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HITLERIO KARIUOMENĖ KONTROLIUOJA
KELIS DNIEPRO TILTUS

NACIŲ KARIAI RUOŠIASI AKCIJAI

Raudonoji armija pasitraukė iš Kirovo- 
grado ir Pęrvomaisko

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
15 d. — Vokiečių kariuomenė 
palaužė raudonosios armijos li
nijas Karelijos sąsiauryje ir ver
žiasi prie Leningrado iš šiau
rės. Vokiečiams pavyko paimti 
Kirvu ir Elisenvara miestelius. 
Sovietų kariuomenė traukiasi 
atgal paskubomis.

Ladogos ežero pakraščiuose 
vyksta smarkios kovos, kurios 
vystosi sovietų kariuomenės ne
naudai, nes pastaroji traukiasi 
netvarkingai.

MASKVA, Rusija, rugp. 15 
d. — Vokiečių karo jėgos pra
dėjo smarkią ofensyvą šiaurėje 
ir atrodo, jog nori pasiekti Le
ningradą, skelbia sovietų karo 
pranešimas. Tris dienas fron
tuose nebuvo didesnių susirė
mimų, bet šiandien pradėtos 
smarkios operacijos.

Tas pats sovietų pranešimas 
sako, kad raudonoji armija pa
sitraukė tvarkingai iš Kirovo- 
grado ir Pęrvomaisko. Pasku
tinėmis dienomis^ vokiečių ka
riuomenė darė smarkų- 'spaūdį- 
nją įvairiose fropjo zonoje į 
pietus nuo Smolensko.

Paskutinėmis dienomis vokie
čiai pakeitė savo taktiką. Dabar 
jie nebando pramušti didelių 
žnyplių, kaip tai darė karo pra

džioje, bet stengiasi vartoti tą 
pačią taktiką žymiai mažesnia
me maštabe.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
15 d. — Vokiečių karo vadovy
be skelbia, kad Odesos srityje 
pasilikusi sovietų kariuomenė 
randasi pavojingoje padėtyje, 
nes vokiečių aviacija be susto
jimo bombarduoja visus dides
nius centrus.

Vokiečiai tvirtina, kad jiems 
pavyko paimti kelis svarbesnius 
tiltus per Dniepro upę ir rau
doniesiems nepavyks prasimuš
ti kairiąjam upės krantan.

Visa vokiečių spauda kalba 
apie Krivoj Rog paėmimą. Prie 
šio svarbaus pramonės centro 
vokiečių divizijos priėjo nuo Ži- 
tomiro, skelbia nacių spauda 
Ukrainos kovų metu vokiečiai 
paėmė nelaisvėn 20,000 raudo
nos armijos kareivių, 32 sovie
tų tankus ir 85 patrankas.

Vokiečių aviacija jau gali pa
siekti Dniepropc» rovsko indus
trijos centrą ir pakenkti sovie
tų industrijai elektrą teikian
čiam šaltiniui, giriasi Vokiečiai. 
Raudonoji armija permetė ke
lis pontoninius tiltus per Dnie
prą, bet vokiečių aviacija pa
sekmingai juos bombardavo.

Besikeldami upe šie vokiečių kareiviai pastebėjo priešą ir griebiasi ginklų 
akcijai, sako nacių cenzorių prierašas prie šios radijo fotografijos atsiųstos iš 
Berlyno. Pažymima, kad kariai keliasi per Dnieprą.

AMBROZEVICIAUS VYRIAUSYBE 
ATSISTATYDINO

Komisaras Renteln susidarė patarėjų 
tarybą

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

BERLYNAS, rugp. 15 d. — Vokiečių vyriausybė, kol ka
ras nebaigtas, Lietuvos, kaip ir kitų Pabaltijo valstybių, klau
simo galutinai nesprendžia ir tenkinasi civiliniu vokiečių reži
mu, kurio viršūnėse stovi nacių komisarai.

Šių nutarimų akivaizdoj prof. Am*/rozevičiaus vyriausybė 
įteikusi komisarui Renteln atatinkamą memorandumą ir nuta
rė suspenduoti savo veikimą.

Tuo tarpu generalinis komisaras von Renteln susidarė ge
neralinių patarėjų tarybą, kurių atsiklaus? vidaus, susisiekimo 
ir prekybos reikalais.

JONAS KALNĖNAS, PROF? DOVYDAITIS, 
BALYS ŽYGELIS IŠVEŽTI RUSIJON

RUOŠIAMAS AMERIKOS, BRITU IR SOVIE 
TŲ VALDŽIOS VYRU PASITARIMAS

Aptars sovietų para 
mos reikalą

Anglai stiprėja 
Atlantike

Šiandien laukiamas 
Rooseveltas

z

SWAMPSCOTT, Mass., rugp. 
15-d. -- Įšaltų j y lįumų sekre
toriatas* ^įandien perspėjo laik
raštininkus, ./jog prezidentas 
Rooseveltas rytoj gali sugrįžti 
iš juros kelionės.

šian miestelin suvažiavo dido
kas reporterių ir fotografų skai-
Sius, nes visi yra pasiryžę už
fiksuoti prezidento ir jo paly
dovų pareiškimus.

Rooseveltui yra ruošiamas 
specialus traukinys, kuris visą 
stabą atneš Washingtonan-
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NACIAI BAUS MIRTIMI VISUS MAIŠTA
KELIANČIUS PRANCŪZUS
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Žiaurus ąacių gėne- 
- rofo įspėjimas

' t !

VICHY, Prancūzija, rugp. 15 
d. — Vokiečių generolaš Stuelp- 
nagel šiandien išleido įsakymą, 
kurio žada kaltinti visus pran-

Anglai sušaudė 
pačių šnipą

LONDONAS, Anglija, rugp 
15 d. — Anglijos teismo orga
nai šiandien sušaudė vokiečii 
šnipą Josefą Jakobsą.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d. — Valdžios sluoksniuose 
pasakojama, kad prezidentas 
Rooseveltas su Churchilliu pa
siūlė Stalinui padaryti trijų val
stybių aukštų valdininkų pasi
tarimą.

Jame butų aptarti visi sovie
tams reikalingos paramos teiki
mo reikalai ir išaiškinta tikro
ji strateginė raudonos armijos 
padėtis.

Butų aptarta ir pokarinė so
vietų Rusijos būklė.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d. — Britų padėtis Atlan
tike yra žymiai geresnė, negu 
ji buvo praeitais metaist Na
cių submarinai žymiai mažiau 
kenkia transportui ir laivai ga
li palyginamai laisvai plaukio
ti.

Britai pripažįsta, kad toks 
saugumas Atlantike buvo gali
mas tiktai Jungtinių Valstybių 
karo laivyno dėka.

Britai tikisi laimėti kovą At
lantike ir vokiečius visiškai už
blokuoti.

CIO nenori komunis
tų agentų

BUFFALO, N. Y., rugp. 15 
d. — Konvencijon susirinkę CIO 
aviacijos darbininkų atstovai 
nutarė neduoti jokios atsako- 
mingos unijos vietos komunistų 
ir nacių šalininkams.

Joks nacių, komunistų ar fa
šistų simpatizantas negales 
ti išrinktas arbA valdybos 
skirtas jokiai atsakomingai 
tai.

Bus priversti atsistatydinti 
visi tie -komunistai arba fašis- 
tai, kurie gavo atsakomingas 
vietas.

euzus už maišto kėlimą.
Baus mirtimi visus tuos as. 

menis, kurie ves prieš vokie
čius nukreiptą propagandą. Vo
kiečiai neieškos maišto kaltinin
kų, bet baus visus 
gyventojus.

Nacių generolai 
tenkinti Paryžiuje 
maišto scenomis.

Prancūzijos

labai nepa
vykusiomis

Nicoje užmušti trys 
asmenys

bu- 
pa- 

vie-

nusilei- 
ir siun 
praneši

Pastarasis parašiutu 
do Londono apylinkėse 
čiamąja radijo stotimi 
nėjo' 'vokiečiams apie pastebėti 
kariuomenės judėjimą.

Jakobs sakėsi, kad jis vokie 
čiams pranešdavo tiktai oro pa 
kaitas. Nacių šnipas trumpa 
veikė, nes britai greitai jį areš 
tavo.

Baus de Gaulle narių 
šeimynas

Hull patenkintas pa
skelbtais punktais
WASHINGTON, D. C., rugp 

15 d. — Spaudos atstovams se
kretorius Hull pareiškė viltį, 
kad visos tautos noriai priims 
prezidento Roosevelto ir Chur- 
chillio paskelbtus aštuonis punk
tus.

Jų nepriims tiktai tie kraš
tai, kurie yra pasiryžę žiaurios 
jėgos page’ba ardyti tarptauti
nius santykius.

Washingtone vyriauja įsitiki
nimas, kad pasimatymo metu 
buvo aptarti didelės svarbos 
strateginiai reikalai.

300 lėktuvų bombar
davo Vokietiją

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d. — 300 britų bombanešių! 
praeitą naktį bombardavo dides
nius vokiečių pramonės centrus.

Smarkiausiai nukentėjo Ha
noveris, Braunšveigas ir Magde
burgas. Kiti orlaiviai apšaudė 
Olandijos ir Prancūzijos uostus, 
kur buvo sutraukti keli nacių 
submarinai.

Nesugrįžo 12 britų lėktuvų. 
Graži mėnulio šviesa davė pro
gos lakūnams gerai pataikyti 
siekiniams.

Europoje smarkiai 
plečiasi šiltinė

VICHY, Prancūzija, rugp. 15 
d. — Vakar Nicoje tapo užmuš
ti du vyrai ir viena moteris. 
Policija išaiškino, kad mirtis 
įvyko dėl bombos sprogimo.

Nepavyko nustatyti ar b^m\- 
bą nešėsi užmuštieji, ar ji bu
vo atnešta į parką ir . sprogo 
pirma laiko. Policija deda pa
stangas išaiškinti, kuriems tik
slams bomba buvo užtaisyta.

Manoma, kad šis sprogimas 
yra surištas su kitais Prancū
ziją liečiančiais neramumais.

VICHY, Prancūzija, rugp. l.r 
d. — Vokiečių valdžia šiandier 
nutarė areštuoti ir išsiųsti iš 
Lotaringijos provincijos visas 
de Gaulle narių šeimynas.

Visos tos prancūzų šeimynos 
kurių bent vienas narys dabar 
tiniu metu randasi de Gaull 
kariuomenėje, bus suimtos ir iš 
siųstos.

Ta pačia proga vokiečiai pa 
siskundė, kad Prancūzijos ka 
tulikai nenoriai bendradarbiauji 
su nacių valdžios atstovais.

Vežė visus bolševikų 
priešus

BERNAS, Šveicarija, rugp 
'5 d. — Iki šiam metui buvt 
žinoma, kad bolševikai tukstan 
šiais vežė Lietuvos gyventojui 
Rusijon, bet nepavyko sužino 
Ii tikslus išvežtųjų sąrašai.

Patirta, kad buvo vežami vi
ii asmenys,, kurie nesutiko si 
’jplševįkų diktalųros metodais."

Rusijon išvežtųjų tarpe ran- 
laši pagarsėjęs valstiečių liau- 
lininkų veikėjas Jonas Kalne 
nas, kuris ilgus melus redaga 
/o “Trimitą”.

Išvežtas “Spaudos 
Fondo” direk

torius
■ BERNAS, Šveicarija, rugp 

15 d. — Kojomis dienomis p riet 
sovietų-vokiečių karą, bolševi
kų okupantų valdžia išvežė Ru- 
rijos gilumon Balį žygeli, ilga 
me-tį “Spaudos Fondo” direkto
rių.

Savo laiku žygelis buvo la
bai aktyvus valstiečių liaudiniu 
kų organizacijos narys. Rusijor 
ršvežta ir visa Žygelio šeimy
na.

Išvežti ir kiti valstiečių liau- 
iininkų komiteto nariai su šei 
nynomis.

Gaudė universiteto 
profesorius

BERNAS, Šveicarija, rugp.
5 d. — Patirta, kad bolševikai 

Įėjo pastangas išvežti Rusijos 
gilumon buvusius Lietuvos uni- 
/ersiteto profesorius.

Išvežtas profesorius Pranas 
Dovydaitis su žmona ir vaikais. 
Išvežtas E|otnuvos akademijos 
JbceiftaB Klemensas Ruginis ir 
lumanitarinių mokslų fakulteto 
locentas Kazys Dausa.

Tokio paties likimo sulaukė 
Dotnuvos akademijos rektorius 
V. Vilkaitis ir prof. Tonkū
nas. »

Nepąliko užsienio 
atstovų

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
15 d. — Komunistai kreipė ypa
tingo dėmesio į visus užsienio 
reikalų ministerijos tarnauto
jus, kurie dirbo užsienio atsto
vybėse.

Išvežtas Valdemaras Čarnec
kis, kuris atstovavo Lietuvą 
Washingtone. Išvežtas L. Mazi
liauskas, kuris dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėse Berlyne ir Ry
goje.

Nepaliko Lietuvoje nei vieno 
asmens, kuris savo laiku užėmė 
svarbesnę bet kurios ministe
rijos vietą.

— Laisvų prancūzų viršinin
kas de Gaulle paskyrė vyriau
siuoju Afrikos kariuomenės vir
šininku generolą Gentilhommę, 
kuris Syrijos kovų metų bųVo 
sužeistas.

— Britų kariuomenė išnaiki
no ištisą “ašies” valstybių ka
riuomenės garnizoną Tobrukn 
apylinkėse. Naciai buvo užklup
ti netikėtai ir visiškai išnai
kinti. Britai paėmė Nelaisvėn 
tvirtoves 
Rus.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
15 d. — Tautų Sąjungos svei 
katos biuras skelbia, kad pasta
raisiais mėnesiais žymiai pra- 
plito šiltinės epidemija visoje 

į Europoje.
Ypatingai smarkiai siaučia 

šiltinė Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Austrijoj ir Balkanų valstybė
se.

Sveikatos biuras susirūpinęs 
artėjančiu pavasariu, nes simp
tomai rodo didelį šios ligos pra- 

i siplėtimą ateinantį pavasarį.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

statančius darbinin-

ORAS
debesuotasšeštadienį

Sekmadienį ~ giedras.
Saulė teka 5:58; leidžiasi

— Amerikos vyriausybė pasižadėjo teikti paramą Šiam 
valstybei, jeigu jos vyriausybe atsisakys nuo projaponiškos po 
litikos.

— Senatas priėmė deportacijos įstatymą ir valdžios orga
nai neturės jpkių kliūčių išvežti Bridges į Australiją.

— Švedijos racijas paskelbė, kad Oslo apylinkėse šiandkr 
vyko labai smarkus susirėmimas tarp norvegų ir vokiečių ka 
riuomenės.

— Belgijoj vyksta smarkus sabotažas prieš vokiečių gamy
bą. Belgai jiįtytyšė du nacių karininkus, o naciai sušaudė 18 dar 
bininkų.

— Japonų spauda sako, kad paskelbti 8 punktai gali būti 
taikos derybų pagrindu. Tvirtina, jog karas gali būti išvengtas.

— Italijoj valdžia pasiūlė parduoti Argentinai 16 internuo
tų laivų už 10 milijonų dolerių. Italai nori patraukti Argentinos 
simpatijas, todėl ir diulo tokias pigias kainas.

• — Amerikos laivynui i pradėjus patruliuoti vandenis tarp 
Islandijos ir Amerikos, nustojo rodytis narlaiviai ir neskandi- 
I namas transportas, pareiškė Knox.

BANDYKIT MUS NUGINK
LUOTI, SAKO NACIAI

BERLYNAS, Vokietija, rugį)
5 d. — Visa nacių spauda ke- 
ia didžiausią triukšmą dėl pa 
skelbtų Roosevelto ir ChurchiV 
io punktų.

Jeigu norite, tai bandykite 
nūs nuginkluoti, sako naciai 
landykite atimti musų ginklus.

Rooseveltas paskelbė, sako 
kad leis kiekvienai tautai valdy- 
is, kaip nori, bet reikalauj: 
jasalinti Hitler, reiškia, einą 
iries jo paties paskelbtą prin 
npą.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
15 d. — Bolševikai vežė ne tik
tai buvusios valstybės tarnau
tojus, bet ir Lietuvos visuome
niniame gyvenime mažiau pr» i- 
žymėjusius žmones.

Išvežtųjų Rusijon eilėse ran
dasi grafas Pliateris su visa 
šeimyna.

Išvežtas agronomas Jonas 
Valatka, mokytojai Spudas ir 
Stelmokas, atsargos karininkas 
Gineitis, studentai Sirutis, Striu- 
pas, Gobys, genero’ai Sutkus ir 
Galvydis-Bykauskas.
/■

— Kubos valdžia įsakė pa- 
kutiniam vokiečių konsului ap- 
eisti kraštą, nes jo veikimas 
/ra pavojingas Kubos ir visos 
Amerikos apsaugai.

— Filipinų aviacijos korpu
sas tapo įjungtas į Jungtinių 
Valstybių kariuomenę.

•— Meksikos parlamento na
riai nutarė vesti smarkią kovą 
prieš visų rųšių nacių propa-

Per 
Ru^piučio 

MfiNESI
NAUJIENŲ RASTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA. 
"NAUJIENŲ” ADM



2 NAUJIENOS; Chicago, III šeštai!, rugpiučio 16, 1941

PIRKO APSAUGOS BONU UŽ $2,000, PER
TVARKO SAVO DEPOZITUS BANKUOSE

Iš Keistučio Kliubo Veikimo

Rytoj Joniškiečiu 
Kliubo Piknikas

Įvyks SpAičiė Darže.

ŠALTLVIIERO 
LIETUVIŲ DIENOS 
-k r Vi - rr.-kj. J j-

Paskutinis Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo susirinkimas į- 
vyko 3 d., rugpiučio Hollywood 
salėje. Po paprastų susirinkimo 
atidarymo ceremonijų eita prie 
biznio komisijos raporto. Ji 
pranešė, kad rugpiučio 30 d., 
(šeštadienio vakare), Liberty 
darže įvyks Kliubo naktinis iš
važiavimas.

Inveslmentų ir vajaus komi
sijos neturėjo pranešimų, bet 
pirmininkas plačiai kalbėjo apie 
apsaugos bonų pirkimą, kokį 
pirkti, ir 1.1. Buvo duotas įne
šimas pirkti boną serijos “G” 
už $2,000.00.

Taiso Konstituciją.
Keistučio Choro komisija 

pranešė, kad choras surengė 
šeimynišką išvažiavimą rugp. 10 
d. Kontrolės komisija neturėjo 
raporto. Konstitucijos taisymo 
komisija pranešė ką žada patai
syti, ir kad darbą jau pradėjo.

Finansų raštininkas raporta
vo, kad per liepos mėnesį Kliu- 
be nebuvo nei vienos mirties. 
Tai ištikrųjų rekordinis mėnuo. 
Kiti valdybos nariai raportų ne
turėjo.

