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NACIAI GIRIASI PAĖMĘ NELAISVĖN 
l,250,000 RAUDONARMIEČIŲ

Užfrontėj sovietų karo jėgos smarkiai 
priešinasi, skundžiasi vokiečiai

Vokiečiai Rado Partiza nas Kviečių Laukuose

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
22 d. — Vokiečių valdžia šian
dien kreipėsi į 17-45 metus ei
nančius vyrus, kviesdama juos 
savu noru įstoti į specialius 
smogiamuosius dalinius, kurie 
aktyviai dalyvauja visame rytų 
fronte.

Valdžia bijo, kad visuomenė
je nesusidarytų blogas įspūdis 
dėl savanorių kvietimo ir aiš
kina, kad smogiamos dalys ry
tų frontuose neturėjo didelių 
nuostolių. Savanorių ieškojimas 
yra tiktai paprasta “techniška” 
priemonė, sako valdžia.

Nacių laikraščiai prideda, kad 
minėtų metų vyrai, jeigu jie 
dar nemobilizuoti, vistiek priva
lės tarnauti kariuomenėje ir bus 
priversti dalyvauti mūšiuose. 
Tuo tarpu, nuėję savanoriais, 
jie turės daugelį privilegijų, ku
rių nebeturės kitų rųšių kariš
kiai.

Kariuomenės štabas nori, kad 
savanoriai pasižadėtų tarnauti 
visam karo metui. Bus U to
kia savanorių rųslš, kuriems 
leis tarnauti puspenktų metų. 
Savanoriais stojusį tarnautį jau
nimą žada pritraukti į nacių 
partijos vadovybę ir skirti už
imtoms teritorijoms valdyti.

Savanoriai bus skaitomi vo
kiečių kareiviais ir gaus visas 
pensijas.

RUSAI SULAIKĖ PRIE LENINGRADO 
BESIVERŽIANČIUS VOKIEČIUS

Naciai bombarduoja 
priemiesčius

MASKVA, Rusija, rugp. 22 
d. — Visuose frontuose rusai 
sulaikė vokiečių kariuomenę, 
kuri veržėsi prie Leningrado, 
skelbia valdžios pranešimas.

Vokiečiai bombardavo Lenin
gradą supančius priemiesčius, 
bet buvo nuvyti nuo paties mie
sto.

Leningrado gyventojai pa
klausė išleisto atsišaukimo ir 
stojo stiprinti miesto apsaugas. 
Visur kasami apkasai ir visas 
miestas bus paverstas tvirto
ve.

Kardais užmušė 
400 nacių

MASKVA, Rusija, rugp. 22 
d. — Sovietų artilerija prasky
nė kelią kavalerijai, kuri kar
dais išžudė 400 vokiečių karei
vių Gomelio apylinkėse.

Vokiečius apėmė didžiausia 
panika, nes jie nelaukė sovie
tų kavalerijos užpuolimo. Ru-
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Vokiečių štabas skelbia, kad 
paskutinėm dienom pavyko pa
imti nelaisvėn labai dideli so
vietų kariuomenės skaičiai. Iš 
viso vokiečiai dabar jau turi 
nelaisvėje 1,250,000 raudonos 
armijos kareivių.

Vokiečių kariuomenė užėmė 
Nikopolį ir kelis kitus mieste
lius Dniepro žemupy.

Tas pats vokiečių karo pra
nešimas mini ir stiprų sovietų 
kariuomenės pasipriešinimą už
frontėje. Naciai sako, kad kelio
se fronto vietose yra užsiliku- 
sios sovietų kariuomenės gru
pės, kurios rodo labai didelę 
opoziciją. z

Vokiečiai priartėjo prie Le
ningrado, bet užpakalyje apsup
tos raudonos armijos dalys ne
pasiduoda ir neleidžia vokiečių 
kareiviams žengti reikalinga 
sparta. Pinsko balose taip pat 
yra užsilik tįsios sovietų dalys, 
kurios trukdo susisiekimą ir 
karo medžiagos transportą.

Vokiečiai paėmė Gomelį, bet 
apylinkėse dar yr£ daug sovie
tų kariuomenės, kuri nemano 
padėti ginklų, štabas mano, kad 
savanoriais galės papildyti smo
gikų dalinius, kurie privalės ap
valyti kariuomenės užimtą kra
štą nuo • užsilikusių ginkluotų 
sovietų jėgų.

sai neteko Gomelio, bet nema
noma, kad tatai labai pakenks 
maršalo Timošenkos karo jė
goms.

Centro zonoj organizuotas 
frontas ir visur vokiečiams bus 
pastotas kelias.

Išnaikintas nacių 
transportas

MASKVA, Rusija, rugp. 22 
d. — Nacių karo vadovybė su
traukė savo žinioj esančius lai
vus i Rumunijos pakraščius ir 
rengėsi permesti kareivius į ar
timesnes fronto linijas.

Sovietų aviacija surado ju
dantį laivyną ir bombanešiais 
sunaikino nacių sutrauktus lai
vus. Du nacių laivai paskandin
ti, o trečias padegtas. Laivuo
se vežti kareiviai paskendo to
lokai nuo Rumunijos pakraščių.

Nacių baržos Turki
jos pakraščiuose

ANKARA, Turkija, rugp. 22 
d. — Turkų valdžia žino, kad 
naciai sutraukė didelį baržų 
skaičių Samos saloje, kuri -ran
dasi netoli Turkijos pakraščių.

„Bulgarų-turkų pasienyje taip 
pat randasi' didokas nacių ka
riuomenės skaičius. Valdžios 
sluoksniuose bijoma, kad naciai 
neužpultų Turkijos.

Samos salas vokiečiai paėmė 
graikų karo pabaigoje. Turkai 
seka visą nacių karo jėgų jib 
dėjimą. > ;

NAI' H' VIT.ąomE 'IM ••
Iškėlę rankas, šie rusų partizanai pasiduoda po to, kai juos kviečių lauke 

užklupo vokiečių šarvuočiai. Paveikslas atsiųstas iš Berlyno per radijų.

IRANO VALDŽIA YRA PASIRYŽUSI GINTI
SAVO TERITORIJĄ NUO UŽPUOLIKU

Ministeris aplankė 
sekretorių Hull

W ASIl'wSlfew(.to.- A ti.,: rug o. 
22 d. — Irano ministeris šaįe- 
ste šiandien kalbėjosi su sekre
torium Hull apie nelemtą savo 
krašto padėtį.

Laikraštininkam ša j este pa
reiškė, kad Irano valdžia yra 
pasiryžusi ginti savo kraštą nuo 
vokiečių, britų arba rusų.

Dabartiniu metu Irane ran* 
dasi tiktai 700 vokiečių ir bri
tų skleidžiami gandai apie penk
tąją nacių koloną neatatinką 
tikrenybę.
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Anglai gavo persų 
atsakymą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
22 d. — Anglijos užsienio rei
kalų ministerija gavo persų at
sakymą į britų notą, kurioje 
reikalavo išvyti iš Irano nacių 
turistus ir agentus.

Atsakymo turinys nepaskelb
tas, bet pasakojama, kad so
vietų ir britų valdžios studi
juoja prisiųstą notą. Britai skel
bia, kad iki šiam metui dar ne
prasidėjo karo operacijos prieš 
Irano šachą.

Pakelti muitai japo
nų vėžiams

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
22 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien pakėlė muitus 50% 
vėžiams, kurie daugumoj įveža
mi iš Japonijos.

