
f

The kirst and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienręšlis Amerikoje

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class mątter March, 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Aęt of Maręh 3, 1879
VOL XXVIII Kaina 3c Chicago, 111., Ketvirtadienis, Rusėjo Šept ember 4 d., 1941 No. 208

Rl YNO CENTRE SUKELTI DIDELi MISSSii

SMARKIAI NUKENTĖJO FRANKFURTAS 
MANNHEIMAS, OSTENDE IR DUNKIRKE

---------------- ---------------------- ---- -------------------------------- ------- -------- -------------- -—

Rusai Sulaiko Vokiečių Puolimą

i

Tai buvo smarkiausias Vokietijos bombar
davimas, sako aviacijos ministeris

jie praskrido miestą 
ir išilgai, mėtydami 

j karo siekinius ir su- 
didelius gaisrus pačia- 

Lėktuvo

LONDONAS, Anglija, rūgs. 3 
d.—Didelės britų aviacijos es
kadrilės praeitą naktį smarkiai 
bombardavo Berlyną, skelbią 
aviacijos ministerijos praneši
mas. Labai smarkiai nukentėjo 
Berlyno centras, nes jame su
kelti didžiausi gaisrai.

Sugrįžę britų lakūnai tvirti
na, kad 
skersai 
bombas 
keldami
me miesto viduryje, 
kulkosvaidininkas matė didžiau
sias liepsnas.

Vienas lėktuvo kapitonas 
tvirtina, kad jam pakilus, kiti 
lėktuvai vėl mėtė bombas, nes 
matėsi dideli sprogimai jo su
keltų gaisrų liepsnose. Orlaiviui 
toliau nuskridus matėsi naujai 

.kylantieji gaisrai.
Britų aviacijos ministeris 

Sinclair, pietų metu pasakytoje 
kalboje, pasakė, kad britų avia- 
bija padarė smalkiausią Vokie
tijos bombardavimų- hr labai 
smarkiai užkirto Berlyno cen
trui!

Berlyno bombardavime daly
vavo keturmotoriai dideli lėk
tuvai ir nacių sostinė niekad 
taip smarkiai nenukentėjo. Ne
paprastai stiprios bombos pa
lietė beveik kiekvieną Berlyno

stotį ir sutrukdė susisiekimą ge
ležinkeliais.

Kiti britų orlaiviai mėtė bom
bas Frankfurte, Mannheime, 
Ostendėj ir Dunkirkėj. Pajūrio 
uostai buvo bombarduojami iš
tisą naktį ir dieną. Priešlėktu
vinės vokiečių patrankos gana 
smarkiai šaudė į atskridusius 
britus, bet vokiečių aviacija ne
drįso pasirodyti. Vakar britai 
neteko 9 orlaivių.

Keli vokiečių lėktuvai aplan
kė Anglijos pakraščių miestus, 
išmetė kelias bombas, bet nuo
stolių didesnių nepadarė.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
3 d.—Britų aviacija vakar bom
bardavo Berlyną, bet nepadarė 
didelių kariškų nuostolių, skel
bia vokiečių karo pranešimas.

Ištisą naktį girdėjosi stiprių 
britų bombanešių ūžesys, dre
bėjo namai ir dužo langai, sa
ko vokiečiai, bet nacių priešlėk
tuvinės patrankos neleido bri
tams nusileisti ir pasirinkti tai
kinius. Kitos britų eskadrilės 
bombardavo kitus Vokietijos 
punktus.

Užpraeitą naktį britai bom
bardavo Berlyną ir neleido gy
ventojams ilsėtis. Rusai taip 
pat buvo atskridę, bet vokiečiai 
sakosi, kad rusų lėktuvų nepri-

NV-ACME Photo
Rusų karių drąsios kontra-atakos sulaikė nacių 

skverbimąsi Maskvos link. Pranešimai iš Maskvos sako, 
kad vokiečiai buvo priversti įsteigti apsigynimo linijas.

Japonija dideliame 
krizyje, sako 

Konoje
TOKIO, Japonija, nigs. 3 d 

— Japonų premjeras Konoje 
kalbėdamas aukštiems valdinin
kams ir pramonės atstovams 
pasakė, kad šiandien Japonija 
randasi labai dideliame krizyje.

Japonų tarpe yra didžiausiu 
nesutarimų dėl tolimesnės už
sienio politikos.

Kariški ir nacionalistiški gai
valai valdžiai pataria dėtis prie 
“ašies” ir kartu, kovoti. Kon- 
servatoriški elementai pataria 
pasitraukti iš “ašies”.

Japonai domisi rusu 
atsparumu

RUSAI STUMIA NAGUS ATGAL IR DARO 
VOKIEČIAMS DIDELIUS NUOSTOLIUS

Naciai sustabdyti 
prie Leningrado

Hitleris reikalauja 
italų divizijų

LIETUVOJ NACIAI UŽDRAUDĖ KLAUSYTI 
SVETIMŲ RADIJO STOČIŲ

Komandantai baus įsakymo nepaklau 
siusius gyventojus

BERNAS', Šveicarija, rūgs. 3 d. — Iš Lietuvos gauta ži
nių, kad vokiečių karo lauko komandantai uždraudė klausyti 
užsienio radijo stočių, šis uždraudimas paskelbtas kariško įsa
kymo formoje.

Vokiečiai nedraudžia klausyti Kauno radijo stoties, kurią 
jie patys kontroliuoja ir vokiečių radijo stočių. Lietuviams 
leidžia klausyti ir tas radijo stotis, kurių kraštus užkariavo 
vokiečiai.

Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas V. Ruzgas skel
bia, kad mokytojai laisvą nuo tiesioginio darbo laiką turi skir
ti visuomenės darbui. Liepia kreipti dėmesio į vaikų 
reikalus.

Paskelbtas pranešimas, kuriuo gyventojai raginami 
binti durpių gamybą, nes po rugpiučio vidurio iškastos 
neišdžiusiančios.

globos

pasku- 
durpės

ROOSEVELTAS PASKYRĖ 5 ŽMONIŲ MISI
JA MASKVON VYKTI

TOKIO, Japonija, rūgs. 3 d 
— Visi japonų laikraščiai krei
pia labai dadg dėmesio į nepa 
prastai didelį sovietų karo jė- 
'Tų atsparumą naciams.

Pasakojama, kad rusų filoso 
fija, kuri labai mažai vertei* 
Juoda gyvybei, naciams bu r 
sunki. įveikti ir teks atkaklia 
kovoti.

Japonų aukštesni sluoksniai 
jau nebetiki;rkad Hitleris pajėgi* 
lengvai įveikti sovietus.

Pelaitis tvarko Vii 
niaus farmacijas

KARALIAUČIUS, 
rūgs. 3 d. — Vyriausioji 
"įjos valdyba paskyrė 
Stasi Vilniaus kontoros 
ir pavedė jam tuojau
ir tvarkyti visas jos įstaigas ir 
turtą.

Vokietija, 
farma- 
Pelaiti

perimti

■i

-e. .<■; ? ...........•............

Misijai vadovaus ' 
W. A. Harriman

4 ąpkaltiiilij šųipipė 
jimu naciams

JapOnai traukiasi
iš Fuęhow

Kauno miesto sveikatos ap
saugos skyriaus vedėju pasira
šinėja gydytojas V. Labokas.

Damazas Markevičius paskir
tas tvarkyti Šiaulių leidyklos 
turtą, o V. Vaitkevičius tvarkvs 
Vilniaus bolševikų leidyklos tur
tus.

Komunistai pabėgo 
iš Jurbarko

WASHINGTON, D. C., rūgs, 
d. — Prezidentas Rooseveltas 

šiandien paskyrė penkių žmonių 
misiją, kuri vyks į Maskvą ir 
aptars sovietams reikalingos pa
ramos teikimą.

Misijai vadovauja W. Averell 
Harriman, kuris prižiūrėjo bri
tams teikiamus ginklus.

Komisijon įeina generolas 
George Bums, gen. G. Brett, ad
mirolas H. Statndjey ir karo 
medžiagos gaminimo komisijos 
narys W. L. Batt.
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MASKVA, Rusija, rūgs. 3 d. 
— Sovietų kariuomenė keliuo
se frontuose sudavė naciams la
bai didelių smūgių ir vietomis 
privertė pasitraukti 30 mylių, 
skelbia sovietų pranešimas.

Prie Leningrado besiveržią 
naciai visiškai sustabdyti ir vie
tomis priversti trauktis atgal.

Nacių puolamoji jėga žymiai 
susilpnėjusi ir rusų atsparumas 
visuose frontuose auga, skelbia 
Maskvos žinios.

MASKVA, Rusija, rūgs. 3 d. 
-r- Užsienio komisaro padėjėjas 
Lozovskis tvirtina, kad. Hitleris 
pasikalbėjimo metu pareikalavo 
iš Mussolinio itališkų divizijų j 
sovietų frontą.

Dešimties savaičių laikotarpy 
rusai sunaikino apie 3 milijonus 
nacių kareivių, todėl Hitleris ir 
nori frontą papildyti italais.

Lozovskis tvirtina, kad ita
liški kareiviai geri bėgti atgal, 
bet ne žengti pirmyn, todėl ru
sams jie nepavojingi.
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Centro fronte 
laimi rusai Rusai vartoja galy 

bes tankų

Maskvon vyks tech
niški patarėjai

WASHINGTON, D. C., rūgs, 
d. — Maskvon išvykstanti

misija pasiims 9 techniškus pa
tarėjus, kurie yra karo medžia
gos gaminimo "specialistai.

Turima žinių, kad panaši mi
sija išvyks iš Londono, kuriai 
vadovaus lordas Beaverbrook.

Neskelbiama kada paskirtos 
misijos išvyks ir kuriuo keliu 
jos pasieks Maskvą. 90% Ame-' 
riko^ misijos narių sudaro ka
riuomenės skirti žmonės.

d.

. NEW YORK, N. Y., rūgs. 3 
d.- — Vieną moteris. ir trys vy
rai šiandien tapo apkaltinti šni 
pinėjimu ir teikimu, žinių. apie 
Jungtinių Valstybių apsaugos 
stiprumą.

Vyriausiuoju- šnipu laikomas 
Frederick Ludwig, kuris moks
lus baigė Vokietijoj.

Su juo artimai bendradarbia
vo Lucy Boehmler iš New Yor- 
ko, Hans Ragei ir Edward 
Sclilosser. Paskutinieji du būvu 
aktyvi nacių jaunimo organiza 
toriai.

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. ? 
d. — Japonų karo jėgos šian 
dien pasitraukė iš Fuchow uo
sto, Fukien provincijoj, skelbia 
japonų kariuomenės atstovai-

Ten stovėjusios japonų kare 
jėgos paskirtos kiton vieton. Fu- 
chow randasi 400 mylių atstu 
moį nuo Šanchajaus.

Praeitą savaitę kiniečiai 
bai smarkiai .puolė japonus 
kien provincijoj ir manoma, 
jie privertė japonus visiškai 
sitraukti. •

mano, kad mažiau 
dolerių į metus už- 
šeimynos 
mokėti.

mokesči11

specialus 
prie Va 
Roma.

Amerikai naudinga 
pagelba britams

la- 
Fu 
kac 
pa-

j' ■ . '

Turkai nelydi italų 
per Dardanelus

MASKVA, Rusija, rūgs. 3
— Visame centro fronte sovie
tų kariuomenė smarkiai pasi
stūmė pirmyn ir sunaikino vi
są rinktinę pačių diviziją.

Maršalo Timošenkos vadovau
jami kareiviai puolimo metu už
ėmė 22 ankščiau prarastus kai
mus ir sustabdė naują vokie
čių ataką.

Odesoj pasilikę sovietų juri
ninkai ne tiktai atmušė vokie
čius^ 
kalin 
jas.

bet įsiveržė priešo užpa 
ir paėmė naujas poziči

BERLYNAS, Vokietija, rūgs.
3 d. — Sovietų kariuomenė 
smarkiai priešinasi centro fron
te, sako vokiečiai, ir vartoja 
nepaprastai didelius kiekius tan- 
kų.

Vokiečių dalinys, kuris sau
go minėtą frontą, tvirtina, jog 
jam teko sunaikinti 178 sovie
tų tankus. '

Naujai išleistas vokiečių pra
nešimas nepasako kur vyksta 
mūšiai, bet tiktai pasako, jog 
kovojama visame sovietų fron
te.

Geriau skolos, negu 
Hitleris: Willkie

WASHINGTON, D. C., rug.?
d. — Senatorius Scott Lucas 

šiandien pareiškė, kad britams 
teikiamoji parama Amerikai at
nešė labai didelės naudos.'

Jeigu kongresą kontroliuotu 
izoliącjonistai, britams pagelba 
nebūtų teikiama, bet šiandien 
Jungtinės Valstybės jau kariau
tų.

Britams teikiama medžiaga 
amerikiečiai gavo sau taiką ir 
turi' progos moderniškai apsi
ginkluoti.
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ANKARA, Turkija, rūgs. 2 

d. — Vokiečiai su italais rei
kalavo- praleisti italų karo lai
vus per Dardanelus, bet turki, 
valdžia visą laiką priešinosi.

Paskutiniu metu spaudimas 
buvo toks didelis, kad turką: 
sutiko praleisti benzino tankus, 
bet nedavė jurininkų keliui ro 
dytį. , •• • . . ‘

Italų benzino tankai išplaukė , 
bet pabijojo vieni plaukti pei 
minuotus Dardanelus ir sugrį
žo atgal, '

— Kongrese LaFollette labai 
smarkiai kritikavo senato pa
ruoštą mokesčių mokėjimo pro
jektą. Jis 
negu 2,000 
dirbančios 
neprivalėtų

— Myron Taylor, 
Roosevelto pasiuntinys 
tikano, rytoj išskris į

— Vokiečiai atsisakė rūpin
tis užkariautų kraštų maistu. 
Tai, sako, britų ir amerikiečiu 
reikalas.

— Anglijoj pardavinėja pa 
vienius cigaretus, nes neturi po 
pieriaus pakeliams.

— Afrikos pakraščiuose bri 
tų submarinai paskandino di 
“ašies” valstybių laivus, kurie 
vežė Afrikon karo medžiagą.

— San Francisko mieste bu
vęs nacių konsulas Wiedmanr 
jau paskirtas konsulu į Tient- 
siną ir šiomis dienomis išvyk
sta paskyrimo vieton.

— Gydytojai tyrinėja Pau: 
Colette sveikatą. Dar menutartr 
koks teismas turės teisti pasi- 
kėsintoją. Lavalio ir Deato svei
kata gerėja.

— Meksika įsigis Jungtinėse 
Valstybėse 160 karo orlaivių 
savo sienoms apginti.

— Britų orlaivis pataikė tor
pedą į nacių laivą Luetzow.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 3 d. — Vokiečiai labai 
greitai pasiekė Jurbarką, bet 
vietos komunistai suskubo iš 
miesto pabėgti.

Pasiliko beveik visi gyvento
jai, išskyrus komunistus ir sim- 
patizantus. Joffe, Pranckaitis, 
Mickunas ir Aksiomaitis prieš 
patį karą buvo iššaukti į Ra
seinius ir nesugrįžo.

Bolševikų agentai nesuskubo 
paimti savo ‘vaikų su moterims, 
lurbarke pasiliko daug rusų at
vežtų moterų.

Rusai išplatino 
žarnų katarą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 3 d. — Lietuvoje rusti 
išplatino šiltinę ir paliko nau
ją sunkią ligą — kruvinąjį žar
nų katarą.

Kad butų išvengtos šios li
gos, gydytojai pataria gyvento
jams negerti nevirinto vandens 
ir nevalgyti žalių daržovių arba 
vaisių.

Kiekviena proga pataria vi
rintu vandeniu plauti vartoja
mus indus, šaukštus, pienpuod- 
žius ir rankas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

— Britų valdžia paskyrė ka
nadietį Morris Wilson vyriau
siuoju karo medžiagos užpirkė- 
ju Jungtinėse Valstybėse. Pur- 
vis žuvo orlaivio nelaimėje.

ORAS
z Debesuotas, vakare lis.

Saulė teka — 6:18; leidžiasi 
— 7:21.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 8 
d; — Amerikai gėriau pasida
ryti 150 bilijonų dolerių skolų, 
bet nušluoti Hitlerį nuo šio svie
to, negu 50 bilijonų skolų ir tu
rėti bendrauti su Hitleriu; pa-: 
sakė Wendell Willkie.
^Willkie kalbėjo Rockefėller 

aikštėje I?onų pardavinėjimo 
proga. ; '

Daug kalbama apie amerikie
čių vienybę, todėl dabar atėjo 
metas tą vienybę parodyti, bai-

f. . /-A .-Ą . .......... ■'••t?’

• —* Britų į generolas Wavell 
tvirtina, kad puolamoji nacių 
jėga jau žymiai susilpnėjusi.

Vokiečių kareiviai 
prie Turkijos

Vokietijoj jau trūk
sta šiaudinių apavų

gė kalbą Willkie.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
3 d. — Vokiečių valdžios at
stovai pripažįsta; kad vokiečių 
kariuomenės daliniai randasi 
prie turkų sienos. ' >

Vokiečiai sako, kad jiems rei
kėjo imtis apsaugos priemonių, 
kai sovietų kariuomenė artėja 
prie turkų-persų sienos.

Vokięčių; divizijos traukia- 
mos Bulgarijos teritorijon, ap
gyvendinamos turkų pasienyje, 
bet nežiniakuriame fronte jos 
bus naudojamos.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs 
3 d. Vokiečiai skelbia, kar 
paskutinių metu pradėjo bruk
ti šiaudiniu apavų.

Kiekvienas gyventojas turi 
teisės gauti tiktai dvi poras odi
nių batų į metus. Visi pradėjt 
vartott šiaudinius batukus, bet 
dabar ir šiaudinių jau trūk
stą. ' ..

Valdžios atstovai sako, kad 
fabrikaLuespčja gaminti reika
lingų šiaudinių batelių skaičiaus, 
nes J fe felko t ik tai šešias savai
tes.

negu

Dor-

atvy-

— Sovietų karo jėgos nuvyjo nacius tris mylias nuo užim
tų pozicijų Leningrado srityje. Sovietai atmušė daugiau, 
šimtą nacių bombanešių, kurie bombardavo Leningradą.

— Vichy policija skelbia, kad suėmė tikruosius Max 
moy užmušikus.

— Sovietų technikų misija dviem orlaiviais šiandien 
ko į Sitką.

— Prezidentas Rooseveltas nesimatys su japonų premjeru 
Pacifike, nes kvietimo susitikti su Konoje prezidento raštinė 
negavo.

— Suomių laikraščiai rašo, kad užėmus Viipuri galima bu
tų baigti karas su sovietais, nes pagrobta teritorija atimta.

— Japonų premjeras paskelbė, jog reikalinga pilna japonų 
ekonominių jėgų mobilizacija dabartiniam kriziui išvengti.

Moderniškai motorizuotos britų divizijos atvyko į Ma
lajų Salyną.

■rt Praeitą naktj naciai bombardavo Suez kanalo zoną.
— Vokiečiai skelbia, kad visame sovietų fronte rusai var

toja didelius tankų kiekius, kurie trukdo žengti pirmyn.

a, ..-f Ii.
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I VAIKAS irR

Į Rašo L. NARMONTAŠTĖ

Tvarka Vaiko Gyvenime.
Nuo pradžios niokyklds me

tų, reikia tėvams namie įvesti 
tam tikrą tvarką, kurios vaikai 
turėtų prištiaikyti, per abfejdk 
bertainiuš, :ParfeikaIavVtaai ‘ Val
ko sveikatos, jo miego vAfeta- 
dos, jo prisirengimas prie mo
kyklos, užduotos patadktifr, jo 
muįikoš lekcijos, jo žAisMA va
landos ir namų darbūs nesta
tys kiekvienai šeimai skirtingą

Yra pageidaujama, kad Vai
kas ir šeima šios tvarkos pri
silaikytų be permainos. Taip 
darant visiems bus lengviau, 
sveikiau ir daug ramiau.

Pareinant iš Mokyklos.
Kiekvienas vaikas turi būti 

taip mdkitiamas, kAd jis tūūjAb 
po mokyklos dienos grįžtų na
mo be atidėliojimo. Tad vaikas 
išvengs pavojaus ir motinai ne- 
reikės bereikalingai rūpintis.

