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VOROŠILOVAS KREIPIASI Į GYVENTOJUS, 
ARMIJA NEPAJĖGS APGINTI MIESTO

Amerikos ir Britanijos Reikmenų Viršininkai Tariasi

Šiaurės fronte vokiečiai plačiai vartoja 
parašiutininkus

MASKVA, Rusija, rugp. 21 
d. — Stalino maršalas Voroši- 
lovas, vyriausias Leningrado 
srities karo jėgų viršininkas, 
šiandien paskelbė Lenihgradu 
gyventojams, jog miestas ran
dasi dideliame pavojuje ir pa
tarė visiems iki mirties ginti 
miestą.

Pavojingiausiais rusų revoliu
cijos laikotarpiais Leningradas 
niekad nebuvo priešo rankose, 
skelbia Vorošilovas, todėl jis tu
rįs vilties, kad gyventojai ir da
bar neleis vokiečiams įsiverž
ti.

Atsišaukimą į visuomenę pa
sirašė Andrei ždanov, kuris 
skaitosi artimiausiu Stalino ben 
dradarbiu ir Leningrado sovieto 
pirmininkas Popkov.

Vokiečiai pradėjo bombarduo
ti dienos metu sovietų laivų 
statybos dirbtuves, bet Voroši
lovas patarė gyventojams ne
kreipti jokio dėmesi'o į nacių 
bombardavimus. Jis liepė stip
rinti miesto apsaugas, nekrei
piant jokio dęnpesio į jnirties; 
pavojų.

Komunistų lydėjai tvirtina, 
kad naciai dar randasi 75 my
lių atstumoj nuo Leningrado, 
bet gyventojų pagelba jau rei-

vokiečiai 
ir dide- 

lėktuvais 
strategi-

kareiviams 
iššokusius

kalinga, jeigu norima neįsilei
sti priešo į vieną didžiausių so
vietų Rusijos miestų.

Leningrado srityje 
naudoja parašiutistus 
liais transportiniais 
gabena kariuomenę į 
nes vietas. Sovietų 
pavyko nuginkluoti 
parašiutininkus.

Sovietų spauda giriasi apie 
padarytą didelį puolimą prieš 
vokiečius centro zonoje, bet 
aiškiai nepasako, kokiose vieto
se vyko kontraataka.

Gomelio srityje vyksta labai 
smarkios kovos ir vokiečiai su
laikyti.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
21 d. — Vokiečių karo vadovy
bė paskelbė, kad Novgorodas, 
Narva ir Kingisep randasi vo
kiečių rankosp-. Vokiečių karo 
jėgos artėja prie Leningrado ke
liomis kryptimis.

Nacių radijas paskelbė, kad 
Leningradas susilauks Varšuvos 
likimo, jeigu sovietų valdžia 
bandys ginti miestą ir neįsileis 
nacių kariuomepės. Bombanc- 
šiais vokiečių kariuomenė pa
siryžusi palaužti visokeriopą 
pasipriešinimą.

. . ’ ‘ . NAUJIENV-AOM” T»lephot<>
Lord Beaverbrook (kairėj), Britanijos Reikmenų ministeris, , ir. William 

Knudsen, J. V. Produkcijos Tvarkymo direktorius, tariasi Washingtone.

SOVIETU GENEROLAI ĮSAKE KAREIVIAMS 
DEGINTI VALSTIEČIU SODYBAS

Nacių sulaikymu ma 
žai rūpinosi

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
21 d. — Sovietų karo vadovy
bė nesirūpino pastoti kelio žy
giuojančioms nacių gaujoms, 
bet stengėsi galimai daugiau pa
kenkti Lietuvos sodiečiams.

Raudonieji generolai įsakinė
jo kareiviams deginti valstiečių 
sodybas, bet nebandė sudaryti 
rimtesnio fronto.

Lietuvos gyventojai keliose 
vietose patys paėmė nelaisvu 
sodybas deginančius raudonar
miečius.

Bolševikai tikisi lai 
mėti karą

Svėdasuose nugink 
lavo padegėjus

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
21 d. — Sovietų generolai j Svė
dasus atsiuntė keturis raudonos 
armijos sunkvežimius su karei
viais, kuriems įsakė sudeginti 
Svėdasus.

Atvykę sovietų kareiviai pa
degė kelias sodybas, bet vėliau 
patys valstiečiai jiems pastojo 
kelią.

Nelaisvėn paimti rusų karei
viai teisinosi jiems esą viršinin
kai įsakė sudeginti Svėdasus. 
Rusams pavyko sudeginti 7 ūki
ninkų sodybas.

Užpaliuose veikė 
partizanai

VOKIEČIAI TRAUKIA KARIUOMENĘ IR 
AVIACIJĄ J BULGARIJOS MIESTUS

Naciai prie turkų 
sienos

ANKARA, Turkija, rugp. 21 
d. —Turkų visuomenė susirti 
pino naujai atvykstančiomis Bul
garijon nacių karo jėgomis.

Dabartiniu metu Bulgarijos 
miestuose jau randasi dvi nacių 
divizijos ir atskiras nacių avia
cijos dalinys. Dalis vokiečių ka
riuomenės sutraukta prie tur
kų sienos.

Manoma, kad vokiečiai ban
dys daryti spaudimą į turkus, 
kad praleistų nacių karo laivus 
per Dardanelus.

Prancūzai sutinka leisti na
ciams naudotis visais Afrikos 
uostais ir vesti prekybą pran
cūzų kolonijose.

Dakaras tuojau atitektų na
ciams. Dabartiniu metu Dakare 
randasi tiek daug vokiečių agen
tų, kad jie seka kiekvieną pran
cūzų karininką.

Verčia britus prade 
ti invaziją

Griežta britų nota 
persams

ANKARA, Turkija, rugp. 21 
d. — Valdžios sluoksniuose pa
tirta, kad britai liepė Irano val
džiai išvyti visus nacių agėiitus 
ir turistus iki šio mėnesio Si 
dienos.

Jeigu Irano šachas nepaklau
sys šio britų perspėjimo, tai ga
li prasidėti karas tarp britų it 
persų. I

Sovietai pasižadėjo palaikyti 
britus šiame konflikte. Britų 
karo vadovybė jau sutraukė 
daug karo medžiagos prie Ira
no sienos.

LONDONAS, Anglija,x rugp. 
21 d. — Anglijos spauda ir da
lis visuomenės stengiasi paveik
ti britų vyriausybę ir karo va
dovybę, kad netrukus padarytų 
užpuolimą ant Vokiėlijos.

Vieni siūlo bandyti užpulti 
Norvegiją. Ten įvyktų smarkus 
sukilimas, nes visoje Norvegi
joj jaučiamas didelis nepasiten
kinimas naciais.

Kiti siūlo užpulti Vokietiją 
arba Prancūziją. Tvirtinama, 
kad britai pajėgtų atsispirti na
ciams.

Paryžiuje suėmė 
6,000 žydų

Nacių-prancuzų tai 
kos derybos

NEW YORK, N. Y., rugp. 21 
d. — Laisvų prancūzų radijas 
paskelbė, kad dabartinė pran
cūzų valdžia veda derybas su 
naciais galutinai taikai nusta
tyti.

ROOSEVELTAS INFORMUOJA KONGRESĄ 
APIE PASIMATYMĄ SU CHURCHILL’IU ‘
Nutarė ginti jurų 

laisvę
“Illustrious” taiso- 

mąs Amerikoje
C., rugpWASHINGTON, D.

21 d. — Prezidentas Roosevel 
tas šiandien pasiuntė 
kongresui raštą, kuriame pra
neša apie pasimatymą su Chur- 
chilliu Atlantike.

Amerikos

Apsaugos sumetimais prezi
dentas anksčiau nieko neprane
šė kongresui ir plačiai visuo
menei.

Amerika privalėjo pasižadėti 
bendromis jėgomis ginti laisvę 
plaukioti juromis, jeigu nenori 
nusileisti Hitleriui ir padaryti 
su juo kompromisą.

Negalima pasitikėti 
naciais

WASHINGTON, D. C., rugp. 
Prezidentas sako, kad 
pasitikėti naciais, nes 
greitai sulaužo duotą

21 d. — 
negalima 
jie labai 
žodį.

Jeigu dabar butų padaryta 
taika, tai ji vokiečiams duotų 
atsikvėpti ir pasiruošti dar di
desniam karui.

Prezidentas sekė Jungtinių 
Valstybių nūstatyą politiką ir 
tarėsi su britų lyderiais apie 
galimybes išsaugoti laisvę nau
dotis juromis.

Sumažins automobi
lių gamybą

Naciai rengiasi 
mušti anglus

NEW YORK, N. Y., rugp. 21 
d. -r- Britų spaudos agencija 
paskelbė, kad didžiulis britų 
lėktuvnešis “Illustrious” taiso
mas Amerikos laivų dirbtuvė 
se.

Orlaiviu atskridęs kapitonas 
Mountbatten, Anglijos karaliaus 
giminietis, asmeniškai prižiuręs 
visus taisymo darbus.

“Illustrious” lakai smarkiai 
nukentėjo nuo “ašies” bombų 
Maltoje. Jo sraigtai buvo pa
gadinti ir jis negalėjo plauk
ti.

— Vokiečiai skelbia, kad 
sai nesusprogdino Dniepro 
tvankos. Vokiečių inžinieriai ti
kisi netrukus jas pataisyti ir 
naudoti energiją.

— Vokiečių valdžia patarė 
turistams būti namie, nes svar
besnius viešbučius užima sovie
tų frontuose sužeisti vokiečių 
kareiviai.

— Vokiečių valdžia įsakė už
daryti visus Kubos konsulatus 
iki rugsėjo penktos dienos. Ne
trukus tokį pat nutarimą pada
re ir italų valdžia.

ru- 
už-

VICHY, Prancūzija, rugp. 21 
d. — Vokiečių policija, pralieti* 
zų žandarų padedama, šiandien 
Paryžiuje areštavo 6,000 žydų-

Policija apsupo visą 11 Pa
ryžiaus distriktą is suėmė vi
sus tuos asmenis, kurie netu
rėjo įrodymų, jog jie yra arijų 
kilmės. ........

Vokiečių karo teismai nutei
sė mirti du prancūzus, kurie 
kėlė riaušes mieste. Policija 
ėjo iš namo j namą ir areštavo 
visus įtariamuosius. >

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21 d. — Gamybos tvarkymo 
biuras šiandien paskelbė, kad 
ateinančiais trim mėnesiais ke < 
leivinių automobilių gamyba bus 
sumaižnta 26%.

Vėliau gamyba bus dar žy
miau sumažinta ir manoma, kad 
ateinančių metų vasarą ji su
mažėsianti 50%.

’' . t ' . . j - L V f . J

Taip elgiamasi todėl, kad no
rima panaudoti motorų gamy
bą aviacijai ir kitoms kariuos 
menės i dalims. Visos bendrer/es 
sumažins automobilią gamybą.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
21 d,, —• Vokiečių karo vadovy 
bė pareiškė-, kad netrukus bus 
pasiųsti didelj vokiečių oro ii 
pėstininkų daliniai prieš an
glus.

Dabar vokiečiai deda paštam 
gas sumušti sovietų karinome 
nę. Kai,šis darbas bus. atliktas, 
visa vokiečių karo jėga bus at
kreipta prieš britus.

Nacių karo vadovybė niekad 
britų neužmiršo ir skaito juos 
didžiausiais priešais.

MASKVA, rugp. 21 <1. — Už- 
vienio komisariato valdininkas 
Lozovsk's šiandien pareiškė 
kad sovietų vadovybė tikisi lai
mėti karą prieš vokiečius.

Pirmais dviem mėnesiais vo 
kiečiai daug laimėjo, bet bolše
vikai tikisi laimėti galutinę ko
va.

Vokiečių sužeistų ir užmušti, 
skaičius siekia du milijonu^ 

,žmoųių..AJIefi to,, JįJįtJerisr, žino, 
kad rytuose karas tiktai prasi
dėjo, o galo dar nesimato.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
21 d. — Prasidėjus sovietų-ve- 
dečių karui visoje Užpalių apy- 
’nkėje pradėjo veikti lietuvi.,-

Japonai gerinasi 
amerikiečiams

Pirmon eilėn jie nuginklavo 
bolševikų policiją ir areštavo la
biau pasižymėjusius komunis
tus. Kojnunistų pakalikai išsi- 
SlapSte po apylinkės miškus, 
bet ir čia jie buvo suimti.

šiose kovose žuvo trys Už
palių paitižanai, kurie dėjo pa
stangas nuginkluoti Maskvos 
gaujas.

Dideli ‘(ašiai” nuo 
stoliai Rumunijoj

lakunai, griaudami 
tiltą, prakirto žibalo 
ir su/ė’.ė gaisrus, ku

TOKIO, Japonija, rugp. 21 d 
— Japonų laivų bendrovės pa 
siūlė 26 vietas Amerikos kon 
sulatų tarnautojams Šanchajui 
plaukiančiam laive Tatuta Ma 
ru.

Šis pasiūlymas buvo netiko 
tas, nes paskutiniuoju metu vi
sos plaukiojimo bendrovės atsi
sakinėjo duoti vielos Amerikoj: 
keleiviams.

Manoma, k^d japonai nori su
švelninti Amerikos valdžios pa
reikštą protestą ir deda pastan
gas gerintis amerikiečiams.

Lietuvoj pradės 
veikti paštas

ANKARA, Turkija, rugp. 21 
d. — Sugrįžę stebėtojai tvirti
na, kad rusai, bombarduodami 
Rumunijos žibalo versmes, pa
darė “ašiai” labai didelių nuo
stolių.

Sovietų
Černavoda 
vamzdžius
rie kelias dienas tęsėsi.

Apskaičiuojama, kad žibalo 
versmių rajone “ašiai” padary
ti didžiausi nuostoliai. Manomu, 
kad benzino atsarga pas naciui 
yra labai nedidelė.

— Karo vadovybe pasiuntė 
tarnybon 33 lakūnus į Havaj ų 
salas.

Susprogdintos Dnie 
pro užtvankos

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 21 d. — Iki šiam metui 
paštas Lietuvoje neveikė, bet 
netrukus jis bus sutvarkytas ir 
pradės veikti.

Bolševikai pašto reikaluose 
paliko didžiausią netvarką, to
dėl labai sunku jis pastatyti į 
normalias vėžes.

Spaudžiami pašto ženklai, ku
rie netrukus bus parduodami 
publikai. Taisomas telegrafas ir 
telefonas, bet nemanoma, kad 
bus leidžiama susisiekti su už
sieniais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
pa-— Diktatorius Mussolini karišku traukiniu išvažiavo 

simatyti su Hitleriu. Pasimatymas įvyks rytų fronte.
— Vokiečiai pareikalavo iš turkų perleisti italų karo 

vyną per Dardanelus. Turkų premjeras nenori sutikti su nacių 
reikalavimais, bet užsienio ministeris linksta- juos priimti.

— Leningradą puola 6 vokiečių armijos, kurios netrukus 
tikisi pasiekti miestą.

— Vokiečiai sumažino prancūzams okupacijos mokesčius. 
Dabar prancūzai kasdien mokės vokiečiams 2 milijonus dole
rių. . ...Į

lai-

LONDONAS, Anglija, rugp. 
21 d. — Anglus pasiekė žinios 
apie susprogdinimą diclžiulii 
Dniepro užtvankų, kurios gami
no elektros energiją visai Uk
rainai.

Užtvankas susprogdino mar
šalo Budiony kariuomenė, kuri 
suskubo pasitraukti kiton Dnie
pro pusėn.

Budiony tarėsi su Stalinu dė 
užtvankų susprogdinimo ir Sa
linąs patarė jas sunaikinti. Pa
kilęs Dniepro vanduo prigirdė 
daugelį vokiečių - žemupyje.

Ūkininkai gali par
davinėti javus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 21 d. — Valdžios organai 
paskelbė, kad visi ūkininkų ga
minami produktai, javai ir dar
žovės, gali būti vežami į mies
tus ir pardavinėjami.

Bolševikų laikais ūkininkams 
buvo uždrausta pardavinėti 
vo gaminius.

Dabar skelbiama, kad visi 
liai laisvi ir niekas nedarys
kių trukdymų ūkininkams par
davinėti pagamintus ir užaugin
tus javus.

sa-

kė
jo-

—- Vakar vyko didelis susirėmimas tarp Italijos karinome-* 
nes ir Kroatijos partizanų. Naujai įsteigta Kroatijos valstybė 
nenorėjo įsileisti italų kariuomenės. Italai užėmė kelis miestus 
ir sušaudė kelis Kroatijos nacionalistus fašistus.

— Paryžiuje vokiečiai areštavo 12,330 asmenų. Kaltinami 
sabotaže.

Sovietai pripažįsta, kad vokiečiai paėmė Gomelį. ;
— Britai smarkiai bombardavo Olandijos ir Prancūzijos 

miestus, kur buvo gaminami ginklai vokiečiams. Britai neteko 
14 orlaivių. : -'z Į

-r Prezidentas Rooseveltas 
šiandien tarėsi su Keamey strei
kuojančiais darbininkų ir ben
drovės atstovais.

— Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo vokiečių indus 
trijos miestus Ruhr srityje.

Per 
Rugpjūčio 

MENESI
NAUJIENŲ' RASTINE BUS

ORAS
Debesuotas, vakare lis;

L Saulė teka — 6:04; leidžiasi
— 7:42. m

KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 
IKI 8 V AL VAKARO, 

šeštadieniais 
TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET. 

Sekmadieniais 
BUS UŽDARYTA.

“NAUJIENŲ” ADM
HM.............. i ■ ............ .



NAUJIENOS^ Chicago, 111. Penktacl., rligpiučio 22, 1941

Detroito Lietuvių Žinios
d., De- 
metinis 

darže.

choras sekmadieniais transliuo
ja radijo programas. Programa 
yra transliuojama iš W.J.L.B. 
stoties 10 vai. ryto. —Rėmėja

KURI BUS LAIMINGA 
MERGAITE?

Sekmadienį, rugp. 24 
troito Dailės Choro 
piknikas įvyks Capitol
Kaip ir paprastai, choras ren
gia gražuolių kontestą. Kontes- 
to laimėtoja bus paskelbta Miss 
Lithuania of Detroit. Vadinasi, 
per vienus metus ji bus laiko
ma Detroito lietuvių gražuole.

Kiekvienos užsiregistravusios 
lietuvaitės (o jų šiemet užsire
gistravo net 25) plaka smarkiai 
krutinėję širdis belaukiant 
rugp. 24 dienos. Kiekviena jų 
tikisi laimėti titulą ir dovaną.

Tų kontestancių g.minės, 
draugai ir pažįstami taip pat 
yra susirūpinę. Bet klausimas, 
kas laimės, bus išspręstas t.k 
rugp. 24 d., kai teisėjai paskelbs 
savo nuosprendį.