šios pakaitos muito srityje 
buvo reikalingos, kad galėtų iš
lyginti prekybą su japonais.

Prekybininkai tvirtina, kad 
prezidentas ėmėsi šių prieme 
nių ekonominei japonų galiai 
palaužti. Jeigu japonai butų ne- 
įsiveržę Indokinijon, muitai pa
siliktų tie patys.

ORAS
šeštadienį — giedras;
Sekmadienį — debesuotas ir 

šiltesnis. *
Saulė teka — 6:05; leidžiasi

— 7:40.

Hitlerio laimėjimai 
baigėsi

NEW YORfc. . N. Y., rugp. 
22 d. — Dengias-vMilįer, buvęs 
Amerikos prekybos attache Ber
lyne, tvirtina, kad Hitlerio lai
mėjimai jau > baigėsi.

Hitleriui trūksta daug žalios 
medžiagos ir nacių mašina jau 
nesugebės stovėti reikalingoj 
aukštumoj.
■> Kalbos apik Ukrainos aruodą 
neturi pagrindo, nes 'vokiečiai 
labai mažai Ukraina pasinaudo 
jo ir 1917 metais.

LOUISVILLE, rugp. 22 d. —. 
Prezidentas Rooseveltas pasiun
tė laišką jaunų demokratų su
važiavimui, kur jis buvo viešai 
perskaitytas.

Rooseveltas smarkiai kriti
kuoja demokratų tarpe atsira
dusius opozicionierius ir kelia 
klausimą ar nereikėtų jiems pa
sirinkti kitą partiją.

Paryžiuje areštai 
tęsiami

VICHY, Prancūzija, rugp. 22 
d. — Savaitės pradžioje prasi
dėję areštai Paryžiuje tęsia
mi.

■ Vokiečių policija apieškojo 
visus Argentueil kvartalo butus 
ir areštavo kelis tūkstančius 
gyventojų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Suomių karo vadovybė skelbia, kad jų kariuomenė ran

dasi tiktai 50 mylių atstumoj nuo Leningrado.
— Paryžiuje neramumai tęsiasi. Vakar buvo užmuštas vie

nas nacių kareivis, Keliose vietose vyko susišaudymai su vo
kiečiais.

— Paryžiaus komandantas paskelbė gyventojams, kad vi
si suimtieji paryžiečiai skaitysis įkaitais. Vokiečių karo val
džia šaudys įkaitys, jeigu Paryžiaus neramumai toliau tęsis.

— Petainas, įvedė mirties bausmę už neramumus, žada 
bausti mirtimi tiktai Maskvos agentus, bet šion kategorijon 
priskiriami visi politiniai priešai.

— Vokečiat bombardavo 8 aerodromus, kurie supa Lenin
gradą. Manomą, kad rengiąsi visomis jogomis polti miestą.

— Politiniuose Londono sluoksniuose pasakojama, kad Ira
no šachas atsisakė išvyti<< nacių agentus. Manoma, jog netru
kus prasidės britų ir persų karas.

— Britų generolas, kuris turėjo progos stebėti sovietų ka
riuomenės puolimą, patenkintas rezultatais ir giria raudonųjų 
moralę.

Vokiečiai skelbia, kad j k 
areštuoją tiktai žyvus, Pary
žiaus policija skelbia, kad areš 
uojami komunistai, 'turima ži 

nių, kad suimami visi de Gaulb 
šalininkai ir britams simpati 
zuoją asmenys.

I ' ’
Japonai nenori ame

rikiečių Sibire
TOKIO, Japonija, rugp. 2? 

d. — Japonų valdžia nori gau
ti garantijų iš Jungtinių Vai 
stybių, kad jos nesteigsiančio.' 
karo bazių Sibire.

Japonai bijo, kad Amerikr 
negautų iš rusų karo bazių Vla
divostoko apylinkėse.

Užsienio* ministerijos valdiniu 
kas pareiškė, kad japonai nie 
ko nesakytų, jeigu amerikiečia: 
vežtų ginklus Rusijon per ki
lus uostus, bet • Vladivostokas 
juos nervina.

Bulgarijoj varomas 
sabotažas

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 2L 
d. — Bulgarijos valdžia padarė 
dideles pakaitas aukštoje ka 
riuomenės vadovybėje, nes vir
šininkai nesugebėjo išvengti sa
botažo aktų.

Varna ir Burgąs uostuose bu
vo" sutraukta daug nacių kare 
medžiagos, kurią saugojo Bui 
gari jos kareiviai.

Nacių karo medžiaga buvę 
sunaikinta' ir padaryti dideli 
nuostoliai, bet kaltininkai nesu
rasti.

NACIU KOMISARAS RENTELN PAPILDĖ 
LIETUVOS PATARĖJŲ TARYBĄ

Kovų metu sudegintas Rietavas, Varniai, 
Skuodas ir kiti miesteliai

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

BERLYNAS, rugp. 22 d. — Generalinio Lietuvos komisaro 
von Renteln taryba jau be jums žinomų gen. Kubiliuno, prof. 
Jurgučio ir Germano, susideda dar iš patarėjo švietimo reika
lams Germanto, patarėjo komunaliniam ukiui inžinieriaus Bru- 
nio ir patarėjo valstybės kontrolei majoro Puodžiaus.

Germantas buvo saugumo spaudos šefas, o pastarieji du 
buvo artimi Škirpos bendradarbiai Berlyne.

Laikinai eina patarėjų pareigas žemės ūkio reikalams Vit
kus, finansams tvarkyti Matulionis ir teisingumui Mackevičius. 
Visi jie buvę tų sričių ministeriai Ambrozevičiaus vyriausy
bėje.

Bolševikų nacionalizuoti ūkiai, narna* ir įmonės toliau val
domi vokiečių skirtų pareigūnų. Mokyklų klausimas dar nepa- 
liškėjęs.

Dr. Garmus kreipiasi į amerikiečius
Lietuvos Raudonasis Kryžius, vadovaujamas Dr. Garmaus, 

zeda šelpimo akcija nukentėjusiems nuo bolševikų ir karo šelp- 
i. Garmus atsiuntė Lietuvių Sąjungai Berlyne laišką, kuriame 
ašoma:.

“Mes norėtume, kad apie ištremtuosius butų painformuo- 
,i Amerikos lietuviai. Gal jie kreiptųsi į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių ir per jį paspaustų rusus,-kad- musų ištremtieji nebūtų 
Žudomi. O gal Amerikos Raudonajam Kryžiui pavyks juos pa- 
mti savo, globon per savo atstovus, jei toki Rusijon butų siun

čiami. z * *
“Išvežtiesiems gresia ir nužudymo, ir bado, ir šalčio ir vi

sokių kankinimų pavojus. Be to, Lietuva daug nukentėjo nuo 
/ūsų valdymo ir nuo karo.

“Yra išdegę visai ar dalinai Jonava, Alytus, Mariampolė, 
Vilkaviškis, Raseiniai, Tauragė, Kretinga, Gargždai, Rietavas, 
Kražiai, Varniai, Kelmė, Andrejavas, Skuodas, Tryškiai, Zarasai 
ir daug kitų miestelių ir kaimų.

“Atstatymo darbui ir šelpimui visų nukentėjusių savo le
sų neužteks ir bus reikalinga pagelba iš šalies. Pirmoje eilėje 
los pagelbos lietuviai tikisi ir iš savo brolių Amerikoje.”

