikų 
okupacijos laikotarpiu Prave
niškių durpynuose buvo suruoš- 

' tos didžiausios skerdynės.
Bolševikai išžudė apie pus

penkto šimto ūkininkų.
76 asmenų išliko gyvais vien 

tiktai todėl, kad bolševikai ma
nė, jog jie jau užmušti. Sužeis
tieji gulėjo po kelias valandas 
užmuštųjų krūvose.

WASHINGTON, D. C., rugp 
19 d. — Jungtinių valstybių ka 
ro lėktuvai skris į vakarų Af
riką, o iš ten tiesiai į Egyp 
tą.

Britų Gambijoj ir laisvų pran- 
'euzų kolonijose jau padaryti rei. 
kalipgį, ,paruošiamieji,j darb'hi. ii 
pastatyti aerodromai. Atlanti- 
kui perskristi orlaiviai išskris 
iš Trinidad aerodromo, kuris ne 
senai pastatytas.

Manoma, kad Dakaro strate
ginė reikšmė žymiai sumažės' 
dėl naujų britų bazių Afrikoj.

Aiškina Brooklyno 
gaisro priežastis

NEW YORK, N. Y., rugp. 1< 
d. — Policija atsidėjusi aiški 
na Brooklyno uoste sukelto gai
sro priežastis. Laivas “Panuco” 
skaitomas visiškai sunaikintas, 
žuvo daug asmenų ir padaryti' 
pusantro milijono nuostolių.

Policijos valdininkai, kurie 
išklausinėjo gaisrininkus, sako 
kad gaisras kilęs prieplaukoj, 
kuris nepaprastu greičiu persi 
metė į laivą.

Manoma, kad laive žuvo ke
li tarnautojai, kurie nespėjo iš 
bėgti.

— Amerikos valdžia uždrau 
dė įvažiuoti 300 užsieniečių, ne 
manė, kad jie buvo teigiama, 
nusiteikę fašistinės tvarkos at 
žvilgiu.

VĖLIAUSIOS naujienos
— Rooseveltas pareiškė laikraštininkams, kad įsakęs karo 

vadams paruošti reikalingos karo medžiagos sąrašą 1943 me
tams, jeigu karas tiek užsitęstų.

— Vokiečių aviacija bandė bombarduoti Maltą, bet britai 
itiftušė atgal visą nacių eskadrilę.

— Sovietai skelbia, kad Gomelio srityje vyksta smarkios 
kovos su naciais.

— Vokiečiai giriasi paėmę Novgorodą, kontroliuoja Ilmanic 
ižero vandenis it netrukus perkirs susisiekimą geležinkeliu tarp 
Maskvos ir Leningrado.

— Viceprezidentas Wallace prižiūrės visas valstybės įstai
gas, kurios dirba ir teikia medžiagą ginklams gaminti.

— Rooseveltas ilgai kalbėjosi su lordu Beaverbrook ir nu
matė, jųg šis karas gali tęstis ištisus 1943 metus.

— Pietų Afrikos generolas Smuts pareiškė, jog netolimojo 
ateityje visoje Afrikos teritorijoje vyks smarkios kovos ir pa
tarė visiems pasiruošti, r/ ’ <l 1 .

— Vokiečiai nuteisė mirtimi 4 lenkus; kurie 1933 metais, 
veikė prieš nacius. ,

d.

Amerikos-japonų 
santykiai aštrėja
•K x
TOKIO, Japonija, rugp. 19

—Amerikos ambasadorius Gre\v 
šiandien pareiškė, kad jis ilgai 
calbėjosi bendrais politikos rei 
valais su japonų užsienio mi 
nisteriu.

Grew išdėstė savo nepasiten 
kinimą dėl naujai įvedamų su 
varžymų Amerikos piliečių at
žvilgiu.

Japonų spauda sako, kad ja
ponai nemano laikyti ameriklt: 
Šių įkaitais....Amerikos piliečiai 
turi teisę išvažiuoti į Šanchajų 
ir vykti namo.

Japonai uždraudė 
Amerikos filmus

* TOKIO, Japonija, rugp. 19 d 
— Japonų vyriausybė šiandier 
uždraudė rodyti japonų teatrūo 
se Jungtinėse valstybėse gamin
aus filmus.

Uždraudimas įsigalios 
rugsėjo pirmos dienos 
gangsterių ir turtuolių 
sius.

Japonų spauda sako, 
ponų kariuomenė
Amerikos ginklams laisva 
plaukti į Vladivostoką, nes 
ginklai gali būti pavartoti prieš 
japonus.

nuc 
ir lie 
paveik

kad ja- 
negali leist

- BERNAS, Šveicarija, rugp. 
19 d. — Kauno ligoninėsna su
vežti sužeistieji pasakoja bai
sius vaizdus apie Praveniškių 
skerdynes.

Stovykloj laikomi ūkininkai 
pareikalavo, kad juos paleistų, 
kai sužinojo, jog prasidėjo ka
ras su vokiečiais. Lietuviški 
bolševikai-sargai norėjo palei
sti, bet rusai nesutiko.

Birželio 26 d. atvažiavo bol
ševikų tankas ir politinis ko
misaras liepė kulkosvaidžiais vi
sus sušaudyti.

— Sužeistas japonų viceprem 
į eras Hiranuma taisosi ir ma
noma, kad išgis.

—- Kuboje fašistiški teroris 
tai įmetė bombą kavinėn, ku
rioje sužeidė 12 asmenų.

— Bolivijoj naciai buvo su 
darę karišką organizaciją, kur 
gaudavo įsakymus iš Čilėj gy- 
venančių nacių. Valdžia rengia 
si išvyti nacių ambasados ne. 
reikalingus tarnautojus.

— Suomiai surado 200 rau 
donos armijos kareivių lavonv 
Ladogos ežero pakraščiuose.

•—•. Kap. Elliot Roosevelt, kurf 
lydėjo prezidentą Atlantiko pa 
sikalbėjimuose, laimingai pašei- 
kė Angliją ir lankėsi Amerikos 
ambasadoje Londone. •

— Šveicarijon atvykęs Ame
rikos ambasadorius Leahy pa 
reiškė, kad Churchillio ir Roo- 
sevelto susitikimas Atlantike 
labai smarkiai paveikė prancū
zų visuomenę.-

ORAS
. Giedras ir vėsus.

Saulė teka 6:62; leidžiasi 
— 7:45.

Šaudė kulkosvaid
žiais ir bombomis
BERNAS, Šveicarija, rugp. 

L9. d. — Pravcniškin atvykęs 
bolševikų tankas kulkosvaidžius 
;aleido į suimtuosius ūkinin

kus. Daugelis buvo vietoj už
mušta, o kiti labai sunkiai su
žeisti.

Kartu zSU sužeistais krito ir 
nesužeistieji, nes tuo budu ma
nė, išgelbėti savo gyvybę.

Kiek vėliau bolševikai pradė
jo 4‘mėtyti rankines granatas į 
sukritusių jų ūkininkų krūvą, 
kad sužeistieji butų visiškai pri
baigti..

Neleido gydyti su 
žeistųjų

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
19 d. — Bolševikai neleido Kau
no ambulancijoms priartėti prie 
durpyno ir gydyti sužeistųjų.

Dalis sužeistųjų sugebėjo 
naktį nusirauki pas aplinkinius 
ūkininkus ir Kaunan pateko tik
tai išvalius Praveniškių apylin
kes nuo bolševikų.

Barakuose buvusias moteris 
bolševikai vilko prie vielų tvo
ros ir ten pat jas Šaudė. Už
mišė vieną moterį, kuri netru
kus turėjo gimdyti.

Pasakojama, jog 
Gedvilą žuvo

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 19 d. — Privatiniu ke
liu iš Lietuvos atėjusičs žinios 
pasakoja, kad buvęs komisarų 
tarybos pirmininkas M. Gcdvi- 
’a žuvo.

Komisaras Gedvilą stengėsi 
oabėgti iš Lietuvos, paliko vis
ką ir skubėjo Rusijon, bet pa
keliu je žuvo.

Eina gandai, kad ir Stalinui 
tarnavęs rašytojas Petras Cvir
ka žuvo pakeliuj į Rusiją. Šių 
žinių iki šiam metui nepavyko 
patikrinti.

A

Rugpiučio 
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NAUJIENŲ RASTINE BUS

KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 8 VAL. VAKARO. 

Šeštadieniais 
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
U JK£

LIETUVOS ŪKIMAS IR MUSŲ SEIMAS GAISRAS BROOKLyNO iMŠfĖ

Brangus tautiečiai Kanados 
lietuviai, kurie jau esamą ab 
vykę į šią šalį po didžiojo ka
ro, tie gerai atsimename nuo 
pat ankstyvos jaunystės, pra
leistus laikus tėvynėje jau 
laisvai LietuVai esant. Sveti
mųjų skaudus vergijos rete
žiai, kurie šimtmečiais spaudė 
Lietuvą, mums yra aiškiai pa
silikę musų vaizduotėje tik iš 
senelių pasakojimų ar iš isto
rijos. . Tačidu aiškus vaizdas 
yra mumyse svetimųjų užner
tos vergijos musų kraštui. Gi- 

" liai jaučiame tą skriaudą, da
romą musų tautai, nes ta pati 
istorija vėl pasikartoja.

Metus laiko musų tauta te
rieda ir slopinta svetimųjų 
privesta prie to, kad kantru- 
sai lietuvis nebetvėrė iš ap
maudo ir jau nebeturėjo Vil
ties ateičia. Matydami, kokia 
žala ir baisi skriauda yra da
roma musų tautai ir jos gy
ventojams, Lietuvos liaudis 
būdama bejėgė ir beginklė 
sukilo prieš savo ]_ 
nūs ilgiau nešti tos priespad- 
dos jau nebegalėjo.

Pasiryžėliai kovotojai, md- 
tyt, ėjo kilnių minčių veda
mi, kad savo tautai laisvę at
gauti arba garbingai kovoje 
mirti. O kiek jų žuvo auko
dami savo gyvastis ant tėvy
nės aukuro.

Deja, kaip skaudu, kad 
Lietuvai laisvės neatnešė.

Per sukilėlių ir priešų 
gyvųjų lavonus užklupo 
kitas nė kiek negeresnis. Prie
šas visuomet liks priešu, —- 
jis nieko gero musų kraštui 
nelemia. Lietuva vėl iš naujo 
pavergta, vėl turės nešti sve
timųjų okupantų jungą^Jįlaui 
jasai okupantas savaiįį .gai
dys musų,tautą ir skrjaųs^Lie- 
tuyos gyventojus. <

> t I
Be galo buvo skaudu žiūrėti 

į tai, kada musų lietuvių tar
pe randasi tokių, kurie su 
didžiausiu pasigerėjimu ręiš- 
kė pasitenkinimą, kada rytų 
Stalino saulės begailestingi 
spinduliai perdaug jau skau
džiai džiovino viską Lietuvo
je, kad net visokių dalykų 
jau buvo jaučiamas trukumas.

Reikia tikėtis, kad tokie da
lykai daugeliui akis atidarė ir 
jie pradėjo laisvai galvoti ir 
suprasti, kad svetimas oku
pantas užgrobęs naują šalį 
niekuomet gero jai netrokšta, 
o tik išnaudoja ir savo plėšrų 
grobį didina.

Dabar gal jau nesiras to
kių, kurie džiaugtųsi svetimų
jų okupacija. Juk kiekvie
nam turi būti aišku, kad tau
ta tik laisvai, savistoviai ir 
nepriklausomai gyvendama 
gali jaustis niekieno nevaržė- 
ma, gali plėsti savo šalies ger
būvį bei kilti it kulturėti.

Turėtume visi lietuviai ge
rai prisiminti Lietuvos praei
tį. Ar buvo kada nors lietu
vių tauta laiminga ir paten
tą po svetimųjų letena? Nė. 
Ne tiktai Lietuvos šviesuome
nė, moksleivija dar Rusijds 
caro laikais skaudžiau jautė 
svetimųjų daromą skriaudą 
musų tautai, o ir daugiau su
sipratę sodiečiai uoliai ir pa
sišventusiai ėmėsi tais laikais 
gana pavojingo ii* valdžios 
draudžiamo darbo “knygne
šystės”. Ar savo kilnių tauti
nių jausmų vedami ar švie
suomenės įkalbėti, jie giliai 
suprato, kad tik per spaudą ir 
pasiaukojimą dėl savo tautos 
ateities lietuvių tauta galės iš
kilti ir išsivaduoti iš svetimų
jų. Svetimieji mums laisvės 
nesiūlė, ją reikės musų tau
tai pačiai iškovoti, ir gal ji 
daug aukų dar pareikalaus, 
kaip praeityje yra pareikalė- 
vuSf Kiekvienoj tautos laisvė

brangia kaina yra perkama.
Ir šiandien gal- labiau nei 

kada nors kiekvienam doram 
liėttiViui tikri rūpėti pirmoje 
vietoje irttisy tautos litinio at
eitis. Miisų tėvynė daug nu
kentėjo ntib karo uįriieš, yra 
išgriauti ištiki niiėstai, sude
ginti kaimai, žmonės palikti 
be pastogės, kenčiu skurdų ir 
vargų, iš ko kyla baisios lim
pamos ligos ir dar į didesnį 
Skurdą ir bevilty patenka ne
laimingieji.

Ne vieno širdį skausmas su
spaudžia, kad dėl karb eigoš 
mes savo artimiesiems tuo 
tarpu pagalbom s'Utėikti nega
lime. Į .Į

Ėodos, jau visiehiš yra ži
noma, kad Kanados Lietuvių 
Tarybos iniciatyva ir pastan
gomis yba ruošiamas Kana
dos Lietuvių Seimas, kutiš į- 
vyks Montrėale rūgpiučio 30 
ir 31 d. d.

mas suras būdų, kaip pagel- 
pave^gjusj b®‘; karo nutėriOtai Lietū'vdi

tas

ne
ik

patekus į aritrb nuožmaus 
priešo rankas. Tikėkime, kad 
įvykstantis seimas sūras būdų 
išvystyti savo veikimą tautds 
labui ant didesnės skalėš, ne
gu kad dabar yra. Aiškiai ži
nome, jogei darbas ^ra gana 
rimtas ir atsakingas, todėl 
kiekvienas pareigūnas pasi
žadėjęs kokią pareigą atlikti 
nuoširdžiai turi jausti tėvy
nei meilę.

Tad padėję į šalį visus poli
tinius reikalus, asmens įsiti
kinimus, vedami tėvynės šau
kiančio balso gelbėti jai į 
priespaudą patekus, visi kaip 
vienas plačiosios Kanados lie
tuviai stokim į bendrą darbą 
gelbėti pavergtai tėvynei!

šis Kanados lietuvių sei
mas bus istorinis. Jo kilmįs 
darbai, troškimai bei siekiai 
niekados nebus užmiršti ir 
tinkamai btiš atžyniėti Lietū- 
vos istorijoj; kad tikrieji lie
tuvių tautos vaikai išėividi 
visuomet degė karšta savo tė
vynės meile, sielojosi jos kan
čiomis ir vargais.

Nors būdami toli atskirti 
nuo tėvynės, tačiau savo tau
tos opiuosius gyvybinius rei
kalus statė pirmoje vietoje. 
Skaudaus likimo ištiktam sa
vo kraštui teikė pagalbą kaip 
galėjo užmiršdami tarpusavio 
politinius nesutikimus.

Kiek žinau, ypačiai mont- 
realiečiai, tam istoriniam į- 
vykiui stropiai ruošiasi, kad 
įvykstančio seimo pravesti 
darbai gyveniman butų nud- 
širdžiai ir pasišventusiai vyk
domi. Kad paskiau nebūtų iš
metinėjimo vieno kitiemš, 
(nes ne vienos minties ir įsi
tikinimų žmonės susirinks), 
kad tas ar kitas darbas nebu
vo tinkamai atliktas ir atžy
mėtas ir neatnešė reikiamų 
rezultatų, kuo geriau bus pri
siruošta, juo darbas bus pd- 
sėkmingėshis ir naudingesnis 
visiem.

Tikimasi, kad tarpe pirma
eilių šeinio darbų bus “Nepri
klausomos Lietuvos’” žurnalo 
sutvarkymas bei pašalinimas 
tų nesklandumų, kurie pasi
taikė iki šiol, kas labai keri-; 
kia Šio žurnalo platinimui. 
Tai opiausias reikalas musų 
tarpe, šiais laikais spaudiritas 
žodis yra galingas ir vargu 
kas sutiktų būti be jo. O ypa
čiai svarbu Kanddos lietu
viams turėti dorą sfivo spari- 
sdintą žodį, kuris keltų liėtU- 
vio dvdsią prie kiliiešriių tfoi- 
kimų ir siekių aklai politikds 
nevarinėdamas.

Tad kurie iki šiolei dar apė
jo jote dėl vykimo į seiiųą, 
tvirtai pasižadėkite, kad Pę;

ATSIŠAUKIMAS J MONTREALO LIETUVIU 
PLAČIĄJĄ VISUOMENE

liui, bes jiįš netikruoju keliu 
einat. Tarp tikrųjų Lietuvos 
patriotų ir jūsų nebus niekad 
fiiikaffid susi orientavimo nei 
tikrosios būklės įvertinimo, nes 
jus e.nat perdaug šališkais šun- 
fOįk.

JUŠiį plliditaūsiš “Liaudies 
Laike” pėr ddug atiksli pdšfrelš- 
kfb; Reikė j b lUKtel’ti po seimo, 
jėign jati iš tikrųjų tėū šiisi- 
r/iikš žmtifiės, kaip jus “sap
nuoja t” tik tani^ kad ūžgirii vo
kiškų lėžinią Lietuvoje, kati 
parsikviesti p; Smetona sau už 
Vadą ir įjaįifekiA;Hl'tt6ii fašizmą, 
lai idVla bfiteibėt galėju šmeižti 
iV M^tikdoL; b ddbbi' pfer ankš
ti niUikitili gferhš llėtilVius, nes 
Šebhd'š; jtiš'iį pykčio ir
pagiėžbš, vist lėk įvyks.