F. Venckus padavė rezigna
ciją iš biznio komisijos. Į jo 
vietą buvo išrinktas drg. M. 
Kasparaitis.

Biznio komisijai pareikala
vus susirinkimas išrinko 12 
darbininkų busimam piknikui.
Atmetė Komunistą Kvietimą.
Narys J. Bendokaitis pridavė 

kvietimą į bolševikų šaukiamą 
konferenciją ‘ Lietuvai gelbėti 
nuo fašizmo”, bet nariai jį at
metė. Buvo didelių diskusijų, i; 
nors bolševikai dėjo dideles pa
stangas kvietimą priimti, jie ne

sirodė, bandydamas balsus pa
didinti, bet būdamas vienas 
prieš tris turėjo pasiduoti. Už 
balsavo 18, prieš 17. Tokiu bu
riu, Kliubas nedalyvauja fojė i 
konferencijoje.

Vajaus komisija reikalavo 
sumažinti narių įstojimo mo
kestį tam tiktam laikui, bčt ka
dangi tas liečia įstatus, ir pa
prastam susirinkime negalima 
tuo reikalu balsuoti, tik meti
niam ar pusmetiniam, tai daly
kas savaime atpuolė. Valdyba 
susirinkimui pranešė, kad jau 
dabar jaunuoliai iki 25 metų 
amžiaus yra priimami be įsto
jimo mokesties.

Keistučio Kliubas nutarė pa
siųsti padėkos laišką adv. Ka- 
ziunui už jo pasidarbavimą 
kliubui.

Toliau bus išmokamos są
skaitos, pašalpos ligoje, o susi
rinkimas buvo uždarytas 5-tą 
vakare, bet diskusijos tęsėsi dar 
per ilgą laiką ir po susirinkimo.

Piknike Pelnė $300.
Čia verta paminėti, kad už- 

pereitame susirinkime, liepos 6 
d., pirmininkas pranešė, kari 
Kliubas nelaikys vienam bankėf 
daugiau kaip $5,000. Kur yra 
perdaug — pinigus išims, ir pa
dės ten kur yra mažiau. Kliubo 
metinis piknikas davė gryno 
pelno apie $300. Su adv. Kaziu- 
no pagalba Kliubas sutvarko 
reikalus, kurie buvo kilę pikni
ke, ir neturėjo jokių nuostolių.

Kliubas puikiai gyvuoja, bet 
gaila, kad nariai mažai lanko 
susirinkimus. Tas labai negerai. 
Tokioj didelėj organizacijoj vi
suomet atsiranda svarbiu reika- v

Piknikų gražusis sezonas jau 
baigiasi. Žolynai jau keičia iš
vaizdą, lapai geltonuoja, už kiek 
laiko laukų smagumai užsida
rys. Tad, kol dar turime pro
gos šiltomis rifeiiohus ir grąžtą 
gamta naudotas, nįleiškii'iie šęk- 
ihadiehių miešto riuikėsė.

Važiuokime visi į Joniškiečių 
Klubo pikniką^ kiltis rytoj 
įvyksta SpaiciO Darže, priešais 
Olr Henry parką. Musų darbš
čioji komisija deda didelės pa
stangas svečius priimti kuo 
gražiausiai, ir pavaišinti gerais 
užkandžiais ir šaltu gėrimėliu.

Dvi Naujos Nares.
Pereitą sekmadienį, rugp. 10 

d., Klubas turėjo savo susirin
kimą. Narių susirinko neper- 
daugiaUsiai, bet visi Atydžiai se
kė jo eigą, ir nebuVo sunku iš
rinkti darbininkus rytdienos 
piknikui.

Norėčiau priminti, kad perei
tame susirinkime j joniškiečių 
Kliubą įstojo naujos načės, Kle- 
mentina Norkuviėnė ir jos duk
relė Frances Maselonis.

Dar kartą ptinieiiu, rytoj vi
si dalyvaukime joniškiečių pik
nike. Narė M.

Rytoj “Kubaičių 
Diena”!
Rengia Draugams, Kostumie- 

rianis, Pažįstamiems
Rytoj, rugpiučio 17 d. Chi- 

cagos ir apylinkių lietuviai skait
lingai traukia į “Kubaičių Die
nos” pikniką Sunset Parke.

lų, kuriuos visi nariai turėtų

įstengė surinkti % balsų. JU; reiga ir 
balsų sjcaitytojas ncgraįo^a^Į kiniuose.

U* » ** f• W jWv ,

svarstyti. Taigi, visų narių pa
reiga ir yra dalyvauti susirin-

Koręgp. N. Klimas
« M ‘ t J* • v. , \----~-------------- |

Visi Nuoširdžiai Kviečiami Į
“KUBAIČIŲ DIENOS”

PIKNIKĄ
Rytoj, Rugp. (August) 17 d., 1941 m.

SUNSETPARKE
135th IR ARCHER AVENUE LEMONT, ILLINOIS
Šokiams gros Viktoro Ūso Orkestrą—šešios Dovanos Išlaimėjimui

25% Šio Pikniko Pelno Skiriamas Lietuvos Sušelpimui.
Įžanga ir Laimėjimo Tikietai Nemokamai.

Tikimės susitikti su visais savo draugais per šį pikniką.
VINCENTAS IR ONA KURAIČIAI, 

Sunset Park Savininkai.
EDUARDAS IR FRANCES KURAIČIAI, 
“Fran and Eddie’s” Taverno Savininkai.

Šį pikniką savo draugams, 
kostumieriams ir pažstamiems 
rengia Vincentas ir Ona Kubai- 
čiai, Sunset y Parko savininkai, 
ir Eduardas it j^raYi'cežv k^ibai- 

’.čiai, “Frah. if "Taverno
savininkai, WilldW Sbrihgš, 111.

Dovanų.bus: gyvas paršiukas, 
didelis -lietuviškas suris, trys 
keisai alaus, ir butelis Old Tay- 
ior degtinės. Tikietai bus išda
linami dykai per pikniką.

25% dalis šio pikniko pelno 
skiriama Lietuvos sušelpimui, 
kuri auka bus įteikta tiesiai Lie
tuvos konsului.

Šokiams gros westsidiečio 
Viktoro Ūso populiarus orkes
tras.

Neužmirškite užsukti rytoj į 
Sunset Parką. Kubaičių šeima 
priims visus ir palinksmins tik
rai nuoširdžiai, lietuviškai.

X. X.

Ponia At>š& ©oiBRbLĖČKi

Maršuos kartu su 100 kitų 
Našlikių KontestahČių per šal
tinu ero Lietuvių Dieną, Rugp. 
31 ir Rūgs. T (f., Labar Day, 
gražiame Oakš Darže prie 119- 

ir Archer Avė.
Lietuvė Ponia Adėič (Tama

šauskaitė) gyvena. Gar y, India
nos Lietuvių kolonijoje, 1836 
GOnneėticut ,$t./ ir tikisi su
žavėti teisėjų akis ir tuomi lai
mėti Našlikių 'Karalienės vaini
ką ir $100.00 vertes rūbų eilę. 
Dus renkamos, ir?rivi garbės pa
lydovės, kurios bus apdovano
tos po $50.00 vertės rūbų eilė
mis. Dovanas kontėstui suteikė 
Morris B. Sachs.

Kas laimės Našlikių Konteš- 
tą??? Sužinosite dalyvaudami 
Lietuviu Dienos ’ Parengime!!

X C W. f 1 ( f » ■

. (Sk.)
r f r i ___ ______________ __________

“Mardi Gras” 
Riverview Parke

. ■ *?a <•

Šiandien Cljicagos žaismių 
parkas, Rivervįew, pradeda pas
kutines keturias vasaros sezono 
savaites, kartu pradeda metinį 
“Mdrdi Gra's*u ^Karhivalą. t . ... f.-vne. . icfl !-r-'

Karnivalo Ms vakarą 
parke įvyks spęęialiųi.., progra: 
mai, ir dovanos bus duodamos 
už geriausius kostiumus. Pasi
rėdę kostiumais bus įleidžiami į 
parką nemokafnai. (Skl.)

Žuvo Trys
Žmonės

Prie 23-čios ir Ashland au
tomobiliui susiriurus su gatve 
kariu žuvo vairbotojas, Edward 
Būrke, 41, 814 West 50th st.

Kitose nelaimėse žuvo, 17 m. 
Chester Siejcząk, nuo Harlcm 
ir Touhy, ir 36 m. Clyde Nida, 
3138 Warren bulvaras.

Diena Iš Dienos
(šslčhiė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Leonard Mickes, 26, su Hat- 

tie Graper, 20
Frank A. Balchaitis^ 35, su 

Josebhihe M. MartinkUs, .28
William V. Rimkus, Š0, sh 

Annh Šeštak, 2?
Frank J. Norkus, 30, su Ca- 

roline Witt> 32
Raymond Riczkus, 21, su He- 

iėn Bestes, 19
Frank Passen, 23, su Julia 

Shatkus, 22
Aloysitis F. Bartowski, 20, su

Frances M. ChėmauskAs, 18
John Henrtis, 25, su Victoria 

Balanda, 19

Reikalauja
Perskirų

Francis F. Mitchell r^uo Mary
C. Mitchell

Gauna
Pėrškii-as

Stfephaniė N. OHouski nuo
Stanley Orlduski

Lillian Lričihškiš UUo John 
Lfleihšklš

Jatbb Kettštovvicz hub Johan- 
ha Kerištowicz

GIMIMAI
CHICAGOJE

BAGDONAS, Jacąueline, 8438 
Baltimore Avenue, gimė liepos 
28, tėvai: Peter ir Clara.

KRUK, Rosemary, 7861 Goles 
Avenue, gimė liepos 31, tėvai: 
Stanley ir Emily.

MILAS, George, 2746 West 
47th Street, gimė liepos 29, tė
vai: Michael ir Adelinė.

ŪRBON, Judith, 909 East 
42nri Place, gimė liepos 25, tė
vai: Frank ir Anna.

YUDICKY, Susan Theresa, 
422’5 Harrison Street, gimė lie
pos 23, tėvąi: Stanley ir Mary.

ŽEMAITIS, -------------- , 5818
South Sawyer Avenue, gimė 
rugpiučio 1, tėvai: Stanley ir 
Houlah.

• Chicagoje buvo suimtas 19 
metų jaunuolis iš Bridgepori, 
Connecticuto, Leroy Marshall. 
Jisai prisipažino, kad pasivogė 
$2,700 nuo Western Union kom
panijos ir atvyko Čia “paūžti”. 
Tebeturėjo prie savęs $2,350.

Bf' o 11lb
Pečius, Rakandus, Parlor 
Setus, Karpetus, Šaldytuvus, 
Skalbyklas ir Radios. Bud
rike krautuvė dar kainų 
nepakėlė. Busite pilnai už
tikrinti žemomis kainomis, 
o toliaus bus brangiau.

Galite pirkti įmokant 
$1.00 depositą dėl tolesnio 
palaikymo ir pristatymo.

& Majoras Kelly praneša, kad 
htlo rugsėjo 28 iki spalių 4 d., 
Chicagoje bus “Manriagumo Sa
vaite”. iPet tą laiką Mandagus 
ir Atsargus automobili^ vairuo
tojai gaus premijas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. VVeštern A ve.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki '.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

.. Draugijos Nariai. __
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22(H WeSt 22hd StTeet 
i. Valandoj filio i—ir 7—8 
Sęreddmis dr Nedbl.i pagal sutarti 
Res;. 6631 So. California Ayenut

Telefonas Repubiic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 6636 
Rezidencijos Telefonas: 

REVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo ir ruio 6—8:30 vai vbkar^ 
Trečiadienį pagal sutartį.

Or. F. Pidsucki LeVah
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak
1957 W. Garfield Blvd

Cor. Damen. Hemlock 6699

DR. A. JENKJNS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nu< 
7—o vai. vakaro ir nagai sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel VIRGINIA 2421

DR MARGERIS
9o. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 729m

kitataučiai'.
“T)Otrzman~

RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

rietus kaipo patyręs gydytojas chi 
urgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas liga; 

yru, motetų ir vaikų pagal nau 
ausiUs metodus X-Ray ir kitokiu 
lektros prietaisus.

Ofisas ir l..abbralbtija
1034 W. 18th St., netoli Morgan S' 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
mo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvien. 
lieną. išskiriant Šeštadienio vakar< 
r necičhomis.

Tel fcANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

superior 9454 ar Central 74C<

Dr. Charles Sega!

Išsirinkite dabar sau pečių 
žieminį, gesinį, anglinį arba 
aliejinį. Sutaupymas vieno 
trečdalio.

Atsilankykit pamatyt vi
sas naujas radios 1942 me
tų iškrautas šalia prie ša
lies. Išsirinkite naują radio 
dabar. Išmainykite savo se
ną radio.

Jos. F. . .
BUDRIK

FURNITURE
HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
Tel. YARds 3088

Budriko Radio Programai.
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedėlioms 

4:30 vakare.
WHFC 1450 K. Ketvergo 

vakarais 7:00.

$149-S0fob.

Tamsta ir Tamstos draugai širdingai kviečiami atsilankyti 
Rugpiučio 16 tą į GRAND OPENING 

MUSŲ MODERNAUS SH0WR00M Adresu 
4704-06 So. Western Avenue 

Rus teikiami pastiprinimai.

FREEMAN STOKERIAl IR 
WINKLER STOKERIAI

Yra Eilę Mėty Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- 
kerį, pirm negu pirks bet kurios rų- 

šies automatinį apšildymui įren 
girną.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 

yra PRAMONĖS įžymusis x pro
duktas. j

Jis taupo pinigus ir darbą 1 
tūkstančiams namų savininkų fl 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez-H 
Oro kontrolę ... Visai automati- ■ 
nę transmisiją, neturinčią shear 1 
pin! Pressure Sealed Hopper... ’ 
The Economiser Bumer... ir 

daug kitų vienintėliai Winkler sfc- • 
vybių. 3 Metų Garantijos Planas. < 
Matykit, kaip Winkler tryna uolas.. 
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir 
nestabdydamas stokerio.
STEWART WARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki

mu stokerio.

ARCHER STOKER SALES
4706 So. Westem Avenue

Phone LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON FaCtory Distributor

ike N/MKEFĄ' tyemvnstiotion 
BEEORE you Bl/yž

Archer Stoker Sales
. < 1 J • • • , 4

Grand Opening, Dovanos, 
Pastiprinimai

Archer Stoker Sales randaši 
adresu 4704-06 So. Westem/ 
Avė. šiandie, rugpiučio 16, yra 

(bizniavietes Grand Opening.
Kostumeriai, draugai, pažį 

stami, bendrai visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Apžiūrėsite 
biznio vietą, pasimatysit su pa
žįstamais, pasišnekėsit. Bus tei
kiama pastiprinimų (refresh- 
ments).

Archer Stoker Sales yra dis- 
tribUteris Stokerių: atstovybe 
Frceman stokerių ir Winklei 
stokerių. Šie stokeriai plačiai ži
nomi dėl jų tvirtumo ir patva
rumo. Jie ypač išgarsėję’ tuo 
kad padeda taupyti kurą. O kad 
'■i e tuu.pina šeimininkų laiką, tai 
au savaime suprantama.

Manydami įdėti savo namuo
se stokerį, susižinokit su Ar
cher Stoker Sales, 4704-06 So. 
Western Avė., telefonas Lafa 
yctte 3138. Joseph Bagdon yra 
fabriko distribuleris.

Stcwart Warner radio duoda
mas dovanų (dykai) su pirki
mu stokerio. — Sk-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

A. Montvid. M. t).
Wėst Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SElELlSY 7330
Nakn'ą tėlefonas Brunswick 0597

Mano 20 metu praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

dėlioj pa£al sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Ęainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDŠ 1373

DR. G. ŠEfcNER
LIETUVIS AKIŲ, GYDYTOJAS 

S.rel. Yards 1829 
į^ritaiko Akinius 

į'’ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 W£ST 85th STREET 

kampas Halsted St. 
VaUtndcfe nuo lb likt 4, ftufl 6 iki 3 

Nedaliomis pagal sutarti-

tel. .YARDS 8I<« o
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 4 

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

Šventadieniais: 11 Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST

DR ŠTRIKD! E' 
Gvdvtnipc ir CTpvmvo-.v 
Ofisas 4645 SO ASHLAND A V* 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki’ 

vak. Nedėlioj pagal susithnma 
bfiso Tel: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930 

bi? c’ z ViW ’b 
bENTISTAS v 

*645 So AMihhhd Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

. DR. BRUNO J.
ZUfiRTCK’AS 

dlbtTOfAį Ir chirurgas
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 0 
vakaro, trečiadieniais ir sekYnadiė- 

. niais pagal susitarimą. 
Telefonas Herhldčk 7899. 
Namų tęt Repubiic 4688

OFISAS 
’729 So Ashland Avė 

— 2Yos lubos — 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 Iki 

t vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va) 
’akaro. Nedėliomis nuo 10 Iki I’ 

valandai dieną.
i’hnnn MlnWAY 2RRU

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiiricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

Oict. 7 ’ki 8 vai Nod nuo 10 iki 11
Rcz. Telefihone KENwood 4300

^VOKATAI
K P. (MIGIS”

ADVOKATAS
VJ’esto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb 1431-1434-Tel. Central 4411-; 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S’
Vniardos vakarais nuo 6 Iki 8:3( 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniab 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOltATAŠ

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CĘNTRAL 1824.
Narnu tbl —HVdė PArk 3395

Ske’binjai Naujienose 
lųoda naudą dėlto, 
’rad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ŠIENLIGE
Ar jau pradėjot Čiaudyti? Ar jūsų 
akys paraudo? Nosis teka? Tai yra 
dažnai pirmieji signalai artėjančios 
šienligės, kuri taip daug žmonių su
ima apie šį metų laiką, šiai parok- 
sizminei netvarkai nugalėti pradė
kite rūpintis pirm negu ji kietai 
suims jus. Tai tinkamas būdas su 
ja kovoti! Galit rasti pagalbą ir 
tinkamą gydymą musų žemų kaštų 
Klinikoj. Specialistai Daktarai pa
tars jums ir duos nurodymų drau
giškai ir suprantamai laike tų var
ginančių Rudens mėnesių, teikda
mi mažai kaštuojantį .patarnavimą. 
Nelaukit. Atsilankykite tuojau!
NATURO HEALTH INSTITUTE 

1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
VAL.: Kasdien 11 iki 8, Sekm. iki 2

Murinę soothes, deanses and refreshes 
irritated, reddened membranes eaused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
etose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

REMKITE TUOS. KURIE 
.GARSINASI

“N AU JIENOSE”



šeštad., rugpiučio 16, 1941

KORESPONDENCIJOS
Rockford, III

SLA 77 kuopos piknikas. — 
Lietuviai kareiviai.

SLA 77 kuopa rengia pikni
ką rugp. 17 d. Cherry Valley 
darže. Yra tinkama vieta maudy 
tis, o šokiams salė. Grieš Am- 
bassador orkestras. Privažiavi
mas labai patogus, — prie Chi
cagos vieškelio Nr. 5.

Kai kurie yra susirūpinę, kad 
publikos gali susirinkti, kaip į 
“Naujienų” pikniką. O tai reikš 
didelį susikimšimą. Komisijos 
nare Sinkevičienė pareiškė, jog 
daug svečių pasižadėjo atvykti 
iŠ Kenosha, Racine ir Chicagos. 
Tačiau, esą, nereikia bijotis, 
kad vietos pritruks. Daržas di
delis, erdvus ir visi išsiteksime.