ŠIAULIUOSE UŽKALTUOSE VAGONUOSE 
MIRĖ DAUG ČEKISTŲ SUIMTŲ UETUVIŲ

Komunistai nespėjo suimtuosius 
išvežti Rusijon
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KARALIAUČIUS, Vokietija, rugp. 22 d. — Sugniužus pir
moms sovietų kariuomenės linijoms, bolševikai dėjo pastangas 
galimai daugiau lietuvių išvežti į Rusijos gilumą. Šiauliuose su
statė didelį traukinį ir į jo vagonus grūdo vyrus ir moteris, 
kitokiu budu suvarė apie 700 žmonių.

Prekiniai traukiniai buvo grūste prigrūsti žmonių, maži va
gonų langeliai buvo aklai užkalti, šis traukinys Šiaulių stotyje 
prastovėjo net tris dienas, bet bolševikai nedavė suimtiesiems 
nei vandens, nei maisto.

Kai vokiečių kareiviai užėmė Šiaulius, visi užkalti vagonai 
buvo atplėšti. Daugelis suimtų lietuvių jau buvo mirę, nes ne
pajėgė tokiose žiauriose sąlygose ilgiau gyventi. į?

Bėgdami iš Šiaulių bolševikai buvo padegę paštą, karinin
kų ramovę ir skerdyklą. Daugiausia nukentėjo Skerdykla, ku
rios sudegė du pastatai.

Paskirti sporto rei
kalų tvarkytojai

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
22’ d. — A. Keturakis, kuris 
’aikinai eina Kauno Kultūros 
Rūmų direktoriaus pareigas, pa
skyrė miestų ir apskričių spor
to reikalų tvarkytojus.

Paskirtieji asmenys perims 
visą fizinės kultūros ir sporto 
komitetų turtą.

Vilniaus kūno kultūros reika- 
’us tvarkys Aleksandras Kulia- 
va, Juozas Klimas ir Pranas 
Butkus. Šiauliuose — Vilius 
Vąriakojis ir Antanas Palec
kis.

Sporto tvarkytojai 
visoj Lietuvoj

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
22 d. — Panevėžio apskrities 
sporto reikalus pavesta tvarky
ti šepaičiui, o Mariampolės — 
Leonui Puskunigiui, Viktorui 
Senkui ir Petrui Kijauskui.

Vilkaviškio tvarkytoju pa
skirtas Šarūnas, Telšių — Gas
paras Liberis, Ukmergės — Sta
sys Vitkauskas.

Alytuje šiuos reikalus tvarko 
Albinas Bliudžius ir Zigmas 
Varanka, o Trakuose — Leo
nidą Matusevičiene.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., rugpiučio 23, 1941

VYRAI MILITARRJ TARNYBOJE GALI 
. ATIDĖTI SKOLAS

(Kareivių ir Jurininkų Civilius 
Pašalpos Aktas (Civil Relief 
Act) laikinai atideda kai ku
rias obligacijas ligi galo tar

nybos)
Pagal parupinimą kareivių ir 

jurininkų Civilio# Pašalpos Ak* 
tą iš 1940 m., asmenys, kurte 
yrą militartnėj tarnyboj Juag. 
Valstijų, kurte buvo išrinkti 
gal Rinktinės Tarnybos Aktą, 
arba kurie įstojo savo laisvu 
noru gali atidėti kai kurias ci- 
vilias obligacijas laikotarpio 
tyvios tarnybos.

šis Pašaipos Aktas (Civil 
lief Act), kuris veiks ligi 
gūžės 14 d., 1945 m. arba il
giau, jeigu šalis butų priversta 
kariauti, leidžia atidėti tokius 
mokesčius kaip nuomą (randą), 
įmokėjimų kontraktus (install- 
ment contracts), mergiotes, 
taksas ir apdraudos mokesčius- 
Įstatymas nepanaikina šias ob
ligacijas, bet liktai atideda li
gi galo tarnybos, kada jos tu
ri būti apmokėtos.

ak

Re-

n iwi i mm iiii

Jaunosiom ir Pajau 
nėm Autfitai

Visi sprendimai atidėti obli
gacijas daromi per teismą 
(oourt), ir teismas, pagąl savo 
nuožiūrą, gali ttcaUtctkU apsąiv 
gą šio įstatymo tiems, kurie 
finansiniai gestai stovi ir gali 
&ąvo obligacijas apmokėti, Pa- 
rupinhuai šie įstatymo suteikia 
7 svarbius punktus, pagal ku 
rtų galimą reikalauti įstatymo 
protekcijos.

Pagal pirtno punkto parupb 
nimų —

asmuo, norintis teismo spren 
Jimo, turi išpildyti afideivitą 
kuriame turi pasakyti ar jk 
yra militarinėjĮ tarnyboj, šis 
yra padaryta apsaugai tų, ku
rie aktyviai tarnauja, kad prieš 
juos nebūtų padarytas judge- 
mentas, pakol jie negaus pro
gos prašyti įstatymo apsaugos.

Pągal antrų parupinimą —
Negalima išmesti iš namo 

žmonos nei vaikų, arba kitų jo. 
užlaikomų asmenų, kol jis yra 
aktyvioj mihtartnėj , tarnyboj, 
jeigu randa ne daugiau kaip

■ ■'     « "■ 1 I" .■ II ų II II ■ UUI Į'I | Ii >' m ,

Tuxedos ir Full 
Dress Siutai

$80. Teismas gali sulaikyti iš
metimo procedūra 3 mėnesiam 
arba ilgiai priklauso nuo pa
dėties.

Trečia provizija liečia ant iš- 
mokesčių nųpirkfates (Instąlb 
ment purchases) asmeninio ir 
nejudomo turto.' Asmuo tarny
boje jau turi būti įvykdęs pin 
kimų turto prieš spalio meno 
šio 19 d. 1910 m. ir įmokėjęs 
pirmą įmokėjimą (inatalimenv) 
arba dępo d'ą pr eš ’stdjimų 
iRiįitartuėn tarbjbun, Jrtgų as
muo miUtarthėį te riboje ho- 
galėtų gauU prailgint atmokė- 
jimo laiko nuo savo kr ėdi ta
riaus, tai teismas įgalio.tas su
spenduoti veiksmus (pvoęeęd 
ings) ligi 60 dienų po užbaigi 
mo mibtartnės tarnybas, Jieig*. 
jis negalėtų prthuti toteme, te-. 
bile asmuo, kurte jj atatovao, 
■galiotas gauti sprendimą 
spenduoti veiksmus (prooeed 
ings), krėdlturius negali termi
nuoti katitrakto arba atsiimti 
turto (viena išimtis—kur už au
tomobilių įmokėta mažiaus negu 
50% nupirkimo prekės) be tėte 
mo. Asmuo baigia tarnybą 
ri užmokėti procentus už 
mokėjimu laikatarpj.

Ketvirta proVizija liečia
meninio ir nejudosmo turto teor 
gičius, kurie buvo duoti prteč 
spalių lt d, 1940 rn. Turto as
mens militartnėj tarnyboj ne 
jai ima išparduoti “foreolosure 
špardavimuv be teismo įsaky- 
no. Teismas gali sulaikyt 
‘forec’osure^ išpardavimą lig1 
> mėnesių po mihtarines tarny
bos.

Penkta pro vizija sudaryta ap 
saugojimui tų asmenų, kurie 
tiri apdraudos polisus (poT 
:ies), kurių gali netekti dėl ne 
sumokėjimo nuošimčių.

