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IRANO VALDŽIA VEDA DERYBAS SU 
BRITU IR SOVIETU ATSTOVAIS

BRITAI NORI APSAUGOJI IRANO ŽIBALĄ.

Anglai vartoja orlaivius okupacijos ka
riuomenei pervežti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
26 d. — Britų kariuomenei pa
vyko užimti tris svarbius Irano 
miestus — Bandar Shahpur, 
Qasr-I-Shirin ir Abadah. Pasku
tiniame randasi viena didžiau
sių pasaulio žibalo valyklų.

Britų kariuomenė užėmė ir 
kitus svarbius strateginius Ira
no miestus. Kontroliuoja žymes
nes žibalo versmes ir plečia ki
tų vietų okupaciją. Krašto vi
duje esantiems miestams užim
ti britų kariuomenė vartojo 
transporto orlaivius.

Britų kariuomenė apsaugojo 
britų ir amerikiečių šeimynas, 
kurioms galėjo grėsti pavojus 
iš sufašistėjusių persų.

Užimtuose Irano uostuose bri
tai rado keturis vokiečių pre 
kybos laivus ir tris italų laivus. 
Visi “ašies” valstybių laivai pa
imti britų kontrolėm Minėtų lai
vų įgulos buvo užkluptos neti
kėtai. Manoma, kad jos butų 
dėjusios pastangas sunaikinti 
ląivus, bet dabar beturėjo lai
ko. Paimtus “aštes” laivus bri
tai naudos jurų transportui. Kai 
kuriuos teks pataisyti.

Dabartiniu metu britų kon
trolėje randasi galutinė vienin
telio Irano geležinkelio linija ir 
galutinė žibalo vamzdžių lini-

ja. Britai plečia savo kontrolę 
ir netrukus tikisi paimti savo 
žinion visas žibalo vamzdžių li
nijas.

TEHERANAS, Iranas, rugp. 
26 d. — Irano radijas paskel
bė, kad valdžios atstovai dera
si su britais ir sovietais dėl 
greito konflikto likvidavimo.

Britų ir sovietų ministeriai 
lankėsi pas Irano užsienio rei
kalų ministerį, kuriam žodžiu 
nupasakojo dabartinio konflikto 
priežastis. Vėliau užsienio m\ 
nisteris nuvyko pas šachą kar
tu su sovietų ir britų pasiun
tiniais.

Britų ministeris tvirtina, kad 
anglai nereiškia jokių 
jų į Irano teritoriją, 
kad pavyks susitarti 
duoti nesusipratimus.

Teherano policija
įsakė 16 vokiškų šeimynų ga
limai greičiau apleisti teritori
ją. Įsakyta likviduoti prekybos 
įmones ir išvažiuoti 24 valan
dų laikotarpyje. Tuo pačiu me
tu policija paėmė 50 vokiškų 
pasų, kuriuos tyrinėja!. Mano* 
ma, kad ir kitiems vokiečiams 
įsakys trumpiausiu laiku aplei
sti Irano teritoriją.

Britai tęsia karo operacijas 
pasitarimo metu.

pretenzi- 
Manoma, 
ir likvi-

šiandien
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Žemėlapyje nurodytos kryptys, kuriomis britų ir sovietų kariuomenės ver
žiasi Irano teritorijos gilumom Britai su sovietais nori apsaugoti persų žibalo 
versmes nuo nacių agentų sabotažo.

LIETUVOJ AIŠKINAMA KIEK ŽMONIŲ SU
ŠAUDĖ BOLŠEVIKAI OKUPACIJOS METU
Raudonas Kryžius ima šio darbo iniciatyvą

BERNAS, Šveicarija, rugp. 26 d. — Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ima iniciatyvą išaiškinti kiek Lietuvos gyventojų žu
vo bolševikų okupacijos metu.

Žiauriems bolševikams siautėjant išžudyta daug politinių 
kalinių, kurie paslapčiomis užkasti įvairiose Lietuvos vietose. 
Be to, paskutinėmis dienomis išžudyta daug nekaltų civilinių 
gyventojų, kurie paskubomis palikti. nužudymo vietose.

Raudonojo Kryžiaus nuo karo nukentejusiems komitetas yra 
susirūpinęs surasti tokius užkastus lavonus, nustatyti jų asme
nybę ir tinkamai palaidoti. Komitetas prašo visus gyventojus, 
žinančius užkastų lavonų vietas bet kuriose Lietuvos srityse, 
skubiai pranešti apie tokias vietas Raudonajam Kryžiui.

Įsako saugoti pade 
gelių turtą

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
26 d. — Lietuvos apskričių ir 
miestų viršininkai ir burmistrai 
Įsakė organizuoti miestuose ir 
miesteliuose sudegusių ir su-

griautų trobesių likučių tvar
kymą.

Įsakyta surinkti akmenis, ap
tvarkyti plytas ir pusplytes ir 
prižiūrėti statybini laužą.

Matininkai privalo suorgani
zuoti brigadas, kurios privalo 
sužymėti atskirų sklypų ribas 
sunaikintuose kvartaluose.

Laivų d irb tu ve j pr a- 
, dėtas/darbas
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JAPONffl PASIRUOŠI PRADĖTI DERYRAS 
SU JUNGTINĖMIS VALSTYRĖMIS

Amerika dirba visu 
smarkumu

PRANCŪZU PARLAMENTO NARIAI KELIA 
OPOZICIJĄ PETAINO REŽIMUI

Susirinko nekviestan 
posėdin

Darlanas siunčia 
mirtin jaunimą

VICHY, Prancūzija, rugp. 26 
d. — Daugiau negu 100 pran
cūzų parlamento narių susirin
ko valdžios nekviestan parla- 
nemto posėdin ir pareiškė opo
ziciją dabartiniam Petaino reži
mui.

Petainas buvo pasiryžęs vi
siškai panaikinti parlamentarinį 
režimą Prancūzijoj, todėl atsto
vai susirinko šiam reikalui ap-' 
svarstyti.

Visame krašte jaučiamas di
delis nepasitenkinimas ir Petai
nas nepajėgia garantuoti sau
gumą.

VICHY, Prancūzija, rugp. 2'6 
d. — Ateinantį šeštadienį Ver
salyje susirinks prancūzų “sa
vanorių” divizija, kuri bus siun
čiama į sovietų frontą.

Manoma, kad susirinks 10,- 
000 jaunuolių, kurie bus siun
čiami Vokietijon karo muštrui 
praeiti. “Savanorius” sudaro at- 
sargon paleisti prancūzų karei
viai.

“Savanoriai” gaus po 2,400 
frankų į mėnesį. Šis atlygini
mas yra .žymiai didesnis už pran
cūzų kareivių algą.

KEARNY, N. J., rugp. 26 d 
—Šį rytą prasidėjo darbas Dry- 
dock laivų dirbtuvėse. Darban 
stojo' 10,889 darbininkai.

Admirolas Bowen pareiškė, 
kad darbininkai noriai dirba i1 
deda pastangas atadirbti berei
kalingai praleistą laiką.

Tikimasi netolimoj ateityje 
baigti laivą Atlantą. Baigiami 
ir kiti laivai, kuriuos užsakė 
laivyno departamentas. Bendro
vė pasiūlė valdžiai atpirkti vi
sas dirbtuves.

Tikisi pagerinti san 
tykius rytuose

Geležinkelių sabota 
žas didėja

Paskandintas Ame 
rikos laivas

26 
Ii-'

Rooseveltas siunčia 
misiją Kinijon

TOKIO, Japonija, rugp. 26 d. 
— Japonija pasiruošusi ir mie- 
’u noru pradėsianti derybas su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis dėl įtemptos padėties to
limuose1 rytuose, pareiškė Iši, 
ministerių kabineto informato
rius. *

Iši sako, kad jis neturįs ži
nių apie 'vedamas derybas.

Ambasadoriaus Nomura pasi
kalbėjimai su sekretorium Huli 
jam yra nežinomi ir neskaito 
tatai darybomis. „

jeigu nepajėgs apginti miestu 
nuo vokiečių.

Tie patys kariai sprogdint 
kiekvieną Leningrado priemie
stį, jei priartės naciai.

LONDONAS, rugp. 26 d. — 
Grįžęs lordas Beaverbrook pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės gamina ginklus vist 
jmarkūmu. • v r.

Dabar britai gauna didelius 
jinklų 
reiškė 
ginklų 
siąs.

Beaverbrook pageidautų, kad 
Amerika stotų karan, bet šį rei
kalą, sako, privalo nuspręsti pa
tys Amerikos gyventojai ir dau 
riau niekas.

kiekius, bet lordas pa- 
vilties, kad netrukus tų 
skaičius žymiai padidė-

Surašinėja sunaikin
tą turtą

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
26 d. — Komunalinio Ūkio Ad- 
lųjjųgĮracija pradėjo viso sunai
kinto turto surašinėjimą. Nori- 
ma išaiškinti kiek ašmenų liko 
be pastogės sovietų-vokiečių ka
ro metu.

Dedamos pastangos nustatyti 
kiek sunaikinta viešojo pobūd
žio trobesių, mokyklų, ligoninių, 
maldyklų ir kita.

Apskričių viršininkai ir mati
ninkai privalo surinktas žinias 
siųsti į Kauną.

VICHY, Prancūzija, rugp. 
d. — Prancūzų geležinkelių 
nijų sabotažais kasdien didėja. 
Dvylika asmenų tapo užmušta, 
kai susidūrė du traukiniai ne
toli Cherbourgo.

Opozicija Darlano režimui vi
same krašte kasdien didėja. 
Pats Petain ateinantį šeštadie
nį žada pasakyti kalbą apie su
sidariusią padėtį.

Valdžia paskelbė, kad. dabar
tiniu metu Dakare nėra nsi vie
no vokiečio.

LONDONAS, rugp. 26 d. — 
Admiralitetas skelbia, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių per
leistas destrojeris Hopewell ta
po paskandintas.

Destrojerį vairavo norvegų 
jurininkai, kurie kovoja britų 
pusėje. Dalis įgulos žuvo, bet 
nepaskelbta kiek jurininkų iš
gelbėjo savo gyvybę.

Paskandintas pirmas Ameri
kos destrojeris, kurį Roosevel
tas perleido už karo bazes bri
tų salose Atlantlke.

AVASHINGTON, D. C., rugp. 
26 d.—Prezidentas Rooseveltas 
nutarė pasiųsti karo misiją į 
Kiniją. Misijai vadovaus briga
dos generolas John Magruder.

Kinijos ambasadorius Hu 
Shih pareiškė, kad .siunčiama 
misija vietoje studijuos kinie
čių apsaugos reikalus.

Prezidentas užtikrino amba
sadoriui, kad kiniečių reikalai 
neužmiršti ir. bus suteikta 
kalinga pagalba apsiginti 
užpuoliko.

Lietus sulaikė na 
cius Rusijoj

Naciai paėmė Dnie- 
propetrovską

BERLYNAS, rugp. 26 d. — 
Vokiečių vyriausias štabas šian 
dien paskelbė, kad nacių karino 
menė šiandien paėmė Dniepro 
petrovską.

Vakar vyko smarkios kovos 
šiose apylinkėse ir vokiečių šar 
vuotos divizijos paėmė vieną di 
džiausią sovietų miestų.

Smarkios kovos vyksta Lu 
gos apylinkėse, kur randasi di 
dėlė sovietų chemijos industri 
ja. Kievui gresia didelis pavo
jus, nes jis supamas iš pietų.

Atšaukia karo moki
nius iš Japonijos

Kaune spaudžiami 
Maironio raštai

rei- 
nuo

Suprastins mokesčių 
mokėjimą

— Sumner Welles užtikrino 
pietų Amerikos valstybes, kad 
jos gausiančios Amerikoj ga
mintų išdirbinių už karo pramo
nei reikalingą medžiagų.

ORAS
Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka — 6:09; leidžiasi 

— 7:84.

MASKVA, Rusija, rugp. 26 d. 
— Sovietų laikraščiai skelbia, 
kad fronto zonose prasidėjo 
smarkus lietus. Motorizuotom 
nacių divizijos suklimps Ukrai
nos purvuose ir negalės pul-

WASHINVT()N, D. G., rugp 
26 d.—Karo departamentas a t 
šaukė karo mokyklos mokinius, 
kurie buvo pasiųsti į Japoniją 
kalbos mokintis.

Visi Amerikos mokiniai i 
Kobe išplauks į Šanchajų, o ii 
ten grįš į Jungtines Valstybes.

Kai buvo geri santyk ai tarp 
abiejų valstybių, tai Amerika 
siuntė jaunus karininkus moky
tis į Japoniją, o japonai siun 

. lė savuosius į Ameriką.

26 d. — Kaune leidžiami 
Maironio-Mačiulio rašta., 
bolševikų buvo draudžia-

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 
poeto 
kurie 
mi.

Rengiamą spaudai Tumo-Vaiž
ganto, Šatrijos Raganos ir ki
tų rašytojų raštai.

Laikraščiai skelbia sąrašą as
menų, aukojusių nukentėju- 
siems šelpti. Yra paminėti Dr. 
Garmaus, Dr. Mažylio, Kregž
dės, Čiurlio, Dr. Alseikienės ir 
kitų vardai.

WASHINGTON, D. C., rugp, 
26 d.—Senato finansų komite
tas paruošė suprastintą formą 
mokesčiams išr.nkti iš visų tų 
gyventojų, kurie uždirba ma
žiau negu 3000 dolerių.

Rengiasi atspausti specialias 
lenteles, išdalinti jas pašto įs'al
gose, kad valdininkai galėt 
greitai pasakyti kiek-k’ekvienJš 
privalo mokėti , mokesč ų.

Senatoriai mano, kad sekre-. 
toriaus Morgenthau paruoštas 
būdas mokesč'anls rinkti yra 
labai sudėtingas.1 ’

Rusų kariuomenė išžudė di
delius nacių kiekius, "kai pasta
rieji pradėjo veržtis prie Le
ningrado;

Kulkosvaidininkai pakirto ke
lią nacių kariuomenei, kuri iš 
pietų stengėsi priartėti prie Le
ningrado.

Rusai sprogdins gin 
lų dirbtuves

Sušaudė buvusį len
kų premjerą

LONDONAS, rugp. 26 d. — 
Londone veikianti lenkų valdžu 
gavo žinių, kad vokiečiai sušau 
dė buvusį lenkų premjerą pro
fesorių Kazimierą Bartelį.

Bartelis vadovavo lenkų mi 
nisterių kabinetui nuo 1926 ik< 
1928 metų.

Neturima žinių apie nužudy
mo aplinkybes, bet žinoma, kad 
profesorius Raitelis buvo su
šaudytas Lvove. Lenkuose ši ži
nia sukėlė daug pasipiktini
mo.

— Pagarsėjusi kino artiste 
Marlene Dietrich smarkiai susi
trenkė kojos riešą, kai nukrito 
vaidindama.

— Vokiečių štabas paskelbė, 
kad žinios apie lietų rytų fron
te laikomos karo paslaptimi ir 
tokių žinių neskelbsiąs ir neįei
siąs skelbti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

VICHY, Prancūzija, rugp. 26 
d. — Diplomatiniu keliu pa
tirta, kad Leningrade suorgani
zuoti sprogdinimo batalijonai, 
■kurie pasiryžę ‘viską išgriauti 
prieš nacių okupaciją. 

* 4

Tinkamai paruošti kareiviai 
yra nusistatę!susprogdinti visas 

,-| ginklų dirbtuves Leningrade,

— Irano valdžia kseipėsi j 
Turkiją ir Afganistaną, prašy
dama minėtas valstybes pasilik
ti neutraliomis sovietų-britų ii 
persų konflikte. \

—- Atsistatydino Siamo prem - 
eras Luang Songram.

— Nacių valdžia šiandien pra- 
nešė Meksikai, kad uždarytų 
konsulatus ..Vokietijoj.

— Britai reikalauja persų atiduoti žibalo versmių ir gele
žinkelio linijos kontrolę ir išvyti vokiečius. Irano valdžia žada 
patenkinti šiuos britų reikalavimus ir mano, kad britai atšauks 
savo kariuomenę.

— Graikijoj ir Bulgarijoj esanti vokiečių kariuomenė trau
kiama < prie turkų sienos. Britai su sovietais traukia savo jė
gas turkams pagelbon, jeigu šie priešins vokiečiams.

— Sovietų karo jėgos sumušė dvi rumunų divizijas Odesos 
srityje,

i— Kroatų batalijonas, kurį vokiečiai pasiuntė sovietų fron- 
tan, visas perėjo pas rusus. Balkanų kareivių naciai nežada sių
sti frontan.

— Suomių valdžia tiki baigti karą su rusais, kai atsiims 
visas sovietų pagrobtas teritorijas.

— Vokiečiai dcelbia, kad Irano kariuomenė priešinasi bri
tams ir sunaikino du britų tankus, bet niekas negirdėjo šio Ira
no karo pranešimo.

— Petaino policija areštavo penkis prancūzus, kurie kino 
teatre pasijuokė iš seno maršalo. Suimtieji atiduoti specialiam 
teismui.
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Iš VISUR APIE VISKĄ
arba trijų metrų ■ rūpesčiai su- 
tuko jau ir taip Stalino šaulės 
dar neiškepintą protą. , 

kada 'ek^kotnun a ei A i

po išsinėrimo

Jei 
liai

“Liaudies Balsas” ‘ Verkia 
Komisarų.

TORONTO, Ont. — Skaitau! 
“Liaudies Balsą’* atidžiai t&tfaj 
kada tas laikraštis, kaip pa-( 
vasarį gyvatė, išsineria iš kai
lio. O dažnai ta rusiška ga- 
zietukė lietuvių kalboje nars
tosi. Šiaip kai ji išsineria, 
po -kurio laiko joje nėra nie
ko,
kailis minkštas taigi ypač lie
tuviams dabar įdomu, kaip 
“L. B.” vyrai su minkštu kai
liu šoka aziatišką Stalino sau
lės kadrilių.

Skaitydamas “L. Balso” Nr. 
511 vedamąjį straipsnį, jame 
randu štai kokį verksmo pos
mą.

“Pranešimai iš LietuVos 
(per Berlyną) sako, kad vie-, 
nam miestelyje jie išskerdė! 
visus buvusios vyriausybės 
narius, nespėjusius pasitrauk
ti kartu su raudonarmiečiais.” 
Vadinasi, “L. B.” ininkštakai-’ 
liai gailisi buvusių vyriausy
bės narių, atsiųstų iš Rusijos 
komisarų, G. P. U. agentų ir 
savo tėvus pardavusių į Stali
no saules vergiją išdavikų. O 
Lietuvos žmones jie užtaria 
tik tada, kada buvęs draugas 
“tovarišč” Hitleris smaugia. 
Kai Stalino saulė Lietuvos 
žmones mirtinai kepino, tai

B.” škurninkai džiaugėsi, 
baisu, kai Hitlerio bude- 
skerdžia kitus, tai kodėl 

B.” nebaisu buvo, kai Sta
lino riezninkai skerdė ir 
smaugė Lietuvos liaudį?

Šiuo tarpu žmonijoje vieš
patauja toks dėsnys. Jei tu 
skerdi kitus, tai -kiti sk^Tšla- 
ve. Bet kai ateis Lietuvos 
liaudžiai Valanda, tai jįgąkers 
visus skerdikus iš kairės if iš 
dešinės.