Rugp. 17 d. visi kviečiami 
piknike dalyvauti, nes ten turė
site progos susitikti su savo 
draugais ir pažįstamais ne tik 
rockfordiečiais, bet ir iš kitų 
miestų. Kad kokios, tai maga
ryčioms gal gausite ir dovaną.

sai neblogai. Valgyti duodą 
rai, o poilsio irgi pakanka. Pa
siėmė jie plakatų ir žadėjo at
vykti į SLA 77 kuopos pikniką.

Pas mus vasara visai neblo
ga, — dažnai palyja ir viskas 
žaliuoja ir gerai atrodo. Ūkinin
kai šioje apylinkėje turės gerą 
derlių. Lietuvis

Detroit, Mich

Pas mus beveik visose dirb
tuvėse darbai eina gerai. Mašin- 
šapės turi didelius užsakymus 
iš valdžios. Tik kai kurioms 
dirbtuvėms sunku gauti pakan
kamai plieno.’

Kareivių stovykla (“Camp 
Grant”) labai “bizi”. Kiekvieną 
dieną kareiviai mankštinami. 
Yra nemažai ir lietuvių. Su kai 
kuriais jų pereitą sekmadienį 
teko susitikti ir pasikalbėti. Pa-

x Vieša padėka.
Aš žemiau pasirašiusi širdin

gai dėkoju visiems išvardytiems 
draugams, kurie mane aplanko
te ir apdovanojate, būtent: po
nams Motuzams už velykine 
dovaną, kurios visiškai nesiti
kėjau; draugui A. Kiziui už lan
kymą manęs ir gražius gyvų 
gėlių bukietus, kurių aplaikiau 
net tris; ačiū A. Gajauskui už 
dovaną mano gimtadienio pro
ga; dėkoju V. Budvidui už ka
lėdinę dovaną. Be to, ačiū drau
gėms E. žernauskienei, M. Ni- 
kroševičienei, Seilienei ir Dar
gienei, kurios mane nuolat 
lanko.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Rockefellerio Anūkas Apsivedė

NAUJIENŲ-ACME Photo
Miss Abbie Cantrill iš Chicagos (kairėje), kuri šio

mis dienomis apsivedė su Leit. J. Rockefeller Prentice 
(dešinėj), mirusio multi-milijonieriaus Rockefellerio 
anuku. Jaunasis IPrentice tarnauja kariuomenėj, Camp 
I?orrest, Tenn.

ap-

jau 
jo^

šiomis karštomis dienomis. Bet 
po muštro, sako jie, jaučiasi vi-

TftMYKIT

MUSŲ

GRAND

OPENING

Jaunosiom ir Pajau 
nėm Autfitai

• TAIPGI IŠEIGINES DRESES 
IR ’FURKAUTAI * **

MARTHA BRIDAL 
SHOPPE

MES DABAR ESAME MUSŲ 
NAUJAME NAME 

4936-38 S. Ashland Av. 
(Seniau adresu 5012 S. Ashland) 

Tel. PROSPECT 5513.

š’vitinčio gyvūno nėra 
upėje, bet visąda jie 
tik sausumoj, juroj, HEATING&PLUMBING

Nors liga mane kankina 
ilgas laikas, bet kai žinai, 
nesi visų apleista, tai ir didžiau
si nemalonumai yra pakenčia
mi. Labai džiaugiuosi, kad teko 
tokia proga susipažinti su ge
rais draugais, 
draugais, kurie 
vęs ir nelaimės 
kiuosi susvfcikti 
kiekvienu, o
priimti nuo manęs širdingiausi 
ačiū. M. Overaitienė

— su tokiais 
neužmiršta ta- 
valandoje. Ti- 
ir atsiteisti su

šiandien prašau

Tuxedos ir Full 
Dress Siutai

RENDAI 
VISOKIUOSE 
REIKA
LUOSE

SPECIALI
KAINA

SU ŠIUO
KUPONU

TUXEDO

Męs taipgi lai
kom pilną eilę 
Men’s Furnish- 
ings.

BE MAR
RENTAL and MEN’S 

SHOPPE
5012 S. Ashland Avė.

Tel. GROVEHILL 1203.

PAŽINKIME GAMTĄ

COML *40, Ntf DUCRAFT ttJMCfi, INC •
£M3R0!DERED CLOTH PATTERN . 2915 J

No. 2915—Išsiuvinėta staltiesė

No. 2915I NAUJIKNO^ NEEDLECKAFT DEPT.
| 17S* Sa. Saisto* St, Chicaga Oi.

I Čia įdedu 10 <?entu 1+ presau mitri No

Vardas ir pavardė.

Adresas

KŪNŲ ŠVITĖJIMAS.
Ne vienas, tur būt, esame 

matę tokių kišeninių laikrodė
lių, kurių rodyklės ir ciferblato 
skaitlinės tamsumoj šviti, dėl 
ko galime naktį be žiburio ma
tyti, kurią valandą jis rodo. 
Bet kyla klausimas, dėl ko lo 
laikrodžio rodyklės ir skaitlinės 
šviti, nereikalaudamos nei ži
ba1© nei kitos degamos medžia
gos ? šį klausimą mums išaiš
kina chemijos mokslas. Chemi
nėse laboratorijose galime už
tikti tokių ch^mninių,p ilginių,' 
kurie turi .švitėjimo ypatumų, 
t. y. tamsumoj šviti. Iš tokių 
švitinčiu junginių pažymėtina 
sieros baris, kurį pirmas paga
mino chemikas Kantonas ir dėl 
to jis dar vadinamas Kantono 
fosforu, kuris dabar daugiau
sia ir vartojamas minėtų laik
rodžių pramonėj. Tuo junginiu 
padengia laikrodžio rodykles ir 
skaitlines, nuo ko jos tamsu
moj ir šviti.

Tas kai kurių cheminių sie
ros junginių ar.laikrodžio rox 
dyklių švitėjimas, aiškinamas 
fosforoscencijos reiškiniu, o pa
ti fosforoscencija aiškinama tuo, 
kad veikiant šviesos spinduliams 
į kūną turintį švitėjimo ypa
tumų, to kūno molekulės (ma
žos dalelytės) susigrupuoja 
tam tikroj formoj ir per tai 
suima (absorbuoja) šviesos en
ergiją, kurią ir pasilaiko tol, 
kol veikia jį šviesos spinduliai. 
Vėliau, kai nustoja veikti švie
sos spinduliai, kai pasidaro 
tamsu, tos pačios kūno mole- 
ku'ės grįžta į pirmykštę padė
tį ir per tai suimtąją energiją 
vėl išleidžia atgal į erdvę, kuri 
pasireiškia šviesos pavidalą. To
dėl švitintieji kūnai ilgai lai
komi tamsumoje nustoja švitė
jimo ypatumų, bet tas ypaty
bes vėl atgauna, kai tik paten 
ka į jį šviesos spindulių. Iš to 
seka išvada, kad šios rųšies švi
tintieji kūnai,* būdami šviesoje, 
sugeria ją, o. tamsumoje tą su-1 
gertąją išleidžia atgal.

Yra dar švintinčių kūnų, ku
riems šis aiškinimas netinka. 
Visi gerai žinome, kad kartais 
supuvęs medis tamsumoj šviti 
baltai melsva šviesa. Dabar pa
darykime tokį bandymą: paim
kime švitinti supuvėlį, gerai jį 
išdžiovinkime ir padėkime tam
sumoje. Dabar pamatysim, kad 
pirma švitėjęs supuvėlis jau ne- 
bešviti. Bet jei tą patį supu
vėlį vėl sudrėkinsime, tai supu
vėlis vėl įgis švitėjimo ypatu
mų. Taip galime padaryti ke
letą kartų ir vis tą pat paste
bėsime. Iš to jau galime da-

nėliai reikalauja dar ir kitų iš
orinių sąlygų patenkinimo, pav„ 
nė vieno 
ežere ar 
randami 
ar ore.

Supuvėlio medžio ir švitinčiu 
gyvūnėlių Švitėjimas aiškina
mas/ kaip pirma sakiau, tam 
tikru chemišku jungimusi. Gy
vūnėlio švitinčiuose organuose 
randamą tam tikros medžiagos, 
moksliškiau kalbant, tam tikro 
fermento bei enzimo taip va
dinamos liuciferazės ir dar tam 
tikro chemiško junginio taip va
dinamo, pasak gamtininką Du- 
boi, liuciferinu. Kai gyvūnėlis 
šviti, tai jo liuciferinas jungia
si su deguonimi, o liuciferazū 
jiems jungtis padeda, bet pa
ti jungimosi reakcijoj nedaly- 
vadja. Tačiau be liuciferazės 
nevyksta nė liucįferino su de
guonimi jungimasis. Šį gyvūnė
lio organą galime palyginti ži
balo lempai, kur liuciferinas 
vaidina žibalo rolę, o liucifera
zė — knato. Kaip žibalas lem
poj be knato- nedega, taip ir 
liuciferinas be liuciferazės ne
si jungia su deguonimi, kitais 
žodžiais betariant, nedega.

Taip maždaug 
gyvūnų bei kitų 
ną švitėjimas.

ir aiškinama 
švitinčiu lai- v

J. J s n s.

18” FURNASAS
Karštu Oru Apšildymui

VISAI NAUJAS$4995
Padarytas 16 storo 
Cast Iron. Pilnai 
baigtas ir gatavas 
įrengimui.

SPALIO 15-TĄ

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halstod St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

PIRMAS IMOKEJ1MAS

Apšildymo Sistemos 
Paslnaudokit mu
sų KREDITO 
PLANU, kurs pa
dės jum APŠIL
DYMO įrengimus 
įsitaisyt DABAR 
o laukti ligi ftfr- 
kntnčlo spalio 
pirmų linokčjlinų 
įnešti.

Automatinis Stokeris
$9995

Taupo kurą. Tvir
tai subudavotas. 1 
iki 50 svarų per 
v ai andą. Pritaiko- 
komas nuo 1 iki 
3 šeimų naknui.

PIRMAS ĮMOKĖSIMAS SPALIO 15-TĄ

3-ŠMOTŲ VONINĖS SETAS

$3295
Vonia, Lavatory 
ir klozeto Kom
binacija. Viskas 
1 nųšies balto 
enamelio, neskai
tant fitingų.

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ATDARA ANTRAD., KKTVIRTAD. 
IKI 11 VAK. 8KKMAD. IKI 3 P. P.

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

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT 

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

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

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

ryti išvadą, kad išdžiovintas su? 
puvėlis, jei tik nėra vandens bei 
drėgmės, nešviti. Tokiu budu, 
norint, kad supuvėlis švitėtų, 
būtinai reikalinga vandens. Be 
to, supuvęs medis nešviti ir ta
da, kai trūksta oro, ką jau 1667 
m. gamtininkas Robertas Boy- 
le’s pastebjėo. Dėl tos priežas
ties puvėsių švitėjimo negalima 
aiškinti fosforoscencijos reiški
niu esant, nes fosforoscencija 
pastebima ir ten, kur nėra nei 
oro nei vandens. Už tai sako
ma, kad puvėsių švitėjimas tai 
yra lėtas kūno jpngimasis su 
deguonimi bei degimas, kuris 
vyksta tik tuomet,’ kai yra pa
kankamai drėgmės;

Tokius pat švitėjimo ypatu
mus, kaip supuvęs medis, turi 
dar švitintieji gyvūnėliai.. Tų 
gyvūnėlių Lietuvoj nedaug te
pasitaiko, bet už > tai kituose 
kraštuose, ypač . šiltose; jurose, 
jų yra gana daug/ Charakterin
giausias pas mus randamas švi- 
tintis gyvūnėlis — tai šv. -Jorio 
vabalėlis; kur naktimis spindi 
lyg žvakutė. Kai kuriose juro
se taip daug tam; tikrų švitin- 
čių gyvūnėlių — medūzų, jog 
naktį juros paviršius nuo jų 
mirgėte mirga, kaip pas mus 
žiemą sniegas prieš mėnulio 
šviesą. Jurų gilumose užtinka 
ma dar gana daug švitinčiu1 žu
vy. ' '' . . ■

Tie minėti švitintieji gyvū
nai šviti panašiai, kaip ir su
puvęs medis. Jie šviti tik ta
da, kai yra drėgmės ir deguo
nies. Ir iš tikrųjų: išdžiovintos 
medūzos, kaip ispanų gamtinin
kas kunigas Spallanzani’s paste
bėjo, jei tik trūksta vandens ir 
oro

Apiplėšė Septynias 
Moteris
' McKINLEY PARK. — Du 
banditai. įsigavo i grožio salio- 
ną, adresu 1844 W. 35th st., 
ir nuo savininkės, taipgi šešių 
kitų moterų buvusių viduj, su
sirinko $80 ir kelis laikrodė
lius.

inc ”1^-
^-^1701-31 W. CERMAK RD>^

ALLPHONES SEELEY 3277

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

SO. LAWNDALE AVĖ. 
and C. S ar orkas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių stogų. Pa-

Modern Roofing Co
1821

J. 
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

■■

nešviti. švitintieji gyvu-

5

I Turtas Virš$6,000,000.00
į ’ .7

Apart Apsaugos, Turime 0 E nn nnn O n 
į ATSARGOS FONDĄ ViršdJUUiUUŲ.UU 
I • !k Nėra •• Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
| Savąitės dienomis 9 A. M, iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

5

X

t • 
3 •

f

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

.....................~»nd
LOAN ASSOCIATION ofChic»p>
JUSTIN MACKIEVVICH. Eres.
4192 Archer Avenue

VlRginia 11^1

MNGS

A

o
s

N

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board qf Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. - kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
' GENERAL!AI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
ŲUMĖERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

.............-----.............................................................. ■ ■ /

FALLIED^ 
Luitiber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

REV COMPLETE

■
I

JJO ŠTILI.

HEATING 
PLANT

FOR

■ iiill'1 ?. f

6 NA1 
plony tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17” TIK
Red Jacketed Boilo- - • • 
ris. sn 470 kvad- 
ratinių p6dų karsto P
automatinis vandens w į 6 Į į 
leidimas, visi reika- # #
lingi fitingai, uždą* 
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo Įrengimui. 
Visa nauja medžtnga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų 16- 
dlrbysčlų boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI į
Į________GREIT IŠPILDOMI______ I

’ Apskaičiavimai noriąj teikiami veltui

C. MILLER cVmpany
1247 W. LAKE -MONroe 3387

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

t »

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

MANOR FURNITURE M a R T, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albaot> phone PROSPECT 5757-5758

i ■ ■ ■ r • . y

Miestas ir valstija.



*U.tiJiB>iOS, CHągo, iii šešfaŠ., rugpjūčio 16, 19'41

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily' News 

Published Daily Except Simday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ęateg:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3 c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ___ ___ __________
PilSfei mejtų _____
Trims mėnesiams
Pylėm mėnesiams_______ '
Vienam mėnesiui —_______

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija „_________—
Savaitei —..................... .......
Mėnesiui r-:..,/;;,;,

$8.00 
4.00 

.2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ...-------- :........__L.f $6.00

Pu$.ęi metų____... • ; - 6.25
Trims mėnesiams—' L75 
Dviem mėnesiams —......J— 1.25 
Vienam mėnesiui .75

Užsieniuose:

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ilh Telefonas Canal 8500.

Metams ------------
Pusei ineių____
.Trimą mėnesiams
PjnigŲS peikia siųsti pašto Monęy

Orderiu ką^rty suužsakyintL" 1

$$.00 
4,00 
2.50

Carizmas ir stalinizmas
Šiandien demokratinė Anglija ir jos sąjungininkai 

karįapja isyįejn sų Diktatoriška Rusija prieš hitlerišką 
Vokietiją. Rąnašį padėtis buvo ir pareitame pasąųjio Ka
re. 7u(įne,t lib.erajip.es Vąkarų Europos valstybės 4ėj,o iš
vien su cariška Rusija prieš K.a^erišk,os Vpkietijos mili- 
tarfcipą. Skiptųųias yra tiktai fąs, kąd Rusijos caro val
džią sįtęjo i kąrą pačioje pradžioje, o Stalino diktatūra 
beveik per dvejus metus Jaijkėsi palankaus Vokietijai pę- 
utyąjįtetę. Rusijos sovietų vąĮdžįą Čjųę kąriąutj taktai 
tuomet, kai vokiečiai ją užpuolė.

Stalinas pasirodė esąs blogesnis jdjploąiatas net ir ųž' 
carą Nikaiojų Antrąjį. Caras suprato, kad Rusijos im
perijai bus blogai, jeigu jisai nesusitars su Francuzija jr 
Anglija, nes viena Rusija negali atsiginti nuo kaizerio 
armijų. Caras buvo autokratas, bet jįsąį nepaisė, kad 
Francuzija yra respubliką, p.ęrgyvąnusį dįdžiąusią pa
saulyje revoliuciją. Norėdamas apsąiigojt} sąyę iiąpąriją, 
jisai pasirašė su ja karo sąjungą, ir kuomet frą.ncuzD 
respublikos prezidentas atvyko sų yizRįa į Petąrbprgą, 
caro gvardijos orkestrą net ąžgrojo “Marselietę”,—nors 
Rusijoje už tą revoliucinį frąą.cųzų hymną zmęųės būda
vo sodinami į kalėjimą!

Dabartinis Rusijos autokratas, Juozas Staliąag, to 
pramatymo neturėjo. Francuzijos ir Anglijos valdžios 
jam buvo “buržujai”, su kuriais jisai nenorėjo tartis dėl 
krašto apgynimo. Jisai nųtąrė pasitikėti Hitlerio “drau- 
gingųųių” ir pąsirąšą su juo “nepuolimo sutartį”, ma
nydamas, kad jo sovietinė imperija yra saugi. Stalinas 
žinojo, kad Hitleris rengiasi kariauti prieš Francuziją- 
ir Angliją, bet jisai to nepaisė. Tegu, girdi, Hitleris 
tiems “buržujams” duoda į kailį! Kol jie mušis, sovietų 
Rusija gyvens taikoje ir stiprins savo jėgas; < o be to,- 
Hitleris įUr žadėjo jam padovanoti dalį savo grobio ir 
pripažinti jo “įtakos sferomis”’ Pabaltijo kraštus ir Be
sarabiją.

Tokiu bųdu Stalinas matė progą ne tiktai išsisukti 
nuo karo, bet ir pasipelnyti, sustiprindamas savo galią 
Rusijoje ir pasaulyje. Jam sapnavosi Ivano Baisiojo ir 
Rętro Pįdžįojo garbės liaųrai. Jisai svajojo, kąd po ka
ro, kuris nualins ijr prives prie bankroto stipriausias 
“buržuazines” valstybes Senajame Pasaulyje, sovietų im
perija pasidarys tokią galinga, kokios dar istorija ne
buvo mačiusi.