Į šį metinį choro pikniką ren
giasi mergaitės, rengiasi vaiki
nai, rengiasi tėvai pažiūrėti, 
kaip jų kontcste dalyvaujančios 
dukterys pasirodys.

Aš taip pat rengiuosi, nes ti
kiuosi piknike sutikti daug cho
ro rėmėjų, daug pažįstamų. O 
su pažįstamais ir draugais turė
siu progos smagiai laiką pra
leisti.

Choro valdyba bei nariai, nė- 
ra abejonės, visus svečius malo
niai priims ir pavaišins. įžanga 
tik 25 centai.

VERČIASI VISOKIAIS
' BIZNIAIS

Detroito stalincai visokiais 
bizniais verčiasi, štai dabar jie 
yra suorganizavę Radio Klubą. 
To klubo intencijai jie kolek- 
tuoja aukas, rengia piknikus, 
išvažiavimus bei daro kitokį 
gešeftą.

Su stalincų radijo programa 
gali atsitikti tas pat, kas atsi
tiko su ta programa, kurią or
ganizavo iš Nevv Yorko atvykęs 
“trūktas”. Iš biznierių ir pro
fesionalų jis sukolektavo apie 
$150 radio programai.

Bet tiek jį kas ir bematė: 
dingo jis, kaip akmuo vandeny
je. Dingo, žinoma, ir sukolek- 
tuoti pinigai. Kartu dingo ir ra
dijo programos.

Per paskutinius kelis metus, 
reikia pasakyti, bent keli bandė 
lietuvių radijo programas steig
ti. Nepasisekė.

Labai galimas daiktas, kad ir 
šį kartą bus tik tuščios pastan
gos.

AR JIESKA
DARBO?

miEi®
« IR TEMYK SKILUS— ■ I

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

Ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1119 Štili Baisisi Skėti, MAGO. ILL

S. F. B. MORSE, TE
LEGRAFO ISRA-

i DEJAS

jog

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
<extemally caused) Jį

PRAISEfb 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter whatyou’ve tried without 
success for unsiphtly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Licruid Žemo—wnich ąuickly relievea 
itening soreness and starte right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingrediente help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
xnay need Extra Strength Žemo.

“DONOSČIKAI”
Detroito stalincai skundė 

Dailės chorą valdžios pareigū
nams, kurie prižiūri radijo pro
gramas. Skundė už tai, kad bu
sią per choro radijo programą 
buvusios atšauktos vieno Mas
kvos misijonienąus prakalbos.

Pirmiausia anaunserls su to 
misijonieriaus prakalbomis nie
ko bendro neturėjo: j.s ne jo 
prakalbas atšaukė, o J. Tube- 
lienės.

Po bolševikišku skundu pa- 
siiašė pats “tūzas”. Vadinasi, 
Stalino avinų vadas Detroite. 
Padėjo parašą taip pat ir viena 
didžiųjų Maskvos davatkų.

Kokia šlykštybė! Užmiršo ti? 
Stalino šl.užai, kad j c gyvena 
Amerikoje ir jų nepagrįsti 
skundai bus išaiškinti.

—o—
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kiubc piknikas įvyks rugpiučio

pikniką rengia 
rugsėjo 21 d.

Klubas 
darže 

—Rep.

KORESPONDENCIJA

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšio Vandens Įrenginiai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

: “SOUTH CENTER”

— i uwi—iimii įbims WnllMw   hiiiosuui j

Gary, Ind.
Indiana valstijos legionierių 
konvencija. — Svečiuose pas 

Dr. A. S. Einorį.
Amerikos Legijono, Vytauto 

Didžiojo postas 289, dalyvavo 
Amerikos Legijono Indiana 
valstybės departamento meti
nėje konvencijoje,. kuri įvyko 
South Bend, Indiana.

žinoma, kiekvienoje Ameri
kos Legijono konvencijoje bū
na trukumas kambąrių tame 
mieste. Nors South Bend mie
stas turi gana daug didelių 
viešbučių, vienok sunku vi
siems legijonieriams susirasti 
sau kambarių nakvynei.

Vytauto posto dalyviams 
minėtoje konvencijoje prisiė
jo ieškoti lietuvių, gyvenančių 
South Bend mieste. Jie, turė
dami kelis lietuvių adresus, 
surado sau geras vietas per
nakvoti pas lietuvius. Ypa
tingai pas Dr. A. S. Einorį, 
845 South 27th Street, net 7 
Vytauto posto legijonieriai su
rado savo nakvynei vietas. 
Einoriai turi gražią ir erdvią 
stubą ir yra 'tikrai' pavyzdingi 
lietuviai. Yra% tsK' tiįriška ifetu- 
viška šeimyna. Taigi Vytauto 
postas 289 yra labai dėkingas 
ir šiuomi pareiškia nuošir
džiausią ačiū Einoriams už 
nuolankumą, nakvynę ir vai
šes. Dr. A. S. Einoris taipgi 
yra veiklus legijonierius ir 
priklauso prie posto 303, 
South Bend, Indiana.

Konvencijoje dalyvavo Paul 
V. McNutt ir Indiana valsty
bės gubernatorius Henry F. 
Schricker. Dalyvavo ir Gary 
miesto legijonierius majoras 
E. L. Schaible.

Vytauto posto lietuviai legi
jonieriai aplankė Notre Dame 
universitetą, St. Mary’s kole
giją ir Studebaker automobi
lių dirbtuvę. A. Einikis, Vy
tauto posto komendantas, bu
vo lietuvių legijonierių vado-* 
vas konvencijoje.

Ačiū gerb. Naujienų redak
cijai už Dr. Einorio adreso 
suteikimą.

—Adv. N. Valasina.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. m'so
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš užinteresuotas sekamais Vardas ..................................... .........
dalykais, pažymėtais X (nėra
prievoles): Ą.dresas ......................................... -

O Apšildymu r-1 ^tokeriu
n Plumbingn SUenu Tadu >Tplpfonas ..................... ........

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
fBONDS 
ANDSTAMPS

Dailės nuostolis btivo moks
lo laimėjimas, kuomet Samu- 
el Finley. Breese Morse aplei
do viską ir ėmėsi už elektros, 
nes jo tyrinėjimas ir išradi
mai toje srityje buvo apvai
nikuoti neišpasakytu pasise
kimu. 

t

Šių metų balandžio 27 d., 
buvo minima 15Q sukaktis jo 
gimimo ir jis liko pagerbtas 
kaip elektromagnetinio tele
grafo išradėjas.

Jis gimė Charles town, Mass., 
1791 m. Sūnūs Re v. Jebediah 
Morse. Jo tėVas ne tik buvo 
dvasiškas žmogus, bet ir gar
sus geografas. ‘ Jq “geografiš
kos sutraukos” buvo savo rą- 
sies aiškiausios ir pradžioje 
devyniolikto šimtmečio priim
tos ir vartojamos Amerikos 
mokyklose. >

Morse iš prigimties buvo iš
radėjas, ir todėl visas pasaulis 
geriau žino vardą S. Morse te
legrafo išradėjo * ir ne tapy
tojo. : >

Morse buvo pasekmingas 
tapytojas, ir vienąs jo sklptu- 
rinių veikalų užsipelnė auk
sinio medalio Londone. Kaipo 
tapytojas jis turėjo puikią re
putaciją New Yorke, kur jis 
įsteigė draugystę, kuri vėliau 
tapo National ’ Ačademy of 
Design, ir jis jos prezidentu 
buvo per 16 metų.

Bet vieną kartą grįždamas 
iš Europos susiėjo su keliais 
draugais-moksliiihlkais. Vie
nas draugas eksperimentavo 
su elektromagnetiniais reiški
niais, ištikro naujas stebuklas. 
Morse buvo ta*ip sužavėtas 
tais pasikalbėjimais, jog jis 
metė dailę ir susidomėjo elek
tra.

Morse buvo :D 41 metų am
žiaus, kuomet'1832 >m. rimtai 
studijavo elektrą. Už trijų 
mętų jis įrengė j b Įtiną. tele
grafo aparatą» Ybrko uni
versitete. ' ’Nepatenkintas, jis 
savo išradimą tobulino ir ge
rino, ir 1837 m. jis išsiėmė 
patentą savo išradimui.

(Prasidėjo penkių metų ko
va dėl pripažinimo. Daug įta
kingų žmonių manė, jog buvo 
puikus sapnas. ’Jis prašė para
mos nuo : KohgPešb įtaisyti li
niją tarpe Washiiigtono ir 
Baltimorės. Kongresas ignora
vo tą jo prašymą. Jis vėl išvy
ko Europon, tikėdamas rasti 
geresnę kooperaciją Anglijoj 
ar Francijoj. Bet ir ten nera
do paramos. Per keturis me
tus visur vyko ieškodamas fi
nansinės paramos; Kovo 3 d. 
1843 m. paskutiniame Kon
greso posėdyje jo prašymas 
liko išklausytas. Tą vakarą 
neišpasakytai nusiminęs Mor
se nuėjo gulti. Atsikėlė seka
mą rytą sužinojo, jog Kongre
sas jam paskyrė $30,000 jo 
aparato išbandymams.

Telegrafo linija tarpe Wa- 
shingtono ir Baltimorės buvo 
įtaisyta 1844 mi.1 Iš Jungt. Val
stijų Aukščiausio Teismo 
kambario pirma žinia buvo 
perduota. Pirmi žodžiai “Ką 
Dievas išdirbo*** (What God 
has Wrought). Žinia aiškiai 
gauta Balti'morėj gegužės 24 
d. 1844 metais. Ėlektromagne- 
—:------------- ---- 1- - _________

tinis telegrafas ir Morse siste
ma buvo pasekmingi.

Tai buvo sensacija mokslo 
srityje. Sekė JEuropoje žinių 
perdavimas telegrafu. Ir Mor- 
sė telegrafas patobulintas pa
sirodė visame pasaulyje.

Morse tapo jo laiko garsiau
siu žmogum. Yale suteikė jam 
laipsnį. Turkijos sultanas pa
siuntė deimantinę dekoraciją. 
Rusijos caras ir Austrijos im
peratorius davė auksinius me
dalius. Francįja, Danija ir Is
panija davė jam garbės kry
žius. Kitos Europos šalys jam 
pasiuntė 200,000 frankų pini
gais.

Kiti išradėjai eksperimen
tavo su išradimais pagerei- 
tinti susinešimus, ir visokios 
provos už patento teises išbai
gė pinigus, kuriuos Morse ga
vo nuo jo išradimo. Bet ne
paisant kitų išradėjų tolesnių 
darbų, Morse yra pripažintas 
kaipo išradėjas sistemos, kuri 
neša jo vardą, ir kaipo pionie
rius telegrafinio susisiekimo.

Jis taipgi įtaisė pirmą sub- 
marino telegrėfo liniją New 
Yorko uoste.

Jis mirė balandžio 21 d J 
1872 m.

Telegrafas paprastai varto
ja savo ženklus — taškus ir 
bruĮtšnelius. Dabartiniu laiku 
telegrafu galima susinešti su 
bet šalimi, kur tik yra tele
grafo priėmimo stotys.

—FLIS.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kanados premjeras 

Anglijoj
LONDONAS, Anglija, rugp. 

20 d. — Kanados ministeris pir
mininkas King orlaiviu šiandien 
atskrido į Angliją.

King mano ilgai kalbėtis su 
Churchilliu ir kitais britų pa
reigūnais apie karo reikalus. 
Kartu su King’u atskrido ir ki
ti Kanados minislcriai.

Patirta, kad Kanados kariuo
menė yra mokoma išlipti van
deniu apsuptose vietose ir ma 
noma, kad ji bus vartojama Eu
ropai užpulti.

SPECIALUS VIRTUVUS PRIPILDYMUI 
IŠPARDAVIMAS

ŠI YRA JŪSŲ PROGA PRISIKRAUTI SAVO PENTRĖS 
LENTINAS AMERIKOS GERIAUSIAIS PRODUKTAIS 

SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!
PIRK DABAR! DAUGIAU SUTAUPYSI

........ • . t    -          . - . - ...  . _ .

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. ir ŠEŠTAD., RUGPIUČIO 22 ir 23
PIENU ŠERTOS ŠVIEŽIAI IŠTAISYTOS

gTr™os spring fryers
*TYRAS DARŽOVIŲ ~
SHORTENING BAKE-RITE 3 sv. ken. 450
“DOLE’S” HAVVAUAN PINEAPPLE JUICE.Did.46unc. ken. 30c 
“LIBBY’S” HOMOGENIZED
KŪDIKIŲ MAISTAS Visų Pasirinkimų 3 ken. 200 
1‘MlbWESTr'PŪlklAUSI GOLDEN SANTOS
KAVA KASDIEN ŠVIEŽIAI SPRAGINTA A QŲ

A .V A________ i_svaro maišelis 17c 3 sv. maišas
KRAFT’S “KITCHEN FRESH” Su šviežia Citrinos*"Sunka 
MAYONNAISE Paintės Džiaras 280
ŠPAGETAI AR MAKARONAI“
“RED CROSS” 1 svaro pakeliai 2 už 170
“NABISCO” -----------
COCKTAIL MAIŠYTOS KREKĖS Pakelis 23c
“KOSTO0 DEZORTAI ’ ir Tapioča Puddtog " 4 pakT19c

. “SHŪRFINE” ■ GŽROS RŲšIEŠ GOLDEN NUGGETS
PINĘĄPPLE. Dideli,* 2^ kenai 230

’ OJUNGETpEKOE ; and~PEKOE . .

“LIPTON’S”
PRESTO“OR“ BALL
MASON DŽIARAI S ;;;;
“MIDWEST” GEROS RŲŠIES
RAUGINTI KOPŪSTAI Dideli 2^ kenai 2 už 190 
“SNIDEIVS” TYRŲ TOMAČIŲ

. ČATSUP Didelės 14 uncijų bonkos 150
LOAF CHEESE “Kraft’s” American or Brick sv. 33c
SWISS CHEESE Domestic sv. 39c

: “VELVEETA” “Kraft’s” Sūrio Maistas sv. pak. 2 už 33c
“MIDWEŠT”-ČREAMY-bRAFT ’STYLE~^ gal“ bonkos 
PflHT RIT’TT’T? ARBA ORANGE SODA 4TVV7V7A plus Depozitas už Bonkas ■
“LINCOLNSHIRE” GERIAUSIOS RŲŠIES 
RAIKYTI LAŠINIAI % svaro Cello pak.
PYČĖS Puikios Pietinio Illinojaus 5
TOMATĖS Puikios Ohio 
ORANŽIAI Puikus Calif. Sunkist. Dideli 176 dydžio 
AGURKAI Namie Auginti

S V.

s v. pak. pįįį
Maži pak. 9c.

Tuz. 59c
Tuz. 69c

sv.

 17^ 
sv. 17c

5c 
Tuz. 39c 

5 sv. 13c
“OAKrrE,,ValoMilijonus~Daiktų~ ' J1
“OLIV-ILO” VEIDO MUILAS 2 šmotai 110 
“CHIPSO”________ Maži pakeliai_9c_______  Dideliu pak. _ 21c
HC_ 4 Moderniškas MUILAS—30 Cello maiš. pak.____ Pak. 29c
MAGIC~WASHER~MUILAS Sidabr. daiktai pakely, d. pak. 24c 
“LUX FLAKES” Maži pak. 9c Dideli‘pak. 21c
“LUXM VEIDO MUILAS 3 šmotai 18c
“SWEETHEART” VEIDO MUILAS 3 šmotai 18c
“STRONGHEART” ŠUNŲ IR KAČIŲ MAISTAS Kenas 5c

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK Už MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

JACK SWIFT
WHEW< I TOOK A CHANCE ANO GAVĘ IT . _. _. ’THAT 1

'BŪT J
ONE J’OLT FROM ; THE *TRACTOR 4 
CAUSED IT TO CURVE SL.IGHTLY 
ENOUSH TO CLEAR. US.

IT’S 0OUND FOR 
THE ANTARCTIC.4 
PERHAP5 IT 
WIU_ HIT THE ◄ 
POL-ARI AN BASE

METEOR. 
TRAVELI N<5

WH1£ZES 
FROM THE 

COLD DEPTH5 
OF S PACE 

TOWARD THE 
AURORA

THE METEOR 
SOUNOUESSLY IN AIRLESS SPACE (T 
WHIZZES BY, M1S5ING THE SHlF 
BY SCANT YARDS. ■

INO SUCH LUCK 
lTHEY HAVE A 
SCREEN OF .
OEFLECTOR 

L RAYS OVER 
►the crater.^

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
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!

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

MADOS

No. 4803. 3 madų prijuostės. Su
kirptos mieręs: maži nuo 32 iki 34. 
Vidutiniški 36 iki 38. Dideli 40 iki < 
42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aii- 
Idai parašyti aavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
to pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1730 
So. Halsted SU Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattem DepL 
1739 S. H&lsted SU Chicara, RL

Cl> |ded« lt e»Dtq ir praias* * ’
miua pavyvdį

Miarcm -- - - per kratte*

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Mteata. b



Penktad., rugpiučio 22, 1941
Emile Zola.

NEDARBAS
L

Darbininkai, atėję rytą dirb- 
tuvėn, rado ją šaltą ir tarsi pa
tamsėjusią nuo liūdno sunyki
mo. Didžiulės salės gilumoje il
gomis liesomis rankomis ir ne
judančiais ratais mašina tyli; 
ši mašina, kurios alsavimas ir 
ėjimas paprastai, kaip stropaus 
darbe milžino širdies plakimas, 
gaivino visą namą, savo tylėji
mu priduoda dar daugiau me
lancholijos dirbtuvei.

Šeimininkas išeina iš savo 
mažo kabineto ir liūdnai taria 
darbininkams:

—Mano vaikai, šiandien nė
ra darbo ... Užsakymų daugiau 
nebegauna; iš visur eina tik 
užsakymų atšaukimai ir mano 
prekės lieka gulėti, šis gruodžio 
mėnuo, kuriam aš tiek daug 
vilties turėjau, kitais metais 
stambių darbų mėnuo, gresia 
bankrotu net tvirčiausioins fir
moms. Reikia viską sustabdyti.

Ir pamatęs bailiai sužiurusius 
į vienas kitą darbininkus, ku
riems baugu gtįžti namo ir ku
riems gresia rytdienos badas, 
jis nuleidęs balsą pridėjo:

—-Aš nesu savimyla, ne, pri
siekiu. Mano būsena taip pat 
baisi, gal būt, baisesnė ne kaip 
jūsų. Per savaitę aš netekau 
penkių dešimčių tūkstančių 
frankų. Aš sustabdau šiandien 
darbą, kad dar labiau nepagi

linčiau bedugnės; aš neturiu nė 
vieno su 15 d. mokesniams. Jus 
matote, kad aš kalbu draugiš
kai, nieko neslėpdamas. Rytoj, 
gal būt, jau čia bus antstoliai. 
Tai ne musų kaltė, ar ne tiesa? 
Mes kovojome iki galo. Aš no
rėčiau padėti jums išgyventi ši
tą sunkų laiką: bet jau baigta 
— aš parblokštas.; aš neturiu 
daugiau duonos pasidalinti.