Parėjęs namo, vaikas turėtų 
tuojau nusirengti, nusiprausi 
ir apsivilkti naminiais rūbais. 
Nusivilkusius rubus jis turčių 
gražiai pakabinti. YVa pūgeida^* 
jama, kad vaikas |piastųi?.4ųoa 
jau pranešti jeigu jo rubąį rnsti 
kykloj kaip noriuts susidraskė 
arba apsiliejo atramentų. Taip 
darant, motiną gili greitai pa
taisyti kas reikia ir rūbai bus 
ilgiau dėvėjami.

Mažas Kąsnis.
Vaikams reikia daug 

energijai ir kūno 
tad rodosi, kad jie visados alka
ni. Parėjusiam vaikui iš Mo
kyklos reikia duoti truputis už
kąsti, kaip duonos ir sviesto ir 
pieno, arba vaisių ar mažą 
“sandvvich” su kokiu gėrimu 
kaipo šokolado, pieno, arba vai
sių sunkos. Vaikai tuo laiku 
dar neturi prisivalgyti, nes 
jiems Veikia gera vakarienė su
valgyti.

Po to, galima išleisti vaiką 
pažaisti ant kiemo, jeigu diena

Po Vakarienės.
Vaikai tūrėtų pagelbėti moti-i 

hai šu indų plovimu ir įvairiais! 
poyąk’ariniąis darbais. Po to 
tėikitų vaikAnis. prafeišti šiek-: 
tYėk laiko šų feėvū, su kuriuo: 
dAziiAi vAikai iuri tiktai mažą 
pažintį šiomis dfedomįš.

Po vakarienes feikbš yra 
trumpas. Vaikams reikia riioŠti 
lekcijas ir aŪtrą dalį muzikos 
praktikos, Jeigu (lieka .laiko, tai 
Vaikai gali ve! skaityti* ūžsiinji- 
ti radktiArbiaiš Ar kitais įvai- 
riAiš darbais.

Miego Laikas.
Mažesni Va’ikŪi jūti feti ^Ui

ti ne vėliau kai*į> Aštiintį vAtaū- 
dą, vyresni vaikai devintą, Ben
drai kalbant, Vaikaitis reikia 'dte- 
š.mts-vienuolika Valandų mie
go. Jeigu vaikai bus pripratę 
tvarkingai "gyventi, tai nebus 
verksniai kada miego valanda 
artinasi. Jie Vtiniiai prisilaikys 
tvarkos.

Tvarkingas Prisirengimas.
Prieš ein'ant gulti ir dar prieš

V. VaiAluftitnė

Kli Bauste PasAulyjfe
Tau rodžiau pavasario sodą, 
Minėjau, kad vyšnios baltuos, 
Čro žvilgsnį nuobodžiai vienodą 
Tu sodus matei, tik ne Alos.

V< . ■ * t ’
Ne vyšnios, ne Aukso purienos, 
Viliojo ne'sodai balti, -— 
Kai baigsis pasaulyje diendA, 
Žydės ten žiedai jau kiti.

Aidės tenai žmgštiiai neskubus, 
Ten d'ebešys žirigšnį lyd&;
K*aip tūkstantis metų dielna bus, 
O šodai žydėš ir žydės. *

(Iš “Mdįeris ir Pasaulis”)

'U

Jiš tikiu tiktai taiblaios įta- 
klusnus vaikas ir visiškai tau 
neįdomus.,

‘(Gintis įaitatą iš
‘Wtabs”).

receptas Dei. i.aImIngos senatvės !

tu tikrai bendri AimaiAyįi 
paprotį ,A1e& tadi jis tiektu 
tas vyrO, už kbri'o ištakojai

AAi

S
•y ’

valgio 
tobulumui,

tai jis turėtų namie ramiai pra
leisti valandėlę.

Muzikos Praktika.
Kur sąlygos leidžia, kiekvie

nas vaikas tutėtų mokintis muj 
zikos. Tad po žaidimo, yra lai
kas praktikuoti užimant apta 
trisdešimts minučių ar daūgiau.

Po to, vAikas gali prAIeišti, 
truputį laiko klausant radio 
programų. Tėvai tūri šiuos pro
gramos apriboti, nes kai kurie 
yra riša i įavojįnfei vakartis* 
taip kad tankiai kenkta jiį Ape
titui, ir vėliau miegui.

Prieš vakarienių bariiAt
* • • * %

Jeigu yrą laiko, tai prieš va-į 
karienę vaikas gali praleisti ke
lias minutes skaitant savo knv

• * • • k ♦.

gas, pasakas ar žurnalus. Vaka
rienei ateinant jįs turėtų vėl 
nusiprausti, pagelbėti motinai) 
prie prirengimo stalo, arba prie 
įvairių darbų. . ....

Prieš vakarienę ir vakarienės 
laike iietmi būti barnių, susi
pykimų ar verksmų., Panakųs; 
dalykai, gali būti atlikti vėliau.. 
Reikia vakarienę praleisti ra
miai, Vaikas turi butįi pamo
kintas viską suvalgyti ka® 
yra duota ir apseitį be kapr.zų.

Vaikai priprastų tvarkingai pa- 
’dėti į tinkamą ir paprastą vie
tą visus rubus rytdienai ir vi
sus reikmenis reikalingus mo
kyklai. Jeigu rūbai yra išdėti iš 
anksto, tai vaikams ir ploti
noms nereikia nervuotis anksti 
iš ryto. Nereikės paskutinėms 
minutėms guzikus siūti arba į- 
vairius pataisymus daryti.

Yra praktiškiau ir saugiau 
padėti iš vakaro į tam tikrą pri
prastą vietą visus mokyklos 
reikmėms ir popieras, kurias 
vaikas turi nusinešti į mokyk- ♦ ** •v • • *• . 
ią. Taip darant, neJiųs verksmų, 
kad močiutė mokyklos užsaky
tą namie padarytą darbą .įmetė 
į pečių ar kad mažas brolis su
kramtė svarbias popieras.

Tvarkingas prisiręngijiiąs, gy
venimas prie tvArkos duoda 
vaikui progą tapti ramiu ir pa
stoviu asmeniu. Vaikas tada tu
ri geresnę progų normaliai vys
tytis ir pašekmingiaū augti.

MADOS ..
Veda—Neirta Gražinte

Rudens Mados. Traukia i 
Pirkėjų Dotaę

\risūš Chicagtas kraūtūveš pil-; 
nos naujų niA'dU. Skalkčldš nAta 
jos spalvos; iiAŪjos linijtiš, nau
jos rankovės ir įvairių įvai
riausios kitos naujenybės pa-i 
tiaūkia ūkį ktakvieiioš dioters. 
Latigūoše InAtotaė pVdnutę vil
nonę suknelę^ kombinuotą su 
tafeta arba šyelniu aksomu. 
Tokios , , kombinacijos atrodo 
pačios^įdomiąusios šioje valan
doje. Rankovės jų.yrą ilgos,ir 
siauros arba pntąiktatos, kak
lo linijos skoningos ir “flatter-* * • *, 
ing”. Kiti napji detaliai yra 
kvoldai, “peplums” ir artistiš
kai sutvarkytas pilnumas sijo-

Krautuvėse matysite . reikš
mingų nūųjų spalyų ir mastus 
naujų medžiagų. Gražiui spal- 
yuotį . jkost\umų. pridėčkai ir 
pirmieji rodymai bątųpritaj* 
kįhtų pirštinaitėm i? “hand- 
bags” pralenkia parodas visų 
kitų sezonų. /.

Regina J-tė 

fcadJ hepasitikėjimafc afdb tikrąją mfeilę >- —. . . .

Namai turi būti namai, o ne turi iššaukti SUvęs išsižądėji-i 
!«• • L* i . > < ... I i j. ■ ' • • 4 ‘ • ■ *,4 įa j ■ ■ v ■ . mL ... ', ,. 1pataisos pamai vyrams. Gy- iM • Jy f

Zinai, kaip pati jbtistuSnėiš, 
jeigu kas nori Mi^iŪtų ĮpAiiA- 
kyti Mil; ką tu myli it heM^- 
li. Taip ilgiai jauČiaši it ta
vo ,vyrA’š, kA'dA M mėgini at
mainyti Jo ŪŪšistA'tymį.

venk ir teisk gyventi —yra 
formule dėl meilės pasakos 
šu linksinąja užbaiga.

—o—
Aš pažinau moterį, kuri 

prieš dešimts metų ištekėjo už 
vyro, nemėgstančio morkų. Jis 
yra tikrai geras vyras, gerbia
mas pilietis apylinkėje, ir 
žmogus su daugel kitų gerų 
ypatybių. Bet jis nemėgsta 
morkų.

Taip ir girdžiu, kaip šakb-Į 
te—“Tai kas tokio?” Bet jo, 
žmona yra tvirtesnio budo. Jii 
priėmė šią ypatybę kaipoi 
iššaukimą kovon ta ji kovoja 
tą gerą k6vą,,peį/dešinifs pie-

Iš pradžių jos taktika buvo 
“virš lentos” — taip šakant, 
ai^ki—vtatds tabrkok, keptos 
morkos, žalios morkos, viso
kios morkbš įiaširodė sū kiek
vienu valgiu. “Tik įyAmėgink 
jaš, brhngtisis” ji sakydavo 
s'avo sAldžiU būlsti. fesu tik
ra, k‘Ad patiks VAU šioj for
moj”.

Jo nuolatinis atsisakymas 
privertė ją prie apgaudinėji
mo — morkų saliada, morkų 
pyragas, morkų marmaliadas. 
Jis Viš jų netaegsfa, ir ji vis 
mėgina atmAihyti jo mintį ir 
skonį.

kbdėl?. Dėi tos pačios prie
žasties, dėl kurios šimtai mo
terų vergia viską, "nuo špina- 
kiį iki kęlTobeš į Bėrihddą 
ant tų biednų, protestuojančių 
vyrų — toks yra jų, ne į tą 
pusę siunčiamas motiniškas^ 
instinktas.

Dadgumas vyrų mėgsta, 
kūd jų nibtėrs truputį juos 
motiniškai globotų tokioj ter
moj, kad padėtų jiį staagtaš

nidlęrs truputį juos

moj, kad padėtų jų smagius,. 
d'Aminibš bntū's j&ie peČibus, 
pAtA’isytų ji'eM$ jų myliųią' 
d e šerią, is?ėlk’štiį slhiįAtiją, 
k Ada jisai tūrėjo sui&Vį dieną 
ofise. Už šiuos ir kitus mebk-1 
niekiuš jis škūdys tave titrais 
puikia mbterim. lYėt tik inė-' 
gink al’mb’inyVi j6 sko’bį it pa
pročius, valgyti tą, ką Ueihėg- 
sta, dėvėti mėlyną Vieton rau
dono kaklaraiščio sū jo pil
kuoju kostiuAiū, ? tai jau tą sy
kį esi besibaranti žmona.
; Vyras, kuris ; užima gerą 
dbrBą, / M\SkA tAkšAs ir Atlie
ka yišdkiaš kitas šVąrbfas, pa
reigas, Mėgš’ta mAhyii,JkAd Jis 
supranta, jog reikia eiti vfduh 
bUb liėTAi!is. TAči Auš daug va
karų; kadA jfšai ArifA^iAi riikb 
čigatą bfeVaikšČMdArbaš sAVo 
kfeririė, girdi bblšą iš vi'ffiiVIA 
kaukiant: “Ar MUiAbai', kAU 
reikia eiti vidun, brangus? 
AtYodo', ka;d lis ”

ženAlvI wa patAifebs Ahd- 
kyklA. Dairiai reikąJAujA koM- 
promrso iš pūsės abiejų vyro 
ir moters, bet niekuomet ftl-

gori j a Vytą’, kdriddš, JūriškAi-' 
tome ’pri'ę tižMfi^bėlių. Jeigu 
esi ištekėj'ūši Vliž tokio vyro, 
gal YeikiA jp’rVmii'iti J Am fcą! 
dėvėti ik*, kad eitų į vi'diį li- 
jant. Jis gal ir tikisi to nuo 
tavęs. Bet jeigu jis supranta, 
tą Savo Aiiųiiybę, įai nėrė rei
kalo elgtis kaipų^motinai. Vie-. 
ton to, kad pasakyti:, “Ar įn'e-i 
manai, kad rąikįą paimti liet- 
sargįjonąi.^. .-geriaųS , šū
ky k “Mielasis, tĄ p’aMiršai s A-1 

vo 
duos sugestiją, kad jisai/nesu-* 
pranta, kada Veikia , pasiimti! 
lietsargį. Tai erzins Jobą. Ėet 
ahtrašiš yr’A paĮptastaš išreiš
kimas fakto, ir jis dėk Avės už 
pri'miŪitną.

Bė abėjb’, k'Ad kiekviena 
mano, jog jos žmo^ūš yrk 
kombinacija 'groli'b, išniinties 
ir tvirtūmo. Jbk ‘prie jo kreip- 
tumeis atsitikime ūgnibš, tva
no arba klaidos tavo bankinėj 
sąskaitoj, dėl to, kad manai, 
jog, jis gali aprūpinti tave. 
Kodėl neįrodyti Japi tai, ger
biant jo asmeninį skonį ir nu- 
sisprendimus? Rodyk jam /tą 
pačią pagarbą, kokią rody
tum, jeigu nebūtum su juo; 
veAiiš.

AYtiiink, kad Jis gyvėnd gan 
gerai prieš apsivedimą su ta
vim. Jiš ėjo v^lįai §uiti daug 
daug Sykių. Jiš geriiavo du 
puodukus kaVoš p"O pičt. Jis 
tieniėgo lietsargių it deVėdaVo 
geltonus kaklairAiŠčiUS. Jis 
buvo , sveikas ir Inksmas ir tu 
įsimylėjai į Jį. u v A

GA1 pati , ir nepastebėjai, bet 
šie kaip tik buvo tie papro- 
ciai, kurie pnšidejo prie tavo 
pamylėjimo / jo — dėl to, kad 
jie yra dalis j6 asmenybes. Ir

_u---------- .» ......... t

PŪt’šAi įiriiifausią grožio 
Abtuo- 

ją g'ėriaušibš "rėžųitatus, yra 
JgiriMa's Stiklo v'Ahdėhš k^kvie- 
n^ *tU’djMis atsikėlus. Jei
gu kAttą tokį paprotį įgyven- 
ui'n'ši’te, tAi užtikri'nšite gerą 
prAtfeią d.eiYds eigai. Sū^ranta- 
iWA’, vanduo gali atrodVti be 
šk'onio, feėt ris viert’a, skanus 
m* no i’muvvi Miuiru V**"'.ar ne, reikia išgerti bent vieną 
štikTą įilrinihUsia iš tyto dėl 
kelių svarbiiį priežasčių.

Viėna yAiežkš^tiš y9A MJįl’, kad 
moterys iš viso per mažai van
dens gerią. Del tos priežasties 
Vui/Aąši riek dbūg v'idūri’ų . Už
kietėjimų. Beje, jeigu priklau-

irjnas būdas i

>uyo tie paprd

ituidrieafe

Lįętuviskas Kopūstų 
“CW Suey”

Įšvįrk kbpAst'uis šudytAme vąn- 
denyj'e- G&tei hūsunk. SŪ'piaūBtyk 
kelis svogūnus ir tAukčftfe'ė .bAkė 
pink, kšd . pageltonuotų. Sbpf&us N 
tyk kiaulienos, virtos ar keptos, 
nedideliais šmotukais, ir sudėk į 
šve/gŪnuk Apkepink sykiu su svo
gūnais. Sumaišyk r šu k'ApūštA’iš, 
pribėk kelfetą •šūpiaustyį'ū W?oli$ 
Sumaišyk, Uždenk,puodą ir;,tegu 
paąunta ant nelabafekOip;pečiaus. 
Galima pridėti vim grybų./ labai tinki. TokUin Atsitikime obuolių 
galima nedėti.

paprastos sfalavos druskos į tą 
rytmetinį, vandęną. stiklą. Tas 
pagelti bliitiin’acljbi. fr vėliau 
per dieną išgerkite bėnt penkis 
ar šešis š'tiklūš vandens.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

1 S* .. *■ I - *'

Dažnai ptisįdąro plonutė ska
rutė ant bekylančios duonos 
tęšlos’. Kad išvengti to, užtep
kite truputį alyVos, sviesto ar
ba taukų artt tešlos, ir uždenki
te švariu abrusėliu.

* * *
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Viena seUU šeimininkė pata
ria šųiųlkiai šųpiąustyti parafi
ną, įdėti į stiklą ir tuomet pil
ti karštą “dželę”. Parafinas iš
kylą viršun ir .gerai /apsaugoja 
bį, kūš tštifciihČje Ji At
randa; kAd Šis būdas yrA atsa
kantis ir nepavojinga^, kaip 
kati tikudūjaiit vęrtiantį-kūrštą 
p® Atidą.

Yra daugiau grožio galionų 
negu aptiekų Suvienytose Vals
tijose. -

£ » O
Virš penkiasdęšimts nuošim

čių visų šeimų šioje Šalyje turi 
kameras. ,

Mes vis- dar turime suvirš 
tūkstantį įstatymų, kurie dis-- 
hriūtintioja mbteriš.

. « ari
. 78% \ visų perskirų, duotų 
šioje šalyje/ paeitfti tino tą pa
čių priėžąsčių, apie kurias nu
skriaustasis ar bliškriėuštoji 
g'erai žinojo^ prieš ženatvę?

' » .•» »'•’ :

KiekviėtfAis\metais apį'e 10,- 
000 žmonių miršta nu6 aiieildi- 
eito šiojė šalyjč; . Tuo'm ^kari 
gydytojai šako, kąd. apendifcitas 
neturi būti fatališkas žmogui, 
iriA i s gdlį tiįąudptis cit i rurgl j a. '

StūtiŠtiką/-parodo, kad iš* 584 
neregiųx vyrų ir moterų, kurie 
naūdoįąąiv tiip vadinamais. 
‘‘$ęįltig\feye** šuniniiš (Išlavin
tais \VestiAneregius) 85% jų 
dirba ftąttiįiiįgiis darbus 

"'V ’ t

Dąbgt lArdyli apave Vale nelei
do ir, kad greičiau ūuratainti 
Julės smalsumą tarė, jog jai esą 
pasidarę džiugu, kad ir ji ne- 
sAnti pamiršta, ir kad jos da
lyvavimus Julės sešęVs iškilmin
gose vestuvėse, sujaudinęs ją 
net iki ašarų. Julė apžiurėjo 
Valę ir apkabinusi sušuko — 
“Vate, kaip tu graži šioje suk
nelėje! Aš nežinau, ką Pranas 
besakys iš laimės; tave tokią 
žavią matydamas.”

Valė lyg nepatenkinta Prano 
prisiminimu atsakė: “Kodėl bū
tinai Pranas turi džiaugtis ma
no šia išvaizda?...” Bet Julė ne-

* ' . 1 ‘ . • • •'« t ’ . • i

beleido jai toliau kalbėti ir kiek 
patylėjusi tarė, .“Argi tu tikrai 
ir ‘esi tokia naivi, tokia nepa
stebi, ar tik bandai dav 
’• > > • ■ 

slėpti nUo manęs? Tu Vale ma
nai, kad aš nežinau, kad Pra
nas dej tavęs iš proto krausto
si; Kad jis tave myli, tai žino 
jaū mano mamytė ir sesuo Ma
ria’. Aš /girdėjau kaip jis kalbė
jo su jomis ir tarėsi, kaip tu 
atsiliepsi į jo meilę? Jei jis tau 
dar tikrai nėra sakęs, tai tu ne
trūkūs išgirsi”.

Valė niekada įiejaūtė simpa
tijos ūrie Prano, tačiau jo drau- 
•gj'štfes nesibodėjo. Su juo ji 
dAžūai matydavosi Jūlcs na-i 
mūosb. Porą kartų buko ir pas 
jį Julė ją nutempusi, nes jiš tik 
UŽ trijų kiloitietrų ntio mieste
lio nibkytojavo. Ji iš jo gauda
vo įvAirių knygų, kuriomis,! 
ttAžnai v Ak Arais’, išblaškydavo* 
savo vienumą; Sėg.atięią ją per
gyventais prisiminimais.

Praną Valė pažinojo, vos tik 
Aštuntas mėnuo. Ji niekada nie
ko beį^Arė; tiiek'o ’n^įiastebejo. 
Jis SU Vale visad buvo manda
gus’, kūklūš ilr ribtiAš; Jai Atro
dė, kad tai tik paprasta pažin
tis ir viskas. Tuo labiau, kad 
Valfe niekuti betikėjo, Jog kas; 
nors ptisAulyj gali tą taip pa
milti, kad mylėjo Domas, arba; 
ji, gali dar ką nors mylėti.