Ęet šitos Kremliaus boso svajonės buvo paremtos 
kūdikiškų jo įsitikinimu, kąd Hitleris bus ištikimas sa
vo žodžiui ir Rusijos neužpuls, šiandien sunku net su
prasti, kod,ėl Stalinas buvo £oks didelis “beibę”. Jisai žį- 
npjp, ką rudasis Vokietijos diktatorius padarė su Čeko
slovakija. Jisai pąts su panieką tyčiojosi iš Chamberląį- 
no ir Daladier’o, kūrinos Adolfas begėdiškai ąpšmutįno 
Miųn.choąo koąferekcijoje. ' x

Jisąi paskui matė, kaip jSįtleris sutrempė savo 
“draugingumo” sutartį su Lenkija; kaip jisai sulaužė 
savp iškilmingus prižadus Norvegijai, Holandijai, Dani
jai ir Belgijai. Bet vistiek Stalinas aklai tikėjo, kad na
cių “fiureris” jo nelies, ir jisai iš kailio nėrėsi, stengda^ 
masis tam bąndįtui padėti, teisindamas kiekvieną jo 
smurto žygį ip purvais drapstydamas demokratines val
džias, kuriąs stengėsi Hitlerio agresijoms pasipriešinti!

Per 20 mėnesių jisai šitaip save mulkino, nenumany
damas, kad Hitleris galanda jam peilį. Per tą laiką Hit
leris suspėjo sutriuškinti visus savo oponentus Europos 
žemyne, ir kuomet jisai, pagaliau, puolė savo “draugą” 
piauti, tai šis neberado artimoje kaimynystėje nė vieno 
falkininko, kuris galėtų jam ateiti į pagalbą. Tik Stali
no purvais apdrapstytieji Anglijos ir Amerikos “buržu
jai” pasisiūlė duoti jam paramą-

Cariškoji Rusija nebuvo tokiose desperatiškose są
lygose vokiečių užklupta. Todėl ji išsilaikė karo fronte 
pustrečių metų. Po 1917 metų revoliucijos Rusija dar 
kariavo prieš ęąątralipąs valstybes pusę metą, ir jeigu 
ne išdavikiška Lenino propaganda (Leniną buvo atsiun
tęs į Rusiją specialiu traukiniu Vokietijos generalinis 
Štabas!), kuris sųdemorąliząyo Rusijoj Jęąreiyįų^, tąį Rų-. 
sija butų kovojusi iki pergalės. Q šiandien ąngląi gei-5 
,džia, kad rusai sugebėtų atsilaikyti prieš nors
trejetą mėnesių!

Pereitame pąsąųlip kąre Vokietija turėjo kąrįauti' 
į du frontu, ir todėl ji buvo sumušta. O dabar ji veda 
yįenę fronto karą — pasidėkojant “draugui” Stalinui?

Visa pasibaisėtinoji nacių divizijų jėga gulą rusus, ir jie 
yrą priversti visą laiką trauktis.

Anglija ir Amerika bijo, kad rusai ne tik bus nu
stumti toli į rytus, atiduodami Hitleriui turtingiausius 
Sovietų Sąjungos plotus, kuriuos jisai paskui panaudos 
savo karo mašinos maitinimui ir stiprinimui; bet jie bi
jo, kad rusai, paijsę grumtis su naciais, gali pakrikti ir 
kapituliuoti, kaip Francuzija kad kapituliavo. Kas tuo
met pajėgtų Hitlerio galybei pasipriešinti?..

Štai dėlko Churchillas ir Rooseveltas stengiasi vi
sokiais budais padrąsinti rusus, kąd jie nepasiduotu, ir 
žada jiems visokią paramą. Jip ketina siųsti pas Staliną j 
karines, ekonomines ir kitokius misijas, jkąd tik sovįetų- 
armijos ilgįaųs laikytųsi. Ar daug tąi pagelbės, n.ežįmąj

Bet čia ir vėl prisimena pereitasis pąsąųlio karas/ 
Kuomet Jungtinės Valstybės rengėsi stotį į jkovą prieš' 
Vokietiją, milionai žmonių Amerikoje piktinusį, kad De
mokratinė Amerika talkininkąųs Rusijos carizmui, sute
pusiam savo vardą žydų pogromais ir politinių kalinių 
kankinimais. Tačiau 1917 m. vasario mėnesyje Rusijoje 
kijo revoliucija; caro valdžia buvo nuversta. Su kokių 
džiaugsmu tuomet Amerikos visuomenė sveikino laisvos- 
Rusijos valdžią! Amerika stojo į karą demokratijų pu
sėje, nebijodama, kad jos ginklas sustiprins despotiškąjį: 
Rusijos carizmą. ( <

O šiandien ? ...
Paugelis tikisi, ka,d, neilgai trukus, ir šiame kare 

demokratijoms nereikės talkininkauti Rusijos despotams, 
kurie savo žiaurumu ir žioplumu daro gėdą civilizuotam 
pasauliui.

Tačiau vyriausias demokratijų uždavinys šioje va
landoje yra sumušti Hitlerį, nežiūrint Stalino ir staliniz
mo. ■

=-A P ŽVALGAI

LAIKINOJI LIETUVOS
VYRIAUSYBE jau

PANAIKINTA
Jau yra žinoma, kad, okupa

vę Lietuvę, vokiečiai pastatė ją 
po nacių komisarų valdžia, šve
dų laikraštis “Aftonbladet” pra
neša, kad Reicho komisaras 
Ostlandui, Lohse, formaliai pa
naikino Lietuvos laikinąją vy-, 
riausybę, kuri buvo ęusidarįusi 
birželio .23 d. Esą,— į

“Kai laikinosios Vyriausy
bės nariai išgirdo apie savo 
atstatymą, jie visi susirinkto, 
vadovaujami Ambrazevi- 
cįaųs, prie nežinomojo karei
vio kapo ir uždėjo vainiką. 
Kai kurių ministerių veiduo
se buvo matyt ašaros. Dide
lis nusiminimas pakeitė ne
seniai dar viešpatavusį Kau
no gyventojų tarpe entuziaz
mą.”
Reicho komisaras Lohse pa

skyrė Lietuvai generalinį komi
sarą Renteleną. O šis sudarė 
administracinį aparatą, padalin
tą į tris šakas: pojitinį depar
tamentą, kurio viršininku tąpo. 
paskirtas pulk. Kubiliunąs; eko
nominį Dėpartąmen.tą, po proįf.: 
Jurgučio yadųvybe; ir susisieki
mo dępąytąmentą, kuris paves
ta tvarkyti Germanui. O gen. 
Raštikis, apie kurį pradžioje 
buvo skelbiama, kad jisai va
dovausiąs visam krašto atstaty
mo darbui, yrą visai pastumtas 
i šalį.

Reįškią, apsigavo ne tiktąi 
pulk. Škirpa, kuris tikėjosi pa
tapti “fiurerio” įgaliotiniu ir 
valdyti “išvaduotą” Lietuvą. Vi
si, kurie tikėjo Hitlerio paža
dais, tapo ąpgauti.

Pasirodo, “Naujienos” rašė 
tiesą, kuomet jos įspėjo vjsuo-. 
meųę, kad iš hitlerininkų Lietu
va negali laukti ųieko gero.

KAD HEROJUS, TAI 
” HEROJUS

Norėdama išgarbinti Stalino
raudonosios armijos maršalus, 
“Laisvė” įdėjo jų neva biogra
fiją^, kuriosę pą$aXojąipą įįię’ 
visų^ius “didvyrius” jų žy
gius, bet užtylima negarbinga 
Vorošilovo, Timošenko ir Bu- 
Aeiųiy’o “ąriklinės ąrmįjos”į 
Jkąmpąnija 1920 m., dėl kurios' 
sovietų Rusija pjplaimėjo karą5 
su lenkais.

Apie ūsuotąjį kąyąlęrijos 
vachmistrą Budenny staliųcų

“Budionny, sūnūs Dono 
srities, y^ra legendinis įkūrė
jas Raudonosiom Kavalerijos 
ir atstovauja geriausias (?— 
“N.” Red.) Dono kazokų mi- 
litarines tradicijas. Jo puikus 
mūšiai tėvynės gynime yra 
apipinti liaudies dainomis.

“Budionny, vaiku būda
mas, negavo mokslo ir išmo
ko rašyti ir skaityti tiktai 
per savp. Bet jo mokymasis 
armijoje buvo ilgas ir rūpes
tingas. Japonų-rusų kare jis 
buvo kaipo paprastas karys, 
1914-17 metų kare dalyvavo 
kaipo oficierius (tokio daly
ko Rusijoje nebuvo, kad pa
prastas kareivis, nelankęs jo
kios mokyklos ir tik “per sa
ve” pramokęs skaityti ir ra
šyti, butų pakeltas į oficie
rius! “N.” Red.), šitie 
metai buvo metai užpildyti 
nuolatinių muštru ir griežtą 
disciplina. Budionny kentėjo 
pajuokimus ir mušimus eu
ristines armijos ofičierių ran
kose.”
Tai jau, iš tiesų, herojus. Ne 

tik nemokša, bet ir buvęs pa
juokiamas ir mušamas armijo
je! Tai, matyt, pagal Rusijos 
“liaudišką’^ filosofiją, kuri s^- 
ko: “Už plaktą septynis neplau
tus duodą”.

Jeigu Bųdęnny buvo armijo
je pajuokiamas ir mušamas, tai 
aišku, kad jisai buvo prastas 
kareivis. Yra nemažai lietuvių, 
tarnavusių senosios Rusijos ka
riuomenėje, ir jie žino, kad ge
rų ir gabių kareivių nemušdą- 
vo. Bet, gal būt, to reikalavo 
“geriausios” Dono kazokų trą- 
dicijos?

Kaip toks mušamas ir parū
kiamas kareivis galėjo caro ar
mijoje pakilti į oficierius, Jai 
— misterija, kurios, veikiausią, 
nė Maskvos davatkos negaįętų 
išaiškinti. Tačiau, komunistąųis 
smegenų juk nereikia. Į kiek
vieną nesąmonę, kurią Staljųas 
paskelbia, tikėk — ir busi Iš
ganytas !

HESSO MISTERIJA

Dar ligi šiol nėra patenkiųąų- 
čiu bųdu išąįškųųas sensapįn- 
gąs Rudolfo Jles^o, Vokietį jus 
ną.cįų partijos vąUo, skridimas 
į Škotiją- Amerikos ir Europos 
spaudoje buvo visokių spel^ąjį- 
iųų, Kurie yijenas .anfrum prieš
tarauja.

Yįė»^ ArpjerjJię.s rądio ^o-

mentę torius, Wythe Williaiųs, 
sakosi gavęs iš patikimo as-‘ 
mfens Vokietijoje tikrų informa
cijų ne tiktai apie misterišką 
Hesso kelionę į britų salas, be,t( 
ir apie yokįe^ų-rusų ką^o prie
žastis. Jo žiųiomis, ųaęlų fiurę-. 
rio padėjėjas pavogė svambų <įo- 
kum,eųtę iš Vokietijos užsienių, 
reikalų mįh^.tęrijoš ^ąąceliajrį- 
jos, su tikslų i$Dą,Qtį ąngjlams ir 
sutrųKdyti tam tikrus ^okięti- 
jos valdžios planus, kų^ems ji
sai ijieprįM1^-

Tąs ^Įesso pavogtas doku- 
lįųen^tąs bųygs
įoa k^Q s^.ųųg^s pįrpjektas. 
Naciai, gįrDį, jTgpg^i ‘ pasiūlyti

bųvų pJąųųųjaĮpąs fl^rio su- 
sįfibįmąs, sų Stąjiųų jįąjm karo 
$ąjungęs s(ųn)ą.nyww apsvarsty
ti, Ęet savo pasi.ųįypią vokie-’ 
čiai jungė sų keliopiįs labai 
gyieztOjiųL .sęlyg9|nįs, kurias' 
Stalinas vargiai butų galėjęs1 
priimti, jeigu butų norėjęs ųe-1 
pavirsti visišku VobJetijęs vasa
lu. Top sąlygos, yąao Wytjie' 
Ayilliąųis, bųy,9 tokios:

“L Pusė Ran.dpnps.ips ar-, 
mijps turi būti perkelta į 
Centralinę Aziją, pasiruo
šiant pulti Indiją. i

“2. Rita pusė, išjųiant (de“ 
šimtį divizijų, paskirtų sie
nos saugojimui, turi b.ųt pg“ 
kelia 200 mylių nuo sienos.

“3. Vyriausieji Rusijos ge
ležinkeliai, kurie eina iš ry
tų į vakarus, turi būt paves-1 
ti Vokįe.tijps kontrolei, ij<i 
pasibaigs karas.

“4. Visi Pabaltos Jaivų sta
tymo uostai turi būti išnuo- 
mųoti Vokietijai penkcrięms 
metams.

“5. Vokietijos Vyriausios 
Ekonominės Komisijos eks
pertai tvarkys sovietų naftos 
gamybą ir žemės ūkį, kąd 
butų užtikrintas pilnas pra
monės bendradarbįaviiųas.”
Už šitas sąlygas Vokietija ža

dėjo Rusijai garantuoti jos da
bar tįnes (t. y. pereito gegužės 
mėdėšjo) sienąs ir duoti jai 
priedo išėjimą į Indijos Vande
nyną. Rusijai buvo siūloma su
daryti su Vokietija puolimo įr 
apsigynimo karo sąjungą.

Tai šitą dokumentą Rudolf 
Hess išvogė ir, nuskridęs į Ško
tiją, atidavė Churchillui. Angli
jos,premjeras parodė jį sovietų 
ambasadoriui Londone Mais- 
kiui, kuris pranešė apie tai Mas-

J. Karys-Kareckas

Lietuvos pinigai ligi Vytauto 
Didžiojo mirties

(Tęsinys)
Pagaliau XIV amž. pabaigpje, 

pasirodė Lietuvoj pirmieji lietų-( 
viski pinigai. Tai buvo Vladi
miro Algirdaičio, Kijevo -kųn. 
sidabrinės monetos. Jos svėrė 
vidutiniškai apie 0,60 gr., gry-, 
no ^įdąbro jopp Jąiyo lįgi 0,4^2 
gr., todėl jų praba išreiškiame 
0,800. To$e mpųetose randaųp 
kryžiaus ženklai ir totorių žen-| 
kįas “tamga”. Tamga Vladimirų 
piniguose atsirado dėl to, kąd 
šis Algirdaitis valdė Kijevą pą- 
gal Algirdo su totoriais sus'U 
tarimą ir mokėjo Aukso ortįae 
mokesčius. Totoriai laikėsi pa-i 
pročio, kad bet kuris kraštus, 
kuris bent dalį savo suverenu
mo turėjo iš jų, privalėjo savo 
piniguose kaldinti ir jų ženk- 
H- - 1

Apie 1386 m. pasirodė jau. 
Vilniuje kaldintos Lietuvos mo
netos, vadinamieji pinigėliai!). 
Vienoje jų pusėje randame Ge- 
dinimno stulpus, antroje — ie
ties smaigalį. Kitose tų mone
tų atmainose, šalia ieties smai
galio, jau randamas ir taiąyjk- 
lingąs kryžius, ąiuląs išvadą, 
jog pirmi Vilniuje kaldinti Lie
tuvos pinigai išėjo apyvarton 
dar prieš krikščionybės įvedi
mą. Šiuos pinigus kaldino did. 
Lietuvos kunig. Jogaila, o jam 
1387 m. išvykus Krokuvon, tę
sė jo brolis Skirgaila, paliktas 
Lietuvoje Jogailos vietininku. 
Kunsto tyrimais, vidutin. pini-l 
gelio svoris buvęs 0,33 gr. Gry
no sidabro tuose pinigėliuose 
buvę apie 0,165 gr., taigi jų 
prabą tyuvusį 0,50,0. Esamas pi
nigėliuose sidabro kiekis rodo, 
jog jų kursas turėjo būti 0,1 
tuolaikinio Pragos grašio, nes 
Vaclovo IV grašis, prof. Piėkc- 
siA$kio tyrimais, turėjęs gryno 
sidabro' 1,835 gr., taigi p,e daug 
daugįąu ,ųž 10 vietos pinigėlių 

,650), o krašto pi- 
pigas, sųprąųtama, turėjo bū
ti jbppt kiejk aukščiau vertiną-

pąpjtąpąeųtą ir buvo pasieku
sį tepaį aukštą poziciją. Bet 
Jkaį p,ą^iškėjo, kad ji komu-

kvai.
Nuo to laiko Stalino nusistą- 

tymas Vokietijos link pasikei
tė. Rusijos diktatorius pajuto, 
kad naciai rengiasi griebti j arų 
už gerklės.

Netrukus, Vokietija, iš liesų, 
pradėjo karą prieš SSSR.

Tai šitokią istoriją pąsakoją 
tas radio komentatorius. Ar pįi 
tikra, kas gali žinęti?

KOMUNISTAI ŠNIPINĖ
JO HITLERIO NAUDAI

J. V. kongrese pereitą pirma
dienį buvo iškelta aikšlėn, kąd 
Bostono apielinkėje veikė kų- 
munistų šnipai, kurie rinkdavo 
žinias apie siunčiamus Anglijon 
laivus ir perduodavo jas Hitle
rio agentams. Tą šnipų lizdą 
buvo sudarę Fernandą Reed, iš 
Cambridge, Mass., ir jos šeimų. 
Juos susekė federalinis valdžios 
agentas S. V. Birmingh.am. ‘ '

Apie tai rašo “Keleivis”:
“Į šitą skandalą yra įveltas 

ir Sovietų ambasadoriaus U- 
manskio varęlas. Yra sugau
tas Umanskįo laiškas, rašy
tas į Cambridge, Mass., žipų- 
mai Fernandai Reed, kuriąs 
duktė, Nancy Reed, dirbę ną- 
cių naudai, kol Hitleris nę- 
buvo su Stalinu susipiovęą. 
Tame Umanskio laiške esą 
kalbama apie ruošiamą tąi 
Fernandai Reed kelionę j Sų?
vietų Rusiją.

“Jos duktė Nancy, kuri 
šnipinėdayo nacių naudai, 
esantį žymi komunistų veį- 
kėja. Ji buvo įsįgavusi į Nęw 
Yorko valstijos Darbo IJe*

Kįęk kitokios yra Vytauto Di
džiojo monetos kurias jis kal
dino Kaune, nesantaikos su Jo
gaila metu, šių monetų vidu
tinis svoris 0,39 gr., gryno si
dabro jose randama apie .0,29 
gr., taigi jų praba buvusi 0,750. 
Vienoje monetų pusėje atvaiz
duota vytis, antroje — Gedimi
no stulpai ir šąlia jų įkompo
nuota raidė “K”. Pagal esamą 
juose sidabro kiekį, rodytųsi, 
kad Vytauto pinigai turėjo bū
ti du kartu vertesni už vilniš
kius . pinigėlius. Už čekų grašį 
j.ų mokėta po penkis. Kai kas 
iš numizmatų tuos pinigus va
dina lietuviškomis kapeikomis. 
Bet tai, tur būt, toliausia nuo 
tiesos, kadąpgį jie nei su isto- 
ppe Maskvos kapeiką, jųes su 
tą sąvoka ųięk.ę b,ejąDr# nejturi. 
Tąį tik dvigubus pipįgėlis, ir 
tįek.