Ir jis ištiesia jiems ranką. 
Darbininkai tylomis ją paspau
džia. Keletą minučių darbinin
kai stovi ir, suspaudę kumščius, 
žiuri į savo nebereikalingus į- 
rankius. Kitomis dienomis nuo 
pat aušros girgždėdavo bružek- 
liai ir kaldavo taktu plaktukai; 
ir visa tai, rodos, užmigo, apsi- 
nešė bankroto dulkėmis. Tai 
reiškia, kad dvidešimt ar tris
dešimt šeimų ateinančią savaitę 
nebeturės ko valgyti. Keletas 
dirbusių dirbtuvėj moterų apsi
ašarojo. Vyrai nori pasirodyti 
tvirtesni. Jie dedasi narsiais ir 
sako Paryžiuj nemirsią badu.

Paskum, kai šeimininkas at
sisveikina ir jie palydi jį, — su
linkusį per vieną savaitę, su
smukusį po smūgio, kuris gal 
yra baisesnis, kaip jis pats pri
pažįsta, jie išeina paskui vienas 
kitą trokšdami salėj, suspaus
tomis gerklėmis ir apmirusio
mis širdimis, tarsi velionies 
kambarį apleisdami. VeLonis—

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 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMiP ....... $10.25
taksai ekstra. 
------ — ........... /

t

salęs

NAUJIENOS
NAUJIENOS101

NAUJIENOS

pirmai ir didžiausiai Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi lavo korespondentui visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ras^e necenzuruotų žinių iš Lietuvos.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $600, Chlcagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
01

No. 2928I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.( 
| 17M Se. Halsted SU Chlea<a UL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti map Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė......----- -------------------------------------------

Adresas....... ................

Miestas tr valstija.

tai darbas, tai didžiulė tyli mal
šina, kurios griaučiai niukso 
šešėlyje. .

H.
Darbininkas išmestas gatvėn, 

ant grindinio. Visą savaitę jis 
dilina šaligatvius, nesurasdamas 
darbo. Jis vaikščioja nuo durų 
prie durų, siūlydamas savo ran
kas, savo raumenis, visą save 
bet kokiam darbui, bjauriau* 
šiam, sunkiausiam jir kenksmin
giausiam. Visos durys — užda
ros.
'Tada jis siūlosi dirbti už pu

sę kainos. Tačiau durys lieka 
uždaros. Jis dirbtų už menknie
kį, kokio jam nepagailėtų. Tai 
nedarbas, baisus nedarbas, skel
biąs didį vargą darbininkams, 
Panika sustabdė visą pramonę 
ir pinigai, bailieji pinigai pasi
slėpė.

Po savaitės viskas baigta. 
Dar pamėginęs paskutinį kartą, 
skurdo nuvargintas darbinin
kas grįžta tuščiom rankom. Ly
ja; šį vakarą Paryžius — niau
rus, purvinas. Jis eina per lie
tų, jo nepastebėdamas, vien 
jausdamas tik badą, sustoda
mas, kad ne taip greitai parei
tų. Jis persilenkia per tilto tu
rėklus; baltos putos daužosi į 
tilto atramas. Jis dar labiau pa
silenkia; smarki srovė teka po 
juo ir įšėlusiai jį šaukia. Pas
kum jis pats sau sako, jog tai 
butų bailystė ir nueina.

Nustoja lyti. Auksakalių vit
rinos žėri šviesa. Išmušęs stik
lą paimtų brangenybių saują ir 
turėtų duonos keleriems me
tams. Restoranų virtuvės šnypš
čia; jis pastebi už baltų musli
no užlaidų valgančius žmones. 
Jis padidina žingsnius, atsidu
ria priemiestyje ir eina pro 
cukraines, kepyklas, dešrines, 
matydamas visą ėdrųjį Paryžių, 
kuris išsirikiuoja bado valando
mis.

Iš ryto jo žmona ir maža 
dukrelė verkė ir todėl jis žadė
jo vakare atnešti jonis duonos. 
Grįžti prieš naktį ir]pasakyti, 
kad jis buvo'* jdniš! ! šumelaVęš, 
jis nedrįsta. Vaikščiodamas jis 
klausia save, kaip jis įeisiąs ir 
ką pasakysiąs jų kantrybei su
stiprinti. Bet ilgiau likti be val
gio jos negali. Jis pats dar ga
lėtų pabandyti, bet jo žmona 
ir dukrelė per silpnos.

Staiga jam ateina į galvą el
getavimas. Bet kai pro šalį ei
na ponia ar ponas ir jis nori iš
tiesti ranką, jo ranka pasidaro 
tarsi medinė ir gerklė susispau
džia. Jis lieka bestovįs šaligat
vy, ir kaip reikiant apsirengę 
žmonės atsigrįžta ir, matydami 
jo laukinį išbadėjusį veidą, ta
ria jį esant girtą.

III.
Darbininko žmona, palikus 

viršuje užmigusią mergaitę, pri
ėjo prie durų slenksčio. Liesa, 
apsirengusi kartūnine suknele, 
moteriškė dreba, atsidūrus šal
tam gatvės ore. Jos bute nieko 
nebeliko, ji viską nunešė į lom
bardą. Užteko vienos nedarbo 
savaitės butui ištuštinti. Vakar 
skudurninkui ji pardavė pasku
tinę vilnų saują iš matraso; tuo 
pat keliu išnyko ir jnatrasas. 
Beliko maišas, kuriuo ji priden
gė langą, kad ne taip pustų vė
jas, nes mažytė labai kosti.

Ji taip pat, nieko nesakyda
ma vyrui, ieškojo darbo. Bet 
nedarbas dar skaudžiau, kaip 
vyrus, palietė moteris. Ji girdė
jo nelaimingąsias raudant visą 
naktį lipynių aikštelėj. Ji suti
ko vieną, stovinčią prie gatvės 
kampo; kita mirė; kita dingo.

Jinai, laimei, turi gerą nege
riantį vyrą. Jie gyventų ištek
liuje, jeigu nedarbo metas ne
atimtų iš jų visko. Kreditai pa
sibaigė: ji skolinga kepėjui, 
krautuvei, daržovininkei ir ne
drįsta net pasirodyti prieš krau
tuves. Dieną ji nuėjo pas savo 
seserį paskolinti dvidešimt su, 
bet tenai taip pat rado tokį 
skurdą, jog ne žodžio netarusi 
ėmė verkti ir, tada jos abi ilgai 
verkė. Išeidama ji prižadėjo at
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nešti kąsnelį duonos, jei tik jos 
vyras tuščiom negrįšiąs.

Vyras nepareina. Lyja. Ji pa
sislepia už durų; stambus ląšąi 
tekši po jos kojų; vandens dul
kės skverbiasi pro jos plęnus 
rubus. Kąrtais, netekus kantry
bės, nepaisydama liūties, ji iš
eina ir eina iki gatvės galo pa
žiūrėtų, ar nepareina tas, kurįo 
ji taip laukia; ir grįžta ji su
šlapus ir šluosto rankas į savo 
plaukus, kartais ją nukrato dre
bulys; ji vis laukia.

Praeiviai ją stumdo. Ji susi
traukia, kad niekam nekliudy
tų. Vyrai žiuri jos veidan, kar
tais ji jaučia šiltą alsavimą apt 
savo kaklo. Tarsi visas įtartina- 
sai Paryžius, purvina gatvė sa
vo žiauna šviesa, savo užimu 
norėtų ją paimti ir blokšti grio
veliu. Ji alkana -- vadinas, vi
siems priklauso. Priešais — ke
pėjas; ji mąsto apie mažytę, 
kuri viršuj miega.

Pagaliau pasirodo jos vyras. 
Jis bailiai slenka, glausdamasis 
prie namų, kaip nusikaltėlis. Ji 
skubiai prišoka ir ilgesingai 
žiuri į jį.

—Na! murma jinai.
Jis neatsako ir nuleidžia gal

vą. Tada ji pirma, mirštamai 
išblyškus, L pa viršun.

IV.
Viršuj mergaitė nemiega. Ji 

nubudo ir, žiūrėdama į gęstantį 
žvakigalį ant stalo krašto, mas
to. Kažkas baisinga, liūdna rei
škiasi jos, septynerių metų mer
gytės, veide, jos nuvytusiuose 
ir, kaip subrendusios moters, 
rimtuose bruožuose. Ji sėdi ąnt 
krašto dėžės, kuri atstoja jai 
patalą. Jos basos nukarusios ko
jytės dreba; kaip liguostos lė
lytės rankutės glaudžia prie 
krutinės skarmalus, kurie ją 
dengia. Ji jaučia krūtinėj karš
tį, ugnį, kurią norėtų užgesytį. 
Mąsto. Ji niekados neturėjo žai
slų. Ji negalinti eiti mokyklon, 
nes neturinti kurpaičių. Atsi
mena, kaip jos, ipotina, rodos, 
jau seniai, vedžipjp , ją saulės 
Šyiesoje.: Reikėjų pęrsi k rausty
ti; ir nuo to laiko, , j ai rodos, 
didelis šaltis siaučia namuose. 
Ir todėl ji nepatenkinta; ji vi
sados alkana. ę :

Tai toks gilus dalykas, kurį 
ji nagrinėja, negalėdama supra
sti. Vadinas —; visi alkani? Ji 
bandė su tuo apsiprasti, bet ne
galėjo. Tur būt ji per maža, gal 
tam žinoti reikia suaugusių. Jos 
motina, be abejonės, žino šį da
lyką, kuris slepiamas nuo vai
kų. Jeigu ji išdrįstų, tai paklau
stų: kas jus leidžia pasaulin, 
kad taip alktumėt?

Paskum pas juos taip nedai
lu! Ji žiuri į langą, kur kabo 
maišas, į nuogas sienas, į bal
dus be kojų, visą šito* tvarto gą- 
dą, kurį nedarbas subiaurina 
savo nusiminimu. Vargšė neži- 
nėlė tariasi tik sapnavusi šil
tus kambarius su visokiais bliz
gančiais daiktais; užsimerkia, 
kad vėl galėtų visą tai pamaty
ti; perėjusi per plonytes blaks
tienas žvakigalio šviesa tampa 
didžiu aukso spindesiu, kur ji 
norėtų įeiti. Bet papučia vėjas, 
pro langą įeina šaltas oras ir ji 
kosti. Jos akys pilnos ašarų.

Seniau, likusi viena, ji bijo
davo; dabai* jai vis vien. Ka
dangi nuo vakar dienos jie nie
ko nevąlgė, tad, turbūt, jos mo
tina nuėjo duonos ieškoti, ši
tą mintis sudominą ją. Ji sutai
kys savo duęną mažais kąsne
liais ir ims vieną po kito. Ji 
žais su savo duona.

Motiną įėjo, tėvas uždarė du
ris. Mąžytė, labai nustebus, žiu
ri į abiejų rankas. Motinai ir 
tėvui nekalbant, ji, truputį pa
lūkėjus, dainuojamai kartoja;

—Ąš alkana, aš alkana.
Tėvas, įlindęs į tamsų kam

pą, suspausdžia rankomis gal
vą; jo pečiai krūpčioja nuo sun
kios tylios raudos. Tramdyda
ma savo ašaras, motina guldo 
mažytę. Apdangsto ją surankio
tais skarmalais, įkalbmeja, kad 
butų protinga, miegotų. Bet 
mergaitė, lendamą dantis nuo 
šalčio ir jausdama, kad jos krū
tinėj ugnis dar labiau dega, 
tampa labai drąsi. Ji apkabina 
savo rankutėmis motinos kak
lą ir pusbalsiu klausia ją:

—Pąsakyk mama, kodėl mes 
alkani? Vertė Kapnys

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudi >»»?■<>«.

Margumynai
Margumynai arba įvairenybės
Nedužtamas Stiklas

Nedužtąmas stiklas techni
koj jau nebe naujiena. Vokie
tijoj jau yra fabrikas, kur ga
minama stiprus, nedužtąs 
stiklas, nedužtami virtuvėms 
stikliniai indai, stiklas, pra
leidžiąs . ultravioletinius spin
dulius ir tt. Dabar vienoj iš 
tos fabrikos laboratorijų pa
vyko išrasti naują ypatingą 
stiklo rųšį. šis stiklas, įvairių 
rūgščių neįveik., išlaiko spau
dimą iki 100 atmosferų, nespro
gsta kad ir staigiai pakeitus 
temperatūrą tarp 0 ir 160 lai
psnių. Lengvai galima supras
ti kokios didelės reikšmės tu
rės šis stiklas pramonėj, kai 
jo gamyba bus tinkamai su
tvarkyta. Ypač daug laukiama 
iš tokio stiklo šilko fabrikuo
se.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 496S 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir Įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių Įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St C AL. 4118

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

geriausi šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
C lytas. Niekas negali sugęstiar- 

a 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.

' i

1739 SO. HALSTED STREET

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

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suojant Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENuE

Tel. LAWNDALE 2630

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite danar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

BUYD^AND SAVE

TINKAMAI 
KŠTELES

Pažiūrėkit
' i Savo

Dantis—
Visi tai Daro

UP TO 
• iOOO

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$A.5O iki ?O■?.00 kiek

yj viena
KALBAME LIETUVIŠKAI

Pataisymai | 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. CHICAGO AVĖ.

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

GUM. NaujivHĮ įkaityto 
tr įkaityta jai yraioMi 

ytrktnty rMateti M I 
tol krauhun^ kartai 
akalbkut Haaįtanito

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

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

MANOR FURNITURE M ART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albany) Phone PROSPECT 5757-5758
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Rimties valanda demokratijoms
■ ■ y ■-■ ■■ ,t L y

Anglijos ir Jungtinių Valstybių valdžios numato? 
kad antrasis pasaulio karas, netrukus, pasieks nulemian- 
čiąj$ stadiją, Rusijos pasipriešinimas gali būt sulaužy
tas —■- tuomet nacių karo mašina galės pasukti į Aziją 
arba šiaurės Afriką. Britų imperijai tuomet teks dėti vi* 
sas pastangas, kad nebūtų sugriautos jos pozicijos Egyp- 
te, prie Sutezo Kanalo ir Viduržemio juroje.

Ar vieni britai galės atsilaikyti?
Naciams įsiveržus į Aziją ir Afriką, Jungtinės Vals

tybes kažin ar begalės tenkintis tiktai ginklų ir lėktuvų 
siuntimu britams. Veikiausia, jos butų priverstos siųsti 
ir kariuomenę.

Viena tiktai viltis šito, išvengti, tai — kad sovietų 
Rusija nekapituliuos arba nesusmuks^ Londonas ir Wash- 
ingtonas už šitos vilties kabinasi, kaip skęstantis už pei- 
lio. Todėl premjeras Churchillas ir prezidentas Roosej 
veltas laikė sensacingą konferenciją Atlante. Todėl juo
du nutarė kuo galėdami padėti Rusijai. Todėl juodu pa
siūlė Stalinui siųsti savo atstovus į Maskvos konferenci
ją, nežiūrint to, kad Maskvą pasiekti šiandien galima tik 
labai kebliais ir pavojingais keliais.

kurių atmintyje buvo mizernas VorošilovO armijų pasi
rodymas pereitų metų Suomijos kare, tai buvo didelis 
“siurpryzas”. Žiūrėk, Stalino Raudonoji armija mušasi, 
nepasiduoda!.. 1

Bet po dviejų mėnesių mušimosi, toje armijoje jau 
pasireiškia nusilpnėjimo ženklai. Atrodo,, kad jos kairy
sis ir dešinysis sparnai gali, neilgai trukus, sugriūti. Tuo
met, žinoma, neišsilaikys ir centras (ties Maskva). O 
kas po to?

šis klausimas priklauso nuo to, ar sovietų Rusija 
dar turi didelę jėgų atsargą. 1

Anglai ir amerikonai, spręsdami apie Rusiją pagal 
savo šalis, spėja, kad jos rezervai yra neišsemiami. Juk 
Maskva sakėsi galinti sumobilizuoti iki 20 milionų kaT 
reivių. Gamtos turtų šaltiniai Sovietų Sąjungoje neišse-r 
miami. Lozovskis aną dieną užtikrino pasaulį, kad Ru
sija “dar tik pradeda kovoti”.

O gal but> jau baigia? .
Per 23 metus savo būvio sovietų, valdžia stengėsi iš-? 

sunkti iš žmonių kiek galėdama daugiau naudos valsty
bei. Kartais tas diktatūros presas taip žmones suspaus
davo, kad milionai jų išmirdavo badu (pav. 1932-33 mm.). 
Kuomet šitokiomis pasibaisėtinomis aukomis sudaryta 
karo mašina sugrius, tai ką Rusija, beturės? Ar ji pa
jėgs — taip, kaip Anglija, kariauti ir tuo pačiu laiku 
gaminti naujus ginklus ir amuniciją? Vargiai, — ypač, 
kuomet jai gręsia pavojus netekti Ukrainos ir Leningra* 
do srities.

Laikas Rusijai nėra talkininkas. Pirmosios karo sa
vaitės jai buvo “laimingiausios”. Tolyn jos padėtis viso
se srityse — ne tik fronte, bet ir pramonėje, susisiekime; 
žemės ūkyje, gyventojų nuotaikoje ir t.t. — eis blogyn 
ir blogyn. Žiema gali laikinai sustabdyti vokiečius, bet 
žiema kartu reikš baisų vargą Rusijos gyventojams.

Demokratijos to negali pakeisti, ir, kol Stalino dik
tatūra laikosi, vargiai ji leis demokratijoms į Rusijos 
reikalus “kištis”.

Bet tokia konferencija galės daryti planus tik atei
čiai. Dabartiniams mūšiams rytų fronte ji vargiai betų* 
ręą kokios nors reikšmės. O šitie mūšiai gali sovietų gink-

Apie Gen. Kubiliuną 
ir Voldemarininkus

kažkokio paslaptingumo vai
duoklių apsuptas. O tuo tarpu 
šis originalus reiškinys yra 
ne kas. kita, kaip auka gro
biui—-uodams ir muselėms — 
pavilioti, kurių Čia tiek daug 
akioja ant požemines, olomi 
sekančios, upės vandenų.

Kaip jau yra žinoma, vokiečių 
okupuotoji Lietuva dabar įeina 
į vadinamąjį Ostlandą — Rytų 
Kraštą, kūnam yra paskirtas 
Hęicho komisaras Lohse. Jisai 
paskyrė generalinį komisarą 
Lietuvai, von Renteln’ą. O šis 
sudarė ^generalinių patarėjų 
tarybą” iš Kubiliuno, Jurgnčię 
ir Germano. Kubiliūnas yra tos 
tarybos pirmininkas ir patarė
jas vidaus politikai.