Čia yra kai kurie apribavi- 
mai.

ŠALTIMIERO 
LIETUVIŲ DIENOS 
Našljkč Kontestantė 

No. 44

“Senoji Istorija” 
Vėl Pasikartoja

Išsėdėjo 44 Metus 
Kalėjime

te
ne

as

TEMYKIT

MUSŲ

GRAND

OPĘNING

RENDAI 
VISOKIUOSE 
REIKA
LUOSE

SPECIALI
KAINA

SU ŠIUO
KUPONU

MARTHA £ *
Chicagro’s Largėst 
BRIDAL SHOPPE

TAIPGI IŠEIGINES DRESĖS 
IR FURKAUTAI

4936-38 S. Ashland Av. 
(Seniau adresu 3012 S. Ashland) 

Tel. PROSPECT 5513

TUXEDO

Mes taipgi lai
kom pilną eilę 

’Men’s Furnish- 
ihgs.

BE MAR
RENTAL and MEN’S 

SHOPPE
5012 S. Ashland Avė.

Tel. GROVEHtLl. 120?.

ęOPfc 1940. NEEDLECRAFT SSRVięE, INC

CROCHETED POTHOLDERS PATTERN 2939
No. 29391—Numegzti papuošalai virtuvei

4X'K.sįW.*'-‘-<

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bEfT, 
| 1738 ,>o, HąlsietĮ SL, ChAc*fQ, RL

Čia Jdedu 19 ęentų ir prąšau man Pavyzdį ^o..
»

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

No. 2939

Adresas.. .

Pįrma-~-
Padengia po’isus (policies) 

igi $5,000.
Antia-r-*
Po.įsas (policy). įjui’ojo bu i. 

šduotas ir visi nuošimčiai (pro 
prieš spaliu 

ne mažiai 
Įstojimų

už kuriuos

mitinis) sumokėti 
17 d. 1910 m,, arba 
kaip 30 dienų prieš 
nili tarinę tarnybą.

Trečia—
Polisai (policies),

nepadaryta mokesčių per me
tus laiko prieš prašymą (appli- 
eation) ir tos polisai, kuriuos, 
turi 50% skolos negali būti pri
imta svarstymui.,

Ketvirta-r-
Polisai turi būti išduoti kom

panijų, kurios turi atatinkamą 
rezervą, arba, kuriuos turi pa
darę pro.viziją dėl specialių ka
ro rizikos mokesčių, asmenims 
mili tarinė j tarnyboje.

penkta—
šios provizijos. neliečia poli

sus, kurie dėl militarinės tarny-. 
bos gali būti panaikinti arba 
likviduoti/ arba tų, kurių ver-. 
tė (face value) sumažėja, ir tų, 
kurie reikalauja įmokėti 
tra. (additional) nuošimčių 
miums).

Šesta-r-
Proyizijos protekcija 

tiktai apdraudą asmenų,
yra militarinėj tarnyboje, bęt 
ne jų šeimas. Ši sekcija pašal
pos akto (rfehef act) reiškia, 
jog išskyrus šių apribavimų val
džia per Veteranų Adminįstra-

eks^ 
(pre-

liečia 
kurio

Šį Kartą Brightori Parke
Į Mts. Josephine Graco na

mus atėjo čigonė ir paprašo 
vandens. Mrs., Grcco yra gera
širdė moteris, todėl čigonės pra
šymą išpildė, ir užvedė kalbą.

Po visko, čigonė pasiėmė rū
bų nuo moteriškės, prižadėda
ma juos ‘‘vžburti laimei’*, ir su
gražinti,

Dingo $79
žinoma, čigonė negrįžo ir tik 

po laiko Mrs. Greco apsižiūrė
jo, kad kartu su rūbais dingo 
$70, jos pinigų.

PONIA SARAU WAREKOIS
Gyvena 1529 Harrison avė., 

Raokford, III., lietuvių koloni
joje, Įstojo Į šdlt'hniero Lietu
vių Dienos Našlikių Kontestą 
ir tikisi laimėti karalienės 
vainiką. Bus renkamos ir dvi 
garbės palydovės. Laimėjusios 
bus apvainikuotos — apdova
notos $200 vertės rūbų eilė
mis, kurias suteikė Morris B. 
Sachs,

Žalias, gražus Oaks Daržas 
prie 119-tos ir > Archer avė., 
bus pilnas lietuvių Malyjįįij 
per dvi dieni, rugpiučio 31 ir 
rugsėjo (1 dieną, Labor Day. 
Bukite ir jus!!! sk.

— Halai skabia,, kad jiems 
pavyko atmušti britų jėgas prie 
Tobruko ir Gcndaro srityje, 
Etiopijoje.

Už Paprastą Apiplėšimą
Mięhigan City kalėjime, Ind., 

vakar mirė 78 metų kalinys, 
Oliver Witeon, Jisai išsėdėję u; 
grotų 44 metus laiko.

1897 metais buvo nuteistas 
visam amžiui už paprastą api
plėšimą.

HEATING & PLUMBIHG
18” FURNASAS
Karštu Oru Apšildymui

VISAI NAUJAS

$44.95
Padarytas ifi storo 
Cast Iron. Pilnai 
baigtas ir gatavas 
(rengimui.

PIRMAS JMOKEJIMAS SPALIO 1S-TĄ

AUDITORIUM
RESTAURANT

Apšildymo Sistemos 
Paslnaudokit mu
sų KR E D I T O 
PLANU, kurs pa
dės jum APŠIL
DYMO {rengimus 
įsitaisyt DABAR 
o laukti ligi se- 
kcinėio spalio 
pirmą I mokėjimą 
(neiti.

IWM'WWIOII>IW'|ĮWWWSW»itl'"'«   1 ■

ŠILDOMU IR KITOKIU

PEČIU
DIDŽIAUSIA PARODA IR

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

3-ŠMOTŲ VONINĖS SETAS

$3295
Vonia, Lavatory 
ir klozeto Kom
binacija. Viskas 
1 rųfiies balto 
(■namelio, neskai
tant fitingų.

Automatinis Stokeris 
$0095 

Taupo kurą. Tvir
tai aubudavotas. 1 
iki rtO svarų per 
vai andą. l’rltaiko- 
koinas nuo 1 iki 
3 Kelmų namui.

PIRMAS IM0K1U1MAS SPALIO 15-TĄ

■iją sutinka sumokėti nuošim
čius asmenų militarinėj tarny.- 
boję, kurie negali,palys užsimo
kėti per laikotarpį tarnybos ii 
per metą tarnybai užsibaigus 
Prašymai turi būti paduoti Ve
teranų Administracijai dėl šios 
pašalpos. Užbaigus tarnybą per 
vienerius mętus.ši^obligacija tu
ri būti perimtailffimens, atsili
kę mokesčiai sumokėti ir nor
malus įmok ėjimai'-' vėl pradėti. 
Kitaip polisas - gali būti likvi-. 
duotas.---’1' y-'i t--'?./.?" < r. e- •

šešta pro vizija liečia tokius 
taksus ir asesmęntus; kurie su
kanka (fall duė) per periodą 
asmens militarinės tarnybos. 
Jeigu asmuo mHitarinėj tarny
boje išpildys afidelvilą pas tak
sų kolektorių ir1 įrodys, jog- ne
gali mokėti todėl, kad priimtas 
tarnybon, kolektorius nega1- 
ni' yti taksų ‘š^arda'vimą be su 

’.ikimo teismo. Teismas neg?) 
sulaikyti sutikimą ilgiau negu 
šešis mėnesius po tarnybos. Pa
baudą dėl nemokėjimo šių tak- 
3ų uždrausta, ir nuošimčiai ne- 
^aii viršyti 6 procentą. Fcde- 
raliai ineigų taksai gali būti 
atidėti laike tarnybos ir 6 mė
nesius po tarnybos ir nuošim
čių arba pabaudos nereikia mo
kėti. Bet tarnyboje asmuo tu
ri pasiųsti ineigų taksų blanką 
ir paduoti prašymą kolektoriui 
Inlernal Revenue tame distrik- 
tc, kuriame gyvena, prašydaA 
mas atidėjimo mokesčių ir fak-r 
tais įrodyti, kodėl taip daroma. 
Dėl sutvarkymo State ineigų 
taksų reikia kreiptis prie val- 
stiškų taksų biurų.