4) šios monetos pinigėlių vardą 
turėjo nuo pat pradžios^ Taip juos 
vadinant užtinkame ir vėlesniais lai
kais, butept, XVI amž. Gudiškai ra
šytuose raštuose jie vadinami “Pe- 
nezi” (žiur. Istorijos Archyvas Į .t. 
puslapis 556 ir kt.) J. K.

(Bus daugiau)

SMULKIOS ŽINIOS

Hirąnuma nepajėgs 
pagyti

TOKIO, Japonija, rugp. 15 d. 
— Gydytojai nemano, kad va
kar pašautas japonų viceprem
jeras Hiranuma pajėgs sustip
rėti. Senyvas amžius ir silpna 
sveikata atima visas viltis.

Pažymėtina, kad Hiranupia 
savo laikų buvo slaptos japo
nų opgąnfcacijos nariu, kuri po
litikos tikslams vartojo terorą, 

« A
Hirąn.ųma kitiems nešė mir

ties spreądjmus, o dabar pats 
nukentėjo nuę tokio paties gįn- 
klo.

22 žuvo orlaivio 
nelaimėj

į,. .uur.r ...... .  ..  .............................

ųį^jtė, šią vasarą ji buvo iš 
jtflS įętųigos jyaliuoąuęta.

“j^rųunistų veiklos tyrinė- 
t^ąs V. Ėirminghaiii, ku- 
yią pristatė Kongreso komi
sijai ^Vąshingtone šiuos fak- 
įųų, sąkų, jog Ajtrš. Rę^ęd va^r- 
du yra užrašytas Amerikos 
komunislų organas !“DaiJy 
Workęr”, įf Icįd viena jos 
duktė, M^s. Mąry ^eęd Lįopė-1

iv’1* /'veiP 
Leningrade. Taigi visa Reedų< 
šeimyna\esanti tampriais ry- 
š)ųįs•’suĮyųgla' s.Ų kęiųųniz-

7............ '
“P^tdiįivąs ^iriningjiąin; 

bųyo . Sj/asjiiingtp^ne paklaus-- 
(U3 ? ‘ ’ į

“ ‘Ap tpųi tamstą .nęginęi-; 
jpmų iiiv/jjyiiŲ, k^fi iki rusų 
yękįečių Beetl

hiforzųaciįj/ apie 
siuntiwi^ Ąngli-

aji tupu 11/egiiįčįja- 
fiiF-

“$up.iųgį.iaių sakosi ^šjk-į- 
viena¥> 

kiep^ę Ncw Yęrke, kur gyye-, 
į>a-i 

rad?s P“' 
slėptus po jos motinos na
mais Sandvvich miestely, ant 
Cape Cod, netoli nuo Bosto
no.”
Tai dar vienas įrodymas, kad

Amerikos komunistai visu atsi-
dėjimu tarnavo Hitleriui — tol, 
kol Hitleris neužpuolė sovietų 
Rusijos. Komunistai nesidrovė
jo net eiti šnipų pareigas na
ciams ! ' .

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d- — 22 asmenys žuvo or
laivio nelaįrpėje, kuri įvyko An
glijoj. Žuvusiųjų tarpe yra 12 
Jungtinių Valstybių piliečių, ku
rią skrisdįųo per vandenyną lėk
tuvus britams.

žuvusiųjų tarpe randasi Ar- 
tbųr britų ginklų pir
kimo kprnįsijęs pirmininkas.

Didžiulis orlaivis sėkmingai 
pakilo nuo ąęrodromp, bet vė
liau pasisuko, nukrito, užsidegė 
ir atnešė mirtį 22 asmenims.

KOBESPONOENCIJA
..... ....................... I ■ I   —■——————" —
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Licpfp, III.
Grįžusi iš ąlųąjpgą p-ia tylarion 

Ascillienje ąųi^įkįai ^rą/lėjo 
y,W-'

Šiomis dįeųpųiis pusėtinai 
sąąjės “i^uejupta” iš
ąfęątogų p-įą Marięn A‘sycįnicnė. 
^tę^/ęgas ji pra^o Čjw|nr Rį- 
ver, Mieli., kur ^ąųdąsį ųepra- 
ęinami i^ kur dą^ai ga
lima “į pažines sueiti” su stir- 
nępiį.6, bried^iaįs įr nneškomis.

Grįžusi iš atostogų p-ia As- 
cillienė tuoj pradėjo energingai 
darbuotis: į Chicagos Lietuvių 
Draugiją ji įrašė net penkis na
rius. Šia proga ji nori pareikšti
didžiausią padėką poniai Fran-
ces Putrienei, kuri padėjo jai 
įrašyti naujus narius. Be jos 
pagalbos, sako p-ia Ascillienė, 
toks didelis pasisekimas butų 
buvęs neįmanomas.

lib.erajip.es


šešta#., rugpjūčio Į6, 1941 NAUJIENOS, Chjcago, III.

Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

vi- 
eia

(Tęsinys)
—Tai reiškia, kad visur rei

kia lietuviškai kalbėti ir lietu
ve pasirodyti. Tai jau ir ginsi
me lietuviškumą. Ak, Ėvikc, 
buk mano draugė! Eisiva, dirb- 
siva kartu. O bus neapsakomai 
gražu!

—Aš busiu tavo draugė am
žinai! — prisižada Dagytė.

—Bet ką pasakys Jonis į 
Są šitą musų naują ... kaip 
pasakyti...

—Į šitą naują idėją... Jis su 
tuo sutiks. O jeigu nesutiks, tai 
tegu eina, kur tinkamas.

Advė ne visai sutinka su Ėvės 
nuomone. Jai beveik skaudu, 
kad sesuo apie brolf taip, be
veik su panieka kalba. Bet ji 
nęžių.o, ką ąfcakytb ir tyli. O 
Evutė čiauškia toliau:

—Aš šiandien pat rašysiu Ję- 
niui apie yį$ą, visa. Rašyk ir tų. 
Kai jis matys, kad mudvi abi 
esava vienos nuomonės, bus la-

RESTAURANT

bai patenkintas. Ir pasidžiaugs...; 
Žinai, šį rytą pas mus buvo at
ėjęs senasis Buivydas ir man 
pasakojo, kad ateinantį sekma-; 
dienį pas Joniškį bus didelis lie
tuvių susirinkimas. Ta proga 
norima ir musų parapijoje į- 
steigti jaunųjų draugiją. Eisiva 
ir mudvi.

—Bet tu vis dėlto turi moti
nos klausyti. Juk ji tavęs neleis.

—Aš Dagienei nesakysiu, kad 
einu į lietuvių susirinkimą, — 
juokdamosi atsako Ėvė, — ę 
man sugrįžus... Tegul barasi.

—Dagikė Dagienei nieko ne
sakys, — juękiąsi ir Advė, ę Ė-; 
ve primena, kad taip skamba 
kilniau...

Advė taip pat mano, kad bu
tų beveik pravartu nueiti į su
sirinkimą. O Ėve jau svajoją:

—Įsteigsime jaunųjų draugi
ją, prisidesiya prie valdybos, 9; 
jtąd.ą įjnsiva žadinti ųiusų kraš
tą, kaip vakar ansai ponąs įš 
miesto kad sakė.

Džiaugsmu nesitverdama, Ę- 
vč ap.k,?,*?,*’?? j.r
vi pradeda veikti, ;io^s mdvįęjiį

sprūdo jai iš burnos, o Ėvė kiek 
nuraudo:

—Dagiene papratusi bartis,—- 
atlenkė ji, — bet piekas jos ne
klauso. f

Advė vėl nori priminti, kad 
reikią motinos klausyti, bet ji 
mato, kad nevertą. Ėyųte turi 
ąukso širdį, bet ir galvą per sa
ve. Niekas jąų jos nebesųtaįsys 
daugiau...

Šeštadienio yąką^ąs.
Advė Pei^ąįųyte pųėįo į 

pines ,ą$jt mę^ięs J^pę Šyj.ežių 
gėjių padėtį. jki 
buvę keįįt? Jau ^nįfį 
metą;, p^tįpą pąjegą 
šąjįą jt^ėvelję.

te?
la ji aelž-

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški

Su (gedausiu Stoniu 

P. BALČIŪNAS ir 
M- ARS£J, Sąv.

retų.
Bagaliau, nusišluosčiusi ąša- 

ras, pareiškė Ęyė, kad jąi eąąsį 
laikas bėgti namo. Šiaip n;ęjtį-Į 
na, esą, vėį barsis.

—Ar, kad tu pas mane ąteį- 
ni, tave mętįna barą 7 — ne, ąę- 

’ butų reikėję klausti, bet taip įš-i

skausmo rr.TA..1 ™TT „

k9, ir jis tųpj Ajjvė ,<j,ay 
pjąžy.tė

Už tai kuo skaudžiausiai ji 
peygyyepę lųotinos m .rtį. Ęei, 
laimei ar nelaimei, nebuvo lai
ko ilgai sielvartauti. Prasidėjo 
naujas gyvenimas.

Atėjusi į kapines, paprastai 
Ądyė verkdavo. Bet šiandien jos 
mintys pakeltos, ir ji kuone 
Įįnkąift.ą.

0 Pc kaiP P?“
prastai, prie Jonio, bet užlip
tos visiškai kitais reikalais. 
Kaip tai pavadinti, ji lyg ir ne- 
Žinę. $ą, ir pęr,ęjkla- Ji jaučią, 
kad jos sielą peša nauji kaži 
k.ękįę spąrnąį į nąųją pasaulį, 
kuris tuo tarpu, deja, tik svajp- 
V|se (tępąžįįaųąąs'‘

Ak, ji liek menkai težino a-

r v •
stydamas lazdele, pamažu link 
jos atėjo.

—Dėkui, tėtukui, dėkui! 
vėlai dar kapipęse?

Senis atsisėdo šalia Advės ant 
suolelio, atsikęsėjo, kelis kar-> 
jtus sunkią; ątsį^vėpė, sukeitė 
.kryžiais pirštus ir pastebėjo: *

—Bene nori klausti, J<o ąš 
čionai ieškau. Neklausk, bet 
yerČjąu pąsakyk, ką t>u čįą vei
ki?

—Alėją,u mainytę aplankyti. 
P ką ąįt|ąpk^7 Tavo namiš
kiai pe ,čįą pąiaidod.

—Sąkįąu, ųekl.ąųsk. Ęet, * 
jnk ir pw^yii: ’^ęinn sa- 
yp feų^mąją ^eyįšjk.ę ;ąpląnkyti< 

ąšt.ųntą dešjmji jau, 
^veŲm.ąs pąwJ 

diUj. Nekpsįtepg!įu nueiti į anuos’ 
kapus, kar ^ąųo žpiopa paįaį-' 
dojt.ą įr vąikąi. Tąi ir ąįte‘n,u čia. 
įtšsirin^V ^ia są.9 ft|ap! 
visvien, kur mane pjL.idos. Vi
sur yrą ta pati Dievo sutverto-’ 
ji žeme 
Bei dar 
būti, kol pamatysiu lietuvišką 
kareivį. Tada jau galėsiu mir
ti. Turiu pamatyti ir pamaty
siu.

kur man

vi ;ur lietuviška žeme, 
noriu taip ilgai gyvas

Advej patinka šita mintis. 
Tikrai gražu butų, kad į kraštą 
ateitų Lietuvos kareiviai, kurie 
dabar, kaip laikraščiai rašo, 
kaujasi su visokiais priešais.

—-Kodėl puola visi taip bai-

»• • 1 • ' v < • . :dę.ug žųiotį! Juk Jai kiekvieno 
lįe.tuvįę pareiga. Bet kaip, bet

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Poc'ahbntas Miųę 
Run iš geriausių mainų, daug $O OE 
d.uJkių išimta............................. " ?

Pęrkąnt 5 topus ąr dapgiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BANP LUĄJĮĘ r - f ĮQb25 
Sales taksai ekstra.

—Dieve, duok labą vakarą!
Pąį<ėlųsi ą]kįs, Advė išvydo 

senąjį Buivydą, kuris, pasirapi-
• * f . . . • . •- s « . . •. . • < • * Į

MADOS

Jus persjtikrinpite, rrur^.'? ųtdžiausį Pasirinkimu

IR VISOKIAI!
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų 
kia numokėti. Mokėki

CARR MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. Vli tory 1272
—— ■ — I ■■■ ■ ■!■ ■ !■■■■■■ .............................ll.lll
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• Lentų
• Medžiagų 

Stogam^
• Medžio 

Reikmę 
Statybą

mas, bet senis, tur būt, to klau
simo neišgirdo, jrs nieko į tai 
neatsakė.

—Žinau, kad tu myli LieĮuy^, 
— kiek tylėjęs, pradėjo Buivy
das, — nors tu ir tyli. Gerai 
taip, tu busi kraštui reikąlinga. 
Ir tau be Įjiętuvos gyventi jįm 
nebeįmanomai.

Adyė nę visiškai ^supranta jo 
žodžius. Jį /sako;

—Tėtukai, papasakok ką 
nors apie Lietuvą.'Aš tiek men
kai apie ją težinau.

—Ir aš rųėnk težinau, bet 
mąų užtenka tę, ką žinau. Jąu 
maiio dienos' skaitytos. Jau iųą- 
no apiž’įąųs ėak.ąras artinasi, h’ 
gaji būt, kad veik, veik eisią. 
nąnio. Ėiętųva inąn(ęs nebepyi- 
vaię. Jį turi daug jaunų jėgų 
Daug, įjet pe gąną. keikia daą- 
gjaų,' vis daugiau. Tį£$a, ąš 
menkai apie Lietuvą įežipąu, 
bet žiąąų, kąd Lietuva buvo, 
yra ir bus... Buvo laikai, ka^ą 
jį tupėję kovoti priveš visokius 
priešininkus. Jų buvo baisįai

pfiyęiĮvė jLietųyą. Bet šiandieų 
jie nebepriveiks. Kode! nebepp- 
veiks? O dėl to, kad tautos iš-

4751 
-t ■» !

y/.-.a laikas k Jtj. Ji pakilusi augs 
ir didės. Tai yra ženklas, kad 
mes dar tebekalbame lietuviš
kai, dar tcĮies puošiaų^ę lietu
viškais vardais ir pavardėmis?. 
Tikrai, gaiįa, taip ijgąi sn,ąud(ę 
musų žmones tokie tingus jie 

vis 
Arba jie pappą^ęlyg apmirę.

NAUJIENOS PatUni Dėpt

vjnidžid kainl 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pa*-

NjW|įew» PaiijCTi OepU 17»
So. Halsted St, Chicago, RL

(Varto fr pavarai) *

(Adresas)

SILĄNKyKĮT arba pasįų^ut 
’pudįami Ąpskai-

.• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAJ—
> ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” stokeris.

NO GEARS—NO OlL ' *
3 metų garantija.
■i HI.U ...— —

No. 4751. Praktiška sportiška 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 

16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40

Norint gauti vieną jur ^ląu- 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduędą J)}ap- 
kutę arba priduoti pavyzdžio

PttlBllftN&d AępA AfŠJLpYMO REIKALU
Pamatykite

i “SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PEUMpiNG 
HEATING SUPPLy CO., Ir

AND 
Ine.

6 W. Garfield Blvd. prįe gtąte St. s(t^r|5a^
Telefonas ATLANTIC *290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):
P Apšildymu □ Stokeriu
□ Plurnbingu □ Sienų Tailu

Vardas ..

Adresas

Telefonas

Gaila, aš jau ncbegąįiu tverti 
už žagres...

P’ąsį, iš senatvės, o rąsį ir iš 
S.ų^įjąų.diujmę seąįųi įš ąkią įš- 
tjysko kelios ataros. Jįs per- 
jjpaųkč rankove per veidą u’ (ty
lėjo. Tyjėję įp Advė. Tiktai nuo 
jos veido taip pat nubiro kęjįos 
susigraudinimo ašaros.

—Aš žinau, kad tu savo ko- 
yoje bųsį .tyii’ta, lyg uola, — se
nio balsas toksai pabarškęs 
kokiai ddsW ir vis dėlto kaži 
kaip paslaptingas. Advę pajėrtie 
keistas šiurpulys per visą kūną. 
Ji jtyįi ir laukią, ką senis to
liau pasakys. Ir sęnis kalba to
liau :

—Niekas neįstengs tave nuo 
tavo idėjos nukreipti. Gerai 
taip, maną vąik(ęįi !

— .. nuo idėjos ųukreipli... 
sąkję Buivydas. Vąd.iųąsi, šitas 
naujasis jausmas, šita malonio- 
jį šįjųmą, aną ųep.ažįįsiamoji jė
ga, kąri ją k^a ir ąe$a 
į nežinomą, bet jau išsvajotą

( pasaulį, šitas jąųsnia.s vadipą^si 
idėja, — mąsto Advė ir džįąu- 
giasi surądą&i pagąlįąu tikrą

šitai nepažįstamajai jėgai var
dą" "

—Bet sakyk, tėtąkąį, kokių 
kovų tada reikės? juk yįsi, kas 
čia gyvena, yra lietuvninkai.1 
Daug jų nemoka nė žodžio vo-1 
kiškai. Tai prieš ką ir kodėl i- 
reikės kovęs? i

Senis Buivydas pakelia ran
ką, jį dreba iš senatvės, ji ieš
ko Ądvės galvęs, įlieti krums- 
įiuotį pirštai negrabiai globsto 
Advės plaukus ir veidą; ir dąr 
labiau pabarškųsiu balsu jis sa
ko: - ’ i

—Tu daug, daug kentėsi!
(Bus daugiau)

Mirė Bedirbdamas 
Prie Lavono

Beruošdąmąs lavoną laidotu
vėms, širdies ątaką gavo ir stai
giai mirė balzamuotojas, Elmęr 
A. Klein, 4224 West Rooseveįt 
Roąd- b,uv.° 4.^ metų am
žiaus ir dirbo laidojimo biznyj j 
per 15 rųetų. 1

BįJYgj^AND SAVĘI
f Pažiūrėkit

i Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI PADIRBTOS PLO
KŠTELES GERINA JŪSŲ" 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pinuos klasės ąiedžia^as.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$Q-5O $OE-Q0kiek-
w wW vieha

KALBAME LIETUVIŠKAI
Pataisymai į 3 valandas 

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

sakymus laūsniuotų, dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 250«

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roooevelt BC, Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam i farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi p.ristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

PATALAI ir PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI
Iš Jūsų Plunksnų, Jeigu Jus Perkate Jmpįhis Iš Musų.—Ątsilanky- 
kit ir pąmątykįt, kaip jje padirbami jum bežiūrint. Mes paimam iš 
namų jr pąrvežam namo.

MES DIRBAME MATfi^CUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

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

II ■ I.IIMII I!—IIMIUI

MATYKITE

PROGRESS KRAUTUVĖJE
NAUJUS, PAGERINTUS, 1942 METŲ MADOS

ALIEJUM KŪRENAMUS

Šildomus Pečius
Parduodam Visų Gerųjų Išdirbysčių

COLES, MOORES, NJŲNOGRAM, FLORĘNCE, 
> QUAKER, ATHĘNS, SįEGLEį, ^ĘOGIL ir kitų

Atidarymui sezono Progresu Krautuvė nustatė specia
liai žepias kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasi
skirkite sau pečių dabar; įmokėkite tik mažą dalelę—-ir 
pečius bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausite.