Jus liidštį įl^iidrakfelbiviai ne
būsite Ibi, kol Hėateisakysife 

’Mšiiipy limo grubiu Ii lirsii ruso 
Pežitną; kbi bBŠtipi’ašitė 'šalies ir 
j'b’š feitfe rifhttį Fdikalų, kd- 
i’iė VeFčia ntfli ViitiŠ Htatais ir 
ViėtiiHgdiš;

B
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u . WAtr.TTPjNU-AUME T^'njohotl;

• TjgHiagėšių laivai lieja tontiš vandens, ant liepsno
jančios 'Brooklyho prieplaukos. Gaisre žuvo mažiausia 
penki asmenys, daug sužeista; «

IŠ TORONTO PADANGES
AR TIKRL O.IL KELIŲ 

Ė1NAMA? .
Labiau įsigilinus į pasaulinius 

įvykius, nuodugniau pažvelgus 
į skaudžiuosuiš faktus, kurie 
žmoniją jaudina r verste verčia 
žmoniją jaudina ir verste verčia 
db, kad yra žmofitių'„?lwle< tai j) 
akldi, taip skirtingai ir neviend- 
dai supranta skaudžius gyvfeni- 
mo reiškinius. O gal jie nenori 
j U suprasti?

Šiuo skaudžiai žiauriu mo
mentu, kurs neapsakomu ir ne
išsivaizduojamu tempu naikina 
mėtų metais kurtą pažangą ir

ko žėinę milijoną,s krintančių 
atikų krduju, bedė būš vibnds 
budiiigiaušių hiomėntų taunis 
lietuviams dėl ištiktos Lietuva 
nelaimės, kurią draskė ir degi
na nepasotinamo “apetito” sve
timi priešai. (

Regis, Visiems lietuviams tu
rėtų Būti Lietuvos likimas Vie
nodai rimtas ir svarbus. Vienok 
yrd jų, mūsų tarpe, kurie “ide
ališkai” žiūrėjo į rifšiško jungo 
užkerimą Lietuvai. Iš džiaugš- 
irib katutės plojo, kad niusų te

gulė tamsos ir Vergijos laikai, 
ftddds, jau ir maždin kūdikiui 
yr& aišku, kdd sava ūiotind yra 
medi, brangi ir nepavadūdjdfha 
auklė, kurią jis, vos tik galėda- 
inds atskirti sava nuo svetimo, 
niekuomet neišties 
svetimam, liėžiuHnt;

rankučių
kaip ir

Negana, kad buvo džiaugtas, 
dėl rusiško užgrobimo, bet di- 
desiiiairi savo ihalohūmūi buvo 
kulibjaini tie žmonės, kdrie ne
pritarė ir niekuomet nepritars 
jokiam svetimam jungui. Jie 
strop ai griebėsi darbo, kad pa- 
fėikšti fiėapykdntąj klastingai 
suvijusiam kaimynui. Laimei 
jis vos metus “gelbėjęs” šalį iš
sinešdino.

Bet... tokiai pat nelaimei į- 
vyko stajgirfena ir Lietuvą pū- 
simojo “gelbėti” kitas nevido
nas vokietis, kurio “ihalo-: 
nes” lietuviai taip pat dar nėrd 
paniiiŠę. ti’,.roddš, 3isai natūra- C A .

% j ? j. • if >1 ' . v‘

lu,. kad šiuo rimtu momentu 
yra lietuvių, kur»e įtęinpia pa
siryžimą ir kaupia savo jėgas, 
kad pareikšti11 savo balsą prieš 
bile kokį išnaudojimą, prieš 
slopinimą garbingoj lietuvių 
tautos. Kąmgiū'kftam, jei ne 
mums, priVald’kūpėti savo vals
tybė ir joS atetftfiš'? ' ’

Tai 1 likiiV, - gėrtil 'supranta it 
fie iiėtuVidi;: kdl^ė ūžgTrid ritšb 
tižghdbimą, o pdileigid ydkiėčiū. 
Tačiau tikrieji1 iiČtiiviėi kitaip 
įvertina esamą 'Būklę ii’ akslind- 
įhi patriotiško' jaūšriid, šaiikia 
kahddbš liėtuviy seitaą Mbhtfe- 
ale, kurs, įvyks(<3Q ii’ 31 d. VtĮg. 
pillČiO mėli, \ ; f . ■

Siųirdritama,; kad šeimas višu 
griežtumu pasisakys prieš bile 
kokį užgiobinią, liėl kiek nesi- 
gailes pasmerkti nei Vokiečid. 
Tačiau, “Liaudies Balsas” iie. 
kiek nesigėdi lieti neapykantą 
ir šmeižti tuos'žmonės, Idilie. 
rengiasi prisidėti prie bendrų 
Siekių.

Jie skleidžia visokias nesą
mones, kūi’ias bus šuiikū “sil- 
groniūiiūofi”, nėš jos viSoš iš 
piršto Išlaužtos. Jie gąsdina liet 
valdžia; kuri, jų mahyriiū, ga
linti šūvažiiivimą išvaikyti, Jhi- 
ciatbi’iuš arėstūbti ir t. p. Jah 
pradeda įspėti Vytauto klubą 
Montreale, kad sales neduotų. 
Na, ir kodėl-“draugai”? Ar kili- 
biečiams neskauda, kad jų šti
lis nekaltai tėriojaiha? Jei khi- 
bas atidarė savo duHs penki- 
mėtai atgal, kada dar ir jus kd- 
riiiiništai dėjolė^( gerais liaudies 
gynėjais, tai kodėlgi jis tūri bi
joti savo pastogėj priešintis ki
tos ‘rųšiės pavėrgėjains ? Juk, 
rodos, mes gyvename demokra
tinėj šaly, kūr teisybę tarti ddr 
galima. Jei, žinoma; čia butjiį 
Rūšijos ai* Vokieti j oš tvarkh, 
tai laūkiaihas šįivažidvimas ne
įvyktų...

“Liaudies Bafsas” paskutinė
mis dienohns visu smarkum’ū 
šaukia “kovoti JiitleHzmą”; ra
gina visus lietuvius stoti kbvdii 
nrieš užm’rtliihik4 IJatiiVnh” tad

NbŽiiititil; liad gyvenimds 
keičiasi kils dieną, kas valanda, 
Llirib Žiauri eiga fifežiriia ką nd- 
fem'š iyfo-j, tdčMti gyVbnti rei
kia. Ši diena Verčia rūpintis ry
tojum kiekvieną dar pavojų ne
paliestą Žmogų.

fud labiau tuos, kurie persi
rito per kūdikystės slenkstį ir 
’drąšdi iribjūši Žengti į 'shVišfd- 
Vų rytoj tį. Nors nedali g pas 
mus yrd laimingų, galinčią 
žvelgti į skaištėšri’ę ateitį, bet 
visgi vienas kitas randasi. Štdi 
"dvi uėlios ir pavyžtii'iigds lietu
vaite p-lės Zuzana i&rtiBėvičiii- 
tė ir Adėlė MdtjdŠaitytė baigė 
aukštesnes mokyklas ir pasiriri- 
kU sali tblihiešhp įtieksią tik 
skirtingose ‘pVofėšiJose. bi’d'bd- 
vįčltttė ’fjrądfeįd1 ihvliiliš dht vafš- 
t ipri H k o (Ui’it ggišt). Lk vi niiri ąš i 
turės tęsti liet triš iliėtUš vais
tinėj, d paskui baigti mokslą ir 
išlaikyti kVdtliliūk Ii iii verši tėte,

varankiam bizniui. Matjošaity- 
tė pasirinko slaugės (nursės) 
profesiją ir savo lavinimąsi pra
dės, nuo. 25 d. rugp. šv. Mykolo 
ligoninėj, kur tūrėš taipgi iš
būti nei tris įtieki š ir baigš pa- 
haŠiai; khip ferubeViciutė.

Kitos dvi: Genovaite Yokii- 
bynaitč ir Louisė Baličiutė bai- 
gė atikšfėšliės ih’tfkyk'lbš štėnČ- 
grafijdš karštis. Abi baigė su 
geriausiomis pasekmėmis ir 
kaipo gabios stėnbgrafės iš mo
kyklos buvo rekoiYiendudjaliios 
į geras įstaigas. Baličiutė dirba 
kaipo šte'nbgrafČ privataus biz
nio raštinėj j o G. JOkubyiiai tė 
valdiškoj “R;F;G.A.” i^štinėj. 
Abi savo profesija pilnai paten
kintos ir darbais džiaugiasi.

, Visos čia suminėtos lietuvai
tės yra rimtos ir gana veiklios 
lietuviškame gyvenime. Pri
klauso lietuviškose draugijose, 
dalyVauja choruose ir šiaip į- 
valriąm veikime imasi pareigų 
G. Jokiibynaitė eina sekretorės 
pareigas prie Kan. Liet. Ta r. į-, 
sisteigusioj ‘Moterų Sekcijoj”, 
kuri sdVo dafnitl dabbd yrd ne
veikusi daug gero.

Višblhš ’ IlOtfiŠ liėttiVaitėihs 
linkiu kuogeriausių pasekmių 
tiek tdllbTėšhiO fiibkšlo siėkinie, 
tife’k j a h pradėtame š^varah- 
kiam gyvėniibe;

ninga petimi paremti dangų!Gerbiamieji: ninga petimi paremti dangų!
šiaiš; 1941 ihetaiš, rugpiųėid Gali SulFiuškitili lą, ką ši&n- 

bO-31 dieribfnis, yra šaūkia- dičn peikti... Viskas algiiris, 
fhas Višuoliriis femados lieti!- Atsistalyš tik šū tavim ii* per 
ylą girnas, šis seimas Įvyks Tave!

Tad; bUnka hž fankų į vai
niką! Širdis už Širdį! Siela už 
sielą! Juk TU ir aš lietuvis! 
TU ir aš, tuo paČiti Lietuvos 
grudi! maitintas! Tavy, ir ma
ny—šaukia tas pats tautos 
vargų balsas, TĖVYNĖS KRY
ŽIAI ar džiaugsmai... .

Seimas muš suartins... Sei
mas duos mums pažinti >ar- 

! čiau vieni kitus, Seirrie pasa- 
! kyšime tą, ko trokštame,.. Tad 
ligi mielam pasimatymui..,

Jūsų; d

Prietetiška Sesuo.

vąvimas ten yfa^butinai rei
kalingas '-kaip ir kiekviėėp 
Kanados-.lietuviai. ' IJ

SUNKIAI SERGA Ž. 
STANKIENE

: i j-J^-ūgp. 15 d; jai tapo padary- 
kodelgl/l^^^aętI;^He :.jau-šaU- ta skubi ir gana pavojinga vi- 
•ktartio Mpirti'erlle, RuU durių operacija. Ligone buVo 
tik tiiė) liksiu IfįįSS'p^apfas? taip nusilpusi, kad reikėjo sb- 

Aiškfai tfiatoBRttr gludi tekti net kraujo .transfuzifų. 
iiUdSHTlilHiaš; M HŪi® vokife- Šiandien ligonės pašaliniai dRe 
ėių pagrobimų pasmerkti, o ra- negalėjo maIyli, bet iš jos 
so užglrti IT TišilcdlKuįi dtgal jė^utės O.. Runiutienės teko 
Maui-imio. Tad ,-huuAs, ifėpukfe’ 01'ti, kad ji atrodo šiek tiek

še-
pa

jūsų ten neipseis ir jūsų>daly-j

SldHirfeifte — Vytauto klubo 
š v et Aibes patalpose, kur su
plauks visa Kanados susipra
tusi lifetuvija. Stiplaūkš lietu
viai iŠ Kanados rytų ir va
karų. Bus svečių ir atstovų iš 
Wihnepeg’o, Hdmilton’b, Flin 
Frdn’6, Ėdmohtoh’b, o iŠ To
ronto Atvyksta virš šimto lie
tuvių, ir su jais atvažiuoja 
garsusis “Aušros” choras, ku
ris Mbntreae išpildys puikų 
koncertą. t

Su minėtu choru ir svečiais 
atvyksta visa ėilė svečių iš Su
vienytų Valstijų, su žymiu 
ėtatorium — kalbėtojui kurs 
laikys Seime puikų referatą 
iš dabartinių — aktualiausi^ 
dienų klausimo.

Šį Sėiiiią š dūki a Kanados 
Lietuvių Tdfcyba. Ir kad šis 
Seiifiaš butų visapusiškai pd- 
šėkiningas, nutarta kreiptis į 
plačiąją Montrealio Lietuvitį. 
Visuomenę, kad visu stropu
mu rengtųsi prie Seimo dar
bų-

Šiuo, klausimu kreiptasi į 
višas vielines draugijas, iŠ- 
šiūntiiiėta su plačiais paaiš
kinimais ir kvietimais Miškai, 
ir jau kAi kurios draugi j bs iš
rinkę ir pridavę Tarybai savo 
išrinktų atstovų sąrašus, ir 
malohiūs pritarimus.
Noks tylima, bet Seimo klau

siniu daug kas veikiama. Vi
sas Montrėalas aht kojų. Kur 
tik pasisuksi, Visų lūpose Sei- 
frtaš, Šeimas!!... Motebys tud- 
Šiasi — kaip priimti ir pa
vaišinti mielus svetelius, vy
rai, virtę “diplomatais”, svar
sto aktualiausius darbų pasi- 
skirštymo rėikalus. Vieni ki
tus ‘ragina, bhtū ir grąsb, pf*A- 
šo ir pyksta, ir vis tik kad 
Seimui praskyhus platesnį kė
lią, į kurį patektų kiekvieno 
žddelis, projektas, mintis, su
manymas bei pasitarimas. 
Širidieri Mbnfrėalė ir šnibžda
ma, ik apkalbama, ir taikoma, 
ir aįitudjania!... Kažkas tokio, 
ko tikrai lau’kidma, kas domi- 
lia ii* seną ir čia gilnuSį jau
nuolį.

Trečiadienį; t. y. 13 dieną 
bugpiučib; šaukiama milžiniš
kas posėdis iŠ visų Montrealo 
lietuvių kvartalų, ii* iš čia iš
kils vieningų darbų gairės — 
Seimo pahiatai. Todėl, buk 
budrūs LiETtJVI! nes čia bus 
tikrai ne juokai; o vieningo!Kokius darbūs Šie gavi), patir- 
susiprdtimo Užiiomažga, kad U iietėko; Tačiau žiiiaii,\kad Šie 
nors kartą Montrealb Lietuvis du jauni lietuviai buvb labai 
iškelta galva atsikratytų įvai- mylini! vyresniųjų niokytojų ir 
riaušių kūfstyiiių pHeš vieni per mokytojų protekciją gavo 
kitus, o stotų į tikrą, naudin- atsakinguš darbus.
gą tautos darbo dirvą. Tas, manau, tikrai yra inalp-

Kas musų kolonijoj pairę, 1111 kldkvienafh jaunam žmoguj, 
kas peiktinu, taisykim. Tai- ° ypačiai mok iii d i, kada jo il- 
sykim per išmintį. O tas vis- metų dūibas, pasirVžinias ir 
kas priklauso tik nuo TaūfšJ geto Siekimas tiek A llUą ėyrės- 
plačibji Montrealo Lietuviųmiošiidžiai įvertintas, lai 
Visuomene! Juk Tu gali vie- 51 pastato ant tvirtcshiiį pama-

. • v Į tų šiek U kas geH it kilnu.
. n .. . Nbrisi mėiijdi, kad šie Jdubi

ridu ir gyvybė nuo pavogus ^tdviai bus pažiba Montrealo 
esanti išgelbėta. Z.
guli Šv. Mykdlo ligoninėj plisiau 
privačiam kAinbaty, todėl ją 
galima lankyti kasdien bile lai- 
kli. Ji priklūūšo S.L.A. 236 kūd- 
pai, todėl nėriėi, o ypač tnote-|j 
rys, inalonekite ją Aplankyti.

ši Stankiėbės staigi nelaimė 
fdbai nuštėbirfo vlstiS, ties Vds 
kelios dienos prieš ligą teko ją 
inAtyti, — ji buVd svėiktitėlė ir 
lūbdi gerai atrodė. Nieks nega
lėjo manyti, ktfd ją tokia staigi? 
ir pavojinga n'elūimė ištiks.

Liilkitl Staiikiėiiei kuopasek- 
ihifigiaiisib Ir kktrbaus paSVeiki- 
fno- —O. t

MONTREALO 
JAUNIMAS

Lietuviai; kurie, baigė aukš
tesnes mokyklas.

Šiais metais Mbritrėalo lietu
vių škaičiūs padidėjo keletu in- 
teligėhtų, kiltie baigė aukštes
nes mokyklas ir gavo pastovius 
ddtbūs. Šie jauni iiėtiividi iki 
Šibl biivo skaitohii tik kaipo 
'jaūntfoliai, hėš dar turėjo lan
kyti rūdkj’klas gilindami savo 
mokslo žinias pasirinkthj pro
fesijoj. Visą sdvo laiką buvo 
'pašVbhtę mokslui, kad bdigę jį 
galėtų būti naudingi sau ir vi- 

Lietuvių vėikiniui 
tik mhžą dalį šavo atlieka iii o 
laiko galėjo pašvęsti.

Dabar, kada mi mokyklos 
suolu laikinai jau atsisveikino, 
tikimės, ką’d šie jauni liętiiyiai 
įsitrauks į, didesnį vėikmid lie
tuvių tirpo. Šavd gabūhius vi
suomeniniame vo kime yra jau 
parode dar mokyklą tebclanky- 

I ddmi ir tas Visuomet jiems pui
kiai Sekdavosi;

Suoiheiiėi. Lietuvių vėikiniui

kyklas ir gavę pastovius darbus 
yrd šie jauni Montrealo lietu
viai; įi-it' .Jdlytč Lckničkaitū

nę mokyklą ir ga\o darbą, ro
dos, už kasininkę Stcinbcrg 
krautuvėje; Tai yba jauha 19 
metų grdži Letuvaitė, vienturtė 
p-nų Lckhickų duktė. Kėli me
tai atgal viename Montrealo lie
tuvių piknike — gegužinėje yra 
laiinūjusi giažuolcš titulą.

Taipgi šiais įlietais baigė 
aukštesnę nibkykią du broliai 
Navikcvičiai, Algirdas ir Aiita- 
liūš (Marijds Aūkštaltčs šuiiųs).

Z. Staiikien'e | jjettiVių Veikftiic alfeityje, jei tik 
ilčatslras klitičių, kas tą hiikdy-

Labai yra nialdiiu, kada šio
je šalyje augę lietuviai hėsiša- 
liiia hub šaVd tautiečių ir ne
niekina savo tėVų gimtojo kraš
to, bet sii malonumu darbuoja
si jo Iftiliii telkdami vis 'dides
nes jėgas Sūvo tautai naudin- 
gierifš darblihiš dtlikll. O. V.

Skelbimai. Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
haėiOs Naujienos yra 

naudingos. > .