Gen. Kubiliūnas 1934 m. ren
gė sukilimą prieš Smetonos dik
tatūrą. Kadangi tame sukilime 
buvo įveltas ir prof. Augustinas 
Voldemaras, tai atrodo, kad 
gen. Kubibliunas yra voldema- 
rininkas. Be to, jam įėjus į ge
neralinių patarėjų tarybą, da
bar Lietuvoje tapo atgaivinta^ 
voldemarininkų “Geležinis Vil
kas”.

Apie Kubiliuną ir voldemari
ninkus mes gavome dar papil
domų informacijų. Vienas Lie
tuvos darbuotojas mums rašo:

vių divizijos šaulių pulkui. Va
dovavo gerai.

i šiandien Lietuvą kontroliuo- 
jattti partija yra, veikiausia, 
yold.emarininkait — “vilkai”. Y- 
ra žinjoma, kad jau seniai “vil
kai” bwvo užmezgę kontaktą, su 
Karaliaučiaus naciais,

Dalinai, šitą aplinkybę ver
tindamas,. ir Škirpa pasiskubino 
atbėgusius voldemarininkus į- 
rašyti į “aktyvistus”.

Bat neatrodo, kad Škirpos ak
tyvistai galėtų būti rimti kon
kurentai “Vilkams”. Škirpa vis
gi bandę žadinti ir tautinius lie
tuvių jausmus, bandė operuoti 
žodžiais: “Nepriklausoma Lie
tuva”.

Nacių paprotys yra visur tu
rėti savo ųuislingus ir savo na
cius — Norvegijoje, Belgijoje, 
Francuzijoje ir t.t.

Šviesos vyliojami uodai ir mu
selės prilekia į vikšrelius, čia 
patenka į lipius žabangus ir 
tampa rajų vikšrų maistu. 
<ani gražus stebėti reginys, o 
lam baisus vyliuss šie vikšrai, 
matyti, gerai girdi, nes jei tik 
žiūrovai ima garsiai kalbėti 
arba šiaip kokiu budu sukelia 
bildesį arba kokį čia nepap
rastą triukšmą, tai tuoj iliu
minacija užgesta, nelyginant, 
kas butų elektros srovę iš
jungęs. Žiūrovams ar kokiam 
kitam triukšmo šaltiniui nuti
lus, ugnelės vėl ima pamažė
liu šviesti.

Margumynai

luotasias jėgas sunaikinti arba taip jas susilpninti, kad 
ofensyvio, karo vesti prieš nacius jos daugiau nebepajėgs.

Artimoje ateityje demokratijoms teks, veikiausia, da
ryti svarbius ir toli siekiančius tarimus. Ar Amerikos 
visuomenė yra tam pasiruošusi? ■ ■ ■ Įl ■ .| ■ — ! ■

Laikas, kaipo; talkininkas
•*. /JT ! _____
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Anglija ir Francuzija stojo i karą nepasiruošusios. 

Vieną jų todėl vokiečiai parbloškė “žaibo greitumu”. An
gliją išgelbėjo tiktai dviejų-trijų dešimčių mylių pločio 
vandens juosta, skirianti britų salas nuo Europos žemy
no, ir herojiški anglų lakūnai.

Hitleris norėjo padaryti “blitzkriegą”, bet jam ne
pavyko.. Karas pasidarė ilgas, ir juo ilgiau jisai tęsiasi, 
juo daugiau šansų turi demokratijos jį laimėti.

Laikas yra svarbiausias demokratijų talkininkas. 
Kiekvieną dieną demokratijos darosi stipresnės. Dėl to, 
kad jos nebuvo pasiruošusios karui iš anksto, tai jos yra 
priverstos ginkluotis dabar, kariaudamos. Bet Anglija 
šiandien yra nepalyginti stipresnė, negu metai laiko at-1 
gal, kuomet franeuzai, pasitraukę iš karo, paliko ją vie
ną mūšių lauke. Iš Dunkirko britų armija buvo sugrįžu
si namo beveik tuščiomis rankomis. Tik dėka to, kad 
prez, Rooseveltas skubiai pasiuntė jai atlikusius nuo per
eitojo pasaulio karo ginklus (už 36 milionus. dolerių), ji 
sugebėjo vėl šiaip-taip apsiginkluoti.,

Amerika tik nuo to laiko iš viso ėmė rimtai galvoti 
apie apsaugos pramonės išvystymą, šiandien jau nėra 
palyginimo, su tuo, kas buvo pereitą vasarą. Pažanga 
padaryta nuostabi. Bet vfea Amerikos pramonės galy
bė šiame kare ims pasireikšti tiktai ateinančiais metais, 
o pilną savo išsivystymą ji pasieks ne anksčiau, kaip 
1943 m.

Su diktatūromis yra kitaip. Jos ginklavosi per me
tų metus prieš prasidėsiant karui. Į karą jos stojo pasi
ruošusios, todėl jos galėjo pačioje pradžioje kirsti demo
kratijoms pasibaisėtinų smūgių. Bet dėl to, kad dikta
torių valdomose valstybėse visos krašto jėgos jau buvo 
pakinkytos į karo vežimą taikos metu, tai, atėjus karui, 
tų jėgų beveik nebegalima padidinti.

Hitleris stiprino savo karo mašiną, nuo 1939 m. rug
sėjo mėnesio, kuone išimtinai grobiu, įgyjamu okupuo
jamose teritorijose. Vokietijoje jisai jau seniai viską, ką 
galėjo, išspaudė..

Panašiai yra ir su Rusija. Jos diktatoriškoji valdžia 
taip pat, kaip ir Trečiasis Reichas, ginklavosi per metų 
metus. Tik per paskutinius šešis metus Stalinas išlaido 
karo reikalams apie 200 bilionų rublių! Visas Rusijos 
gyvenimas seniai buvo sumiiitarizuotas. Bolševikų dikta
tūra faktinai yra ne kas kita, kaip nuolatinis karo stovis.

Taigi ir Rusija, atsidūrusi kare> pradžioje turėjo 
tokią pat pirmybę, kaip ir Vokietija: tūkstančius tankų 
ir karo lėktuvų, kalnus amunicijos. Hitleriui susirėmus 
su Stalinu, karo mašina stojo prieš karo mašiną. Visiems;

DŽIAUGSMAS Iš SVETI
MOS NELAIMĖS

J. Baltrušaitis sakosi jau se
niai pastebėjęs korespondento) 
Dr. Pr. Ancevičiaus šališkumą, 
kuomet pastarasis dar rakinėda
vęs “Lietuvos Žiniose” apie 
Varšuvą, kaip ją naciai daužė 
1939 m. Tuose savo praneši
muose Dr. Ancevičius, esą, ne
kartą parodydavęs lyg pasige
rėjimą, kad lenkams nesiseka, 
— kas reporteriui visai netin
ka.

“Net pamaniau,” rašo pitt- 
sburgiškis Stalino klapčiu
kas: “Kodėl Lietuvos žinios 
tat talpina? Dėl biznio, dėl 
skaitytojų pritraukimo. Bet 
visgi reikėtų tokiems libera
lams būti atsargesniais. Išro
dė, kad Ancevięius džiaugėsi 
Lenkijos nelaime. Tai tik na
cio uodega gali tuom džiaug
tis,”
Bet to bolševikiško pasako

riaus atmintis, matyt, yra labai 
silpna.

Kas labiausia 1939 m. džiau
gėsi Lenkijos nelaime?- Sovietų 
Rusija! Maskvos diktatorius 
taip nudžiugo Lenkijos pralai
mėjimu, kad jisai, Molotovo lu
pomis, pareiškė, jogei Lenkijos, 
kaipo, valstybės “jau nebėra”! 
Ir jisai pusę Lenkijos pasiglem
žė.

Taigi pagal Baltrušaičio logi
ką Stalinas buvo už visus di
džiausias “nacio uodega”. I

O “Laisvės” redakcija pasi
rodo esanti dar žioplesnė. Iš to 
fakto, kad Vokietijos karo vy
riausybė leido Anęevičiui su ki
tais žurnalistais nuvykti į Lie
tuvą ir pamatyti, kas tenai at
sitiko, ji daro “išvadą” no tik 
kad Ancevičius esąs “nacis”, 
bet ir kad laikraščiai, kurie de
da Aųcęvičiaus pranešimus, esą 
“bendram froįtę” su, naciais,!

Tik paskutiniai žiopliai gali 
šitokius niękua tauzyti.

Juk visi žino, kad joks ko
respondentas negali nuvykti, į 
karo apimtas vietas be armijos 
vyriausybes leidimo. Amerikos 
laikraščiai ir žinių agentūros 
turi keli? korespęndentns įvav 
riuose Vokietijos frontuose^ Ar 
tai reiškia, kad tie korespon

dentai yra hitlerininkai ir kad 
laikraščiai kurie spausdina jų 
telegramas yra nacių talkinin
kai?

PARTIZANAI SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Įdomiai ..^nušviečia Rusijos 
partizaniškoJkaro klausimą, vie
na žymi Amerikos rašytoja, 
Freda Utleyr kuri 6 metus gy
veno Sovietų Sąjungoje, studi
juodama jos? ekonominį ir poli
tinį gyvenimją, ir paskui pralei
do pusę metų Kinijoje.

Ji sako, kąd; kiniečiai gali su- 
organiĮ.ųbiįį>įM^ii^a.nišką karą 
daug geriau^ negu rusai.

Rusijoje Stalino diktatūra su
naikino visus savarankiškai gal
vojančius elementus. Stalino 
diktatūra nepakenčia jokio ne
priklausomo liaudies judėjimo.,

c

Rusijos žmonės Stalino ne
apkenčia, ir- jisai tatai žino. Tor
elei Stalinas nieku būdu nesu
tiks, kad Rusijoje veiktų gink
luotos jėgos, nesančios po poli
cijos kontrole-. O jeigu tokios 
jėgos atsirastų, taj nėra abejot- 
nes,, kad jos atsisuktų ne tiktai 
prieš nacius, bet ir prieš bolše
vikus.

uTur būt, nėra pasaulyje 
šiandien žmogaus, kuris, turi 
tiek daug priešų, laukiančių 
progos jam atkeršyti (kaip 
Stalinas)” '— rašo Freda Ut- 
ley. “Jam pralaimėjus karą, 

. butų pavojus, kad jį nužu
dys pęrpykę jo paties žmo- 
nes, jeigu jisai nepabėgtų — 
sakysime, į Mexico City.”
Taigi tokio partizaniško ka

ro, koks dabar eina Kinijoje 
prieš japonus, Rusijoje negali 
būti, kol kraštą valdo teroris
tinė Stalino gauja. Stalinui ry« 
pi ne apginti Rusiją arba pade* 
t> pasaulio demokratijoms Įąir 
mėti karą, bet tiktai išgelbėti 
savo. kaijį. Nors jisai nuolatos 
kalba apie “partizanus”, bet ji
sai niekuomet neduos ginkįų 
žmonėms į rankas. Todėl Ruąi-> 
jos liąudis neturės progos pa* 
siprieŠinti naciams, jeigu ji to 
.įr norėtų. Bet. klausimas, ar 
Rusijos liaudis turi noro prie
šintis užkariautojams? Pami-

Gen. Knbiliunas yra labai 
rinitas asmuo, kur kas rimtes
nis ir vertingesnis už pulk. 
Škirpą. Metodingas, darbštus, 
kuklus ir atsargus. Savo laiku 
jisai buvo laikomas vienu ge
riausiųjų Lietuvos armijos ka
rininkų. Be to, jisai nėra ir blo
gos širdies žmogus.

Kubiliūnas nebuvo voldema- 
rininkas. Tik aplinkybių dėka, 
jis atsidūrė drauge su Voldema
ru 1934 m. birželio 7 d. sukili
me.

Tas birželio 7 d. sukilimas 
vyko faktinai prieš Smetoną ir 
jo giminių šeimą, pirmiausiai 
prieš Tūbelio puvėsius. Buvo 
reikalaujama, kad atsistatydin
tų Tūbelis.

Voldėina.rAs toje Visoję isto
rijoje, atrodo; iškilo atsitiktinai. 
Sukilimas prasidėjo' be Volde
maro.

Voldemarų parsigabeno iš Za
rasų, savo iniciatyva, keli jo 
pasekėjai: gusarų pulko kapi
tonas Matulevičius, to pat pul
ko majoras Puodžius, aviacijos 
karininkai Pyragius, Dženkąitis 
ir k. Jie parsigabeno Voldema
rą sukilimo naktį, apie parytį. 
Berods, Voldemarui neteko net 
palikti aerodromo. Ten jį apie 
9 valandą ryto areštavo.

Paminėtieji Voldemaro pase
kėjai,. aviacijos kąrininkai, bu
vo susitelkę Bęrlyne aplink 
Škirpą; mat, Voldcniarvy išva
žiavus į Kaunu,, jie atsidūrė be 
vado. Tai jie buvo Škirpos “ak
tyvistų” branduolys. Dabar at
rodo, kad jie visi sugrįžo į sąvo 
lopšį — Vilkus.

Galimas daiktas, kad, ilgi ka
linimo, o vėliau ir trėmimo me
tai gen. Kubiliun-ą pakeitė ir ji
sai pasidarė Voldemaro1 gerbė
jas, ar net garbintojas. Sunku 
pasakyti.

Kubiliūnas yra vedęs Lior- 
monaitę. Liormonai yra dalinai 
prūsiškos kilmės. Evangelikai. 
Pulk, hormonas savo laiku bu
vo Klaipėdos komendantas. 
Simpatijomis vokiečiams nepa* 
sižymėjo.

Vienu laiku Liormonas vado
vavo Pasienio pulkui (raitelių).. 
Beje, daug voldemariniijikų ka
rininkų išėjo kaip, tik iš to pa
sienio. pulko. Iš či.a, gal būt, 
tam tikri ryšiai su Voldemaro 
sąjūdžiu.

Geiu Kubiliūnas didžiojo ka
ro metu vadovavo vienam- lat- 
.... ■" .. , r, 

nėtęjį rašytoją. safeo:
’ ’ 1 /

“Kaip< viduramžių bau
džiauninkai, kurių ponai- ko
vodavo tarp savęs, Rusijos 
ūkininkas negali turėti jaus
mo, kad ponams pasikeitus, 
jo nelaimingas likimas pasi
dairys blogesnis/*

Ir Kurtieji Galės 
Girdėti.

Vienos ausų gydytojas dr. 
St. Jelinekas Austrų Medici
nos Draugijoj skaitė paskaitą, 
kur tvirtino, kad žmogaus au
sis sugaunanti ir priimanti n|e 
tik oro virpėjimus, bet ir elek 
Iros bangas. Kurčias, kuris ne
girdi dėl mechaniškų klau
sos organų sužeidimų, turėda
mas tačiau sveikus klausos 
nervus, reaguoja elektros ban
gų veikiamas ir gali girdėti — 
Dr. Jelinekas tą savo išradi
mą klausytojams šitaip de
monstravo. Visai atskiram 
kambary pastatė gramafoną 
ir transformatorių, šį pasta
rąjį sujungė elektros laidais 
su sale, kur posėdžiavo drau
gijos nariai —paskaitos klau
sytojai. Gramafono garsų sa
lėje nebuvo girdėti, bet kiek
vienas, paėmęs elektros laidus 
į rankas geriausiai girdėjo vi
sus gramafono išduodamus 
gąrsus, tuos garsus buvo gali
ma gerai girdėti net tik ausį 
priglaudus prie kūno to žmo
gaus, kuris laikė rankose ele
ktros laidus. — Dr. Jelinekas 
pareiškę,, kad klausos nervai 
jiąutrųs esą elektros bangoms, 
vadinasi, tie kurtieji, kurių 
tię nervai dar sveiki, galėsią 
girdėti. Dr. Jelinekas tą savo 
išradimą ketina pademons
truoti ir Vienos/teatre. Tos,ke- 
dęs, kur bus sodinami kurtie
ji,, bus sujungtos sn atitinka
mais aparatais. Kurtieji klau
sytojai, pridėję prie savo au
sų ar kūno to aparato elektros 
laidus, galės girdėti visa tai, 
kas teatro scenoje kalbama 
bei dainuojama.—Užsieniuose 
apie šį išradimą plačiai rašo 
ir tinkamai jį įvertina. Ateity 
iš šito išradimo daug ko ga
lima laukti.

Beždžionėmis 
Mintąs Medis

Iš Rio de ženeiro praneša, 
kad Brazilijos tyrinėtojas dr. 
Marino de Silva tvirtina atra
dęs nuostabų medį. Esą Bra
zilijos Gvijanoj-e yra medis, 
kuris inafliuasi žinduoliais. 
$io žiauraus augalo kamie
nas turįs keturias pėdas sto
rio, o aukštis siekiąs ligi ketu
rių namo aukštų, šakų sūku
riai, kaip taurės, pragaištin
gai slepiasi už didžiulių lapų. 
Iš to medžio dvokiąs kvapas. 
Tai esančios medžio virški
nančių organų dujos. Charak
teringa, kad nemalonusis kva
pas beždžiones ypatingai vi
liojus. Jos džiaugsmingai ko
piančios į tą medį, bet pakliu
vusias į jo šakas daugiau ne
beišlipančios — šakos greit 
jas apraizgančios. Nelaimingi 
gyvuliukai rėkią baisiausiu 
balsu, ginąsi rankomis ir ko
jomis, tačiau medis gana stip
rus ir negailestingas — nepa- 
leidžiąs savo aukų. Tris die
nas, liekanti beždžionė medžio 

’glėbyj. Po to tragedija’, pasi- 
Laigianti tuo, kad prisisotinęs 
medis ištiesiąs šakas ir išme
tąs nesuvirškinamus kaulus. 
Baisų reginį matęs daktaras 
Marino de $ilva. Aplink medį 
krūvos kaulų, kaukuolęs, ske
letai, kaip Persų mirties ir 
lepros šuliniuose.

Iš “W. M. z:

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prašo japonus aplei

sti Indokiniją
CANPĘRRA, Australija, rug- 

piučio 20 d. — Australijos m- 
nisjeris pirmininkas Menzie pa
reiškė, kad įtemptą padėtį ry
tuose sukėlė Japonai.

Niekas nenori kariauti prieš 
japonus, bet jie patys verčia ki
tas valstybes ginkluotis.

Jeigu japonai nori taikos to
limuose rytuose, tai privalo ap
leisti Indokiniją ir negrasinti 
silpniau ginkluotiems kraštams. 
Karas su Australiją priklausys 
nuo pačių japonų.