Kas rėme nacius
Tame pat editoriale, Stalinė 

saulės nenukepintas “L. B.” 
redaktorius Ila rašo: “Kas. 
stengėsi vienu ar kitu budu 
padėti Vokietijos naciams, tas 
dar daugiau pasunkino Lietu
vos žmonių būklę, prailgins 
jų kančias po fašizmo letena. 
Ne vienas doras lietuvis ne
gali simpatizuoti Vokietijos 
fašistams ir jų bernams sme- 
tonasiams...”

Tai tikra tiesa. Bet kas Vo
kietijos fašizmą rėmė per 22 
mėnesiu nuo rugpiučio 23 d;,. 
1939 m. pasirašytos sutarties, 
po kurios už savaitės laiko 
Hitleris pradėjo karą? Ar ne 
komunistų saule Stalinas ir jo 
klapčiukai, jų tarpe ir p. 
Yla? Ar ne Stalino saulė siun
tė sulig pasirašytos sutarties 
Hitlerio skerdikams duoną, 
mėsą, bombonešiams gazoli
ną?... Ar ne Viačeslavas Molo
tovas komunistų vardu pasa
kė: “Kad kovoti prieš hitleriž- 
mą yra kriminališkas nusižen
gimas ir politinė beprotybė”? 
Ar ne komunistų Stalino sau
lė pripažindavo Hitlerio už
grobtus kraštus de jure kaip 
Jugoslaviją, Graikiją ir kitas

IŠ TORONTO PADANGES! takiMėri”. Tikėjosi 17 tkrkštrirf- kČĮnberftrdd’jbs stovyklos. 
' Čiiį priblikcTs, A ^IkttanlČė Voš’ 
apie 5 tūkstančiai, Vadinasi, 

fl’, Tordnto in>eW6 v.st/omdrfė d!l- 
ve irilTžmišką smtigį btivušiėms 

įvirtu. - . rtjdihitM Hitlerio draugams boikotu,dzlirtges. # Sve*Wttio AlrodoĮ Mįstoį lei^md!

tarini. Jife šakydkV'd, kMl įritąs 
Karikuos iMuvM, kkd noit* • 
'dafriii k.ėh.‘riVai 'pa^tlbėR-, negu-!; 
lirriiė. Wyfi ‘ką ’iTd’Fs piTėš 
pantus, — tai laiko gaišmimas 
ir pinigų eikvojimaš; Bet Ik&i 
hitleriški okupantai išyjjo 
lino Okupantus, tai dabar 'iM-i 
sų “L-. B.” ėjkkkdiriūhac^i 
nuo j a kitį dairią. *Rusi^kbŠ -j 
zietos (“L. B.”) lietuvių ikii'lbiu 
Nr. 5®Ž Vedkritk’jhiirife W » 
Janau^kh dkįpri'fitiEl
iš anti’č ;

“Liaudies Bafed” JrihriWbJ 
Kanafes lietuviai galėtų driug 
dalyktį nuveikti... sl^MdmaS* 
Kanados lietuvių orįjarifzaiįjų 
atstovi konferencijOŠ aT net 
kongreso, kaip kad feuvo 'daro
ma pfefiri'/ri’ti, Utitį ’kihrii ’pagei- 
dautibas dalykas..

Ar jk’u pageidautinas daly
kas. AV • jaVi dabar •galima daug 
dalyku Jffti'Veikti ? O kdtlėl dad'§’ 
dalykri id^riiVO Nuveikti' 
prieš Mūškvriš oktrpantu'S? Ne
žiūrint Ašk'ČMthačių mulkini
mo, K^hridriS 'bfettiViai ir 
nizaciįfd'š Šdsi’bdVė į vieną kū
ną vdtkt'i pFiėŠ okupantus. Tas 
susibifrifriaS b'f^Šhizačfjų vadi-; 
naši Kanados Liiėluvių Taryba.; 
Ir ta Kanados Liet. Taryba 'to-: 
kį kdri-gk’ėsą'-somių Wkia riųi-i 
piučio TO ar 31 d. Mohtreale. 
'Seimo šaukimu darbas ’buvoi 
pradėtas dar prieš išsikrausty
mą \ iš tiėid'Vdš. iieiškia, j^flėŠ 
raudOfritldšius 'didfpa'ritttš. Hii- 

.jšyiįp .raudo-

Nori konferėid
Kai raudonas fašizmas oku 

pavo Lietuvą birželio 15 d. 
1940 m., tai buvę luo Triik'u ko . 
munaciai

“L. B.” Nd. 511, pasthboše 
J. Via bando įkalbėti Kanados 
lietuviams saulės Stalino lai
mėjimus dėl pasirašytos suj 
Hitleriu draugingumo suiat-; 
ties, štai ką tas Maskvos da
vatkėlė rašo dabar: “Sovietų 
Sąjunga, pasirašydama sul 
Vokietija nepuolimo sutartį,! 
ne tik nieko nenustojo, betklar 
laimėjo veik du metu laikoj 
prisirengti atrėmimui riuma-s 
mėtomos nacių atakos”!

Gerai, tegul p. J. Ylą džihu-^ 
glasi tuo laimėjimu. Bet čia 
tas jo džiaugsriias iškelia fak
tą, būtent, tą: kada p. J. Via 
meluoja, — ar dabai-, ar tadh, 
kada jis kuone per deŠimtsį 
melų sakydavo, kad raudono-1 
ji armija yra gerai ginkluota,'; 
aprengta ir didėle. Ar tada p.: 
J. Y. melavo, kada jis tą rau
doną armiją gyrė ir į padan-’ 
ges kėlė, kad ji esanti nenu
galima, kad ji priešą, kad ir: 
kažin kokį sumuš už Sovietų 
Sąjungos tubežių. Šitas jo 
džiaugsmas, kad pasirašyda
mas saulė Stalinas draugin
gumo sutartį su Hitleriu ir 
prisiruošimas nacius atremti, 
(ne sunaikinti, kaip seniau 
rašydavo) atrodo, kad p. J. 
Yla per daug metų melavo' 
Kanados lietuviams. O jeigu 
jis galėjo taip ilgai ir taip 
biauriai meluoti pirma, tai 
kas gali p. Yla tikėti, kad jis 
$ribar nemeluoja? Tas p. J. 
Ylos papęiškįnias veį-ęia rim
tesnius Kanados lietuvius, no
ri ar nenori, manyti ir tikėti, 
kad p. J. Yla melavo ir me
luoja.

Daug laimėjo
Žinoma, kad iš Jos pasirašy

tos Stalino-Hitlerio 
gurno sutarties turėjo 
laimėti. P. Yla sako, 
mėjo saulė Stalinas, 
nugalima” raudonoji 
dar per du metus

Jei tas nėra ir nebuvo H it-, 
lerio ir fašizmo rėmimas, tai 
kitokio rėmimo Hitleris negali 
gauti, negavo ir negaus iš lie
tuvių, kuriuos dar Stalinio 
saulės spinduliai nėra palietę.

Kas dėl “smetonacių”, tai’ 
jei kur ir yra vienas-kitas as
muo, kuris simpatižuoja na
ciams, bet ekškomunacių 
Hitlerio rėmime negali sukirs
ti. Ne taip seniai p. Yla /riflk6; 
Smetonos Ginklų fondui au
kas, o kai winnipegiečiai tuo 
pasipiktino, tai “L. B.” žiop-’ 
liai winnipegiečius išvadino 
Voldeanarinrnkais ir kitokiais 
niekšais. Atrodo, kad arba p. 
Yla ieško darnesnių už save*

ve nriTž’iriiSką širitigį htfvusiėms
> draugams boikotu.

laikraščio aTi^iuiė*’ raktos 
rius MacLėoA labai h u s . vylė ir' 
labai WfMt,Joši Wryd ‘•ftia-, 
kinius” fhitihgriš ‘’^riplė Udtlve, 
Garden” auditorijoje. Mat, te
nai telpa datig žmonių, o kai 
Į ją ŠttšJii‘enkd AitfžM ’Sfcdhio 
vieroš

‘1M jftČijl klauso
’fcfes Airikh ya-rlyb :savo leki-; 

jg feš riekti W •'Š&iAį
B &. Bš Wr- 

taė“ ė M ftat
l^fkv.etęs iiš WrAfti- 

įpėg; Mahffeibciš parlamento ha- 
rį ekskomtt'iikėį ‘KriTdrišh <rėh-, 
gia ma&iMį tft'AJAgą, ktfĖo t?kš- 
•laŠ buVri $inti 'Acih’Uld’ritiftes 
teises 'Kri’AkAAJė it tfž J’J&liuosa- 

buvusių dčdmtfriririių ?Š

‘Maly!, MkcLftOA tikėjosi, kati 
po jo prakalbų liepos 8 d. pub
likos bUS daf inažiau, tai tas 
didėlis darbininkų vadas (bu
vęs didelis Hitlerio draugas)i 
šti Aiitihįu nusteS?fckto ą hi3^|; 
“(feriadikn Forcstfe'r Hrih”, 22 

’Oaillkgė št., kuAoįįė td^a iruo

viiną

lt M? O fbiškia tą, bad ifrifeŠ šh-: 
vo norą Stalinas kariaudamas 
prieš Hitleiį .davė progos eks- 
kbhltifiac2tfm& ■pažHrėti į visuo- 

veidrodį b- pamatyti vi- 
a^ši^frtdį, 'lijaip ji įver- 

Htia Štihiibb-H tlcr.o pasirašy- 
fe’ttg'in'gh'mo sutarties pa- 

•r'žiį^a’ftiš, kuriais p. J. Yla di- 
'ffittoijhsi i datig laimėjęs. Bet 
r^ft^tose prak&fbė&ė tereikės 
sk^čidof] tūkstančius, 'nes čia 
Jų Aeįa'Ii tilįlti, Ifia^fgirti juk 
-reikės-, fdM geriau širfitas — 
pibih'tiftė WlfŠhkiib‘Šai pri- 
kiifi^h vfc^dąd;^n Fėrester” 
Mlė.t. B&to.

V

neini-,

Kanados

: Artihlfei.
TORONTO, Ont, — Ta die

na jau visai a?#, ’krivdh KriririRos 
lietuvių VMfoftferičS altšt>ėvM Pri
plauks, PtlYėŽhiriŠ 'iŠ škftfnrgų 
Kanados -į 'di'dnriJfeŠtį
Montrealį — didžiriūsTėš TiėtU- 
v*fų Kanadoje kolriflijoš ’ri'?iė- 
įdoibštrn.

•Nė link^miiit'iS, ritė ?bhHaVdtr,! 
h'digi dŽiaūgšhiiriįfoĄ'iš Alinti- 
mis dalihtis jie višti skuba, nors, 
tfe fo, ir neapŠČiš, nes lietuvio 
toks jriti būdas, kad vaišingumo, 
ir ŠiTdmguhio' iŠ jo mėkuomėl 
niea t ims i. Bet.. ? nežiūriu! ko
kiose aplinkybėšė ir kaip dide-| 
lis džiaugsmo ”Tr linksmumo, 
jausmas, tuos sitVažiavusius liė- 
fūviūs sups — 'Vienodai sužeis-’ 
tėš Širdys Aėl' Lietuvą ištiktos 
nelaimės labiausiai ju’os visūs 
artins. ! \ -

Žiaurus karas, žiauri diktato
rių tiranija, nuskaudė Lietuvą 
ir jos štintfs taip, kairi dar rife-’ 
kuomet pirmiaū. Ir už vis šŪii-! 
kiarisia pergyventi iriUiiis čiri 
esantiems, — tai ta nežinia'. 
Kaip, ’kūr, pėr ką ištiėšli inusri 
pagalbo-s ranką,t kad tas, kur.š. 
hu^kriUštris, ją pajustų; kad tas, 
'kūririm SlA'i-iririia — ją priimtų.

Bet tikėkim, ’kad nirisų vien-; 
ihiriČirii broliai ir Sesės, 'kurie! 
t'ik’i į nepriklaūšoimą Lietuvos 
gyvenimą, suras budus, ] 
pagalba datig keblumų bus nu
galėta.

jums
sūnus ir duk- 

feryš, feriFite 'felyvausit Kanados 
L’iėHMMhį ūdrine rugpiučk) 30 
M diėhbrihfe.

tfŽ ^ėmokrajjų perbalę 
■Lietuvos nepriklausomybę!

ir

ir

namą tragediją musų tėvynės 
ir jos vaikų, jeigu sąžiningai 
orentuosimės taip rimtam dar
be, neitorėdahn ir nebAftdydri- 
nri feavftrfis darbo nuopelnu, 
nėiparieigšime vieni kitų gražių 
kiekių ir įėėjmfų troškimų, Kri 
seimo tarifnai tolimėsnid dar
bo pasiskleis visuomenės tarp? 
su džiaugsmu. Visuomenė ma
tyki Ana, k&d darbas, kurį tęsė 
skirtingų imnčių ir įsitikinimų 
žrfiOnčs, yra vedamas tiesia ir 
vieninga vaga — mokės įver
tinti ir didžiu entuziazmu teiks 
savo pritamną ir paramą.

Tad vykekmn į seimą visi ge
rai ir rimtai pagalvokime, kad 
dabartinis momentas Lietuvo
je yra svarbus Visiems, nes ten 
kenčia ir socialistas, ir tauti- 
hihkas, ir krikščionis dčmokra- 
tas, ir t. t. Mums jų likimas 
Visiems vienodai turi rūpėti, 
Visų bendromis ir taikiomis jo
gomis aptartais. Vienų ir kitų 
nuomonė privalo būti vertina
ma, o ne neigiama ir pašiepia- 
iria, nes kitaip bendras darbas 
neatneš rinitų pasekmių, be 
kurių apsieiti neįmanoma. Tad 
jei visiems vienodai skaudi ir 
svarbi Lietuvos ateitis, e.kimc 
bendruoju keliu, ir po šeimo- 
suvažiavimo su dar didesniu 
vieriingunrii, su aiškiu tvirtu
mu ir skaisčiu pasiryžimu.

žinoma, čia tarti žodžiai yra 
tik vieno asmens mintis, dau
gumos norai ir siekiai pasi
reikš seime, — iš jų bus aišku, 
ar mes tinkamai esame pasi
ruošę rinitam ir valstybei nau
dingam darbui.

Dėl “Pirmyn57 choro 
‘ laimėjimo 7

Žin^inl^ kr^c/nfiopdiio -' 
laimėjęs1 ‘“Pirmyn” VllbriaS 
kiekvienam lietuviui,- krir jis 
bebūtų, jei tik jis jveili'na riie- 
rią, yra džiugu ir malonu gir
dėti, kaip sėkmingai skina klin
tis j laimėjimą lietuviai, tuo 
labiau tie, kurie gimę ir augę 
svetimoj šaly.

K ii 6 iri et ‘ Pi r m y h ’
Važiavo į LiėtuVą, tai kaip kas 

’ šake, kad važiuoja gerus lai
kui turėti, o ne lietuvybės'die
gus įgyti, ar Su lietuviška dai
na nudžiuginti Lietuvą. Vie
nok kas rimtai stebėjo jų žygį, 
tas aišk ai suprato, kad prime- 

1 tanios jam klintys yra tik pyk
tis ir karštas. Jridš leido jų pa
čių tėvai, kad painritytų jų še
riai paliktą teV\mę, krid jie pa- 
riih'tytų savo tėvų gimtas pa
strigęs, iš kttrių jie čiri atvy
kę sugebėjo sukurti laiihirigą 
gyvenimą, 'kurs ’rr jų 
siftėrkč iailrtę išvysti 
p'lafes'nės ribas.

. Pi'rmyriicčie'i,

Ar tirikatiiai •atliksim 
rimtą darbą?

Atrado,, kad musų Taryba stri 
cner^ifa ir entužiazriiti rengu
si j šhukiafnąjį sdirrią Moh
treale, kad atsakohringą darbą 
atlikti kuo 'refikširiihgiau ir 
nhtrdih'giau. Trim suVažiavimhi 
musų draug.jos su visu rupes- 
tingurnri renka d legalus, kail 
jie tirikaina'i ir sąžiningai at
stovautą ’riarių norus, rimtai ir 
teisingai siektų Lietuves rie-: 
priklausomybės atsteigimo.

Šį musų būrį delegatų, su vi
su Trifybos sąstatu, lydės 
“Aušros” choras, kurs gra
žiausiomis pastangomis rengia-, 
si parodyti montrealiečiams, ką 
jie taip uoliai mokėsi.

Pereitos savaitės š»o skv- v 
riaus laidoje matėme, kad ir 
montrealiečiai pergyvena .vieną 
ir tą patį rūpestį. Visų mintys 
(taip reikia suprasti) atrodo 
nukreiptos į vieną tašką, “Lie
tuvos likimo” klausimą. Visu 
širdys, atrodo, plaka vienu ir 
tuo pačiu skausmu: trenkti 
kuo greičiausiai nuo spran|do 
skaudų jungą vergijos.

Jau metai sukanka, kaip 
bendromis jėgomis suburtas 
darbas ant vieningo ir kilnaus 
pamato buvo tęsiamas darnia 
jėga. Jei ir pasitaikė, krid vie
nas ar kitas asmuo ir susirauk
davo kartais dėl jam nepatin
kamo žodžio ar minties pla
nuojamame pasekmingame, ta- 
čiriu teisėtoji pusė greit nu
stelbdavo mažyčius nesutari
mus ir bendri norai tėvynes 
gerui buvo tęsiami gražiais pa
grindais.

Suprantama, kad ne visiems 
lietuviams, aplinkybių išmėty- 
tieriis po plačiąją Kanadą, bu
vo lengva stebėti bendrojo dar
bo eigą, Vadovaujamą greito
mis, draugijų atstovų sutver
tos Tarybos, kuri, tfišku, buvo 
laikina, negalinti “amžius” va
dovauti šiam darbui.

Tad ‘kad išduoti visuomenei 
tikslią atskaitą bendro darbo, 
jo pasekmių ir 
ryba ir Ša’hkia Viešąjį stivažia
vimą — seimą, kurs atliktus 
darbūs užgirs ar papeiks, kurs 
aišku, ir toliinesriio darbo tą
sai riūs’tatys ribas, pareikš no
rus ir mintis, taipgi Tarybos 
'par^igūnifs Užtvirtins ar .pakeis 
naujais, nustatys ir nuolatinę 

; Ta'rybris Vietą.
‘Reikia vilties, kad Tarybos 

pareigūnai bris tinkamai pasi
ruošę supažindinti delegatus su 
visais pasekmingais darbais ir 
tais diegais, kurie trukdo ben
dram darbui. Ir jeigu visi bu
simo seimo dalyviai tinkamai 
ir viehodai suprasime pėrgyve-

TorontičČia'i išVykšta.
Iš Toronto į Mpntre&lą, Ka

nados Lietuvių Seiman, išvyks
ta nemri'žris 'lidryŠ TrČ'tuv'ių.

Aušros -chorfts 'iT dalis įvairių 
organizacijų atstovu 'išvyksta 
autobusu 1O:S6 v. vakaro penk
tadienį, rugp. 29 dieną. Kili va
žiuoja automobiliais. Autobu 
sas apleis Toronto nuo lietuvių 
parapijos salės, kanapas Dundas 
ir Gorevąje,,

i > • . * H i 'i i t /• ;)■<’. ’• i I » .' ii • »t

Iki šiol per spaudą buVo mi
nimas tik Aušros ohOras-; nejau
gi Montrėaiio lietuvių chorai ta 
taip svarbia proga nepasirodys? 
Nejaugi torontieciams neteks 
išgirsti montrealiečius dainuo
jant?