Septinta provizija duoda tam 
tikrus kreditus asmenims mili- 
tarinoj tarnyboje, kurie padavė 
prašymus dėl “homestead en- 
try”, “desert lahd entry” arba 
turi kasyklas (mining locations) 
po leidimu arba nuomavimu vie-r 
šų žemių.

Išpardavimas
Peoples Krautuvėje 
Pasirinkimas Visų Geriausių Išdirbysčių 

h'o^ograin, FiogJ, Quaker, Athcns, 
ir kitų.

ATDARA ANTRAD., KETVIRTAD.
IKI 11 V AK. StfKMAD. IKI 3 P. P.

BURvef
INC.

lx><l70l-3l W.jCERMAK RD>

g LUMBER
and Bttllding Materiali

Garsinkitės “N-nose

ALLPHONESSEELEY 3277

M

ŠIMTAI PASIRINKIMUI
$29-50

*1250
$5950
$2950

1

Ii

Krautuvė nustatė specialiai
Pasi-

Atidarymui sezono Peoples 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais, 
skirkite sau pečių dabar; įmokėkite tik mažą dalelę—ir 
pečius bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausite.

Aliejum kūrenami šildytuvai, 
nuo ..... ,.............................

Anglim ir malkom kūrenami, 
nuo ........................... ........

Kombinuoti gesui-anglim pečiai
nuo .......... .................................

Gesiniai Virtuvėm Pečiai 
nuo ............. .1................................

M

iki 
95.00 
iki 
75.00 
iki 

150.00
iki 

130.00

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
ant Naujo.

PEOPLECGuRNJTURei?
4183 Archer Av. Prie Richmond Gatvės

Prie Richmond Gatvės.

No. 4863. leiŠinė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan« 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Menos Pattern Dept, 1739 

alsted SU Chieago, TU.

Miestas ir valstija.

VUT IN SFAC6
THE EXPLORERS 

WORK 
FfcVBRISHLY 
TO REPAI R 

THE AURORA,
FOR THEY FEAR 
THE POLARIAN

PLOT
AC5AINST EARTH

JACK SWIFT-

AND THEIR FEARS ARĘ JUSTIFIED. ' IN 
ANTARCTIC CRATER, THE CONTROLS OP THĘ 
GYRO THAT JACK DESTRCN'EOl . HAVE ■ 0EEN Pt

Jl^r ■ M—II 1-**■ 1 ' —. ....... —---------------" ------- --------------------------

WĘ $HAL_L SE£. NOW L ET US RETI RE 
UNDEROROUNP. AT THE MERtOtAN 
HOUR THE VVHEEL SHALL RISE “*AND , 
THE AXIS O THE EARTH WILL SHIFTl

NAUJIENOS Pattern Depi. 
1789 S. Halsted SL, Chicafo, ŪL



šeštad., rugphičio 23, 1941 NAUJIENOS, Chieago, BĮ.

Clevelanda ir Ohio Žinios
fru m.       ■■■-■  fi i i ■ ■ ' ' ■■'■" 1 ' —

LIETUVIAI REMS 
LAUCSHE

Lietuvių demokratų klubas 
pasisakė už rėmimą p. Laucshe 
į miesto majorus. Kandidatas 
yra slavų kilmės. Iš ateivių jis 
susilauks dideles paramos, nes 
jam jų reikalai yra geriau su
prantami nei kitiems kandida
tams.

Klubo susirinkime paaiškėjo, 
jog vienas narys pabėgo pas Jo
no Brazausko vadovaujamus 
republikonus.

Sunku suprasti, kas jį galėjo 
suvilioti.

SUSIŽAVĖJO “SAULE”
Keistų dalykų pasitaiko, — 

nei iš šio nei iš to žmogus ima 
ir savo nusistatymą pakeičia. Ir 
tai dar tokis žmogus, kuris, 
kaip amerikonai sako, “turėtų 
žinoti geriau”.

štai keista “transformacija” 
įvyko su p. Stasiu čerauka, ku
ris yra artimas sandariečiams

PATRUKUSIEJI 
100% užtikrinti 
FITINGAI
Onmntuotl fltlngal rellkla. kad Paralkitė 
r-ikla 1OO% Apnaiiro* ir 100% PataiHOB 
Flttlnr'. Mumj tiknlaa yra pa- 
irrlbėtl Jum r vlttokrrkipaiH Ka
limai* budai* ir nuteikti Jumu 
paaltenklnima, kokio niekuomet 
pirmiau neturėjote. PRAŠY
KITE FITINOŲ DYKAI Ir pa
matykite, kaip Juhų paeaiAtėn 
gali būti pritaikyto*. arba 
ganklte naują paralitf taip 
pigiai kaip ni *5. ir turinite 
nuostabia* panėkan: arba ra
šykite prašydami Informaeljų 
DYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadieni iki 2 vai.

t

žmogus, šiaip jis yra žinomas 
kaipo gana rimtas veikėjas, y- 
pačiai nemažai darbuojasi Su
sivienijime.

Niekas nebūtų tikėjęs, kad 
štai jis ims ir susižavės “stali- 
niška saule”. Bet taip atsitiko: 
pastaruoju laiku jis pasidarė 
didžiausiu Maskvos busteriu. 
Visiškai yra įsitikinęs, kad Rau
donoji Armija nenugalima, nors 
faktai visai ką kitą rodo.

Ta nelemta pakaita įvyko 
nuo to laiko, kai jis gavo nuo 
savo giminių laišką iš Lietuvos. 
Giminės rašė, kad jiems liko 
pažadėta žemė.

Kad tūkstančiai kitų žmonių 
faktiškai liko apiplėšti, tai p. 
Čeraukai tas nė motais. Kaip 
sakoma, už saldžios sriubos lėk
štę giminėms jis pakeitė savo 
nusistatymą. Ir jis pats save ir 
kitus bando įtikinti, jog Mas
kvos užkartas režimas Lietuvai 
buvo išganingas...

Dažnai laikas visokias “kva- 
rabas” išgydo. Manau, kad tas 
pat atsitiks ir su p. Čerauka: 
kai ateityje gaus iš Lietuvos 
tikslesnių informacijų, tai išsi- 
blaivys nuo tų bolševikiškų du
jų, kurios jį iš dal.es apgluši- 
no.

GRĮŽO TUŠČIOMIS
Iš katalikų federacijos seimo 

grįžo p. Gabaliauskas. Grįžo be 
cino, vadinasi, “tuščiomis”. O 
tuo tarpu daugel’s tikėjosi, jog 
jis bus į vadovybę išrinktas.