Šviečiančios Olos
Naujoj Zelandijoj ne taip

jau seniai rado įstabias olas, 
kurios, didumo nemažesnės už 
garsiąsias Mąmonto olas. Ken- 
tucky. Betgi šios olos įstabios 
ne tiek savo didumu, kiek 
tuo, kad: jos viduje šviečia. Jų 
šviesa eina iš tam tikros, rū
šies musių vikšrų, šios musės 
iki šiol nieknr nebuvę paste
bėtos. Kiekvienas toks vikšre
lis apsuptas plonu gličiu tin
kleliu kaip vortinkliu, pro 
kurį vikšro kūnelis ir šviečia, 
kaip mažutėlė lemputė. Miria
dai tokių lempučių laikosi 
prikibę prie nusileidžiančių 
nuo skliautų stalaktitų ir prie 
olų sienų. Jų šilenimas pro 
vortinklius ypatingai veikia 
Žiūrovą: žiūrovas jaučiasi

— Politiškuose Washingtono 
sluoksniuose kalbama, kad Har- 
Ųy Hopkjns pirmininkaus Ame
rikos delegacijai, kuri netrukus 
išskris į Maskvą.

— Rooseveltas paskyrė gen. 
Osborn daboti Amerikos kariuo- 
męnės dorovinį stovį iif gerą 
nuotaiką.

— Lenkai jau pradėjo orga
nizuoti savo kariuomenę Rusi
joj, kuri kovos kartu su rusais 
prieš vokiečius.

— Admiralitetas paskelbė, 
kad tapo sunaikintas submari- 
nas Cachalot. Italai paėmė ne
laisvėn 90 įgulos jurininkų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 
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Ieva Simonaitytę

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

(Tęsinys}
Netrukus ir įvyko visuotinis 

draugijos susirinkimas. Drau
gijoje lengviau atsikvėpė nariai, 
pamatę Martyną Lukšį savo 
tarpe. Ir vienu balsu jis liko iš
rinktas draugijos pirmininku.

Sekmadienis.
Graži ir saulėta ankstybos 

vasaros diena. Dėl to ir paledy- 
niškiai ne tiek dėl paties žodžio 
skubėjo į bažnyčią, ar į surin
kimą, arba į smuklę, kiek norė
dami pasivaikščioti tokiam gra
žiam ore. Juk per savaitę dir
bant sunkų darbą, lyg ir nejau
ti to gyvybę nešančio vėjo, lyg 
ir nematai ir negirdi vyturių 
čyrenimo padangėse. Yra ir to
kių Paledynuose žmonių, kurie, 
iš lovos kampo ištraukę prie
galvį, išsineša ir, pasimetę į pa
tvorį, ant jo atsigula. Ir taip 
ne pro šalį. Kiek pasnaudęs at
sibundi n.u.o bitės zvimbimo, 
kuri pralekia tik pro nosį, sku
bėdama į avilį.

ON SALF ATYOUR POST OFFICE 0R BANK

Ne, ne, jeigu jai nieko neda
rai, ji tau ir nieko nedarys...

Tik tur būt dėl to, kad toks 
(šiandien ypatingai gražus oras, 
ir pas Paledy nų Joniškį renka
si daug žmonių. Ten paskelb
tas jaunimo susirinkimas. Bet 
sunku pasakyti, kokių atvyksta 
daugiau: ar jaunimo, ar vyres
nio amžiaus žmonių. Tai paga
liau ir ne taip jau svarbu. Juk 
paskelbta, ir vis iš naujo sako
ma, kad kiekvienas gali atvyk
ti, kas tik jaunas ir lietuvis 
jaučiasi. Amžiumi niekas neri
bojama.

Taip, atvyksta daug lietuvių. 
Jie nori ką nors naujo pama,- 
tyti, ką nors išgirsti, kuo gale- 
tų tvertis, kuo galėtų vadovau
tis ir gintis prieš smarkėjantį 
priešą, kuris juo toliau, juo 
daugiau įsidrąsina.

Andai kaimyninėje parapijo
je buvo sušauktas susįrinkiuias 
— toliau nuo bažnyčios ir 
smuklės, pas trinią, nuokam- 
piai gyvenantį ūkininką.

Bet vis dėlto tai suuodė lent
pjūvės vedėjas Rosenfcldas; su
organizavo savo darbininkus ir 
nusivedė juos į. paskirtą lietu-

BUY 
UNITED 
STATES

SAV1NGS
BONDS 

ANDSTAMPS

k imas dar nebuvo įvykęs, dar 
nebuvo nė atvykę kviestieji. Dėl 
to Rosenfeldas* išlandžiojęs vi
sus kampus,, nieko neradęs, iš 
pykčio kruvinai apdaužė senelį 
ūkininką Ir tada išėjo “Die 
wacht am Rhein** giedodamas.

O kas bus šiandien 
nuošė ?

Užsimota gražiai 
šios dienos programą,
iš miesto keli kalbėtojai. Dėl to 
Joniškiai gražiai papuošė salę 
gėlėmis ir vėliavomis.

Ir Ądvė Perkamytė pasiruo
šusi su įvairiomis deklamacijo
mis. Ji žino; kad visi mielai 
klausosi jos jauno balselio. O, 
ji šiandien linksma! Ji pati su
sieji iavo eilėraštį. Jis ilgas, il-

Paledy-

į vykdyti 
Atvyks

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savlžgs Po«tor, showing an exact 

'''' duplicątion of the original' “Miriute 
Man” statue by famed seulptor 
Dapįel ęhęstęr French. Defense 
Bonos and Stenjps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of Ameriąa’a dafense preparations

rrr

47634740

No. 4740—476Š. Išeiginės suknelės. Sukirptos mieros nuo 36 iki 48
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti pąduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir ądrąsą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliai? kartu sų užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.* 1739 
So. Haiated St., Chicago, UI.

gas, ir, jos nuomone, labai gra- 
k žus, nes jame kalbama apie Lie
tuvą, tiktai apie Lietuvą nuo 
žilos senovės iki šiandien. Ad
vė jau įsivaizduoja, kaip suąi- 

kVU&Usięjį šluostysiu ašaras su- 
t sįgrąųdįin.ę* kaip paskui jai 
) ąpaus visi ranką, dėkodami už 
jjoą dąrbą, M jį tik^

■tait uęšyk&ė^ šįąndieų jįį pąjo-. 
jdyą* ką galiA ką moka. Tegul 
į tai žino ir iš miesto atvyku- 
|šieji asmens.

Ate dama į susirinkimą, Ad~ 
Ivę. netikėtai pakliūna, į didelį 
žmonių kamuolį. Pagaliau ji pa
stebi* kad tai yrą ne visai blai
vus vyrai ir jie parvirsta iš 
smuklės.

O, Advės nuotaika smunka. 
Įsprukusi pas Joniškį, ji jau 
randa susirupinusį draugijos 
pirmininką:

—Kažin, kažin, kas šiandien 
bust

—Nieko* nebus. Nereikia nu<- 
siminti, —drąsina Advė.

Bet pirmininkas, Martynas 
Lukšys, lieka susirūpinęs. Jis 
vyras, jis mato toliau ir giliau 
negu Advė. Į salę suėję lietuviai 
laukia susirinkimo atidarymo.

—Bet dar neatvyko atstovai 
iš miesto... — pirmininkas ne
rimsta. — Kodėl neatvyko? Pa
sitikėjome.

—Nieko. Į^ąd neatvyko, ir ne
reikia. Atliksime tokią progra
mą, kokią galime patys atlikti, 
— sako Perkamytė ir jau taria
si su Lukšiu.

Tuo tarpu aplankęs jau ap
lipo anais iš smuklės parvyku
siai# vyrais. Sukaudami, nę vi
siškai tarpu savęs sutardami, jie 
užėmė tinkamas sau pozicijas. 
Drąsesnieji arčiau prie durų, 
arčiau prie langų.

Bet iš kitos pusės, lyg juodas 
ąudros debesys, pamažu par
slenka ką tik iš bažnyčios išė
jusių žmonių pulkas. Ne vięu 
tik vyrai, bet ir moterys. Ties 
Joniškio namais susitinka abu 
buriu. Tai prišaukdami pažįsta- 
mies, tai rankas vienas kitam 
paspausdami, susimąjšė atvyku- 
.siejij.fįr šep ten pasikeisdami 
vietomis ar pasitardami, kaip 
geriau butų tada, kad...

Paskui, dar laiko esant, 
sikeitė mintimis:

—Nebuvai bažnyčioje?
—Ne ... Aš rengiausi eiti 

mokinti tuos lietuvius.
—Ir mes atėjome . . .
—Kur padėjote knygas?
—Knygos netrukdo: jos ki

šenėje .. . Bet, štai,. lazdą ran

—Ar tu duosi, ar aš trenksiubrazdo, jie pulė gelbėti savo 
vėliavą. Bet jiems priešais atsi- tau vieną į pasmakrį? 
stojo keli vyrai su žibančiais 
smailiais peiliais rankose.

Draugijos pirmininkas puolą 
,į tarpą-

—Vyrai, lietuviai, — šaukia 
jis. — Tai tik popierius, tai tik 
popierius! Kada mes turėsime 
tikrą vėliavą, tos niekas m.um& džių šaknų ir susikruvino nosį, 
nebeišplėš! -

! Bet susi pr a tusieji lietuviai 
■negali nusiramink Juk jeigu, 
jie tvertų, jie sumaltų Iįuos ke
lis vyrukus čia,, alėje^ Bet pir
mininkas mato ne tiktai tuos 
kelis vyrukus salėje: jis mato 
juodąjį žmonių debesį palangė
se. Jis mato, kąd jie visi gink
luoti: kas revol\eriais», kas laz^ 
domis, kas akmęmmis. Visų jų 
akys pasruvusios kerštu.. J»įe 
trokšta kraujo, kraujo, kraujų! 
Pirmininkui atsistoja, ptaukat 
piestu: tereik.a t-k vi,eno> ik lie
tuvių pusės kumkti.es smugie 
ir . .. karo išauklėtasis krauge
rys žyėris butų paleistas iš ry
šių — lietuvių sąskaitom Ir pir
mininkas maldaują:

—Draugai, musų kraujas per 
brangus čia pralieti sų girtuok
liais. Bukime vyrai, taupykime 
savo jėgas vėlesniam laikui. At
eis ir ta diena, kad męs džiū
gausime.

Lietuviai susipranta, jie atsi
traukia;. priešai lyg tyčia juos 
beveik murdytinąi sumurdo į

Baužukas nenori duoti. Jis 
nori savo, grobį nusinešti į 
smuklę ir ten laimikį parodyti 
likusiems draugams. Bet... ne
siseka. Kažin kas pakišo koją. 
Budrius, griūva ir jau guli. Kris? 
damas j,i.s virto veidu ant me-

Q vėliavą pagavo kitas, ir umu 
-momentu ji sudraskyta į 
įmulkW U^Jpučius.

Likusieji prie Joniškio sve
taines triukŠKiądariai džiugau- 
dami užtraukė patriotišką vo
kišką dainą. Visų veidai žibėjo 

' iž pikta džiaugsmo, kad pasise- 
; kė sutrukdyti lietuvišką susirin- 
kb»ą* Nors jau nebebuvo prie- 
žasties, vtavien neiškentėjo vie- 
nas kitas,, ueįsviedęs kelis ak
menis į salę.

Lletuviaųis reikėjo trauktis, 
’ir jie traukės. Tyliai jie išėjo 
namo pro kitas duris, kad ne
būtų dar daug.au užkabinėja- 
mi.

—Ar neatrodo, kad mes nuo 
jų bėgame? — nekantriai, lu-

Šiandien tokia tvanka, kuri 
stačiai persineša į žmogaus kū
ną, jį v^sišjkai paraližuodama. 
Kelis kartus jau Advė brido į 
Minijos vandenį, norėdama 
bent kięk atsivėdinti. Bet išlin
dus iš upės, vėl tas pats. Dar
bas visiškai neina nuo rankos. 
Jis veliasi ir veliasi nesibaigda
mas. Kelintą susintą siūlę Advė 
jau ijšąrdę. Bet geriau nė tada 
nepasidarė. Priešingai* visiškai 
susigadinę siuvinys.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt R<L Austin 1175
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

XSZ

MSB. Naujienų skaityta-

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

pa-

pa-

—Ak, tai. O aš turiu ir brau
ningą ... dėl visą ko ...

—Mes tiems išdavikams p‘M0- 
dyaime!

—Mes jų žarnas ištąsysime 
per bažnyčios, bokštą...

—Šiandien bus daugiau krau
jo praliejimo, kaip, prie Varšu
vos.

—Vaike, ar tu buvai prie 
Varšuvos? Tavo nosis smurgi- 
ną tebebuvo, kaęių ųięs į Varšu
vą maršierayųnito.

—Ncsigirkis, netjigirkis, tą

vė Perkamytė.
—Gali būti,, kad taip atrodė, 

— atsakę Lukšys?, — bet pali
kime. jiems tą džiaugsmą. šian
dien džiūgaują jie — rytoj mes.

- Bet kada, kada bus tasai 
rytojus — atsidusta Advč.

kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
\IETŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO-. tLL.

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
liOCAL &; LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Muaų dąrbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAVVNDĄLE AVĖ.

J. and C. Saroekas, sav.
Visas dąrbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

• FOTOGRAFAS 
(ONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mę- 
dprniškomis u ž 1 f i- 
domw ir Hollywood 
šviesomis. Dąrbas 
„arnc fuotes 

! t?C W. 63rd St 
Tel ENG. 5883-5849

. .... ..........................

tik kojos neša, į gatvę. Tada di
delio pulko lydimas jis nueina 
smuklės link, dainuodamas ka-

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.____________ _

LOAN ASSOClAUONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11M

arcus

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

i

^ATVDŽLAI tėmykit, Kad 
šyąEurąąs bu.t,ų pająiko- 
mas apie namus.

• k 3 d; reika.-
lįngi remontą; prie nąmų 
butų tuojau atliekami. Se- 
nĮa& išdžiuvęs, rąedis kvie
stą gaisrą.

: * STATANT namą, neskai
tykite n?ed£įagps; kainos 
svąębęsąę už;

—-rrrrrrm-s

popie
riai. turętų. būti išpiešti 
laukan, nes namuose jie 
išstąto. gaisra pavoj ų.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nu.o 8:45 v. ryto 

iki 9:L5. vai ryto.
^uvaUuMib nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Ptrmądieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
lęgirrkit vėliausias žinias 
muziką ir kitus jdomius 

pranešimus.

dama greit nutyla. Prie Bau- 
žuko prišoka kitas karžygys ir 
griežtai pareikalauja:

—Duok man tą vėliavą !
Bet Endrius Bauža ginasi 

rankomis ir kojomis:
—Aš pirmas buvau, aš ją nu

plėšiau, ir ji man priklauso.
—Sakau, duok!
—Reikėjo, pačiam pasiimti. 

Bijojai pirma eiti. Ko nori da
bar?

atlikęs.,.
—Tylėkit vyrai, negalime 

tarpų, savęs, pęątis, jęi priešą 
norime nugalėti.

—Tam priešui tik sprigį po 
nosies* ir jis gulės...

Trečią valandą po pietų jau
nimo draugijos. pirmininkas at
veria susbfiEbkimą. Jam dar ne-^ 
baigtis pąsveikinj.mo žodžius 
tarti, lauke pakylą triukšmas.

Į salę staiga. įsiveržia kęli 
drąsuoliai, j,ie dvokia degtine. 
Ką jie- dabar darys? Aiškiai ma
tyti,. kąd jie pasiryžę didžiam 

[Žygiui. Ijtet tuo tarpu jie nie
kų nedarę. Kelis kartus jie mė
to žvilgį į sieną,

—Anos neimti: tai prancūzių, 
bęt šitą...

Sienoj kabo prancūzų triko-, 
lorė bei lietuvių vėliava.

Kol lietuviai susiprato, kas 
čia darosi, prie sienos kabau- t 
čioji vėliava dingo. Ne, nedinr.| 
go: ją laikė aukštai iškėlęs ran^ 
koje Baužos Endrius.

Vienas ir kitas iš lietuvių su

Turtas Viiš$G, 000,000.00
Apart Apsaugos, Turime O RftR ABA BH 

ATSARGOS FONDĄ ViršOUuU,UUUiUU

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
ji$ atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
galį m u s. apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

iT. RYPKEVICIA
"RASOM VISOKIA APDRAUDĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREET

ŪK OF PRTTERnS

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

t—rrc

I

V

!

šaukite CANAL 8500
Vardas -

NAUJIENOS 
1739 So Jtlbted 8t.. 
ChIcac<S M.

Adresas

Miestas

Valstija

kumkti.es
daug.au


NAUJIENOS, Chieago, fll Penktad., rugpiučio 22, 1941
■ ■ , - ■ - - - - ir --- - - 1

Sustreikavo Borg- 
arner Darbininkai

Rockforde
CIO Reikalauja Pripažinimo
ROCKFORD, III.’ — Nežiū

rint valdžios pastangų neprilei
sti prie streiko, vakar Borg- 
Warner dirbtuve nustojo dirbu
si-. 870 dirbtuvės darbininkų pa
liko darbus ir pradėjo ją pikie- 
tuoti.

CIO Auto Workers unija trys 
savaitės atgal nubalsavo strei
kuoti, jeigu kompanija nesutiks 
duoti jai pilno pripažinimo. Iki 
šiol abi pusės vedė derybas, bet 
vakar jos paįro.

Registruoja 
Darbininkus
Amun. Dirbtuvei

Busianti Didžiausia Valstijoj
HERRIN, III. — Vietinis val

stijos darbo biuras skelbia, kad 
jau suregistravo 3,000 darbinin
kų, kurie nori dirbti Lake Crab 
Orchard amunicijos dirbtuvėje.

Valdžia dar tiktai ruošiasi 
Įmonę statyti, bet biuras jau 
priima darbininkų aplikacijas. 
Tai busianti bene didžiausia 
amunicijos ir ginklų įstaiga val
stijoje.

Streikas Benton 
Harbore, Mich

CIO Nori Pripažinimo
BENTON HARBOB, Mich. — 

Darbininkai streikuoja Malle- 
able Industries Co., dirbtuvėje, 
ir reikalauja pripažinimo CIO, 
taipgi 10 centų daugiau algos 
valandai.

Armija užvakar iš dirbtuvės 
per pikietas išvežė baigtų pro
duktų, kurie yra reikalingi gin
klų gamybai vienai Buchanan, 
Mich., dirbtuvei.

Mirtinai Nuplikino 
Dirbtuvėje

CICERO. — Karštas vanduo 
ir garas iš trukusio vamzdžio 
mirtinai nuplikino 2*0 metų dar
bininką James Vega, 736 South 
Loomis street. Nelaimė įvyko 
Taylor Forge and Pipe Works 
dirbtuvėje, 4735 W. 14th st.

Ančių Sezonas 
Prasidės Sp. 16

Tęsis 60 Dienų
WASHINGTON, D. C. — Val

džios patvarkymu spalių 16 d., 
Illinois ir Indiana valstijose pra
sidės dviejų, mėnesių ančių me
džiojimo sezonas. Kvota medžio
jo jams bus ne daugiau 10 į die
ną.