čhrii*a

nuosius, 
i y bos šėi 
trauktas.

Pažangieji Kanados lietuviai 
kovoja prieš įVcl'iiToš fiįšiėsi 
okupantus,
lietuvių seimas turėss išdirbti 
kovos planus ptieš hitlėriškus’ 
okupantus. Reikia manyti/' kad 
prieš vokiškus okupantus buk 
vėdariiri griežtesne kova, riėgui 
prieš rusiškus. Bet lietuviai 
rusiškų okupantų padaryto^ 

’^kridtidoš riidkkcl neužmirš. Ai* 
Yla su Danausku apie įvykstan
tį Kanados Eėthv'Ių kongresį 
Mohtreale rugpiučio 30 ir 3F 
diėnoiriiš riežitlote nieko? Jei 
žinote, siųskiĮe savo organizaci
jų atstovūš. Kongresas išspręs 
jūsų daly va vimo\teisę. Jei fak
tais įrodysite, kad nuo šiandien 
jus kovosite prieš bent kokius 
Lietuvris rikuriahttis< pasmerksi
te rusų okupaciją ir pripažin
kite, kad Sąmoningai ar riešą; 
moftihgai daččte klaidas užgrr- 
dartii Rusijos okupantus; jus 
Busite Lietuvos ir jos žmonių 
draugai ir' kongrese busite pil
nateisiai dalyviai. Jei kongreste 
atsirastų tokiį, kurie notėtų, 
džiaugtis ar sintpa’fižūoli li'i'he- 
rišk.dmš okuprih’tahis, tai it 
jiems vietos kongrese nebus. O 
jei kas norėtų tokiems vietą 
palikti, tada pažangioji\ ir de
mokratinė Kanados lietuvių iš
eivija išlaisvinimui Lietuvos .i’r 
jos žmonių rube'žiuošis riub; 
bent kokių oEūparitų: smeto
niškų, staliniškų ir liitlėriškų.i

Lietuyos vadavifno reikalas* 
rimtas. Rimtai apie jį ir kalbė
kime. Ret jei komuriacirii nori
te -paicckiriės Lietuvos atsteigi
mo, o įie demokraliiiės Lietū- ,.x (... ...b,
vos, ta<ta\pp. Ylos, Janauskai’ re^rat<>. . “ak'

kili gal.te šaukti tokį ir kon- “n^'. /
» k Seimas įi>yks šiais 19M alė

tais, rugpiučio 30-31 dienomis
NeVėikia Monfrėaiė—-Vįįtduto Klubo pd-

Praeituose “Kanados Lietu-1 ^P^se*

vių žinių” skyriuose rašiah,, Pfogrdma įpiatif įdomi ir 
reikšminga.

Pirma SEIMO, SESIJA pri<X..-. -. . <<„.vaį2

draugin- 
kas norš 
kad lai- 
nes “rie- 

armija 
dar per du metus “besiruoš
dama” prieš Hitlerį pasidarė 
dvigubai nenugalima. Bet Sta
lino saulės spindulių nelies# 
Kanados lietuviai, remdamie
si vykiais faktais, tvirt na, kaiti 
dėl tos sutarties laimėjo Hit- 

• t

leris.

Pasirašytą sufortį reikėjo \ 
gildyti

Matome^ kaip saulė Stalinai 
ją pildė. Tas pildyriias sutar
ties reiškėsi ne tik neutralu
mu, bet ir medžiagine para
ma Hitleriui. Taigi pasirašy
damas sutartį Stalinas, su 
Hitleriu nurito visus akrriehiš 
nuo kelio Hitleriui ir jo mo
derniškiems tankams j pasau
linio karo lauką, į riiilionus 
žmonių skerdynės, į didžiau
sią pasaulyje turto haikinirnį 
Sutarties, paragrafai leido Hit
leriui okupuoti Lenkiją, Bel
giją, Holandiją, Norvegiją, 
Franci ją ir kitas valstybeš. 
Tno budu ta sutartis leido 
Hitleriui pasidaryti galingi*!. 
Pasidaręs galingu Hitleris už
puolė partrierį Staiihą. Ir rie 
tik užpuolė, bet mušdamris 
Stalino “nenugalimą” taudė- 
nąją armiją, nusikraustė iki 
Leningrado ir Maskvos vrirtį. 
Jei p. J. Yla tatai skaito lai- 
riiėjhnu, tai nei Stalino saulb,į 
nei jo “nenugalima” raudona 
Armija pfrhlaimėjimo neturėjo 
ir neturės, yliškai kalbrinT’ 
Bet protingai ir objektinghi 
kalbant trii sovietų Rusija 
daugiausiai pralaimėjo šianie “Tribūne 
kkre; O ji pralaimėjo todėl,! —
kad turi shrilę, kuri per daug kos sutraukti į liepos 8 d. mri- popiet, ir tęsis iki 5:30 

lįsinį^ nirtingą “Maple Leavės popiet. ;

Žbse StarikicnČ šVbikšta.
Praeitą savaitę, jau buvo mi

nėta, kad staigiai ir labai sun
kiai susirgo ir buvo padaryta 
svarbi ViditPfų operacija Zose 
Sta’riFiėnei; šį kartą yra malo- 

: riiriu j ari tirti, kad operacija ge- 
kurių Hti pasišėkė ir 'ligone 'eina ge- 

i- ryh. Gfeitoš jai sveikatos.
'-^-^Fra'ričfeš

VISOS KANADOS Lll’H VII 
SUVAŽIAVIMAS

MILŽINIŠKAS SEIMAS!

Už išlaisvinimą Lietuvos 
Už. iŠtikindjbę Kanadai 
Už santarvės pergalę.

Į šį Seimą "suplauks visk1 
Kanados susipratusi lietuyija!' 
Suplauks lietuviai iŠ Kanados 
rytų ir vakarų. fBus svečių ir 
atstovų iš YVinnipeg, Hamil- 
ton, Fliri Flon, Ędmonton, o iš: 
Toronto atvyksta virš šimto 
lietuvių, ir su jais atvažiuoja 
garsusis “Aušros” choras, ku
ris Montreale išpildys puiklį 
koncertą.

Sū mihętti “AūšrOs” čhorU 
ir svečiais atvyksta visk 'eile 
svečių iš Suvienytų Valstijų, 
su žymiu oratorium — kalbė
toju, kurs laikys Seimo puikų

choras
nuope no, ra-

. ir
,• &resą. Seimas įbtfks šiais 1941 mė

k&re; O ji pralaimėjo todėl,

šviečia.

ekškomunacių organas
*■ ir jo redaktoriiis

MacLeod tikėjosi daug publ'i- sidės: rugpiučio' 30 d.f 1

Y

Aritta SEIMO SESI JA pra- 
! sidės 7 vai. vakaro, ir tęsis iki 
vėlyvos riaktieš.

Trečia ir kėivitra SEIMO 
SESIJA prasidės rugpiučio 31 
fl., 9 Vai. rylo It tęsis iki 1 v. 
pbp'iet.

Nuo aiitbos valėhdos į>0 pie
tų, prasidės grahdiožiškąv 
<,A‘iišrbsh Choro Koncertas, su- 
šidėdąs iš geriausių dairios 
Jėgų, žemiausių KariMos Lie
tuvių dainihirikų.

Dainuos bendras choras, 
kvartetai ir duetai. Be to, sa
vo talebtirigu žavinčiu balsu, 
dainuos ponia Zofija Užiimeo 
kiene.

Taipgi Savo triukais — ste- 
bitfs žymi akrobatė. Pašoks 
ir jktiriulis ’tale’hlas — Rūtelė 
KiHmohytė. Grifeš puikus gi
tarų, ^niuikų ib akordijorių 
orkėštras, vridovaujardas ži
nomo hitržikb p. Poėiatis.

PO kondėVtO toj pačioj sa
lėj buš pu'ikUs bahkietaš — 
vkkariėnė su Skaniais valgiai^ 
gerhnais, ’hiuzika ifc dainomis.

Šioje vakarienėje dalyvaus 
garbės svečiais Kanados Liė* 
tuvių GenerAlinis konsulas G. 
L. P- Gfant-Suttie, miešto ma-

juro atstovai, policijos vadai 
ir vietinis klebonas. Garbės 
svečiais dalyvaus ir visi atvy
kę svečiai iš tolimų kolonijų^ 
su kukiais kviečiame visus 
Mori'trėalid lietuvius drauge 
dalyvauti, kušipažinfi, ir pasi
linksminti,

Į koncertą įžtmga 'tik 35c. 
į Šeinio Sesijas nemokamki. 
’Bankieto bilietas—$1.00.
Lietuvi! čia Tave šaukia 

Tavo tautos nenuilstantys tri
mitai... šaukia j vienybę! šau
kia stoti petis petin.... tad, 
eikš, į Vieningą darbą!... Į 
darbą Teyyriėš! Ji šiandien 
ašarota, kraujuota ir alkana! 
Per vienybę — ištiesim jai pa
galbos ranką! Per vienybę —• 
mes kilsipi, kulturesifn! Vie
nybėje atstatysim tą, kas su
griauta! Gydysim, kas sužeis
ta, kelsim kas suklupę.

Petis petin, broliai! Visi 
kaip vienas į Seimą! I Seimąf

Kviečia-—
Kanados Liet. Tarybos

Komitetas.

vaikhms
paskalio

grįžę atgal, 
kad jie pil

onai gerai įvertino Lietuvos 
žmonių šulbiktą j’eriis vaišin
gumą ir švet/ngtimą. Jie paty
rė, kad jų triūsas ir pastangos 
buvo įvertintos ne t k Lietuvo
je, bei ir tose v.etose, kur lik 
jiems teko sustoti ir padainuo
ti, ne tik ireriutOlO nuo l.etuvy- 
bės ir jos meno, bet su dar di
desniu atsidėjimu varė darbą 
'rimtesnė vaga. Jie Šri iietuviŠ- 
rka dairia aplankė dhug koloni
jų, ;jų tariįie ir m riš. M'uins ’sri- 
ribaiitamaš tdš jų pasiaukoji
mas ir vargas keliaujant iš vie
tos į vietą. To jiems maža. Jie 
ant tiek ištobulėjo, kad drąsiai 
ėmėsi pasirodyti net su dides
niais kuriniais, kaip tai opere
tėmis ir net opera “Carinei?’, 
kurią mačiusiam yra maž daug 
aiškus jds pastatymo sunku
mai. Ir visa tai jie vykdė lie
tuviškai ir tik lietuviams.

Mes išgirdę, kad “Pirmyn” 
'Choras dainuos per radiją rugp. 
9 d. ir jis bus girdimas net ir 
pas m'us, su visu atsidėjimu 

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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1 KORESPONDENCIJOS I
LIETUVIŲ KLUBAS PIRKO Už $10,000 “APSIGYNIMO BONĄ”

SO. BOSTONO ŽINIOS
Musų “Rad’jušai”.

So. Bostono lietuviai turi ko 
klausytis per radiją — jie turi 
net tris lietuviškus pusvalan
džius ir vieną išt.są valandą 
šeštadieniais 9 v. r. turime pus
valandį iš stoties WORL, 2-rą 
vai. turime pusvalandį iš 
WCOP. Sekmadieniais 9-tą vai. 
turime pusvalandį iš stoties 
WHDH, ir 10:30 turim valan
dą iš WORL.

Pagal pažiūras, musų “radi- 
jušai” skirstosi taip: katalikų 
bolševikų, ir “čigoniškas”, t. y. 
“kokios, pane, v. eros nori, to
kios aš busiu.”

Katalikiškąjį “radijušą” buvo 
pradėjęs laikraštis “Darbinin
kas”. Bet greit jis perėjo į red. 
A. Kneižio rankas ir tapo pri
vatiniu bizniu; nors ir po šiai 
dienai jis skelbiasi “Darbinin
kų radijo pusvalandžiu”.

' Mano atžvilgiu šis pusvalan
dis labai menkas. Programa 
daugiausia išpildoma patefono 
plokštelėmis, o kai kada pasi
girsta vienas kitas bažnytinių 
chorų, kurie visi labai silpni. 
Bet už tai pranešėjas, p. A. 
Kneižys, visai geras. Aiški i 
graži lietuvių kalba, gerai reda 
guoti garsinimai, šis pusvalan
dis nors ir priklauso p. Knei- 
žiui, bet pats Kne žys ka p 
“Darbininko’’’ redaktorius pri
klauso nuo kun’gų, todėl jis 
griežtai laikosi katalik škos Ii 
iiijos ir garsi n mų nuo “bedic

EJDEFENSE

ON SAJEATYOIJR POST OFFICE OR BANK

... BUY'
UNITED, 
STATES

SAVINGS
BONDS

AND STAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplieation of the original “Minute 
Man’* statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amenca’s defense preparationa

Antras tai lietuviškųjų boš- 
v$kų, kuris, kad pas.ė. t savx. 
tikrąjį vardą, vadinasi ‘ Amber 
land program” by Lithuanian 
Progressive Council.

Jis pradėjo veikti tik pereita 
kovo mėn. Programo gimdyto 
ju ir pirmuoju “direktonum’ 
buvo “prof.” B. F. Kubilius. Jis 
kaipo metodistų kunigas gavo 
gerą stotį, tik per ją garsinimų 
ir kitų kalbų negali kita p \es 
ti, kaip tik angliškai. Muzika 
dainos būna lietuviškai. Progra- 
ino vedėjas — čia gimęs-augę 
advokato mokslą baigęs, Petras 
Šimonis — labai geras. Progra
mai meno atžvilgiu taip pat vie
ni iš geresnių, ypač paskutiniu 
laiku, kuomet meno reikalus 
veda dain.ninkas Aleksandras 
Vasiliauskas ir neleidžia M. K. 
Boliui dainuoti raudonosios ar
mijos dainų, kaip antai: “Vi
sam Užbaikaly supusti pusny
nai”, arba “Musų lankai žemę 
dundys, mus orlaiviai ore 
skris”. • •

Kaip ilgai šis programas lai
kysis, sunku pasakyti (vienas 
bolševikiškas pusvalandis buvo, 
bet žuvo). Pirmąjį “profesoriš 
ką” direktorių išvalė. Jis imda
vosi, sakoma, po $20 algos sa
vaitėje. “Anounseris”, “muziko, 
direktorius”, ‘ artistai” —- vis: 
ėmėsi algas (tikrai bolšjv k.š 
kai!). Eiliniai komi.n s.ėliai L 
jų organizacijos radijo pradžia 
buvo sudėję apie $600, bet tų 
pinigų “komisarėli-uns” nei gei 
tesėjo. Garsinimų jie niekad 
neturėjo ir neturi. Viena, gar
sinimai eina anglų kalba; a n „ra, 
“profesoriaus” išsitarimu, skel
bimai “redaguojami” jų pačių 
nuožiūra, jų “redaktoriaus”. 
“Profesoriui” bežvejojant gar
sinimų, iš daugelio lietuviškų į- 
staigų jis buvo stačiai išvytas. 
Dabar “progresyvių” rad jušui 
priseina ieškotis pinigų rengiant 
piknikus. Vienas pažymėtinas 
dalykas, kad šis radijo pusva
landis baigia paveržti iš p. Min- 
kaus visas meno jėgas (daini
ninkus, muzikantus ir 1.1.).

Galų gale, kaip jau aukščiau 
minėjau, visas radijo biznis iš 
p. Kubil.aus tapo atimtas ir per
duotas realestatininko A. J. 
Kupsčio žinion, šis, “labai tei
singas žmogus”, kurio “teisin
gumu” keli metai atgal labai 
stebėjosi tas pats “anounseris” 
Šimonis, dabar plačiai garsina

WATERBURY, CONN. — Edwin C. Northrop (po kairei), Waterbury Savings banko vice-prezidentas, 
įteikia $10,000 “apsigynimo boną” p. Thomas Matui, kuris yra Waterbury Lietuvių Nepriklausomo Politinio 
Klubo pirmininkas. Kalbamą boną pirko klubas. Klubo viršininkai iš kairės į dešinę: Anthony Orintas (iždo 
globėjas), Clarence V. Balanda (iždininkas), Albert Rice (iždo globėjas) ir Albertas Marcelynas (sekreto
rius). (Stockman Photo).

torialą, užvadindama: “Why 
Pilsudskį Way?” Laikraštis sta
to komitetui klausimą, kodėl jis 
parinko Pilsudskio vardą. Jei
gu j:s parinko Pilsudskio var
dą, tai, esą, neblogiau butų pa- 

ir tokius

savo biznį.
Trečias lietuviškas “radiju- 

šas”, seniausias iš visų, tai pp. 
Minkų, vadinamas “radijo kor
poracija”, kurią sudaro vyras ir 
žmona.

Minkų radijo turtingiausias sielgęs parinkdamas 
garsinimais ir finansais, bet ga-1 vardus, kaip Churchill, Stalių 
na prastas meno atžvilgiu ir Mussolini.
prasčiausias “anounseris”. Pats 
p. Minkus čia gimęs-augęs ad
vokato mokslą baigęs žmogus. 
Pradžioj lietuvių kalbą visai 
blogai vartojo; per 8 metus1 
pramoko, bet vistiek jo garsi
nimai būna labai nevykę kal
bos atžvilgiu. Klausytojams tie' 
garsinimai tiek jau įkyrėjo, kad 
daugumas žmonių šilų progra-i 
mų visai neklauso.

Apibudindamas pradžioj mu
sų radijo sroviniu atžvilgiu, šį 
programą pavadinau čigonišku. 
Mat, ponai Minkai steigiasi vi
siems įtikti. Jie‘kiek įtemptuo
se santykiuose su katalikų ra
diju, nors patys Minkai prakti
kuojantys katalikai. Su dabar
tiniu bolševikų programų Min
kai flirtuoja: vieni kitus garsi
na, sveikina ir t.t. Musų visuo
menė, kuri nei katalikų, nei 
bolševikų internacionalų nepri
pažįsta, visą biznį veda per 
Minkaus radiją. .

Minkų “radijušas” važiuoja į

Pilsudskis, girdi,; niekuo ne
siriša su Amerikos istorija. Jis 
niekad nėra net kojos įkėlęs 
šioj šaly. Laikraštis neabejoja, 

i kad ne visi Amerikos lenkai su- 
| tiko su Pilsudskio politika ir 
; veikimu. Pilsudskis buvęs auti-; 
i demokratas, anti-kicnkalas, mi- 
i 1.tarinis diktatorius (nežiuni 
to, kad Pilsudskis buvo bed c 
vis-laisvamanis,. lępkų kuni ?al 
kler.kalai jo širdį buvo padėję 
Vilniaus Aušros vąi:tų koplyčio
je; So. Bostone,, j gavę, jo vardo 
gatvelę, lenkų .kųųįgąil ant And- 
re>v, S q,, irgi,r ątląjkė S.pęęi ąį 
pamaldas). , Ar nfcgenbu, ' esą 
bUt buvę .pavadinti vieną' gal?; 
vėlę Kazimiero Pulasklo vardu, 
kuris žuvo čia:.J7,7,8, m. begin
damas Savannah?' o -

; ! - *r+-Kr, Jonas

ĮVAIRIOS ŽINIOS

H? g
į

BRIDGEPORT ROOFTNG AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 49«5
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas

N eprikl ausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal mųsų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Be..