Atrodo, kad federac jos se
nieji pravadyriai nenori grino- 
riaus įsileisti.

Bet jaunieji visai kitaip ma
no. Vietos vyč.ai buvo pradėję

IX£S^^“MATYKITE MOS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAI!*
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

FREEMAN STOKERIAI IR 
WINKLER STOKERIAI

Yra Eilę Metų Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- $1dQ.5O _
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- * 1 F.O.B.

kerį, pirm negu pirks bet kurios rų- 
šies automatinį apšildymui įren
gimą.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, Šiandieną 
yra PRAMONES įžymusis pro
duktas.

Jis taupo pinigus ir darbą 
tūkstančiams namų savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pini Pressure Sealed Hopper... 
The Economiser Bumer... ir 
daug kitų vieninteliai Winkler sa
vybių. 3 Metų Garantijos Planas.. 
Matykit, kaip Winkler tryna uolas., 
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir 
nestabdydamas stokerio.
STEWART VVARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki.

mu stokerio.

ARCHER STOKER SALES
4706 So. Western Avenue

Fhone LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Distributor

i

Varyti savotišką vajų, kad “Vy
ties” redagavimas butų paves
tas p-iai Gabaliauskienei.

Reikia pasakyti, jog p-ia Ga- 
baliauskienė laikraštmiame dar
be turi nemažai patyrimo. Fak
tiškai ji ir “Lietuvos žinias” 
tvarkė, kai jos vyras buvo iš
važiavęs. Ir tvarkė visai gerai.

NEŠVANKI ISTORIJA SU 
“DAKTARAIS”

Policijos teisme buvo nagri
nėjama labai įdomi byla, į ku
rią yra įvelti du lietuviai jau
nuoliai, abu, rodosi, Marianapo- 
lio kolegijos studentai.

Vieno jaunuolio byla liko ati
duota “grane! jury”, o kitam 
jaunuoliui teisėjas paskyrė bau
smę: 25 doleriai, teismo išlai
dos ir 30 dienų “pakutos” kalė
jime.

Jaunuolį gynė adv. Chesnulis, 
kurio prašomas teisėjas leido 
kaltinamajam “viską papasako
ti”.

Iš to pasakojimo štai kas pa
aiškėjo: liepos 27 d. 2 vai. ryto 
jaunuoliai važiavę viena gatve. 
Staiga juos sulaikė juoduke 
mergina ir skubiai pakvietė į 
vidų. Paprašė, kad “daktaras” 
tuoj eitų į viršų.

Vienas jaunuolių užėjo į vir
šų, o kitas pasiliko žemai. Ne
trukus jis išėjo į gatvę atsivė
dinti. Kaip tik tuo laiku pasi
girdęs vįduje riksmas. Jaunuo
lis, manydamas, kad riksmas 
kilo dėl pinigų, pasiskubino sa
vo draugui į pagalbą. Vos tik 
spėjo į vidų įžengti, kai juodu
kai pradėjo jam antausius dau
žyti. Apie pinigus niekas nieko 
neprisiminęs. Kaip bematant, 
susirinko ap e 60 žmonių. Lai
mė, kad atskubėjo policija, o 
jei ne, tai jaunuoliams butų bu
vę visai riestai.

Toliau paaiškėjo, jog tame 
name sirgusi mergina. Buvęs 
pašauktas daktaras, kurio su
tikti išėjusi ligonės sesuo. 
Pamačiusi atvažiuojant auto
mobilį, ji pamaniusiu(kad tai 
atvažiuoja daktaras, O nuo čia 
ir prasidėjo visi nesusipratimai 
ir nemalonumai. Jaunuolis, ku
ris pasišovė “daktaru” būti, 
matyti, turėjo kitokius, tikslus 
ir pradėjo su ligone elgtis, kaip 
nepridera^ Taip bent tvirtina li
gonė ir kiti juodukai.

Žinoma, kito jaunuolio bylą 
nagrinėjant paaiškės, kas buvo 
taip, o kas ne taip.

LANKĖSI LAUČKA
Šiomis dienomis Clevelandą 

aplankė p. Laųčka, naujasis fe
deracijos pirmininkas ftr “Ame
rikos” redaktorius.

Sakoma, kad jo vizitas su 
kalbamos organizacijos reika
lais bei politika nieko bendro 
neturėjęs. Esą, atvykęs jis bro
lio “vaduoti”. Brolis, važiuoda
mas į Chieago, pateko į bėdą: 
pakelyje sustojo Clevelande, 
truputį padaugino ir apsiskan- 
dalino. Kiek teko patirti, tai ir 
į nelaisvę buvo patekęs. Reikė
jo ir iš “nelaisvės” gelbėti ir 
kitus dalykus sutvarkyti.

PASIRENGĘS NET MI
ŠIAS UŽPIRKTI

Vienas bolševikuoj antis lietu
vis tiek susijaudino paskuti
niais įvykiais, jog jau pasiren
gęs duoti 50 dolerių “ant mi
šių”, kad tik Dievas padėtų rus- 
kiui išpilti Hitleriui kailį ir grą
žintų į Lietuvą Stalino saulę. 
Jis pageidautų, kad ta “saulė” 
net Amerikoje šviestų.

To žmogaus pinigų man vi
sai negaila, — jo pinigai ir jis. 
gali su jais daryti, kas jam pa-, 
tinka. Keista tik štai kas: kal
bamas žmogus yra gana pasitu
rintis. Jis turi namą ir gražų 
ūkį. Ir vis dėlto trokšta, kad ir 
Amerikoje “staliniška saulė” 
šviestų.

Jei ta “saulė” pradėtų šviesti, 
tai jis greičiausiai duotų “ant 
mišių” ne 50, o 500 dolerių, kad 
ji “užgestų”, kai čekistai pasi- 
motų nusavinti jo ūkį ir namus.

—R,

Karštas vanduo visuo
met — pasukus kraną

Kaštuoja taip mažai--reiškia taip daug

AUTOMATINIS GASU 
VANDENS ŠILDYMAS
Nereikia laipioti beismanto 
laiptais—vanduo visuomet 

karštas!* 
■Y

Puiku turėti gausybę karšto vandens 
kiekvienam reikalui aplink namus, kai 
reikia jo. Nereikia lipti viršun arba že
myn laiptais, arba kurti ugnį. Tik atsu- 
kit kraną—štai karštas vanduo. Neten
ka rūpintis dėl kūdikio vonios—kadan
gi visuomet galite pasitikėti, jogei Au
tomatinis Gasinis šildytuvas bus darbe, 
dieną ir naktį.

Kaštai? Jus stebėsitės, kaip žemi jie 
yra. Žmonės, kurie dabar turi smagumo 
iš Automatinio Gasinio Apšildymo, ži
no, kad tai yra ekonomiška priemonė 
parūpinti karšto vandens. Kodėl neatsi
lankote dabar ir nepersitikrinat patys? 
Tik sustokit pas ...

JŪSŲ: ' APYLINKES
MEISTRĄ PLUMBERĮ

Šį skelbimą duoda Public Service Company 
of Northern Illinois.
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. ĮVAIRIOS ŽINIOS
<■' - -f. (

Bus darbo po karo, 
sako LaGuardia

------------->■■■■■)■»■« r rr-

SYRACUSEr N. Y,, rugp. 21 
d. Fiorello LaGuardia šiandien 
pareiškė, kad sumušus nacių 
Vokietiją, amerikiečiai turės im
tis kuriamojo darbo, kuris da
bar sustabdytas.