Vienok, Prano kitaip galvota.; 
jam labai patiko Valė. Jis joje! 
įžiūrėjo didėlį panašumą savo 
pirmos ineilės įr kiek daugiau 
pažinęs Valę pakeitė savo nusi
statymą niekad nevesti. Jis liūo- 
tibgtiiai ir atrirūi pasikalbėjęs 
SU ’sAriJ įe’ta VAkaVienė, Julės 
ŪiAniA; įta^O 5Ūš pritArimą 
vesti Valę, jei tik ji sutiks užį| * * 
jo eiti. Tad-gi jis ir laukė pro
gos, kad galėtų Valei išdėstyti 
savo nuomonę, kad atverti jai 
savo meilę.

Štai, atėjo laukiamas vestu-; 
vių rytas,. Buvo tai pabaigoje! 
rugs’ejo, tifėhū įrisitaike Itin! 
graži. VAle pabudo Anksti, ji j 
nenoromis pradėjo rengtis. Ją! 
kažkaip nejaukiai slėgė baimė 
išgirsti iš Prano visą tai, ką jai 
davė suprati Julė. Ji pažvelgė į 
laikrodį, rodyklė rodė ąštuoniasi 
valandas ryto.. Buvo tik pusė; 
valandos laiko iki vykimo į baž
nyčią; Ji visgi baigė rengtis, pa
žvelgę dar kartą į save ir su
kuždėjusi sąu ... “eik tu nė-, 
laimingoji ir pasiruošk pakelti 
viską, wką Užgirsi; šaltai ir ra
miai. Kas žino, kad šis žino-, 
gils,,kurs gyvena viltimi sukur
ti laimingą gyvenimą su tavim 
ir bus tas, kurs lygus tau, ku
riam, . dęl. tavęs, nieks nestos 
skersai kelią, jūsų laimei...” at
sidusus it išijo.

Julės namuose ji rado jau 
viš&Š Vestuvių pamerges, visos 
lauke tik Valės. Ji šypsodamosi 

1 . »

Bet Jule ne-• * • i

ir laiminga pasisveikino su vi
sais ir grožėjosi jaunomis, gra
žiomis panelėmis, pasipuošu
sias šventadieniška iškilminga 
nuotaika. Baigusi rengtis pasi
rėdė ir Maria, išdidžiai atro
danti jaunosios parčduėse. Pra
dėjo rinktis ir vyrai, prasidėjo 
rinkimasis savo pajaunių, ku
riems pahfeleš Sege baltas gė
les.

Valė štovėjd Atskirai pas lan
gą Ir žiuridataū į daušas, hū- 
’piAsnūjo Mintimis įias Domą, 
bet ėia į>at prisiartino VrAūAs 
ir šVeiiiiai friėrhįš ją ūž rinkos 
taręs “labą rytą” įtaikė jAi grA- 
žy plii'd&tą gėliį. Valė jam 
iirik’šHiai ta&šypšofo it ištiesė 
ranką padėkai.

Pranas pirmu syk pabučiavo 
jos ranką ir tarė: “Tu ŠiAndicn 
žavi, kaip dangaus mėlyne. Tu 
gražiausia iŠ v>Šų, aš nesigailė
čiau tau visų pasaulio gelių. 
Kaip Aš laimingas, kad busiu 
Šiandien su tavim?*

Jis pamatęs tikrai gražiai at
rodančią Valę, nei nepAšijūto, 
kad dar nelaikąs savo jausmus 
lieti; nei nepastebėjo, kaip jam 
išsprūdo žodis “tu”, kurio iki 
šiol jis dar nebuvo taręs. Valė, 
nors ir pastebėjo tūi, tapati 
nieko jam nešike, nes dentiVo 
nei laiko, visi šitinuzdd ir skii- 
b ia i' pas i r boše į ba žftyėią. '' 1

iri ’viĮįųcėr etatini jų: ftėūžiigo

(b arą, čia vyko'iširiIbiillgA Ves-’ 
tuvių puota. Po gAn i'lg’ų \SicVq

žė specialiai apkvicstAš oikešl- 
kokių yetiėjaš buvo PrA- 
kurs visą lAiką šūkd SU 

Jis atrodė laimingas.
n aš ir pa tenkintas; šo

kant visą laiką niūniavo švei
stas Žodžius, buvo inaionlis ir 
mandagūs Valiai. Tik jai dau
giausiai kreipė domės, sekė jos 
kiekvieną judesį, jis kuždėjo 
jai švelnius kompEinėnlus ir 
grožėjoši jos melsVotais aki
mis.

Valė jAū žinodama jo plaką, 
jo šVelifuitiū nei nėsišt'eiiėjo, tik 
vengė vienuitiOš, kad liktis vie- 
niemš j;s nėpitidetų jai pasa
koti tai, j ką ji nežinos kaip at
sakyti. Todėl ji norėjo tik šok
ti ir linksmintis.

Tačiau įvyko šokių pertrau
ka ir šokikai skirstėsi kas sau. 
Pranas pasiūlė Valei pasilsėti ir 
išvedė ją į verandą, kurioje 
ėjti litikšnYaš klcgėsyš gerai nu
siteikusių svečių. Čiti buvo ir 
Julė su vienu studentu .š Kau
no. Ji prislinko prie Valės ir 
Prano ir pagyrusi už gražų šo
kimą paklausė, kaip jaučiasi 
Valė. Iš išvAlzdds Atrotianti ge
rai, palinkėjusi visą vakarą bū
ti panašioje nuotaikoje, prasi
šalino. .

Vakaras buvo nepaprastai 
gražūs. Toliūoše ItiStiUlts pilno
je savo grožybėje nardė tarp 
debesų, linksmai nusišypsoda
mas laimingai vestuvių puotai.

(Bus daugiau)
Apsaugos taupymo būna i ir 

ženkleliai yra parduodami bAn- 
kose, pūsto skyriuose ir taupy
mo ir školinimo įštaigoše per 
vis'ą šią Šalį. Pasipilkite jų!

prasidėjo šokiai, k u rietas grie
že specialiai 
raš.
n aš, 
Vale.

-m*rr
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Skyrus Atgyja.

šiuomi pranešu skaitytojams, 
kad šiame skyriuje vėl tilps į- 
vairių žinučių iš musų koloni
jos. Per keletą savaičių šis sky
rius nereguliariai pasirodydavo. 
Bet tai buvo dėl karšto oro, ir 
stokos liuoso laiko parinkti 
šiam skyriui žinučių. Bet nuo 
dabar vėl viskas grįžta į nor
males vėžes, todėl ir šis sky
rius veiks po senovei, pateikda
mas nors trumpų žinučių iš 
musų kolonijos.
Gražus Praeities Parengimai.
Noęs jau butų ir pervėlu kal

bėti, tačiau gražių parengimų ir 
gražių įvykių negalima pamirš
ti. Trumpas laikas atgal man

Tolimi Svečiai.
Pas J. Jarus buvo svečių iš 

tolimų kolonijų. Iš Chicagos at
vyko Jarų močiutė, ir praleido 
kelias dienas pas savo sūnūs 
Clevelande. Sunai labai paten-> 
kinti močiutės apsilankymu. 
Buvo surengta graži ir dide’.ė 
“party” pas Stasį Jarų, — tai 
močiutės priėmimas. Stasys ne
seniai įėjo į Černių šeimyną, 
tad buvo abiejų pusių artimes
nis susipažinimas. Pp. Čemiai 
yra malonaus budo žmonės, ir 
buvo labai malonu sueiti į gi
minystę ir artimesnę pažintį.

Taipgi pas J. Jarus buvo at- . 
važiavę jų geri draugai iš Pit’s- 
burgho, pp. J. Maceikiai. Bet

- . MAUJIENV-ACME Telephotu/
Ši iš Berlyno prisiųsta per radiją fo'ografija parodo “Paul Collete (rodyk-

x fė), jauną komunistą, po to kai jis perkovė Pierrfe Lavai ir Marcei Deat.”

susidarė didelis nesmagumas, 
nes kada jie dar, nebuvo pasie
kę Glevelandą, J.i Jarus gavo 
telefonu pašaukimą iš Piltsbur- 
gho, kad jų žentas buvo labai 
užgautas dirbtuvėj ir reikėjo 
operaciją padaryti. Tokiu budu, 
pp. Maceikiai tik praleidę apie 
dešimtį minučių laiko skubiai 
grįžo namo.

Sidabrinės Vestuvės.
Pp. Glugodai minėjo savo 

dvidešimts penkių metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jiems 
davė antrą šliubą lietuvių baž
nyčioj, o pokilis įvyko Lietuvių 
salėje. Svečių dalyvavo labai 
gražus skaičius^

♦j /><•.• I. J - . . -

Lietuviai Dl?ba Politikoj.
Lietuviai demokratai laba 

daug veikia politikoj, ir deda 
visas galimas pastangas, kad 
kitas majoras butų išrinktas iš 
demokratų. Rinkimai įvyksta 
ateinantį rudenį. Jonas Jarus

Maisto reikmenų 
grandinys priima 5 
dienų darbo savaitę 

visiems skyriams

teko lankytis Pittsburghe pas 
savo senus pažįstamus ir gerus 
draugus pp. M. K. Mažuknas, 
Maceikius, Šimkus ir daugelį 
kitų. Na, ir tąja proga apsilan
kiau p. P. Dargio radio pikni
ke. Iš tiesų, net buvo nuostabu 
matyti tokią minią žmonių pik
nike. Žmonių matėsi iš visų ar
timų ir tolimų kolonijų. Per 
publiką nei prasigrųsti nebuvo 
galima. Tai mat pasirodo, kad 
jei visuomenė ką myli, ir kam 
pritaria, tai ten ir pasekmės bū
na didelės. Matyti iš to, kad p. 
Dargis turi didelę įtekmę Pitts- 
burgho apylinkėje ir tolimose 
kolonijose.

« Aikrone.

A. & P, trumpesnių darbo va
landų planas, išbandytas Neiv 
Yorke, bus išplėstas visoj or

ganizacijoj kaip galima 
greičiau.

JOHN A. HARTFORD

AMERIKOJE DARBININKAI DIRBS
5 DIENAS SAVAITĖJE

Krautuvės Bus Atdaros šešias Dienas Savaitėje, Kaip Ir Paprastai, 
Bet Darbininkai Tedirbs Tik Penkias Dienas Savaitėje

AKRON, OIlo. — Rugpiučio 
17 dieną toko dalyvauti pas ak- 
roniečius. Ten buvo surengtas 
SLA 193 kp. piknikas. Publikos 
prisirinko gana gražus bureLs 
ir atrodė, kad visi turėjo gana 
grąžų laįką,i: Jąją pro^j 
daug pasikalbėti su įvairiai ; 
veikėjais ir apie SLA, kaip apie 
pastovius reikalus, taip ir apie 
ateinančius rinkimus Piki. Ta
rybos.

Ne Komunistas.
Vienas iš clevelandiečių para

šė į “Naujienas” ap.e Stasį če- 
rauką, musų vietinį veikėją, 
kad jis buk jau dedasi prie ko
munistų. Kiek aš žinau, ir ge
rai pažįstu p. Čerauką, tai visai 
nėra tiesos tame užmetime. Če- 
rauka buvo ir yra didelis ko
munistų judėjimo priešas. Jei 
Čerauka kalba apie gautus laiš
kus iš Lietuvos, kurie buvo ra
šyti komunistų laiku, arba je. 
čerauka abejoja kas laimės šį 
karą, ar Hitleris ar Stalinas, tai 
vis dar nereiškia, kad jis yra 
jau sukomunistėjęs.

Demokrat škai gyvuojančioje 
šalyje galima visaip manyti ir 
visaip kalbėti. Aš vis remiuos 
asmeniu ir jo atliktu darbu, 
nes tik iš to galima žmogų 
spręsti. Aš pilnai žmau, kad p. 
Čerauka nėra buvęs komunistu, 
ir dabar nėra.

Rūpinasi SLA Rinkimais.
Daugelis veikėjų iš įvairių 

kuopų pradėjo rūpintis ateinan
čiais SLA Pild. Tarybos rinki
mais. Nominacijos jau artinasi, 
o mažai kas tesigirdi apie kan
didatus. Gal butų laikas jau 
šiek tiek pradėti veikti? Opozi
cija nemiega, ir jie savo darbą 
varo pirmyn. Tajgi, kam mū
siškiam laukti iki paskutinės 
dienos? Reikia darbą sutvarky
ti iš anksto, o tada tik jis ga
lės būti pasekmingu.

Atostogose.

P-ia D. Jarienė buvo išvažia
vusi porai savaičių atostogų pas 
savo pažįstamus pp. Cb RusselJ, 
kurie turi gražų vasarnamį už 
apie penkių dešimtų mylių nuo 
Clevelando. G. Russeli yra vice- 
presidentas White Motor Co. 
kuri išdirba White. trokus ir 
busus. - •

Du menesiai atgal, ši kompanija darė eksperimentą kėliose rytinėse valstybėse 
penkių dienų darbo savaitėje deta’ese krautuvėse. Dabar mes turime galimybės 
paskelbti, kad šį planą — 5-kių dienų dajbo savaitėje kaipo tautinį nusistatymą, 
o šis penkių dienų darbo savaitėje patvarkymas ir sutrumpinimas dirbo valan- 
dų, manoma5,‘ kad biiš piijmitinis višojė didžiųjų maisto krautuvių industrijoje.
© šis darbo savaitėje sutrumpinimas palies A & P maisto krautuves tūkstančių 
kolonijų visoje šalyje, Jis bus išplėstas taip toli ir taip greitai, kaip tik galima. 
Atvirai kalbant, nežiūrint j mūsų pastangas, keliose valstybėse ir tam tikrame 
miestų skaičiuje priimtas mūsų nusistatymas gali būti suvėluotas įvesti arba su- 
trykdytas valstybės, lokalių darbo įstatymų arba lokalių susitarimų.
® A & P maisto krautuvėse įvedus darbininkams dirbti penkias dienas savaitė
je, nežiūrint į tai, krautuvės bus atidarytos kaip paprastai šešias dienas savaitė- ' 
je. Musų nusistatymas yra gerinti darbiųinkų būvį ir algas. Nors įvesta bus pen
kių dienų darbas savaitėje, bet jų algos nebus sumažintos. Pereitais metais dar
bininkams buvo pakeltos algos ir sumokėta kompensacijų daugiau kaip $4,000,000.
• Daugelis žmonių yra nustebinti nauja žema kaina ir puikia kokybe maisto A 
& P Super Marketuose. Pirkėjai A & P krautuvėse gauna daug geresnį maistą 
ir žemesne kaina ir už tai jie stebisi, kaip tą mes galime padaryti. Atvirai kal
bant, tai yra paprastai—dėlto, kad A & P Super Marketai surado būdą . kaip 
ekonomiškiau ir taupiau žmones maistu aptarnauti.
• šis naujas darbo valandų sutrumpinimas duoda ir tolimesnį nurodymą, kad 
A & P Super Marketuose, pirkdami groserį, mėsas, šviežius vaisius, daržoves ir 
kitus produktus sutaupysite daug pinigų. Turime pasakyti, šios krautuvės pi
giau parduodamos įvairius daiktus neskriaudžia darbininkų, kurie pas juos dir
ba, bet nupigintai parduoda dėlto, kad moka ekonomiškai sutvarkyti pardavimo 
jėgą.

MES galime pasididžiuoti, kad per daugelį metų mes galė
jome mokėti didesnes algas darbininkams ir sutrumpinti 

darbo valandas, kurios darbininkus varg’na. 1916 m. mes 
pirmieji įvedėme aštuonių valandų darbo ir nuo to laiko pa
laipsniui trumpinome darbo valandas, kėlėme darbininkams 
algas ir suteikėme darbininkams atostogas.

Kadangi mūsų krautuvėse prekės parduodamos žemom:s 
kainomis, tai mes gavome daug rėmėjų, kurie duoda gali
mybės sumažinti operavimo išlaidas ir pagerinti | darbinin
kų būvį. ■ ’ v...„

Tuo pačiu laiku tūkstančiai šeimų paliudys, kad jos per
ka sau maistą mažesnėmis kainomis A & P Super Mįrketųo- 
se negu kur kitur , panašiose maisto krautuvėse, šiandien, ka
da praleidi dolerį, pirkdamas mūsų krautuvėse, ' visuomet J 
daugiau už jį nuperki, dėlto, kad mūsų krautuvėsė apta'rha- 
vimo išlaidos yra mažos.

Čia nėra konflikto tarp žemų kainų ir darbo sąlygų. Meš 
esame suradę metodas kaip paimti produktus iš gamintojų 
ir perduoti juos vartotojams, sumažindami aptarnavimo iš
laidas visokiais žvilgsniais.

A ’ • - . , • • s • ' / " ’

šis krautuvių valandų nustatymo planas

Nauji A & P. Super Marketai dabar duoda tiek galimy
bes sutaupyti, kad penki metai tam atgal mes patys nebūtu
me tam tikėję, šiais metais mes mokame aukščiausias al
gas, trumpiausiai dirbantiems darbininkams maisto indus
trijoje, o vienok musų klijentai visoje šalyje, pirkdami mū
sų krautuvėse maistą sutaupys $50,000,000 palyginus kas bu
vo penki metai tam atgal, 

t
Mes esame daugiau negu susirūpinę dėti visas galimas 

pastingąs, pagerinti Amerikiečių pragyvenimo sąlygas. Mes 
žinome, kad mes duodame galimybės šeimoms nusipirkti 

j daugiau ir geresnio maisto už tokią pat sumą pinigų negu 
kur kitur, kad galėtumėte nupirkti.

Mums yra malonu ir džiugu pasakyti jums, kad jūs ga
lite pasidžiaugti dideliu sutaupymu pinigų, pirkdami mūsų 
krautuvėse, žinodami, kad žmonės, kurie Jjums patarnauja 
detalėse krautuvėse yra daugiau aprūpinti’ negu kada nors 
buvę. Tas reiškia, kad jums pragyvenimo sąlygos geresnes 

{ ir tiems, kurie jums aptarnauja. ‘

bus paskelbtas vėliau atskirose Vietose. Mes
nuoširdžiai prašome savo klijentų k o-operuoti ir padėti įvykdinti nustatytą planą.

A&P FOOD STORES
\

Įsteigta 1859 Metais

NEW YORK.—John A. Hart
ford, the Great Atlantic & Pa
cific Tea Company preziden
tas, paskelbė, kad penkių die
nų darbo savaitė smulkmenų 
krautuvių samdiniams bus į- 
vykdyta kaipo kompanijos 
laikysena visoj šalyje.

Penkių dienų, 48 valandų 
savaitė, pirma groserių biznio 
istorijoje, tapo įvesta bandy
mo pagrindu A&P krautu
vėse New Yorko srityje prieš 
du męnesiu, pasakė Hartford, 
o dabar bus išplėsta per visą 
A&P organizaciją “taip toli 
ir taip greitai,” kaip galima.

“Atvirai, betgi, mes turime 
pripažinti,” pridėjo jis, “kad 
kai kuriose valstybėse ir kai 
lai'riiiitisė' miestuose įvedimas 
trumpesnės dąrbd savaitės ga
li* bttH’ suvėluotas arba net su
laikytas tų valstijų ir vietinių 
darbo patvarkymų ir vietinių 
sutarčių.”

Trumpesnė savaitė bus įv<t- 
dyta, pranešimas sako, A&P 
maisto krautuvėse, kurios ran
dasi tūkstančiuose kaimynys
čių visoj šaly, prieš Darbo 
Dieną; Paliestų šios naujos 
laikysenos samdinių algos pa
siliks tokios pat, kokios buvo 
mokamos šešių dienų savaitė
je, ir, nors samdiniai dirbs tik 
penkiaš ,, dienas per savaitę, 
krautuves' tarnaus publikai 
šešias -dienas, kaip paprastai.

“Tradicine kompanijos lai
kysena visuomet buvo parū
pinti ir palaikyti samdiniams 
aukščiausias algas, trumpiau
sias bendrai valandas ir ge
riausias darbo sąlygas šioje 
pramonėje,” p. Hartford pa
reiškė. “ši naujoji tvarka yra 
vėliausias žingsnis sakytos lai
kysenos tęsinyje.”