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

***> <

MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU- 
■ ‘ i I i • •

ŠIŲ KITŲ STA
TYBOS ME

DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pustai,virtą — ah*ko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS /

, :.CARR-MO.OOY. LUMBER CO.
STANLEY LITVFINAS— Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Lentų 
Medžiagų 
Stogams 
Medžio 
Reikmenų 
Statybai

-L ..
V/'m
Ik

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

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra .išdirbamas Chięagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokeriu. Sumala akmenis ir 
C lytas. Niekas negali sugęsti ar- 

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.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENcE

Tel. LAWNDALE 2630

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

BĮJYj)^AND SAVE

Pažiūrėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.

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

8

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

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

UŽŠUKifE^ii^PAMATYKlTE PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

nepaiso. Jie, pradėję radijo pus
valandžius be nieko, šiandien 
jau turi kitą, gelių biznį.

Pilsudskis So. Bostone.
Lietuvos išsigimėlis, buvusios 

Lenkijos diktatorius, maršalas 
Jozef Pilsudskį, anais metais 
miręs, lietuv.ų. tautai ilgai bus 
atmintinas, lygiai kaip ir Želi
govskis, kurie klastingai paver
žė Lietuvai senąją jos sostinę 
VJnių ir dalį Lietuvos žemių.

Tai buvo 1920 melai. Dėl to
kios neteisybės, dėl tokio lenko 
klastingumo, lietuvių tauta la
bai nervavosi, sielojosi ir ste
bėjosi, kaip tai gali būti tokių 
neteisingų kaimyninės valstybės 
vyrų.

Šiandien tokia klasta, tokia 
apgaulė, tokia, stačiai sakant, 
vagystė — pasaulio lyg ir ne
stebina jau. štai Hitlerio klas
ta Europoje; štai Mussolinio 
klasta Afrikoj ir Europoj; štai, 
galų gale, Stalino klasta Pabal
tijo kraštuose ir Lenkijoje bei 
Besarabijoj!

Visa-tai mus įpratino galvoti, 
kad panašios neteisybės gali
mos, leistinos ar pateisinamos.

Bet ap čia norėjau kalbėti a- 
pie tai, Į kaip nemaloniai musų 
atminčiai Pilsudskio vardas per 
metų mėtus figūruos So. Bosto
ne. Mat, aną sekmadienį Old 
Colony namų kvartale (Hous- 
ing project) vieną gatvelę pa
vadino “Marshal Jozef Pilsuds 
ki Way”. T.esa, tam pačiam 
kvartale mes turime ir Dariaus 
Girėno gatvelę. Dėl jos niekas 
nekėlė protesto balso. Tuo tar
pu dėl Pilsudskio “South Bos
ton Tribūnė” pašventė net ėdi-

SUNKIAI DIRBA
Cėylono saloje visus sunkiau

sius darbus ir nešiojimus atlie
ka drambliai. Jie suneša i rei- 
kiamas vietas sunkiausius sie
nojus, akmenis, plytas ir kitas 
sukenybes. Be jų neapseina nei 
kelių vedimai, nei namų staty
mai, nei sunkių krovinių toli
mi išnešiojimai. Tik visa nelai
mė tame, kad darbo metu jie 
neduoda kelio autams ir veži
mams. Dėl to Ceylono valdžia 
dabar išleido įsakymą, kad ypač 
noktimis dramliams butų pri
kabintos lempos, . iš priešakio 
baltos šviesios spalvos, o užpa- 
galy raudonos. h

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.

,♦ 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

W. Garfield Blvd. prie State St. statei 55 so 
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais 
prievolės):

□ Apšildymu
O Plumbingu

X (nėra
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

TINKAMAI
KŠTELĖS

r“
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$ft-50 iki ?OE-0®kiek_ 
y viena

KALBAME LIETUVIŠKAI
Pataisymai į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION
DENTAL

LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

GJTltB. Naufttn* įkaitu

pirkinių rtikalait M f

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

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
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Opozicija Petajnui
t

Telegrama iš Vįchy praneša, ]kąvc| 1Q,Q 
parlamento narių susirinko i posėdį |F sųsjftpg^iiasĮvp, 
kaipo opozicija maršalui Petainui.

Tai pirmas organizuotas franeuzų pasipriešinimas 
savo fašistiš^ąi valdžiai.

Ši atvira opozicija Francuzijos kapituliantams pa
sireiškė tuo laiku, kai Betainas ir jo ministeriai nutarė 
baubti jpirtjių sąbętąžpipkus ir “kairiuosius” agitatorius.

Ąjšku, kad Fraųcuzijos žmonės jau stojo į kovą 
prieš armijos generolų ir pasidavusių Hitleriui politi
kierių kliką, kuri sutrempė franeuzų tautos laisvės tra
dicijas ir bantįo uždėti kraštui hitlerizmo jungą.

Aną dieną męs pasakėme, kad Vichy kapituliantai 
to judėjimo ųenumalšįns teroro priemonėmis.

Senis maršalas ir jo bendradąrbiąį j)ąndo SuĮkląir 
dinti visuomenę, skelbdami, kad žpjopjes. kurie kovpja 
prieš nacius, esą “komunistai”. Bet ^rąųcųząi jau atski
ria pelus nuo grudų. Jie puikiai ątęipiena, kaįp komu
nistai karo pradžioje uoliai tarpayp nąpiams, ągitųodąr 
mi prieš karą ir trukdydami darbą ąp§ijgypimq pramo
nėse. Tais savo išdavikiškais darbais įompnistąi pę ma
žiau, kaip sufašistėję politikieriai, prisidėjo prie tp, kąd 
Francuzija urnai susmuko ir pasidavė Hitleriui. Nė vįer 
nas rimtas žmogus ir nė viena poetinė srpvę Fyąncųzį- 
joje dabar su komunistais neis.

Rusija privalo atsižadėti imperializmo

v

SVARBUS IRANO MIESTASi

tefę.0 jf Jo-
seph Čoprad — Įeitas, Įturjs 
rąšč spgįjį RmJĮjąi. jo tįkFfljį pa- 
vąpdė bpyo I<.QFz,e,wį,9^j- Np- 
?toto Miė> narnai 
tototom? to vutotoF?

ra ir lienryį toi-
Fis W
yps j /tottitoH kaitom 
»F kfJF(s yri) orto
&į M točFtottFS- ¥f» 
tos toto pat JW-
fflPftf. MtoS PW9 g.9FŠ- 
M ,(YsW-

AĮRJĮS ĮVAIKIUS FONDUS
Ępderaįiųis ¥aįtyjjjb D^paf- 

tamepUs Wąsf)įngfQnfi nespiiiai

»Ri.e U»tF>l^ Imę ųž-
?y.et»p9- 

yy^ įsį- 
FPStetFftFS |F W
f/Mty:
W to FftMstoF toFtoyiH 

■Wi»j Fė».<’ teyp i- 
stoigto? trėmimam? 
Ipltoi ir ememim 
to- piFffltotoiffl yto

Agi? šito toroto “Manimi Pa- 
Įiyn?”, ¥»įstyFFs
Depąrtajnento pątęiktoipis ži
niomis, rašo:

“Šis fondas yrą žymiausias 
iš visų. Sulyg valdžiai įteikto 
raporto, jisai iki birželio 30 
nesurinko nė cento aukų, bet 
‘administracinių’ ir vajaus iš
laidų turėjo net $894.99 — 
ąr $1000! Kas padengė tas 
‘ądĮnini§trą,cin ce§’ i^JąicĮąs, ne
žinia.”
Brooklyno laikraštis sako, 

kad tapetų būti sudarytas vie- 
pas fondas, kuris galės atlikti 
š.ęlpipio darbą našiau, negu 
dąpgęlis atskirų fondų.

P&frfflStoto .TOfoFiH 
yRkiffitiį tortotototo totototo- 
kų ir privatinių namų ir sude
gina. Tai tokia yra hitleriškos 
Vokietijos “kultūra”.

Anekdotai apie bol
ševikiškus oku

pantus
Iš lėktuvo padaryta Tabrizo nuotrauka, šis miestas

mokėjo prisisukti, pavaišinti, 
tas dar šiaip taip sukosi, o ki
tus vežėsi į kalėjūųus, p,o kitek 
ląiko pa|cid<) |r vėl visaip tąsė, 
neduodami ramybės. Viena gre
timo kaimo naš ė su penkiais 
mažais va kais klvkia ne savo 
nalsu, vežama į kalėjimą. Na
muose lieka vaikai, senos sko
los, kurias reikia taip pat mo
kėti, didelis neturtas. Bet j tai 
nežiūri niekas. Juokiasi milici
ninkai — išnaikinsią buožes.

5.
Kainjyųas veža stotin. Jis vos 

pajudina botagą ir klaik om a- 
kim dairosi.

Nebėra gyvenimo, nebėra. 
Viską atims, visus išvarys. Kad 
tik karas greičiau!

Bet mes nenujautėme, kad iš
vadavimas č.a pat. Po septynių 
valandų prasidėjo karas... Jis 
vėl linksmas ir gyvas, kaip ir 
seniau. Kieme kaimynas vėl 
taiso ratus naujiems ūkio dar
bams. Dabar šienauja. Dabar 
liek daug darbo. Ir tiek nofo 
dirbti...”

M

KUNIGŲ VIENYBĖ Iš- 
LĘIDO METRAŠTĮ

i£Įąyoųąp tik-ką išėjusį iš spau- 
cjęs ^.unigų Vienybės metraštį. 
J’ąį gtąąifys sąsiuvinys, 100 su 
yiyšnųi puslapiu, didelio forma
lu. §ąpe)dagavo kun. Jonas Bai
sūnas.

J^traštyje yra įdėtas sąrašas

Jau trečias mėnesis, kai eina Vokieti j os-Rusi jos ka
ras, bet sovietų valdžia dar nėra beveik nieko padariu
si, kąd jos kaipypai galėtų žiūrėti į ją, kaip į tikrą de-x 
mokratijų' sąjungininką.

Beveik per dvejus metus Stalinas ėjo ranka už ran
kos su rudaisiais Vokietijos agresoriais. Jisai nuskriau
dė ir apiplėšė visą eilę silpnesniųjų tautų ir sukėlė prieš 
save tokią neapykantą, kad kai kurios tų tautų net su- 
sicĮęjp su Hitleriu, np^ėdapips jam atkeršyti.

Kas pastūmėjo Romapiją į nacių glėbį, jei ne Sta
linas, kuris atėmė iš jos Besarabiją ir Šiaurės Bukovi
ną? Kas išprovokavo į karą vokiečių pusėje Suomiją?

Ęįrželip 22-24 d.d. sųkįjįmas Lietuvoje irgi yra nie
kas kita, kąip žmonių neapykantos išsįvpržįpjąs prj.eš 
bolševikiškus grobuonius. Tame sukilime žuvų tūkstan
čiai gyvasčių, bet šituo žmonių pasįaukojimu pasinaudo
jo Hitleris, kuris Lietuvai nieko geru nedavė ir neduos. 
Anąmet jisai išplėš^ Lietuvai Klaipėdps kraštą, o dabar 
jisai pavergė visą Lietuvą.

Jeigu bolševikai nebūtų Lietuvos okupavę ir nebūtų 
smurto keliu vykdę joje savo aziatiškų “socializmą”, 
Lietuvos žmonės butų pasitikę įsiveržiančius nąpįųs, kaįp 
priešus, ir |įąndien visa tauta butų griežčiausiai nusi
stačiusi prieš okupantus. Bet, neapkęsdami bolševikiškų 
smurtininkų, daugelis žmonių Lietuvoje tikėjosi, kad Hit
leris juos išvaduos, ir bandė su juo kooperuoti.

Kai kurie dar ir dabar mėgina su naciais “bendra
darbiauti” — Kubilįųnas, Jurgutis, Germanas ir k., ne
žiūrint to fakto, kad Hitlerio komisaras uždraudę net 
Tautos Ęypu}ą. Qaįimą ppipažinti, kad kiekvienoje tau
toje atsirandą pataikūnų, kurie sutinka svetimiems po
nams tarnauti. Bet liaudis tiems Quislingams pasiprie
šintų, jeigu ji nebijotų bolšeyizmo.

Kuomet Anglijos valdžia pareikalavo, kad bolševikai 
susitaikytų su lenkais, kuriųog jię puvo nųskrįąudg, tąi 
Stalinas buvę praverstas padalyti viešą pąrpiškim^, k<a(i 
Sovietų Rųsjja ątsižąda ągrpsįpgų tįkįlų prip§ I^nkljpS 
pepriklausomybę ir jos teritoriją. Bet Kremliaus dikta
torius turėjo padaryti tokius pat pareiškimus apie Lie
tuvą ir apie kiepyįeną šalį, prieš kurią pųįšpyįkąi 
smurto žygius. >

Maskvos rapdpnąsįs injperiąįizinąs pasmaugė Prū
sijos, Azerbeįd^ąno ir Ąrmeųįjos respublįkąs jiąųkaze. 
J tas sritis dabar veržiasi naciai. Bolševikai spaudė iy 
išnaudojo Ųkrainps gyventojus. Jie kėsinusi sunaikinti 
demokratinę Suomiją. Suomiai pasinaudojo proga atker
šyti Maskvąi ir dąbar kayįapją prieš tjpJ^pvikujJ įet ką§ 
gali užtikrinti, kad to nepądąrys ir kitos Stalinp pavergi 
tos tautos? >

Dpipokratįjų jptėresup^ė yrą reįkąlauti, kad 
valdžia be atidėliojimo darytų taiką su tomis tautomis, 
viešai atsižadėdama bet kokių imperialistinių siejimu.

likiškų parapijų Amerikoje, p 
taip pat yra aprašytos įvairios 
bažnytinės organizacijos ir į- 
staigos. Yra paduota žinių ir 

sApie lietuvių bažnytininkų vei
kimą kitose šalyse.

Straipsnyje “Lietuvių Tautos 
Ateitis” kun. Emil,„ Paukštis 
bando nupiešti katalikybės iš
turi ją Lietuvoje. Tarp kitko, ji
sai nusiskundžia bloga katalikų 
padėtim po Rusijos valdžia. Ji
sai kaltiną pųsų mokyklą, kąd 
ji paversdavusi besimokinantį 
jaunimą “ąntikatalikais” arba 
“indiferentais”. Sąl<p:

te: M^?iškos
buv0 HŠ^FSustos- 

Li^fąyi^l^ąi katal|Įd^į<os dva
sios moksleivis tiek teturėjp, 
kiek jią įgijp po sayo tėyų 
šiaudine pastoge ... Tolimes
nis mokslas ėjo jau rusų at
mosferoje, viešai pašiepiąą- 
čioj lietuvių kalbą, katalikų 
tikėjimą, tautos papročius.”
Autorius užmiršta pasakyti, 

kad patys Lietuvos kinpgąi ųp- 
skiepįjo “lietuviškai < katąlikįš- 
kos dvasios’-’ nei jaunuomenei, 
nei šiaip žmonėms. Kunigai bu
vo sulenkėję ir katalikų bažny
čios Ląivo pavęfsfos lenkinimo 
lizdais.

Kuomet Lietuvos liaudis pra
dėjo atvirai kovoti prieš Rusi
jos caro vąldžią, reikalaudama 
lietuviškų mokyklų ir lietuvių 
kalbos administracijoje bei tei- 
sppnose, — tai ką dąpė Lįe|p- 
yps J<U»igąi? Jie ’jĮaųgelyje ųt- 
sitikimų stojo prieš tą liaudies 
judėjimą ir gynė caro valdžią, 
kapląis ųet pagindami tamsius 
žpiopes įšdąviąpli vąfpl^ips prie
šus caro žandarams!

Lietuvos laikraščiuose ran
dame visą eilę anekdotų, . su
kurtų prieš bolševikų okupan
tus:

Dėkui Stalinui
—Gražus oras šiandien, dė

kui Dievui, — sąko vieno “ta
rybinio ūkio” darbininkas ki
tam darbininkui.

—Dabar taip negalima, da
bar reikia sakyti “dėkui Stali
nui”, atkako antrasis.

—Bet kai Stalino nebebus, 
kaip tada reikės sakyti?

—O tada tai galėsi sakyti 
“dėkui Dievui”.

Musų kolchozninkai
Vilniuje, prie bazilikos, eilė

mis susėdę; prašo išmaldos len-

traukia iš,'< “tėvynės gilumos” 
atvykusios raudonarmiečių šei
mos su vaikais. Vienas vaikas, 
pamatęs elgetas, staiga džiaug
damasis ima šokinėti ir šaukti:

—Mama, mama, ir musų kol- 
chozninkai jau atvykę...

Vištos testamentas
įvedus išdirbio normas ip pa

skelbus dar spartesnį stachano- 
vinį dąrpą, Į£ąuho miestų sode 
rasta pasikorusį višta, palikusi 
šį testamentą: “Negalėdama iš
pildyti skirtos man normos — 
per šešias dienas padėti septy
nis kiaušinius, pasikariu, šešis 
padėtus kiaušinius skiriu ba
daujantiems vaikams, o septin
tąjį, kurį už mane pažadėjo pa
dėti gaidys, įgalioj u atsiimti 
darbo normuotojus ir stacha.- 
novinio sąjūdžio vadovams su 
dr. Stalinu priešakyje. Kaunie
tė višta, kilusi iš rodislandų.”

Apie , Staliną ir kiaulę
Siaurajame traukinėlyje nuo 

Šiaulių į Beržus važiuoja du 
jauni vyrukai ir tarp savęs kal
basi. Prieš *juos suole sėdi žy
das. Pirmasis vyrukas, palin
kęs prie antrojo ausies, tyliai 
klausia: — Ar tu žinai, koks 
skirtumas tarp Stalino ir kiau
lės?

Nugirdo priešakyje sėdėjęs 
žydas ir grasindamas ėmė rąj<-

randasi šiaurinėje Irano .dalyje. Iš Kaukazo įsiveržusi 
sovietų kariuomene deda pastangas paimli šį perpų 
miestą.

Lietuvos Padangėje
PASKUTINES SIAUBO DIENOS LIETUVOS 

KAIME

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ARKLIŲ MIEGAS

Gal ne visiems žinoma, kad 
arkliui nėra reikalo atsigulu
siam miegoti. Arkly s gali išbūti 
nealsigulęs ištisus mėnesius. 
Mat gamta yra davusi arkliui 
tokį raumenų mechanizmą, ku
ris leidžia arklio kojom pasil
sėti ir stovint.

FEDERALIS RADIO VIRŠI
NINKAS SAKO, JOG SVETI

MŲ KALBŲ PROGRAMOS 
YRA NAUDINGOS

r

LENKIJOS OKUPANTAI 
S‘VAL(T £N¥£Y$U$
Užginę Lenkiją, našiai suga

nė “apvalyti” knygynus, paša- 
jų LkF<s 

“pavęjfog^s” jčųy^s., Slapioj į 
HjtlęfiQ pplįęiįą, Gęštapp, pągą- 
mino “juodą listą” iš 50 pus
iaujų, ^rii|9sp sprašyfi |,5p0 
uždraustų autorių.