Amerikoje darbo nestigs, nes 
bus dedamos pastangos pagerin
ti susisiekimas ir gyvenimo są
lygos.

Jeigu Hitleris nebūtų sumuš
tas, tai tada viskas nueitų nie
kais, nes Amerika turėtų visas 
savo jėgas naudoti apsiginkla
vimui.

— Uragvajaus valdžia tikisi 
gauti Amerikoje 17 milijonų 
dolerių paskolą, kad galėtų su
stiprinti savo krašto apsaugos 
priemones.

— Londono karo sluoksniai 
mano, kad sovietų maršalų va
dovaujamos kariuomenės randa
si dideliame pavojuje ir bus 
priverstos trauktis atgal.

BRIDGEPORT ROOFENG AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
........... .................................— —/

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. 8r„

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Be Garbo

Be rūpesčio

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 stokeriu. 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- į 
nyje ir suteikia pilną užganėdi- į 
nimą. *

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

CRANE COAL COMPANY 
.5332 So. Loiig* Avenue 

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

Perkant 5
* SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

1 ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
■ Kuponą Reikalaudami Apskai
ta Čiavimo DYKAI.

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

BUYJi^AND SAVE

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

__________________ ____  J

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.* otate ir oa ot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

i ■
■ i Pažiūrėkit ■ 

į Savo 
Dantis—

\ Visi tai Daro
TINKAMAI PADIRBTOS PLO

KŠTELES GERINA JŪSŲ 
IŠVAIZDĄ.

Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$fV50 iki -00 kiek- 

W O viena
KALBAME LIETUVIŠKAI

Pataisymai į 3 valandas 
$1 ir aukščiau.

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už- 

I sakymus laieniuotų dentistų.

I SATISFACTION
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

Aš esu užinteresuotas sekamais Vardas .............................................
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės): Adresas ................................. ,,,

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu Telefonas .............. M............. ........

__ - t-___ ____ _ __ __ _ _ __

Phone PROSPECT 5757-5758

PETER BARSKIS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis

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

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

3108 WEST 63rd STREET (TARPE TROY IR ALBANY)
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Stalino-Hitlerio pasibučiavimas
Lygiai prieš dvejus metus, kaip šiandien, Maskvoje 

buvo pasirašytas “garsusis” sovietų Rusijos ir Vokietijos 
nepuolimo ir draugingumo paktas. Staliną šitoje ceremo
nijoje pavadavo Molotovas, o Hitlerį — Ribbentropas.

Kaip šiandien visiems yra žinoma, tas dviejų tota
litarinių diktatorių pasibučiavimas, atidarė kelią naujam 
pasaulio karui.

Hitleris sąmoningai tam karui rengėsi, ir Stalinas 
norėjo, kad jisai įvyktų; todėl jisai atsisakė dėtis su va
karų demokratijomis ir susitarė su Hitleriu.

Už savaitės laiko po Maskvos pakto pasirašymo na
cių šarvuotosios divizijos įsiveržė į Lenkiją.

Atsakomybė už šitą naują pasaulio skerdynę pri
klauso Hitleriui ir Stalinui. Nežiūrint, kaip šis karas pa
sibaigs, istorija neužmirš, kad kraujas nesuskaitomų 
tūkstančių žmonių, kurie jame žuvo ir dar žus, krinta 
ant dviejų totalitarinių despotų galvų.

Moralinis žmonijos jausmas bus patenkintas tiktai 
tuomet, kuomet šis karas jiem abiem padarys galą.

Plėšikų sutartis
Maskvos 1939 metų rugpiucio 23 dienos paktas bu

vo ne tiktai sutartis pradėti karą, bet ir susitarimas pa
sidalinti busimuoju karo grobiu.

Bet kuomet du plėšikai derasi dėl pasidalinimo sve
timu turtu, tai juodu kiekvienas galvoja, kaip kits kitą 
apgauti. Hitleris, matyt, geriau suprato savo partnerio 
psychologiją. Jisai apsimetė labai “dosniu” ir prižadėjo 
Stalinui, beveik “uždyką”, pusę Lenkijos, visus Pabalti
jo kraštus ir Besarabiją. Iš Stalino, už šitą dideli grobį; 
jisai nereikalavo nieko — tik, kad Maskva “užtikrintų 
saugumą” Vokietijai rytų šone.

Kremliaus diktatorius šitą pasiūlymą , priėmė su 
džiaugsmu, ir visi to diktatoriaus garbintojai didžiavosi, 
kad genialus “tautų voždius” apšmutino didžiausią j į Eu
ropos apgaviką. Atsimenate, kaip rudenį 1939 metų ir 
per ištisus 1940 metus Amerikos korespondentai ir karo 
žinių komentatoriai nuolatos kartodavo: “Kas yra šio 
karo laimėtojas? Stalinas!”

Taip, Stalinas buvo laimėtojas. Be vargo, be kovos, 
neiššaudamas nė vieno šūvio, jisai ėmė vieną svetimą te
ritoriją po kitos. Tik narsieji suomiai atsakė be pasi
priešinimo lįsti į sovietišką rojų — ir, kai “nenugalimo
ji” Raudonoji armija šoko juos bausti, tai jie uždėjo di
delį guzą’ jai ant kaktos. O visur kitur Stalinui sekėsi! 
Jo imperija augo ir jo garbė gręsė nustelbti Ivano Bai
siojo ir Petro Didžiojo liaurus.

Ir staiga — plėšikai susimušė. Šių metų birželio mėn» 
22 d. draugas Hitleris griebė savo partnerį už gerklės!

Per du mėnesiu laiko nacių “fiureris” jau atsiėmė 
iš Stalino visą jam padovanotą grobio dalį, ir dar pasi
glemžė didelius žemės plotus, kurie nuo pat Lenino lai
kų priklausė sovietinei despotijai.

Stalino diktatūrai išsigelbėjimo nėra, kadangi visas 
šalis Europos kontinente, kurios butų galėjusios stoti jai 
į talką, Stalinas davė naciams pasmaugti. Dabar atėjo 
eilė jam pačiam.

Anglija ir Amerika, iš bėdos, yra priverstos Stali
nui padėti arba bent žadėti pagalbą. Bukaprotiška Ang
lijos konservatorių politika užaugino rudajam žvėriui 
ragus, ir šiandien Anglija savo desperatiškoje padėtyje 
turi remti buvusįjį jo partnerį.

Bet pasitikėjimo Stalinu demokratijos neturim Jos 
slaptai tikisi, kad Rusijos žmonės tą kruviną despotą 
numes nuo savo sprando. Jos geidžia, kad tai įvyktų pii> 
miau, negu Kremliaus diktatorius suspės dar vieną kar
tą parduoti savo kraštą Hitleriui.

Juo labiau to laukia visos mažosios tautos, kurias 
Stalinas buvo su Hitlerio pritarimu apiplėšęs. Kuomet 
bolševizmas Rusijoje žlugs, jos galės nesvyruodamos at* 
sisukti prieš Hitlerį. Tuomet demokratijų pergalė bus 
galutinai užtikrinta. Ne tiktai pergalė karo laukuose, 
bet ir teisinga ir pastovi taika po karo.