L . j
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APIE MUND1RUS, SAGAS, PROGRESISTUS, 
KONSERVATORIUS IR DAUG KĄ KITA

Laukia Karo Teismo 
Sprendimo

(Tęsinys)

Tai tik mitas, tai sapnas, tai 
dūlys, kuriom subirėti pakako 
vieno gražaus progresisto pūs
telėjimo! Tatai seniai praėjusių 
laikų svajonė, kuri vos vos dar 
tebešmėšeliuoja tolumoj! Jo 
dvasia ne tik nenupuolė, bet 
dar labiau sutvirtėjo, negu prieš 
“nelaimę”! Jis pradeda kurti 
planus; jis pradeda tikėti atei
timi, tikisi išlošti du šimtu 
tūkstančių, dargi neturėdamas 
ne vieno loterijos bilieto...

Bet slenka diena po dienos, 
o ateitis vis kaip išsprunka, taip 
išsprunka iš rankų. “Nelaimė” 
šmėšeliuoja ne kažkur tolumoj, 
o žiuri tiesiog į akis ir kiekvie
ną minutę vis žiauriau ir žiau
riau. Juo lengviau gimė naujos 
viltys, tuo greičiau jos gęsta. 
Nevykęs lengvabūdiškumo ir 
nepajėgumo sujungimas pasiro
do visu savo nuogumu.

-T-O, progresistai! — nusivy
lęs sušunka vargšas gyvenimo 
juros klajoklis. ,

Deja! jis šiuo atveju klysta 
tik tuo, jog šitokiu sušukimu 
jam reikėjo pradėti, b ne baig
ti. . ■’ . ■ ,

Progresistas toks pat ide
ologas, kaip ir konservatorius 
arba atžagareivis, ir jo dusia tu
ri taip pat maža patraukimo at
siliepti į konkretų gyvenimo 
veikimą, kaip ir dūšia labiau
siai sukempejusio obskuranto. 
Užtat koks sumetimas jam eiti 
kitonišku keliu?

Niekas dar nematė, kad pro
gresistas kada nors kuriuo nors 
atžvilgiu butų pasiaukojęs, kad 
jis butų ištobulinęs savo jaus
mingumą ligi tokio laipsnio, 
kad išleistų iš burnos “kąsnį”, 
kurį jis turėjo laimės sykį su
griebti dantimis. Pačios gamtos 
iš prigimimo apdengtas slidžiu 
paviršiumi; jis nnuciojafd š& šd- 
vo ypatybe išsisukinėti ir slidi
nėti, bet naudojasi tik ligi to 
akimirksnio, kol nekalbama a- 
pie “kąsnį”. “Kąsnio” primini
mą^ sukelia jam paniką, o pa
nika visa eilė .tokių sprendi
mų jr veiksmų, kurių pavydėtų paties ištižimą ir idealų bei sie-

jeigu jis nejaučia to pavojingu
mo nepatogių pasekmių, tai tik 
todėl, jog prireikus jis moka 
pasėdėti tiesiog ore. Ir reikia 
pagirti — jis moka taip vyku
siai sėdėti ore, jog daugelis ma
no, kad taip reikia visada sėdė
ti. Ir štai visų širdyse užsidega 
nusistebėjimo ugnis ir statomi 
aukurai; iš visų lupų skamba 
giesmės ir himnai. O progresis- 
tas tuo tarpu tik kemša, tik 
kanda savo “kąsnį” ir net ne- 
užspringsta juo...

Atsimindamas Puškino eilė
raštį:

Aukštyn mus kelianti suktybė 
Brangesnė man, negu menkų 

tiesų gausybė.
— jis apvainikuoja vienus ir 
puldinėja kniūpsčias prieš ki
tus. Tai yra, iš vienos pusės jis 
įsigyja dėkingą širdžių susiža
vėjimą, o iš antros pusės—ma
lonę ir “kąsnius”. Tą malonę 
jis vertina neperlabiausiai, bet 
“kąsnį”... O! “kąsnio” iš dantų 
jis neišleis jokiu budu!

Kas panorėtų žodis žodi n pri
taikinti aukščiau pateiktą mun- 
dirų atnaujinimo paveikslą da
bartinei musų visuomenei, tas, 
aišku, gerokai apsiriktų. Musų 
visuomeninis atsinaujinimas sa
vo siekimais toks grubus, jog 
panašus palyginimai neišven
giamai būva neteisingi. Tačiau 
visas reikalas čia liečia ne tiek 
tą paveikslą, kiek tąjį kelią, ku
riuo pasuko gyvenimas savame 
atsinaujinimo procese, ir tuos 
neigimų rezultatus, kurių jis 
priėjo eidamas tuo keliu,
pažiūrėsim iš šitokio matymo 
taško, tai pastebėsim daug to, 
kas tiesiog primena kelius ir 
rezultatus, atvaizduotus aukš
čiau.

Gyvenimo šaltiniai užtuko, 
siekimai neteko savo pirmykš
tės prasmės; rezultate -t- gyve+ 
nimo sustingimas, abejingumas, 
beveik suakmenėjimas. Kiek
vienas, kuris rimtai seka viską, 
kas vyksta aplinkui, turės su
tikti, jog sunku įsivaizduoti la
biau prislėgtą gyvenimą, savo

atkakliausias atžagareivis.
Visas progresisto gyvenimas 

yra nuolatinis ir pavojingas sė-

kimų menkumą..
Neseniai mes buvome liudi

ninkais laikotarpio, kurį dauge-
dėjimas ant dviejų kadžių, ir lis vadino nerimo laikotarpiu.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta. ..

Perkant 5
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

m

šį
i

Ii
NAUJIEN V-ACME Telepboto

Earl Southard, suspen
duotasis Užsienio Karų Ve
teranų, Illinois valstijos ko- 
mandierius , turės stoti 
prieš karo teismą už veiklą 
Citizens Keėp America Out 
of War komiteto, kuriame 
jis buvo sekretorium.

ligi tos batalijos? — gali by ku
ris paklausti iš musų ir, tikrų 
tikriausiai, nesusilauks kitokio 
•atsakymo, kaip šį:

—Kaip gyvą matai '— 
neatsimenu.

(GALAS)

Ir dabar kai mūšio laukas 
jau visiškai švarus, kai nihilis
tai ir padaužos sumušti, (įveikti 
ir išblaškyti, mes stropiai ban
dom atsiminti tuos uždavinius, 
kurie kadaise domino ir jaudi
no mus.

—Apie ką mes ten kalbėjom

galvoja: “ak, kad visiškai ne
būtų tos sėjos!”

Sako, jog visi Šie reiškiniai 
yra labai sveiki; jog aistros nu
rimo, sąjūdis nutilo, abejonės 
paaiškėjo. Solidus žmonės per
ša vadinamą bldivų santykiavi
mą su gyvenimu ir pranašauja 
kažką pastovų, apdairų, nesį 
skubinantį. Tačiau šio blaivu
mo kokybė yra daugiau negu 
abejotina; Tai beskonis, be jo
kio turinio blaivumas, kuris 
prilygsta visiškam jėgų nuopo
liui. Kad ir kažkaip dirbtinis 
buvo dar taip neseniai musų 
pasipiktinimas gyvenimo nege
rumais, kad ir kažkaip smul
kios buvb tos formos, kuriomis 
jis reiškėsi, — vis dėlto dabar 
tenka gailėtis ir jo nebuvimo. 
Ten vis dėlto slėpėsi kažkas ro
dąs, jog pulsas dar tebeplaka, 
ten buvo galima (veikti, o tuo 
pačiu galima —- pasitaisyti, pa
gerėti, apgailestauti. Ir staiga— 
tuščia vieta. Viėnąs jausmas 
vyrauja visur: tuštumo, nerei
kalingumo jausmas. Visi tekar
toja tik šiuos žodžius: ‘‘reikia 
darbą dirbti”, ir kiekvienas te
galvoja: “ak, kad manęs Die
vas pasigailėtų I” Viskas susitel* 
kė šiame viename: kad tik ko
kiu nors būdų nutvėrus grašga
lį ir šiaip tdip prastumus dierią. 
Ne gyvenimo jausmas dega 
žmoguje, o smilksta ir garuoja 
pigių pigiausias savisaugos in
stinktas. Ir gyventi nėra dėl ko, 
ir mirti baisu. Ne todėl baisu, 
kad gąsdintų mirties baimė, o 
todėl, kad žmonių protai taip 
prislėgti bailumo, jog joks 
griežtas sprendimas jiems yra 
tiesiog negalimas, žmogus ne
gyvena ir nemiršta, o stumia 
pats save diena po dienos, be 
jokio kūrybinio darbo.

Atskiri gyvenimo faktai ne
sukelia mumyse, nei simpatijos 
nei antipatijos; .atsitiktinumų1 
antplūdis sukelia mums pykčio,; 
buities reiškinių sumaištis, ne
buvimas jokios bendros gyveni
mo sąsajos, pęyt^uk.iai, praląi- 
mėjimai, svyravimai— niekas 
negali praųiu^tįo;,abęj įngumo 
žievės, kuria apsaugotų.
“Ne musų reikalas! — girdėti, 
iš visų pusių. — Gana neramu
mų, tegu nurimsta aistros, te
gu gyvenimas pats atsako į sa
vo klausimus!” ;,

. Žiūrint iš šalies, galima ,pa- 
‘inanyti) jog mes ką tik1 pergy- 
yenom žiaurų mūšį ir dabar gy
dom savo žaizdas.
\ Ir iš tikrųjų, mušis, kurį mės 
pergy vertom, buvo labai žiau
rus. Tatai buvo garsioji kova 
prieš nihilistus, kosmopolitus, 
padaužas ir 1.1. Mes ta kova
taip labai sušidomėjom, jog už
miršom net tuos uždavinius, 
kurie musų laukė, ir iš menku
čio epizodo padarėm svarbiau
sią viso musų gyvenimo temą. 
Ir kas iš to išėjo? Ar mes pa- 
šalinom ką nors? Ne, nepašali- 
rtom, nes iš esmės žiūrint, it 
nebuvo kas šalinti. Ar įgijoin 
ką nors? Ne, neįgijom nieko, 
o — priešingai, —- praradom 
viską. Praradom gyvenimo sko
nį, [pamėgimą, susidomėjimą 
juo... ir net jo .įvairiarūšiais 
mundirais.

nieko

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniaį 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. Sez.

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

MATYKITE Mil S'1
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — A teko nerei
kia humokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY Ll’MBER CO. 
STANLEY LtTWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So; Halsted St. VJCtory 1272

o

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai o

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
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 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą Šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nimą.

SSOGIATION
1739 SO. HALSTED STREET

i i

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

4

C. MILLER comVany
1 247 W. LAKE MONroc 3 J G 7

6 NAUJO BTILI
plonų tūbų radisto*
risi, 5 sekcijų 17" TIK
Red Jacketed BoIiO- - -•*- 
ris. su 470 kvad
ratinių pfidų karSto h

vandens radljacija. į ■ I I I ■ I 
automatinis vandens į 11 į

leidimas, visi relka- į *1 g
lingri fltinral, u£da- 
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medllata.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boileriu dalys, grotai Ti>Q i** 
dirbysčlų boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO* ORDERIAI I 
Į_______ GREIT IŠPILDOMI_____

B Anskalčtavimat noriai teikiami veltui

PRADEK TAUPYTI 
ŠIANDIE

Modern Roofing Co. į 
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. | 

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- n 
rime visokių ruSių stogų. Pa- I 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tek CRAwford 0619 j

—Pilnai Apdrausti— Į

Buvo pas mus ir progresistų, ir 
konservatorių, ir atžagareivių. 
Pirmieji karščiavosi, antrieji — 
balansavo, tretieji —- kramtėsu 
Buvo keičiamasi pažiūromis, 
keliamas klausimas, pribren- 
dom, — ir laikas slinko visai 
nepastebimai. Visiškai galimas 
dalykas, kad visos tos rietenos 
neturėjo jokios gilesnės vertės, 
jog tai buvo tik tuščias paukš
čių čirškėjimas, tačiau veiduo
se nesimatė to apsnūdimo, to

Jei. slegiančio nuobodulio, kuris, ro
dosi, taip ir sako:, šie žmonės 
niekuomet nebesinaudos džiaug
smu. Dabar net to laukujo pa
gyvėjimo nematyti. Nebėra nei 
progresistų, nei konservatorių, 
nei atžagareivių, , nes žmonės 
prarado patį mundirų pasirin
kimo skpnį, ,. ir, ,pig^ąsr. negali, 
pasakyti, kokių rūbų tikrai jis 
norėtų.

O tuo tarpu prasidėjo sėjos 
metas; sėklų žemėje išbarstyta 
daug, o kai kur net jauni dai
gai kalasi. Dabarties žmogtis 
mato ir šią.sėją, ir tuos daigus, 
kartais jis net. stabtelėja... ties 
jais ir ištaria pagyrimo arba 
papeikimo žodį. Tačiau reikia 
tik įsiklausyti į šį žodį, kad len
gvai pastebėtum, jog jame ne
skamba nė vienas tikrai gyvas 
ir ryškus garsas. Jame skamba 
ir nenuovoka, ir lengvamintis 
tuščiažodžiavimas, ir aklas at
sidavimas senoviškumui, — žo
džiu, viskas, išskyrus sveiką 
aistringumą ir nusimanymą, 
jog pats esi tos sėjos dalyvis. 
“Ne mano reikalas, aš kad tik 
kaip nors dieną prastumčiau”, 
sako visi ir kiekvienas. Vienas 
po kito įvyksta tokie reiškiniai, 
kurie, rodosi, turėtų paliesti pa
čius gyvuosius visuomenės pa
grindus..., tačiau to kaip nebu
vę! niekas nieko nepaliečia, nie
kas nieko neiškelia viršun. Vi
sų svarbiausio įvykio ar reiški
nio proga literatūra išleidžia į- 
prastąjį formališkai lyrišką 
burbuliavimą, o gatvės publika 
nerangiai pasikeičia dviem trim 
bereikšmiais klausimais ir neb
rangiai išsiskirsto po namus, 
kad ten atsiduotų suglebusiem 
samprotavimam...

Kaip greitai visa tai nutilo, 
nublanko, nusitrynė! Ką besa
kytumėt, bet toks greitas nuo
vargis — labai įtartina žymę. 
Pavojus gludi ne čia, kad grei
tai nublanko ir nurimo sąjūdis, 
kurio liudininkais mes buvomę, 
— tegu jį dievai, tą sąjūdį, — 
o čia, jog nuovargio greitumas 
virsta tarytum gyvenimo regu
liatorium. Tur būt, priešaky te
matyti labai labai maža, jeigu 
visuomene nesiskubina, neįtem
pia jėgų, nesiaukoja, neklysta, 
o tiktai spokso į vieną atsitikti
nai akysna patekusį tašką ir

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

A teičiai Už tikrin ti!
, I- •>'. ' ?? 'f-r ■• :■ ■ ■ ■

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

U O TO 
•$000 
‘f'To'

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu- 
rance Corporation, Washihgton, D. C.

Universal Savings
AND LOAN

NEW COMPLETE

HEATING 
PLANT

FOR

5 ROOM
I HOUSE

No, 2879

I Vardas ir pavardė .....

Adresus

Miestas ir vaistus

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
j 17* 8*. Halsted SU ChlcaO Hl

i čia Įdedu 10 centų Ir praSau atsiųsti mao Pavyzdi No

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2879
No. 2879—Išsiuvinėti užvilkčiai

PETER BARSKIS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE 
LIAUSIU STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WĖST 63rd STREET . (tarpe troy ir albane) Phoiie PROSPECT 5757-5758
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Naęių grobis NSkoUevę
Rusai pasitraukė iš Nikolaeyp - dį4,ęlio aps

to prfe Kad jie pasitraukė, tp Įjjiyp gar
įima Įauki#; bet Berlynas praneša, l$a4 tąųie j 
cių rąnfcąs pątįko didelis grobis: ąąfuęni b,aį?hW sįąr 
|yti kaso laivai — vienas jų 35^00 tonų, ąnįrąų TOyOPfl 
tęųų įp jįeši kitį tulžesnį ląivai. Ęč to, nacįąi sąkpsi už$r 
kę Nikoiąęvę daug jokę.motyvų {gą^ži^jy).

Tąį <ųų$ųs lajmjkis vokiečiais. B$ šoviny 
ką$ųpmej\ė; pągitrakd.amą iš Nikolaevo, tų lokomotyvų 
ir laivų nesunaikino?

Safcoma, kad laivai dar nepabaigti statyti, todėl juos 
išgąbenįa ^iiųr (^akysime, į Sevastopolio uostų, Kryme), 
tųr būt, nebuvo galima. Bpt raudonarmiečiai, rodos, ga
lėjų Jčpęyųį juos sudeginti arba susprogdinti dinamitu. 
Tačiau jie to nepadarė.

Liepos mėnesi Stalinas pasuke iš Maskvos radio sto
ties kalbą, šaukdamas SSSR gyventojus ir sovietų vaD 
damas tautas naikinti ir Reginti visokį turtą tose srity
se, iš RąutfpRpjį aripija bus priversta pasitraukti. 
Jisai graudeno žmones, kad jie neduotų priešui pagrobti 
nė vipųos ųiašinps, nė vieųo geležinkelio vagono, nė vie
no svaro mėsos arba duonos, v > s ♦ *. ■ • *< ' »> w

Šita primityviška naikinimo taktiką reikalaują iš 
gyvauto jų didžiausio pasiaukojimo, nes' jeigu žųipnės su
degins savo trobas ir sunaikins rnąistą, tai kur jie clįngs, 
atėjus žiemos šalčiams, ir ką jie valgys? .0 juk nącį^' 
fąpkų įr bombonešių tįe išdeginti plotai pesųląikys. Mes 
labai abejojome, ar SSSR valstiečiai, tą SJįąlino įsakymą 
vykdys. Dąbar matomą, kad jo nevykdo net ir sovietų 
armiją. Jį pabėgo iš Nikplaevp, palikusi yokįečiąms pil
ną uostą laivų ir garvežiiųių-

Todėl galįipą ^umanyti, kąd Ukrainos valstiečiai ne
suderino savo j ankstokuose ir nesunaikino grudų svir- 
pųpąe. įš jų negalima tikėtis, kad jie butų labiau atsi
davę Stalinui, negu jo armija.

turtas butų naikinamai tose vietose,-per kurias ėjo Na
poleono armija, ir niekas tam nesipriešino. Šiandien net 
ir Rusijos užuitas ^kolchoznikąs” vargiai norės pasmerk
ti save bado mirčiai dėl strateginių valdžips sumetimų.

Ne Ęųtuzoyą ir Rastopčiną sovietų valdžia turėtu 
pamėg^iptį, o Aųglijps Ghurchillą. Norėdamas laimėti 
karą su Hitleriu, Anglijos premjeras padarė taiką sū 
opozicija ir pasikvietė į valdžią visų politinių srovių at
stovus, pavesdamas daug svarbių vietų Darbo partijos 
vadams. Visa Anglijos visuomenė tapo įtrauktą į kraš
to gynimo darbą.