A&P metinis raportas šė- 
rininkams — pranešimas ak
centavo — parodė, kad page
rintų darbų sąlygų niekuomet 
nebuvo atsiekta padidintų 
kainų suvartotojams ar že
mesnių atlyginimų parupinto- 
jams kaštais. “Raportas pa
rodė, kad nėra konflikto tarp 
žemų kainų ir gerų darbo są
lygų,” Hartford pasakė. “Kaip 
tik priešingai, jis^ rodo, jogei 
musų kostumeriai irgi džiau
giasi žemiausiomis smulkme
nų (retail) kainomis, palygi
nus su musų kaštais groserių 
pramonės istorijoje; kad 1940 
metais mes sugebėjome su
grąžinti musų augintojams 13 
nuošimčių daugiau iš maisto 
suvartotojo dolerio, negu 
1937 metais; ir kad mes pajė
gėme duoti samdiniams algų 
pakėlimus ir priedo atlygini
mus, kurie visi siekia dau
giau nei $4,000,000.”

Trumpesnės valandos yra 
samdinių šėras, p. Hartford 
pasakė, iš “bendro operavimo 
išlaidų, sumažėjimo, atsiekto 
dėka didesnio musų distribu
cijos metodo našumo?' ^-Sk.
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Anglų ir rusų darbininkų sąjungos
• (

Anglijos darbininkų profesinių sąjungų kongresas, 
nutarė sudaryti bendrą Britanijos-Rusijos Darbininkų 
Sąjungų Tarybą, kurt laikys savo posėdžius kartą Lon
done, kartą Maskvoje Ędinburgho suvažiavime nebuvo 
nė vieno priešingo balso šitam sumanymui.

Jisai nereiškia, kad organizuotieji Anglijos darbinin
kai vienijasi ąu Rusijos bolševikais. Britų profesinių są
jungų vadai pabrėžė, kad tokios intencijos jie visai ne
turi. Komunistams jie, kaip buvo priešingi, taip ir tebė
ra. Prieš kiek laiko Anglijos komunistai siūlėsi į “bendrą 
frontą” Britanijos Darbo partijai, bet ji ,tą pasiūlymą 
griežtai atmetė. Darbo partija taip pat atsisakė remti 
komunistų prašymą, kad valdžia atšauktų savo patvar
kymą apie komunistų organo “Daily Worker” uždarymą.

Anglijos darbiečiai nori kooperuoti su Rusijos dar
bininkais, kaipo tam tikrų profesijų atstovais, bet ne su 
Rusijos Komunistų partija.

Komunistų partijos Rusijoje faktinai ir nėra. Yra 
tik Stalino “partija”, kuri Rusijoje vaidina daug-maž to
kį pat vaidmenį, kaip rudmarškiniai Vokietijoje arba 
juodmarškiniai Italijoje. Komunistų vadus Stalinas jau' 
seniai išžudė. Komunistai, kaipo partija, nuo to laiko jo
kios reikšmės nebeturi. Juos valdo Stalino žvalgyba. Jie 
yra GPU įnagis.

Bet darbininkų profesinių sąjungų, tikrąja to žo
džio prasme, Rusijoje taip pat nėra. Sovietų vadinamie
ji “prof-sojuzai” yra tik sovietinės biurokratijos dalis. 
Profesinių sąjungų nariai, tiesa, moka mėnesines duok
les į sąvo sąjungų iįįjlus; vra profesinių sąjungų namai, 
spaudos organai, vijjšįpinkai ir t.t. «Bet viską kontro
liuoja valdžia. Prof-sąjungų pareigūnai rūpinasi ne tuo, 
kaip apginti nuo išnaudojimo darbininkus, bet kaip įvyk
dyti praktikoje valdžios įsakymus.

Liaudies komisarų taryba (t. y. Stalinas) pernai nu
tarė įvesti astuonių valandų darbo dieną, vietoje šešių 
valandų, ir šešių dienų darbo savaitę, vietoje penkių, 
ir išleido dekretą. Prof-sąjungų viršininkai ne tik nekė
lė jokių protestų prieš tokį darbo įstatymų sudarkymą, 
bet “išaiškino” darbininkams, kad dekretas esąs labai 
geras “darbininkų klasės labui”, ir jisai buvo pravestas 
visose dirbtuvėse.

Prof-sojuzai neprotestavo nei prieš darbo knygelių 
įvedimą, nei prieš žiaurius “darbo disciplinos” įstatymus 
(kuriais einant, pav. darbininkas, pavėlinęs 15 minutų į 
darbą, turi būti pašalintas iš dirbtuvės!).

Anglijos darbininkų profesinių sąjungų kongresui' 
bus nelengva sų tokiomis “unijomis” kooperuoti. Bet, de
ja, kitokios darbininkų organizacijos Rusijoje nėra, o 
Anglija šiandien kariauja išvien su Rusija prieš Hitlerį. 
Anglijos darbininkai turi labai atsakomingas vietas sa
vo krašto valdžioje, ir jiems yra svarbu žinoti, kas Ru
sijoje dedasi. Per Rusijoą prof-sojuzų atstovus jie tikisi 
užmegsti artimesnius ryšius su Rusijos darbininkais.

Ar iš to kas išeis, parodys ateitis.

Darbo laikas maisto krautuvėse
Šiandien “Naujienoje” yra įdėtas įdomus A & P 

krautuvių pranešimas. Ši didelė maisto prekybos organi
zacija, turinti krautuvių tinklą visame krašte, nuo At- 
lantiko iįi Pacįfikę, putarė įvesti savo darbininkams pen
kių dienų darbo savaitę.

Krautuvės bus atdaros šešias dienas savaitėje, kaip' 
iki šiol, bet kiekvienas darbįninkas dirbs tiktai penkias 
dienas. Tai reikš daugiau pąsilsio darbininkams ir dau
giau uždarbiu.

Darbo savaitės sutrumpinimą A & P kompanija įve
dė, kaipo bandymą, prieš dd mėnesiu laiko kai kuriose 
rytinėse valstybėse. Eksperimentas buvo sėkmingas, to
dėl dabar penkių dienų dįrbo savaitė yra pravedama vi
same krašte.

Kadangi ši Uiaįąto prekybos organizacija yra labai 
platį įr supirkinėja produktus dideliais! kiekiais, tai ji 
sugeba, kad ir trumpindama darbo laiką, laikyti žemas 
kainas savo prekėms ir duoti gerą patarnavimą pirki- 
kams. Tokiu būdų naudą turi ir darbininkai, ir vartoto
jai. /

Pastovus ekonominis progresas tiktai šitokiu budu 
ir gali eiti. Jeigu darbininkai iškoyoja sau geresnį atly-

-

ginimą arba trumpesnę darbo valandas, bet kompani
ja pakelia kainas prekėms, įai nukenčia publika ~ o dar
bininkai yra tos publikos dalis. Arba jeigu kompanija 
numuša kąinąs, norędamą įtikti pirkikams, bet kartu nu- 
kapo ja ir dąrblniDkį algas, tąį dąrbĮninkąk Gę-i 
ras problemos išsprendimas yrą tuomet, kai būną paten
kintos abidvi pusės. J-ai gaji padaryti tiktai didelė or
ganizacija.

Jei Rusija Karą Laimėtą
Daugelis įmonių mano ir lai

tus įtikinti bando, kad Hitlerio 
nacizmas yra pavojingesnis vi
so pasaulio rątnybei ir gerbū
viui už Stalino komunizmą. To
dėl išvada aiški: padėti Stalino 
armijai sumušti Hitlerio armi
ją ' - ,

Kiekvienas sutiks, kad gink
luota Hitlerio jėga yra pavojin
gesnė pasauliui už Stalino gink
luotą jėgą. Bet palyginus Hit
lerio nacizmą su. Stalino komu
nizmu — pasirinkimo nėra. A- 
biejų šių diktatūrų pąsilaikyr 
mas paremtas vienodu despotiš
ku žiaurumu. Kaip nacizmas, 
taip ir komunizmas įsprausti į 
tikybinius rėmus. Nacizmas pa
remtas fanatišku tikėjimu į vo
kiečių tautos viršenybę virš vi
sų pasaulio tautų, todėl vokie
čiams skirta pasaulį vaidyti. 
Komunizmas paremtas taip pat 
fanatišku tikėjimu, kad “prole
tariato diktatūra” turi valdyti 
pasaulį. Todėl nacizmas ir ko
munizmas vienodomis priemo
nėmis stengiasi sunaikinti visas 
kitas senojo pasaulio tikybas ir 
pasaulį pertvarkyti savųjų ti
kybų pagrindais. Gal tik prie
monėse kitų tikybų sunaikini
mui yra šioks toks skirtumas, 
bet galutinoje išvadoje tiek na
cizmas, tiek komunizmas siekia 
to paties tikslo.

Tikybiniu 
bent kokia
gija nesitenkina vien ekonomi
nės santvarkos pakeitimo sieki
mu. Kiekvienas tikybinis fana
tizmas siekia visame pasaulyje 
įsigalėti ir nesivaržo priėmooė- 
mis užsibrėžtam tikslui pasiek
ti. Todėl ir nacizmo bei komu
nizmo diktatūros — jų dievi
nami vadai: Hitleris ir Stalinas 
— nesivaržo jokiomis priemo
nėmis, siekdami pasaulį užval
dyti. žmonių kentėjimai, nekal
tai liejamas jų kraujas ir net 
nesuskaitomų tūkstančių žmo
nių gyvybių sunaikinimas jiems 
nieko nereiškia. Jie net ciniškai 
iš to tyčiojasi: juo , daugiau- 
žmonių kraujo pralieta ir gyvy
bių sunaikinta siekiamo tikslo 
naudai, juo brangesnis ir artį- 
męsnis žmonijai pąąidaro tas 
tikslas.

Ar Hitleris, ar Stalinas pilna 
pergale šį karą laimėtų, Euro
pos kontinentą ištiktų ta pati 
nelaimė. Kokiomis budeliško
mis priemonėmis komunistine 
tikybą platina Stalino įegijonai, 
turime vakarykščius pavyz^ 
džius, kaip komunistai elgėsi, 
okupavę Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes bei Hitlerio jiems 
laikinai pavestą Lenkijos dalį. 
Jei jie ratdo reikalinga komu
nizmo naudai taip žiauriai kan
kinti ir net žudyti nekaltus, ra
mius, beginklius mažų valstybė
lių gyventojus, kurie negalėjo 
jokio pavojaus sudaryti Rusijos 
valstybei, tai kaip jie elgtųsi, 
užvaldę tokias valstybes, kurių 
gy yęųtoj ų organizuotas pąsi- 
priešįpiniąs ąali bąti pavojin
gas komunistųięi tikybai ?

Tokios rųšies diktatoriai, 
kąjp Hitleris ir Stalinas, negali 
laukti, iki jų propaganda atves 
žmones į jų tikybos išpažintojų 
eiles. Kurie žmonės pdrdąug in
teligentiški ir negali uinąi per
siimti naujos tikybos “šviesa”, 
tokius reikią kuogreičiąusįąi iš- 
skęrsti. Iš to kiti pasimokys ir 
bus pakjąsnųs naujosios tiky
bos apaštąlam$. Jaunąjį karta 
jau bus išauklėta diktatorių ti
kybos dvasioje. Todėl diktato-

riai be jokios atadąiros ir sket^ 
džia nekaltus žmones tikslu be 
ątidėliojlmo įkunyti sąvp tiky
bą naujose teritorijose. Tąip el
giasi Stalino budriįąi, taip el
giasi ir Hitlerio despotiška gau
ja.

Sakysime, sų Apglįjps ą A- 
merikos pagalba Stalino armi
ja supliekia Hitlerio armiją ir 
bendromis Anglijos, Amerikos 
ir Rusijos jėgomis nacių armi
ja tampa visiškai sunaikinta. 
Tokių atveju Maskvos despotai 
pasilieka vienatinė pottencialė 
ginkluota jėga koųtinentalėje 
Europoje ir dalinai Azijoje. Ar 
galima abejoti, kad taip atsiti
kus, Stalinas, atėjęs prie taikus 
stalo, pasakytų, kad jis dabar 
bus kontinentalės Europos val
dovu? Ką tuomet galės padary
ti Anglija ir Amerika? Pirmoji 
bus galutinai nukamuota sun
kaus karo, o Amerika neigi siųs 
savu ginkluotas jėgas į Euro
pą suvaldyti nacių nugalėtoją 
Staliną. Ir prieš viso pasaulio 
norą Maskvos despotai pasida
ro Europos kontinento ir dali
nai Azijos valdovai. Tokiu at
veju ir Britų Imperijai, ir de
mokratinėms ' valstybėms susi
darytų ne mažesnis pavojus, 
kaip į§ nacių pusės.

Neabejoju,, kad Vokietijos na
ciai bus nugalėti. Nežiūrint kaip 
ilgai šis karąp( tęsis, bet galų 
gale pralaimės Hitleris. Kas 
tuomet ir kokiomis priemonė
mis apsaugos kontinentalę Eu
ropą nuo Maskvos despotų he
gemonijos? Sakysite, Stalinas 
skaitysis su Anglijos ir Ameri
kos paskelbtais pokarinio pa
saulio pertvarkymo dėsniais, 
nes šių demokratinių valstybių 
pagalba Staliųo armija laimėjo 
karą? Tam gąli tikėti tik tas, 
kuris bijo pažvelgti į akis tik
rovei.

jei Maskvos; despotai išeis 
pilnais '■ pergalėtojais iš šio pa
saulinio karo, jie pasakys, kad 
Rusija daugiausiai paaukojo šio 
karo laimėjimui ir todėl jie tu
ri neginčijamu; teisę padiktuoti 
taikos sąlygas. Kad Anglija ir 
Ameriką padeda Stalino armi
joms kariauti su naciais, tai vi
sas pasaulis žino; Maskvos dik
tatorių gauja taipgi žino, kad 
tai daroma ne iš meilės komu-, 
nizmųį, bet savais ^apsigynimo 
sumetimais. KuOmet Stalino ar
mija grumiasi su naciais, Ang
lijai yra progos atsikvėpti ir pa
siruošti galutinam žygiui prieš 
gerokai susilpnintas nacių jė
gas. Amerikai Rusijos atsispy
rimas prieš nacius pagelbsti jos 
ginčuose su Japonija.

Tiesa, yra siūloma, kad dabar 
laikas demokfatinėnis valsty
bėms pareikalauti, kad Stalinas 
pritartų Amerikos ir Anglijos 
paskelbtiems principams poka
riniam pasauliui pertvarkyti. 
Bet ko yra vertas Stalino žo
dis? Stalino pažadai ne daugiau 
verti už Hitlerio pažadus. Mas
kvos despotai gali dabar viską 
pažadėti, ko tik iš jų reikalaus 
demokratines f valstybės, kol 
jiems pastarųjų pagalba reika
linga; Bet tegul tik Stalinas pa
sijunta karo laimėtoju, tuo Jaus 
jisai ims elgtis taip, kąip elgė- 
si sų mažesnėmis valstybėmis, 
su kuriomis buvo padaręs drau- 
JingUmo

Taigi (Jemokrdtiniaųi pasau
liui pasirinkiiųp nėra tarpe na
cizmo ir komunizmo tikybų it 
jų “šventųjų” — Hitlerio it 
Stalino. Tbkia pačią brųtaline

jėga abi Šios tikybos pasilaiko 
ir abiejų valdovai turi vieno
dus tikslus pasauliui pavergt’. 
Vienatine viltimi žmonijai be
lieka, tai kad susikibę į mirti
ną kovą šiedu didžiausi pasau
lių despotai vienas antrą sunai
kintų. Tokia mintimi gyvena 
kiekvienas pasauliui Jaunės ir 
gerbūvio trokštaptis žmogus.

Redakcijos pastaba. Prie įdo
mių minčių, kūriau išreiškė šio 
straipsnio autorius, reikėtų gal 
pridurti štai ką: Rusija po šio 
karo nebus tokia, kokia ji buvo 
iki kam Kapui einant, gilios e- 
koųominės ir socialinės atmai
nos vyksta Visose Šalyse — sa
kysime, Anglijoje; bet dar di
desnių atmainų vidaus gyveni
me karas atneš Rusijai. Jeigu 
Rusija bus parblokšta fronte, 
bolševizmo sistema susmuks, 
kaip kad susmuko pereitame 
pasaulio kare carizmas. Jeigu 
Rusijos armijos atsilaikys, tai 
Rusija galės tęsti kovą, tifktaf 
sumobilizuodama visas liaudies 
jėgas. Šitame atsitikime valdžia 
bus priversta duoti daugiau tei
sių darbininkams ir valstie
čiams, ypač valstiečiams. Tie
siog neįmanoma, kad Rusijos 
ūkininkai sutiktų vilkti bau
džiavos jungą, kurį Stalinas 
jiems uždėjo, “sukolektyvizuo
damas” žemės ūkį, —• ir kartu 
lieti savo kraują musių laukuo
se. Jau dabar Stalinas veda ka
rą “dviejuose frontuose”: prieš 
vokiečius ir prieš opoziciją sa
vo kariuomenėje (nes kam gi 
jisai paskynę polit-komisarus 
prie kiekvieno armijos karinin
ko?). Jeigu jam teks stoti į ko
vą dar ir prieš ūkininkus, tai 
jisai pralaimės — arba bus pri
verstas su kuriuo nors priešu 
daryti taiką. Kapituliacija prieš 
Hitlerį arba kapituliacija prieš 
Rusijos liaudį bus neišvengia
ma. Todėl neatrodo, kad demo
kratijoms teks sėdėti taikos 
konferencijoje prie vieno stalo 
su Rusijos diktatorium^ Su Ru
sijos: delegatai O- taip; bet su 
Stalinu — vargiai.
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ĮVAIRENYBES
ATLYGINIMAS Už GE
NEROLO IŠGELBĖJIMĄ

Civilinio karo metu Ispanijoj 
pagarsėjo generolas Queipo de 
Liano. Jis giminiavosi su pir^ 
mu ispanų respublikos prezi
dentu ir visą laiką dėjosi išti
kimiausiu respublikonu. 1936 
metų sukilimo pradžioje respu
blikos karo įpinisteriui tvirtino 
savo ištikimybę, tuo tarpų su
kilėliams liepė areštuoti respu
blikonišką policiją Sevilijoj.

Ispanijoj generolas Queipo de 
Liano buvo skaitomas didžiau
siu išdaviku, nes jis viešai pri
sipažino apgaudinėjęs respubli
kos karo ministerį ir visus res
publikoniškus aukštus valdinin
kus.

Civilinio karo pabaigoj Quei- 
po de Liaųo nuėjo maudytis 
Gyadalkiviran, nuplaukė toliau 
nuo kranto ir pradėjo skęsti. 
Vienas darbininkas, kuris ma
tė skęstantį žmogų, bet nepaži
nų kas jis toks, šoko į vandenį 
ir ištraukė skenduolį. Genero
las, truputį atsikvėpęs, norėjo 
atsidėkoti ir tarė darbininkui:

—Noriu tinkamai atsilyginti 
už tikrai humanišką tavo pasi
elgimą. Sakyk, ko nori, aš esu 
generolas Queipo de Liano ir 
galiu tau padėti.

—Žiūrėk, ponas Generole, — 
bailiai pradėjo kalbėti darbinin
kas. — Aš norėčiau vieno da
lyko...

—Na, sakyk
generolas, — žinai, kad aš turiu 
daug galios šioje provincijoje.

—Norėčiau, kad tamsta, po
nas generole, kai bus nuvers
tas Ispanijos , fašistų režimas, 

nepasakotum, jog aš 
išgelbėjau iš Gvadalki- 

Nugirdo Niikodemas

- jąin atkerta

niekam 
tamstą 
viro.
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Lietuvos Padangėje 

Kaip partizanai išgelbėjo Kauno pašta

NACIAI IR LIETUVA
sande- 

pasiruo- 
spausdi- 
slepiami 
žmonės.

Laikraštis “Į Laisvę” apra
šo, kaip partizanai išgelbėjo 
Kauno pašto ir telegrafo tele
fono įstaigą: “Iki put karo pra
džios Pašto Valdybos 
liuose vyko aktivistų 
šiamieji darbai. Buvo 
narni atsišaukimai, 
ginklai, organizuojami
Birželio 22 d. jau nuo pat ryto 
Pašto Valdybos kiemas atrodė 
kaip verdąs puodas. Rusai ir 
vietiniai jų pakalikai iki pietų 
dar bandė atstatyti sunaikintus 
ryšius, tačiau po pietų ėmė or
ganizuotis bėgti. Turto išveži
mui sutrukdyti patikimiau- 
siems šoferiams buvo duotas 
nurodymas sugadinti automa
šinas ir patiems dingti, šis dar
bas vyko sunkiai, nes tą dieną 
pakeista transporto vadovybė, 
o patys rusai nuo šoferių veik 
visai neatsitraukdavo. Vis dėlto 
pasisekė išgelbėti keletą sunk
vežimių ir lengvųjų mašinų.