ŠIMTAI PASIRINKIMUI
r * ’ ■ ’ !

Aliejum kūrenami šildytuvai, iki
nuo ................................................. ASr $ 95 oo

Anglim ir malkom kūrenami, 0.50 iki
nuo ................................  - 75.00

Kombinuoti gęsui-anglim pečiai SĘCM-50 iki
nuo ............................................. 150.00

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
ant Naujo.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos riĮŠies su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Te!. ENG. 5883-5840

Sophie
I Barčus

RYTINE RADIO
VALANDĄ

— iš stoties —

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

‘ iki 9:15 vai. ryto.

I
Sųbątomis nuo 8:30 iki 9:15 
•' • -vai. ryto.

I
 Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką it kitus įdomius 

t.t. pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, I1L

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

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

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

Valstija---------------------------------
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NAUJIENOS, Chicago, III šešta d., rugpiučio 16, 1941

Ulinio i s-Indiana-MicBigan-Wisconsin Žinios Į1

APLANKE “PRAGARI” KUR SMĖLIS IR 
SAULE PAVEIKSLUS PIEŠIA-

J. V. MARINAI PASIEKĖ ISLANDIJA.

Ir “Karalija” Kur Žuvys Skraido
— Įspūdžiai Iš Labai Įdomių 

Atostogų —
Dabar atostogos labai mado

je, — kas tik gali važiuoja — 
vieni toliau, kiti arčiau, bet va
žiuoja.

Dr. O. Vaitush, kuris turi j- 
rengęs modernišką ofisą ir ten 
prirengia kam reikia akinius 
(4712 S. Ashland Avė.), 16 die
nų praleido atostogas važinėda
mas automobiliu po Californi- 
jo§ valstiją ir kitur. Kelionėj 
padarė 6,000 mylių. Viso važia
vo tik 9 dienas, kitas dienas 
ilsėjosi pas savo dukterį Cali- 
fornijoj. Ji ten su savo vyru 
gyvena.

Wrigley’o Sala
Įspūdingiausia vieta visoj ke

lionėj buvo Santa Catalina sa
la. Tos salos įspūdžio kol gy
vens neužmirš. Dr. Vaitush apie 
ją pasakojo su dideliu entuziaz
mu. Visą salą turi nupirkęs 
“kramtomos gumos karalius” 
Wrigley. Jis ir ten yra “kara
lius”, turi įsitaisęs puikiausius 
palocius. Jo palocių turistai ei
na apžiūrėti ir už tai dar pini
gus moka. Turį įrengęs didelius 
laivus ir tais laivais vežinėja 
turistus apie tą salą ir rodo gam
tos grožybes. Ten galima maty
ti įvairių įvairiausių paukščių,

kokie tik yra žemėje. Jie ten 
visada gyvena, niekur neišlekįa 
ir neperlekia. Jurų dugne* ma
tyti įvairiausi gyvūnai ir žuvys. 
Pirmu sykiu savo gyvenime’ma
tė lakiojančias spalvuotas žu
vis. Jos netoli telekia, bet labai 
gražios, įvairių spalvų, žodžiu, 
vien tik tos vienos salos gro
žybes pamatyti verta atlankyti 
Santa Catalina salą.

“Painted Desert”
Arizonos valstijoj matė 

“Painted Desert”. Tai retas pa
saulyje reginys. Didelės smėlio 
pustynės, karščio iki 120°. Kai 
vėjas pučia, nešioja smėlį ir tas 
smėlis sudaro įvairias kolum- 
nas, stulpus ir nuo saulės spin
dulių, tie smėlio stulpai išduo
da įvairias spalvas. Taip gražu, 
kad negalima atsižiūrėti, o kar
štis neišpasakytas, — kepina, 
kaip pasakiškame pragare.

Buvo užsukęs į Tia Juana, 
Meksikoj. Ten matė bulių rung
tynes, nusipirko daug įdomių 
suvenirų.

125° Virš Zero
Atlankė Barstaw, Les Vegas-, 

Tarpe tų dviejų miestų yra 300 
mylių pustynė, karštis ten sie
kia iki 125 laipsnių. Važiuoti 
automobiliu pavojinga. Pa va-

TolPnhn"'

J. V. Laivynas davė spaudai šį paveikslą parodantį J. V. marinus besikeliant į Islandijos krantus ties
Reykjaviko uostu. >

E. Leistrumienės 
Mirties Sukaktis

Netrukus Pus Metai
Emilija Leistrumienū mirė 

rugpiučio 19-tą d., 1940. Buvo 
palaidota Tautiškose kapinėse 
rugp. 22 d., 1940 m. Paėjo iš 
Žemaičių Kalvarijos ir buvo Že
maičių Kultūros kliubo narė.

Rugpiučio 19-tą d. sueina vie
nų metų mirties sukaktuvės. To
dėl aš reiškiu giliausią užuojau
tą jos. vyrui Izidoriui ir jos 
dukrelei Emilijai ištvermingai 
perleisti šias liūdnas sukaktu
ves.

Taip jau reiškiu giliausį są- 
jausmą varde žemaičių Kultū
ros kliubo narių.

Kliubo pirm.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. butelius
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
1605-077 So. Hermitage Avė,

South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

1646 Weat 46th Street

h

II
YARds 1138
YARds 1139

■ 7

S. P. MAŽEIK A 
3319 Lituanica Avenue

’^l

M.g

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
iiiiiiiiaiiiiiiiiiniiiiiiiiiiliiiiiillill

žiuoji 20 mylių, reikia vandeni 
į automobilių pilti. Netoli ran
dasi kalnas 14,000 pėdų augš- 
čio juros paviršio. To kairio vir
šūnėj matosi baltas sniego kry
žius ir tas sniegas niekada ne
ištirpsta.

Colorados valstijoj labai daug 
briedžių, zuikių, vilkų ir šer
nų. /

Dr. O. Vaitush atostogų ke
lionė buvo žingeidi, smagi ir 
pamokinanti. Kas turi užtekti
nai laiko ir nebijo automobiliu 
važinėti, verta pamatyti Ame
rikos grožybes.

Tokie, trumpai suglaudus, Dr. 
Vaitush įspūdžiai iš atostogų 
kelionės. — A. Z.

Po Ginčo 17,000 
Vėl Grįžo j Darbą

Susikirto Dėl Darbo 
Pagreitinimo

DETROIT, lyiich. — Po yie- 
nos dienos “streiko” į darbą 
vėl grįžo apie 17,000 darbinin
kų Briggs “body” dirbtuvėje ir 
Chrysler Plymouth dirbtuvėje, 
kuriai pirmoji gamina dalis.

Streikas kilo po ginčo tarp 
CIO unijos ir kompanijos dėl 
darbo pagreitinimo. Kompanija 
prašalino du stewardus, o uni
ja tada atsišaukė į darbininkus 
mesti darbą. /

Abi pusės ginčą sprendžia prie 
derybų- stalo.

Patvirtino CIO Dar 
Vienoj Harvester 
Dirbtuvėje

ROCK FALLS, III. — Antru 
kartu patikrinus darbininkų bal
savimų balsus, Darbo Taryba 
pripažino CIO Ūkio mašinų uni
ja darbininkų atstovu vietos In
ternational Harvester unijoje.

CIO gavo 103 balsus, o AFL 
— 100.

Atsisako Pripažinti 
AFL Uniją

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490b

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

J VAIRIOS ŽINIOS
— Italų ir vokiečių aviaciją 

bombardavo du britų laivus Vi
duržemių juroje, skelbia italai.

— Vokiečių radijas sako, kad 
karo vadovybė' keršys britams 
ir rusams už Berlyno ir kitų 
miestų bombardavimą.

— Anglai skelbia, kad prezi
dentas Rooseveltas ir Churchill 
parašė bendrą laišką Stalinui, 
kuriame giriamas raudonos ar
mijos pasipriešinimas.

— Pietų. Prancūzijos mieste
liuose prasidėjo neramumai. Gy
ventojai nepatenkinti admirolu 
Darlanu ir jo vedama politika.

Į —III ■ I II ir ■>. - ■ I ■■■ >!■■! I ■ , ,1 >

Skelbimai Nan.iipnoHc
• dėlto,

pnpioc MhH įiODOS
yra

Steponas Narkis.
Pirkite tose krautuvėse, ku-

PADĖKAVONĖ

liedijimo 
kad turi 
visus to

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

19 d., $:00 vai. ryto, 
į Nativity .parap.

37th ir Union Avė., 
atsibus gedulingos 
už velionės sielą, o

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 10 d., 12:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Šiaulių apskrity, Ležavos 
parapijoj, Purplių kaime.

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

a

PADĖKAVONĖ

ALTON, III. — Westcm Cart- 
ridge Co. amunicijos dirbtuvė 
vėl atsisakė pripažinti . AFL 
Moulderių unijų atstovu darbi
ninkams, dirbantiems 
skyriuje. AFL sako, 
suorganizavusi beveik 
skyriaus darbininkus.

Firma turi $18,500,000 val
džios kontraktų ir viso samdo 
apie 6,500.

BERNICE HEALY, 
po tėvais Yodeika ir 

Kūdikis Duktė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 15 d., 11 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus 34 metų amž.,' 
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudimę 
mylimą vyrą Joseph J., 3 
dukteris: Mary ‘ Jane, Datsy 
Ruth ir Judy Ann, motiną 
Stellą ir tėvą P^ter Yodeikus, 
2 brolius, Peter jr, Walter Yo
deika ir 2 seseris, Estelle Al- 
len ir Joanne ;JYodeika.

Kūnas pašarvotas namuose 
3714 South Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugp. 
iš namų 
bažnyčią, 
kurioje 
pamaldos 
iš (en bus nulydėta į Holy 
Senulchre kapines.

Visi a. a. Bernice Healy 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinių patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys, Tėvai, Broliai ir 
Seserys.

Laid. Direkt. , M. Gleason, 
Tel. BEVerly 9180.

FRANCIŠKUS VĖLUS

Mirė rugpiučio 5 d., 1941 
m., ir tapo palaidotas rugp. 8 
d., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir .palydė
jo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
Ragažinskui, kurs atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui S. 
P. Mažeikai, kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį, ,o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame šv. Mišių 
aukotojams, gėlių aukotojams, 
grabneŠiams, ir pagalios d.ė- 
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
o tau, m’nsų mylimas vyre ir 
tėveli, sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nuliūdę: Moteris ir Vaikai.

Iin 11 A Gėlės Mylintiems g S jUį Lr In Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

GELININKAS maras 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5806

IDVFIKIS““- 7L V I L11% IU Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7368

DOMINIKAS BALIS
GYVENO 6558 SO. MORGAN ST. 

Telefonas WENTWORTH 0418

Tapo palaidotas rugpiučio 13-tą d. šv. Kazimiero Kapinėse.

Jis dabar amžinai nutilęs negali atsidėkavoti tiems, kurie 
suteikė Jam paskutinį patarnavimą.

Todėl mes, Jo artimieji, išreiškiame širdingiausią padėką 
visients dalyvavusiems Jo šermenyse ir laidotuvėse. Ačiū šv. 
Mišių irx gėlių aukautojams. Ačiū visiems kunigams ir vargo
nininkams. Ačiū grabnešiams ir bendrai visiems, kurie vienu 
ar kitu buriu prisidėjo savo patarnavimu šioje liūdnoje valan
doje. '

Ant galo ačiū ir Laidotuvių Direktoriui S. P. Mažeikai už 
tokį mandagų ir tvarkingą patarnavimą laidotuvėse.

Nuliūdę liekame:

MOTERIS, SUNOS, MARTI, BROLIS IR Kitos Giminžs.

Keistutis A. Narbutas
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 14 dieną, 3:45 valan

dą popiet, 1941 metais, sulaukęs 25 metų amžiaus, gimęs Chi
cago, III., kovo 24, 1916.

Paliko dideliame nubudime motiną Oną, po tėvais Macke
vičiūtę, tėvą Antaną, seserį Aldoną ir kitas gimines ir drau
gus.

Priklausė prie SLA. 139 kuopos ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 South Michigan Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiučio 18 dieną, 1:00 vai. 

popiet. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Keistučio A. Narbuto giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
TĖVAS, MOTINA, SESUO, GIMINĖS IR DRAUGAI.

Laidotuvių Direktorius P. J. n Ridikas, Tel. YARDS 1419J

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A

Emilija Leistrumienė
Po tėvais MUŠINSKAITĖ

Gimusi Lietuvoje, šarmelių kaime, žemaičių Kalvarijoje, 
Telšių apskrity.

Gyveno 2932 W. Pershing Road.
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 19-tą d. 1:00 vai. ry

to 1940 m.
(Tapo palaidota rugpiučio 22-rą d. Lietuvių Tautiškose Ka

pinėse.
Paliko liūdinčius vyrą Izidorių, dukterį Emiliją Ludlovv, 

anūką Walterį, seserį Satera Chesta, seserį Domicėlę, švogerį 
B. Gurskius. Lietuvoje brolį Praną, brolienę Mortą, seserį Julę 
Montvidienę, brolio ir seserų sūnūs ir dukteris, marčias ir žen
tus ir daug pažįstamų ir giminių.

Liūdnos dienos, tamsios naktys 
Mums be Tamstos, širdele.

Teka saulelė, verkia dukrelė, 
Nebeturiu Mamunėlės, 

Visi Tamstos gailestauja 
Vyras verkti nepaliauja.

Mums kvietkelių nebesodini
Ir širdelių nebelinskmini. 

Tamstos dailų paveikslą 
Matome kas dieną.

Ir Tamstos geros širdelės 
Gailiamies kožnas vienas. 

Gero visiems vėlinai, 
Mums atmintį palikai.

Ir žvaigždelės ant dangaus
Jai nerupi jau daugiau. 

Ir paukšteliai Jai nutilo, 
Nebegieda Jai daugiau.

Ir sesutę palikai, 
Viena pati išėjai, 

Emilijai saulutė nebešvies 
Ir širdelė nebeskaudės-------------------

Vien tik Šaltoji žemelė 
Priglaus Tave prie savęs.

Nuliūdę liekame VYRAS IR DUKTĖ.

i
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Pilvas, Mat, 
Ne Bankas

Paklauskite G. Poszkiuko, 
Jis Žlho

MAYWOOD, III. — 3 metų 
Geralęias Poszkus buvo didelis 
ligonis.

Jis sunkiai kosėjo, ir jo vi
duriai negerai dirbo, jis niekam 
netiko, tiktai ligoninei.

Bet tėn daktarai ilgai nega
lėjo surasti Geralduko ligos prie
žasties. Barškino jam krutinę, 
klausėsi per triubelę, bet nieko 
negalėjo surasti.

Galiau pasirodė, kad Geral- 
Huko ligų šaltinis buvo skilvis, 
kuriam jaunuolis pavedė banko 
rolę.

Su X-ray Spinduliais dakta
rai skilvyje surado ten nikelį 
(5c pinigą). Jį išėmė su bron- 
choskopo pagalba, išėmė dar ir 
vieną centą, kurį ten rado pir
mo pinigo begraibant.

Dabar Geraldukas jau tvar
koje, ir prižada daugiau skilvy
je savo sutaupų nebelaikyti. Jis 
gyvena ad. 441 E. 14th Street, 
Maywoode.

Tautiškose Kapinėse 
Palaidojo Northsi- 
dietį S. Klikną
Mirė Neturtingas; Draugai Rū

pinosi Laidotuvėmis.
Rugpiučio 12 d., Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse buvo pa lai
dotas northsidietis, Sikonas 
Klikna. Velionis paėjo iš Pilkių 
kainlo, Eržvilkių parapijos.

Vienu laiku velionis dirbo 
North avenue pirtyje, bet kur 
paskutiniu laiku — nežinia. Jis 
buvo neturtingas, nepaliko jo
kių giminių nei turto, tad lai- 

Vdutuvėmis teko rūpintis draii-

Aleksų seimai.
Rinko Aukas Laidotuvėms.
Gerai, kad atsiranda geros 

širdies žmonių. Velionis nepri
klausė prie pašalpos organizaci
jų, tad kaip pasitaiko tokiuose 
atsitikimuose laidotuvės buvo 
apmokėtos aukomis.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Kalbą pritaikytą velio-
nio gyvenimui kapinėse pasakė 
laid. direktorius Lachavičius.

O. Sudeikiene

Gaisras Marųuette 
Parke

Nuo prasitrynusių elektros 
vic’.ų užsidegė garažas adresu 
6416 South Ta man avcnv.e, ku
riame mašina laiko lietuvis K. 
Sharkus.

Ugnis išsip’ėtė į abu gfr*ti- 
mus namus, ad. 6412 ir 6418 
TAlman. Nuostoliai nemaži.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

■ ibt.i

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemfe Pardavimai

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS. Apšildo
mas, didelis. 3-čios lubos. Atsišau
kite vakarais. 3246 S. Halsted Št.

RENDON ŠVARUS, GARU ap
šildomas kambarys dėl vaikino. 
Prie mažos šeimynos.

3147 So. VniOh Avčnue.
.......     i

RENDON KAMBARYS, karšiu 
vandeniu šildomas, su arba be val
gio. Kampas 45 ir Washtenaw. 
antros lubos 2650 W. 45th St.

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS mėn. susirinkimas vyks šeš
tadienį, rugpiučio 16 d., 8 vai. vak. 
F. Stanionio bute, 3950 Gladyš avė. 
Nariai prašomi susirinkti. Yra 
svarbių dr-jos reikalų aptarti.

—P. B., sektetoriiis.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POL. ir PAŠ. KLUBAS 12 
Wardo laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, rugpiučio 17 d., 1 vai. 
popiet, Hollywood švet., 2417 West 
43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, rugpiučio 16 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir .pasilinksmi
nimo vakaras Milda svet., 2-me au
kšte, 3140 So. Halsted St. Visiems 
bus smagu šokt prie geros orkest- 
ros. širdingai visus užprašo atsi
lankyti. Parapijos Komitetas ir

Klebonas Maskoliūnas.

Kareivių D-jos 
Susirinkimas

CICERO. — Lietuvos Karei- 
vių Draugijos piknikas buvo 
sėkmingas. Nors minia ne di
džiausia, bet linksma ir drau
giška. Kokios pasekmės iš him
niško atžvilgio — sužinosim šį 
sekmadienį. Susirinkimas Liuo- 
sybės svetainėj, pusę po vienos 
po pietų. Atsilankykite ir nau
jų narių atsiveskite. Draugija 
visicmsrnaudini^a. D.

ARJIESKAI 
DARBO?

,------------SKAITYK KASDIEN —<j

INAUJIENAS1
L——IR TEMYK SKILTIS---------- J

"REIKIA DARBININKE
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Snlk flilstel Sinti. CBICICO, ILL
...» į*

GERB. Naujienų akaityto- 
į— tr akaitytojai praiond 
pirkinių reikalai* eiti | 
teu krautuve** lt* r t M 
oketbitui Ntmftttnooe.
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PERSONAL

PAtEšKAU SUSIPAŽ INIM UI 
merginos arba našlės nuo 36 iki 45 
metų amžiaus, be skirtumo bile ne 
girtuoklė. Esu našlys, jaunas patin
kamas, neturiu valkų. Turiu savo 
biznį. Myliu ištikimą gyvenimą. 
Atsiliepkite laišku. 1739 S. Halsted 
St. Bok 2522.