Panašiu budu reikėję suorganizuoti visuomenės jė- 
gąg ir Rusijos valdžiai. Vįsų-pįrpia, jos pąreigą buvo 
dųoįi ąmiiestiją politiniems kaliniams ir susitaikyti su 
yąjstiečiąįs.

Kądąngi grynai mįlitarinėmis priemonėmis Rusija 
yrą persilpna sumušti ĮJi-tlerį, tai vienintelė viltis Rusi
jai išsilaikyti karo fronte yrą, sudarąųt kaip gajint di- 
de.sn£ atsparumo jėgą visuomenėje. Ret Stalinas ejgiasi 
kąįp tįk atbulai. Jisai pats save paskyrė vyriausiuoju ar- 
jnijy yądu ir pasiėmė sau už padėjėjus, kom-partijos sek- 
pęįpyių Malenkovą ir žvalgybos viršininką Beriją, pri- 
$e(įaųiąs Ppie jų dar “vachmistrą” yorošįloyą ir pastum
dėlį Molotovą.

$į£a diktatoriaus klika Rusijos masėse vargiai turi 
kokį nors pasitikėjimą. Kai frontp Raudonoji armija bus 
Sulamdyta, tai visa milžiųiškoji Sovietų Sąjunga gali pa
likti bejėgė.

' 11 •^-APŽVALGA
PUOLA DIENRAŠTĮ 

“TRIBŪNE”

Komį,tetas, pasivadinęs “Fight 
for Frpedom^, veda smarkią 
ągįją.cįjų prjęš Cbicagos \dien- 
paštį' “Tribūne”, cįpl J01 nuolat- 
ųįų atąkų prieš prąz. Rooseyel- 
to administraciją ir jos užsie- 
ųip pojipką. Kpiųitefas dabar 
rąųką parųšus po peticija, ku
rioje įšrpįškiaiąa pągeidavimas, 
kad Chięągoje jjųtų įsteigtas ki
tas rytiąis ląįkrąštis, kuris rems 
Amerikos valdžią ir bus nusi
statęs prieš Hitlerį. Kam šita 
“peticiją” bus įteikta, nežinią.

stovai pąrįąjnente dažnai pąkri- 
įtikuoją vąldžįą, reikalaudąmi 
grięžčįąų yesti kąrą prieš Vp- 
kietjją ir užtąrdąjąį Britąnijps 
ųarbp žmonių jreikąĮųs.

ANTRAS SUOMIJOS 
' ’ " RAS ŠU SSSR

KA-

ORGANIZUOJASI MEK
SIKOS DARBININKAI

Suomijos respublika vėl ka
riauja prįeš Sovietų Rusiją. Ap
gailėtina, kad demokratinė suo
mių ta u takiame kare stovi an- 
ti-demokraiimame fronte, kar
tu su naciais. Bet reikia pasa
kyti, kad ir kitos demokratijos 
— Anglija ir jos talkininkai — 
turi nenatūralų sąjungininkų: 
bolševikiškųjų Rusiją.

ir po ilgų ginčų patvirtino val
džios nutarimą “imtis apsigyni
mo priemopių” prieš sovietų 
karo veiksmus. Tai buvo pas
kutinė pastanga Sųonųjps pusė
je išlaikyti savo iiąųtrąjitetą. 
Bet, Maskvai ir tuomet nepalio
vus atakuoti suomių įpipstų, 
sentimentas už karų Suomijoje, 
galų gale, paėniū yjršų. Respu- 
blįkos prezidęątas Ridi 
birželio 26 (d- $ąyo kų|bpjp per 
radio pąreiškė, kątį §ųoinija 
stoja į “apsjgynjiųp Įcpyų’? prįeš 
Rusiją, sąjungoje su y^į^tiją; 
O už 3 41epų pp tvQ pašąląs 
Mannepjieiąi pąsk^ įąąkymąi 
kąrwnwį; ' šąųkiįąmąą ją į 
'“Šyępią Spyįetų Są-

Tokią bądu neužginčijami 
fąktąį roųp, kąd Suomiją buyo 
antrą kartu Mąskyos įšprovo- 
kuptą į kąrą. Jeigu S^ąjiąąą bu
tų tąrėjęą ' 4ąą$$ą sugenu, 
tai, kųotnet Vokietija užpuolė 
Bąąjjįą? jąią reilpejp pusryti 
yi.ęšą par^škinią, kąd Rpsija 
neturi agpesiųgų tikslų prieš 
suomius ir, kąd pasibaiguą ka
rui, jį sutiks pakeisti tas ląaų- 
riąs taijkoų sąlygas, kurias ji 
ppįyertė suomius prįirąti 1940 
ją. k.9yq 12 d. Šįtoks sovietų 
yaĮtJžįos pąreiškiąia^ bątų su
stiprinęs ^ąpipįjpje karo prie
šus ir Suomija tikrai butų pali
kusi v neutrali. Bet Kremliaus 
diktatorius pasielgė kaip tik 
priešingai. Ažųot pasistengęs 
nuraminti Suomiją, kuriai bol
ševikai buvo padarę skaudžią 
skriaudą, jisai įsakė savo avia
cijai pulti Suomijos uosius ir 
miestus i šita akyplėšišlųi Stali
no politika patarnavo tems ele
mentams Suomijoje, kurie sto
jo už atkeršijimą Maskvai.

Dabar suomiai gali suduoti 
labai didelį smūgį sovietams, 
puldami Leningradą iš šiaurės 
pusės — tuo laiku, kuomet vo-

r$

Kutuzovas ir Stalinas
»

Yienąs Ai^rikog įprespondentas, atvykęs į Maskvą, 
pąsą^ęją, l$ąd soyi$>U karo propagap^oje prieš vokie
čius ląjbąi primenamas Rusijos žmonėms Na-
ppĮųpųp žygįs į rytus: kaip tas garsusis užkariautojas 
pųyp p^ėų^s Mąskyą, bet pražudė ąay.o Didžiąją Armį-, 
ją, goyįętų yąltj.žia lięri šituo pavyzdžiu įtikinti žmones, 
kad tokio pąt Jįkįpio susilauks ir Hiįjerįs.,

Napolępųp ąrmįj.ą, kuri įsivęyžę į Rusiją 1812 ip., 
iš tiesų, ištiko katastrofa. Rųst^ generolas Kutuzovas lai- 

hpyą sų jiapplgonų, vengdamas mūšio su juo. Kai 
ppie Ęprotfino, netoli Maskvos* Kutuzovas mėgino fran- 
euzus sulaikyti ir pąjmątė, kad jo kariuomenė bus sųpųiš-^ 
ta, tąį jįsai pasitraukė ųž ]\Įąsįvos. Rripš p.ąsitraųkdąmi, 
rusai lą ^įdflaipstį padegė, įr Napolęęno armija, atmar- 
gąyjjsi į Mąskyą, tuyęjp daug vargo, gesindąjųą gaisrą.. 
Beveik yįsas maistas buvo įšvežtąs. Už poros mėnesių 
Šalti rudens orai ir maisto trukumas privertė franeuzus 
palieti Maskvą ir grįžti į pįętųs tuo pąčju kelių* kuriuo 
jie buvo atėję. Sįtpje pelaipiiųgoje kelionėje žuvo dau- 
giąų, ^ąip trys ketyįrtadajiaį Napoleono kareivių. Pats 
JJapatearias, palikęs savo armiją, išdūmė į Paryžių.

Kuomet Napoleono armija traukėsi, Kutuzovo įsa
kymu suorganizuoti partizanų būriai puldinėjo ją, degi- 
po apielinkėse ūkininkų grįčias ir kluonus su javais ir 
fiašaru, varę į J^raęto gilumą gyvulius, kąd jią pepaįįęk- 
ų franeuzarųp. \

Stalinas, matyt, įsivaizduoja, kad, pamėgdžiodamas 
generolą Kutuzovą, jisai nugalės vokiečius. Bet pirmieji 
tfu mėnesįąi kąrp su iiąciąis parędė, kątf gįitųzpyp stra
tegijos sekti jisai negali. Sovietų armijos stengiasi iš vi- 
(Bų pajėgų ąt/ąųstį nąęin tfįvizįjas ir kąnčįą ląbąį didelius 
puostolius. Jeigu šitos kautynės prasitęs dar mėnesį kį- 
Ją laiko, taį Stalino kariuomenė vargiai beturės kuo gių-

Jungtinėsė Valstybėse dirba 
šimtai tūkstančių darbininkų iš 
Meksikos. Dažnai jie būna ųu- 
skriausti, nes darbdaviai moka 
jiems mažesnį atlyginimą 
darbą, negu kitiems 
kams, ir verčia juos 
gesnes valandas.

Atsiginti nuo šitos 
nącijos, ipeksikiečiai
kai pradėjoi organizuotis. Aus- 
tin mieste (Texąs) neseniai įvy
ko jų kongresus, kuriame vdalY“ 
vavo delegatui nuo dviejų šim
tų tųkstąnčių nięksikįečių. Bu
vo išrinkti viršininkąį ir priim
tas programas.

u z 
darbinjn- 
dirbti ii-

diskrimi- 
darbinin-

DARBO PARTIJOS ĮTĄ-

Prieš 15 mėnesių laiko buyo 
nuversta Apglijpjc ębąmbcrlai- 
p’o vyriausybė, kuri sąyo patąį- 
kavimu Hitleriui, tikėjosi išgęj- 
bėti taiką Europoje, bet jos ne
išgelbėjo, tik sustiprino agreso
rius, taip kad dabar pati britų 
imperija yra pavojuje. Po tp 
Anglijos valdžią sudarė Wins- 
ton JChurchill, kuris pasikvietė 
talkon Darbo partiją.

Nuo to laiko Darbo partijos

Ką Žmonės Mano
?r.; a

KODfL TAIP?
Neturiu noro stoti kam nors 

skersai kelią, tad šiame rašto, 
suminėti asmenys tegul nelaiką 
už pijetą, jei savo atvirunųi 
jieiųs nusikalsiu.

“T.ėvynės“ 27 numeryje p. 
Vytąutas Sirvydas rašo “Darbai 
jau pradėtas”. Ten pat pašonė
je rąšo p. Ą. B. Strimaitis “Ne
vienas darbas buvo pradėtas’’.. 
Pagal p. Strimaičio aiškinimą, 
pradėtasis darbas nėra pirmuti
nis, ir reikia suprasti, kad jis 
pradeda irti.

Kodėl taip?
Technišku atžvilgiu visas rei

kalas yrą Jabąj pąprąstąs: Pa
daryk planą, planas padarys 
darbą. Darant bet kokį planą 
bent kokiam darbui reikia 
kreipti dėmesį į materijolą. Ir

suomenė todėl ir nepasitiki to
kia vadovybe, kurios kai kurie 
ųąrjąi v įsą į netolimoje praeity
je ganą negąpbingai paąįelgė.

O kai visuomenė nepasitiki 
asmenimis* tai ir geri asmenų 
sumanymai niekais nueina.

—A. J. Viznis

Margumynai
Nuostabus
Riltujiujiąį

Šalčiai ir maisto trukumas? Bet šių dienų motori
zuotiems pulkams neimą tfąyg laįkp pąfsjgabepjį iš tolį: 
pių vietų yiąkp, Jco tik jfems reikią. Bęmbonęšlątys į? 
^ransportp lėktuvams nieko nereiškia šimtai mylių to- 
Jjo.< Erdvės platumas Rusijos neišgelbės.

Kutuzavo laikais Rusijos valstiečiai buvo baudžiau
ninkai. Grafas Rastopčinas galėjo įsakyti, kad valstiečių

jp. Jos yątįai šiąųjįfeii ųžįpia 
yisą seiję a^akonppgų ppzipįjų 
valdžioje. Tarp jų yra šie:

Ernest Bevin, darbo ministe- 
ris; Ąrthųr .preeųy/pod, pjinįą- 
teris be portfelio ir pokarinės 
rekonstrukcijos planavimo pir- 
minįąkąs; Herbert l^orrispn, 
krafjp saugumo jpjpįstprig; Sįr. 
Wiljiam Jowitu, generalinis pro- 
kurpyaę; G. ją. Ąttlęy, “Lęrd 
Prlvy Seal“; A. V. Alexąnder, 
teiyypo & P- Gwu~ 
fpll, inipjstęrią; Tom
Johnstpp, Skętiips seląetotju^; 
Hugli balton, ekonominio karo 
ministeris.

Darbo partija formaliai da
bar nėra opozicijoje, bet jos^at-

tuo kalta yra daugiausia Mas
kva. Pirmiausia — Stalinę ag
resiją prie& Suomiją, kurios rę- 
zultate suomiai buvo pernąi 
metąis (194,0 m. kovo 12 d.) 
priversti pasirašyti labai skau
džias jiems taikos sąlygas su 
SSSR.

I

Antra — begalo kvaila Mas
kvos politika po tos taikos pa- 
sirąšynio. Stalinas nesitenkino 
tuo, kąd jisai Suomiją apiplėšę, 
jisai tolyn reikalavo yis dau- 
giąu ir daugiau nuolaidų iš Suo
mijos, stengėsi pagrobti Suomi-' 
jos nikelio kasyklas, grąsipi- 
ipąis privertė Snomiją pašalin
ti iš valdžios spcialdemokrątu 

\ . ____ . y . t ■< f •

vądą Vaino Tanner’į, ir l.|t. 
Kuomet prasidėjo yokiečių-rų- 
sų karas, Maskya ix‘ vėl ėmė 
pulti Suomiją.

Už 2 vąląp.dų po tę ką j pą- 
cįaj užpuolė Sovietų Sąjąp^l 
(birželę 22 d.), bolseyikų lėk
tuvai ėpiė mėtyti bombas į Suo
mijos pajūrį j r Suomijos karų 
laivus uostuose. Tai buvo pir
mieji soyietų kąro yeiksmai šia
me kare. Jų pateisinimui Mas
kva sake, kad suomių teritorį- 
joje yra vokiečių ginkluotos jė
gos. Tačiau iš suomių teritųfj- 
jos jokių puo.imų prieš Ruąįją 
dąr i|ębųyO; į tuos sovietų 
bonibar^ąyinjus Suomija a|są-

ma savo pasiryžimą laikytis ne
utrali teto. Tokius pareiškiipps 
Suomijos valdžia padarė 2 l<ąr-( 
tu birželio 22 d. Bet Maskvą 
nesiliovė atakavusi Suomijos. 
Birželio 25 d. bolševikų aero- 
p/ųųąj Jjoml^ąrdąyo jau ne tak
tai Suomijos laivyno ir aviąpį- 
jųs bazes, bet ir daugelį Suo
mijos miestų: ĘJsipkį, Ąbų, 
Tųmmerfprsą ir į.

yflkiptij pą p^cjąlio j i žinių 
ągpntjujra prąųešė frįrželio 2$ vd., 
kad Suomija paskelbė karą Ru
sijai. J3ęttąi buvę ųejiesa. fą 
dieną vakare susirinko Suomi
jos seimas į nepaprastų poffdį

Generolo Franko pa 
mokos fašistinėj

••‘r. *< • H u A ’’ ' Y ’.i

Italijoj
Ispanijos fašistų generolas 

Franko neseniai matėsi su Mus- 
soliniu ir tarėsi įyąjriaię reika
lais. Kai buvo aptarti skolų 
lųokejimo, aįiejaus, duonos ir 
kiti klausiniai, generolas Fran
ko pradėjo skųstis Italijos dik
tatoriui, kad jis negalįs suval
dyti ispanų.

—Kąrą laimėjau, respubliko
nų lyderius iššaudžiau, tuksian
čius kalėjiman sukišau, bet is
panų suvaldyti negaliu ir gana, 
— pasakoją Franko.

Dučė išklausė savo sėbro 
skundų, davė kelis patarimus įr 
nutarė parodyti pasiektus pa
klusnumo rezultatus. Kąd geų. 
Franko pamatytų, jog italąį 
klauso diktatoriaus, pakvietę 
tris kareivius, kurie ėjo sargybą 
prie premjero namų, į ketvirtą 
aukštą ir įsakė vienam karei
viui šokti iš balkono.

Kareivis žodžio netaręs šoko 
žemėn ir ištiško ant šaligatvių. 
Generolas Franko buvo nuste
bęs tokiu paklusnumu.

—Ispanų negali tokio paklus
numo išmokyti,—pridėjo Fran
ko.

Čia pat Mussoliui įsakė ki
tam kareiviui šokti iš balkonų- 
Šis nieko nelaukęs šoko ir iš
taškė smegenių į šaligatvį.

Toks paklusnumas generolą 
Tranką Jabąį pąyęikė. Jis pano
rę sųžįnoii kanie gįųcįi tųlcio 
ątsidąyį.nio pęiežąętys, pągęįda- 
yo .paąįių.obyti įy nutarė trečią
jį ląireivį ąpjęlaąsinėtį.

-^Bareįvi, Rojį<ia j£gą tave 
ąįųjnįą jtąįp ąldąį ^įąųsytj du
čė^?

—Popas generoje, vis; Itali
jos kąęeįyiąi ye|yją pjirtį, ųęgų 
gyyepti fąšiątįpgj tvąr|<oj.

Vos tihtą.i kareivis įšture 
Ši.ųps Žulius, šąjąo ąąp Jjaįko- 
np, uos žiųojo koks Įikįinąs jp 
lauke. Nugirdo Nikodemas

jį taikinti prie materijai©.
- Pagal p. Strimaičio nenugip- 
Čijamus įrodymus jau keli pra
dėti darbai suiro. Esu tikrąs, 
kad suirs ir vėliausiai pradėtas 
darbas, nors to aš ir negeidžiu.

Visi pradėti darbai, įskaitant 
ir tą, kuris buyo pradėtas pJ 
Bachųno ūkyje, neturėjo ir ne-J 
turi medžiagos, neturi visuome
nėje pritarimo. Dėlei to jie yi- 
si sugriuvo nepalikdami jokio' 
pėdsako. j

Galima visuomeninį darbą' 
pradėti su geriausiais norais; 
pats darbas visuomenei gali bą
li labai naudingas, o vis dėljto 
jis nesusilaukia paramos.

Kodėl taip?
Gerbiamieji, nemanykite, kad 

visuomenė jau visai surambėjo 
ir nesugebą įvertinti gerus dar
bus. Taip nėra.

Bet jeigu taip nėra, tarsite 
jus, tai kodėl visuomenė nere
mia naudingų darbų? To fakto 
juk negalima nuginčyti.