TAUPYMO BANKUTĖS

Universal Savings and Loan 
Association duoda kiekvienam 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka

mai. šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav
ings and Loan Association raš
tinę, 1739 S. Halsted St,

Diena Iš Dienos
MOZERIS SUGRĮŽO 
iš ATOSTOGŲ

Juozas Mozeris, Keistučio Sa
vings and Loan bendrovės se
kretorius,'vakar sugrįžo iš ato
stogų, kurias praleido vienam 
Michigano ūkiniam rezorte.

CALIFORNIETĖS
CHICAGOJE

Vakar Chicagon atvyko Ona 
Felskienė, Lietuvos garbės kon
sulo Los Angeles, Cal., žmo
na. Su ja kartu atvažiavo duk
tė ^iuta, kuri yra įžymi ledo 
čiuožėja, dalyvavus keliose “ice 
revues” kaip profesijonalė šokė
ja ant pačiūžų. Jos Chicagoj 
sustojo paket ui į namus po 
atostoginio keliavimo automobi
liu rytuose.

Pilipauskų
Vieša Padėka

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn jf. Cuiieikte
SENIAUSIA I* DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel YARDS 17414742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenus 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU *ALTIMIERU

Darbai, Algos 
Padidėjo Illinois 
Valstijoje

Vidutinė Alga $31-31
SPRINGFIELD, III. — Vasa

ros mėnesiams darbai papras
tai sumažėja, bet šįmet eina 
kaip tik priešingai.

6,482 valstijos dirbtuvės pra
neša, kad liepos mėnesį turėjo 
2% daugiau darbininkų, negu 
birželį, o algos taipgi padidėjo.

Vidutinė dirbtuvės darbinin
ko alga valstijoje dabar .yra 
$31.31 savaitęi. , H

Detroito Streikas 
Dar Nelikviduotas

AFL ir CIO Nenusileidžia 
Viena Kitai

DETROIT, Mich. — Detroi
tas ir vakar buvo be gatveka- 
rių ir autobusų. '

Ne vien miesto valdyba, bet 
federaliai ir valstijos tarpinin
kai vakar tarėsi su AFL ir CIO 
unijomis, bet gat’vekarių ir au-

—.....................

TARP MUSŲ ' 
BIZNIERIŲ

BIZNIS NUOSAVAM 
NAME

MARŲUETTE PARK. — Šie
met biznierė Ona Mureikienė 
pasistatė gražų bizniavą namą 
adresu 2548 W. 69th St. Jame 
įrengusi tavernos biznį, kurio 
įkurtuvės įvyks rugpiučio 23 ir 
24 dienomis.

Per eilę metų Ona Mureikie- 
nė ir a.a. jos vyras Petras čia 
užlaikė restoranų. O dabar ją 
matom darant didesniu mastu 
biznį ir dargi nuosavam name.

— Kaimynas.

Pabėgo Iš 
Kalėjimo

JOLIET, III. — Iš Slateville 
kalėjimo pabėgo 59 metų kali
nys, John Miller, iš DeKalb ap
skričio. Jisai yra pirmas kali • 
nys pabėgęs per paskutinius 20 
mėnesių.

GIMIMAI
CHICAGOJE

PACION, Stanley, 2331 North 
Menard Avenue, gimė rugpiu
čio 9, tėvai: Stanley ir Isabella.

BAMKE, Charles, 1539 No. 
Ashland Avenue, gimė rugp. 6, 
tėvai: Casimir ir Dorothy.

3 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVĖS

Laidotuvių Direktoriai

44IIU4MI

NARIAI
| Chicagos 

Cicero
■ Lietuvių 

Į Direktorių 
į Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

Telefonas YARDS 1410.

1646 West 46th Street Phone YARde 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street TeL Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Tėve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butb, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” , ■ 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuositet 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška. 

Naudokitės “NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

tobusų darbininkų streiko nepa
jėgė likviduoti.

AFL paskelbė streiką trečia
dienio rytą ir pareiškę miestui, 
kad tol streikuos, kol neuždraus 
“pašalinei unijai” (turi omenyj 
CIO) , kištis į transporto darbi
ninkų reikalus. AFL kaltina CIO 
jos narių “vogimu”.

Automobiliai
* 1 ‘

Pabrangs Apie 
$150-200

DETROIT, Mich. — Detroi
te eina kalbos, kad naujieji 1942 
metų automobili^ bus apie $150 
brangesni negu 194.1 rnęcĮcliąi, 
o kai kurie didesni automobi
liai kainuos apie $200 daugiau. 

’ A

Dyleriai naujųjų mašinų gaus 
žymiai mažiau, negu pernai ir 
šių metų pradžioje.

“Silpnoji Lytis”?
H00PP0LEj'4il. — Ukinin- 

ke Mrs. William Homstrom lai
mėjo metinį arimo konkursą, 
kuriame dalyvavo 19 vyrų ir 
tik ji viena moteriškė. 

■ ...  ' --- ----

Būrys Svečių 
Chicagoje Iš 
Baltimore, Md.
Nori Pamatyti Senai Matytus 

Draugus Ir Gimines.
BRIDGEPORT. — Mrs. ir 

Mr. Anthony Petraitis, 3020 
Chesterfield avė., ir jo sesuo, 
Mrs. Helen Matulionis, 717 W. 
Lexington st. abu iš Baltimore, 
Md., dar pirmu kartu lankosi 
Chicagoje pas savo gerus 
draugus, Mrs. - Agata Phillips 
827 W. 33rd IP1. ir Leo ir Mrs. 
Anna Radauskus.

Lanko Liet. Įstaigas.
Svečiai yra gerai pasiturin

ti baltimoriečiai, tocĮėl. suma
nė savo atostogas praleisti 
garsiojoj Chicagoj. Ne viską 
dar spėjo pamatyti, bet vis
kas svečius labai įdomina, 
ypač musų lietuviškos įstai
gos. Atgal ketina grįžti apie 
pabaigą mėnesio.

Svečiai aplankė Chicagoje 
pusbrolius Antaną ir Kaz. 
Kanaverckus, kurių Mr. Pet
raitis nebuvo matęs per 30 
metų.

Nori Pamatyti.
P-a Matulionis-Petpaičiutė, 

norėtų susitikti, jeigu dar gy
vos, Oną Baltaragiutę ir Salo
mėją Ignaciunaitę. Abi gyve
no ar tebegyvena Chicagoje.

—VBA.

Reiškiame širdingiausią pa
dėką visiems dalyvavusiems mu
sų 25-kių metų ženybinio gyve
nimo jubiliejiniame bankete, ku
ris Įvyko rugpiučio 17Jtą d., 
P. Vengeliausko svetainėje, 4500 
So. Talman Avė.

Ačiū visiems už brangias do; 
vanas ir jausmingus linkėji
mus. Mes jūsų neužmiršime per 
visą savo gyvenimą.

Kazimieras, Anna, sūnūs Ka
zimieras ir duktė Anna Pilipau- 
skai, 4559 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
.Stanley M. , Dadas, 27, su 

Frances Stach, 26
Vincent J. Grebliunas, 23, su 

Helen Wesbar, 23
Goodwin W. Moore, 26, su 

Eleanor Zamaravičius, 20
Joseph Fecenko, 20, su Mary 

Matas, 20
Joseph Simone, .29, su Ann 

Navruckas, 28

Reikalauja 
Perskirų

Dorothy žemaitis nuo Char
les žemaitis

Anna Szinkus nuo Kasimir 
Szinkus

Stella Teikertas nuo John Tei- 
kertas

BRIDGEPORT. — Neseniai 
jaunam biznieriui Jonui Andri- 
šiunui, 700 W. 31st street, su
ėjo lygiai 3 metai kaip bizny.

Prieš tai jis jokio biznio bu
vo nepraktikavęs, tačiau pasiro
do, kad Jonas turi tam reikia
mas savybes. Jį mėgsta, ma
tyt, ir lietuviai, ir kitataučiai, 
ir jaunimas ir senimas.

Vietinis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
/ra naudingos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir napal sutarH. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
r Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 2211d Street
- ' Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
Ofiso Tel. VTRginia 9636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. 0

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

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

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

TeL CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7494

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

2400 WFST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonas Brunswick 9597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS
Gydytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1939

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS «SS4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13
Rez. Telephone KENwood 4369

ADVOKATAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarime. 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tek Republic 4688

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1239

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tai.—Hyde Park 3895

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
LIETUVIU PREKYBOS BUTAS

VINCAS DOVINE

AŠAROS DĖL DIEVO
ŠAT.TTMIERO

LIETUVIŲ DIENOS 
Našlikč Kontestantė 

No. 41
Serija radio pranešimų apie organizacijų

’ IV.
Užbrėžtas Darbas 1941—1942 

Metams.
Labas vakaras!
Amerikos Suvienytos Valsti

jos pralenkė senąjį “krajų” 
(Europos pasaulį) dėl to, kad į 
šį kraštą atvyko imigrantai drą
suoliai, gražiausiam savo am
žiuje ir pilni pasiryžimo ir pa
jėgumo dirbti. Amerikai nieko 
nekainavo ateivio auginimas ir 
auklėjimas, čia Amerikoje mes 
radome palankias demokrati
nes sąlygas, kuriose suradome 
sau darbą. Išvystėme šią šalį —• 
iškirtom miškus, ištaisėm ke
lius, pastatėm fabrikus, namus; 
pakelėm ir savo gerbūvį aukš
čiau, negu kad yra bilc kur šia
me pasaulyje.

Proporcionaliai imant, mes 
lietuviai esame žymiai prisidė
ję prie viršminėto išvystymo 
šios šalies, nes mes atvykom į 
šią šalį industrializacijos laiku, 
kada miškams, mainoms ir fa
brikams darbininkai buvo labai 
reikalingi.

Pirmieji lietuviai drauge su 
latviais atvyko į Ameriką sep- 
tynioLkto šimtmečio gale. Tūk
stančiai lietuvių atvažiavo į A- 
meriką nuo 1901 iki 1915 me
tų. Pasaulinio karo metu mažai 
kas atvyko. 1925 metais imigra
cija į Suvienytas Valstijas tapo 
aprubež.uota. Dabar gali atvyk
ti'tik 336 lietuviai em’grantai 
per metus.

Kaip biznis, taip ir valstija 
ar tauta yra veikli ir pasekmin
ga, jeigu veikia organizuotai.

Lietuvos išeivija turi įvairios 
rųšics organizacijas, kur.os vei
kia savo plotmėje šiame krašte, 
bet iki šiolei nebuvo tokios or- 
gaiįįzącijos, kuri įą visą lietu
viška išeivijos veiįdrm^a t vaiz
duotų i^pnro/ytų/’kiĄ ant del
no,, ką mes veik am ir kaip mes 
veikiam kaipo Lietuvos ateiviai.

Mano mielas, mano brangus 
žalios jaunystės drauge, aš 
niekados neužmiršiu tų ašarų 
ir tų žalių sutemų, kada ak
menimis nukrito dvi tavo aša
ros dėl Dievo.

Tos dvi ašaros butų įšauku
sios stebuklą, o ta grintelė, 
kur jos nukrito, butų virtus 
stebuklinga vieta ir sugėdinus 
bedievius viso pasaulio.

Vakar aš mačiau tą grinte- 
lę, atčiau ji tokia; kaip buvo, 
gal kiek pasenusi, gal pakitė
jusi, o gal mano akys nebe- 
tos, tačiau vidur nakties aš ją 
pažinčiau, nors mano akyg 
būt ir visai atžlibintos rūsčių 
gyvenimo faktų, kurių, kaip 
tu žinai, be galo užgriuvo. 
Taigi, vakar aš mačiau tą 
grintele ir many atsirado ne
žmoniškas noras užeiti į tą'ką ir $100.00 vertės rūbų eilę 
kambarį, kur kadaise taip da- Nellie Yasius, 11007 So. Park 
žnai mudu žalsvų; sutemų me- Av., užsiregistravo į šaltimiero 
tu ginčijomės apie Dievą ir Lietuvių Dienos Našlikių Kon- 

testą, kuris įvyks rugpiučio 
31 ir rugsėjo ,1 dieną, Labor 
Day, žaliajame Oaks Darže 
prie 119tos ir Archer Avė.

Našlikių Karalienei bus 
renkamos dvi garbės palydo
vės, kurias apdovanos pats 
Morris B. Sachs $200.00 vertės 
rūbų eilėmis,

Valio Našlikčs iki Lietuvių 
Dienos!! —sk.

PONIA NELEI E YASIUS
Kadangi gavus progą laimė 

ti Našlikių Karalienės vaini

sporto

kurie 
kokios

HELP VVANTED—-FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGOS MERGINOS ir 

jauni .vyrai darbui maisto fabrike. 
PURITAN FOOD 'PRODUCTS

311 N. Desplaines.

MERGINA, ANTROJI darbinin
kė, patyrimas nereikalingas, savas 
kambarys, vonia, $9.00.

511 Linden Avė., Oak Park.
REIKALINGAS VIRĖJAS arba 

vyrėja; patyrę. Geras mokestis.
JOHN PILKIS

4915 W. 14th St., Cicero.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

MERGINA — MOTERIS. Bend
ras namų darbas. 5% dienos savai
tėje. Gyventi, išeiti. Kreipkitės po 
6:00. 4820 N. St. Louis. JUNiper 
7477.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemė Pardavimui___
DIDELIS BARGENAS

Namas su Tavernų, 5 ruimų fla- 
tas viršuj, garu šildomas, su fik- 
čeriais ir visais įrengimais. Geras 
biznis, seniai išdirbtas. Savininkai 
paseno' ir nori pasilsėti. Namas 
randasi ant Westem Avė., tarpe 
63 ir 59 gatvių. Namas, biznis ir 
stakas parsiduoda tik už $10/100. 
670 W. 18th St. Tel. CANAL 4847.

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS. Karšto .vandens Šilima. 
Gera . transportacija .2236 West 
45th St.

MERGINA, 17-20, kalbanti ang
liškai, dirbti į sandwich grill. Pa
tyrimas nereikalingas. $10 savaitei 
ir valgis pradžioje. Kreipkitės 1321 
East 57th St. PLAZA 9251

Nedaug beliko Lietuvos atei
vių veikimui užregistruot ir jų 
ve.kimo pėdsakams . palikti. 
Naujų Lietuvos ateivių dabar 
nėra ir nedaug jų bus. Seni iš
mirs. Čia gimusi karta ištirps 
tarpe kitų tautų, kaip druska 
vandenyje.

šitą užregistravimo, darbą 
Lietuvos ateivių Chicagoje ir 
jos apylinkėje yra užsibrėžus 
atlikti Lithuanian Chamber of 
Commeice of lE.nois. (~age. 
daujama, kau kiL.se lietuviu 
kolonijose būt. t :s pu d ro 
ma.)

Taigi Lietuvių Prekybos Bu
tas į savo tarpą nori įtraukti vi
sus dorus biznierius. Tuo pat 
laiku šita organizacija nori bū
ti naudinga biznieriams ir pro
fesionalams plečiant jų sąrašą 
tarpe savųjų.

Čia noriu pabrėžti, kad šitas 
sumanymas Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois 
nieko bendro neturi su Lithu
anian Telephone Directory, ku
ri užsimojus yra išleisti tūla 
spaustuvė ir tam tikslui yra 
renkami apmokami pagarsini
mai.

Į sąrašą biznierių ir profesio
nalų, arba angliškai vadinama 
Business & Professional Men’s 
Telephone Directory, Lietuvių 
Prekybos Butas įtrauks visas 
lietuviškas parapijas, pašaipū
nes, mokslo, teatro draugijas, 
taipgi pasilinksminimo, 
ir politinius klubus.

Gerbiami klausytojai, 
esate nariais valdybos
nors draugijos arba klubo, ma
lonėkite pranešti vardą jūsų 
draugijos ir klubo su pavardė
mis prezidento, sekretoriaus, iž
dininko; adresą ir telefoną
draugijos raštinės arba vieno iš 
jūsų viršminėto valdininko.
Draugijai ir klubui tas nieko 
nekainuos.

Jeigu turėsime pakankamai 
pinigų, tai manome išleisti tokį 
sąrašą lietuvių biznierių jr pro
fesionalų ir sąrašą lietuviškų 
parapijų, draugijų ir klubų apie 
Kalėdas. Matote, gerbiamieji, 
kad Lietu v. ų Prekybos Butas 
veikia naudingą darbą. Todėl 
tuos, kurie yra nariais šios or
ganizacijos, reikia remti.

Šiandien aš pateiksiu vardus 
kėl ų narių:

Garbės narys yra Lietuvos 
Konsulas Petras ' Dau'žvardis. 
Lietuvos Konsulato raštinė 'S0 
N. LaSalle St.

Tveriant šią organizaciją pir
mu prezidentu buvo Justin 
Mack\cwich — prez. Standard 
Federal Savings & Loan Asso- 
ciation, 4192 Archer Avė.

Kalbant apie Justin Mackie- 
\vich noriu čia pridėti tai, kas 
buvo praleista pereito ketvirta
dienio pranešime. Jo raštinėje 
buvo suorganizuotas LIETUVAI 
GELBĖTI KOMITETAS iš na
rių Lithuanian Chamber of 
Commerce of I I. 1939 meta.s 
itas komitetas surinko ir pe.

Lietuves Konsulatą persiuntė 
iCviivą virš $1,710.00.

tu ginčijomės apie Dievą ir 
dėl kurio tu tada praliejai dvi 
stambias ašaras, kurios dabar 
taip degina mano pavargu
sias smegenis.

Tu gali suprasti, kodėl aš 
neišgalėjau praeiti neužėjęs į 
tą vietą, kur jaunystė su žals
vais vakarais pražaliavo, ir 
kokių jausmų aš vakar sura
kintas nedrąsiai pabeldžiau į 
tas duris, pro kurias kadaise 
pavasariniu vėju įgriudavau. 
Vakar man visa amžinastis 
pradundėjo po kojom, kol aš 
išgirdau ne tavo jąuną skam
bų balsą, bet kažkokį seną ir 
kažkaip sutrūnijusį, kaip ir 
pati grintelė*

—Prašau — pasakė man 
kažkas už durų, ir aš nedrą-r 
šiai atidarydamas duris susi
lenkiau įeiti pro zemą angą į

/Pravėręs duris 
seną moteriškę, 
nustebusias akis 
ir

moteriškę:
—Ko gi pravirkai, močiute?
Ji man nieko neatsakė, tik 

per veidą, ramų, kaip akmenį, 
viena po kitos riedėjo ašaros.

Nežinau, kiek laiko praėjo 
jai taip beivepkiapt, o tas jos 
verkimas ilgais rūsčiais me
tais griuvo , ąnt mano galvos, 
ir aš, lyg šitrudadušis, buvau 
panudęs 
kančios, 
gęs, jei

pabėgti nuo tokios 
Bučiau gal ir pabė- 
bučiau neišgirdęs jos 
ašardhiis •' užspringu-

■ ! DBV ■< . ■

»» •!.»