...  ^—Jr. ■■■>* ■ ,r. , Į    ................. . ■

PAtfeŠKAV MfiftGINOŠ dM ap- 
sivediftio ne jaunesnės kaip 40 me
tų amžiaus. Turtingumas nerėlka- 
lingaš. 1246 So. Wabašh St> Frank 
Wasilauskas.
_ „ ■ ■■,«*.« .. • ......................

PAAUGĘS PASITURINTIS d 
energingas vaikinas nori susipažin
ti su merginu ramaus budo, ne 
senesne 45 metų. Katra nori gero 
gyvenimo, bus viskuo aprūpinta. 
Girtuoklės neatsišaųkite. Ėašykite 
Box 2523) 1739 Sb, Halsted Št., 
Chicago, III.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

\

REIKALINGAS PATYRĘS por
teris į road house, kad galėtų iš 
rytmečio už baro būti. Geras mo
kestis, gyvenimas ant vietos. 
5700 W. 79th St. Summit 868W1.

JAUNAS DOORMAN, švariai at
rodąs, aukštos klasės North Sidės 
restoranui. Vairuoti smulkmenų 
išvežiojimui troką rytmečiais. Pai?- 
kinti automobilius. Maža alga, val
gis ,tipsai. Box LE8, 1739 South 
Halsted.

TAVERNAI PORTERIS, šiek tiek 
patyrimo virti. 3502% W. HarrisOn 
Street.

REIKALINGAS PATYRĘS buče- 
ris. Darbas pastovus.

3441 SO. Morgan St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus, dženitoris ir darbui apie na
mus. Kambarys, valgis ir mokestis. 
Pašaukįte NORmųl 6902.

REIKALINGI KELI DARBININ
KAI ant farmos. $15.00 į mėnesį ir 
užlaikymas. 50 mylių nuo Chick- 
gos. STANLEY, 423 E. 64th Street. 
Pirmos lubos. / .■<

LAIKRODININKAS, geras mo
kestis, Room 1100, 5 So. Wabašh 
Avenue.

REIKALINGAS RYTINIS bar- 
tenderis. Gera mokestis, i Geras dal
bas geram žmogui, šaukite 

ALBANY 1213.
SCHOOLS AND INSTRŲCTldSs

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

Mokėkit laikui bėgant. 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą*
Atdara, dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankyki! musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

Skalbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naiidihtfos.

HELP VVANTED—FEMALE

MERGINĄ, MOTERIS bendram 
namų darbui. Padėti kūdikiui. $8— 
$10.00. Gyventi vietoj. Smagus na
mas. KĖYstone 0098.

MĖRGiNA — Moteris leng
vam namų darbui. Prižiūrėti 2 
vaikus. Gyventi vietoj, $8—$10. 
Briargatė 1107*

BEIKALlNtJOŠ MOTEkVŠ, pa
tyrusios ar< nepatyrusios, popierių 
ir skudurų sortuoti.
Continental Paper Grading Co. 

1623 Sb'. Lumber St.

LIETUVE MOTERIS bendram 
namų darbiii kiekvieną penktadie
nį. Turi būti švari, šaukit Rad- 
cliffe |299.

MERGINA su
prantanti muziką ir “microphone” 
dainavimą į tavern. Taipgi reika- 
lihgoš velterkos į tavern.

1025 West Madison St.

AUlO»-^rftUUKS fOR SALĖ 
Ąutojnobiliai^ ir^TrokaiPardavimui

PARSIDUODA KARAS DODGE 
De Luxe, 1939 metų, geram stovy, 
prieinama kaipa. Priežastį patirsi
te ant vietos. 506 W. 39th St.

1  ................... .......................................... —— ■   Į ■

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

KAS TURITE VARTOTĄ auto
mobilį parduoti. Turi būti geram 
stovyje. Atsišaukite 4436 So. Fair- 
field Avė. Krautuvėj,' Tel. YARDS 
6769.

nhulesaLe fURniItjre
^Rakandai jr

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome biiė kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliaj 
žinomi daiktai randasi pas mūs.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Weštern Avė., 

ČhiCapo 111^ UEPuhlic

MISCELLĄNEOUS Fun SALE 
{vairus Pardavimai

PARSIDUODA 6 KAPAMS lotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse. Par
duoda savininkas. Tel. VICtory 
3781. 
____________________________ ——

NORI PARDUOTI KAPINIŲ lo
tą S. W. Sidėje. Priežastis: apleid
žia miestą. 'Rašykite arba telefo- 
nuokite: Mesnard,’ Hyde Park 2525 
arba Hyde Park 5752. šeštądįenįaię 
ar sekmadieniais 7130 CyrįJ Park- 
way O\ .

■■ i ■ , ..i i, i,

BtlStNESS CIIANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė 5601 So. Laflin Stret. Biz
nis gerai išdirbtas. Elektrikinė rė- 
frigeracija.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metiis dariau pasėkmingą 
biznį, dabai4’ pdfe'ėnau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pįrkti ar renduoti, at- 
sišaukit į savininką:

LUDWIK GOTOVVTT, 
2803 Emerald Avė., Chicago, III.

Tel. 'Calumet 4959

PIENO KRAUTUVE pardavimui. 
Ice Cream, cigarai, tabakas, saldai
niai ir groseriai. 2621 W. 71st St.

PARSIDUODA Marųuette Park 
apylinkėje per daugelį metų įkurta 
valgykla. Geroj vietoj gerą biznį 
daro. Kaina tik $650. Renda pigi. 
Vieta tinka ir kitam bizniui. Atsi
liepkite tuojau. Galima pirkti ir 
namą.

C. URNICH, 
2500 West 63rd St. 
Tel. PROspėct 6025.

>,,,, —,.—
PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 

sernė. Biznis geras, išdirbtas per 
25 metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 2201 W. 21 PI.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Market. Pilna Midwest groserhį 
štako. Modernus frontas įr fikče- 
riai. Žema ręnda. Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.

BARGENAS 
ROOMlNG HOUSE pardavimui.

6 furnišiuoti apartmentai su nuo
savybe $6,500. Metinės pajamos 
$2,700. Tėlefdnas MIChigan 2988.

FtNANCE AN*D LOANS 
_ ir Paskolos______

PASE OLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmok ėjimais 

MUTUAL FEDERAL. 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cerinak Rd. į 
BĖN. J. KAZANAUŠKAS, Sėc. 

Turtas virš $1,000,000.00.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, fatmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti Už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa* 
tbrtiavimd šaukite:
PAUL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashlaiid Avė. 
Tėl* YARDS 1001.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mū
ras. 7 kambariai, štymo šiluma, 
moderni refrigeracija, arkų durys, 
ąžuolo trimas, puikiam stovy, gerai 
užlaikomas. Metinės pajamos $1,- 
476. Kaina $7,000.

5741 Princeton Avė. 
Englewood 1025*

PARDAVIMUI BUNGALOW
5 kambariai it vienas antram auk
šte. Furnaso šiluma, 32 pėdų lo
tas, ihsuliuotas atikas, arti mokyk
lų, bažnyčių ir parko. Parduoda 
savininkas, 7224 So. Fairfield Avė.

5 KAMBARIŲ MURO bungalow 
pardavimui. Karšto vandens šilu
ma. 75x125, lotas. 2 karam garažas. 

3321 W. 114th St.

1 KRAUTUVĖ, 2 FLATAI PO G 
kambarius kiekvienas. Medžio na
mas. Parsiduoda pigiai arba mainys.

3139 W. 38th St.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

Turi Daug Gražių Namų 
Pardavimui. 

BRIDGEPORT
3257 S. Emerald‘Avenue, 2 flatų 

mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens šiluma, lotas 50x125, pirmas 
aukštas gatavas užėmimui.

Halsted arti 35th Street, 2 aukš
tų mūras, 1 krautuvė, 3 po 4 kam-

med-
par-

barius apartmentai, 2 karam 
žio garažas. Kaštavo $15,000, 
duos už $7,500.

BRIGHTON PARK
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

2 furnasai ir 5 kambarių medinis 
katedžius, kampinis lotas 50x125. 
Kaina: $6,700.

2 flatų mūras, 4—4 kambariai, 
bungalow stogas. Kaina: $7,200.

MARQUETTE PARK
2 flatų mūras, 5—5 kambariai, 

karšto vandens šiluma, 2 karam 
medžio garažas. Kaina: $9,300.

4 krautuvės, 2 ofisai, 12 apart- 
nientų, elektnikmiai šaldytuvai ir 
pečiai. Rouudų $9,900 į metus. Pit- 
.mas; mergišius $28,000 po 
reikia apie $15,000 cash. Labai ge
ras pirkinys.

2 flatų kampinis muro namas, 
6—6 kambariai, karšto vandens 
šiluma, 3 karam muro garažas. 
Greitam pardavimui $9,250.

62nd ir Talman, 2 flatų mūras, 
6-—6 kambariai, karšto vandens 
šiluma, 2 karam medžio garažas. 
Greitam pardavimui $7,500.

Arti Marųuette Parko kampinis 
murd. namas, 3 krautuvės, 2 po 4 
kambarius apartmentai, 2 karam 
muro garažas. Pajamos $200 į mė
nesį. Kaštavo $40,000, parduos už 
$13,500.

SOUTH CHICAGO
Plieno pramonės širdyje kampi

nis namas,. taverna, 7 apartmentai 
su tailo sienomis maudynėse, garo 
šiluma, 4 karam muro garažas, lo
tas 60x125. Mainys į 2 flatų ar 
didesnį.

SOUTH SIDE
6 krautuvės, 17 apartmentų, 

elektrikiniai šaldytuvai ir pečiai. 
Rendų $10,596 į metus. Originalis 
morgičius $100,000. Dabartinė įkai
nuota vertybė $86,300. Pardavimo 
kaina: ' $42,000.

Taverna ir 3 flatai, 4 kambariai 
kiekviename. Baras vienas kašta
vo $4,000. Pirmame aukšte karšto 
Vandens šiluma. Daromas biznis 
kasdien nuo $50 iki $60. Mainys į 
bungalow arba katedžių.

NORTHWEST SIDE
15 apartmentų geltonų plytų na

mas, turįs tris po keturis kamba
rius apartmentus, 9 po tris su puse 
ir 3 po du su puse. Metinės paja
mos .$7,500, elektrikiniai šaldytu
vai ir pečiai. KAINA: $31,000.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 

953 W. 31st St.
, Yards 0311

S. SHIMKUS J COSTELLO 
Per vasaros mėnesius sekmadie
niais atdara tik pagal susitarimą

PARSIDUODA NAMAS, štoras 
ir 2 po 4 kambarius flatai ant 2 
floro, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, 3527 So. Halsted. Sa
vininkas 3232 So. Halsted St.

PIRKITE SAU NAMĄ per mane 
ir nusipirkite pigiau. Turime viso
kių namų gerų .pirkinių. Tėisingas 
patarnavimas.

CHARLES ŲRNICH (Ufhikis) 
2500 W. 63rd St.

- ,-d---------- ---------U,,-',.’...................... ...... ............ ......... ....... ...............

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI bizhiavas namas tarp didė
lių dirbtuvių. Tavernas ir z Lųnch 
biznis. Kaina $4800. SavininKihs 
mainys ant lotų, farmos arba ant 
didesnio namo pridės .pinigų. Tu
rime visokių kitokių bargenų. Ga
lima pigiai įitkti ėrba mainyti.

C. P. S.UROMSKIS, 
6921 So. Westem, 

REPublic 3713.

, TURIME DIDELIŲ 
BARGENŲ!

Namų, Mažų, Didelių ir yiso- 
kių Biznių. Skaityk! Žiūrėki 

ir Nepraleisk,!
BRIGHTON PARKE:

1. 2—6 medinis, eonerete found- 
ation, rendos į mėnesį $52.00. Kai
na $3500. EXTRA SPECIAL.

2. 2—5 mūrinis, kaina $7500.00. 
1 fl. karšto vandens šilima, 40 pė
dų lotas.

3. Biznio prapertė, 2 karam 
garažas, štoras, 4 kamb. užpakaly, 
6 kamb. viršuje, karšto vandens ši
lima. Kaina $8,000.

4. Mūrinis namas ant kampo, 
2—6, apačioj mažas biznis su 4 
kambariais, 3 karam garažas. Kar
što vandens šilima.

5. 2—5 mūrinis, 2 karam gara
žas, 1 aukšte furnaso šilima. Kai
na $6000.

6. 2—6 medinis, 2 karam gara
žas. Kaina $4900.

BRIDGEPORTE:
1. 3—6 mūrinis, 2 karam gara

žas, geras bargenas, atneša $53.00 
rendos per mėnesį. Kaina $3000.00.

2. 3—6 mūrinis, lotas 50 pėdų, 
karšto vandens šilima, apielinkė 
32nd ir Union Avė., rendos per 
mėnesį $154.00. Kaina $11,500.

3. 153rd St., Harvey, III. 19 rūmų 
rooming house, 3 karam garažas, 
namas labai geras, furnaso šilima, 
visi rūmai moderniškai ištaisyti. 
Rendos į mėnesį kolektuoja $252.

Galima pirkti lengvais išmokėji
mais, arba priims į mainus.

4. COAL YARD: randasi labai 
geroj vietoj, prie Archer Avė., va
karuose nuo Cicero Avė. Yra tre- 
kės, du trokai, namas gyventi ir 
visi kiti patogumai. Biznis išdirb
tas. Priežastis: senatvė. Parduos už 
cash arba priims mainus.

5. Minkštų gėrimų dirbtuvė ir
alaus distributoris, du trokai, iš
dirbtas rautas, biznis plačiai varo
mas. Labai gražus namas pagyve
nimui. Viskas parsiduos ar mainys. 
Priežastis liga.

6. BRIGHTON PARK KEPYK
LA. Labai geras biznis daromas 
ant vietos. Pardavimui ar mainais.

MARQUETTE PARK KEPYK
LA. Didelį biznį daro, $1500. per 
savaitę. 3 trokai. Pagyvenimas ant 
vietos. Parduos ar mainys.

ATSIŠAUKITE PAS—
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

2nd floor.
Tel. YARDS 1001.

Po 6 vakare—VIRGINIA 1662.

PARSIDUODA DVIEJŲ FLATŲ 
mūrinis namas, ant dviejų lotų. 
Karštu vandeniu apšildomas.

6636 So. Talman Avė.
2009 W. 67 PLACE. Parduodu 

du flatus, 6—6, labai pigiai, su 
ekstra lotu. 2 karam garažas. 
$6,500.

PIRK NAMUS
DABAR—LAIMĖSI!

2 fl. po 5 kamb. su 3 miegrui- 
miais ir 2 atskiri boileriai. Randasi 
Marųuette Parke arti 71st Street. 
Kaina ................................... $8950.

2 fl. po 6 kamb. moderniškas na
mas. ■«* Randasi Marųuette Parke 
prie 70th St. Kaina šiandien $9450.

6 kai^ib. moderniška muro “bun- 
galow”, garažas ir lotas 30x125. 
Randasi Marųuette Parke arti 71st 
St. Kaina ............................ $6450.

4 fl. apartmentas su moderniš
kais įrengimais. Randasi arti 63rd 
Street, Marųuette Manor. Kai
na ...................................... $14,300

12 fl. apartmentas geroj vietoj. 
Rendų neša $5370. į metus. Kaina 
nuo receiverio ................. $22,500

15 fl. apartmentas su visais mo
derniškais įrengimais. Rendų neša 
$7680.001 į metus. Kaina nuo recei
verio ................................... $35,000

Biznio namas, štoras ir 5 kamb. 
viršuj. Randasi Marųuette Manor. 
Kaina ................................... $7500.

Biznio muro namas su įrengta 
groserne ir 6. kamb. gyvenimui už
pakalyje. Randasi West Side, arti 
Western Avė. Pigiai .parduosime 
arba mainysime į privatišką namą.

Mes parūpiname morgičius pir
kėjams. Kreipkitės prie įgaliotinio 
dėl platesnių informacijų apie šiuos 
ir kitus bargenus.
K. J. Macke-Mačiukas

2346 W. 69th St. 2-ros lubos.
Tel. PROspėct 3140.» ▼

BRIGHTON PARKE 2 flatų mū
rinis namas, 2 .po 6 kambarius, 2 
karų garažas. Pigiai. 4323 South 
Fairfield Avė. Savininkas —6646 
So. /Washtenaw Avė.

6 KAMBARIŲ MURO bungalow. 
Priedo 4 kambarių flatas beismėn- 
tė. 2 karam garažas. Platus lotas. 
Tikras bargenas. $7,500. 4934 South 
Kedwalė Avė. Frank Zintak Com- 
pany, 4353 Archėr Avė., LAFayėt- 
te 1121. '

PARSIDUODA NAUJAS moder
niškas štoras Marųuette Parke. 
Galima vartoti barbernei. Gražus 
asphalt pilė floras. Naujos mados 
apšvietimas. PlUhlbingas ir elėk- 
trika tinką barbėfciui. Rendg .ne
brangi. 2650 W. 71st St., Grovehill 
0753.

PARSIDUODA ŠEŠIŲ kamba
rių katedžius su lotu prie Rock- 
well ir Archer Avė. Atsišaukite:

2901 West. 38th Place.
DAILI 6 KAMBARIŲ muro re- 

židencija. Dvigubas lotas. Klauski
te savininko 1465 Cullom Avė.

TURI BŪT PARDUOTA į trum 
pą laiką 6 kambarių cottage su 
uždarytais porčiais ir dviem karam 
garažas. 3434 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA 44x125 pėdų lo
tas, randasi Sayre ir Archer Avė. 
Savirųnkas Lawndale Avė. ir Des- 
plaifles River, čummit, III.

SAVININKAS TURI parduoti 2 
flatų medinį, 6—6, 50 pėdų lotas, 
furnaso šilima, šonu {važiavimas 
garažan. Arti 70-tos ir Morgan. 
Kaina $4950. Kreipkitės

2532 W. 63 St., Hemlock 8300.

3506 JVĘST 67 STREET.
5 nauji namai priešais parką 

5835 So. Mozart. 
Budavotojas parduos arba mainys.

BRIDGEPORTE PARSIDUODA 
arba išsimaino ant privatiško na
mo bizniavas namas, šaukite tele
fonu: PROspėct 1057, S. P.Mikšys.

PARSIDUODA DIDELIS barge
nas' ant Bridgeporto 3512 South 
Emerald Avė. 2 po 5, 1—6 ir 1—4 
kambarius. Rendos neša $79. Kai
na $4500.