Birželio 23 d. nuo pat ryto 
telegrafo telefono stoties ir 
centralinio pašto kieme nei ru
sų, nei jų pakalikų nebebuvo. 
Telegrafo telefono stoties vir
šininkas įspėjo visus pašto ir 
telefono telegrafo tarnautojus, 
kad iš patalpų pasišalintų, nes 
netrukus telefono telegrafo 
stotis, centralinis paštas ir pus
to valdybos rūmai galį sprogti. 
Po kelių sekundžių visi ^ritmai 
ištuštėjo. Nežiūrint to, keturi 
drąsuoliai, rizikuodami savo 
gyvybėmis, išlandžiojo visus 
pastato rusius, nukapojo įtarti
nus laidus ir tokiu budu išgel
bėjo telefono telegrafo stotį ir 
centralinį paštą, sykiu įgalin
dami musų partizanus visą lai
ką palaikyti nuolatinius ryšius.

Po pietų ėmė grįžti partiza
nai tarnautojai, kurie pradėjo 
organizuoti Pašto gynimą nuo 
besitraukiančių /raudonarmiečių 
antplūdžio. Buvo jaučiamas di
delis ginklų ir šaudmenų tru
kumas. Todėl štabo sunkveži
mis buvo pasiųstas į Aktyvistų 
štabą (prie Senelių prieglau
dos Aukštaičių gatvėje). Paga
liau pašte gautas ir pirmasis 
municijos transportas, kuris 
bematant buvo paskirstytas 
tarp gynėjų. Tučtuojau sustip
rintos silpnesnės ir pavojinges
nės vietos. Prieš vartus pasta
tytas lengvasis kulkosvaidis, 
ant vartų paruoštas benzino 
kibiras priešo šarvuočiams ir 
tankams padegti, pašto opera
cijų salėje sustiprinta sargyba. 
Nakčiai vartai visiškai užbari
kaduoti. Buvo griežtai uždraus
ta šaudyti į besitraukiančius 
raudonarmiečius. Tai tam, kad 
neatkreiptų jų dėmesio į paštą, 
kurį jie, palyginti, nesunkiai 
savo šarvuotais daliniais butų 
galėję užimti ir sunaikinti. 
Naktis į birželio 24 d. praėjo 
ramiai.

Birželio 24 d. partizanų skai
čius ėmė minutėmis augti. To
dėl nebesitenkinta savo patal
pų apsauga, o pradėta valyti 
aplinkiniai namai, iš kurių bū
davo į partizanus šaudoma, 
tuo prisidedant prie bendro 
likvidavimo priešiško elemen
to, kuris tą dieną mieste labai 
plačiai veikė. Iškraustytas žy
dų bankas ir jame pastatyta 
sargyba. Taip pat buvo apsau
goti teisingumo ministerijos rū
mai, Daukanto gatvės Nr. 2 ga
ražas. Iš šio garažo atsigaben
tas sunkvežimis su pabūklų 
sviediniais, kurie vėliau per
duoti atitinkamoms įstaigoms. 
Be to, išvalyta žydų sinagoga 
Ožeškienės gatvėje, nes iš jos 
visą laiką į partizanus buvo 
šaudoma. Sykiu pradėta atsta
tinėti nutrukę ryšiai su prie
miesčiu.

Birželio 25 d. paštą užėmė 
vokiečių kariuomenės daliniai. 
Paštininkai partizanai, savo už
davinį atlikę, grįžo prie tiesio
ginių. pareigų.”

Ženevos dienraščio “Journal 
de Geneve” korespondentas iš ( 
Berlyno praneša; “Prie Vokieti
jos prijungtų Lenkijos provin 
cijų gubernatorius (Statthalter) 
Greiser paskelbė Fuehrerio var
du, kad vokiečiai, repatriavęsi 
iš Pabaltijo valstybių ir dabar
tiniu metu kolonizuoją Lenki
jos sritis, nebegrįšią į savo ank- 
stybesnias valstybes. Tokiu bu
du Pabaltijo valstybėse nebusią 
daugiau vokiečių tautybės gy
ventojų. ,

Po šios pirmosios oficialiuos 
deklaracijos apie vokiečių kolo
nizacijos planus rytuose kyla 
įvairių klausimų: Ar Vokietija 
pasitenkins polonizacijai vien 
tiktai Lenkijos kraštais? Kas 
pasidarys iš Pabaltijo valstybių 
ir t.t. Jeigu negalima duoti jo
kio tikslaus atsakymo, tai ten
ka prisiminti principą, kuris 
yra paskelbtas trečiojo reicho 
teoretikų: “Vokiečių kardą se
ka vokiečių plūgas.”

Ypatingas dėmesys tenka Lie
tuvai, kuri prieina prie Vokieti
jos sienų. Vokiečių vyriausybės 
laikysena šios šalies atžvilgiu 
-verta dėmesio.

Prasidėjus vokiečių ir sovie
tų karui, lietuvių tauta sukilo 
prieš bolševikų priespaudą. Bir
želio 23 d. raudonieji komisarai 
buvo išvyti iš Kauno bei Vil
niaus. Buvo sudaryta nauja 
tautinė vyriausybė, vadovauja
ma Ambrazevičiaus. Ši vyriau
sybė tuojau pat paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę 
budu atskyrė Lietuvą 
vietų Sąjungos.

Antra , vertus, pagal
sovietų susitarimą Lpndoųę Įpa- 
ti Rusija atsisakė nuo savo Nu
tarties su Vokietija. Iš to seka, 
kad vokiečių akimis žiūrint Lie
tuva nebėra teritorija, priklau
santi Sovietų Sąjungai.

Tokiomis aplinkybėmis kyla 
klausimas, ar vokiečių kariuo
menė, įžygiuodama į Lietuvą, 
yra įėjusi į priešo teritoriją ar 
ne? Tenka pastebėti, kad vo
kiečių vyriausybė ignoruoja lie
tuvių tautinį sukilimą, naujos 
vyriausybės sudarymą ir net 
nepriklausomybės paskelbimo 
faktą. Nei vokiečių spauda, nei 
Berlyno vyriausybės atstovai 
niekuomet nėra oficialiai pasi
sakę dėl naujosios padėties.

Paskirdama civilinius komi
sarus, Vokietija įsikuria Lietu
voje, kur tautinė lietuviu vy
riausybė dar tebeegzistuoja, pa
dėdama sugrįžti į normalines 
vėžes kraštui, kuris karo smar
kiai nuniokotas.

Koks bus šios lietuvių vyriau
sybės likimas? Gerai informuo
tuose sluoksniuose laikomas ga
limu eventualinis bendradarbia
vimas tarp lietuvių valdžios ir 
reicho komisarų. Tačiau šis ga
limumas pareis nuo to, ar bus 
pripažinta Lietuvos nepriklau
somybė ir, antra vertus, kaip 
bus nusistatyta klausimu, pažy
mėtu aukščiau, būtent, ar vo
kiečių kariuomenė, įžygiuoda
ma į Lietuvos teritoriją, yra 
įėjusi į priešo kraštą ar ne”.

ir tokiu 
nuo So-

lenkų ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Vichy vakHiuS agentai 

norėjo pagrobti Tahiti salos val
džią į savo rankas. Dabartiniu 
metu Tahiti valdo laisvų pran
cūzų šalininkai.

— Britai bombardąvo Kala
brijos provinciją pietų Italijoj 
ir užmušė 12' asmenų, skelbia 
italų karo pranešimas.

— Japonų laivyno sluoksniai 
mano, kad vokiečiams bus sun
ku laimėti kova, nes Jungtines 
Valstybės ryžosi aktyviai padė
ti britams.

E**.

<

r
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS •

(Tęsinys)
—Priešpiečių noriu, — įeida

mas sako Gaičius. — Kur tos 
mergos? Ne vienos nematyti. 
Kur Anė? — Gaičius kramto 
užgesusią pypkę, kurią grožina 
didelis geležinis kryžius. Bis
marko ūsai turi Gaičių padary
ti šiokį tokį vokietį. Bet bartis 
jis barasi lietuviškai:

—Man jau grobas į grobą 
lenda.

—0 aš Šliurių neberandu, — 
dejuoja Gaidienė.

—Eik, eik, kur tu ieškai, juk 
šliurės, štai, po stalu. — Gai
čius, paėmęs šliures, užmovė 
jas žmonai ant kojų ir atkėlė

BRIDGEpORT ROOFING AND 
SHEET METAL 00.

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

sienų apmušimus.
raišame bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrinta*. Pilnai 

apdraustas.

AMD SAVE

(f Pažiūrėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI PADIRBTOS PLO
KŠTELES GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$ft-50 iki *<>£.00 kiek- 

viena
KALBAME LIETUVIŠKAI 

j , , (Pataisymai i 3 valandas 
$1 ir aukščiam 

Atsifahkykit ir pamatykii,.musų 
’^aVyzdžius. Plokštelės 'daromos 
tik nuo ąntspaudų ir pagal už
sakymus* laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL

LABORATORIES
W. CHICAGO AVĖ.

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

ją nuo sofos.
—Aš bėgsiu priešpiečių žiū

rėti, o tu pailsėk.
—Na, o kur Ane?
—Nežinau, rodos, dar miega. 

Juk dar anksti...
—Dėkui, anksti: dešimtis. Ta 

merga ir sudną dieną pramie
gos! Kuo tu ją ir paauginai, ap
saugok Dieve! Na, Dagys, ją 
nusitvėręs, vaišins tris kartus 
per dieną lazda.

—Kad išeis už vyro, savaime 
prie proto pareis. Bet šiandien 
ji kaži ką ėmė ir susigalvojo: 
išsiuntė Marę pas Perkamikę 
siūti kviesti. Man tik rūpesčių 
sudaro, daugiau nieko. Aš jos 
visai nenoriu, kur aš ją padė
siu, kur aš valgydinsiu?

—Ak, tu dėl tos mergos gal
vą laužai? Patupdyk ją į aną 
kambariuką su senąja Barbe, 
tegul ji čia dirba, valgo- ir mie
ga-

—Bet ar ji norės su nebyliu 
žmogum krūvoj gyventi?

—Na, dabar gana! Ar ne vis- 
vien, by tik privalgyti gauna!

—Čia jau tavo tiesa, tikrai. 
Ne, koks tu išmintingas! — Ir 
nudžiugusi Gaidienė išbėgo 
priešpiečių taisyti ir Anę žadin
ti.

Bet Anė jau seniai nebemie
ga. O šį rytą negalima ilgai 
miegoti. Juk ji įsakė tučtuojau 
pargabenti drauge Perkamikę.

Dabar ji triūsia savo kamba
ry. Ką tik pataisė lovą ir ap
klojo marga pinikine paklode, 
šita apklode ji ypač didžiuoja
si, nes ją parsinešė iš Berlyno 
karo metu — už sviestą ir 
kumpius.

Anė apsižvalgo savo kamba
ryje toliau: tikrais čia jau gali 
įeiti ir ponas iš Berlyno. Jis jau 
nebegalėtų pasakyti, kad čia 
būriškas kambarys—Anės nuo
mone. J į

Asla spindi kaip veidrodis, o 
didelis margas kilimas dengia 
beveik jau visą aslą.

—Juk jinai nežinos, kad tai

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

Dabar Laikas Malevoti!
— 1  ... ■■mr—i ..........................................................

Me? parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą malevos, varnišų, šelakų ir 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTATYMAS VISOJ CHIŲAGOJ

1411 So. Halsted St, Tel. CANal 5063

COPR. i«4t, NEEDLCCRAFT SS v6, INC 

; BABYĄCCESSORIES __ PATTERN 2942
No. 2942—Numegsti vaikų rūbeliai.

yra Smirnos kauras, reikės 
paaiškinti.

Stalas apdengtas tariama go^ 
belino staltiese. Tokie pat “go- 
belinai” kaba prie langų, šiaze- 
lionas užtiestas pliušiniu užtie
salu. Ant jo lyg betvarkiškai 
pamėtyti keli priegalViukai — 
jos pačios siuvinėti.

Kambario kampe pianinas, 
kitame kampe ant mažo staliu
ko — gramafoiias. Prie vienos 
sienos u-.uelė ir plati, geltona 
su veidrodžiu spinta. Prie an
gos stovi tamsiai dažytas ver
tikas, ant kurio sustatyta dau
gybė jos pačios ir visokių vy
riškių fotografijų, stiklinių ir 
porcelano vadinamų roko.o lė
lių ir kitokių blizgučių.

O prie sienų daugybė abejo
tinos vertės pigiuose rėmuose 
paveikslų. Baugiausieji tų pa
veikslų parėję iš Berlyno, karo 
metu — už sviestą, kumpius a* 
klausimus, ir jie Anei labai pa
tinka.

Anė apsižvalgo dar ir dar:
—Nušvis Perkamikės akys, 

kad ji visa tai pamatys. — Anė 
trina rankas ir džiaugiasi. — 
Kaip gerai, kad aš ant šitokios 
minties parėjau. Butų reikėję 
jau anksčiau taip padaryti. Pa
nele... Aš sakysiu: “panele”, as 
turiu daug darbo. Man pasiusi 
šį ir tą. Eisiva į mano kambarį. 
Ten pasitarsiva, kaip visa siūti. 
iMan nedaug tebus, bet mamikei 
ir paskui tarnaitėms...

Įdomu, kokį ji tada veidą pa
darys !

—O sužadėtuvėms kleidę da
viau mieste siūti. Tai bus juo
da, šilkinio aksomo kleidė su 
pinikais ir rožėmis, žinoma, to
kią negalima by kokiai siuvėr 
jai duoti, tą jau turi gera siu
vėja siūti... — Baisiai įdomu 
jos veidą pamatyti! — Antro
sios Kalėdų susižadėsime oficia
liai — sakysiu: “oficialiai”. — 
Jonis Dagys norėtų jau Kalė
doms vestuves švęsti. Jis bijo, 
kad aš j am nepabėgčiau. Na, aš 
nebėgsiu. O Jonisv tikrai . man 
nedings. Kitos Gaičikės jis ne
beras...

Ak, tasai Perkamikės veidas! 
Bet aš negaliu jai dovanoti. Kad 
ne Advė, Jonis nebūtų aną sek
madienio vakarą mane vieną 
palijęs...

—Aš pastebėjau, kad Jonis 
mane labai myli, — sakysiu.—• 
Kas vakarą jisai pas mane at
lekia. Aš, tiesa, dar vis svyruo
ju. Juk aš turiu jaunikių ir 
daugiau. Vokietis man butų 
mielesnis. Bet tėvai taip nori. 
O Jonis sako, jei jis manęs ne
gaus, tai ims ir nusišaus. Jis 
turįs parsinešęs brauningą iš 
karo... Galiu pabandyti jį imti... 
Man jo gaila, kur jis, palikęs 
Vokietiją, parvyko tiktai dėl 
manęs... — Apie Šakuną reikės 
tylėti. Bet, kodėl šakunas ne 
Jonis Dagys! Ir jis man patin
ka, ir aš jam patinku. O mylė
ti jis gali!

Anė atsidusta. Bet greit vėl 
užmiršta šakuną, svajoja to
liau, ką ji dar pripasakos Per- 
kamikei...

—Ane, Ane! — girdėti ne
kantrus Gaičienės balsas.

Anė dar kartą meta žvilgsnį 
į savo kambarį ir patenkintai

imtas savo mintimis, tyli. Vie
nas žiuri j kitą. Vienas laukia, 
ką antras pasakys, ar bendrai 
ką sakys..*

—Kas prašosi žodžio?
Tuo tarpu niekas. Kiekvienas 

žino, jeigu jis dabar tars kokį 
žodį, tai jis bus lemiamas jo to
limesniam gyvenimui, tolimes
niam likimui. Kritikuoti dabar 
jau nieko nebeliko. Dabar: ar- 
na — arba,,. Taigi, belieka jau 
paskutinis^.

—, *, vadinasi, baigiame pasU 
lanmą,,.

Tyla. Martynas beveik nusi
mena, Argi ir ištikimiausiųjų 
tarpe nebėra^ištikimų ? Argi ne 
vienas benorės vykti drauge? 
rirgi tokią gėdą padarytų j«m 
jo draugiją V Negali but|...

—Juk jie žinojo, kodėl aš 
kviečiau, lai kodėl atėjo? — 
Martynas nežaio, ką daryti. Jis 
pradeda žvalgytis, lyg paganas 
ieškodamas, jo akys beviltiškai 
klaidžioją nuo vieno prie kito,

—Tai reiškia, kad, l Ne, 
Martynas Lukšys negali šitaip 
baigti posėdžio. Kur dings jis 
iš gėdos! Bet ilgiau laukti dar 
juokingiau;

—TaL>, niekas neturi dau
giau nieko pasakyti?

Advė Perkamyto pakelia ran
ką, prašosi žodžio.

—-Šiandien gavau laišką iš lie
tu vi ą veikimo centro. Bašo: 
“Krašto gyventojai, budėkite! 
Jau artinasi niusų šalies likimo 
nusvėnmo valanda. Parodyki
me visam pasauliui musų valią, 
Ne žodžiais, bet darbais, štai, 
mums skelbiama kova, su vi
sokiomis priemonėmis... Mes 
tas priemones-pažįstame ir jų 
nebijome. Mes parodysime, kad 
ir mes kumščių turime, kad ir 
mes ginklą valdyti mokame. Il
gai mes jungo nebevilksime...”

Advė užmiršo, kad ją slegia 
nusiminimas, apsivylimas ir 
skausmas. Ji/užmiršo visą ap
linkumą ir, skaitydama sukilė
lių atsišaukiu^, ne tiktai pati 
užsidegė,' bet. užbėgę ir širdis 
čia esančiųjų (okia karšta lieps
na, kad jau uč vienas daugiau 
nebemano dvejoti, o tiktai lau
kė, dar atsišaukimo pabaigos.

Nutilo Adve. Tyliai ji vėl at
sisėdo savo vietoje ir jau ne
bešnekėjo, lyg visa tai ne ją 
liečia.

1 i ’—Argi pagaliau jau taip toli, 
kad Mažoji Lietuva išsivaduos 
iš svetimųjų ponijos? — vos 
galėdama susivaldyti iš džiaug
smo, pradeda šnibždėti šatric- 
nė.

•—Jau, — išgirdęs ša trieiles 
žodžius ir prasidžiugdamas, 
ėmė tvirtinti Lukšys. — Gavau 
kvietimą prisidėti prie sukilėlių 
armijos, kuri sparčiai organi
zuojasi. Aš jau visa sutvarkiau 
namie ir rytoj einu.

Advė Perkamikę pakelia Akis 
į Martyną, lyg netikėdama jo 
žodžiais. Paskui, kaži ką gal
vodama, včl nuduria galvą.

—Ir aš pasiryžau eiti, tai ei
sime kartu! — tai buvo šatrys.

—Man pavesta ... kviesti į 
talką... — nedrąsiai kalba Luk
šys. — Tu turi žmoną, kurią 
dabar palikti, maniau, nė...

(Bus daugiau)

IŠ fciitriy's puikiausi Bourlion

" SMETONA
Jei.Dr.

DR P. VILEIŠIS
. Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackspn HĄR. 2501

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd-. Anstto Utt

Turtas ViršSG,000,000.00
•F
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C
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Rernkite Lietuvišką - 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB 
CO.—WHOLI8ALE 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

II IIIIRI Iiw > ...................... ..

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

SOUTH CENTER

iFED

1.

Vardas

Adresas

Aš esą užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu
O Plumbingu

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

Telefonas

YRA DAUG PIGESNI
*10.25

~ Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo

BOURBON
86 PROOF... THIS WHIŠKEY IS 4 YEARS OLD. SCHENLEY 

DISTILLERŠ CORP., NEW YORK CITY

| Apart Apsaugos, Turime m r n n n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršUuUUfUUUiUU

j Nėrą Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
| Savaitės dienomis 9 A. M- iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

_______ - and.----------------
LOAN ASSOC1ATION of Chic»go
JtSTIN MACK.IEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRginia

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue ■

1 '' 'TėlėfoAaš PORTSMOUfcH 9022
WEST VIRGINIA Pocahonlas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta............................