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. baiiKieiaius 

ir Pagrabanu
331b t>o. Halsted Street

• Tel. YARDS 736*

Joscph F. Budrik -- Radio 
/alnnda kuria musų organizaci- 
a dabai naudojasi. Turi krau- 
uvę rakandų, radijų ir auksi- 
i u daiktu adresu 3409 South

siu
—Čia, vaJijft/lif daug ašarų 

jĮi'rdieta. kad Nįsa^? jaš kds;šū- 
seiiitų, aiifra ‘seŠUpė ašarom

Ir ji, šluostydama suodina 
prijuoste ašaras, ašarom už
springdama, ' minėjo vardą, 
kuris, kaip vėliau man paaiš
kėjo, buvo jųš sūnaus.* Thčiau 
ilgai aš negalėjau suprasti, 
kas galėjo .atsitikti jos sunui, 
kad ji tiek daug ašarų dėl jo

lu-

U Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms. Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone l.AFAVFTTF 5RM

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, wind», movies, 
elose work, late hours. Frėe dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

H n mn i ririuimiaii—■M—

Halstcd Sttecl.
John Bicnza —

Metropolitan State 
kas randasi ant kampo 22 ir 
LcavJt Street.

Dr. S. Bicžis — gydytojas ir 
chirurgas. Jo ofisas 2201 W. 
Ccrmak Rd.

Dr. S. Jakubs dantistas. Jo 
ofisas 2201 W. Cermak Rd.

Taigi, gerbiamieji, darykite 
o znį su tais biznieiiais ir nau
dokitės patarnavimu tų profe
sionalų, kurie finansuoja ir re
mia šitos organizacijos darbą 
pastodami jos nariais.

Btve.k kiekvienas iš jūsų, 
lausytojai, esate narais lietu- 
iškos draugijos ar kliubo. Pra

šyk, te jūsų valdybą, kad pri
dustu raštinei vardą, sąrašą 
.ardytos ir bent vieno valdinin
ko adicsą bei telefoną.
Li.huan an Chamber of Com- 

mcrce of Illinois,
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. CALumet 7358. ,
Iki ateinančio ketvirtadienio 

— geros kloties.
Anaunseris ir Sekretorius,

J. P. VUrkala

Prezidentas
Bank. Ban-

■■■

I

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO mėn. su

sirinkimas įvyks sekmad., rugpiu
čio 24 d., Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., 1 vai. popiet. Malonėkite 
laiku pribūti, nes bus renkami dar
bininkai ateinančiam kliubo pik
nikui, kuris įvyks rugsėjo 7 d. 
Taipgi yra daug kitų svarbių rei
kalų aptarti.

—J. Keturakis, rast.

REIKAI4NGA MOTERIS ar mer
gina kūdikiui 13 mėnesių senumo 
prižiūrėti. Tėvai samdomi. Alga 
$6.00 savaitei. CANAL 2244, Mrs. 
C. Schwarz.

MOTERYS, PATYRUSIOS sku
durų sortuoti, reikalingos. Pasto
vus darbas.

Advance Iron and Metai Co.
1144 So. Fairfield.

PARENGIMAI
PETIMS IR KALNIERIAMS 

stry gavoto jas. 440 So. Dearborn, 
i kambarys 270.

FIELD DAY PIKNIKAS 
Sekmadienį, rugpiučio Ž4 d. įvyks 
šaunus piknikas Liberty Darže, 
Willow Springs, III. rengiamas so
cialistiniai nusiteikusių chicagiečių 
paramai savaitraščio “Naujoji Ga
dynė”. Piknike bus dainų, žais
mių, dovanų ir tt. Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti. —Kvieslys.
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, rugpiučio 23 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svet., 2-me au
kšte, 3140 So. Halsted St. Visiems , , „
bus smagu šokt prie geros orkest- kuris moka visą spaudos dar- 
ros. širdingai visus užprašo atsi- bą. Atsišaukite greit.
lankyti — Parapijos Komitetas ir n 9521 1739 So Halsted St Klebonas Maskoliūnas.1 nox b0‘ nalslea

ODOS PADENGIMŲ IR rankie- 
nų dirbėjai prie čemodanų iš 
dirbimo.

BENNO HAHN and CO., 
234 So. Wells.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

odos

REIKALINGAS
DARBININKAS 

SPAUSTUVEI

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Teh YARDS 1001.

10 FLATŲ MODERNIŠKAS mū
rinis kampinis namas, lotas 60 pė
dų pločio. Garu šildomas. Randasi 
Marųuette Parke. Rendos atneša į 
metus, $5,400.00. Parsiduoda tik už 
$22,000.00. Priežastis pardavimo— 
savininką patiko nelaimė.

670 West 18th Street, 
Phone WENtworth 4837.

PARSIDUODA GERAS NAU- 
JAS namas Marųuette Parke. Sto
ras ir 5 kambariai viršuj.

2546 W. 69th St.

Pro ašaras ji man pasakojo 
apie savo sūnų ir nieko nega
lėjo pasakyti, nes ašaros upe
liais užliedavo jos veidą. No
rėdamas pagelbėti jai ir nu
raminti paklausiu ją:

—Negi minė jūsų sūnūs?
—Mirė, tik ne savo mirčia, 

—atsakė ji man ir krūptelėjo, 
lyg savo žodžių butų nusigan
dusi, o pavargusios trobos sie
nos, išgirdusios motinos deja
vimus, buvo beplyštančios.

Daugiau nieko neklausda
mas, aš supratau moteriškės 
nelaimę ir stovėjau nuleidęs 
galvą, kaip šermenyse. Dau
gybė minčių, lyg būrys paukš
čių, išgąsdintų, pakilo mano 
smegenyse ir, skausmas aštria 
vinim prikalė mano galvą. Aš 
nesmagiai pagalvojau apie 
valstybę, kuri savo ateitį stato 
ant motinų ašarų...

Garsų dejavimą išgirdusios 
suėjo į kambarį kaimynės, ir 
aš, pasinaudojęs proga, išėjau 
iŠ tos vietos, kur mudu kadai
se kalbėjom^ apie Dievą, ir 
dėl kurio tu ašaras dvi pralie
jai. Ir vakar buvo toks pat 
žalsvas vakaras, įr Šešupės 
srovė mėlyna juosta liejosi su 
padange, bet &Š nieko pažint 
negalėjau, Užmiršau ir tavo 
ašaras, - užmiršau ir jaunystę... 
Viską užmiršau. Tik niekados 
neužmiršiu moteriškės, ver
kiančios sunąus, kurio nežino 
ji nei kapo.

Ir jeigu tavo grynos vaikiš
kos ašaros tupėjo iššaukti patį 

kainu raminimu tds ašaros į Dievą, tai šitos ašaros jį tfe- 
gali virsti upeliu, pakįausiąuįtų pažadinti. ” '‘■v \ ■ .* ’

matydama nesma- 
sumišimą, paklausė

gal paklydai?
atsakiau tada aš

aš pamačiau 
atkreipusią 

į durų, pusę,
tą kambarį, ’Ktįrįo kerčio

je papuoštas popieriniais mez
giniais irt:r $'dpiėHnėftll° ’^ėleni 
buvo pakabintas iš mėdžio 
padarytas Nukryžiuotasis. Tu 
atsimeni mano išdidų santy
kiavimą >su Kristum ir tu, be 
abejo, nustebsi, jei mano aki
niuotos akys, nesmagiai pra
bėgusios pro klausančias akis 
senos moteriškės, atsirėmė į 
Kristaus kertę, ir aš prisimi
nęs seną paprotį pasakiau:

—Garbė Jėzui Kristui.
O moteriškės raukšlėtos 

pos tyliai man atsakė:
—Per amžių amžius.
Su pagarbinimu kalba 

mums nutruko, ir aš sumišęs 
stovėjau, nežinodamas ką 
kalbėti, kuo pateisinti šitą 
mano nelauktą atsilankymą. 
Moteriškė, 
gų mano 
mane:

—Ponas
—Ne, -

jai. Ne. šitą trobelę aš labai 
gerai pažįstu, šioje trobelėje 
nukrito dvi ašaros pievo.

Nežinau ar pamišėliu ar 
šventuoju mane moteriškė pa
laikė, nes mane buvo apny- 
kusios daugybė minčių, ku
rios visos daugybe balsų suri
ko mano sąžinėje, ir aš nunė
ręs akis žiurėjau į tas grindis, 
kur buvo nukritę kadaise tavo 
dvi ašaras, ir aš pamačiau, ar 
man tijc pasirodė, kad į purvo 
apneštas grindis krinta viena 
po kitos stambios ašaros.

Nustebęs xąš pakėliau akis 
nesmagiai laukdamas, kad 
Dievas man rodo stebuklą, bet 
aš nepamačiau jokio stebuklo, 
tik moteriškė, kuri mane suti
ko ir su kuria mudu pagarbi- 
nom Kristų, verkė ir stambios 
ašaros, riedėdąmos., per jos 
raukšlėtus veidus, krito viena 
paskui kitą ant purvinų grin-

Nusigandęs, bene V; aš bu
čiau priežastimi jos ašarų,- ir 
bijodamas, kad mano netin-

i ii

Ateiviai skaitlingai 
perka J. Valstijų 
apsigynimo bonus

JAUNAS VYRAS DARBUI nak
timis į sandwich grill. Reikia kiek 
patyrimo teendvičių kepime. .$18 
savaitei pradžioje. 1321 E. 57th St. 
PLAza 9251.

TEISINGI BARGENAI 
PARSIDUODA ŠIOS PROPERTĖS:

2 flatai po 4 kamb. Naujas, mo
derniškas muro namas, failo sie
nos toiletuose ir Kitchen Cabinets.

6 kamb. nauja moderniška muro 
rezidencija.

10 flatų geras muro namas.
3 flatai ir štoras, bizniavas 

ro namas.
3 flatai, 3—5 kamb. muro 

mas.
5 lotai visokio dydžio, geros

tos. Visi šie namai randasi Mar- 
ąuette Parke ir parsiduoda teisin
gom

mu-

na-

vie-

Twohy, Federal 
Bank System gu- 

raportuoja, jog' 
svetimos kilmės

REIKALINGAS FARMOS darbi
ninkas, patyręs. Kambarys, užlai
kymas ir alga. Mr. Barsheack. 
Commodore 2235, tarp 4:30 ir 5:30.

Pullman 6628, tarp 6:00 ir 7:00.

kainomis. Rašykit ar matykit
JOS. VILIMAS 

6753 So. Rockwell St. 
Tel. HEMlock 2323.

James 
Home Loan 
bernatorius, 
amerikiečiai
skaitlingai perka Jungt. Val
stijų Taupymo Bonus ir ženk
lelius per kooperalyves taupyk 
mo ir skojinimb bendroves.

“Iš 3,900 taupymo ir namų 
finansavimo įstaigų prie Fe- 
deral Loan Bank System keli 
šimtai tarnauja iš svetimų ša
lių atvykusioms investoriams 
ir pasiskolintojams, ir sveti-

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
krautuvėje kaipo klerkas ir bu- 
čerys. Box 2525. 1739 So. Halsted 
Street.

KONTRAKTORIUS TAISO MŪ
RINIUS ir medinius namus. Taiso 
stogus, kaminus, šalygatvius ir pa- 
damentu§. Galutiną darbą prie na
mo. Tel. PORtsmouth 6663.

JOE LILEIKA.

PAIEŠkAu PATYRUSIO bar- 
tenderio. Kad butų atsakomingas 
žmogus. 1843 So. Halsted St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus kaipo dženitorius ir darbui 
apie namus. 6424 Eggleston Avė., 
NORMAL 6902.

RAS KĄ TURITE MAINYTI 
^BA ĮMOKĖK * ŠIMTUS.*;

PirRftę bizniavę narna tarp didelių 
dirbtuvių, su tavern bizniu. Kaina 
$4,800. Priims mainais ką jus tu
rite. Turime visękių kitokių bar- 
genų pardavimui ar mainymui.

C. P. SUROMSKIS
6921 South Western Avė. 

REPublic 3713.

mų kalbų grupės savo rauko- prie
KALVIAI, FINIŠERIAI, patyrę

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA. 40 ak
rų, 8 kambarių namas, bėgąs 
vanduo, oru apšildomas, elektri
ką. 68 mylios, Indiana valstijoje, 
arti Lake Michigan. Su gyvuliais 
ir visu inventorium. Priežastis par
davimo — savininkas susirgo.

BARGENAS. ATSIŠAUKITE 
telefonu VIRginia 2481.

San

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automohiliajiii1^ Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 1940 M. Buick 
sedan. Visai mažai važiuotas, yra 
radio, air condition, šildytuvas. 
Išrodo kaip naujas, kaina $795.

4030 S. Archer Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Market. Pilna Midwest groserių 
stako. Modemus frontas ir fikče- 
riai. žema renda. Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.

BUSINESS CIIANCES
Biznio Progos

40 AKRŲ, DERLINGŲ, pusiau 
nuvalytų, 6 kambarių namas, prie
šais aukštesniąją mokyklą. $2,500.

Box 1, Route 1, Draper, Wis.

se turi daug tų bendrovių.
Tik Chicagoje yra daugiau 

kaip 50 stambių taupymo ir 
skolinimo bendrovių, ateivių 
įsteigtos, ir jos tarnauja 20% 
arba daugiau to miesto gyven
tojų. Ir panašios informacijos 
gautos iš New Yorko, Phila; 
delphijos, Detroit, Baltimore, 
Cleveland, Cincinnati, 
Francisco ir kitų vietų.

Išskyrus musų viešų moky
klų sistemą, jokia kita organi
zacija nelošia tokios svaribos 
amerikanizavimo rolės kaip 
šitos bendrovės. Svetimšaliai 
ypatingai nori turėti savo na
mus. Europoje jie neturėjo sa
vų namų, ten jų padėtis buvo 
visai kitokia.

Šie žmonės yra puikus ame
rikiečiai, jie gerai supranta 
skirtumą tarpe gyvenimo čia 
ir Europos šalyse. Jie įvertina 
asmeninį saugumą, laisvę ir 
progą būti finansiniai nepri
klausomam. Jie pripažįsta fe- 
derąlių užstatų saugumą. Jie 
mato; jog ginkluotas stipru
mas yra būtinai reikalingas 
daiktas išlaikymui laisvos A- 
merikos.

Musų naujiems amerikie
čiams taupymo bonai įr apsi
gynimui ženkleliai su ants- 
pauda ir garantija Jungt. Val
stijų valdžios yra svarbus da
lykas. Tiems, kurie sistema- 
tiškai taupo, yra proga inves
tuoti į Amerikos ateitį —tai 
patriotiška privilegija. Aš tik- “S; 
ras esu, jog kuomet galutinas matymui šaukite Taylor—YARDS 
pasekmės bus užrekorduotos, 3181, 
bus rasta, jog tie, kurie atvy

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Dining Car restoranas. Gera vieta. 
$50 dienoj biznio. Kreipkitės prieš 
2 arba po 6 P. M. 2540 Pershing 
Road.

TAVERNA PARDAVIMUI arba 
rendai. 2700 So. Troy.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metus dariau pasetemingą 
biznj, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoti, at- 
sišaukit į savininką:

LU1)W1K GOTOVVTT, 
2803 Emerald Avė., Chicago, 

Tel. Calumet 4959
111.

PARDAVIMUI APTIEKA, ge
rai įsteigta. Geras receptų biznis. 
Nuostabus pirkinys.
< Box 2526. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė — daranti gerą biznį. 

3953 So. Rockwell St.

GROSERNĖ, MĖSOS krautuvė 
.pardavimui.. Gera vieta ir daromas 
biznis. Nebrangiai greitam parda-

M _ A : RENDON AR PARSIDUODA
ko iš UŽKariatltų šalių gėrėtis gražus štoras, 3547 W. 63rd St., 
musii laisve, tikrai atliks savo tinkamas tavernai ar bile kokiam 

. „ >, . 7 bizniui. šaukitepareigas. —FLIS. I HAYmąrket 5686.

Ja V, ■

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tek REPublic 6Q51

SCHOOLS AND INSTRUCTION# 
fe y*1110^08 , . _ 

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

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167. ’

FINANCE A^D LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
i MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
. Turtas viri $1,000,000.00.
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PRAŠOME NEPAMIRŠTI, KAD ŠJ SEKMA
DIENI “FIELD-DAY” PIKNIKAS

— ■ i ■' i l ■ ii i ■ iwihb

Dr. P. Grigaitis Pasakys Kalbą 
Apie Lietuvą

Sekantį sekmadienį, rugpiu
čio 24 d., Liberty Grove darže 
įvyks visų laukiamas “Field- 
Day“ piknikas.

šį piknikų rengia LDD 4 
kuopa ir L. S. S. Centraline 
kuopa. Likęs pelnas nuo šio 
pikniko skyriamas “Naujosios 
Gadynės“ paramai.

Rengia 1 Metus.
Tokie Field-Day piknikai 

rengiami per 7 metus ir visuo
met išėjo su geromis pasek
mėmis. Todėl mes esame įsi
tikinę, kad sekantis “Field- 
Day“, kuris įvyks šį sekma
dienį, sutrauks daug gerų 
Naujos Gadynės patriotų.

Daug Iš Kilų Miestų.
IPaltriotų-remėjų ■ “Naujajai 

Gadynei“ netrūksta. Apart 
chicagiečių, visuomet atva
žiuoja rockfordiečiai, east- 
chicagiečiai. Tenka matyti ir 
kitų kolonijų draugus. Minėtų 
ir neminėtų kolonijų draugai 
žada atvykti ir sekantį sek
madienį.

Rengimo komisija rengiasi 
visus tinkamai pavaišinti. 
Draugė S. Ladygiene sutiko 
pagaminti užkandžius ir bu
sim tikri, kad užkandžiai tik
rai bus geri. Jai pagelbės drg. 
Ručinskienė, Mankienė, Dai
nienė ir kitos.

Drg. V. W. Mankus ir J. K. 
užsakė skanų ir visų mėgia
mų alutį — Schlitz.

Pasakys Kalbą.
Kadangi pastaruoju laiku 

lietuviai susirūpinę musų 
gimtojo krašto, Lietuvos liki
mu, tai rengėjai pakvietė Dr. 
P. Grigaitį, “Naujienų“ re
daktorių, pasakyti kalbų die
nos klausimais. ,

Beje, bus dovanų, kurias 
svečiai galės gauti visai už 
dykų. Šokiams gros geras Al. 
Vatis orkestras.

Užkviečiam visus,
J. Kondroška, 

Komisijos Narys.

Sustreikavo 
□ties Service 
Darbininkai

525 darbininkai vakar išėjo į 
streikų Gities Service Refi- 
ning Co., aliejaus rafinerijoj, 
East Chicago, Ind. Jie reika
lauja pakelti algas 15 centų 
valandai.

Streikui vadovauja Oil 
Workers International Union, 
lokalas 210.