5211 So. Spaulding. Rezidencija 
ir cottage. Parsiduoda pigiai, nes 
perkam didesnį namą.

Marųuette Parke, 2 po 4 kamb. 
mūrinis. Abu flatai apšildomi su 
karštu vandeniu. Namas tarp 70 
ir 71-mos ant Rockwell. Pardavi
mo priežastis—perku didesnį na
mą. Atsišaukite:

3553 SO. HALSTED ST.,
Tel.. Yards 5118 L. V. SIRUS.

LOGAN SQUARE
Tikras bargenas, 6 ir 6. Pirmas 

aukštas tuščias pirkėjui. Karšto 
vandens šiluma. Beismentas, ati
kas. Karšto vandens šilima. Beisr 
mentas, atikas. Asbesto saidingai. 
Garažas, platus lotas. Įmokėti 
$1500.

2850 N. Ridgevvay Avė.

NAUJAS NAMAS, kuone akras, 
grįstas kelias, elektra, reikalauja 
handyman vidui baigt, patogumai, 
pietų vakaruose nuo Cicero. Kaina 
$2350. Lengvj išmokėjimai.

VA 6. 1739 So. Halsted St.
.... ..........................................Uįtll

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

NAUJAS FARMOS NAMAS, 3 
akrai, pribudavotas garažas. Gali
ma įrengti 6 kambarius, ant grįsto 
ir tykaus kelio, arti Wolfe Road ir 
Higgins Road, mokykla 3 blokai, 
žema taksų rata. Kaina $5000. Pa
tvarkys mėnesinius išmokėjimus. 
Box Z3. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 12 AKRŲ su 
nauju namu. 45 mylios nuo Chlca- 
gos. Kaina $2600. Atsišaukite ar 
rašykite P. K., 3240 S. Halsted St., 
Chicago.

FARMA RENDAI. 50 mylių nuo 
Chicagos, arti De Kalb, III. Infor
macijų norėdami kreipkitės į ke
pyklą 841 W. 33rd St.

GERAI ĮRENGTA 80 * akrų far- 
ma. Katedžius prie ežero, geras 
medžiojimas, žuvavimas. ♦ 
Box 43, Three Lakęs, Wisconsin.

PAGERINTA 2% akrų farma, 
fari farmos namas, 6 kambarių 
vieta, kuone 300 pėdų fronto į kie
tą kelią, tuoj šiaurėj nuo 95th št., 
vakaruose nuo miesto ribų, elektra 
įvesta. Kaina $2875, $450 cašh, 
$30 kas mėnesį.

Box V, 4. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI: 20 akrų vaisiu ir 
arbūzų žemės. Gera vieta, puiki 
barnė, 8 ‘kambarių namas. Elektfa, 
tekantis vanduo, mažas miško lo
tas. Kaina $3,200. Lewis S. McKin- 
ney, Bangor, Mich.

ARTI LA GRANGE ROAD ir 
Lavvrence Avė., didelė garden vai
sių arba vištų farma, lygi 7 pap
rastiem nan\ų lotam, grįstas kelias, 
elektra, arti mokyklos. Kaina $575, 
$125 cash, $7 kas mėnesį.

Box L0 8. 1739 So. Halsted St.

ARTI NAUJOS BUICKO lėktu
vų įmonės, arti North Avė., vaka
ruose nuo Harlem Avė., daržovių 
farma. Grįstas kelias, gasas, elek
tra, arti busų ir mokyklos, žemų 
taksų apylinkė. Kaina $375, $75 
cash, $5 kas mėnesį.
Box W2. 1739 So. Halsted St.

ANIMALS—DOGŠ—ėmbŠ—FEtS 
Gyvuliai—S unyš—Paukščiai ėto.
POMERANIAN Pėdigrėėd fcunjs 

ir šuniukai. Raudoni ii* juodi. Pa
duoda privatiški Žmonės.

7148 Šo. Fairfield.

* PROFESŠIONAL SERVICĖ 
Profagionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI- 
LĖŠ? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiekite konvertį v gu 
stampa. tt. K. Bergman, P. d. B6x 
56. ChičagO.

.LL.btfA.4w .Z A-
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PIRMADIENI
LAIDOTUVĖS

Keistutis A. Narbutas
Pietas kuris atsitikimas pra

eityje tiek sujaudino roselandie- 
čius ir visus kitus pp. A. Nar
butų draugus Chicagoje, kiek 
jų sunaus Keistučio traginga ii 
netikėta mirtis.

. žinia aplėkė visą Roselandr 
žaibo greitumu ir ketvirtadie 
nio vakare, tik porai valandų 
praėjus po nelaimės, būriai žmo
nių rinkosi pp. Narbutams iš
reikšti užuojautą.

žuvo Dirbtuvėje
Kaip vakar “Naujienose” bu

vo pranešta, Keistutį Narbutą 
užmušė didžiulis plieno vamzdis 
kuris ant jo užkrito Chicagc 
Bridge and Iron Works dirbtu
vėje, prie 105th ir Vincennes. 
Vamzdis buvo apie 40-50 pėdų 
ilgio ir svėrė apie 9 tonus.

Keistučio kūnas yra pašarvo
tas' DeYoung koplyčioje, ties 
10834 South Michigan avenue, 
iš kur jis bus laidojamas pirma
dienį po pietų į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Kalbės Dr. Grigaitis

rio vamzdis buvo padėtas. Ka
dangi buvo atsisukęs į kitą pu
sę, tai nepastebėjo, kad didžiu
os metalo šmotas pradėjo ris
tis nuo vagono ir jį užgulė. ,

Jisai buvo labai tylus ir ra
mus jaunuolis; mokykloj labai 
mėgiamas, taipgi labai populia
rus tarp vienmečių Washington 
Parke ir Ęoselande, su kuriais 
jis kartu augo. Ne vien senes
nieji, bet ir tie jauni žmonės, 
.ankydamTšermenis ir pp. Nar
butų namus, negalėjo susilaiky
ti nuo ašarų. Pp. Narbutai gy
veną ad. 1033 W. lOBrd street.

Swifto Kompanija 
Pakėlė Algas

Pridėjo 5 Centus
- Swifto kompanija vakar pa

skelbė, kad pakelia algas 5 cen
tais penkiems tūkstančiams dar
bininkų Chicagos dirbtuvėse. 
Dirbtuvėse už Chicagos algos 
bus “pertvarkytos taip kaip rei
kalauja vietos sąlygos”.

Swiftas yra trečia stambi 
skerdyklų firma pakėlusi dar
bininkams minimum algas iki 
72’/ž centų valandai. Pirmiau
siai po 5 centus pridėjo Armour, 
vėliau Wilson. Didžiąsias kom
panijas netrukus paseks ir ma
žosios.

Ir Cudahy
Cudahy Packing Company 

vakar paskelbė, kad vyrams dar
bininkams prideda po 5 centus 
valandai, patyrusioms moterims 
— po 5c., o nepatyrusioms mo
terims darbininkėms — po 6c.

Firma turi apie 10,000 dar
bininkų Chicagoj.-

PARENGIMAI

Praneša Apie Prezidento-Chųrchill Susitikimą.

NAU.TTENŲ-ACMV TMnnb'»<>
Stephcn Early (sėdintis), Baltojo N/mo sekretorius, praneša susirinkusiems 

laikraštininkams, kad (Prezidentas Roo cveltas ir Winston Churchili, atlaikė 
konferenciją vandenyne.

•šeštad., rugpiučio 16, 1941

DU LIETUVIU CHORAIKOVOIAUŽPIRME- 
NYBĮį PENKIŲ VALSTIJŲ KONKURSE

“Pirmyn” ir Steponavičienės Merginų Cho
ras Šiandien Chicagoland Finaluose
Šįvakar Soldier’s Lauke Įvyksta Muzikos 

Festivalis.
Jeigu laimė jiems nusišypsos, ------

Koplyčioje ir kapinėse įvyks 
apeigos, kuriose dalyvaus “Nau
jienų” redaktorius Dr. P. Gri
gaitis, velionio draugai, daini
ninkai iš “Pirmyn” choro ir ke
li kiti asmenys.

Keistutis Narbutas kaip rug
sėjo 12 d., ruošėsi grįžti moks
lus baigti Montanos universite
te, Missoula, Mont., kurį jisai 
lankė du metu. Jisai turėjo sti
pendiją, ėjo biznio administra
cijos mokslus, ir pasižymėjo 
kaipo gabus footballo lošikas. 
Vidurinius mokslus jisai buvo 
baigęs Morgan Park High mo
kykloje, (ne Fenger kaip buvo 
ankščiau skelbta.)

Tragedija Baigiant Darbą
Nelaimė dirbtuvėje įvyko 

prieš pat ketvirtą, kuomet Kei
stutis jau ruošėsi tos dienos 
darbą baigti ir vykti namo. Ji-

ŠĮVAKAR
. Tautinės parapijos vakarėlis. 
Mildos salėje, 3140 So. Halsted 
Street, 7 v.v.

RYTOJ
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros Kliubo piknikas, Spaičic 
Darže, priešais O’Henry Parką, 
Archer avenue. Pradžia 11 vai. 
’žanga laisva. Dovanos.

“Kubaičių Diena” — Sunset 
Parke, 135th ir Archer avenue: 
Rengia daržo savininkas p. V. 
Kukaitis ir šeimynos nariai. Do
vanos, > šokiai, programas. Įžan - 
ga laisva. Dalis pelno Lietuvai 
šelpti.- •

Šv. Kryžiaus parapijos (Town 
of Lake) piknikas Vytauto Par
ke. Dovanos, žaidimai, šokiai, 
programas.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

Didelis Gaisras 
Sužeidė 15-ka t
Žmonių

Sunaikino Daug Krautuvių
Didelis gaisras vakar rytą iš

tiko biznio namą, užimantį vi
są kvartalą prie Madison ir Cen
tral gatvių, padarydamas virš 
$100,000 nuostolių ir sužeizda- 
mas 14 ugniagesių, kurie ugnį 
gęsino. Taipgi buvo sužeistas 
vienas policistaš.'

Gaisras sunaikino Walgreen 
vaistinę, avalinės krautuve, 
sporto salę ir kelias kitas biz
nio įstaigas.

Tarp sužeistųjų yra ugniage
sys Walter Trumbus iš koman
dos No. 67. Visi guli Loretto 
ligoninėje. Pavojaus jų gyvy
bėms nėra.

Norėjo Pasislėpti 
Nuo Lietaus —

Kalėjime sėdi 74 metų se
nelis, Edward Gilligan, (pasto
vaus adreso neturi), už išdau- 
žymą kelių langų prie 7-tos ir 
Statė Street.

Paklaustas kodėl tai padarė 
Gilligan-atsakė, kad jį užklupo 
lietus. Neturėdamas kur pasi
slėpti, jisai, drožė lazda į stik
lą, įlindo krautuvės vidun ir'ten 
tupėjo kol lietus nepraėjo.

• Chicagos Universitetas pa
skyrė Dr. Helmulh Landsberg’ą 
studijuoti atmosferos permai
nas virš ir prie Michigan ežero 
ir surasti kiek tas daro įtakos

Rytoj Budriko 
Programas

Radio—WCFL,—1000 K.
Sekmadienio vakare, 5:30, 

Lietuvių liaudies melodijas iš
pildys koncertinis Budriko or
kestras. Solistė Ona Juozaitie
ne sudainuos pritariant orkes
trui, “Spaudos Baliaus Valcą”, 
“Visur Tyla”—Gruodžio, “haba
nera” iš “Carmen” ir “Mano 
Karžygis iš Operetės “Cukrinis 
Kareivis”.

Budriko Rakandų ir Radio 
Krautuvė, 3409 So. Halsted St., 
yra šių programą leidėjai.
. f: ■ B-

Dennis Day Dainuos 
Fordo Valandoje
Gros Ištraukas Iš “Oniegino”.

Garsus radio daįnhinkaš 
Dennis Day, taipgi Rosemaric 
Brancato rytoj vakare dainuos 
Fordo Vasarinėje Valandoje, 8 
iki 9, iš WBBM stoties ir CĖS 
kitur. umo)-

Simfonijos orkestras išpildys 
ištraukas iš Čaikovskio operos 
“Oniegin”, taipgi Dvoržako, 
Massėnel’o ir kitų garsių kom
pozitorių gurinius.

Orkestrą ir chorą diriguos 
Harry Horlick.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI ’

Organizuoja 
Moteris Kovai 
Prieš Hitlerį

Palaikys Moralę Amerikoje
Didžiulė Illinois valstijos mo

terų organizacjia, Illinois Lea- 
gue of Women Voters, vakai 
pradėjo didelį agitacijos ir nau
jų narių vajų, kad suorgani
zuoti valstijos moteris kova 
prieš Hitlerį.

Moterys, aišku, neis kariau
ti, bet Lyga nori įtraukti jas 
į kovą “namų fronte” — kad 
jos pagelbėtų palaikyti šalyje 
aukštą moralę, greitintų ginkit 
gamybą, atsisakydamos nuc 
įviarių liuksusų, ir 1.1.

Lyga tikisi suorganizuoti apie 
milioną moterų. ’ ,

1------T------------ 1----------- —r- .

Rekrutuoja Lenkus 
Karo Aviacijai

Rubinkam airporte, 167th h 
Kedzie avenue, rytoj įvyksta 
lenkų rengiama aviacijos die
na, kurios tikslas yra pradėti 
Amerikoj gimusių jaunų lenkų 
rekrutavimą Lenkijos karo'avia 
cijai, kuri dabar kariauja 'An
glijoj e, . , .

Aplikantai bus lavinami Ka
nadoje, po to bus pasiųsti ka
ro tarnybai į Europą.

© šiandien ir rytoj Chicagoje 
lankysis Wilhelm Morgen- 
stierne, nepriklausomos Norve
gijos ministeris Jungtinėms Val
stijoms. Jisai sakys kalbą nor
vegų senelių namuose, ad. 6016

tai du Chicagos lietuvių chorai 
šiandien gali palikti penkių vi- 
durvakarinhj valstijų chorų 
“čampionais”,

šiandien Drake ir Knicker- 
bocker, viešbučiuose, Michigan 
prie Oak, įvyksta Chicagoland 
Muzikos Festivalo konkurso fi
nalai, kuriuose dalyvauja laimė
ję chorai iš Indianos, Michinga- 
no, Wisconsino, Iowos, ir dides
nių miestų Illinois valstijoje.

Laimėjo Cook Apskrityj.
Minėtieji lietuvių chorai, Chi

cagos Lietuvių Choras “Pir
myn” ir Steponavičienės Mer
ginų Choras, finaluose atsto
vaus Cook apskritį, į kurį įei
na ir Chicagos miestas. Jie lai
mėjo apskričio pirmenybę Cook 
County chorų konkurse, kuris 
įvyko pereitą pirmadienį. Pir
mąjį chorą veda Kazys Stepo
navičius, antrąjį — jo žmona, 
balso mokytoja p-ia Anelė Ste
ponavičienė. “Pirmyn” laimėjo 
mišrių chorų pirmenybę, o p. 
Steponavičienės — mergaičių.

Dainuos Soldier’s Lauke.
Šiandienos finalų rezultatai 

bus paskelbti šįvakar Soldier’s 
Field lauke, kur įvyksta 11-tas 
Chicagoland Muzikos Festiva- 
las, ir kur laimėję chorai bus 
perstatyti publikai dainuoti.

Festivalas paprastai turi la
bai įspūdingą ir puošnų progra
mą, kuriame paprastai daly
vauja simfonijos orkestras, apie 
3,000 balsų masinis choras, ope
ros dainininkai ir būriai jaunų 
muzikos mėgėjų. Festivale taip
gi dalyvauja jauni solistai, lai
mėję įvairius Festivalo konkur
sus dainininkams, dainininkėms 
ir muzikos instrumentų stu
dentams. Programui išpildyti 
paprastai reikia apie 5,000 žmo
nių.

Pagerbs Paderewskį.
Šiemet dalis programa bus 

pašvęsta neseniai mirusiam len
kų kompozitoriui pianistui Jau 
I. Paderewskiui.

Bilietai nuo 50c., iki .$2.00.

Liūdesio Valandoje 
Pp. A. Narbutams

Antano ir Onos Narbutų na
mus aplankė skaudi nelaimė. 
Neteko savo vienatinio mylimo 
sunaus Keistučio. Dirbtuvėje 
kurioje Keistutis dirbo, jis tapo 
mirtinai sužeistas.

Antanas ir una Narbutai, Ro- 
selando gyventojai, kurie yra 
plačiai žinomi chieagiečiams, 
šiandieną pergyvena skaudžią 
šeimyninę tragediją. Jie tą vie
natinį sūnų rūpestingai išauk
lėjo, gęrai išmokslino, ir, štai, 
tas tykus, ramus garbingas ir 
tėvams didžiausią gyvenimo pa
guodą duodantis jaunuolis šian
dieną lyg vėtros nutrenktas žie
das jau guli karste, pasirengęs 
paskutinei kelionei, iš kurios 
jau niekados nebegrįš.

Pasakykime Keistučiai pa
skutinį sudiev! Palydėkime jį į 
tą visų musų genčių miestą, 
kuriame jis amžinai ilsėsis. Su
raminkime tas tėvų širdis, 
skausmo pervertas, ir suramin
kime dukrelę Aldutę, kuri gai
lis savo brolelio.

Juozas ir Jadvyga Grybai

sai ėjo pro šalį vagono, ant ku- rios garsinasi “NAUJIENOSE” į orą Chicagoje. “NAUJIENOSE” i N. Nina avenue.

e Užvakarykštė audra Chi
cagoje užliejo labai daug pa
tilčių ir skiepų Northsidės mie
sto dalyje. Vanduo dar vakar 
nebuvo atslūgęs.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Nusiritusi kopėčiomis mir
tinai susižeidė 52 metų Mrs. 
Jessica Nance. Nelaimė įvyko 
namuose.

• Už laikraščio fotografo su
mušimą miesto teismas patrau
kė atsakomybėn Michael Pol- 
lack’ą, vieną viršininkų AFL Re- 
tail Clerks unijos, kurį nariai, 
kartu ir prezidentą Mac Cald- 
well, neseniai išmetė. Abu da
bar laukia kriminalio teismo už 
tariamą išeikvojimą apie $990,- 
000 unijos pinigų.

© Vakar suėjo 129 metai nuo 
skerdynių Fort Dearborne, ku
riose indėnai išžudė daug baltų 
žmonių. Iš Fort Dearborno, sto
vėjusio netoli Chicagos upės ir 
ežero, vėliau išaugo Chicagos 
miestas. Įvykiui paminėti ant 
Michigan avenue tilto buvo pa
kabintas didelis gėlių vainikas.

REMKITE TUOS, KURIE
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

DEMOKRATIJŲ GALVOS ISTORINĖJE KONFERENCIJOJE.

. - . • • , • ’ LAI K 1' 1 •*

Prezidentas Franklin D. Roosevelt ir Britanijos (Premjeras Winston Churchili pozavo šiam paveikslui
Rugpiučio 10 d., anglų karo laive, H. M. S. Prince of Wales, per pasitarimą, kuriame buvo priimta poka 
rinė pasaulio tvarkymo programa. .........

Anglų Aviacija Atakuoja Vokietijų Dienos Metu.

S A CJIENU-ACME Telepholo

Anglų Blcnheim bombonešis ką tik išmetė savo bombas ant elektros stoties Cologne mieste, Vokieti
joj, per didelę ataką dienos metu.