Įdomu, kad i tą sąrašą pa

lės?.. j
Klausęs vyrukas, norėdama^ 

žydu nusĮkrątyįi ir kiek sune- 
rinięis, p]to|uųdaipas rankonps,' 
išgąstingu balsu žydo pugį?p 
greįt sašVųkščia: — Jųkio 
skirtumo, jpkio skirtumo.

^ypg3 nprirnstp, o abu vyjąi- 
kai laimingai pasiekia Biržų^.

Milžiniškas tankas
Susitinka dp tarybiniai pįJie- 

jžiąpw<- ipąięi, 
§pyi^tipį tąn|<ą su 4LųgtUps 
nariu? — Ne, kaip jis atrodo? 
— 20 jgfljo? narių jį
traukia, 20 stumia, o viėpas 
sėdi viduje?keikiasi.

i . . ' _

Laikraštis “Į Laisvę” deda 
lokį aprašymą, pavadintą “Pa
skutinės siaubo dienos kaime”:

1.
“Atsidūriau kaime, bėgdamas 

nuo čekistų medžioklės ir ieš
kodamas užuovėjos. Bet ir čia 
negeriau... ‘Baltramiejaus nak
tis’ (kai bolševikai išvežė Mas- 
kolij’on tūkstančius lietuvių) ką 
tik nusiautusi. Kalbų kalbos! 
Visi aiit kojų! Net ir buvusieji 
kompartijos žmonės, kurie se
niau šaukė ir džiūgavo, o pas
kui tarp savęs besipiaudami dėl 
valdžios, prarado malonę pas 
apskrities ponus, ir tie vaka
rais neria į karklynus.

Apsigyvenau pas savo kaimy
ną, bet ir čia nėra ramybės. Ir 
čia laukia, kada vieškely suuš 
mašina ir pasirodys mėlynos 
kepurės. Vienas žmogus visada 
budi prie lango ir žiuri į ke
lią. Jeigu kieman įsuka vežimas 
su milicininku, tai tuoj vyres
nieji pro duris, pro klėties galą 
ir dingsta krūmuose. Bet ir čia 
bėda. Gerai, kad kaimyno lan
gai neįtinka į tavo sodybos pu
sę, o kitaip netiki, kad tavęs 
neišduos. Tokie laikai: kaimy
nas kaimynu, brolis broliu ne- 
bepasitiki. Atvažiavę ištardo 
vaikus, iškolioja, apžiūri, ar 
nėra kur nors paslėptų grudų, 
pagrąsina ir vėl išvažiuoja.

Pagaliau, nepristąčius kiek 
reikia grudų, atvažiuoja vals
čiaus partijos sekretorius ir už
gieda įsakomu balsu:

—Ko nepristalėte, nereikia!
—Kodėl ?
—Atiduosim ūkį kitiems, ku

rie galės pristatyti, jus išveši- 
mc.

Tačiau ūkininkų tai labai ne
gąsdina, nes jie jan seniai rai
šioja ryšelius. Jie mielai atiduo
tų žemę kolchozui, bet niekas 
neima. Jie paskirti sunaikini
mui, baisiam sunaikinimui.

2.
Netoli Telšių bolševikai statė 

aerodromą. Dieną ir naktį di
džiausiu įkarščiu skubėjo užly
ginti milžiniškus žemės plotus. 
Buvo kalbama, kad tas aerodro
mas turėjęs būti pastatytas per 
penkis mėnesius, o jau ėjo ir 
septintas, tačiau darbai dar ne
buvo įpusėti. Todėl Telšių, Ma
žeikių ir Kretingos apskričių vi
si ūkininkai turėjo važiuoti ar

kliais vežti žemių ar žvyro. Nuo 
vieno arklio reikėjo privežti 75 
-kubinius molius. Ir plaukdavo 
žmonės mylių mylias vilkslynė- 
mis su pašarais, su duonos ke
palėliu ir lašinių skiautele, nes 
teduodavo ten tik kuškelį šieno 
arkliams. Visi keliai dundėdavo 
dienom ir naktim. Aš žiuriu i 
juos ir prisimena man baudžia
vos laikai, kada žmonės taip 
pat traukė į ponų dvarus. Kuo 
skiriasi tie “išlaisvinti žmo
nės”? Dar didesnę baudžiavą 
matau jų veiduose. Jie išbalę, 
apžėlę, baisios apatijos prislėg
ti.

Tą vakarą parvažiavo mano 
kaimynas, per 50 melų amžiaus 
žmogus, suvargęs, peršalęs, nie
ko virto burnoje neturėjęs per 
visą dešimtį dienų. Parvažiavo 
nepanašus į žmogų, tuoj įgriu
vo lovon, nes greit vėl atsibels 
seniūnas su naujais šaukimais 
prie darbų.

3.
Pavakare atvažiuoja girtutė

lis “komjaunuolis” su šautuvu 
ir ties buhalterio Jangais susto
ja. Jį čįą yisi pažįsta. Kąs jo 
tčyas, nęžinia. Kur augo ir kuo 
vertėsi, taip pat neaišku. Tik 
nuolat vąj)<ščįodavo keikdama
sis, lĮiažai |<ą dirbdamas ir nu
skaręs. Jįs grįžki iš ką lik iš
vežto į * Rusiją žmogaus buto, 
kur vietinė “valdžia” keletas 
komjaunuolių, atplėšė duris ir 
pradėjo turto pąsidalinipią tąrp 
savęs. Vienas dviratį, kitas gra
bužius, treęias valgomus daik
tus nusaviną. Susiranda ar atsi
neša degtipės ir taip savo per
gales šyenĮę įamžina.

Jis atėjęs pnp lango pasibel
dė:

—I’aęą^yk, pasakyk įu mąn, 
kur klepųnas. Seniai jo ieš|<o- 
pie, seniai. Nušaųsįipę žaltį! įi- 
pos jis, aha! Visliu juos išsau- 
dysime! Visus! — Jis nusiėmė 
Šautuvą, pakilojo rankose, kaž
ką pakrapštė ir nusvyravo to
liau gatve. Vakaro prieblando
je siaubingai šmėkšojo jo silu
etas.

4.
Visi apylinkės ūkininkai ne

supylė grudų normos. Todėl vi
są pavasarį siautė kaimuose į- 
yairųs komjaunuoliai, valsčiaus 
partįjos sekre|opia| ir milicinin
kai, terorizuodami žmones. Kas

Federal Communications Ko- 
misijonierius gavo labai daug 
laiškų dėl svetimų kalbų pro
gramos ant radio. Kai kurie pri
taria vartojimą svetimų kalbų, 
kiti nepritaria. James Lawrence 
Fly, komisijos pirmininkas, at
sakydamas į vienos tautiškos 
grupės rezoliiibfją, kuri malda
vo, jog “svetimų kalbų progra
mos nebūtų pašalintos be pilno 
apsvarstymo, pareiškė:

“Aš tikiu, jog svetimų kal
bų radio programos yra labai 
svarbios. Jos lošia svarbią rolę 
gyvenime tų, kuriems sunku su
prasti angių kalbą. Jos pasiekia 
klausytojus, kuriuos kitaip ne
būtų galima pasiekti. Butų di
delė klaida musų valdžiai ir pa
tiems radio stotims sustabdyti 
arba atidėti juos.

Šitos svetimų kalbų progra
mos turi savo vietą svetimša
lių gyventojų ir piliečių sveti
mos kiliuos gyvenime- Ir jų su
laikymas butų neišmintinga dis
kriminacija ir sukeltų daug an
tagonizmo ir neprieteliškumo.”

— FLJS.

r

Victpry T §e?»
. Throughout Hation

. NEJV YORK (Special) — Thoa- 
sahds of “V for Victory” buttons 
werę being distributed this week 
.throughout the country by the Fight 
for Freedom Committce.

| TOs' is the symbol that rcprp- 
sents eventual destruction of Hit- 
lerism. Although the *V* is verbo- 
ten by the -JjTazis, it is now seen on 
all sides in the overrun countries 
of Europe. It is also heard tapped 
out on tables and store-windows—. 

ithree short and one long, its eąuiva-' 
lent irt the Morse code.

| To date, infuriated Nazis haye 
thrown into jai! thousands of people, 
in occupied Europe for scrawling 
the “V" on walls and 8idewalks, 
and for “telegraphing” it by mcans1 
of *applause; at their movies. <j

| It’s now even heard on the radio1 
in this country. Editors ūse it m j 
their papers, and basinėms finus on Į 
their. stationery.

i Fight for Freedom was the first 
orgahization to' prombte adoption 
of the “V” in this country, and to 
popularize ūse of the Morse code 
Symbol for that letter,... —Youtmj 
lwomen members here of Fight for 
'Freedom are pinning “V’* buttoas 
on the lapele of pedestrianr. - 

| P.S. Ūse it in your own corro-'
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Ieva Simonaitytę
Smarkiai Kritikuoja 

Karininką.

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS
4 \l I H » ■ II II II 4

(Tęsinys)
—Dagiene, aš ne meiluže, — 

skaudžiai užgauta surinka Ad
vė: — aš jo sužadėtinė. Jonis 
mane myli, kaip busimą savo 
žmoną. Jonis ...

—Taip? Jis myli tave?
Advė nepakelia Dagienės žvil

gio. Ji nuduria akis žemyn, lyg 
kokia kaltininkė: rasi, ji tik
rai pamelavo, kad ir nenorėda
ma. Ar ne gana praėjo jau lai
ko, kaip jis nebeparašo. 0 pas
kutinis jo laiškas tikrai nebu
vo toks mielas, kad iš jo butų 
buvę galima spręsti, jog jis ją 
dar myli. O tačiau Advė dar tu
ri vilties: jis dar neatsiprašė

RADI JOS, BALDAI, 
GESINI AI PEČIAI, 
ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIAMOS 
MAŠINOS, DULKIU 
VALYTUVAI ir 
RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS
Pirkėjai pirkdami iš Budri- 
ko Krautuvės šią savaitę 
sutaupys daug. Ypatingai 
didelis išpardavimas Par- 
lor Setų, Miegamų kamba
rių Setų, Aliejinių arba An
glinių Pečių.

Jos. F.
BUDINK

INCORPORATED

FURNITŪRŲ
IIOUSE

3405 So. Halsted St.
’ ‘ Tcl. YARds 3088

ANNEX 
3417 So. Halsted St.
FURNITURE WĄREHOUSE
3241 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai:
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30. 
WAAF 950 K. Nedėliomis 

4:30 vakarąiS.
WHFC 1450 K. Ketvergais 

7 vai. vakare.

žiedo. Jo žiedas tebėra ant Ad- 
vės piršto.

—Kodėl tyli? Pasakyk: ar 
myli jis tave ir dabar dar? Ar 
gavai šiandien iš jo laišką? Aš 
gavau ... — patylom ir šaltai, 
su pikta pašaipa kalbėjo Dagie
nė.

Ir kokie baisus tai buvo Ad- 
vei žodžiai! Jie priminė angies 
geluonį.

—Tuojau nukabink tą vaizdą 
nuo sienos. Gali jį sudeginti, 
nes Jonis Dagys ne tavo. Nie
kada nebuvo ir nebus. Man vi
siškai nesuprantamas tos mer
gos įžūlumas. — Dagienė apsi
dairė kambary, čia stovi viena 
lova, viena spinta, stalas, kelios 
kėdės, siuvamoji mašina ir dar 
šis tas.

—Ar tie drabužiai — tai vi
sas tavo turtas?

Ką gali Advė į tai atsakyti? 
Ar n.ebutų juokinga, jeigu ji 
dabar pradėtų aiškintis, kad, 
girdi, kamaroje stovi didelė mo
tinos skrynia, viena lova, pilna 
patalų, arba kad ant krautės 
yra mestuvai, vytuvai, staklės, 
du ratiliu ir panašus dalykai? 
Ne, to negali Advė sąkyti, ji 
jaučia, kad tai butų juokinga, 
jr ji tyli. Ji stovėjo atsirėmusi į 
savo siuvamąją mašiną. Dabar 
ji sukniubo ant šalia stovinčios 
kėdės ir apdengė veidą ranko
mis.

—Tokia pat, kaip Brinkię 
Katrė, visiškai tokia pat. Tik
rai tiesa, kad obuolys netoli te
krinta nuo obelies. Taip: išgy- 
venčiaps Brinkįo duktė Katre 
ir Jurgis Perkamas ... — Da
gienė dar kartą atsisuka į aną 
sieną, kur kaba minėtasis vaiz
das.

Brinpio Katfė ir nuvarė 
Jurgį į kąpus... '

Dagiene, kaip tu gali taip 
sakyti? Tų taįp pal žinai, kaip 
ir visi kiti, kurie mano tėvą pa
žino, kad jis nelaimes išliktas, 
taip sakąnh Pp mirtimi 
jųirė.

—Taip, taiĮi: “taip sakant...’1’ 
Mirusių .š Įpnų ųrbepripeksime, 
taigi apie juos ir nebekalbėsi? 
nie. JĮet Dagių Jop s ne išgyven- 
ėįąus sūnus. Jis garbingą turį 
vaidą. Jisai garbingos g.minės 
sakos atžala. Nei Vanagų, neį 
Dagių giminystėje nebuvo ir 
nei a girtuoklių, nei išgyvenčių. 
Tiesa, įsibriovė į g ulinę Brin- 
kių Katrė. Bet ji jau nebepąjė: 
gė jos suterš.i; per toli buvo
me giiųipės su Perkamais. Sve? 
tiiųi likome.

—IJagicne, duok mano nioti- 
nąį rąmybpg. Paisyk ipąpe, 
klek gaL, kiek nori, bet miru-

h1 si-.iij5WŲ-4CAjjR

Elliott, Fort Bragg, N. Č., 
posto komandįcrius. Jis 
smarkiai kritiku,ojąipag dėl 
to, kad jo kareivinėse vie
nas mobilizuotas kareivis 
buvo nuteistas dešimčiai 
metų kąlėfi už “spįąųdyiųą 
ant griųdų”.

šių nebekilnok iš grabo.
—Tu mane nepamokinsi, kaip

turėjau, nes tavo motina to ne
sugebėjo. Tur būt, tavo motina 
pati tave verte tverti ir nutvė
rusi tvirtai laikyti Dagių Jonį?

—Ne, ne, ne! Mano motina 
net mirdama mane įspėjo sau
gotis tavęs. Ji inelstinai manęs 
melde atsisakyti nuo Jonio dėl 
tavęs. Bet aš neklausiau jos ir 
neatsisakiau. Aš mylėjau Jonį, 
Jonis mane. Ir aš maniau ... aš 
maniau ... — Advė užkandą

—Ką tu manei? Hm?
Advė nebsuvaldo savo pri

gimties. Ji stačiai nebežino, ką 
ji kalba, ką ji sako ir rektinai

—Aš maniau, (kad žmonių 
tarpe nėra angių, b.ct baisiai ap
sirikau. Oi, apsirikau!

—Ak, šitaip! — ne, Dagienė 
nė kiek nepašoksta. Ji labai pa
tenkinta tuo, ką pasiekė. Ji ma

užtenka, daugiau ji nieko nebe
nori. Daugiau nieko ir neberei
kia. Ji turi durų rankeną jau 
rankoje, bet dar kartą atsisiu 
ka į sukniubus ą Advę ir žiūrį 
į ją ilgai, atidžiai. Tas vaizdas, 
rodos, jai patinka. Jos veidas

Dar tą pačią dieną po pietų 
atėjo Ėvė Dagytė. Pamačiusi 
Advę, pvė pradėjo yerkti. 4d- 
vės nusimįnima^ iipapra|ųnųis.

—^Dagienė man sake, kad jį 
šiandien pas tave bųyųsi, — 
prądėjo ji pagaliau kųk(čipdą#$ 
pasakoti. — Sakė, Pyčienę pas 
įtąyp radusi. Ar tieisą?

Ądyė lipktęrėjp gąjyą.
—Kam tų sų tą Pypįeųą iąį- 

|ęrdi? Ęeįkėjp jaį dupįs pąrų-

ylssMij te foiro fetf-

To i.r Jfc, yįĮįyįftj,
.9 teijte A,<iy# 1F iw 
finmm ij

hFF. M--
. — psssfeptef ite

ii imi i 
eišenę įsikišti, kad jis tau vi
sai nereikalingas. Tu turi ir ki
tą. Dėl Jonio’ tu tiarai nevepk- 
sį ir pyųąšįąį.

—Ale, Ė ve, kę((ė) įų taip gą- 
kei? Juk tai netiesa, Juk aš ki
lo nė vieno neturiu.

—Aš Žipąu, bet ąš jąi t\ąip 
sakiau, kad ji nemanytų, kad 
Jon s vienag bėra pasauly. O, 
rasi, netiesa: Martynas Luk
šys ...

—Ak, tu, neišmanėle! Aš ne
žinau, kaip aš be Jonio gyven
siu. Aš tik dabar tesuprantu, ką 
reiškia jį pamesti. O Dieve, aš 
tik dabar tai tesuprantu. Bet 
tavo mptinęs tiegą: p(ep didis jis 
ųiąų K°Učl jią turin
gas, |<pdę| ųe tęks vargšas jis, 
kaip aš!

—Gaila ir kvaila, kad tu jį 
faip myli. jis gąlį įpH feiš" 
ką pąrąšyįį, }<ąįp siąų4^4 Wa' 
mai kad parašę, įąį... §ąk#u> 
įig tąyęg nęVertąs.

Advė nepuri žįnętį,
Įąišk^ bpvp.uį drpbą? ji Ylppa, 
kąį Ęyję tįk nępąąąkftĮM- TP° 
tarpų kv.ė ir iw.ą^k9j^-7l lik“ 
fąį priduriu: i .

D»j?ienęi; pagfHtett $Wai

—‘»F iiPiHysifpf f°-

UFte. 4F»Ftei.tes’ 
pw iFHFiŠS PjFilFteHSR AfNF; $a’ 
įrįąį, Mąrtynąg Lukšys ir kiti. 
Aš lipt valdyboje, draugę 
Adve, Mušk mane, jei nori, 
mušk. Aš Lkgiu lietuvaitė. 

Advė ųieko neatsako. Jį
stebi, )<ud Ėvė visiškąi ųežipp, 
ką jos motina jai $ąkė. Apie 
lietuviškąjį veikimą šį kartą pe- 
buyo ne’žpdžio kalbėtą. Nė, ne 
tai rūpėjo Dagienei. Ji'žinųjp

su 
už-

im-

taikė. Oi, ir dar kaip pataikei 
Čia jau nelygi kova, nelygus bu- 
yo ^įnklai.

—<i torp ^ąne, — paąąjmjfl 
jĖvė tpliau, — baisiai bape, bet 

»tey& te)-- 
dėį ąš tokią motiną turiu!

—Ji visvien tavo motina. Tų 
te Sftityi te mytete — i>a-

—te SteUte te myliu- Bet> 
.telFyte h w (teF^Htet teigu to- 
tes mtfiHfį 1hfMhw( te/ri> pati 
Iteteyė hteteww, savą

š(8 liūtei tei|i (tew; te’ir nG-
13 l«) Stef<3 W teTO W’9tinos,

— i < itetefcyfe h (f <|aryr

muku Utį <lary- 
t’SH: fiPt į-tti ittiti lite’t'vybė,

m šteip.ar laiP,-

litenyte). kuftei įte iwteina ,nu- 
sų pas imli? T >dą juk p -sibaig
u v.sos barnes, v gą neapykaii;

ta. Ak, kaip butų gražu, kadi

I x 
i

HOUSEHOLP LINENS . PATTERN 2946
No. 2946 — Išsiuvinėti rankšluosčiai.

liau jau kerštas išpiltas, ir j.s 
pataiko į nuostabiai gerą vietą | 
Bet ji turi dar ką nors ant šir
dies:

—Dar vieną gerą patarimą 
ųprip lau dup|i: nebandyk kąs
ti kąsipo, kurio negalį apžioti. 
Daugiau nieko. Sudiev.