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI

BLACK BAND LUMP
Sales taksai ekstra.

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

NO GKARS—NQ OIL
3 metų garantija.

u.Fi*

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

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

r"» """%
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2942 |

(.iw So, Halsted Sk UL |
| čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.—^———j 

I Vąrdas ir pavardė-—-——------- -————— —————|

1 Adresas__________________ ______________■— I
J Miestas ir valstija ---------------- ?—  -—— j

išeina}
—Ko tu šūkauji? Ar jau pa

rėjo Mąrė?
—-Parėjo.
—O kur Perkamike? •
Pamažu ištįso Anės veidas.
—Perkamikč neateis, — užsi

traukusi už vieno žando skepe-e 
tą, trumpai atsakė tarnaitė.

m. l. s”.
—... Dabar tai jau liepto ga

lą priėjome. Dabar jau saikas 
sklidinas. Dabar ar žūti, ar bū
ti! Juk jau gana ilgai laukėme 
musų krašto likimo klausimą 
išsprendžiant... j

Yąip baigė savo kalbą Mar-; 
tynas Lukšys, Paledynų jaunų
jų draugijos pirmininkas. Jis 
buvo s.ukvietęa ištikįm.uęsius 
narius pasitarti sukilimo reika
lais, . i

; SiiširifijęUfeiėjį kiėlęviehąs už-
• » ^*4 *

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

geriausį Šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugę'sti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales 

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

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

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti-

V1CTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DI8TANCE 

MOVTNG
Perkraustom fomlčius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam i fafltnaz ir kitus mies
tus. žema kaina. Muaų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Sanklt Tel. VICTORY 0066

• Fotografas 
"Č0NRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengia pir
mos rųŠies su mo
derniškomis u 11 * L 
domifi ir Hollywood 
šviesorpis. Darbas 
garantuotas

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. , vakare.
Išgirskit vėliausias, žinias 
muziką fr kitus (domius 

pranešimus.D Stokeriu
□ Sienų Tailu

PETER BARSKIS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis

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

“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (TARPE TROY IR ALBANY) Phone PROSPECT 5757-5758
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Atims Laisnius
Automobilistams
Už “Džiodžementus”
Tapgi atims leidimus vairuoti

neužmokėjo ir nesistengia mo
kėti. ” ‘ ‘ ' 1

Jiems taipgi bus atimti leidi
niai automobilius vairuoti.

Kad laisnius atgauti, moto
ristas turės skolų atmokėti ar
ba sudaryti sutartį jos atmo- 
kėjimui, taipgi turės išsiimti 
apdraudę ir naujai laikyti vai
ravimo kvotimus.

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos automobilių departamen
tas skelbia, kad pradedant šia 
savaite atiminės automobilių 
laisnius nuo Illinois motoristų) 
kurie nelaimėse kitiems pada
rė nuostolių, buvo priteisti 
džiodžmentus mokėti, bet jų

Ims 2,640 Vyrus 
Armijon iš III.
Chicagoj ir Cook apskrtyj — 

2,046

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

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

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

SPRINGFIELD, III. — Per 
rugsėjo mėnesį civilį gyveninių 
metams ar daugiau turės apleis
ti 2,650 jauni vyrai iš Illinois 
valstijos. Tiek naujokų armija 
žada šį mėnesį paimti.

Chicagos ir Cook apskričio 
kvota yra 2,046. Juos armija 
suims po rugsėjo 15 d., nes iki 
to laiko armijos centras Chica- 
goje bus uždarytas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALUEIH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZiE AVENUE

Tel. LAWNDAtE 2630

Carlstrom CIO 
Kasėjų Advokatas

SPRINGFIELD, III. — CIO 
United Mine Workers of Ame
rica Illinois valstijoje paskyrė 
Oscar E. Carlstrom’ų iš Aledo, 
III., savo generaliu advokatu.

Carlstrom buvo Illinois gene
raliu prokuroru nuo 1925 iki 
1933 gubernatorių Small ir 
Emmersono laikais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JToijn Jf. Cutieitus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742

So. H erini, t ag t A y e.
4447 South Fairfield Avenuo

Telefonas LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE

U y Ik ai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlu programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:90 vaL ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

8a POVILU 8ALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai

nmsmi

Diktatoriai Virš Rusijos

NAUJIENU-ACME Photo
Premjeras Mussolinis (pireky) ir Adolfas Hitleris 

“žiuri iš lėktuvo virš Rusijos”, sako nacių pridėtas prie- • 
rašas prie šios radijo fotografijos, atsiųstos iš Berlyno.

Komunisto . L. Pruseikos 
Pusbrolis

■.» u . . • , .

Rytuose Numirė 
Marijonų Galva 
Kun. Jonas Navickas

Marijanopolio kolegijos. 
Thompson, Conn., gauta ž.nia, 
kad ten antradienio vakare pa- 
iimiiė Marijonų provincijolas 
'viršininkas) Kun. Jonas Na
vickas, M.I.C. Jis jau keli me 
ai sirguliavo širdies liga. An- 
radienio ryte jis gavo nauja 
įtakų, kuri vakarop pakirto jo 
jyvybę. Velionis buvo 47 .metu, 
amžiaus.

1940 metais, ir pusbrolį Leonų 
Pruseikų, kuris yra Chicagos 
lietuvių komunistų laikraščio 
redaktorius.

Marijonų provincijolu po 
Kun. Navicko mirties, automa
tiškai patampa iki šiolinis vice- 
provincijolas Kun. Juozas Ma- 
čiulionis, Amerikoj gimęs ir 
gęs kunigas.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

au

Al Capone Vėl 
Teisme

Žada Pašalinti Apie 19% Milionų 
9,000 Valdininkų Karo Darbams

“Politikauja”.

Nau-SPRINGFIELD, III. — 
joji valstijos administ > „ 
rengiasi iš vietų prašalinti apie 
9,000 valdininkų .tarnaujančių 
valstijos įstaigose.’ Viši valdi
ninkai yra po civile tarnyba, ir 
negali būti pašalinami su kiek
viena administracijos permai
na, bet repubbkonai jūos kal
tina “veikimu politikoje”, kų 
civilės tarnybos įstatymai drau
džia. :

Aišku, kad visi pašalinamieji 
yra demokratai.

WASHINGTON, D. C. — Fc- 
deralių darbų administracija 
paskyrė $9,500,000 įvairiems 
karo statybos darbams Illinois 
valstijoj ir kitur?'Dalis pinigų 
bus išleista pėdinti Silver 
Cross ligoninę Joliete,

Kiti 
kurios
ginklų darbininkų saugumu, 
sveikata

pinigai leis įstaigoms, 
rūpinasi1 kareivių ir

ir gerove.

Išgėdino Merginą, 
Sumušė Vaikiną

Keleiviniam automobiliui ap
virtus prie Chppevva Falls, 
Wis„ buvo užmuštas 46 metų 
Paul Koch, 317 W. St. Charles 
Road, Ehnhur.sl. Jo 13 metų 
sūnūs, Richard ir berniuko tė
vukas James A. Sage buvo sun
kiai sužeisti.

Ant vieškelio 20, prie Addi- 
son, automobilis užmušė 75 me
tų senelę Mrs. Alban Mittla- 
cker, 437 South blvd., Oak 
Park.Valdžia Nori $300,609 

Taksų Už Alų
Federaliam teisme valdžia 

užvedė naujų bylų prieš Al Ca
pone ir 14 jo sėbrų, ir reika
lauja $300,000 taksais ir pabau
domis Už alų, kurį jie pardavė 
prohibicijos laikais.

Kartu su Capone skundžiami 
jo brolis Ralph, Bert Delaney, 
Augusi Dodd, Joseph Fusco, 
Jack Guzik, G. A. Hovvlett, Al- 
bert Johnson, Frank ir Nicho- 
las Juffra, Ryman Levin, Mi- 
chael Lopristi, Charles Fuehr- 
meyer, J. J. Nolan ir Steve Swo- 
boda.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kun. Navickas gimė Virba
lo miestely, netoli Vokietijos 
sienos, Suvalkijoje. Jo tėvai bu
vo pasiturį žmonės ir susipra
tę lietuviai. Velionis Amerikon 
atvyko 1913 metais. Mokinosi 
Katalikų universitete, Washing- 
ton, D. C. Ten užbaigęs studi
jas, jis išvyko į Fryburgu, Švei
carijoje, kur gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Iš Šveicarijos 
1920 metais nuvyko Lietuvon 
ir gavo kunigo šventimus.

Įsteigė Kolegijų.
Amerikon velionis sugrįžo 

1922 metais, jau Marijonų kon
gregacijos nariu. Jo pastango
mis marijonai 1926 metais įstei
gė lietuviškų kolegijų Hinsdale, 
III. 1931 metais kolegija per
kelta į Thompson, Conn., į di
delį, ištaigingų dvarų, kurį ma
rijonai nupirko iš subankruta
vusio ruso už labai mažų kai
nų. Prie puošniųjų dvaro rūmų 
randasi kelių šimtų akrų didu
mo parkas, šiandien tas dvaras 
yra patapęs- vertingiausia ma
rijonų ; Icęngręgaoįp^ nuosavybe 
ir apkainiiojama bent dešimčia 
kartų brangiau nėgu už jų ma
rijonai sumokėjo.

Kolegijos viršininku Kun. Na
vickas išbuvo nuo pat įsteigimo 
iki pereito rudens. Velionis bu
vo skaitomas vienu iš didžiųjų 
lyderių Amerikos lietuvių kata
likų gyvenime. Jis buvo karštas 
ir nuoširdus patrijotas. Jis ne
mažai rašė katalikų spaudai čia 
ir Lietuvoje. Lietuvoje buvo iš
leista keli jo iš anglų kalbos 
išversti katalikiški veikalai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 

naudingos.

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

%

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. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI g
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
' Ofiso Valandos:

1—3 ir nuo 6—8 :.3O vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo
JOLIET, III. — Prie Jolieto, 

III., keturi vyrai sustabdė auto
mobilį, kuriame iš pikniko va
žiavo 22 meti] mergina ir jos 
vaikinas, J. Cerųugėl, 205 Mo- 
ran st., Joliet. 
skaudžiai 
supančiojo 
jo pinigus, 
ir dingo.

Automobilį taipgi apgadino, 
kad negalėtų juos vytis.

1942 PLYMOUTHS 
JAU ČIA

MES TURIME PRATUŠTINTI 
Musų Vartotų Karų Kainos 

Nukirstos Per Pusę.
VIRŠ 100 PASIRINKIMUI

1939
1937
1938
1937
1936
1937
1935
1936
1936
1941

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Brolis Vyskupas.
Tarp artimų giminių 

Navickas paliko jaunesnį 
vyskupų Vincų Padolskį
pačios motinos, bet kito tėvo), 
kuris į vyskupus tapo pakeltas

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Kun. 
brolį, 

(tos

Jie mergina 
sumušė ir išgėdino, 

Cernugel’į, atėmė 
automobilio raktus,

Plymouth Sedan .... $395
Studebaker Spe............ 135
Chevrolet Sedan ...... 365
De Soto Sedan ...........  235
Chevrolet Sedan ...... 185
Ford Sedan ..................  195
Plymouth Sedan .......... 95
Buick Sedan ............... 195
De Soto Sedan ............ 185
De Soto Coupe ............ 895

8Iš

ADVOKATAI

Rock Island Bankas
Moka Dividendą

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
758 WEST S5th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Park 3395

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

SPRINGFIELD, III. — Pieni 
nėms pakėlus atlyginimų San- 
gamon ūkininkams ūž pienų, 
jos taipgi pakėlė jo kainų mies
te nuo ,13 iki 14 centų kvortai.

■

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublio 4688

WHITNEY TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 TeL STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEI’IS 
DENTISTA3 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street • 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

America on gvardi
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Štampe, on sale at your 
bank or post offlce, are a Vitai part 
of America’s defense preparationa

IttIIMItf IIIIIM

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

iuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS 
Phone GROvehill 0142 

Phone Cicero 2109
6812 So. Weotern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

Potvyniai Wiscon- 
sine Praėjo

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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

■________________ Telefonai TAKŪS 1«1»._________________ _

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

3319 Lituanica Avenue
YARds 1138
YARds 1189

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CĄNal 2515
SKYRIUS? 48-44 Rast IMtib Strart T«L Pullman

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARda 4908

()N SALE ATYUUR MSTOFFICE OR BANK

Garsinkitės “N-iiose”

EAU CLAIRE, Wis.
krantų išsilieję upės Wisconsi- 
ne vakar atslūgo, bet gyvento
jai, kurie apleido savo namus, 
dar nedrįsta grįžti, nes dangus 
apsiniaukęs ir atrodo, kad ga
li užeiti naujos didelės liūtys.

ROCK ISLAND, III. — Vals
tijos auditorius autorizavo 
Rock Islando Bank and Trust 
Company atmokėti savo depo- 
zitoriams 5% dividendų, 
kiantį $244,597.

Pienas Pabrango 
Springfielde

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

šie
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ATOSTOGAVO, KAD 
IR tttUMPAI

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomas akių daktaras G. Semer, 
756 W. 35th St., ir šeima savo 
naujuoju Buicku buvo nuvykę 
į Michiganų, praleisti atostogas, 
rtorš ilfeeš'niai'rt laikui jahi yra 
nelengva ištrtiktl nuo saVo pro
fesijos pareigų. Or. SerAer prak
tikuoja *per 2?0 metų.

— Pačflenta&

te biznierio Andriaus Jankaičio, 
3429 Litūahfcfe

Per Labor Day šventes ji bu
vo sužėišta aUtėmdbilio belai
mėję, kurioje taipgi buvo, su
žeisti jos dvi (irabgįs, Joše- 
phine Štukas, 3362 Lituanica 
avenue, ir Genė Runella, 3381 
South bnion avenue,

Į automobilį, kuriame visos 
trys važiavo, prie Mąrųuette ir 
Elizabeth įvažiavo kita mašina. 
VairdbjamŪ girtb vyro, jos bu
vo sustoję prie kryžkeles tra
giko šviesai. VfeA.

Serga. Kašte 
Mankienė

. a * •* •

Silvija Jankaitis 
Sugrįžo Iš 
Ligoninės
Ji ir Dvi Draugės Buvo Sužeis

tos Auto Nelaimėje
BRIDGEPORT. — Iš ligo

nės nardo yra sugrįžusi bridge 
portietė Silvija Jankaitis, dūk-

BRlGHtON PARK. — Tur
būt nuo sug*ed\išio maisto Sun
kiai b'ūvo susirgusi *p. Kasta 
Mūhkieriė, “Naujienų” koHtaš- 
tantė ir ŠLA veikėja. Ligonė 
yra pagerėjusi-, bet Sveikatos 
dar pilnai neatgavo.

Ji yra žmona “Naujienų” 
nautojo p. Wm. Mankaus.

tar-

KŪNO 
PERKĖLIMAS

JONAS JONUŠAS
Persiskyrė šų šiuo pasauliu 

vasario 8 d., 1941 m., sulau
kęs pušėš amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Telšių apskr. Luo
kės parap., Ubiškės mieste.

Palikę, dideliams nūliUdime 
moterį Oną, po tėvais Kajlu- 
nikę iš Balnių kaimo, dukterį 
Oną šiaulys, žentą Mykolą^ 
sūnų Joną, 2 pusbrolius, dvi 
pusseseres ir kitas gimines, 
Lietuvoje — 5 seseris ir dėdę.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios Dievo 
Apveizdos bažnyčioje, rugsė- 
6 d. 1941 m. 8:15 vai..ryto. 
Ifc/iečiame , visus gimineš; 
draugus ir pažįstamus ątsi- 
lanlfyįft < /pKMaldą^. < <ėlkui 
po pamaldų į £v. Kazimiero 
kapines; kur įvyks Velioniu 
Jępo Jonušo kurio perkėlimas 
apię 10:00 vai. ryto.

Mės Tave, musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekūomet ne- 
užnpiršime. Tu pas mus .jau 
nebesugrįši, bet mes Anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

A V •

Nuliūdę lieka:
MOTERIS^ DUKTĖ, SŪNŪS, 

ŽENTAS IR GIMINĖS.

Igšieniė Leidinius
Vedyboms

(CHICAGOJE)

AnlhoUy Dolik, 25, ŠŪ Virgi-
ii’A Drtikteiiiš, 23

Raiph J. Kid’ivoAh, 24’, su Jo-
šėphine Rentauskaš, 20

Jošeph J. Mahcušo, 21, sū 
Helen J. Arbača’uškaš, 22

Joseph Jokantas, 51, su Tillie
Sorens, 34

William Norvvell, 22, su An-
na McCah, 18

John Sankey, 21, su Irenė
Mallek, 21

Rieifcaliiija
Pėtškirų

Peter Javor nuo Emily Javor 
Anna Metus hūo Pius Metus

GIMIMAI
CHICACOJE

KRUŠA, Jaines, 7516 Ėnic- 
rald ėVertu'e, gii'ne rugpiučio Ž2. 
tėvai: James ir Tuila.

MANAgAŠ', Rokerį, 23b:0 S. 
Halsted Street, ’gitae rugjpiūčio 
21, tėvai: Artata ir helen.

•t '

LO VĖI Kl S Gėlęs 
* t 

_ -___________Vlšas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININfcAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir PagraDami 
3316 So. Halsted Street

,T^».aXAKP<Sw 73^8

fl I n r> A Gėlės Mylintiems HUDĄ Vestuv'ėįi, fian-

•gėlininkas
41Archer Avėhuė

Phorie LAFAYETTĮR 5809

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PELNĄ APDRAUDA AU
TOMOBELIAMS.

• APDRAUPĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų Hvt-

ntakų, kurioje jandasi ta
vernai nuo Public Lfabi- 
Uties.

NAMŲ ktrb

NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ

1739 S. Halsted Si

Raštinė atdara kac vakkris

iš Aitieirkos 
Katalikų Bažnyčios 
Veikimo
Jbnistų Vakaras Buvo Labrii 

S'ekmihg^š
Rugpiučio 30 — šeštadienio 

vakare, Jonistų salėje, 814 W. 
33rd St., įvyko rudeninio sezo
no socialio pobūdžio darbuotes 
atidarymas. Galbūt, kad šis pir
mas parengimas susidėjo tik iš 
Jonistų veikėjų, bendradarbių 
ir jų artimiausių draugų, tad 
ir susirtakimo Nuotaika ir dar
na buvo ypatingai pavyzdinga.

Sveėiaš
Teko Susitikti keletą 'žymiiį 

'svetimtaučių ir iš jų Viėhas p. 
MAx Eklob, labai įvertino lie-1 
tuvių svetingumą ir dtaūgih-’ 
•gūfrią. Jis yrA- ŠVed’ų tAutyb'ėsi 
ir atsižymėjęs imtynių sįSohte. '

Orkestrui vadovavo tabai gū- 
bus srhuikinihkas, p. Kibartas,' 
tad ir šokių tauzifca būVo tūbaiJ 
įvairi ir švelni. Jo drkėštaaš pū-' 
taiko jauniems ir paaugusiėmš, 
visi stangiai Šoko ir iinkštarhb- 
ši. A$art šokių buvo vaišės, pra
nešimai ir pasakyta trumpos^ 
kalbos. Po to doVabos: p-ū B. j 
Gurskis ^u įžanginiu tikietu ga- 
Vo ląbai gražią špdgą. Buvo ir- 
'dauginus laimingų.

Kitaš •
Rugsėjo 6 — šbš'tūdiėni'o Va- 

|ktab, toj pta; šafėjū, buš tąip1 
jah pūrtaši įrisilih^stataitao šb-’ 
leigū ir biiš pitagrūtaelis šiį kla'-{ 
isiškūiš šokiaiš, kubirtŪSe Vūch5-‘ 
Vatrs A. And^ejbVūš,

Kiek Jonistai turi narių, to 
beteko patirti, bet tik tiek ži- 
hau, kad pas įPos randasi daug 
gerų norų ir gabumų. Tad ir 
aš jiems linkiu l^mėš^įr sėk
mingumo, TOft Buvęs.

■» I
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Mogumynai

Airtri i'tittr i

. ■ 'r.■■ 1 i" 1 j L- ..