Turiu pasakyti, jog nieko nė
ra be priežasties. Jei susidaro 
geriems sumanymams visokios'

Tripolio apylinkėje Bcn- 
ghasi tyrumose bpvp rasių že- 
jnėą pąviršinje daug apskaitų 
rutu|čjių, panašių į smalos la
šelius, apie kurių,kijmę suųku 
buyo kas pasakyti. Arabai 
juos vadina “nukritusiomis 
žvaigždėmis“. Rutuliukai kie
ti, kaip akmenėliai. Permušus 
galima pastebėti vidury gelto
nų dėmelę. Jie papašųs į gin
taro ritulėlius. Tyrinėtojas Za- 
nonas ištyrė, kad jų cheminė 
sudėtis esanti iš albųiųino ir 
lepitino. Tai esą kažkokių 
mažučių ropuonių kiaušipe- 
liaį. Smarkiai saulės kepina
mi tie kiaušinėliai nesųpųvo, 
bet sudžiūvo ir lapę kieti, 
kaip akmenėliai. Savo nuo
monei paremti Zanonas turi 
ir daugiau įrodymų.

kliūtys, tai reikia ieškoti to šal
tinio, iš kur tos kliūtys atsira
do.

„Busiu atviras, nors tas atvi
rumas kai kuriems ir labai ne
patiks. Tačiau, tikiuosi, jog tuo 
budu galėsiu atidengti ir tą 
“paslaptį“, kodėl visuomenė 
žiuri pro pirštus į kai kurių as
menų “didelius užsimojimus’’ 
dirbti tautos gerovei.

Pirmiausia prašau paimti pir
mąjį “Tėvynes Baįsp” numerį; 
ir susipažinti su jo turiniu. Be 
kita ko, ten rasite sąrašą vadi- 
ųąiųųjų veikėjų, Hnrię prįsidąjo 
ppįe Ip šmeįžĮlapįo išfeidimų.

Iš tų vyrų, rodosi, buvo gali
ma tikėtis daugiau rimtumo, 
dųųgįąų ^brendimo, dą(ugįaų 
yiSPPJn^ninio atsakoiiiingumo. 
Kai kurie jų žymus biznieriai; 
kiti aukštus mokslus baigę. Vie
nok jie nesidrovėjo jiųrp/nli 
SLA gfipvimo darbą. Būdami 
patys tųs organizącijps pąrjąis, 
jie priąį^jo prie išleidlųm ^.ly
rai ųeŠvankųųs lapų, kurią 
las — dpr^lį prgąųį^ącijų.

vo Įjgįta įeisią...
|<-ąs $įryytdąs sąh°> ją# <fĮ?ar“ 

bas jąų įdėtas”. O tą$
— ^į j^ųrimą.s vieno išgąrsp- 
juslų Vyrų farmąjų Lietųyąj 
Vagoti Sąjppgps.

j to sų- 
jUIM$s komiteto pąj-įg 
TeP
pačias pgyąpde^ į<nrįp§ #*Tėvy- 
nės Bal^ feipp rė
mėjai.

Nejaugi manote, kad aktyvio
ji visuomenė tų dąįykų nepaste
bi? Nejaugi manote, kad visuo
menė gali pasitikėti tais vyrais, 
kurie elgiasi lyginai taip, kaip 
tie paukščiai?

Jeigu vienoje organizacijoje 
iio HM1I1 (TaIvj AlrrTlc ižm i ■> ♦ i Itn i I

KORESPONDENCIJA
Gary, Ind

Sunkįai sergą J. A. Grąkęy. — 
Ligoninėje išbuvo pęnkį.ęlika 
dienų. — šeįinąę yie$a padė
ka draugams ir pažįstpių:epis. 

>nf($ujakiai serga J. Ą. įGrak,ey, 
plačiai žinomas šios kolonijos 
veikėjas. Susirgo jis liepos 31 d. 
ir tuoj liko išgabentas į St. Ma- 
ry’s ligoninę, kur išbuvo jxmi- 
kiolika dienų. Dabar jis guli 
namie adresu 841 Virginia St. 
ir yra po priežiūra Dr. Sale. 
Daktaras mano, jog po 30 die
nų ligonis bus sveikas.

P-ia prąkęy ir duktė Bęrpicc 
šia proga nori tarti širdingiausi 
ačiū visiems draugams ir pa
istantiems, kurie aplankė ligo
nį ir apdovanojo jį gražių gy
vų gelių bųkie|ąi$. Pirmiausia 
taria ačiū poųąnis Razlauskąms, 
Purviniam^ ir iš Chicągos Ąųo- 
gąms, ponamą Barrpws, l)a- 
rauskaiųs, klebonui J. S. Mąr- 
tis, popams Einikiams ir p. 
Vaitkui. Ačiū taria visiems, ku
rie neužmiršta nelaimes valau-

• . I. . L . I ‘ • V . ' - ■ x

doje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Surastas nukritęs 

lėktuvas i
SAI) FĄPjŲS, Rrązilija, rugp. 

19 d. — Šiandien ląįkunarąs pa- 
yyko surasti vakar nesugrjžusį 
keleivinį prląįyi.

'Prlųivią ųąjkrito miškuose, 
M ,k.m« i?uyu.siGj' ted#*** la- 
bąį lępgyąi ąąsižeiciįL Lakūnas 
sugebėjo ger$i pųsiteįsti ir iš- 
gelbėjo visų įų^iyių gyvybę. .

Rrązilijoą skrido keli ameri
kiečiai, kurie jau telefonavo sa
vo šeimynoms, jog nukrito lai
mingai. g

— Prąųcuzų valdžios sluok
sniai pradėjo abejoti galutinais 
nacių laimėjimais ir rengiamos 
Darlanui nenaudingos pakaitos 

jie nesugeba elgtis išmintingai,1 ministerių kabinete.
tai kur garantija, kad jie dabar Į — Brazilijos valdžia deda 
bus “pasiproviję”? ‘‘stangas išaiškinti kas padėjo

Tokios-garantijos nėra. Vi- minas Brazilijos vandenyse. 1 
G .♦ p

tai kur garantija, kad jie dabar Į 
hii« “nnsinrnviin*’? K

/ ... • • a. -y



f TreČiacl., rugpiucio 20, 1941

Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
__________ MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES ftQV.QS

(Tęsinys)
Per kambarį perėjo Bau- 

žienė ir kaži ką kalbėdama pa
sakė, kad, girdi, šuns balsas į 
dangų ųeiškankąs.

A,dvei neaišku, kam tie žo
džiai taikinti, bet jau nebeklau
sė.

—Užtenka man tų ginčų, —• 
tyliai kalbėjo Advė su savim.

pet apie Baužas šiandien ji 
jau kitokios nuomones.

Dąbar apie Ądvę Perkamytę 
pakilo visokių paskalbų. Jąs ne
šioja ne tik senos bobos, bet 
visi, kas tiktai ką išgirdę arba 
išgirsti norpjo. Apie Perkamy
tę kalbėjo dabar ir iš jos šai
pėsi ne tiktai surinkimo žmo
nės, bet ir smuklę lankantieji. 

' Ądyei lyg ir nebeliko vietos 
surinkime, 'Advė pradėjo jaus
tis net bažnyčioje ąyeįima, nes 
j tą suolų, kurį ji pasirinkdavo, 
kitos moterys tik bėdos 
spaustos teatsisėsdavo.

Net keliu enant Advei, 
užkliuvo už jos.

—Žemaitė eina! — sako 
vožiuodamas ūkininkas.

—Žemaite, e, žemaite ka, vy- 
žmas apsinyąuk, kam ąvi kur
pes? — prišaukia berniokai.

—Ąr jau turi naujos veislės 
utėlių? — by koks siuvėjas ar 
balsiu vis.

pri-

visi

p ra-

Pažiūrėkit
i Savo
Dantis—
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA jūsų

IŠVAIŽDĄ.
Dantų Plokštelė* ’difbamosrmusų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos kląsės medžiagas.
Dailiausios danjtų plokštelės nuo

«5O iki ^Qg-OOkiek-

KALBĄME LIETUVIŠKAI 
» • v < ♦ I » ’

Pataisymai Į 3 valandas 
$1 ir aukščiau.

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už
sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGP AVĖ. 

Phone ĄĮohroę 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

PATALAI Ir PADUŠĘOS^Pasiūvami DYKAI 
Iš Jūsų Plunksnų, Jei^u Jus Perkate Impilus Iš Muęų.—Atsilanky
kit jr pąmąįykįt, kaip jie padirbami jum bpžiųrin|. Mes pąįjnam iš 
namų ir parvezam namo.

MĘS DIRĘAME MATRACUS PĄGĄL UŽSAKYMĄ.

YARDS BĘDDING CO.
1848 W. 47th Street VIRginia 2900

...... .■ '"J'-L'i’ 1___ J- 'L ........................ ' ' ' ~ —

MUSU | 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus! 
Jeigu esate biznyje 
lų, steitmentų, laiškų, žinokitę, kad 
spaustuve yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

ir jums reikia atsispausdinti bi- 
NAUJIENŲ”

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Uatet®d St. Canal 8500

__  ' .  M ... .... , • f į . t t

...r..

Žemaitis joj, utw kilpoj,
Ąf v.eln’s žipęj, ką ji$ /duųpjj. 

uždainuodavo yąįkai, pareųįąjpį 
iš mokyklos iy suHkdąmi Adv.ę- 
Kitokios dainos, tpr bųt, dąr 
nežinojo Advei pptaikmti.

—Sunkų tau bus pričš aksti
ną spardyti... — kaži kur Ad
vė girdėjo tatai tpriąnl. Bet ji 
įsivaizduoją, kąd ban>esnių aks
tinų po mirties jau būti nebe
gali už šituosius.

Po šitokių reiškinių Advė iš 
karto lyg ir nustebo, pąskųi lyg 
ir nusiminė. Bet matydama, 
kad tuo padėties nepataisys, 
pasidavė likimui. Ji ėjo tyliai 
pro visus, nebežiūrėdama be: 
veik nė į vieną, nes į jos diev- 
padėką visvien ji jau nebegau
na atsakymo. O, be to, Advė 
dar tikisi Dievu. Ji atsiminė 
kažkur skaičiusi, kad Jisai tik
tai tiek naštos teuždedąs anį 
kupros, kiek žmogus stengiąs 

gali našta būti sunkesnė!
—Bet kodėl visa tai taip 

skaudu. Pirmą visi žmonės bu- 
vo tokįe geri, o dabar, kas pa
sidarė tik dabar? Tikrai, rodo
si, visas pragaras paleistas.

Vienų dienų sėdi Advė na
mie ir skaito laįkraštį. Darbai 
sumažėjo, daugiau liko laikę 
skaitymams. Nuodugniau ji 
pradeda juos sekti ir pastebi, 
kad visa tai, ką ji pergyvena, 
tik žaislas prieš tai, kas dedą^. 
si didžiajame politiniame gyveni 
nime. !

Staiga įeina Juodgalvienė. Ji 
taip skuba, kad neturi laiko nė 
pasisveikinti su Adve. Rama: 
čiusi, kad Adyė skaito Mažosiom 
Lietuvos dienraštį, ji sušunka:

—Adve, aš tau sakau: mesk 
tų bįąprybę žemaičių ceitungų!

Pamačiusi pas save Juodgal- 
yicųę, Perk^iiytė nustebo. Kę 
ji nori, ko ji ątlendu? Ji nieką: 
da dar čia nebuvusi. Tur būt, 
ji šnipiųėti ątpjo, tur būt, ja 
atsiuntė Dagienė, bet kam?

—A tu negirdi, kų aš sakau?
— šūkterėjo iš naujo Juodgal
vienė. — Tuojau igik ir sųde-

—Kovdė) ?
—Ir klausimas! IJaĮiųba! -- 

Juodgalvienė dedasi juokais ne
galinti tvertis. Bet jos juokas 
toks dirbtinis, kącį Advei kok
tu pasikaro.

—. . . dėl to, kad jis žepiaitiš- 
kas!

—Ak, šitaip! — Ądyč su irę-

LIETUVIŠKOS KUGELIO K DUONOS EKSPERTES
P-ios Sofijos Barčus vedama radio valanda (WGES), 

rugpiučio 10 d., Sunset Parke surengė Metinį “Vakaruš
kininkų” Radio Piknikų, kuriame p-i& Barčus sugalvoję

įdomių naujienybę—kugelio ir įvairios rųšies duonos 
konkursą. Žemiau seka keli vaizdai, kurie parodo, kaip 
tas konkursas' nusisekė.

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 001$

Bendras vaizdas visų kopkųrsapčįų ir jų keptos dųoįięs lęepaliukų. Ą.ntrą iš 
deginęs prixę stąlo yya pikniko rengėja p. Ęarcųę.

J^ąif’Ūj štęyi geri ausį kugelį išk.dpriš i' ‘“kugelio kon- 
kųrsę’^i’ laimėtoja p-ią Mai7Jona £<*v?st| Šąįia jos yra
p. Barney Goldberg, kuris jo§ premijųęlų JcugeĮį nupir-

žiąųsiu našliu”, perka pirmų prizą gavusių duoną su
rąziiį^omis.

Dėžę pų-;sįcjąbro servilųra laikę p-įų Ordenas. Ji iš-t%
• > ;• ..‘•t <■ I

kepė laimėjusią razinkų duonų, o šalia jos stovįs K. G.

Urnežis perka nuo p-įos Barčus konkurse parinktų ge- 
. -Js«i

riaušių idųępą. Visį pinigai nurinkti už konkurso pro

duktus? bu$ pgrduplį Lietuvos reikalams.

o

nija bando nusikratyti viešnia.
—Kodėl neklausai seno žmo

gaus patarimo?
—Aš irgi žeųiaitė.
—Eik, jau cik, jauskis! Kas 

nežaio, skaip tu dabar pradėjai 
gyventi ?

—Ar tu man šilai alėjai pa
sakyti?

—Aš atėjau ... aš atėjau tau 
pasakyti . . . Kam lankai tas 
prakeiktas draugijas, ’ manai, 
|<ųd jos tau kų gero duos?

—Bet kųs tau tai rupi, Juod
kai viene?

—Man niekas nerupi, bet aš 
tik sakau, kad tai tavo motinė
lė dar butų mačiusi! Na, kailį 
tau butų išpėrusi. Ar tu ir drįs
ti dar į surinkimų eiti? Ar tu 
nežinai, kad tu surinkimui gėda 
darai? Kad surinkimo žmonės 

. . v »

ipaty.ti ncbpnęri? įyas bu
tų galėjęs tikėti, kad Perkamic- 
nęs duktė liks pasileidėlė! Vos 
tįik lųęliua nujmrė, ir pakvaišo.

Adv'S bud tęj? ęięters 
liežuvis taip nesustos, o šian
dien ji yjs šįcųi nelinkusi klau
syti poterių, kurių ji prisiklau
so kasdien. Šiandien ji nori pę- 
įlsic. Ądy£ atidarė du
ris ir griežtai stačiai nemanda- 
gįai pąprąš.ė:

—Lauk!
Nesitikėdama tokio griežtu

mo, Juodgalvienė išnėrė pro 
duris, nė išsižioti nebesuspėda- 
ma. Tiktai lauke atsipeikėjusi 
pagrasino Advei kumščia:

—Tai nebus tau dovanota, 
nemanyk!

Advei šiandien neduoda tos 
bobelės ramybės. Neilgai ji te
skaitė savo laikraštį, ir vėl įėjo 
Raudienė.

NAUJIENOS; Chicago, III.

—Na, Ądve’e, kaip sekasi?-— 
žodžiai š:c meilią/ pasakyti. Bel; 
Advė jau ži.;b, kad jie tiktai į- 
žanginiai. Tuojau bus daugiau. 
Dabar tai jau blogiau, negu su 
JįioiJgalvįene: Ptąųdienpį duris 
payodyti jau sujikiau.

—Gerai, maipuk, gerąį. O 
kaip tau?

—Ar upn? Ui, man labai bįo- 
gųi! ■

—Ale kodėl, ar Vįįįus . ..
—Ale kur, žmonės pradedą 

man akis badytį ■ •.
—Už kų, kų tų padarei?
—Žmonės sako, kad aš tave 

ne gana prižiūrinti.
v —Mane? Ale, niamuk! Juk 
aš nesu vaikas vystykluose. Tai 
ka čia dabai’ šneki!
. v

—Taigi, taigi, tave. Mat, e$i 
dar jauna, motinos nebeturi, 
niekas t avini i nesirūpina. Taip 
ir parėjai ant prapuolimo ke
lio. Bet dar nesunku, dar gali
ma grįžti. Jei lik nori.

—Ne, aš eęu ant tikrojo ke- 
l o, aš nenęrių grįžti ir negrį
šiu. — Adve nekantriai trenkė 
koja. Bet Raudiene pasakoją 
toliau:

(Bus daugiau)

FmpEFENSE

į BUY
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Garsinkitės “N-nose” GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Kairėj—p-ia Marika Se- 
bastian, kuri konkursui iš
kepė laimėjusį — geriausį 
ir skaniausį — “lašinietį”.

Greta stovi konkurso tei
sėja Miss Anne Gorman.

«

Turtas Vhš$B,ODO,000.001
3 
ė

t

Apart Apsaugos, Tyrime Oro n 000 00 
ATSARGOS FONDĄ Virš0JUUfUUU.UU

ęjėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis '9 Ą. M. ’ iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
.djenog,* šeštad. A- M. iki 8 P. M.

—----- ‘...■.Jand . -L '
LOAN ASSOClA^lONof Cktcavo
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

* CK*

4Į92 ĄrcĮięr Ąvęjiuę S
Vllįįįinią 7/47

ATSILANKYKIT arba pasiuskit Karšto Vandens Įrengimai: 
Kuponą Reikalaudami Apskaį- e gTYMO_ FURNASAI_
čįąyįmą dykai.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiąi išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. staiJkssso 
Telefonas ATLANTIC 4290.

Ąš esu užinteresUotas sekamais Vardas
Adresas

dalykais, . pažymėtais X (nėra 
prieyolės):

O Apšildymu q Stokeriu
tl Plųmbiįigu □ Sienų Tailu Telefonas

—____  p 5
Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

Prudential Iną. Co. of America
W. Jackum BAR. 2509 

„•Home Office, kewark, N. J. 
69X2 W. Roottvelt Rd^ Autttn 11W

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted SL
Saukit Tel. VICTORY 0066

• 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

Sophiė
arcus

* » • * •

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

įjti 9-15 vąL ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirtųadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 Sq. Halsted Sfc
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS^-NO OIL
3 metų garantija.

- . t_____ . * /■ . ? ‘ ■_________ ________

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite eavo orderiu*:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Ohicąco, IR.

Vardas------------------------------------

Adresas ......... ..... ....................
«. **' ■"> «...