Qągiepę išėję, k.aip atėjusi: 
tyliai, ramiai, su šalta beširdiš; 
ka šypseną lupose. Jos ypiije al
sią,
iyg (jutų nųdėjųd pąyojipgą 
kokį žvėrį. Lengvai ir dusliai 
k|ąptęrędflinps» UŽ^idąre durys. 
Panašiai uždaromas grabo

fjžiaųgsi)iąs,

—Ee . . . Kas ta Brinkio Kat- 
fė? — Pyeįęųę dąę yig tę^ė- 
di jy visiškai ųesir.engįa eiti. Jaį 
l,e galt) įdfnnį buvo šių dviejų 
lliotprų įpyą. Ji tyres ir gglęs

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT., No. 2946
| 1739 So. Halsted St, Chicafo, I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No_________

I Vardas ir pavardė------- --------------------------------------------------------- —
l Adręsas.......................................    ?...... ....——--r?— ------ ;—

Miestas ir valstija---------------- ...---------------- - ----- -------------------- —
—— — —■ 777 777 77 •"7 T? T*" 7?*

name.
I , **

—Kas ta Brinkio Katrė?
Advę tylį. Rodio^, jį negirdį 

j>n|ą|giosįQS vięšjhps kląųsįmp.
—Aš pažinau 'kitą kartą vie- 

l)ą ty’jpkikff 4i Uirčjp du bro
liu. Tąs vięųąs, — pebęatsime- 
nu jo vardą, — labai manęs no
rėjo. Jų tėvą! išsigyveno. Pas
kui ...

Advė pašoko nuo kėdės, nu
bėgusi prie durų atplėšė jas ligi 
galę, lyg norėdama išprašyti į- 
žuliąją viešnią. Bet paskutiniu 
akimirksniu apsigalvojusi, išbė
go pati pro duris ir pasislėpė...

pareitų' Lietuvos kareiviai ir 
paimtų musų kraštą 1

—Taip ^egaįįma kalbėti, £vi- 
Įęe, pelųvęą kareiviai pegaĮL 
nieko daryti. Tai Santarvės rei
kalas — taip rašo laikraščiai. 
Bet ne |ąj įąip njųųis rypėti. 
Mums turi rūpėti musų turto, 
vadinąs), rnųsų knĮDoą išląiky- 
mas. Ar nepastebėjai, kaip jau 
pradeda dūkti -visas kraštas: tik 
vokiškai, tik vokiškai I Seniai 
jau šaipomasi iš tautiškų dra
bužių. P Letųyiškai tekalbamą 
tikfai tada, lęąd nępiipa pasi- 
ąaįpytį įš Leu^tviškoą kalbos.

—O vokiškai taisyklingai be
veik niekas nemoka.

-^Faigj, n.eipoką. Bęt dau- 
gjąusieji nežino, kad jie nemo
ka. Kas tai žįno, tąs dar gėdiji 
ir kąįįia lietuviškai. Musą už
davinys dabąr yra lietuviškai jr 
kalbėįU if elgtis. Sųųkųs tai už
davinys. JJet męs turime steng
tis jį atlikti, ir to darbo muiųs? 
cho tarpu gana.

Jei Insurance reik, pas
Pr. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Iris. Co. of America 
175 W. Jaekson " BAR. 2504

592Ž W. Rooaevelt Rd.. Austln 1171
» 4 — v ,

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

T1 .. .U -J1.!,1!1 ! . .. .
Remkite Lietuvišką

žyduką? *
NATHAN KANTER

Modern Rooting Co. 
1821 SO. I.AWNJ>ALE ĄVE. 
“ J. hrid Č Sąrockaš, sąy.
Visas darbas garantuotas. Tu- 
riųie visokių rūšių stogų. Pa- 
šąukįįt mąs šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Teį CRAwford 0619

VICTOĘ BAGDONAS 
LOČAL & LONG DISTANCE

' x MOYING
Pęrkraustom torničjus, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam ' į farmas ir kitus mies
tus. žeąąa kaina. Musų darbai 
garantuotas. Taipgi pristatoių an
glu 1 visas 'miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTOR1 006«Turla8Virs$6t000,000.00

Ai?sg.ųgQs, Turime o r nn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ Vir$0dUy'UUUi|JP

Nėra Saugesnės Vietoj Dėl Taupymo Pinigų.
Sąvaitė^ dienomis 9 A. M. iki £ P. Trečiad. 9 A. M. iki 12 i 

' ‘ . ....... dienos, šeštad. 9 A. M.’iki 8 P. M. '

SlANnMM) " ’
i 
i

_ dienos, šeštad. 9 A. M- iki 8 P‘. M.

FEDmLjUVINGS 
LOAN ASSOClATIONofCbic»|« 
JLSTIN MĄCKIEWICIL Preš. 

4J.92 Archer Ąvęnųe 
VĮRgtnįą ilki'
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The Deluge, A. f>. 1941

Ąie-

KIENO KALTE?
Bęt-*

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lių^ 4^ 99ii^ ni?ril^9ti Hyų metų byia^ teis-

fęprįgs pžfpąų^tif įąr didesnes išlaidas? Įsta- 
mųPll ^ar(l iki skriaudos 

yeatlų^iptos. Egm įdgtĮ/i* pauojun? Vairuok 
atidžiai^ ir ^širupiĮ]įc įinkdmą apdraudę. Specia- 
lės žemos kainos atsakomfngįems vairuotojams / 
klauskite apie šią apdraudę ^iandien!

Rftgpm visokią Apdraudą
I.ČIA gyvasties

APVOGIMŲ

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 
mos nišies su mo7 
□erniškomis u ž 1 9 i- 
iamiė' ir HoUyyood

papą tūptas.
' 420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5838-509

opine 
Barčus 
rytine radio 

VALANDA
— iš stotie^ —

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

iki 9:16 vai. ryto. * 
Subaląmi^ nuo 8:30 tki

I vai. ryto.
pinąa<jjpniai? • taipgi 7:00 

yaL yakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir* kitus įdomius 

pranešimus.

BUY
UNITED 
STATES

IAMVSOMM

NAUJA 
MADŲ 

KNYGĄ

KAINA 15 CENTŲ
Pik ką gavome naują madų 

galite gauti pas 
mue. Siųskite tavo orderius:

ugnies T. R ¥ P K Ę V I C 11
ĮRANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET 

{RAKANDŲ • /(NAUjifeNV jNA^E)

NAUJIENOS 
1739 So Jlal 
Cįdcafp, nt

Vardas------

Adresas ...

Miestas__

Valstija .
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Illinois - Indiana ichigan-Wisconsin 2iniO S 6

CIO Ragina Armiją 
’erimti Rockfordo

Dirbtuvec
Streikas Vyksta Borg-Warner 

Įmonėje
ROCKFORD, III. — Arthur 

W. Keene, prezidentas lokalu 
225 CIO Auto Workers unijos, 
pasiuntė valdžiai telegramų, ra
gindamas pasiųsti armiją per
imti Mechanics Universal Joint 
Co., dirbtuvę, kuri priklauso 
Eorg-Warner korporacijai.

Rugpiučio 20 d., ten buvo pa
skelbtas streikas, kai paįro de
rybos dėl unijos reikalavimų ją 
pripažinti. Defense Mediation 
Board prašė abiejų pusių gin
čą likviduoti derybomis. Jos su
sitarė algų reikalu, bet negalė
jo susitarti dėl pripažinimo.

Dirbtuvė gamina įvairias reik- 
menas amunicijai.

Atidaro Didžiulę 
Bombų Dirbtuvę

ELW00D, Ind. — šią sa
vaitę pradeda dirbti milžiniš
ka Ehvoodo amunicijos dirb
tuvė, netoli La Porte, Ind., ku
rioj bus gaminamos bombos 
lėktuvams.
• Dirbtuvė kainavo $30,000,- 
000 pastatyti ir atidaroma 
mėnesį anksčiau negu planuo
ta.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bĮjn Jf. (trutieitiis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

~] AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.

South Fairfield Avenue 
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 SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Indianoje Mirė 
| Viktoras Palionis

šiandien Laidojamas Hamtet 
Miestelyj

GR0VERT0WN, Ind. — Po 
ilgos ligos Hamlete, Ind., mirė 
senas G/overtowno lietuvis Vik
toras Palionis. Jis čia išgyveno 
apie 20 metų laiko.

Velionis laidojamas šiandien 
Hamleto Independcnt kapinėse, 
1 :30 vai. po pietų.

Chicagoje velionis turėjo bro
lį Matą Palionį, kuris gyvena, 
rodos, Bridgeporte. Laidotuves 
tvarko chicagietis P. J. Ridi
kas.

“Gerų Vairuotojų 
Čampionė” — Gavo 
$5,000 Stipendiją

Laimėjo Iš 160,000
Jauna chicagietė Patricia Bor- 

man, 2015 Fargo avenue, De
troite laimėjo automobilių vai
ravimo konkursą, ir gavo $5,- 
JCO stipendiją mokslui univer
sitete.

Ji dalyvavo konkurse, kurį 
rengė Ford Good Drivers Lyga. 
Ji buvo išrinkta “geriausia mer
gina vairuotoja” Amerikoje, iš 
tarp 160,000 konkursantų, ku
rie dalyvavo konkurse visose 
Amerikos dalyse.

Stipendiją jai įteikė Ford< 
bendrovė.

(S 1 'J I EN’V'AI’M

Matome vieną svarbiausių Teherano gatvių. Prie šios Irano sostinės dabar
tiniu melu veržiasi sovietų ir britų ka'iuomenės. Kairėje matome Irano vidaus 
reikalų ministeriją, o dešinėje matosi du judėjimo tvarkymo bokštai, kuriais di
džiuojasi visi persų sostinės gyventojai.

Fordas Surinko 
$132,224 Duoklių 
CIO Unijai

Už Rugpiučio Mėnesį
DETROIT, Mich. — Fordo 

bendrovė vakar prisiuntė CIO 
Auto Workers unijai čekį už 
$132,224. Tie pinigai atstovau
ja duokles, kurias firma surin
ko nuo savo darbininkų per rug
piučio mėnesį CIO unijai.

Fordo dirbtuvėse “check-off” 
sistema — tai yra, unijinės duo
klės yra atitraukiamos darbinin
kams iš algų.

M A D O S

No. 4874—Popietinė išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros. Nuo 34, 36, 
38,' 40, 42, 44, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS Pattera Dept, 
1789 S. Halsted SU Chleaga, AL 

čia įdeda 15 centų far pralao

atafųati aaan pavysd) No ■ —-■■■
Mieros -- . - per kratteą

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

OOsstM ir valstM

Sudegė Kūdikis, 
Tėvai Apdegė

TUSCOLA, III. — Naujagimis 
kūdikis sudegė, o jo tėvai Paul 
Barrett’ai skaudžiai apdegė, kai 
jų automobilis įvažiavo į tilto 
stulpą, apsivertė iv užsidegė.

ŠALTIMIERO 
(LIETUVIŲ DIENOS 

Našlikė Konteste No. 24 
No. 42.

Ponia Ona Andnejauskas

Garbingai įstojo į šaltimie- 
ro Lietuvių Dienos Našlikių 
Kontestą, kuris įvyks per dvi 
dieni, rugpiučio 31 d. ir rug
sėjo 1 d. — Labor Day—Oaks 
darže, prie 119-tos ir Archer 
Avenue.

Kontestantė No. 24 gyvena 
adresu 3540 So. Halsted St, 
Bridgeporte, ir tikisi laimėti 
karalienės vainiką ir $100 
vertės rūbų eilę, kurią Morris 
B. Sachs suteikė. Taipgi dvi 
garbės palydovės bus apdova
notos po $50.00 vertės rūbų 
eilėmis.

Dėl įvairiausių įvairenybių 
dalyvaukite Lietuvių Dienose!

AR JIESKAI
DARBO?

----------- SKAITYK KASDIEN--------

NAUJIENAI
----- IR TEMYK SKILTIS----------

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Stulb Halsled Slrecl, CBICJGO, ILL

Nutraukia Dalį 
Algų Apsaugos 
Bonams

Savanori Taupymo Sistema 
Detroito Dirbtuvėje

DETROIT, Mich. — United 
State liūbber Company dirbtu
vėje veikia savanori taupymo 
sistema, pagal kurią firma ati
traukia darbininkams dalį algos, 
ir pinigus investuoja į valdiškus 
apsaugos bonus.

Per liepos menesį darbinin
kai tokiu keliu į bonus inves
tavo $4R,800, o per metus su
sidarys apie $500,000.

Bonai, žinoma, priklauso dar
bininkams.

Nusižudė Stambus 
Bankierius
Schweppe

LAKE FOREST, III. — Savo 
rezidencijoje vakar nusišovė 
Charles H. Schweppe, preziden
tas Lee Higginson investmentų 
bankinės firmos. Jis taipgi bu 
vo direktorius Marshall Field ir 
Fairbanks Morse Company fir
mų.

Keli metai atgal mirė jo žmo
na, palikdama jam virš $4,- 
000,000 turto.

Schvveppe sirgęs nepagydoma 
liga.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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 Av.

Pilone- YARDS 1373

DR. G. ŠERNER-
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampav Halsted 
balandos nuo 10 iki 4. (nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutarti.

KANADOS LIETUVIU 
ŽINIOS

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
laukėm, kad jį išgirsti. Tačiau 
musų nelaimei labai silpnai te
judėjome. Paskui nis “Pir
myn” choro laimėj mas, ku- 
r.uc jis nudžiugino ir jautr.ai 
nute.kė minias 1 etuvių, kad 
lietuviška ir skambi daina lapo 
pr.pažintas pirmuoju ir vertin
giausiu net penkių Amerikos 
valstijų ‘čempionu”.

Nusinešus ir šiuos laurus, 
“Pirmyn” choras dar kartą ta
po garbingai atžymėtas, musų 
meno laimėj.muose suteikęs lie
tuvių istorijai dar vieną įverti
nimą nuo svetimtaučių. Mes ga
lim tik dar kartą pasidžiaugti, 
sve kindami pirmyniečius ir jų 
uolų ir talentingą vedėją p. K. 
Steponavičių bei palinkėti vis 
daugiau ir daugiau laimėjimų.

Šiais ašarų ir sielvarto lai
kais, kada lietuviška daina til
doma ir slopinama Lietuvoje, 
mums lietuviams jūsų laimėji
mai itin svarbus.

Apvogė Gaižauskus
Esant visai Gaižauskų šeimai 

vasarnamy, mieste gyvenamieji 
namai liko be žmonių, todėl ir 
vagiliams, kurie, matyti, buvo 
netolimi “kaimynai”,' nesunku

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
RezidencHos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:80 vai. vakaro 
Trečiadienį pagal sutartį.

+ \
Dr. F. Pulsuoki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Valandom kasdien 2-4 ir 6-8 vak
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bmnswick 0597

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIK OI/TS 
Gvdytoias ir Chirurgą* 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 9 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

464.5 So. Ashland Avė.
arti 47 Strppt 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAFTOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tat Republic 4088

buvo nutykoti laikę ir padaryti 
namuose “išvalymą”. "

Grįžusi Ga žauskų Šeima ?.p- 
siž urėje, kad namuos, nebėra 
kai kurių drabužių, kelių auk
sinių žiedų ir k.tokių papuoša
lų. Numatoma, kad vagi L ų įs - 
brauta per .angą. Panašus atsi 
I kiniai paliete jau nebevieną 
lietuvį. Tai darbas, žinoma, jau 
nų vaikėzų išdykėlių, kurią 
nemažai musų apgyventose \ie- 
uose galima pasteb ti. —O. 1.

Naujas Pašto 
Viršininkas 
VVestvillej

WASHINGTON, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas pereitos 
savaitės pabaigoje nominavo 
Andrew Mikel’į, Westvillės, III., 
pašto viršininku.

Garsinkitės “N-nose”

KITI LIETUVI AI 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_ g vai. vakaro ir napal sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pipf. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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 sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel—Hvde Park 9305

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Kupiškėnų D-ja 
ftttėštei Vasaros
Išvažiavimui

Šį Sekmadienį 
Ir Sesikiečiai 
Piknikuos

LAIMINGAI BESUAUCIAS ŽMOGUS

Rengia rugsėjo 7, Mankevičių 
darže

Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos menesihis susirinkimas 
Įvyko rugpiučio 16 dieną F., 
Stanionto bute. Susirinkimas- 
buvė £ana skaitlingas nariais 
ir svarbiais nutarimais, bet 
užsibaigė gana greitai.

Pirmininkas F. Stanionis, 
atidargs susirinkimą, prašė 
narių neiti į karštas diskusi
jas be reikalo, bet svarstyti 
draugijos bėgančius reikalus 
rimtai ir nuosekliai. Taip na
riai ir darė.
Paskutinis po atviru dangum

Komisija vasaros išvažiavi
mui rengti pranešė, kad Ku
piškėnų Kult. Draugijos drau
giškas išvažiavimas įvyks P. 
Monkevičiaus ūkyje sekma
dienį, rugsėjo 7 dieną ir pra
sidės 12 valandą dieną. Tęsis 
iki vėlumos. Kupiškėnams 
vieta jau žinoma, nes antras 
išvažiavimas ten rengiamas. 
Vieta patogi ir švari, ir val
gius pagamins p. Mankevičie- 
nė. Mes ten suvažiavę galėsi
me valgyti ir gėrėtis gamta.

Nurodys kur važiuoti

Kviečia Ukmergiečius, Drithvie 
čius ¥r PaįjiHėČfus Atsilaikyti

šį sekmadienį, rugpiūčio 3. 
d., savo metinį pikniką rengii 
veiklus bet nesirekliamuoj antri, 
Sesikiėčių Kiiubits.

Piknikas įvyks visiems žino
mam Big Tree Inn darže, prie 
Archer avenue. Prasidės 11 vai. 
ryto.

Visi šč-sikiečiai yra kviečiami 
dalyvauti, taipgi atsiverti savo 
gerus draugus. Kliubas ypatin
gai pageidauja savo tarpe tu
rėti deltuviečius, ukmergiečius 
ir pagiriecius. Vieta labai gra
ži, tad bus galima smagiai die
ną praleisti vasaros gražume.

Kviečia, Valdyba.

Diena Iš Dienos
- .................- - ■ - - • ' - ' ■-

jaunavedžiai
Moliai Colorado 
Valstijoje

Tad, draugai Kupiškėnai, 
rito^kimės visi — juo daugiau, 
tiro bus smagiau. Be to, pri- 
inintiha, kad šis mūsų išvažia- 
Viintfs bus Šią vasarą paskuti
nis į>6 atvirti dangum. Gra
žiam Minkevičių sodne pra- 
leisim dar keletą valandų 
smagiai. Kurie vietos nežino
te, pasitarkit su žinančiais 
draugais; dar laiko yra, o mes 
VėHafū nurodysim ir kelią.