SUSIRINKIMAI
- feoŠELANDb Likt. . kultūros 
DR-JOS, mėli, susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 4 d.,_ 7:30 v. 
Vakriro, L. D. svetainėje, 10413 So. 
Michigan.. Ąve. „,

—S. Dilis, itašt., 22Š W. 110 St. 
^UVA^kiEClŲ DR-JOS atosto

gas jšū, pąsibai’gė. Pamokos prasi
dės pęriktadfėta, rugsėjo 5 d., Bud
rio, svetainėje, \ 2710 ■ W. 59th St.j 
8:00 vai. vakaro. Labai prašome 
visus choro narius atsilankyti J 
pamokas ir atsivesti naūjų narių 
pritašyti prie ‘choro. ■—V., J., pirm.

[Ų Ąįt. TAU- 
ih. spsiHnkimaš 
rugsėjo 5 die- 
Cnic. Lietuvių 

įp. Halsted St. 
si nariąi malo- 
ttaie esate ne-

ąjpsĮtaųkėJę mėh. , .duokiiū už tą 
pnsta'fetį; tai, sųšįririkimė. malonėki- 
t'e ^pšimokėti, kad nęllktumėte su- 
SpėndŪbti< OAėvi’čiiiš, rast.
. MORNING STAR KLIUBAS lai
kys šbšįrtakirrių taksėjo 4 d., 8 v. 
Vak->. ,Grigaičio sVbt., 3800 W. Ar- 
riiita^ė A Ve. Visi riartai. mūlonėkite 

ŠVąrbių reika- 
epul, rast.

/* .. "■ "*■*'" —" ——      -   .     .

CLASSIFIED VDS. Į
SITUAT1ON VVANTED 
«. Ieško Darbo ,

FURNI8HED ROOMS—TO RENT

No. ^688 — išeiginė sportiška suferfelė. Sukirptos niierdš. Nilo 11
17 ir nuo 12 iki 18. • • s v i> c , ‘L i
No,. 4670—Išeiginė sportiška suknelė. Sukirptos rnieroš. Nuo 12 Iki

iki
No,. 4670—Išeigi 

20 ir nuo 30 iki 40.
Norint gauti vieną ar dau

giau tiVl įjuVdtiyt’ų pavyzdžių 
•pr'ėšdttie iškirpti paduot^ bląn- 
kūtę arba priduoti paVyzdžįo 
iituįferi pažyrtiėti mie'rą Jr ‘aiš
kiai pąrašy ti savų vardą pa- i 
vardę ir adresą,. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus Fėik’ia adresuoti: 
Naūjiėrtb’š PaUerh Deįit., 1739

/. i d Sii. TU
V • t • »♦/.», « v » * •» • i ■ ‘ 1 «ln 1,1.1

MuJltefrOŠ Patta’rh

‘cVa įdedu 1J5 ėė’ri^4 & 

a^š'i'ijš’ti W>aA ^vVž'dį No.....— 

l&Vė'rdii .'.—f ■ į&r ‘ktatarią

■ ’ '(Adrėšašj

- a, i — i<wiiiiii Ir
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Marozas ftaking 
Cbifipahy Persikėlė 
Į Nauja Vieta
Rasi stat ė bi džtalę, Labai 

dėWriškį Kepyklą

K'azimierAs ir Sofija Dervinc- 
kaitė-Marozai, kUrie užlaiko ii 
operučja pet daugelį metų Vi
sokios duonos ir kėksų kepyk
lą, adresu 4330 So. California 
avė., dabar pasistatė nuosava 
naują bene moderniškiausią vi
soj Chicagoj kepyklą prie 54 
tos ir S. Kilpatrick avė.

Marozų haujoji kepykla yra 
labai modernišlca ir erdvi. Va 
statyta aut sūvIyš ’8 To’tfų. Kai,; 
minėjau, įrengimai haūjaūsi to
kie tiktai tdj biznio šakai da- 
barttatats iaikaiš gali būti.

Visa kepykla yra vėsinama 
^Varib šviežiu drū (air Čo’n- 
ditįbhtag). Liū'6'duojamašiš 
k'atabaryš’ (s'hippih'g t!ro6m) yra, 
kižtektinai didelis1, 60-čtai šuhk-. 
vėžitafą (taūėks). b’tfohoš kepi7 
*mo pečiai į’rehgti k'Uoshi'il'tariš- 
kiaušiai.

Viert Savo Pastangomis
Taigi, ‘dabar Vp. MuMžAi bū- 

’vo Užimti lAftai dTdeli'u darbu,. 
— perkėlimu višd bizūio į Gau
jas patalpas kur šu pirma die- 
jna šio mėnesio, tai yVa pirma 
•rugsėjo, >pradėjo biznį operuo-

Mo-

Aptri'rnaūja Mieštą^ 
Priediiė^čiūš * *' -u

> '/. • . •' - ... " . * ! i
. Garbė ponams Marozams .su- 
kurusiems vien savo 
tais, triūsa ; bei darbingumu 
gimtus tūkstančių vertės biįnį, 
Jcuris aptarnaiijaj pe tik platų 
Chicagos miestą,, bet ir apylin
kių miestelius visokia duona.

PUSAMŽIS ŽMOGUS ieško dar
bo už Jženitorių ir handy man. 
Suprantu visą namų darbą. Atsi
šaukite nuo 8 ryto iki 5 v. vakaro. 
HEMlock 0707. Klauskite TONY.

IEŠKAU DARBO. ESU teisin
gas žmogus, nebuvęs ant ręlyfo, 
esu išiįirbęs 20 metų ant vietos, 
galiu dirbti tavernoj už porterį, 
taipgi ir prię baro galiu pagelbėti. 
Norėčiau gauti ant Vietos gyveni
mą ir kambarį.. JOE SMITH, 1458 
West 15th St. Tel. CANAL 9719.
. W \ * ksVZ t » + *“'* - t r • tr I

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI JAU
NA sales lady prie moteriškų dre- 
sių. Pastovus darbas. L. CHAVIN, 
740 Maxwell St.

VEITERKA, 
RAS mokestis, 
dirba. 117 E. S. 
nuo Michigan.

PASTOVIAI, GE- 
sekmadieniais ne- 
Water St. Į rytus

RENDAI, NEBRANGIAI. Ypatin
gai didelė kampinė krautuvė. Tin
tą . bizniui, sandėliui* Gera vieta. 
1901 S. Throop St. Šaukite savi
ninkę, LAWn<iale 4600. Mrs. Cha- 
pek tarp 8:30 ir 5:00.

« - —

bUiVuOLS AND 1NbTilUVliuN?
- Mokyklos ir Pamoku

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

Mokėkit laikui bėgant. • 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTL
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie AVe. • 

Phone ROCKWELL 7167.

ttardžtį • ‘ y?a ‘ pMjėfefti i
pet sūVirMiM0 ’dvideširhtš nSėt'ų, i,-.. .).....   * : » 1 >
kaipo draugiški, malonaus budo 
ir 'g’ėrdš ’širdieš žmonės, vfšuo- 
mcAėš, fabdarybeš ir Tnūsiį tau- 
toš rėmėjai. Kras tik viršmine- 
tais reikalais ...yra atsikreipęs į 
Marozus, ne tik “kąsniais” duo
nos yra išnešę, bet kepalais. 
Kaipo tokie, įMarOžai net urėtų 
būti visubi^encs Užmiršti.

Nuo savęs Maroža'ms linkiu 
jų naujoj duonos kepykloj 'gė- 
riaušio pasis'ekimo.

Motinos Sūnūs.

ADMIROLAS ĘORTHY 
IR HITLERIS

PrAeitų m’eVų IprūdžiOje, kai 
naciai pradėjo smarkiai spausti 
Balkanų valstybės ir ryžoši į- 
traukti Vengriją į “ašį”, Ven
gi ijos regentas, ūditiitolas Hor- 
thy,. pats nuvažiavo Vokietijon 
aptarti visus reikalus su pačiu 
Hitleriu.

Adnjirolaš HoTtJiy matėsi su 
vokiečių karididkaiš, ilgėj kal
bėjosi sū h&i kdriaiš n'acip aų-, 
Uiiroldiš, vedė ‘cfėryb'As su pačiu| 
Rikbė'ht^bjiri ir aįita’rė Visus “a- 
šin” įjungimo įsikalus.

Kai -derybos buvo baigtos, ad
mirolą Horthy priėmė pats Hit
leris. Su Hitleriu “prijungimo” 
reikalais dūirg nėtukld kalbėtis, 
nes abu valdžios Vyrai buvo ge
rai informuoti apie ankstyves
nius pasikalbėjimus ir žinojo', 
kad jų dviejų susitikimas buvo 
tiktai formalumo’ atlikimas, ku
ris netiiręs jokios įtakos į abie
jų valstybių santykius.

Vokiečių diktatorius ir veng
tų degintas visišldii bekalbėjo 
politikos ‘reikbfais ir pradėj‘6 
fdomaii’ti^ atitrauktais kladsi- 
hrrais', kurie nieko fcenddo netu
rėjo sb prljūngimu prie “aŠieš”;

PATYRUSIOS OPERATORS, sin
gle needle mašinos, ant bathrobes. 
Pastovus darbas, geras mokestis.

Chicago Bathrobe Corp., 
506 Šo. Wells.

MOTERIS KAMBARIŲ VALYTI 
šeštadięniaiš. Kreipkitės po 2:30. 
Emerald . Cozy, Fųrnished Rooms, 

4514 Šo. Emerald Avenue.

. REIKALINGA VEITERKA. Ant 
vietos gyvenimas. Geras mokestis. 
Geri namai. 5700 W. 79th St., Sum- 
mit 868W1.

OPERATORS,, PATYRUSIOS, vy
riškus Uath robės siūti. Sekcijų 
dalbas, geras mokestis, pastovus 
(SčirlDcis*

CHICAGO DUho ROBE 
MANUFACTURĮNG CO. 

539 So. Franklin. Antras aukštas.

VVHOLESALE furniture 
Rakandai ir . Įtaisai Pardavimni

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western .Avė., 

Chicago, UI. TeL RĖPublic 6051

ętlANUJhS
____________Biznio nogos____________

TĄVERN PARSIDUODA, ka
dangi turim kitą biznį. Gerai išdir
btas biznis. Galima gauti ilgą lysą.

543 N. Clark St.

MERGINOS ANTSPAUDUOTI 
kortas ant pakelių ir supakuoti.

CHICAGO PACKING CO.
970 W. Montana.

MERGINA — MČTERIŠ bend
ram namų darbui. Prižiūrėti vai
kus. Lengvas skalbimas. Gyventi 
vietoj. NEVada 5464.

„ JUMŠ PROGA JĖITI į savp biz
nį. šiaurės rytų kampas, 38th lt 
Wallace. Krautuvė ir apartmentas. 
Turi būti parduota tuojau už ge
riausią p&siulymą. Matykite MT. 
STACriON, Briggs, Wiegel and 

i Kilgallen, Ine., 9349 So. Westem 
' Avė. BEVerly 7160.

VYRAS REIKALINGAS kolek- 
tuoti ir įrengti fonografus taverno
se ir restoranuose. Blaivus, teisin
gas ir atsakingas. Suteikit visas 
informacijas apie save pirmame 
laiške. Box 2533. 1739 So. Halsted 
Street.

TARNAITĖ. BENDRAM NAMŲ 
darbui. 2 užaugę. Gyventi vietoje. 
4249 W. 21st Place. LAWnda4ė 3831

HELP WANTED-MALE-FEMĄiJ5 
Darbininkų-Darblninkių Reikia
BUTTON HOLE MAKER, šiūliiį 

prašytojas Vyriškų kautų šapoje.
227 W. Van Bųren, 

6-tas aukštas.

GROSĘRNĖ, MĖSOS, KRAUTU
VĖ. Abehių pajamų $50,000 į nte- 
tųs.K .Tas 4 pats savininkas 14 metų. 
Žema r.enda. Juodveidžių apylinkė. 
Savininkes išęjna pailšiui, Atlaikys 
^h<ri^]|iiną.XVis6 gyvenimo proga. 
Tikrąs pirkinys. Box J$Į1, 1739 So. 
Halsted St.

Lietuvis Nafijarti
Biznyj '

Barkauskas praCh.cagos ( 
neša, kŪd jisai ntisipirko k^aū? 
tiivę adresu 1417 Sbuth CaTi- 
fbrnia avenue, ir prūdeš 
ope’rubti rugsėjo 5 d.

J*

klaūsė admirolą Hb'rthy 'sckūVi- 
čio 'dalyko:

—Vengrij'ū visiškai beprieini 
prie juros, neturi jokio kri’ro 
laivyno, tai kŪHūm fi^siih tam
sta i/ešioji aditaroid titulį?

Admiroltd Hdrtby, kuris laip
snį gavo auštro-Verig'rų tariS'y- 
itaj, hepatiko ši pastaba, b'et jis 
nenusiminė it Hnlėri'ui kita 
klausimą pastatė: x

—Vokietijoj Jokio teisingu
mo nėra, tūmstos salininkai ne
kreipia dėmelio j jokius įstaty
mus ir elgiasi kaip tinkami, 
tamsta, vis dėlto tari teisiirgd- 
mo ministeriją.

Hitleris daiigiati admirolo 
Hdr thy iiėkld usi n‘č j o.

Nugirdo Nikodemas

HELP VVANTED—MALĖ 
Pąrbininkų Keikia . . 

REIKALINGAS 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 S6. Halsted St.

■&AL teKi-Ai-E MMt feALte

TERKAM, parduodam ir matuota 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirmKimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar maibytL dėl greitesnio pi- 
tartaavįmb

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

šiemet turėjęs tikrai 
dabar jau

OPERUOJA RŪBŲ 
SIUVYKLĄ

ATLANTIC. — Legionierius 
Julius J. Balchunas, 236 Wešt 
'51st St
'smagias atostogas, 
smarkiai di'r’ba, kad jo klijen- 
’tai turėtų rūbų ateinančiam ru
deniui iV .ži'ė’mai.

Jis su broliu Kazimieru ope
ruoja klidelę rūbų Siti vykta.

; ; Vietinis.

AR JIESKAI 
DARBO?. SKl'mt mnini—'■ ■■ ' į 

NAUJIENAS) L—--4R nwn '
"REIKIA U1IHKII"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per ''

NAUJIENAS

m?

I -i

UFAŠISTŲ REŽIMAS” 
PASIBAIGĖ

Ispanijos fašistai leidžia laik
raštį “Fašistų Režimas” — “Re- 
gimen Fascista”, kuriame štėn-^ 
giasi “teoretiškai” pagrįsti fa
šistinio režimo reikalingumą.

VieiitAš pilietis Barčelolioj 
Iprlėjo 'prie lAikraščių pardavė- 
įjoš ir ‘pakiadšė: ’ ;

—Senioką, turite “fašistų Re-,

—Nė, jau įSašiba.igė, — ra ' 
tartai jata atsakė ^rirddveja. J

Taš pats piliete pAštoVejo, 
įprie kidškd šekUftię ir vėl klžta-‘ 
šia;

Senioką, “Fašistų Režiihą” ?
-—Tamstai jau sakiali, kad 

pasibaigė, — sausrai atkirto par- 
Hayėja.,

Atkaklus ispanas pasitraukė, 
truputį į šalį, beV už minutes • 
vėl grįžo prie Ą pardavė j os ir 
klausia:

—Seniorą, “Fašistų Režimą”?
-^tKaip. tai! Aš tamstai jėai

i

■

Reikalingas . bart!enderis 
ir porteris, pavienis. Gyventi vie
toj, Patyrimas nereikalingas. Tei
singi atsišaukite į ši skelbimą.

734 W. 35th St.

PARSIDUODA NAMAS su ta
verna ir katedžius užpakaly, įr ga
ražas už katedžiaus. Kam reikalin
gas toks biznis, atsišaukite. Juozas 
Talūčka, 147 E. 107th St.

ODOS PADENGIMŲ IR rankie- 
‘nų dirbėjai 'prie Čemodanų iš odos 
dirbimo.

BENNO HAHN and CO., 
234 So. Wells.

2 AUKŠTŲ. MEDINIS ir krau
tuvė biznio gatvėje. FUmaSo šili
ma krautuvėj. Kaina $1,000. Užvil
kti , taksai neįskaitomi. Box 2532. 
1739 So. Halsted St.

PATYRĘS HANtiLE MA*KER 
ant odų prekių................

BENNO HAHN CO., 
234 So. Wells.

'60x150 LOTAS, BfeverJV Shores, 
3 blokai nuo Lenard*s Ręstauraht 
ir nuo ežero. Savininkaš garduos 
nebrangiai. Šaukite Mr. STANLfJY 
CALumet 6365.

REIKALINGAS DARBININKAS 
'į kateteri ją. Suprantąs prie virimo 
;ir sandvičių. ( GĘORGE’S CAFE, 
'3465 So. Morgan St.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

TOOL GRINDER REIKALINGAS
Turi būti patyręs galąsti form 

tciols. 'Geras mokestis, pastovūs dar
bas. Turi turėti švarų rekordą. Tik 
Ipątyrę . vyrai tesikreipia.

Aircraft and Diesel Eųuipment 
Corporation,

44Q1 N. RavenšWood Avė.

'REIKALAUJU ŽMOGAUS ant 
mažos farmoš. Atsišaukite;
Tel. CANal58Žl. 1840 S. Halsted St.

i 120 AKRŲ GENERAL ir gyvu
lių tarma pas Oceana Co. 20 akrų 
'miško; upelis; lygi, didelį, pakan
kami trobesiai. 50 metų vienas 
savininkas. Getas investmentafc. 
$4,500. , HANSON-OSBORN, RE AL 
ESTATE, Hart, Michigan.

VAISIŲ IR % VIŠTŲ farmti. Mo
dernus pastatai, mofcū $3,600 į me
tus. Mažas Jmokėjįmąs, .

Midgley—Wiseley, 
Hillsdale, Mich.

J REIKALINGAS PATVfeĘS bu- 
ceris. 3953 So. R0‘ckWell St
UJi——------ -r. — —-i : •

tais Ar ketūris kartuš sakiau, 
kūd “Fašistų Režimas” baigtas. 
Jelgū tamsta - nori tyčiotis, tai 
tpū’siriiik kitą lauką, — griežtai 
atkirto užpykuši ispanė.

—Atleisk man, sėrtiora, ir ne- 
Užsigauk,<— aiškinasi rainūš is
panas. — Man taip malonu gir- 
dčti ^ie žodžiai!

Wrdo Nflemštab
- ......... —.... .............. — ..... -

i

rita garsinasi “NAUJI;

FINANCE AND CDANS 
Fhiansal Ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
Ant 1-MŲ NidRiGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais - 
MUTUAL . FEDERAL 

SAVINOS 
aAd LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cfcrmak M. < 

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

;-------- ------------------------------------------------------- '

REMKTTE TUOS, KURIE 
GARSINASI 4

.... ^.2i A!r . ,j. a.'. i va.
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Gelžkeliečiai
Nubalsavo
Streikuoti
Ginčijasi su gclžkeliais dėl algų

Amerikos gelžkelių darbinin
kų brolijos Chicagoje dabar 
skaito rezultatus stre.ko balsa
vimų, kuriuos neseniai prave
dė tarp 1,200,000 narių.

Visi balintai dar nesuskaity
ti, bet jau pasirodė, kad gelž
keliečiai autorizavo brolijų vir
šininkus streiką skelbti.

Nori apie 20%
Balsavimai buvo rezultatas 

ginčo kilusio su gelžkeliais dėl 
algų ir darbo sąlygų pakeiti
mo. Brolijos pareikalavo pakel
ti algas apie 20%, bet gelžke- 
liai atsįsąkė tai padaryti. Jie 
aiškina, kad pakėlimas pridėtų 
apie $900,000,000 į metus prie 
išlaidų, ir jie jokiu bildu nega
lėtų pelningai operuoti.

Dar bandys taikyti
Kai visi balsai bus suskaity

ti, valdžios gelžkelių taryba dar 
kartą bandys abi puses sutai
kyti, o jeigu nepasiseks, tai ta
da kreipsis į prez.dentą situa
ciją gelbėti, {statymai įgal’uoja 
prezidentą skirti specialę ne
paprastą komisiją rūpintis, kad 
gelžkeliai nesustotų veikę. Pre
zidentas taipgi gali streiko pa
skelbimą sulaikyti 60-čiai die
nų.