Miestas--------- ---------------------- ----

Valstija__________________ ___
K i I * I II III Igii     ■ .



r

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiad., rugpiučio 20, 1941

O.l^O.2k— 1

Streikavo 1,800 
Pullman’o Co.
Darbininkų

Steigs Centrą 
Armijai Waukegane

JOS ABI GERAI MUŠA

Reikalauja Sutarties Michigan 
City Dirbtuvėje

. MICHIGAN CITY, Ind. — 
f Brotherhood of Raihvay Car

men iššaukė į streiką 1,800 dar
bininkų Pullmano Standard Car 
Manufacturing Company dirb- 

_ tuvėje, protestui prieš vilkini
mą sutarties derybų.

Brolija sako, kad ji laimėjo 
_ teisę atstovauti darbininkus ir 

derėtis pereito kovo mėnesio, 
■’ bet kompanija ikišiol vis 

. kino sutarties sudarymą. 
« algų brolija ir kompanija 

sitarė, bet darbininkai nori
- nioriteto teisių ir unijai pripa- 

žinimo.

į- Svečiai Iš Floridos 
.Kenoshoje

Paskyrė $111,600

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro departamentas pranešė Illi
nois valstijos atstovams kon
grese, kad statys pastovų liuos
laikio centrą kareiviams iš Fort 
Sheridan ir jurininkams iš 
Great Lakęs Navai Station. Cen
tras bus pastatytas vWaukega- 
ne, už $111,600.

vil- 
Dėl 
su
se-

Karo dept. taipgi paskyrė 
$35,000 liuoslaikio centrui pa
gerinti Camp Grant stovykloj, 
prie Rockfordo, ir $200,000 — 
Rantoule, prie Chanute Field.

Užmušė Tris
Moksleivius,
Sužeidė Tris

KENOSHA, Wis. — Kenoshos

Braze-Brazevičius susilaukė sve
čių iš Floridos — buvo atvyku-

- si jo žmona su duktere. P-ia 
Brazevičienė negali pakelti

v šiaurinio klimato, todėl grįžta 
atgal į Floridą, o p-as Braze
toliau pasiliks Kenoshoje pas ti, 
dukterį. ' sti.

Traukinys Sudaužė Keleivinį 
Automobilį

BLOOMINGTON, III. — Prie 
Mackinavv, III., pasažierinis 
traukinys sudaužė keleivinį au
tomobili, kuriame į vakarėlį va
žiavo šeši jauni moksleiviai.

Nelaimėje trys bv /o užmuš- 
o kiti trys kriti »kai sužei-

Laimingi pp. Braziai turėda-t Užmuštieji buvo: 15 m. Rose 
mi būrį gerų vaikų, kurie jais *White, 15 m. Marilyn Ra-nkin 
rūpinasi. K. R. ir 17 m. Willis Hamblin.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn įjf. <ubeihi£f
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fair field Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
TA--V o. 4 KOPLYČIOS VISOSE 
L/yna 1 chicagos dalyse

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

Su POVILU SALTIMIERU

I $10,000,000 Karo 
■ Kontraktų III. 
Dirbtuvėms
Daugiausiai Teko Chicagai.

Per pereitą savaitę karo de-

co’s$3Cw7-'?FF19ii^akPBelt Traukia Teisman 
Co., $34,570; Loose-Wiles Bis-117 ValdUUnKU 
Rndi^na $t21i’785- Ma3'estic, Hamtramcke Radio and Television Corp.,;
$322,754; Martin Food L__ 
duets, Ine., $12,403; Mali Tool 
Co., $10,013; Marshall ’ and 
Huschart Machinery Co., $27,-

Pro-'
I Ėmę Kyšius Nuo Bukių, Paleis

tuvavimo Namų

DETROIT, Mich. — Teisėjas
, . w i • * -y 1^78; Mercury Mfg. Co., $33,390 Homer Ferguson iškėlė krimi-

l;ar.la'mcn,:\.^naXn T tlMorton Mf«' Co- $8>312: Oak'naiius kaltinimus 17-kai dabar- 
a mo virs » » ari | Mfg. Co., $64,405; Arthur J.'tinių ir buvusių priemiesčio

i ksus kontraktais Chicagos ir O-Leary an<1 Son $2,099; Rau- Hamrtamcko valdininku už ky- 
k.tų Illinois miestų dirbtu- land $708;407. jr (o]eravim „b'.

veins. Y3__ j __ ______ .. .. . . . /

dalino virš $10,000,000 kariš-iMfg. Co-) $64>405. Arthur jr buvusjų prIemifl6Čj()

vėms.
Žemiau seka apypilnis 

»šas:

NAU.HnjNV-ACME Photn
Mr. Russell Mann iš Omaha (kairėj) įr Amerikos 

interkoleginė čampijonė, Eleanor Dudley iš Chicagos, 
lygiomis sulošė moterų turnyro kvalifikuojantį raundą, 
kiekviena padarydama po 76 kirčius. Turnyras vyksta 
Chicagoje. <

GRAŽIOS IR ŠILTOS, BET NEVISAI LAI 
MINGOS ATOSTOGOS - KITIEMS

Chicagiečiai Wisconsine, Michigane

Rock Road Construclion 
Co., $27,500; Rogers Bros>. 
Seed Co., Ind., $15,840; Jos. T. 
Ryerson and Son, $2,677; 
Scharr and Co., $4,708; Sene- 
ca Petroleum Co., $11,127;

Construclion 
S i nko Tool 
$6,406;

kių”, pinigų lošimo įstaigų, 
taipgi paleistuvavimo namų.

Tarp apkaltintųjų yra Joseph 
Lewandowski, buvęs majoras, 
Vincent S. Sadlovvski, dabarti
nis apšvietus tarybos viršinin- 

Co.Jkas, ir Fred R. Pabst, viešų 
and darbų superintendentas.

„ .. Standard
- - — - — ” Oil Co., $45,150; Starrctt Bros.l

stroiig Bros. Toof Co’’$11,734;'a,,d Pantarelli and Sons, $3,- 
1894; Stewart-Warner Co., $1,- 
485,723; Sunway Fruit Pro
ducts, $17,641; Super Steels 
Co., $2,523; Teletype Corp., 
$704,653; Triumph Mfg. Co., 
$15,300; Wells-Gardner and 
Co., $93,340; Western Electric 
Co., $9,679; Daniel Woodhead 

' Co., $8,299.

sąra-

Chicago j.
Ahlberg Bearing Co., $46,- 

896; American Au t o m a t i c 
Electric Sales Corp., $171,985;' Simpson 
American Brake Shoe and 
Fdy. Co., $521,300; Armstrong 
-Blum Mfg. Go., $31,248; Arm-

Teko atostogauti tris savai- važiavo prie ežero vaikinas 
tęs Wisconsine, pp. Raugų su mergina, naujam gražiam! 
vasarnamyje. Tai buvo pir-1 automobilyje. Jį pastatė ant 
mos tokios gražios atostogos, kalnelio prie vandens, ir nu- 
Dienos buvo šiltos, o liepos bėgo į savo vasarnamį. Jie

- ,28-29-30 buvo net perkarsta, turbut pamiršo uždėti stabdį, 
Palijo apie tris sykius, o lie- nes automobiliu rėme judėti ir
pos 23 d., tai turėjom audrąj krito “ant galvos” 
kuri laužė medžių šakas, o Buvo daug darbo iki 
kai kuriuos medžius visai 
laužė. Musų namukas su 
matais braškėte braškėjo, 
vo gana baugu. ( 

Tragedija,
Teko matyti liūdną atsiti

kimą, netoli vasarnamio, prie 
Paddock Lake ežero. Prigėrė 
26 metų vaikinas iš Chicagos, 
pavardė Novak. Raugai, Ka- 
tauskai ir aš plaukiojom lai- 
vuku ir matėm, kai policija 
išgriebė jo kūną. Nebegalėjo 
jaunuolio atgaivinti, nes jis 
išbuvo vandenyje apie valan
dą laiko. Plaučiai buvo pilni 
vandens.

Jis nemokėjo plaukti, bet 
liepos 27 d., buvo labai karš
ta, todėl su draugais nuėjo 
pasimaudyti ir atvėsti.
Reikia Pratinti Prie Vandens,

nu- 
pa- 
Bu-

$46,-

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

Athey Truss Wheel Co., $131,- 
300; Bauer and Black, $48,- 
475; Bell and Howell Co., 
$21,858; Blue Island Specialty 
Co., $4,312; Booin Electric and 
Amplifier Co., $55,380; M. 
Born and Co., $312; Bradner 
Smith and Co., $18,620; R. H, 
Buhrke Mfg. Co., $87,072; 
Chase Bag Co., $209,160; Gar- 
negie-Illinois Steel Corp., $1,- 
052; Chicago Rawhide Mfg. 
Co., $1,462; Chicago Tool and 
Kit Mfg. Co., $55,380; Clough 
Bringle Co., $6,136; Continen
tal Roll and Steel Co., E. Chi
cago, $24,070; Cook Electric 
Co., $27,880; Henry H. Cross 
Co., $18,000; Diamond T Mo
tor Car Co., indefinite; Dičke 
Tool Co., $1,305;

. Household Utilities, 
Diamond Wire and 
$2,022.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nandinw

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2500 West. 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir ; nuo 
7—g vaE vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LIETUVIAI

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Dra ugi jos 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 Avenne

’ Telefonas Republic 7868

Electric^ 
$755,590; 

Cable Go.
KITATAUČIAIvadenin.

Įii iš- 
traukė iš ežero ant stataus 
kranto.

‘Tndijdhka”
(Tai tokios naujienos iš Wis- 

consirio atosįogu^ Pavirtau į 
indijonką, tiek saulėj nude-( 
giau, 'todėl nesistebėsiu, jeigu 
Chicagoje draugai manęs ne
bepažins. —-VU. Faiza.

—------------------—n------------------- ---

Steigs “Keliaujan
čią Pol. Nuovadą

!*• ’

SPRINGFIELD, III, — Vals
tijos policijos departamentas 
turi užsakęs specialės konstruk
cijos sunkvežimį, kuriame bus 
įrengta “keliaujanti policijos 
nuovada” ir kriminalizmoi labo
ratorija. Ji bus naudojama ko
vai su piktadariais, ir galės va
žiuoti iš vietos į vietą 65 
lių greitumu.

Gar
Too

Ofiso Tel. VTRrini* 0038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

1—3 ir nuo 6—8:30 vai. •’^karo 
Trečiadienį pagal sutartį.

nuo

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
mėtus kaipo patyrus gydytojas/ctįl- 
rurgas ir akušeris. . ., £

Gydo staigias ir chroniškas llgte 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naš
iausius metodus X-Rajr ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar .Centrai 7494

Kitur, '
Diamond Wire and Cable 

Co., Chiėągo Heights, $Į5,810; 
Eūgenė^liiė^gfefiJ $13,000; 
Eckerling Bros., $20,947; EI- 
cor, Ine., $19343; Elgin Na-

i tional Watch Co., Elgin, $57,- 
992; Elkay Mfg. Co., $1,113; 
Federal Machinery Sales Co., 
$2,513; Frąnklip Bindery Co., 
$111,210; Graybar Elec. Co., 
$32,210; Haffner-Thrall 
Co., $26,000; Illinois
Works, $3,850; Import Paper 
Co., $17,365; Independent 
Glove Go., $283; Independent 
Pneumatic Tool Co., $4,437; 
Johnson Motors, Div., Out- 
board Marine and Mfg. Co., 
Waukegan, $23,470; Kellogg 
Switchboard and Supply Co., 
$168,159; Mathias Klein and

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS . ...

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Yalandos: ?

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880A. Montvid. M. D.

West Town State Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 9597

my-
Motinos turėtų iš mažens 

mokyti vaikus plaukti ir ne
drausti juos nuo vandens. 
Reikia leisti jiems prie van
dens priprasti, o ypatingai iš
mokti plaukti. Kai vaikai pa
auga, tai jie juk nori eiti ten, 
kur jų draugai eina, labiau
siai maudytis, o kai jie nemo
ka plaukti, tai ir įvyksta tra
gedijos.

Matėm ir kitą nelaimę. At-

Laidotuvių Direktoriai
1

$

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ON SALE AT YOŪR POST OFFICE 0R BANK
America on Gvard!

Above is a reproduction of the 
Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
dųplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor . 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of America’* defense preparatfons.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

'titiiiiiiiHcuiHiiiiiaiiiiiaiiiiiniiib

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
___________________Telefoną* YARDS 1419._________________

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone VARd* 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
VARds 1139

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
Phone GROvehill 0142

Phorte Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

AND STAMPS

Didelio Miesto 
Laimė Nepatiko —

DECATUR, III. — Iš Chica
gos vakar namo sugrįžo dvi 
mergaitės, 13 metų Theodosia 
Hayes ir 15 m. Juanita Woltz. 
Savaitė atgal įjos pabėgo iš na
mų į Chicago “laimės ieškoti”. 
Pinigams išsibaigus, abi gavo 
darbus, bet paprakaitavę porą 
dienų nusprendė, kad pas “ma
mą ir papą geriau”, metė dar
bus ir numojo ranka tai išgar
sintai didmiesčio laimei.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

AR JIESKAI 
DARBO? 

------—SKAITYK kasdien-------  

iNAUJIENAS
* t-IR TEMYK SKILTIS——......

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

1 ir progas sužino tiktai.per

NAUJIENAS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. YARDS 3148
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.

Telefonas YARDS 0984

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

piet, 7 iki 8 vai. Nėd. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4309

ADVOKATAI

nn Šilti Biltlii Slriil, CIICIIII, ILL

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 

Nedėliomis pagal sutartį.
1

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai* 

—pagal sutartį.

TO. C. Z. VEZEJ ’F
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St
Room 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824.
Namu tel—Hyde Park 3395

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonns Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

"audinėm
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Diena i s Dienos Coogan Nubaustas Po Vedybų

APSIVEDĖ DU PASIŽYMĖJĘ jam lietij 
VIAI ŠOKIKAI ELENA KUNGYTE IR 

ALFAS LANKUS
jaunoji Veikėjos p; A. Ktihgiėhės Duktė
Pereitą šeštadienį apsivedė 

d'u jauni gabus ir pasižymė
ję 'Beliajdus grupės šokikai, 
Elena Kurigytė ir Al Lankus. 
Elena yra graži dukra žymids 
pažangių idealų darbuotojos, 
p; Kungienės, kuri per dauge
lį metų darbavosi naujienie- 
čių tarpe.

Lankė Kolegiją.
Ji išauklėjo gražią ir taleii- 

tipgą dukrą, kufri yra taip pdt 
darbšti kaip motutė. Lankė 
kolegiją ir lavinosi šokių. Prie 
Beli a j aus grupės priklausė 
nuo pat grupės susitvėrimo ir 
kiekvienais metais keliavo su 
ja Washingtonan reprezeri- 

‘ < '*5

VERA KALAFUT, po tėvais 
Maslauskaitė, 

GyVerio 4423 So. Wood St.
’ •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 d.. 4:35 vai. ry
to, 1941 m., sulaukus 23 me
tų amž., gimus Philadelphia, 
Pa..

• Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joseph A., sūnų Gerald, 
motinėlę Veroniką Mįaslaus- 
kienę, tėvą Povilą Maslauską, 
tris seseris, JUliją, Valeriją, 
Mikaliną, brolį. Antaną, jo 
moterį Luciją ir jų šeimas ir 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kunds pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., rugp. 21 d., 
8:30 vai. ryto iš kopi. į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Veros Kalafut 
f iminės, draugai ir pažįstąmj 

sdt nuoširdžiai. kviečiamą 
dalyvauti laidotuyėąę Jr^su- 
•teUįtixijai paskutinį -patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Sūnūs, Motina, Tėvas, Sese
rys, Brolis ir jų šeimos ir 
kitos Giminės.

Laid. Direkt. John F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

tuoti lietuvius Amerikos 
liaudies meno tautinėj šven
tėj. Tdip pdt ji priklausė prie 
Lietuvių Universiteto Klubo ir 
gražiai lošė jų parengimuose.

Jaunimo Draugijos Prez.
Alfas Lankus taip pat vie

nas iš pirmųjų narių priklau
sančių Beliajaus Šokikų gru
pei. Jis i ir Elena daug duetų 
sušoko per pereitus trejus 
metus. Abu buvo publikos la
bai mylimi ir Širdingai pri
imami. Jie labai pasižymėjo 
svetimtaučių tarpe, kur pas
kutiniais metais tankiai jiems 
tekdavo šokti. Alfas taip pat 
buvo kiekvienais metais Wa- 
shingtohe, penki metai išvi
so, ir važinėjo su grupe ir ki
tuose miestuose. P. Lankus 
buvo ir dar tebėra Lietuvių 
Jaunimo Draugijos prezideri- 
tas. Tą vietą užima paskuti
nius tris metus.

Užaugo Su Draugija.

Labai gražią vestuvių puo
tą surengė Elenos mamytė 
Normandie House, privatinėj 
ir gražioj salėj. Svečiai buvo 
vien jaunuoliai iš šokikų gru
pės, su kuriais 
beveik praleido 
liuosą laiką per 
šimt metų ir su
augo. Viskas buvo 
kilnu, taip kaip patinka pra-

jaunavedžiai 
visą savo 

pereitus dc- 
draugija už- 

gražu ir

LDVEIKIS Visas Pasaulio 
....... Dalis 

, . KVtEtKlNlNKAS
Gfelės Vestuvėm*, Bankietams 

ir PagrabamŠ,.
331B So. Halšted fetr^et 
^iW.JAĘDS

. , . . ĄC»ry;-NATmnųV T’oiMdh'įtV
KaVėiviš Jackie Coogan, savo kūdikystėje buvęs žy

mus kino artistas, gavęs kelių dienų atostogas iš ka 
riuom'eilėŠ, apsivedė su artistė Mdyver Parry (Virštij) 
Po vedybų jis nesugrįžo paskirtu ląikti stovyklon ir tū 
pb nubaustas: tūri Virtuvėj karių lėkštes mazgoji.

 i, M A .. r.. ..i. e -f. ► .-4# L-.-r* ^..4’..-^

Visi linkėjo drgg. Pilipaus- 
<dms daug laimės ir š’viesids 
ateities.

Stalai btiVb apki’htiH skaniau
siais vAlįidiš ir keHrhdis. 2 ba
rki visą lAikų btivo įstoti bė- 
šilinksminaiičiiį svėrių. 4-ri bar- 
tehdėriai diblob h'ušii^.