Už komisiją, P. B,

lOVfiKISSS?
_ Dalis :

KVIETKIN1NKĄS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams , 

tr PaįMtbams
3316 8d. Hals&d Street

D rl h i Gėlės Mylintiems 11 U U A Vestuvėms, Ban- II ll O H kietams, Laidotu-, uiiwn tapnok r- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avėnue 

PhOne LAFAYETTE 580Š

Apsivedė šeštadienį, 18-toj
Denveryje, Colorado, atosto

gauja du jauni Chicagos lietu
viai, jaunavedžiai pp. Petras ir 
Anna Moliai. Jie apsivedė pe
reitą šeštadienį, rugp. 23 d., šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, o vestuves 
atšventė jaunosios namuose, ad
resu 1951 Canalport st. Ji yra 
buvusi p. Anna Pociūtė.

Išvykdami jaunieji paprašė 
padėkoti visiems svečiams už 
atsilankymą, yj)ač pp. Stanley 
Ruikiui ir Mike Beris, už sve
čių priėmimą, taipgi Stanley Di
jokui ir M. Bertashiui.

Sugrįžę Chicagon pp. Moliai 
apsigyvens pas jaunosios tė
vus.

Išsiėmė L*eidiitlttš 
Vedyboms

{Chicagdj)
Stanley Paprockas, 27, su 

Antoinette Berganas
John James Kaulentis, x 28, 

su Emma Coroneas, 25
Wesley F. Mach, 25, su 

Anne L. Urick, 29
Anthony Paškus, 25, su Elea- 

nor Kotas, 20
Donai d F. Meehan, 21, su Ri

ta V -etoris, 19
Alexander E. Yuka3, 27> su 

Mine i te Ne-meth, 27
Rokeri M. Getty, 23, su Con- 

stance Trapalis, 20

a.«• t. 
Ui, I#- 
i.
L.

MARIJONA 
BALČIAUSKIENė, 
po tėvais Erčaitė 

3359 So. Lotve Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rygp. 24 d., 10:00 vai. vakaro, 
1941 m„ sulaukus pusės ėmž., 
gimus Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Gorainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris, So
phia MatUzas ir. Stellą White, 
žentą Mark .White, podukrą 
Anną Rudman, 2 sūnūs, Joną 
ir Stanislovą, marčią Mary, 
4 anukus, seserį ir švogerį— 
Domicėlę ir Joną Daračiunus ir 
šeimą, ir daug kitų giminių; 
Lietuvoje—seserį Oną ir švo
gerį Kazimierą Pielikus ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė. 
•Laidotuvės įvyks ketvifttldie- 

H nį, rugpiučio 28 d., 9:00 Vhl. 
M ryto, iš kopi. į šv. DoVido 

kuriėje at- 
pamaldoš už

parap. bažnyčią, 
sibus gedulingos 
•Velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta 1 šv. Kazimiero ka
pinės. i

Visi a. a. Marijonos Bal- 
čiauskienės giminės, draugai 

i ir pažįstami esat nuošifdziai 
yiėčiami dalyvauti laidotu- 

•ir sutrikti jai paskutinį 
syatamavimą ir atsisveikini
mą, Nulhidę liekame:
Vyras, Dukterys, S unųš, Mar
ti, Anūkai, Sesuo ii* Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

ANTANAS MATUZAS 
Gyveno 3359 S. LoWe AVe.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 24 dieną, 8:00 vai. 
ryto, 1941 m.; sulaukęs 33
metų amžiaus, gimęs Chica- 
go, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Sophia, po tėvais Bal- 
čiauskaitę, motiną Prancišką 
Matuzas, 2 brolius: Joną ir 
Juozapą, brolienę Mary, 
seseris: Catherine 
švogerį Edwardą ir Anną Ol- 
son, švogerį Joną, uošvį Juo
zapą BalČiauską ir šeimą, te
tą Elęanor Vaičaitienę ir šei
mą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 3319 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
dienį, rug.piučio 28 dieną, 9:00 
vai. ryto iš koplyčios į šv. ; 
Dov'ido parap. bažnyčią, ku- , 
r loję atsibus gedulingos pa- , 
mąjdės už veliphio Siėįlą, o iš ’ 
ten bus nulydėtas į s v. Ka-. ; 
zlmĮero kapines.

Visi a. a. Antano Matuzo 1 
giminės, drangai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami eta- ; 
lyvauti laidotuvešė ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ! 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, * 
Motink, Bfoftati, Seserys, Bfb- - 
lienė, SVogeriai, U oš Vis, Teta - 
ir Giminės. :

Laidv Direkt. S. P.‘Mažeika, ' 
Tel. YARDS 1138—1139.

2 
Wesely,

Mažeikos 
Lituanica
ketvirta-

K

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1941 Metamą
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 

st.; Fin. rašt.- -Leonaš Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka — Frank Venckus, 2649šalka
W. 43rd st,

įCLASSIFIED ADsri
HELP VVANTED—i-EMALE 

Darbininkių Reikia
HELP WANTED-MAL£-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkių Reikia
MERGINA BENDRAM NAMŲ 

darbui. Savas kambarys. 2 vaikai. 
$8—$10. Greenleaf 0617. Telefo- 
nuokite skelbėjų sąskaiton.

REIKALINGA VEDUSI PORA 
arba pavienis vyras gyventi farmo- 
je visą žiemą. Kreipkitės į kepyk
lą. 841 W. 33rd St.

į WATTJTENV-'acW'E
Stevvart “Skip” Alexander, jr., iš Burlington, N. C., 

kuris dalinėj a autografus savo gerbėjams. Alexander 
laimėjo daugiausia punktų golfo mėgėjų konteste, ku
ris įvyko Omaha mieste, Nebraskbje.

Buvusi Chicagiete 
P. Ona Schultz 
Vėl Rytuose
Siunčia Chicagiečiams Padėkų

i Ir Linkėjimus
Pereitos savaites pabaigoje 

po trijų savaičių vizito Chica- 
goje, į rytus išvyko buvusi chi- 
cagietė p. Ona Schultz. Jau an- 
Iri metai kaip ji gyvena rezi
denciniam Elmira miestelyje, 
kuris dabar priklauso prie Eli- 
zabetho, New Jersey valstijo
je.

Viešnia ten dabar yra kosme
tikų biznyje ir gamina savo pre
paratus po komerciniu vardu 
“ONA”.

Aul&v^“N’’fondui ’ !
Apleisdama Chicago p. 

Schultz aplankė atremontuola 
“Naujienų” namų, (jo nebuvo 
mačiusi po remonto) ir Namo 
Fondui paaukojo $5.00.

Chicagoj p..Schultz turi la
bai daug draugų, todėl sunku 
buvo su jais skirtis, ir todėl 
stotyje viešniai išvykstant bu
vo ir suvilgintų akių. Grįžusi į 
Elizabcth’ų ji parašė chicagie
čiams padėkos laiškų, kurį čia 
ir paduodam visų jos draugų 
žiniai:

Padėka Chicagiečiams
“Širdingai ačiū visiems ma

no Draugams ir “Naujienų” Mo
terų Skyriaus Bendradarbėms 
už taip gražų vaišingumų man 
būnant Chicagoj.

“Ačiū mano brangiai draugei 
Norai ir p. Gugiui už priėmimą 
i jų taip didžiai visų pagerbtus 
namus, kur tiktai jautiesi ns- 
mie. P.p. Gugių linksmas -ir ma
lonus būdas palieka kiekvienų; 
valandą jų draugijoj rietižmirš-j 
tanių, ypatingai valandas pra
leistas jų gražioj verandoj, tarp 
gražiai žydinčių oleandrų ir ;- 
vairių gelių, kur susirinkę ar 
tįstai, dainininkai ir diplomatai 
svarsto dailės ir gyvenimo įvy
kius, kur taippat susirenka 
draugai “pineklio” 'lošti ir link
smai juokais praleisti laiką.

“Buvo Sunku Atsiskirti”
“Nors musų Nora yra labai 

■Užimta Vi^dklais 'darbais ir ras- 
Ws, ji visuorhėt randa laiko! 
priirpti ir pasišvečiuoti rii Vi-, 
bais, prie to dar išSiuVin^ti at- 
vūiždūs ir liaudies dainas ab^u- 
sėHūOsė, kuriuos ji dovanoja 
■draugėms Amerikoj it net ka-. 
nadoj. •Nut-a yra ^t^iuilst^H! 
m tisų veikėja ir pavadis 'vi
soms kitorhs 'Moterims.

“BuVb suūkė atšiferti mah’ 
nuo taip Pratigių ir malimų 
draugių. Iš’važiava'u sli daugy
be malonių ir gražių iitsihiihi- 
mų, kurie neišdils per tirėtų niė-

tus. Ačiū jūms ‘Chičagoš drau
gai.
“Eliza!beth, Įsi. J. Ru^p. 24 d.

—- Ona Schultz.”

Gražus Northsidiecių 
P-ios E.
Draugų Piknikas
Surengė Mankevičių Ūkyje — 

Lemonte, Iii.
Vasara jau baigiasi. Baigsis 

ir vasarinės .pramogos atviroje 
gamtoje. Tat visi skuba dar pa
sidžiaugti yąįąroš gražumais ir 
tai progai rengia įvairius išva
žiavimus ;bei piku k’us.

Negalima praleisti ncpanlinė- 
jus ir to šaunaus pikniko per-

savo draiigajiis p-ia Elzbieta 
Mičiūiienė —- sena Northsidės 
gyventoja. P-ia Mičiūiienė yra

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- ] 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS: 1

Joe Balchunas—pirm., 3Ž00 South į 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vicė- ■ 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fip. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis —- 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 

• kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted si. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
wėll st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
mi’n.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
.avė., Laf, 1152; Kontr. rast. —• 
F. Margėvičiuš, 4109 S. Fairfield, 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tęl. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis; 
3430 S. Morgan št., Yards 4863; 
^Maršalką—A. šaškas, 3622 South 
Union, avė; Ligonių prižiurėtojąsi 
—A. AūgustihaS, 656 W. ,36th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio; 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halštėd st.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ ĄPŠVIE- 
tfOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: i 

Ririn.—F. Platkauskas, 4321 S.
(Rdckwell st,; Vice-pirm.—A. Vai-1 
'n&uskas, '4529 ’S. California avė.;
Nutar. rast.—M. TjtiŠkis, 3638 S. 
Wallace šį;.; Ižd<—J. Bložys, 3938 
W. 63i?d PI.; OorganižatoriūS — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood. 
avė., tel. Virgijna 1998; Iždo gi. 
—A. Bložięnė nr J. Gulbinienė.' 
Susirinkįrrifci vyksta kas trečią- 
sekmadienį' (nedėįdienį), kiek- 
vierid mėnęsio, 1:30 vai. popiet, 
“S&ndaroš’’ svė't., 840 W. 33Čd 
stą Chicago, m.

EKSTRA! IŠMOKIT praktišką 
slaugės darbą dabar! Greitai! Len
gvai! Nebrangiai! Apsauga yra 
laikinai. Liga visuomet musų tar
pe. Didelis reikalavimas slaugių. 
Padidinkit savo .pajamas. Vakarais 
klasės. Dora Levinė Gordon, buvu
si Slaugių Direktorė Mt. Sinai li
goninėje.
3140 Douglas Blvd. 'ROCkwell 5908

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

KRAUTUVĖ PASIRENDU OJA 
jeroj apylinkėj, tinkama visokiam 
bizniui. Renda nebrangi. 2517 W. 
69th St., PROspect 1217.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

2038 West
Ndrth AvėnUC.

Pb Obelėmi^ ‘ir KriWšfį 
Medžiais.

drau-Turėdama skaitlingus 
gus ji nutarė nors kada juos 
sukviesti į vienų būrį gražiai 
šeimyniškai pavaišinti. Tai pa
dare pereitų sekmadienį p-nų 
Mankevičių u;kyje. Gražiam so
dely po obelių ir kriaušių me
džiais buvo nukrauti stalai ska
niais valgiais ir gėrimais.

Susirinko svečių ūpie gerti 
šimtirie Su šeimomis ir pavie
nių. Na, ir puotavo per visų 
dienų ndpa sydami net ir lie- 
talis, kuris protarpiais gąsdino. 
O šeini i ninkės tik Skubėjo —■ 
patarnavo, kad svečiai ko nors 
nestokuolų.

Ncapaeita ir Be Nelaumės.
. t '

Viena iš šciminin’kių, 'p-ia La-, 
banaudkiėhe, JDė&Ičdlfcdafna taip 
smarkiai puolė vdidti !į žemę, 
kad ndt akiniai štūlūžo. Vienas 
prakirto veidų Žemihu akies. 
Bet p. Laljh'haūskiėnė ndpapras-; 
ta moteris ^'tšlsa’kė nfel dak
tariškoj pagalboj; Žaiždų nu
plovus aprišo ir vėl tęšė savo 
patarnėvųTių. ’

Taip 1 nksminosi visi iki vė
lumos, o dainos ir muzika 
skriejo Lemontp apylinkėmis. 
Viši šVė^iiii yta <^ėk!ijhgi p-iai E. 
Mi‘tėlidl‘1 :tiž Jos fdkį vaišiiigtt- 
nfių, ič Buki jai ‘daug Ihiriiės :ir 
ipajdlciHiiį įfds loHitiešuiahle gy
venime. -^Fkėnfiaa-

HUMĘ'OLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYRA 
1941 METAMS:, pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Chrištiana 
ų.v.ė.;, Vįcė-pirm.— Mikė, Čepui, 
3327 W. Le Moyne Nut. rast. 
—A. Lungev’ic'z, 1814 Wabanšia 
'aVe.*, tel. Huihboldt Ž285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 332,7 Le 
Moyriė st.j.Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Piėrce aVe.; 
Maršalka—A. Ruprevičius, '344t 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas tfėčią ketvėrgą. 3600 West 
North avė.

lithuaNian D E M 6 C R A T I C 
ęLUB .of thfe 15th..Ward VALDY
BĄ 1941 METAMS: ,Pręs.—Floyd

J. DoViat, '5945 S. Albąny avė.; 
Vice-pres 
6147 So. . ___ ,
cording sec’y— justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—Jdhn 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Afms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th ,st.; Finance Committee — 
MrS. Noreika, 5924 S. Maplfewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
šlepetis, and Mr. ..Gura; Board 
of GrievahceS—J. Tarvidas, Ch. 
Daiviš, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

— Joseph Vaišvilas, 
Washtenąw avė.; Re-

&eik0auja
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, Pirkite tose krautuvėse, :kir- 
įfbš Wsin^j JsNAUJffiNOSE”

MOTERYS, 35—40, VIRTI rod- 
hauzėje. Alga $15.00 savaitei. Šau
kite SUMmit 425.

PUSAMŽĖ MOTERIS bendram 
namų darbui kaime per rugsėjo 
mėnesį. Paskiau mieste.

H. WEINSTEIN 
3606 Roosevelt Road.

MOTERIŠKĖ, 30—50, bendram 
namų darbui. Patyrusiai .pirmeny
bė. Bus priimtina nepatyrusi, jei
gu atsakominga, švari. Mokės rei
kalaujamą algą.
SMITH, 416 Ij). Madison, Hinsdale. 

Telefonas 1816.
Šaukit skelbėjo sąskaiton. 

Karferį sugrąžins.

PATYRUSIOS 0PERATORS ir 
floor worker £iuti burl^p ir med
vilnės maišu?. Tik jaunos merginos 
tesikreipia. 321 W. 24 PI.

KABINETŲ DIRBĖJAS ir maši
noms darb.ininkai. Ateikit pasiruo
šę dirbti. 2267 Kilbourn, arti Ash
land ir Fullerton.

SIUVAMŲ MAŠINŲ operators, 
patyrusios ant single needle. Tack- 
erfi, guzikų įsiuvėjos, siutinės, kiše
nių, , dirbėjos vyriškoms . kelnėms: 

TROUSER MANUFACTURING 
CORPORATION, 
14 N. Peoria St.

help wanted—malė
Darbinipkų Reikia

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

GROSERNĖ, MĖSOS krautuvė 
pardavimui. Gera vieta ir daromas 
biznis. Nebrangiai greitam parda
vimui. Nori apleisti miestą. Pasi
matymui šaukite Taylor—YARDS 
3181.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ.
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 melus dariau pasekmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoli, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOWfT,
2803 Emerald Avė., Chicago, III.

Tel. Calumet 4959

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Dining Car restoranas. Gera vieta. 
$50 dienoj biznio. Kreipkitės prieš 
2 arba po 6 P. M. 2440 Pershing 
Road.

KEAlu KSTATK FUtt bAEE 
Namai-žemė Pardavimui

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. SMITE & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

kuris moka visų spaudos dar
bių. Atsišaukite greit.
<Box 2521, 17Š9 Šo. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS 'LI
KERIŲ sėlsmanas, kuris turi biz
nio pritarėjų. Visus standartinius 
likerius .parupinam. Mokamas 
Ščiaūšias komisas.
CORNELL .DISTRIBUTING 

5648 So. Kedzie Avė.
HEMlock 2320.

auk-

CO.

REIKALINGAS PORTERIS, ku
ri gali dirbti už baro iš ryto. Turi 
būti blaivas. Reikalingi paliudy
mai. $15.00 savaitėje. 117 So. Hals- 
ted St.

PftOGA GAUTI dženitoriaus 
darbą. $260 į mėnesį. Atpirkdamas 
mario -puikų namą. $3800. Pusė 
cash. Gaučiau dvigubai daugiaus, 
jeigu rie ant greitųjų. Rašykite 

1739 So. Halsted St. Box 2527.

REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 
kaipo džėnitoriuk 6 valaridas kas
dien. 1018 So. Wabash. Kambarys 
218.

MIKALINGAS PATYRĘS BU- 
ČERYS. Darbas ant visados.

2009- So. Halsted St.

: 3 SĖLSMĄNAI, vyrai ar mote
riškės, virš 25. Ambicija, geri pa
liudymai. Mes parupinsim jum ge
rai Apmokamus darbus tuojau. Ne
reikia -pardavimų patyrimo, šau
ni progk .pastoviam darbui. Sena 
atsakinga įstaiga. Kreiptis rytme
čiais tiktai.

Goldenberg Furniture Co. 
3024 Lincoln Avė.

8553 S. HERM1TAGE, 6 kamba
rių muro bungalow, karšto van
dens šilima, stokeris. Parduoda sa
vininkas. BEVerly 3785.

’jPARDAVIMŪI PAGERINTI 3378 
AKRAI. Pine Tovvnship, Benton 
county, Indiana. $110 akrui.

EDWARD J. ETTER, 
Oxford, Indiana.

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
aukštas beismantas. Sacher, 2849 
West 40th St.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

PARDAVIMUI VIENAS Wiscon- 
sino geriausių mažų resortų Indian 
Head apylinkės pačioje širdyje. 
Smulkmenas gausite iš

B. F. GANSKE 
CHETEK, WIS.

VVHOLESALE 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. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS:- K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewdod Avė.;. F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rast., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasieriųs, 29 ĮQ W. 40th 
St., tel. Lafaye’tte Š927; Parengi
mų Komisija: G. Greėn, r Mv Ęąi- 
riėriė, L. 'DaūŠkurčUenė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. WėStėm Avė.; 
\£Įr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4187 Archer Avė., tel. Virginia 
’0088. Susirinkimai _
kiekViriro mėriėšip 8 sektnad., 
Hrily^ood svęt., 2417 W. 43rd 
St, I Kliubą priimami vyrai ir 
,inotėryš nuo 16 iki 45 mėtų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokeštimis.