Studijuos Maisto 
Kainų Kilimą

Taipgi Nuomas
Majoras Kelly vakar paskyrė 

aid. Lindell, Kelis ir J. Duffy 
į specialę komisiją studijuoti 
maisto kainų kėlimų Chicagos 
miestb ribose; Sako, kad “mai
stas brangsta grąsinančiu tem
pu, ir reikia kas nors daryli 
kainoms sulaikyti“..

Komisija taipgi studijuos nuo
mas, kurios paskutiniu laiku ir 
ėmė sparčiai kilti.

Komun. Mitingas 
Triukšmingas, Bet 
Neįspūdingas
Ir, Pamanykit, Niekas Neraudo 

Iš Gėdos!
Chicagos stadiumo išorinėje 

arenoje užvakar vakare įvyko 
komunistų sušauktas masinis 
mitingas agituoti už pagalbų 
Rusijai ir — nesistebėkite — 
Anglijai ir visoms šalims, ku
rios kariauja Hitlerį.

Dabar Jau — “Liaudies 
Balsas“

Komunistų partijos lyderis 
William Z. Foster dar visai ne
seniai purvais drabstė “Lend- 
Lease“ įstatymą, privalomą ka
reiviavimų ir kitus panašius 
įstatymus, bet užvakar jisai 
aiškino, kad tai “Amerikos 
liaudies balsas, reikalaujantis, 
kad musų kraštas pagelbėtų tą 
pasaulio rykštę Hitlerį, sunaikin
ti.” ••

• A, Dabar jisai jau kalba apie 
“liaudies balsą“. Veidas jam ne
raudo iš gėdos, ir jis labai pa
togiai užmiršo, kad per “Daily 
Workerį“ ir “Vilnį“ jisai ir ki
ti komunistai valdžios pastan
gas tuos įstatymus pravesti vi
saip niekino ir Rooseveltų kei
kė kaipo “kraugerį“, kuris “no
ri darbininkų kraują pralieti 
‘imperialistų kare’.“

Daug Tuščių Kėdžių
Ne vien Foster tą netolimą 

praeitį visai užmiršo. Užmiršo 
ją ir kiti kalbėtojai, bet visuo
menė neužmiršo, nes arenoje 
buvo tiek daug tuščių kėdžių, 
kad komunistai vargiai galės 
girtis apie “milžinišką minią“ 
ir jos “entuziazmų“. Komunistų 
partija tikrina, kad buvo apie 
8,000 žmonių, bet stadiono sa
vininkai nesuskaito daugiau 4,- 
000.

Beje, kalbėtojai kritikavo ir 
CIO lyderį J. L. Lewisą.

Mokykla /rJ urtuolės 
Rezidencijoje

Kiek laiko atgal mirusi gar
si Chicagos tįrtuole, Mrs. Edith 
Rockefeller McCormjck, turėjo 
puošnią rezidenciją adresu 1000 
Lake Shore Drivė.

Namų nupirko privatiniai 
žmonės ir ten steigs privatinę 
pradinę mokyklą berniukams ir 
mergaitėms.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

žuvo Trys žmonės
Prie Wilson ir Clark auto

mobilis užmušė 45 metų Mrs. 
Pearl Morgan, 4554 N. Malden 
avėnue- Kitoje nelaimėje žuvo 
80 metų ūkininkas Charles New- 
berg, iš Minnesotos. Trokas jį 
suvažinėjo prie South Chicago 
avenue ir 79th Street.

Joliete automobilis gatvėje, 
ties jos namais, užmušė 75 me
tų Mrs. Lulu Jamieson, 236 N. 
Hickory Street. 
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Automobilių Aukos 
Liepos Mėnesį
Chicagoj Sužeidė 2,253, Užmu
šė 49; Daugiausiai Nukenčia 

Pėkstieji
Per liepos mėnesį Chicagoj 

buvo apie 7% daugiau auto ne
laimių, negu per liepos pernai.

Sužeistų buvo 2,253, užmuš
tų — 49.

Atskirų nelaimių būyo 1,814.
773 sužeistųjų buvo pėkst’, 

1,067 vairavo arba važiavo au
tomobiliuose, o 179 važiavo dvi
račiais.

Užmuštųjų tarpe 32 buvo pėk- 
sti, 12' važiavo automobiliuose, 
o vienas buvdl dviratininkai

Kumštininkas 
Jonas Nojunas 
Chicagoje
Persiims Su Johnny Trotter
Marigold Gardens sporto are

na skelbia, kad pasirašė kon
traktą su lietuviu kumštininku 
Jonu Nojumi, kuriame jisai su
tinka kumščiuotis aštuonis 
raundus su Johnny Trotter. 
Kumštynės įvyks netolimoje at
eityje.

Nojunas paeina iš Philadel- 
phijos, Pa., ir keli metai atgal 
važiavo į Lietuvą su Amerikos 
lietuvių atletų komanda.

Laidoja Br.-parkietę 
Gertrude Giedroic

Bethania Kapinėse

“Jaunimas” Pagelbs
ti Talentu Kitoms 
□et. Orgąnizacijomš
Vyčių Redaktorius—“Jaunimo“ 

Redakcijos Narys
Tas “jaunimo“ laikraštis tik

ru jaunosios kartos talento 
aruodu pasidaręs. Bepartyvinis, 
grynai lietuviškus klausimus 
gvildenąs, “Jaunimas“ šiandien 
turi sutraukęs gabiausius jau
nosios kartos rašytojus iš visų 
srovių (išimant, Žinoma, komu
nistus). Nestebėtina tad, kad ki- ■<
tos lietuvių organizacijos, kada 
joms reikalinga gauti jaunas 
lietuvis laikraštininkas, pirmiau 
šiai peržiūri “Jaunimo“ štabo 
narių sąrašą.

Kada pereitą' ^savaitę Pitts- 
burgho seime išrinktoji naujo
ji Lietuvos V$čiį centro val
dyba svarstė, tos' Organizacijos 
organo “Vyčio“ pagerinimą ir 
naujo redaktoriaus reikalą, tai 
be ilgų diskusijų apsistota ant 
kapdidato, kuris yra “Jaunimo” 
redakcijos nariu.

šios savaitės pradžioj dalis 
Vyčių centro valdybos atvyko 
Chicagon pakviesti Eduardą J. 
Kubaitį, “Jaunime“ redakto
riaus asistentą, užimti “Vyčio” 
vyr. redaktoriaus vietą. Kubai- 
tis kvietimą priėmė ir Rugsė
jo “Vytis“ išeis jau naujojo re
daktoriaus suredaguotas.

Neišrinko Chicagiečių
Vyčių seimas įvyko pereitą 

savaitę Pittsburghe. Jis tuo pa
žymėtinas, kad centro valdybos 
rinkimuose nei vienas' chicagie- 
tis neišrinktais f centrą'. Rytie
čiai jau keli metai atvirai reiš
kė nepasitenkininią chicagiečių, 
kurių centre buddvo visados di
džiuma, organizaci j os reikalų 
tvarkymu. '■ Keliuose pereituose 
seimuose jie dėjd pastangas chi- 
cagiečius iš cehtPd išbalsuoti ir 
jį užpildyti fytidčihis.1 Tas šių 
metų seime ir padaryta. Pirmi
ninku išrinktas TH’hrias Razva- 
dauskas iš Bost6iio!. Tai Ame
rikoj gimęs, bet Lietuvoj au
gęs jaunuolis, šidn šalin grįžęs 
prieš apie >10 metų.

Dabar centre tik vienas/ re
daktorius Kubaitis • reprezentuos 
Chicagą ir vakartis. Bet Kubai
tis yra rytiečiams gerai pažį
stamas iš jo raštų “Jaunime“, 
nes tas laikraštis yra plačiai pa
plitęs ypač Naujojoj Anglijoje.

Šimutis Laimėjo
Tenka patirti, kad dvasiški- 

ja, dalyvavus Vyčių seime, nau
josios centro valdybos narius 
įtikino laikytis šimučio, “Drau
go“ redaktoriaus, direktyvos. 
Anksčiau, ypač kada Centre do
minavo chicagiečiai, šimučio ir 
kitų katalikų federacijos lyderių 
pastangos laimėti daugiau įtek
mes toje tautiškiausioje kata
likų jaunimo organizacijoje da
vė menkų vaisių; 
;---------- --- .... ----u-------- .----

fusų parama
J UJIENU” NAMO FONDUI

bus nuoširdžiai įvertinta

BRIGHTON PARK. — Rytoj 
2 valandų po pietų Bethania 
kapinėse bus palaidota jauna 
brightonparkietė Gertrūda Gie
droje, mirusi šios savaitės pra
džioje.

Kūnas yra pašarvotas koply
čioje ties 4256 South Mozart 
Street, \ iš kur bus išvežtas ge
dulo pamaldoms į Evangelical 
Lutheran Zion bažnyčią Lyonse, 
III., (7930 Ogden avenue).

Paliko tėvus Stanley ir Ger
trūdą Giedroic.

Brighton Parko 
Fabrikante 
Paliko $425,000

Probate teismui buvo paduo
tas testamentas neseniai miru
sios Mrs. Emily Stanton Picher, 
narės Picher šeimynos, kuri 
kontroliuoja Eagle-Picher Lead 
Company dirbtuvę Brighton 
Parke. Ji paliko $425,000 savo 
keturiems vaikams. Gyveno 
Glencoe, UI.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kuripta randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
lities.

NAUJIENŲ
Kaitinėję per 

A. RYPKEVICIŲ .

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
Jkl 8 vai.. Sekmadieniais — 
■'nuo 9 ryto iki 1 tat popiet

Mirę.Ęlįjeą^
Dirbtuvėje <

Mąlleąble Iron Company dirb
tuvėje, 1225 Wėst 120th Street, 
vakar staigiai mirė 36 metų 
darbininkas, William Dritse. Ji
sai buvo moulderis. Gyveno ad. 
11968 Wallace Street;. Spėjama, 
kad mirė dėl širdies ligos.

Saugokite Vaikus 
Nuo Infantilinio 
Paraližo! ’ — «
Dabar Pavojingiausias Laikas

Nuo r.ugpiučio iki spalių me
nesio vaikams yra pavojingas 
laikas, nes tada paprastai siau 
čia infantilinio paraližo epide
mija. Kaip vakar skaitėte “Nau
jienose“, valstijoj^ yra virš 100 
susirgimų. Liga sudarko vaikų 
kunus ir padaro juos invalidais 
paprastai visam amžiui.

Štai ką Cook apskričio svei
katos ekspertas Df. Edward 
Piszczek pataria daryti, kad 
vaikus nuo ligos apsaugoti:

1. Neleiskite jiems perdaug 
nuvargti.

2. Prižiūrėkite, kad vaiko 
sveikata būtų stipri.

3. Neleiskite vaikui būti dide
liam būryj kitų vaikų, ir

4. Neleiskite vaikui draugau
ti su sergančiu vaiku, nežiūrint 
kokia butų jo liga — kad ir pa
prastos slogos.

Adv. cTKa?
Traukia Teisman 
Užpuoliką
Jį Sumušė, Reikalauja Išsikrau* 

styti Iš 13-to Wardo
MARQUETTĖ PARK. — Ad

vokatas Charles P. Kai išsiėmė 
varantą areštuoti- užpuoliką, 
kuris pereitos savaitės pabai
goje užklupęs jį gatvėje, nak
ties metu, ir sumušęs. Vėliau, 
sako Kak užpuolikas jį pašau
kė telefonu ir pagrąsino, kad 
“jam pačiam bus geriau, jeigu 
jis išsikraustys iš 13-to war- 
do“.

Kai sako, kad užpuolikas bu
vo jo politinis priešas-demokra- 
■tas, kurį dažnai matęs įvairiuo
se 13-tp vvardo demokratų mi
tinguose.: Užpuolimas įvykęs jam 
einant namo, iš pilietybės pa
mokų prie 69thi ir Western. Kai 
gyvena ad. 6721 S. Maplewood.

Stoty j Rado Nužu
dytą Moteriškę

Prie Northwestern gelžkelio 
Lunt avenue stoties, Northsi- 
dėje, 'vakar rytą buvo atrastas 
kūnas aį>ie 28 metų moteriškės. 
Policija spėja, kad ji buvo pa
smaugta ir išmesta iš prava
žiuojančio automobilio.

Žuvo Muštynėse 
Dėl Merginų

VAKAR CHICAGOJE
i e
• <rL“ linijos tarnautojas T, 

J. Murphy, 1944 W. Wilson 
avenue, laimėjo $14,000 vertės 
namą, su visais įrengimais, ku
rį dovanų išleido Loyal Order 
of Moose Chicagoje. Jisai tu
rėjo tiktai vieną tikietą.

• Policija ieško jauno vyro, 
kuris vakar rytą prie Devon ir 
Richmond užpuolė 19 metų mer
giną, einančiu namo iš darbo. 
Jisai buvęs girtas.

e 17 metų Niek Trbovich at
važiavo iš PTttsburgho Chicago
je porą dienų paviešėti. Nespė
jus jam išeiti iš autobusų sto
ties, prisistatė du smarkus chi
cagiečiai, jį apstumdė ir atėmė 
$14.00.

• Išvertusi ant savęs puodą 
karštos kavos mirtinai nųsipli- 
kino 15 mėnesių mergaitė, Do- 
rothy Ann O’Rourke, 7141 So. 
Peoria avenue.

• Lincoln Parke prie Fuller- 
ton Parkway trys vyrai užpuo
lė 47 metų mokytoją Daniel L. 
McTaggart, 712 Diversey avė., 
jį smarkiai sumušė ir atėmė 
$20.

• Iš namų pabėgo Alfred 
Mills, 19 metų berniukas, 5853 
Normai avenue. Jisai visuomet 
svajojo apie1 gavimą “jockey” 
vietos arklių lenktynių parkuo
se. Sveria tiktai 98 svarus.

• Iš troko pastatyto ties 
2066 W. Lake avenue, piktada- 
ris pasivogė $400 vertės ma
jonezo. Nuo vairuotojo George 
Regner, 3912 Page st., jisai at
ėmė $35 pinigais.

Illinois Ruošiasi 
Senatoriaus 
Rinkimams

"? ■ 1 —
Demokratai Turės Daug Kandi- 
..datų; Republikonai Prieš

Brooks’ą.
Ateinančiais metais Illinois 

valstija rinks senatorių U.S. 
kongresui.

Laiko dar nemažai, bet abi 
didžiosios partijos jau kalba 
apie kandidatus. Senatorius 
Scott Lucas sako, kad jisai rems 
tai vietai Cook apskričio pro
kurorą Thomas J. Courtney.

Tarp demokratų tai vietai 
taipgi minimi Ben Adamowski, 
Gael Sullivan, buvęs majoro 
Kelly sekretorius, valstijos se
kretorius E. J. Hughes ir James 
Slattery, buvęs senatorius.

Senatorius bus renkamas už
pildyti vietą C. Wayland Brook- 
s’o, kurio terminas pasibaigia 
kitais metais. Jisai yra repub- 
likonas, bet neturi Illinois val
stijos republikonų pritarimo. Jis 
skaitomas “Tribūne“ kandida
tu, ir rinkimuose republikonų 
lyderiai žada jo nominaciją ko
voti.

PO CHICAGĄ
’ PASIDAIRIUS

Šu Vygantu
To tik ir betruko. Komunis

tai trečiadienio vakare laikyta
me mas-mitinge, kuris išėjo la
bai “nemasiškai“, dainavo An
glijos himną “Dieve, saugok ka
ralių.“ Įsakas tą giesmę giedo
ti atėjo staigiai ir komradai ne
turėjo progos nei repeticijų at
laikyti. Už tai nepritinka dyvy- 
tis, kad harmonijos dainavime 
truko. Lietuvių komisarukai žo
džių nemokėjo, tai tik po nosia 
bumbėjo ir į žemę spoksojo.

Ne kaip išėjo ir su interna
cionalu. Muzikantai matyti ne
galėjo notų suskaityti tai vis 
klausvk, kuris nors dudorius ir 
papučia “ne tą notą.“ šitą dai
nušką bedainuojant lietuviškie
ji komisarai akis pakėlė. Inter
nacionalas jiems tai kaip biz
nieriui cash registerio skambė
jimas.

Vyriausias vodžius Fosteris 
kalbėjo ilgai ir nuobodžiai ir 
daug sekėjų mitingą apleido vi
dury jo kalbos. Partija savo keb
liu, o miegas savo.

Nežiūrint baisaus bubnijimo 
ir didelio garsinimo (lietuviško
ji vilnelė atsidėjusi ragino savo 
skaitytojus visus kaip vieną da
lyvauti) publikos susirinko ne
daugiau keturių tūkstančių^ Į 
tą skaitlinę įeina daug “nese- 
kėjų”, kurie nuėjo tik smalsu
mo vedami. Galybė tuščių kėd
žių badė vodžiui akis. Gal dėl 
to jis kalbėjo tarsi pats netikė
damas savo žodžiais.

•
Lietuviškųjų komisarukų ant 

platformos nepakvietė. Vodžius 
su savo leitenantais gal žino 
apie jų nusibankrutavimą lie
tuviškoje visuomenėje ir neno
rėjo jų verkšlehimo klausytis 
(lyg kad jib neturėtų savų bė
dų užtektinai.).

Bendras įspūdis iš to nema- 
siniai nusisekusio mas-mitingo 
buvo tokis: komunistų partija 
šiandien graudžius verksmus 
gieda ir joje viešpatauja ban
kroto dvasia. Ir lietuviškieji ko
misarukai pradės gauti mažes
nes pėdės.

Sekmadienį 
Siuvėjų Piknikas 
Danuose

Rinks Gražuolę
Šį sekmadienį Indiana Dunes 

State Parke įvyksta Ladies Gar- 
ment Workers unijos metinis 
piknikas, kuriame bus renkama 
gražiausia Chicagos siuvėja — 
“Miss Garment Worker of Chi
cago“.
- Tarp kandidačių yra bridge- 
portietė Josephine DiGrcgorio, 
2935 S. Union avenue.

Ties 868 East 63rd Street dėl 
dviejų merginų susiginčijo ke
turi vyrai. Kilo muštynės, ku
riose buvo mirtinai sumuštas —- 
su variniu vamzdžiu — 21 me
tų Fred Hirsėh, 911 East 61st 
street. ’ ~

; ——‘ * ‘t;
DINGO 804 POROS 
AVALINES ■>'.

Iš Knox Motor Service san
dėlio, adresu 2545 South State 
street, plėšikai pasivogė 804 po
ras vyriškos avalinės, kurios 
vertė siekia apie $4,020.
. • 11 ■■■■F- >■-     i ■■■—*   ■ ■■■■■■>■■-  
■Ikelbijmai Naujienose

. .■<!« naudą dėlto,
J '■? Naujienos 

naudingos.

W7printing

ir jums reikia atsispausdinti bi-

Musų 
Spaustuve 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje 
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ“ 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE !r pamatykite'PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. CanaI 8500