Bisttb orkesirkš iŠ B-kių 
ž'ikdiįlų laiktį ptiikiai 
j 6 VlŠ'bltliiš Šbfciuk

V Alkai Išėję Mdkšlus
Keikia paūmėti, kid pačių 

čėiebrAtiliį ‘drįį. į^ilipauskų 
mdnfegiifriak iiŽ0Aprahtas. Vi- 
S'uŠ priiWia, ib kalbink.
J ii gražioji duktė Mfta ir Sli- 
biis ČhAilėL khriė £ra išėję 
iuiktittš itioksinš, dai'ig pagel
bėjo tėVuklliiŠ.

Ye‘§, ‘srhAgfa II ’ftitfl'dnu buvo 
pralelšU Wkk’rAh tkrĮT tokių 
draugiškų žmonių, kurie čra 
BaJ'yVliVo.

brį-'į. l?ii'iį>Auškai yra dėkiii- 
%i Vftiči'nš kkiiyvianiš už atsi
lankymą, dovanas ir širdingi^ 
linkėjimus. l\uo savęs linkiU 
jiems h$ų rhėlų ir ddug lai-

Steponas Narkis.

mu- 
grė-

mčš.

Apsiveda Florence
A J j

Petraitis Sū
Stanley Zoladz

vaikams. Iš gų ir pažįstamų.
Abu buvo sujaudinti svečių

sišvietliSių tėvų
paaugusių vestuvėse buvo tik 
nuotakos 'mamytė p. Kungie- duosnumu ir už gausias dova 
ne ir jos dėdė p. J. Platakis has visiems širdingai dčkųjo.
ir jaunojo mamytė, p. Elena 
Lankienė. Violes Vidis ir Juo
zas Lankus, brolis, buvo ves
tuvių liudytojai. Šliubas buvo 
civilinis.

Lietuvių ] Jaunimo Draugi
ja linki savo prezidentui ir jo 
mylimai žmonelei linksmo ir 
laimingo gyvenimo. —V. B.

CL.ASSI.FIK1J ADS.
HELP wJ^TE!CU-i’iWALfe 

Darbijainkių Raito
REIKALINŲOS MOTERYS, f>ą7 

tyrusibs ar nepatyrusioBį popierių 
ir skudunį sortųdti. t.... z Q 
Continental. Paper Grading CO.

1623 So. Lumber St.

febth^E&s" dk AAces
 Biznio Progos

..padavimui .GfcosHM^ir 
Mtoket. Pilna Midfost gtoserių 
stąko. Modernus tremtas ir fikče- 
riai. Žfema rfefldA Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.
MERGINA, ARtROjĮ darbinin

kė, patyrimas nereikalingas, savai 
kambarys, vonia, $9.00.,

511 fcmdėn Avė į Oak Fark.

pAttDAVlMuI Gfiosmtj fcriu- 
tuvė. Gerai ... išdirbta togtUVė.

REIKALINGOS. PATYRUSIOS 
skrybėlių pardavėjos mūšų .nau
joj krautuvėj. Labai gerbs darbo 
sąlygos, geras mokestis. 4714 Sb; 
Ashland Avėnue.  »

MERGINA — MOTERIS. Bend
ras namų darbas. 5 M dienos savai
tėje. Gyventi, išeiti. Kreipkitės Uo 
6:00. '4820 N. St. Loūis. JVNiper 
7477.

MĖR'GlNA, PATYRUSI vartoti 
Šepetį, malevoti ruožus, dirbti len
gvą fabriko darbą. 3Qc valandai. 
Kreipkitės 4th floor. 627 W. Lake 
Street.

Parduodu duonos kepyklą 
reh'ddš lisū terihfato, kaip ilįsA ho- 
rėš. 34 metas banali pasekmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, Išmoklhsiu ir pri
pratinsiu to ąmato. _

NorTnlifeil pirkti hr rfehdubft, at- 
sišhukit sąyjnitjkų;. .

ludnvik Gorowrr, 
2803 EHėrala AVe.; Chicago, 1H.

Tel; Lalumvt 4959

PARSIDUODA BUČERNė irgro- 
šėrriė. Bižniš genis, išdirbtas per 
25 mėtuš, Pardavinjp prkžastį pa
tirsite ant vietos. 2201 W. 21' PI.

KEAL ESTATE FOR saL£l 
Narnai^

PERKAM* parduodam ,ir mainom 
nhrtiuš, Idtūfi' T&rmūš ir bizniui. 
Turime. didelį pasirįnkjmą . namų 
įnikti už ęash arba mainais, korlhtl 
pirkti to tnainyli, dėl ■gftotešnib pa- 

PAUL M“ KN4ITH &GQ.
REAL ESTATE.— LOANS—

SHOULDER and COLLAR bas- 
ter. 440 So. Dearborn, Room 270.

HELP ^VAkTED—»iALE
. Darbininkų Reikia...........

RĖIKALINGAŠ 
DARBliSIINKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visų spaudos dar
bų. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halštted Si

■ LOANS—

Šliubą Priims Čiceroje

Sėknritį šėšta'dfehįį rU’gpidčib 
23-čią įvyks Vėsttivės FloFėncČs 
Petraitis su Stūnl'ey Žoladž.

Jaunoji Florence yra duktė 
naujieniečių Mrs. ir Mr. E. ir 
K. Petraičių, 2506 Newland 
Avė.

Jaunieji šliubą ims šv. Anta
no bažnyčioje, Cicero. Vestu
vių puota įvyks ties num. 2815 
No. Ldna Avė.

— Steponas.

REIKALINGAS BARTENDERlb 
padėjėjas. Gyventi vietoj. Tupikai- 
ti,s, 7251 S. Ashland.

Tel YARlfe i(Xft.

PARDAVIMUI MŪltO NAMAS, 
8 furnišiuoti apartmentai; 5—2 . ir 
3—3. Labhi gerton stoVy, $4100 
metinių pajamų. $4,000 č6sh pa
ims. Arti 63rd ir Ada. * BEVerly 
1147.

REIKALINGAS ^ATYRfeS kriad- 
čius. 4334 W. 63rd St. SAVININKAŠ TURI parduoti 2 

flątų rhedinį, 6-Mh 50 pėdtį idtas, 
furnaso šilima. šonu įvažiavimas 
gariižan. Arti 70-toš ir Morgan. 
Kaina $4950. Kreipkitės 

2532 W. 63 St., Hemločk 8300.

I'o dovanų atidarymo prasi
dėjo puolą. Buvo gražiai pa
ruošti stalai su skaniu maistu 
ir gardžiais gėrimais, prie ku
riu svečiai sotinosi ir šneku-

V ' 1F ' ‘ ‘

čiavo. • ę.: A.
šoka Dideliuose Teatruose

Panelė Veda Powell turi auk-11 I

štą klasiškų šokių mokslą. Ji 
per daug metų lankė A. Andre-1 
jevo šokių .rųpkyklą ir buvo la 
bai gerai išsilavinusi šokiuosė 
ir buvo pasieksi, aukštųjų tea
trų scenoj.’'Gal savo profesi- 
j os ir toliaus neapleis.

Ji yra duktė Alex ir Fran- 
ees Budreckj 1723 W. 33rd Pi.

Gulbinų Simus
> . « < ,'/’ / ':£' , ...A

Jaunasis Jpseph
Stanley, įr ? r
3264 S. Morgan; Jis yra gerai 
nusiteikęs lietuvis ir mandagus 
jaunuo-is.

Jų vestuves įvyks Tugšejo 6, 
bet apie tai bus padarytas spe
cialus pranešimas. Vakaro šei
mininkės bu'vo labai gabios ir 
tvarkios ir už jų maridagumą 
čia paduodu ir jų vardus: Tek
io Bučienė ir Cicilija Petraitre- 
hė. — Jūsų Ona.

REIKALINGAS BUČERYS. Turi 
būti unijistas. 3631 S. Halsted St.

RfelKAtlNGAS ATSAKOMlN- 
GAS vyras kaipo porteris. Geras 
mokestis. HARRY WIGODA, 3464 
So. Halsted.

3b06 WĖST 87 STREET.
5 nauji namai priešais parką 

5835 So. Mozart. 
Budėvdtojaš parduos arba mainys.Auna Dambrauskai

tė Apsivėda Sll Thė(ė 
dbrė Felix Stiik&š

ČEVERYKŲ DIRBĖJAI, tuojau. 
Rašykite ( kvalifikacijas. Telefonas 
Aurora 8062. Sherman’s. 48 Main 
St., Aurora, III.

-------------------------------------------------------------- T—-

JAUNUOLIS NORINTIS; DIRBT 
Bendras, darbas. Vairuoti mažą tre
ką. Pastoviai. MONroe 23&7.

, . LČGAN SOUĄRE j,./
Tikrais bhrg’enaš, 6 ir 6. Pirinas 

aukštas tuščias pirkėjui. Kšfšto 
vandens Šiluma. Beismentąs* pūti
kas.’ Karšto vandens tolinik. Bėis- 
melitas, atikas? Asbesto saidingai. 
Garažas, . pldiuS Ibtbš. Įmokėti 
$1500. . • ...

2850 N. Ridįjėtvak Avė.

Vestuvėms Ruošiasi 
Ir Profesionalė Šo-

STANISLOVAS AURILA 
Gyv. 6750 S. Artesian Avė.

Persiskyrė sii. šiuo pasauliu 
rugp. 18 d., 3:30 ^yaL popiet, 
1941 .m., sulaukęs ,^pušės am
žiaus, gimęs Lietuvoje. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
daug draugų ir pažįstamų. 
Laidotuvėmis rūpinasi ponia 
Marijona Ramanauskienė. 
Lietuvoje palikė daug gimi
nių.

Kūnas .pašarvota^ John F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Hęr- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., rugp. 22 d., 8:00 v. 
ryto iš kopi. į Gimimo Pan.; 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą* o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimierci 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Auri- 
los giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Draugai, 
Giminės ir Pažįstami ir p. 
Ramanauskienė

Lhid. Direkt. John F. Eu 
deikis, Tel. YARDS 1741.

kėja — Veda lWell
Rūgs. 6 Apsiveefa Su Joseph

Be r gailii

— šeštadienio Va- 
Veda Powell-Bud- 

surengtos “bridal

Rugp. 16 
kare įvyko 
reck’iutei 
shower” — vestuvių lauktuvės
ad. 3264 S. Morgan St. P-T 
Veda sutiko labai daug gimi
nių, draugų ir pažįstamų, ku
rie jai įteikė daug gražių ir 
brangių dovanų. Pokilyjc ji bu
vo kartu su savo sužiedotiniu 
'c&eph Bergdilh“, iš kurio pusei 
b'fivė irgi daug giininių, drau

yra sūnūs
Mikalina Gulbinų,

Vestuvės1 Rugp. §0

šeštadienį, rugpitičid 30-th d;, 
įvyks šaunios vestuvės Anna ir 
Thecddrė-Felix Štukas. Jdiiiiie- 
ji šliuBą inife šV. Juhgi'o bažny
čioje, 4-tą vai. po pietų. Ves
tuvių pokilis įvykš Lietusių 
Auditorijoje, 7-tą vai. vakare.

Jaunasis Tadas yra sūnūs 
naujieniečio Antano Stuko. Taip 
jau yra sūnūs buvusios Stukie- 
nes dabar Mary Arrnbh. Nu
matoma, kad Vestuvės bus di
dėlės ir iškilinmgds.

— Steponas.

SISIRINKLMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

DO susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugfeiučio 20 d., kaip 7:30 vai. va
karo,. Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St. ................. ,

—Julia Petraitis, lašt.
NUMfiOLDT PARK- LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLUBO susirinkimas 
įvyks rugpiučio 21 .d., 8 v. yąk:, 
svetainėje 3600 W. North Avenuė. 
Klubiečiai malonėkite būti susi
rinkime. —Valdyba.

. , PARSIDUODA GERAS NAU
JAS namas Marųuette Parke. Sto
ras ir 5 kambariai viršui.

2546 W. b9lh St.

120 AKRŲ, ĮRENGTA.&inn, far- 
ma. $85 akrdi. AlVih Ji. Jbhfi'son, 
R. 2, WILLMAR, MINN.

WHOLESALE FURNITŲRE 
Rakandai ir Įtto&i PėrŪkVfftHli

Atostogauja ' 
Michigane

MOKĖDAMAS CASH— - 
už rakandus^ sutaupysi nuo <40i.$ki 
60%. Mes pristatorriė b Herkui*. Pa-

i »

Chicagos Draugija, 
fcliOil Valdybos 

1941 Metams
ĄSSOČIATION OF LITliUA;- 

NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm:,

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—viče-pirfn^ 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius 
nut. rąšt., 3220 S. jjriidn AVe.; 
D. Gulbinas—fin. rašt.> 3144 So. 
Wallace St.; J?. Balsis—IŽdiūJn- 
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halstbd St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
ši Dradgija laiko šusiririkimuš 
kas mėnesį .pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagds Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS kliubas VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 > So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm;, 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 S6. 
Union Avė.; Eelix Kašpėr—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Ąve.; Juoj- 
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rašt., 8728 Karpei? 
AVe.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, . 3202 So. Emerald Avė.; 
Kaziųiierds Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union AVe.; 
PbvRąs JPetraitis —koresponden
tės,^812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvYksta. kas mėnesį pirmą penkį- 
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagoš 
Lietuvių ..'Auditorijoj, 3133 South

40 tjki
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FINANCE AND LOANS 

Ffhanskl it PftSkdlfc ,

norai daiktai randasi įas niuš.
ALIŠAUSKAS, ~ 
6343 So. Wėš 

Chicago, III. Tel.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUALFEDERAL

IIHh A Gėlės Mylintiems 
I U rC A Vestuvėms, Ban- 

į 1 Ii L1 £4 tietarris. Laidotu
vėms; P4 fe u o š i-'

GĖLININKAS
41S0 Archer Avenue 

kone LAVAYfcTTTfe 5^b«

and toAN ksŠOfeiAtlbŠ 
of CHICAGO.

2202 Gtfffialt M.
BEN. J. KAZANaVsKAĄ SJė

Turtas viri lli<W00.0&

ES9K

ANTANAS ŠHUKIS
Gyveną „ 6735 South Rodkwell 

SU • persiskyrė su šiuo pasauliu 
picpiučio 4-ią dieną, tapo palai
dotas rugp. 7-tą d« Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse. Jis dabar amži- 
pli nutilęs negali atsidėfcavoti 
tiems, kurie shtėikė Jam paskutinį 
fmtariiaviifaą, tddėl iš, jo moteris 
Petttnlėlė, išreiškiu širdingiausią 
padėką visiems dalyvavusiems jo 
šermeiįyšfe ii- laidotuVėse. Ačiū gė
lių aukautojams, dainininkui Bra
ziui ir muzikantams ir bendrai vi- 
siems, kurie vienu ar kitu budu 
prisidėjo savo patarnavimu šioje 
liūdnoje valandoje. Taip pat ačiū 
laidotuvių direktoriui Antanui Pet
kui už jo mandagų patarnavimą 
laidotuvėse. • >

;. •' frutibdus MOTERIS;
Sudiltas ten žėmėllh kalbėlis, 
Iš tolo fiioduoja jišal;
Brangis dėl manęs tas Kalnelis, 
Neš manė draugužis ietidi.
Jis jįli baltame karšt 
Nešaukia jis rili . 
Nėklkusįa, ką Velki 1 
Kad nelankai toanęs

Išleldžiau aš tavi bėlHi 
paimi 

Ir ryto tavęs nebemačiau. 
O lauksiu aš tave sugrįžtant, 
Kol mirtis aplankys iriaiiė... 
Tudmet aš tave, brangusis, 
Sutiksiu šaltame ka

JONAS AVELIS.
3717 Debdar St., Ind. Harbor

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 19 d., 10:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 59 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Var
nių ,parap., Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 40 
metų.

Paliko x dideliame nuliudime 
moterį Oną, 2 sūnūs, Joną ir 
Stanislovą, dukterį Oną Na- 
gy, žentą Frank, seserį Mary 
Visėont ir daug draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris, Agotą ir Juliją, ir gi
mines. ?

Priklausė prie Lietuvių Po- | 
liiiško Klubo, Indiana liar- 
bor, Ind.

Kūnas pašarvotas Pruscies- 
ki koplyčioj, 3831 Main St., 
Indiana Harbor, Ind. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., rugp. 
21 d:; 8,:30 vai. ryto iš kopi; 
į Šy. Ffgihęiško, parap. baž
nyčią, Indiana įjarbdrė, ku
rioje atsibus. gėdulihįjds pa-? 
maldps už vęlionib siėl^, 0<;iš 
ten biiS' nulydėtas į Šv. Kb- 
žimiėrb kŠf>inės.’ .

Viši a. a. Jono Avelio -gi- 
minišį draugai ir pažįstami 
ešat nuoširdiito ;.KviėčiSml 
dalyvauti jlaictoftiyėšė ir . su
teikti jam paskutinį Jj^taitik- 
vimą ir atsisveikinimą. . .

fr Gimfiite.
Ltod. Difekt. Jtiįhfe PrtF 

Šciėški, Tel. • Irid. *Hawdr 288;

Šaunios, IškiMnps
K* Pilipauskų
SidabtiftOš Vestuvės

Dalyvavo Apie 300 Svečių
Rugįh%ėib 17-1^ S. įvyko šau

nios fr iškilmirtgbš Khzimiero 
ir Anha tlli’įįaūšfcū sidabrinės 
vestuves; Veii^eliduško sve
tainėje, 1500 Šd. T&lmaJh Avė. 

1 Drgį. Ahiia 'tJkds. Pilipau- 
skai yra sehi, Sfi^itoA Parko 
biznieriai ii* ūžlaii<o ūžė'igų ties 
num. 455'9 §o.; Washteri’a-w avė. 
Tai labai rirųįo. ir draugiško 
budo žmones.1 Jie yra įsigiję 
simtup., draųo'Ui,, Todėl ne, dyvai,. 
kad §iafnę Ž^įkių metų ženy- 

’bfhio gYVėniftlį su'khktūVių jlū- 
Biliejiniaruc baiikole dalyVavo 
apie 300 žmonių.

yra W Šedd;
pirife štalij. 'KiVšM.

šii-dingy ‘H-rteg. Hli
pailskaniš negaiiihĮi h'ėi fedžythč 
H! ■

Dviejų savaičių atostogom^ 
ir geram poilsiui į Miehiganį 
išvyko chieagiėčiai pp. J. 
Wrubliauskai, dūkte Mrs. Sal- 
ly Hahn ir jos dvi dūkteryš 
Jcrry ir Jackie. Atostogas pra
leis prie Duek Lakė ežero, kur 
žada ir maudytis ir žuvauti 
ir grybauti.

Pp. Wrubliau&kai yra seni 
“Ndujiemį” skaitytojai.