REIKALINGAS PORTERIS ta-j 
,verne, kad galėtų -už baro dirbti' 
rytmečiais. . Kambarys, valgis ir 
mokestis. 4306 S. Ashland Avė.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Painokos
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.

Rhone ROCKWELL 7167.

■et1

Virgi 
atsibūva

KLIŪBO VAL
AMS: P. Arlhus- 

K Clėveland,kas—Pirm., Ž109 N. <_____
Avfe.; A. Niprikas—Pirm, pagfelb., 
1303. S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. iašt., 1525 .S. 51st St., 
Cicero, III.;. Stella Kaspęr—Fiu.; 
rast., 3145 S. Remarald Avė.;; E. 
RėmaŠauskipnė—Kontrolės rišt., 

1218 So. Indėpėndence Blvd.;
St. Niptlkas— Kašierius, B824

Dėodor St.. Indiana Harbor, Ihd.; 
. Kasos -globėjai: J. Balakte, 1414 

.So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
MasitiliS, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Korešp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka. 3521 W. 38th PI. Susirin- 
kiinžii laikomi vieną kartą į mė- 
’riėSį, 'kas ketvirtą sekmad.. pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

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

ninkas— Pėter Ukockis, 2539 W. 
46 ĮP1.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikąitis. 3308 W. 61st St.: Nut 
Tast.-oJ. Yuiskenas, 2547 W. 45th 
St,; Fip. rašt.—Bruno Judeiko. 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Rrank Wenskus, 2639 W. 
,43rd St, Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.: Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
14^5 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikąs, 46^4 S. Mozart St.

FINANCE AND LOANS 
Finahshl ir Paskolos

GĖEIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGlCIŲ 

Mėnesiniais a (mokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of GHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
k?ul bačios Naujienos. *
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“MĖLYNIEJI'’ l'ILA KAILĮ “RAUDONIE
SIEMS” IR SMAGIUS LAIKUS TURI
Lietuvis Kareivis Rašo Iš Manevrų 

Pietuose
Pietinėse valstijose dabar ei

na manevrai, kuriuose dalyvau
ja U.S. 2-troji ir 3-čioji armi
jos. Vieni yra “mėlynieji”, o ki
ti ‘‘raudonieji”, ir jei tikėti ser
žanto Raymondo Wieliaus-We’13 
pranešimas, tai ‘•raudonie
siems” ne kokie pyragai.

“Mėlynieji” Iš Illinois
“Mėlynieji” yra didžiumoje 

kareiviai iš Illinois valstijos, ku
rie yra lavinami Camp Forrest 
stovykloje, Tennesses valstijo
je.

Jų centras manevrams dabar 
yra Camp Robinson stovykla, 
Arkansas valstijoje. Serž. Wie- 
lius-Wells, sūnus chicagiečių pp. 
Wielių, 7847 South Normai avė., 
rašo, kad kareiviai turi nema 
žai vargo, dalyvauja visokiuo
se “neva mūšiuose”, bet sma 
giai ir įdomiai leidžia laiko.

Daug Lietuvių
Kadangi “mėlynųjų” armijoj 

iš Camp Forresto yra daug Jie 
tuvių, tai manom, kad jų tė
vams bus įdomu sužinoti iš šio 
laiško kaip jų sunams manevrai 
sekasi. Laiško autorius priklau
so prie 122-tro pėstininkų pul
ko.

“Mažai yra progos laiškai ra 
syti”, jis sako. “Dabar 2:10 po
piet, ir mes stovime trokuosę 
prie mažo kelio laukdami kad 
mus nuvežtų ‘mušiui’.

“Mes čia atvykome (į Camp 
Robinson, Ark.) per MemphU 
miestą, Tenn., ir per Mississippi 
upę. Taip važinėdami mes tu 
rime neblogus laikus. Aną die
ną pervažiavome per Litūle Rocl: 
(Arkansaso sostinę) ir nakvy 
nei sustojome prie Arkadelpjuą, 
Ark- Musų mėlynoji armija 
stumia ‘raudonuosius’ į pietus 
ir šį popietį bandysime ‘užim
ti’ Beven miestelį, (Ark.).

Dienomis Karšta
“Oras dienomis čia labai kar

štas, o naktimis vėsus. Mes gau 
name reguliariai valgyti ir mai
stas yra geras. Pas mus yra 
vandens trukumas, nes armijos 
vadai nenori vartoti vietinį van
denį, todėl turi jį atvežti iš ga
na toli.

Be Nelaimių
“Penktadienio vakarą pralei

dome Shiloh National Parke 
(ten įvyko Civilio Karo mū
šiai). Tenai yra labai gražu.

“Musų pulke ikišiol nebuvo 
jokių nelaimių, ir trokštam, kad 
taip ir toliau butų. Beje, mes 
buvome ir prie Hot Springs ku
rorto... Bet jau turiu baigti, nes 
pradedam važiuoti į ‘mūšį*. 
‘Raudoniems’ tikrai išpilsim kai
lį...”

Garnys Buvo 
Greitesnis —
Policijos Patrolka Pralaimėjo 

"Lenktynes”

T0WN OF LAKE. — Poli- 
cijos patrolka labai greitai
važiavo, 'bandydama laiku 
pasiekti apskričio ligoninę, 
bet ji lenktynes pralaimėjo. 
Garnys pasirodė greitesnis, ir 
atnešė 8 svarų mergaitę kely
je chicagietei Mrs. Rita Cof- 
fey, nuo 130 W. 68th st.

Garnys pasivijo patrolką 
prie 38-tos ir Ashland. Ji ten 
turėjo sustoti, o policistams 
Sam Morris ir George Sher- 
lock teko atilikti daktarų ro
lę.

Motina ir kūdikis sveiki, ir 
dabar jau apskričio ligoninė
je.

Garsinkitės “N-nose”

JACK’SWIFT-

Pienas Pabrangs 
2 Centais

Pradedant apie rugsėjo 5-t:. 
šeimininkės Chicagoje turės mo 
keti 2c daugiau už kvortų, pie 
no negu dabar.

Pieno administracija vokai 
paskelbė, kad rugsėjo pra * .o; 
pieninės • ..pakels pri datom? 
kvortinį pieną nuo 14c iki 16c. 
Kiek pienas kainuos ki autuve- 
se dar nežinia.

Žada Trumpinti
Gąsdino Stočių
Valandas Chicagoj
Gasolino Netrūksta, Bet Savi

ninkai Nori Trumpesnių
Valandų. '

Chicagos gasolino stočių sa
vininkų organizacija, Gasoline 
Retailers Association of Met
ropolitan Chicago, kreipiasi į 
valdžios gasolino kontrolės 
komisiją, prašydama įvesti 
valandų suvaržymus Istotims 
Chicagoje ir apylinkėj.

Jie siūlo nustatyti stočių 
valandas panašiai kaip rytuo
se, nuo 7-nių ryto iki 7-nių 
vakaro.

Organizacija pabrėžia, kad 
Chicagoje gasolino netrūksta, 
bet dėl darbų pagerėjimo ir 
karo tarnybos, labai sunku 
gauti stotims darbininkų, o jei 
pasiseka gauti, tai reikia mo
kėti perdideles algas. Kai ku
rių stočių savininkai patys tu
ri dirbti po 14 ir daugiau va
landų į parą.

Sumanymui pritaria didelė 
didžiuma gazolino stočių sa
vininkų.

AUTOMOBILI'i 
NELAIMES

Žuvo Penki Žmonės.

Vakar ir užvakar vakare 
automobiliai Chicagos distrik- 
te užmušė šiuos žmones:

28 metų Stanley Wieronski, 
5037 S. Racine avenue, prie 
36th ir Western avenue;

Nežinomą apysenę moteriš
kę, prie Fulton ir Laramie;

4.9 metų Louis Levy, 5100 
Cornell avenue, prie 58th ir 
Union avenue; (po nelaimės 
jisai atsikėlė pradėjo eiti, ir 
krito negyvas).

48 m. ūkininką Roy John
son, prie St. Charles, III.

78 metų Clifford , Boivin, 
4132 Maple avenue, Brook- 
field, prie Arthur ir Ogden;

Tris Sunkiai Sužeidė.
Kitose dviejose nelaimėse 

buvo kritiškai sužeisti 48 m. 
Albert Wielgus, 1647 N. Mo. 
zart, 48 m. Casimir Kmit, 1417 
N. California, ir 3 m. Pau] 
Ceffalio, 1053 Cornelia avė.

NAUJIENOS,- Chicago, III.

NACIAI ARTĖJA PRIE LENINGRADO

Vokiečių kareiviai žengia per Naruos upę, kuri randasi apie 100 mylių at- 
stumoj nuo Leningrado. Paveikslas lapo perduotas iš Berlyno per radiją. Pa
grinde matosi Narvos tvirtoves, kurias vokiečių kariuomenė nesenai paėmė.

Šokiai “Labdarybei” 
Davė $50,000, Bet 
Ne Labdarybei

Naujos Unijos Viršininko
Bėdos. i

Kai AFL klerkų- unija išme
tė savo prezidentą Max Cald- 
well—tai buvo tik pradžia jo 
bėdų, ir pradžia paslapčių 
apie tai, kaip jis čiulpė uniją 
savo naudai.

Unijos klerkai uždirba vi
dutiniai $20 į savaitę — jie 
dirba maisto krautuvėse. Duo
klėmis jie sumokėjo unijai 
apie $1,000,000, bet didesnė 
dalis tų pinigų, kur tai išga
ravo. Valdžia dabar nori ži
noti, kur Caldvvell juos nu
dėjo.

"Šelpė” Ir Kitaip. >
Neužteko to, ka'd Unijos na

riai mokėjo duokles — Cald- 
vvell’o naudai, bet jie noroms- 
nenoroins turėjo jį “šelpti” i r 
kitais • budais.

Caldwell unijos vardu su
rengė keturis šokių vakarus 
“labdarybei”. Kiekvienas na
rys turėjo pirkti ar parduoti 
kitiems bent penkis tikietus. 
Šokiai pelno davė apie $50,- 
000, bet dabar pasirodo, kad 
ir tie pinigai nuėjo Cald- 
well’ui. .... ,

Kadangi jisai neužmokėjo 
taksų už šokius, tai valdžia 
dabar uždėjo ant jo turto 
$8,388 lyną.

Užvedė Bylas 
Personai Taksus 
Iškolektuoti

Iš Commonwealth Edison — 
$3,322,621

Apskričio prokuratūra užvedė 
eilę bylų prieš Chicagos firmas, 
kuriose bando iškolektuoti iš jų 
užsilikusias personai property 
taksus.

Iš Commonwealth Edison 
elektros bendrovės apskritys no
rėtų gauti $3,322,621, iš Mills 
Novelty Co., — $17,174, iŠ tur
tuolio Washington Porter. II, 
4043 Lake Park avenue —- $15,- 
690.

Panelė Barbara Tullgran, 
iriilwaukietė, tano išrinkta 
nacionalinės į^nerikos le
gionierių k0i)Whcijos ka
ralienė. Konvencija vyks 
Milwaukee mieste ir prasi
dės rugsėjo 15 dieną.

Nėra To Blogo, 
Kurs Neišeitų 
Į Gerą...

Penki metai atgal Thomas A. 
Cody, 27 metų salesmanas, 5929 
Midway Park, buvo sunkiai au
tomobilio sužeistas. West Su
burbau ligoninėje, kur jį nuve
žė, jisai susipažino su gražia 
slauge, Vila Brandenburg, 10 S. 
Mason avenue.

šeštadienį jų vestuvės, Si. 
Lucy bažnyčioje, Mayfield ir 
Lake.

iamji u uht pusi mm c.imusk

BUY 
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M. Paulauskas 
Galiau Gauna 
Pilietybę —
Ir įvykį Pažymi Tikrai Nepa

prastu Budu
Važiuodami Cicero avenue, 

prie 108-tos pastebėsite aukštą 
35 pėdų stiebą, ant kurio plė 
vėsuoja didelė Amerikos vėlia
va. Lai ji primena jums, kad 
pereitos savaitės pabaigoje Ame
rika susilaukė naujo piliečio.

Tai Mykolas Paul-Paulauskas, 
kuris užsiima rūbų siuvimu ir 
užlaiko siuvyklą adresu 2139 
South Halsted street.

1 Po visokių vargų ir keblu
mų jisai galiau gavo pilnus pi
lietybės popierius.

Didelio džiaugsmo apimtas, 
Paulauskas nutarė ypatingu bu
du įvykį paminėti.

Ir ‘'Pašventino”
Jisai nupirko aukštą stiebą, 

pastalė jį savo namo darželyj, 
prie Cicero, nupirko vėliavą, ir 
sekmadienį ją iškėlė, kartu ii 
“pašventino”, surengdamas vai
šes savo pilietybei pažymėti. Iš
kilmėms sukvietė didoką buri 
savo draugų.

žiūrėdamas į vėliavą p. Pau- 
auskas susijaudinęs pareiškė,

“Nėra gražesnio vaizdo ant 
ziso svieto!”

Švedų, Norvegų, 
Danų Masinis 
Mitingas

Skandinavai Bendrai Veikia 
Chicago j

Logan Sųuare Masonic salė
je užvakar vakare įvyko skan
dinavų masinis mitingas, su
šauktas parodyti jų solidarumą 
kovoje prieš Hitlerį. Dalyvavo 
apie 2,000 norvegų, švedų ir 
danų. Vyriausias kalbėtojas bu
vo Theodore Brock, buvęs Nor
vegijos uosto Narviko majoras.

Mitinge buvo rodomi filmai, 
iššmugeliuoti iš okupuotos Nor
vegijos. Trijų tautų atstovams 
Committee Fight for Freedom 
’teikė lentelę su simboliu “V” 
— “For Victory”.

Pavogė Berniuko 
Bankutį

Jeigu šis vagilis butų žino
jęs, kaip rūpestingai 13 metų 

! John Fajner taupė centus ir 
| dėjo juos į savo bankutį kitų 
metų atostogoms, lai jisai ne
būtų to bankučio ėmęs. Jame 
buvo $2.00.

Vagilis įsigavo į Faj nerių 
namus, adresu 4554 N. Keat- 
ing avenue, per langą, ir pasi
vogė kelis, kitus daiktus.

Nuodai Sutaikė 
Sužieduotinius

Miss Tobey Ignasek, 5251 S. 
Damen avenue turėjo “deitą” 
su sužieduotiniu Casey Gnacin 
ski, 5618 South Oakley. Bet jis 
nepasirodė. Nusiminusi mergina 
įtarė sužieduotini neištikimumu, 
ir alinėje ‘J 753 E. 63rd st., iš
gėrė nuodų.

Abu sužieduotiniai vakar pa
sibučiavo ir susitaikė moterų 
teisme. Sužieduotinis prižadėjo 
nebedaryti “deitų”, kurių nega
li išlaikyti.

Rūpinasi Apie 
Darbus Atleistiems 
Kareiviams

Paul G. Armstrong, drafto 
viršininkas Illinois 'valstijoje, iš
vyko į Washingtoną tartis su 
kitais viršininkais apie darbus 
kareiviams, kurie apie gruodžio 
mėnesį bus paleisti iš armijos.

Kai kurie turi užtikrintus 
darbus, bet daugelis turės eiti 
jų ieškoti. Tekiems pagelbėti 
yra organizuojamas komitetas 
iš darbininkų viršininkų dides
nėse dirbtuvėse.

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUROKAS, Robcrt Ray- 
mond, 3943 West Jackson 
Boulevard, gimė rugpiučio 12, 
tėvai: Raymond ir Josephinc.
DRANGELIS, Anlhony, 3438 

Wcst Roosevelt Road, gimė 
rugpiučio 8, tėvai: Frank ir 
Annette.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei 
daujamos konkurencijos, šj 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pačios s
vra nandintro

VAKAR CHICAGOJE
•

• 18 metų Richard Campbell, 
7106 Princeton avenue, turės 
smarkiai aiškintis miesto sau
gumo teisme. Jis važinėjo au
tomobiliu be laisnių, be inspek
cijos ženklo, pabėgo iš nelaimės 
vietos, ir lyg to nebūtų gana — 
jis apdaužė policijos automobi- 
į. Buvo suimtas prie 72nd ir 
Union, kur susikulimas įvyko.

• Miami Beach, Floridoje 
staigiai mirė John M. Flana- 
gan, pernai nuteistas kalėti ke
turis metus ir užsimokėti $8,- 
000 pabaudos už income taksų 
nemokėjimą. Jisai buvo nuteis
tas byloje prieš W. R. Johnson’ą, 
ir kitus gemblerių biznio vadus 
Chicagoje. Gyveno ad. 7451 Eu- 
elid avenue.

© Prie Pearson ir Wabash 
— 29 metų J. Kolodziej, paro
ti uotas kalinys iš Menard ka
tėjimo bandė apiplėšti troką, 
priklausantį J. Walsh’ui, 1535 
W. 79th street. Kolodziej buvo 
suimtas. Troke buvo $3,000 pre
kių.

© Cedar River upėje, prie 
Nashua, Iowoje, prigėrė 19 me
tų berniukas Edward J. Hut- 
lon, 2021 Wilson street, Chica
go.

e Iš 31,000 vyrų paimtų ar- 
mijon Illinois valstijoje, 46-i ne
moka nei skaityti nei rašyti.

• Išbėgęs į gatvę paskui 
sviedinį po automobiliu pa
kliuvo 8 metų berniukas Ro- 
bert Desmond, CVdVi So. Kil
davę avenue. Buvo sunkiai su
žeistas. Guli Šv. Kryžiaus li
goninėje.

© Kiek laiko atgal gatvėj 
pavirto 90 metų dvasiškis 
Rev. John V. Dunaway, 857 
Eastwood aivenuc, nusilaužė 
koją, ir vakar pasimirė aps
kričio ligoninėje nuo kompli
kacijų. -

• Gavęs širdies ataką gal- 
vekaryje, prie Clark ir Kin- 
ize, mirė motormanas Wil- 
liam Heckmann, 673b South 
Bishop st. Buvo 58 metų amž.
• Mihvaukee traukinys prie 

Racine ir Anderson užmušė 89 
metų senelę, Katherine Doug- 
herty, 3506 Seminary avenue. 
Ji rinko anglis prie bėgių.

© Iš Milwaukee, Wis., pra
neša, kad iššokęs iš penkto auk
što lango ten nusižudė chicagie- 
tis Casimir Radtke, 22 metų am
žiaus. Gyveno ad. 1464 West 
Huron.

© Banditai atėmė apie $4,000 
nuo Martin Strom’o, viršininko 
automobilių agentūros ad. 1132 
North Damen. Jie užklupo jį 
važiuojantį į banką su pinigais.

“Gražiausių Rankų 
Konkursas”

American Cosmeticians Na
tional Association šįmet renka
si Chicagoje konvencijai, rūgs. 
8, ir kaip kitais metais, taip ir 
šįmet rengia “gražiausių rankų 
konkursą”.

Jame gali dalyvauti merginos 
ir vedę moterys. Užsiregistruo
ti reikia nevėliau rūgs. 5, ad. 
127 North Dearborn st., įstai
gos raštinėje.