Ragina Chicagoj 
Steigti Laivyno 
Akademiją

Atstovas kongrese iš Illinois, 
Geo. A. Paddock, įteikė pasiū
lymą įsteigti laivyno akademi
ją panašią garsiam Anų^pp- 
lis’ui, Chicagos Grėat įžagęs 
Navai Training laivyno stotyje. 
Sako, dabar karo laivynas spar
čiai didinamas ir vienas Anna- 
polis nebepajėgia paruošti pa
kankamai reikalingų karininkų 
karo laivams. 
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Suvalkiečiai Baigia 
“Atostogas”
Rugsėjo 22 — Pirmas Rudens 

Susirinkimas
Jau buvo rašyta, kad Suvai- 

kiecių Draugija vasarai paėmė 
“atostogas”, ir nutarė nelaiky
ti susirinkimų.

Pereitą mėnesį Draugija dar 
vis atostogavo, bet poilsio lai
kas jau baigiasi. Pirmas rudens 
susirinkimas įvyks rugsėjo 22 
d. Darbų yra daug, kai kurie 
užsilikę, tai nariai skaitlingą] 
susirinkite ir grįškite prie dar
bo. ’ .

Suvalkiečių Choras
Choras atostogavo kartu su 

draugija. Jo nariai pakriko po 
visą šalį, vieni čia važiavo, ki
ti kitur, vieni maudėsi, kiti žu
vavo. Bet neužilgo ir jie grįš 
prie naujų dainų. Gal kai ku
rie turės gerų planų sumanę?

Koresp. O. Svirmickienė.,

Tikrina 250 Darbi
ninkų Dėl Sifilio

Unijai ir dirbtuvei kooperuo
jant visi 250 darbininkų Chica
gos dirbtuvėj S. Buchsbaum 
and Co., 243 E. Huron street, 
pasidavė bandymams patikrinti 
ar jų tarpe nėra sifilitikų. Unija 
dirbtuvėj yra AFL Ladies 
Handbag and Novelty Wor- 
kers, lokalas 44.

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

Pienas Pabrangs 
Šeštadienį

Chicagos pieninės šeštadieni 
įvedą naujas, aukštesnes pieno 
kainas, pranašautas keletą die
nų atgal.

Kvorta pieno (pristatomo i 
namus) bus 15% centų, vietoj 
14. ‘ /

Kvorta pieno (į krautuves) 
12 centų.

Pusė galiono (pristatomo) 29 
centai, vietoj 26.

Galionas (pristatomo) 57c., 
vietoj 51.

Grietinė
Pusė pantės — bus 16% cen- 

tų.........................  . . .
Pante — 30 centų.
Kvorta — 49c.

Roselando Kultūros 
Draugija Turėjo 
Pasekminga Pikniką
Dovanas Gavo Yodelis, Narbu

tas ir Paliulis
ROSĘLAND. — Kaip papra

stai, Roselando Lietuvių Kultū
ros Draugija, Chicagos Lietu
vių. Draugijos skyrius, rengė 
metinį pikniką rugpiučio 31 d., 
Spaičio darže, Willow Springs, 
III., po vadovyste žinomų vietos 
veikėjų A. Jociaus, M. Senko 
ir M. Gudavičienės.

Paliko Pelno
Piknikas, galima sakyti, nu

sisekė, nors kaip tokiai didelei 
draugijai, kuriai priklauso virš 
400 narių, publikos buvo nela
bai daug. Gal būt priežastis bu
vo šventės, ir daugelio lietuviš
kų ir pusiau-lietuviškų piknikų. 
Vienok Draugija, rodos, turės ir 
šiek tiek pelno.

' Dovanos
Buvo duota ir dovanų, kurias 

laimėjo Šie asmenys. 1 dovaną, 
kuri buvo aukauta M. Senko, 
(elektrikinis skustuvas) gavo 
tikietas No. 792, kurį turėjo p. 
Yodelis.

2- rą — $5.00 pinigais, tikieto 
No. 570, kuri turėjo A. Narbu
tas.

3- čią — $3.00 pinigais, tikie
to No. 192, kurį turėjo jaunuo
lis V. Paliulis.

Padėka
Viršminėta Draugija taria 

širdingą ačiū visiems, kurie tam 
piknikui darbavosi, dienraščiui 
“Naujienoms”, kurios davė vie
tos savo špaltose gausiems pra
nešimams. Ačiū radio valandų 
vedėjams, kurie teikėsi oro ban
gomis pranešti klausančiai vi
suomenei apie Draugijos paren
gimą. Ačiū ir musų biznieriams, 
kurie atsilankė. Ponui A. Bal
čiūnui, p. Kaulakienei ir Bučin
skams. '

Nelaimė
Teko nugirsti, kad parvažiuo

jant iš pikniko susikūlė dvi ma
šinos, kurių vieną valdė musų 
pikniko vedėjas M. Senko, bet 
rašančiam pasekmės tos nelai
mės dar nežinomos. Gal vėliau 
kiti korespondentai praneš aiš
kiau. ,

Senas Antanas.

Tūri Valstijos 
Darbus 

4 i

William S. Finucane, 11-to 
wardo republikonas, wardo vir
šininkas Arthur W. Sullivan, ir 
12-to wardo politikas, Felix F. 
Kucharski yra gavę valstijos 
darbus nuo gub. Green. Sulli
van yra vyriausias dirbtuvių 
inspektorius ir gauna $3,600 į 
metus.

POTVYNIS WISCONŠINO VALSTIJOJE

■ ; ■ N? T’.HENŲ-ACME Tnl^nhotu
Vaizdas iš lėktuvo-parodo potvynio apsemtą Odanah, Wisc. miestelį, vieš

kelį ir gelžinkelio liniją. Potvynis iškilo po Smarkaus lietaus Darbo dienoj.
Daug žmonių turėjo apleisti namus.

Kai Kur Gal Lijo, 
Bet Ne Pas 
Keistutiečius
Iš Keistučio KKubo darbuotės
Lietuvių Keistučio Kliubns 

turėjo naktinį išvažiavimą 30 
d. rugp. Liberty darže. Kadan
gi lietus pradėjo lyti kaip tik 
tuo laiku, kada reikėjo važiuo
ti į pikniką, tai daug svečių 
sulaikė nuo važiavimo. Mat, bi
jojo, kad reikės braidyti po 
purvą.

Piknike buvo gražu
Bet jie apsiriko, nes Willow 

Springs visai nebuvo lietaus ir 
buvo labai gražu. Kurie suva
žiavo, turėjo gerus laikus. Ka
dangi buvo mažai publikoš, tai 
ir pelno kliubui niežai liks. v

Susirinkimus
Šį sekmadienį, rūgs. 7 d., 

įvyks kliubo susirinkimas ir 
jau kliubas pradės rengtis prie 
savo metinio parengimo, kuris 
bus 9 d. lapkričio Sokolų svet. 
Taigi visų kliubiečių pareiga 
būti susirinkime ir tarti savo 
žodį kliubo labui. Jeigu mums 
apeina kliubo gerovė, lankyki
me susirinkimus. Savo patari
mais, gerais sumanymais pri- 
duosime gyvumą. Lai būna mu
sų visų užduotis dirbti kliubo 
labui ir jo gerovei. Taigi pasi
matysime sekmadienį susirin
kime. —Kliub’etis.

Šį Sekmadienį 
Kupiškėną Draugijos 
Išvažiavimas
Mankevfčiaus Ūkyje,, Lamonte.

šį sekmadienį, rugsėjo 7 die
ną, Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos nariai važiuoja į P. Man- 
kevičiaus ūkį, kuris randasi ne
toli Lemont, III. Vieta patogi, 
paranki privažiuoti ir netoli 
Chicagos.

Lietaus Nebijokit!
Jei ir pasitaikys vėsus oras 

arba lietus, tas nesulaikys Ku
piškėnų nuo išvažiavimo, nes P. 
Mankevičiaus ūkyje yra užtek
tinai pastogės pasislėpti nuo 
lietaus. Tad geistiną, ;kad Ku
piškėnai atvyktų skaitlingai. Ir 
kurie nepriguli prie Kup. Kult. 
Draugijos, yra kviečiami daly
vauti. Busite* priimti draugiš
kai. Norintieji galėsit prisira
šyti prie Draugijos, . (

Ne Pelnui
Išvažiavimas bus draugiškas, 

ne dėl pelno. Nariai bus supa
žindinami vieni su kitais ir sU 
svečiais, taip kad visiems butų 
malonu su kupiškėnais praleisti 

•keletą valandų.
Ponia Mankevičienė prižadėjo

iškepti nemažą "paršą, turinti 
padarius šviežių sūrių, sviesto, 
kiaušinių ir kitokių pieniškų 
valgių. Užtikrina, kad visiems 
bus užtektinai prisisotinti. Na, 
alučio. irgi turėsim.

Išvažiavimas prasidės 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlumos.

Kelrodis
Važiuokit Archer Avę'. iki 

123rd St. Tai pirmas kelias pra
važiavus The Oaks daržą. 123rd 
St. sukit į dešinę ir važiuokit 
mylią ir pusę, iki pastebėsi! 
daug laiškams skrynučių. Vie
na bus P. Mankevičiaus. 4th St. 
sukit į kairę ir važiuokit iki 
daržo. Ten bus Kupiškėnų su
eiga.

Už Komisiją, P. B.

Daro Bandymus
Su Sklandytuvais

U. S. Marines lakūnai Ch‘ca- 
goje dabar daro įvairius bandy
mus su sklandytuvais, surasti 
Ifiek praktiški jie yra ginant 
didelį miestą kaip Chicago nuo 
priešo, ir puolant priešo mies
tą. Bandomieji skrąidymąi virš 
Chicagos daromi iš Rubinkam 
airporto, Harvey, III. 
4 '• y \ S' * 'r- > ' ii r. ' *
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žaibas Trenkė
Į Gatvekarį

Vakar anksti rytą audros me
tu žaibas trenkė į 47-tos gat
vės gatvekarį, prie-/State street, 
numušė stiebą ir išplėšė skylę 
stoge. Aštuoni keleiviai buvo 
gerokai sukrėsti, bet visi išli
ko sveiki. Išgąsties buvo daug.

kuris žuvo lėktuvo nelai
mėje Anglijoję. Lėktuvas 
skrido Amerikoj.

šaunus Klasiškų 
Šokių Mokyklėlės 
Piknikas Rugsėjo 7
Kviečia Tėvus, Draugus Atvyk

ti Į Beverly Mišką
Šaunus piknikas klasiškų šo

kių mokyklos naudai, įvyks rug
sėjo 7 — Sekmadienio ryte, 
BEVERLY W00DS, 87th ir 
Western Avė. Programas bus 
nepaprastas: klasiški ir akroba- 
tiški šokiai, geras orkestras, už
kandžiai ir pasilinksminimas.

Visiems jau yra gėrai žino
mas mokytojas A. Andrejevas. 
Jis išlavino daug jaunimo, iš 
kurio daugelis parodė didelius 
gabumus ir jau atsižymėjo sce
noje.

“Gabus Mokytojas”
Apie patį Andrejevą “Naujie

nose” buvo nusakyta sekančiai: 
“Andrejevas pasižymi nepapra
stu mokytojo gabumu, jis išla
vina jaunimą, kuris drąsiai sce
noje atlieka savo uždavinius.” 
Tad nėra mažiausios abejonės, 
kad šis išvažiavimas patenkins 
publiką ir bus įdomus. Jis bus 
paskutinis, nes visi musų mo
kyklos darbai su rudeniu pra
sidės viduje. Tad tegul šis dar
bas susilaukia iš publikos šir
dingos paramos, kad ir toliaus 
mes savo jaunimą galėtume pa
laikyti ir lavinti. Visus širdin
gai prašom atvykti ir kartu su 
musų jaunimu pasilinksminti. 
Užprašo Mokyklos Taryba ir jos 
bendradarbė, Ona Dovgin.

— Jūsų Ona.
Į

Koks Oras Nebūtų 
Šis Piknikas Įvyks

SLA 238 Kuopa Viskam 
Pasiruošusi

BRIGHTON PARK. — SLA 
238 kuopa ateinantį šeštadienio 
vakarą, 6 d. rugsėjo, rengia nak
tinį išvažiavimą J. Spaičio dar
že, prie 'Archer Avė., skersai 
nuo Oh Henry Parko.

Paėmė Visą Biznį
Kuopos rengimo komisija pra

neša, kad turi parendavusi visą 
J. Spaičio įstaigą, netik daržą, 
bet ir visą biznį.

Todėl, piknikas įvyks neatsi
žvelgiant koks oras nebūtų. Jei
gu bus nepatogu linksmintis ant 
lauko, tai bus patogu viduje.

Šokiams. gros puikus orkes
tras, bus gardžių užkandžių, vi
sokių žaidimų per visą naktį iki 
publika nenuvargs.

Įžanga visiems liuosa.
.... M. S. •

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI .

“NAUJIENOSE”

Šaltimiero Radio 1 
Vai. Piknikų Kon
kursų Laimėtojai
Du geriausiai pasakė įžangą į 

Amerikos konstituciją ir 
Lincolno kalbą. — Išrinko 
“našliukią karalienę”
Pereitą sekmadienį ir pirma

dienį Oaks Darže minios lietu
vių pažvelgė į Lietuvos praei
tį ir pamatė senosios Lietuvos 
vaidilutes, saugančias amžinąją 
ugnį ir Vaidylą, garbinanti Per
kūną.

Tai buvo šaltimiero radio va
landos rengtos “Lietuvių Die
nos” proga. Per dvi dienas Oaks 
Daržas buvo pilnutėlis lietuvių, 
lietuviško juoko, dainos ir mu
zikos. šįmetinė “Diena” savo 
įvairumu ir dalyvių gausumu 
prašoko pirmąsias. z

Vaikų kontestas.
Suruoštame vaikų kalbėjimo 

konteste pirmąją vietą bernai
čių grupėje laimėjo John Pas- 
co, 12227 South Green Street, 
geriausiai pasakęs įžangą į 
Jungtinių Valstybių konstituci
ją. Jis gavo adv. Charles P. Kai 
padovanotą dviratį. Antrąją vie
tą, ir Morris B. Sachs $25.00 
dovaną, laimėjo Vincent Samoš- 
ka, 6721 South Rockwell.

Mergaičių grupėje laimėjo 
pirmą vietą Domicėlė Pcredna, 
12250 Green Street, geriausiai 
pasakiusi Lincolno Gettysburgo 
kalbą. Jai įteikta taip pat adv. 
Kai dovanotas dviratis. Antrą 
vietą, ir Sachs firma $25 do
vaną laimėjo Silvija Bartas, 
72’21 So. Francisco avenue.

“Našlikių karalienė”.
Įdomiausias visų kontestų 

buvo “Našlikių karalienės rin
kimas”. šio kontesto teisėjais 
buvo Ben Survil, Chas. Pikiel, 
Dr. Ant. Jacubs, Miss Doris 
Kean, Dr. Georgė Courrier, Mrs. 
Piktužis, Mrs. Love ir Mrs. Aly- 
auskas.

“Karaliene” 1941-1942 me
tams išrinkta Mrs. Mary Ryan, 
12230 South Green Street, ku
riai Sachs firma įteikė $100.00 
dovaną. Antrą vietą ir $50.00 
dovaną laimėjo Mrs. Nellie Mi- 
sevich, 1916 South 4th Street. 
Rockford, III. Taip pat antras 
vietas laimėjo Mrs. Anna Ra
zinas, 7143 South Mozart st.. 
ir Mrs. Adele Dobrolecki, 1836 
Connecticut Street. Joms įteik
ta dovanų po $50.00. Ir trečią 
vietą laimėjusiai našlikei Mrs. 
Julijai Norkus, 2948 Arch st.. 
įteikta Dr. Geo. F. Courrier. 
WHIP stoties prezidento, ii 
Miss Dorris Kean dovana, ran 
kinis laikrodėlis.

Nuoširdžiai ačiū!
Visiems Lietuvių Dienos da 

lyviams, ypač vaikų kontesto 
ir Našlikių kontesto dalyviams 
teisėjams ir visiems Lietuvių 
Dienoje dirbusiems, tariami 
nuoširdžiausį ačiū.

Be tos tūkstantinės minios 
be nuoširdžių darbininkų-kių. 
be kontestantų, artistų, daini
ninkų ir įvairiausių kitų pro 
gramo dalyvių, “Lietuvių Die
na” nebūtų • buvus “Lietuvių 
Diena”.

P. Šaltimieras ir “Štabaš”.
(Sp.)

Suėmė Keturis 
Jaunus Vyrus

Albany Parke, prie Kedzie 
avenue, policija sustabdė vog
tam automobilyj važiuojančius 
keturis jaunus vyrus. Du buvo 
dezertyrai iš armijos, Earl Carl 
ir John Dreman, o kiti du, 
Frank Pehl ir Guy Wolge, jau
ni piktadariai iš Poughkeepsie, 
N. Y.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą'dėko. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VAKAR CHICAGOJE
•

9 Adresu 14 West Elm str. 
buvo atrasta, negyvas 64 metų 
advokatas, Raymond Waite.

9 LaSalle gelžkelio stotyje 
staigiai mirė vaisių pirklys iš 
California, William J. Bora- 
dori. Gyveno San Francisco 
mieste.

9 Gaisras padarė nemažai 
nuostolių Monarch Silver King 
d v) račių dirbtuvėje, 1240 N. 
Homan avenue. Visi darbinin
kai išsigelbėjo.

9 Ne vien paprastiems pilie
čiams pasitaiko paklysti Chica
gos parkuose. Aldermanas Wil- 
liam Cowhey iš 41-mo wardo 
paklydo Lincoln parke, kur da
bar vedami ekspresiniai keliai, 
ir per pusvalandį važinėjo į ra
tą bandydamas surasti kur iš
važiuoti. Apie tai pasakė karš
tą ir piktą spyčių miesto tary
bai.

9 Miesto teisėjas Adamows- 
ki paskyrė 6 mėnesius probaci- 
jos 27 metų tėvui J. Michalak. 
6467 Eggleston avenue už mu
šimą savo 9 mėnesių dukters. 
Jam taipgi paskyrė $100 pa
baudos, bet ją suspendavo.

9 Du kaliniai, paroluoti iš 
Pontiac, prisipažino, kad laike 
garažo apiplėšimo 6330 N. 
Clark st., jie nužudė sargą 
Henry Kremholtz’ą, 6263 N. 
Clark street. Jie yra, 22 m. 
Martin Stromberg, 5627 N. 
Ashland, ir 22 m. Richard 
Berg, 1345 Early avenue. Api
plėšimas įvyko užvakar.

9 Saugumo teismas nubau
dė 10 dienų kalėjime du moto
ristus, kurie buvo suimti už ne
atsargų važiavimą ir pasirodė 
esą girti.

9 Privatiško laivo 'gaisre, 
pif'e! Shelby, Mith., sudegė 35 
metų chibūįietė Olive Humph- 
reville, 7611 Lowe avenue. Lai
vas priklausė chicagiečiui E. 
Kintzele, savininkui Kintzele 
Furniture Co.

9 Už blogų čekių platinimą 
buvo suimta 25 metų mergina, 
Elizabeth Walther, 686 North 
Sacramento bulvaras. Ji ūŠkeitė 
jų už $175, daugiausiai North- 
sidėje.

9 Ugniagesiai išgelbėjo nuo 
mirties 23 metų Mrs. Lillian 
Kiną, 5413 S. Mozart st., kuri 
vos nenutroško nuo gaso savo 
buto virtuvėje.

9 Už apgaudinėjimą ir va
giliavimą policija suėmė tris 
čigonus, Devvey Miller, Sam 
Niekeles ir Leon Risten. Jie 
veikė daugiausiai Southsideje.

9 Už tariamą nelegaho alko
holio pardavinėjimą buvo su
imtas 40 m. Thcodore Nelson, 
5517 N. Spaulding avenue.

9 Armija vakar užpirko $3,- 
725,589 maisto Chicagoj. Di
džiausias pirkinys buvo 19,300,- 
000 kenų pieno nuo Carnation 
Company.

9 Iš North westem universi
teto Wieboldt Hali, 343 E. Chi- 
3ago, vakar buvo pavogtas bran
gus rinkinys senoviškų Ameri
kos pinigų.

Gaisras Bridgeporto 
Kepykloje

Nuo kibirkščių iš kamino bu
vo užsidegusi J. Lucas kepyk
la, adresu 3339 Lituanica avė. 
Ugnį pasisekė greitai užgesin
ti.

Nekels Kainu 
Vyrų Rūbams

Didžiulė Richman Brothers 
vyriškų drabužių firma vakar 
paskelbė, kad nekels kainų.

Panašius pranešimus padarys 
turbut ir kitos didesnės rūbų 
firmos.