—-Draugas.

Pagerbė Emiliją 
Šiirvill

IŠMOKIT b^b'lįBi'I 
Electtic and z Gds tyeldfng. 
Mokės jum daugiau, pinigų. 
Sundtidokit savo įTuoęlaikl. 

Mokėkit laikui..bfegarit.
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

inetodą. , *<
Atdara dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit* šaukit arba 
atlankykit mūsų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL

šventė Gimtadibnį
Rugpiučio 15-tą d., Vakare 

susirinko gražus būrelis Ben ir 
Emilijos Sur^ffPiį $dW?fej jĮti- 
gerbti p. Emilijų jos gimtadie
nio proga.

Šdi’Vi'n’al ^Vėėitiš gha-, 
žįki priėmė ir ^pavai^ino su gė-; 
Hmkis ir jg'ai’džia va^ktiėhė.

SliVd fjasakyia daug kalbų ĖP 
įši'MM JmM .. bOOi 
t’K'rie tęsėsi ifci ^elybdš 
ftidš. Steponas.

(šsiėn?
VWboW

fČfliŽUgokJ)
’ f U' • * ' ■

\Vihite Štėwart, 2 d; su Doro’

thy 19
J Bfnftd Kulikauskas, 25, 
tlėiitevievfe Margevich, 21

Adolph Shamaska, 23, 
ris, 22

ph Paciunas, 
eyers

Rfeikėlauja
Perškirų ■■

Charfeš ; želvis nub Tfcssie 
želvis

Jeannie Karp nuo Frdnk
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“NAUJOJI LIETUVA” - TEN KUR MISSIS- JOE LOUIS‘UI NEPATINKA ŠIOS RUNGTYNES

SIPPI PLAČIOJI BANGUOJA, - 
■■

Lietuviai Valdo Didelę Tennessee — Ar- 
. kansas — Missouri Pasienyj

Amerikos vandenų “Tėvo” — 
Mississįppi upes viduryje, tarp 
Tennessee, Arkansas ir Missou
ri Valstijų yra graži, nemaža są
la, kurių galime vadinti “Nau
jąja Lietuva” nes salų lie
tuviai ,vąį<jo, lietuviai jos žemę 
dirba, įr jos' gamtos grožiu ir 
derlingumu naudojasi.

Ta “Naujoji Lietuva” Tennes
see valstijos žemlapiuose figū
ruoja po yardU “Island No. 21”, 
ir randasi , apie 20 mylių nuo 
Dyesburg miestelio. Ten jau 
daugiau kaip* 10 metų gyventi 
buvę .chicag.ečiai pp. Povilas 
Ihiodenai ir pp. John - Šakalius- 
kau.-iu •' * ■. . ■

3,500 Akrų Didumo.
,$ala labai graži ir.pavyzdin

gai užlaikoma, ir yra apie 3,500 
akrų d|dunib. Pakraščiais labai 
gražus miškas, o viduryje lygus, 
platus laukai, kuriuos pp. PUq- 
denai ir Sakalauskai apsėju 
medvilnė (vata) ir kukurūzais 
Ten ir gėles gražios. P-as J. 
Slavinskas, 6000 Š. Prairie ąve., 
rašo, kad kur nevažiavo, nie
kur nematė tokių gražių roza- 
lijų kaip tenai.

Graži Atostogų Vieta.

“Naujojoj Lietuvoj” dažnai 
atostogauja chicagiečiai. štai, 
šio mėnesio pradžioje ten buvo 
nuvykę salos savininkų gimi
naičiai: minėtas John Slavins
kas, jo žmona Mariutė, arnikas 
Leonardas Ęaltas ir draugas 
Povilas Jukonis.
. Jie ten taipgi užtiko fotogra
fę p.: Petrę Conradę su šeimy
na »ir jo brolienę p. Conradienę. 
(Conradaį vakar sugrįžo atgąl 
į Chicago.)

4 Civilio Karo Vietos.
. Pp.. Slavinskui rašųį l^ad’ap

lankę Blythvjllę miestų, Arkan- 
saš, .iri daug įdomių ir ' įvairių 
civilio karo vietų Tefmešsėė val
stijoj. Gražioj, draugiškoj kom- 
panijoj pora < savaičių greitai 
prabėgo; * tad ’ ,:rė|kėjo apleisti 
^iiujęję ti^ųvų^ įr grįžti at
gal’ j Chiėąjįo .prie kasdieninio; 
darbo. . Slavinskienė 7ir anūkas 
Lednar Usš betgi <ten pasiliko ii-; 
gestriam. ialkut ““ ?,

. i f r * * « r 1 S' •

Buvęs Turtingas 
Fabrikantas Skurdė, 
Prieglaudoj

Pinigus pašventė Muzikai
0AK. FOkEST. — ši sene

lių prieglauda susilaukė ypatin
go įnamio, 80 metų senelio Wil- 
liąm Lincoln Bush.', >

Vienu laiku, jisai v buvo mi- 
lioni ertus fabrikantas ir prezi
dentas BūsK.and Gerts Piano 
Company;/Jisai taipgi įsteigė 
Bush ir Soti th western muzikos 
konservatorijas Texaso valsti
joje ir jas užlaikė aukomis,

Dabar, sako; yra palikęs be 
cento. Jis pasidavė prieglaudon, 
o jo1 Žmona' įgyvena skurdžiam 
kambarėlyje prie ? Wabašh ir

Valdžia Taikys 
Telefonistų Ginčą 
Su Western Electric
Kompanija Sutinka Kelti Algas 

6 Centais
Federalio darbo departamen

to tarpininkai penktadienį ban
dys išrišti ginčą kilusį tarp 
Western Electric kompanijos ir 
darbininkų, kurie dirba prie te
lefonų įtaisymo.

Po ilgų, bet nepasekmingų 
derybų su kompanija, telefonis
tų unija pagrąsino, kad strei
kuos, jeigu Western Electric 
nepąsirąšys sutarties, kuri au
tomatiškai garantuotų algų pa
kėlimų darbininkams išdirbu
siems tam tikrą laiką, duoti] 
pripažinimą, senioritetą ir atly
ginimą už šventes.

Gauna 50c — $1.50
Kompanija siūlo darbinin

kams pakelti jų dabartines al
gas 6 centais valandai. Dabar 
jie gauna nuo 50c., iki $1.50.

Beliko 11 Dienų 
Taksus Sumokėti

Tik 11 dienų beliko iki rug
sėjo 1-mos, kada pasibaigia lai
kas, sumokėti Cook apskričiui 
ąntrų dalį 1940 metų real-es- 
tate taksų.

Jeigu negalite taksų asme
nišką! užmokėti, pasiųskite pa
što perlaidą (money orderį) ar 
čekį.

Išvyksta Į 
“Demokratijos” 
Suvažiavimą

Chicagos universiteto prez. 
Hutchins ir 14 profesorių ren
giasi vykti į New Yorką, kūi\ 
rūgs. 8, Columbia universitete 
įvyks Amerikos ir Kanados 
mokslininkų suvažiavimas svar
styti priemones demokratinius 
idealus apginti nuo fašizmo ir 
kitų diktatūrų.
. Chicagos delegacijos bus T. 
V. Smith, Mortimer Adler, A. 
H. Compton, J. T. McNeill, Dr. 
R. J. Havighurst ir keli kiti 
žinomi mokslininkai.

Sustreikavo 
Sawyer Biscuit 
Darbininkai
Nori Geresnių Darbo Sąlygų
AFL Bakery Workers unija 

iššaukė į streiką apie 100 dar
bininkų Savvyer Biscuit Compa
ny kepykloje, adresu 1041 Har- 
rison Street. Reikalauja jiems 
didesnių algų ir geresnių dar
bų sąlygų.

Kompanija sutinkanti derė
tis, todėl streikas busiąs grei
tai atšauktas.

N A T’.n^NTT. a CMF Tnlnnhnto
Pasaulinis bokso sunkaus svorio čampijonas Joc Louis (dešinėj), rimtai nu

siteikęs, sėdi Chicagos teisme, kur dabar svarstoma jo žmonos iškelta perskyrų 
byla. Mrs. Louis sėdi kiek toliau į kairę. Asmens tarp Louisų yra jos advokatai.

Suėmė Paroliuotą 
Lietuvį Už Du 
Apiplėšimus
Užpultuosius “Bandęs Nušauti”

BRIDGEPORTAS. — Deering 
policija turi po areštu 27 me
tų lietuvį, Joną Pankauską, kal
tinamą apiplėšimu dviejų žmo
nių Bridgeporte.

Jisai buk apiplėšė Willaim 
Kuchenskį, nuo 821 West 34th 
Street, ir Veroniką Masilionie- 
nę, nuo 3430 Emerald avenue. 
Nuo jos Pankauskas buk at
ėmė $20.

Kalėjo Indianoj
Policija sako, kad Pankaus

kas buvo apsiginklavęs revolve
riu ir šovė į abu užpultuosius, 
kai tie jam pasipriešino.

Suimtasis gyvena ad. 4431 
Shields avenue. Birželio 2, šiais 
metais, jisai buvo paroliuotas 
iš Pendleton reforjnatorijos, In
diana valstijoje.

“Rusija Laimės”
Sako Foster

Raudonoji Armija — 
“Granitas”

William Z. Foster, komuni
stų partijos vadas, atvykęs va
kar Chicagon, pareiškė, kad 
“Rusija karą laimės”, nes rau
donoji armija yra “granitas”, 
;r kad karo įvykiai nuo pra
džios iki šio momento parode, 
kad tik rusai “Hitleriui pasto
jo kelią ir neleido perdaug “iš
sišokti”.

Foster kalbės komunistų ma
siniam mitinge, kuris rengiamas 
šįvakar Stadiume.

Taiso Cermak 
Gatvės Tiltą

18-TA APYLINKE. — Mies- 
tas pradėjo taisyti gerokai ap
griuvusį ir pasenusį Cermak 
gatvės tiltą per pietinę šaką 
Chicagos upės. Automobilių ju
dėjimas sustojęs, bet pėksti ga
li pereiti atsarginiu tiltu, ku
ris ten buvo pastatytas remon
to laikui.

n---- .——r

Atidaro Aštuonias 
Vakar. Mokyklas 
Suaugusiems

Už Mokslą Mokėti Nereikia
Chicagos apš vietos taryba 

rugsėjo 8 d., atidarys aštuonias 
vakarines mokyklas suaugu
siems chicagiečiams, kurie die
nomis dirba, o nori baigti pra
dinius ir high school kursus.

Registracija prasidės rugsėjo 
4 d., vakare. Mokslas nemoka
mas.

Vakarines mokyklos bus už
laikomos šiose dieninėse mokyk
lose:

Schurz, 3501 Milwaukee avė
Feriger, 11220 S. Wallace st. 
Austin, 231 N. Pine street 
Crane, 2245 ’ West Jackson 

bulvaras
Englewood, 6201 Stevyart avė.
Lakeview, 401į> No. Ashland 

avenue
Phillips, 244 East Pershing 

Road, ir
Wells, 936 'N. Ashland avė.

Amatų Mokyklos
Vakarines pamokas taipgi 

duos biznio kursų ir amatų mo
kyklos : Washbu'rne, Sedgwick 
ir Division, taipgi Jonės, prie 
Plymouth ir Harrison.

. . 1 . .' '■■ ■ ■ . L , .r ■ '
M- s . »

Negrų Dainų 
Švente

Šį sekmadienį Soldier’s Field 
lauke įvyksta antra metine 
Amerikos negrų rengiama Dai
nų Šventė, kurioje dalyvaus 
1,000 balsų choras, garsus ne
grų dainininkai ir dainininkės. 
Visas šventes pelnas eina karo 
naujokų reikalams.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Žuvo Išlipęs 
Pataisyti Savo 
Mašinos Padangą
— Automobilių Nelaimės —
WEST PULLMAN. — Ties 

125-ta ir Halsted iš automobi
lio išlipo sugedusią padangą tai
syti 25 metų chicagietis, Char
les Thompson, 6147 Woodlawn 
avenue. Kitas automobilis, at
važiavęs iš užpakalio, pritren
kė Thompsoną prie jo paties 
mašinos ir jį mirtinai sutry
nė.

Thėodore Tankus, 18 m. a., 
nuo 12249 Green street, antro
sios mašinos vairuotojas, buvo 
suimtas kamantinėjimui.

Thompson apsivedė tik sep
tynios savaitės atgal.

žuvo Du Seneliai
Kitose nelaimėse žuvo:
74 m. Alexander Penrod 

2959 East 92Md st., ir
80 m. Adella GofL iš Morri- 

sen, III.

Šerifas Įsako 
“Bukiams” Užda
ryti Biznius

Padare Daug Kratų
Ikišiol Chicagos “bukins” 

’aiks nuo laiko pakamuodavo 
miesto policija, bet užvakai 
kratas ir areštus pradėjo da
ryti Cook apskričio šerifas su 
apskričio policija.

Jie aplankė 100 “bukių” įstai
gų, konfiskavo įrengimus, ir pri 
grasino eiti iš biznio, kitaip 
“busią karšta”.

Apskričio policija taipgi ap
lanke keturias “bukių” įstaigas 
Ciceroj ir vieną Stickney mie
stelyje.

Užpuolė 45 Metų 
Moteriškę

Policija ieško dviejų jaunų 
vyrų, kurie susipažino su 45 
metų moteriške vienoje 63rd 
street alinėje, vėliau su ja iš
važiavo. automobilyje ir užpuo
lė prie 70th ir, A vers avenue. 
Moteriškė raportavo incidentą 
Chicago Lawn nuovadai.

“Field Day” ŠĮ 
Sekmadieni
Tradicinis Parengimas Pažan

giai Spaudai Paremti
Sekmadienį, rugpiučio 24 d., 

įvyks tradicijinis “Field Day” 
piknikas Liberty darže, Willow 
Springs, III. pažangios spaudos 
paramai, ypač sąvaitraščiui 
“Naujoji Gadyne”.

Kiekvienais metais chicagie
čiai lietuviai gana skaitlingai 
lanko “Field Day” parengimus. 
Reikia tikėli, kad ir šįmet tu
rėsime žymią sueigą.

Žingeidus Programas
Programas ir šį kartą bus 

įvairus ir žingeidus, su prakal
bomis, dainomis, dovanomis, ir 
t.t. Apart to dar kiekvienas pik
niko dalyvis turės progą gauti 
ir dovanų.

Vasara greitai baigsis, tad 
sueikim kol proga yra drau
giškai pasižmonėti.

— Kvieslys.

Kamantinėja 27-is 
Apie Sargo 
Nužudymą

Policija suėmė 27-is “įtaria
mus” asmenis, kamantinėjimui 
apie nužudymą sargo Mitchell 
Hetman, kuris buvo atrastas 
negyvas baldų sandėlyje ties 
2130 Fulton street. Detektyvai 
spėja, kad piktadariai įsilaužė 
vidun apiplėšimo tikslais, ir sar
gą nužudė iš piktumo, kad nie
ko nerado.

UŽUOJAUTOS ŽODIS
BARBORAI BALIENEI

Reiškiu Širdingiausią užuo
jautą draugei Barborai Balie
nei šiame širdgilingam liūde
sio momente dėl jos brangaus 
vyro Domininko mirties.

Linkiu , ištvermingai pergy
venti šį nepaprastą įvykį, ku
rio ji niekada nepamirš.

— Steponas Narkis.
(Sp.)

GIMIMAI 
CHICAGOJE

DOMAIKA, James, 1043C 
South Trumbull Avenue, gimt 
rugp. 7, tėvai: Charles ir Eliza- 
beth.

SHARNULIS, Francis J., 
6846 Wentworlh Avenue, gimt I 
rugpiučio 8, tėvai: Francis ir 
Marie.

Laiškai Atėję į 
“Naujienų” Raštinę

Laiškai yra atėję žemiau pa
žymėtiems asmenims. Prašom 
juos atsiimti:

Frank Junalis
Joe A. Juzen
Jonas Lukoszevic
Helen Miller
P. Salkis
A. Yosel

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
-ari nacios Naujienos | 

vra naudincros

VAKAR CHICACOJE
•

• Penktadienį 12:30 dieną 
National Lavvyers League orga
nizacijai ties 19 S. LaSalle st., 
kalbės žinomas komunistų šim
pa tizator i us Corliss Lamont. 
Tema, santykiai su sovietų Ru
sija.

• Oak Park avenue eleveite- 
rių stotyje staigiai mirė 55 me
tų John Marzano, ;1138 S. May- 
field avenue. Jis tenai laikraš
čius pardavinėdavo.

• Federalės valdžios žvalgy
ba (FBI) šaukia 14 policistų.iš 
Chicagos ir aplinkinių miestų 
specialiams žvalgybos kursams 
Washingtone, pradedant spalių 
6 d.

• Policijos komisionierius 
Allman sugražnio prie pareigų 
suspenduotą kapitoną Frank J. 
Malone, Sheffield nuovados vir
šininką. Suspendavimas buvo 
bausmė už leidimą pinigų loši
mo įstaigoms įsigyventi Shef^ 
field distrikte.

• Prie Milwaukee ir Logan 
bulvaro gatvekaris mirtinai su
važinėjo nežinomą apie 55 me
tų amžiaus vyrą.

• Rugpiučio 25 d., 4,500 ka
reivių iš Fort Sheridano išvyks 
manevrams į Lake Village, Ar
kansas valstijoje.

• Nuo virtuvinių dujų nu- 
troško 52 metų chicagietis, .John 
Hass, 4520 Clifton avenue. Ji
sai buvo bedarbis virėjas.

• Garaže, ties 1408 Sherwin 
avenue buvo atrastas negyvas 
Fred C. Zieman, 71, buvęs me- 
dikalių reikmenų fabrikantas. 
Jisai gyveno aukščiau paduo
tu adresu.

• Nuo Swift, Cudahy ir Ar- 
mour armija užpirko 1,044,250 
svarus jautienos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite t t 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbą, jeigu., 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

Van Bbren. ' - ■ - ’ • ‘
r\ \ . ■■■■ L...

Apiplėšė Gasolino 
Stotį Mq. Parke

Dų apsukrus banditai vogta
me, automobilyje sustojo gąso- 
lino •’/“nusipirkti” gaso stotyje 
ties 24Q1 W. Marųuette Road, 
bet pirkimo nepadarę jie atėnąė 
$20 nuo tarnautojo Edward 
Borkstrom. r w ? ,

Jie taipgi pasigrobė >12 nuo 
tarnautojo gasolino stotyje 
7640 Vincennes avenue, ir $18 
ties 7559 S. Balsted st.

JACKSWIFT‘
■ ■■ į ... A. , ........... ...............  .....  .
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