-r r- - i-     - •— į ■» .... .iii...., ...................... i ,

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams............. .......  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui *_______  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojust
Viena kopija 3c
Savaitei ________ 18c
Mėnesiui 76c

Jungtinėse Valstijose* tie Chicagoj,
Metams ......   . $6.00
Pusei metų -------------  3.25
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams ......  ............ $8.00
Pusei metų ______________ 4.00
Trims mėnesiams ,......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karo Veteranu Galva Kariškam Teisme.

—APŽVALGA
PRANAŠAUJA REVOLIU

CIJĄ VOKIETIJOJE
W 1—... >— -X Ą

Buvęs MllleHo bendradarbis, 
o dabar jo piktas priešas, Otto 
Strasser, mano, kad Vokietijoje 
gali įvykti tevoliuclja. šį rude
nį, sako jisai, Vokietijos žmo
nių moralėje įvyks persilauži
mas.

Strasser’io nuomone, Vokie
tijos žmonės visą laiką svyruo
ja tarpe vilties ir baimės*

“Viltis*'—tušo jisai-—“ank
stybos pergales šiais metais. 
Baimė, kad nepavyks įsiver
žimas (Anglijon); baimė, 
kad Jungtinės Valstybės stos 
Į karą; baimė britų oro ata
kų. Aš manau, kad šis ruduo 
bus krizės momentas kovoje 
dėl Vokietijos moralės. Jeigu 
iki to laiko Anglija supras 
šios kovos svarbumą ir at
kreips į ją reikiamą dėmesį, 
tai labai galimas daiktas, kad 
Vokietijoj įvyks revoliucija. 
O revoliucija greičiau, negu 
kuri kita jėga, gali suteikti 
pilną pergalę demokrati
joms.”

NAUJI PARAZITAI

Rašydamas apie nacių oku
puotą Lietuvą, “Naujosios Ga
dynės” redaktorius, J. V. Stil- 
son, sako:

“Nusikratę vienų parazitų 
(bolševikų), lietuviai dabar 
turės kovot su kitais — ‘kul- 
turingesniais’, o tas reiškia.—• 
gudresniais, parazitais. Vil
ties, tačiau, yra nusikratyti ir 
pastarųjų... Juos ryžtingai 

* naikina viso pasaulio demo
kratijos.”

ŠALIŠKOS ŽINIOS

Amerikos lietuvių laikraš
čiams yra persiunčiamos žinių 
sutraukos, paimamų iš laikraš
čių, kurie šiandien eina Lietu
voje. Tose žiniose plėšiama bai
sus dalykai apie buvusius Lie
tuvos okupantus, bolševikus.

Nėra jokio galimumo tas ži
nias patikrinti. Bet jų aiškus 
šališkumas krinta į akį: apie 
nacių blogus darbus jose neuž
simenama nė vienu žodžiu. O 
juk yra žinoma iš patyrimo vi
sų tautų, kurias Hitleris užka- 
riavo, kad naciai yra pusėtini 
žvėrys*

Seniau, kuomet Lietuvą buvo 
okupavę bolševikai, tai Lietuvos 
laikraščiai juodžiausiomis spal
vomis piešdavo Smetonos val
dymo laikus. Tai buvo propa
ganda* Panašią propagandą da
bar veda, savo naudai, naciai*

Gaila, kad ne visi laikraščių 
redaktoriai šitą dalyką supran
ta.

VĖL KRIKŠTYS PETRO 
MIESTĄ?

Vokiečiai* tur būt* greitai pa
ims Leningradą* Nazių komu
nikatuose jisai jau yra vadina
mas “St. Peiersburg”.

Bolševikai permainė Peter
burgo (arba Petrogrado) vardą 
į Leningradą — Lenino miestą, 
—- nors Leninas to miesto nėra 
statęs.

Tokia pat logika vadovauda
miesi* naciai* paėmę jį, galės 
pavadinti jį “Hitlersburgu” — 
Hitlerio miestu.

RUSIJOJE IŠNAIKINTI 
INŽINIERIAI IR 

TECHNIKAI

Anglijoje ir Amerikoje šian
dien yra svarstomą klausimas* 
ar Rusija pajėgs tęsti kovą su 
Hitleriu po to, kai ji neteks Uk
rainos, Leningrado ir, gal būt 
Kaukazo ir Maskvos. Rusijos 
pajėgumas priklausys nuo to,. 

ar ji sugebės pertvarkyti savo 
ekonominį gyvemmą.

Reikia žinoti, kad Ukrainoje, 
Leningrado ir Maskvos srityse 
guli stambiausieji sovietų Rusi
jos pramones centrai. Be to, 
Ukraina turi perviršį duonos, o 
kattkųže yra gausingiausieji 
naftos šaltinai. Rusams pražu- 
džius šitas sritis, SSSR pramo
nė ir žemės ūkis turės visai 
persiorganizuoti. Bet ar sovie
tų žemėje yra jėgų šilam per
organizavimo darbui atlikti?

Žinovai sako, kad ne — nes 
Stalinas išnaikino lukstančiits 
Rusijos inžinierių, technikų ir 
įmonių vedėjų. Jisai tuos spe
cialistus padare atsakomingais 
už sovietų ūkio nepasisekimus 

kaip kad Hitleris suverto 
kaltę už visas vokiečių tautos 
nelaimes ant žydų. Stalinas 
technikos specialistus likvidavo, 
kaipo klasę.

Gerai pažįstanti sovietų Ru
siją Amerikos rašytoja, Freda 
Utley, rašot

“Nuo 1929 iki 1932 metų 
dešimtys tūkstančių tų nelai
mingų inžinierių, mokslinin- 

’kų ir pramonės vedėjų buvo 
suimti ir pasmerkti be teis
mo į koncentracijos stovyk
las ir net mirčiai. Vėlesnieji 
ir labiau išgarsintieji 1936-39 
metų valymai, kurie palietė 
daugiausia Komunistų Parti
jos narius ir Raudonąją Ar
miją, tą likvidavimo darbą 
užbaigė. Tos Stalino aukos 
negali būt atgaivintos dabar, 
kuomet Rusija yra baisioje 
bėdoje.”
Maskva iri jos pakalikai (to

kie, kaip Walter Darauly) pa
sakoja, kad tie Stalino nužu
dytieji Rusijos inžinieriai, tech
nikai ir katiuomenes generolai 
buvę “krašto . išdavikai” ir 
“penktakolumnistai”, bet tai 
yra nepadorus melas; jokio rim
to įrodymo i šitam savo prasi
manymui-Stalinas nėra davęs.

Pagaliau, jeigu tiesa, kad de
šimtys tūkstančių Rusijos inži
nierių, aukštų partijos pareigū
nų ir armijos karininkų buvo 
išdavikai, tai kokia tuomet turi 
būti Rusijos žmonių morale?

Bet kaip ten bebūtų, yra fak
tas, kad sovietų Rusija šiandien 
yra labai neturtinga technikos 
pajėgomis. Jeigu jos didieji 
pramonės centrai pateks į na
gus naciams, tai perorganizuo
ti Rusijos ekonominį gyvenimą 
nebus kompetentingų žmonių*

Margumynai
įdedamieji j Akių 
Vokus Stiklai 
Pakeis Akinius

Koelno (Vokietija) univ. pro
fesorius Meine išrado įstato
mus į akių vokus stiklus, ku
rie pakeis dabartinius aki
nius. Prof. Heine atitinkamu 
budu pagamintus ir paruoštus 
stiklus įstato į vokus ant prie
šakinės dalies akies obuolio. 
Stiklas visai prisiglaudžia 
prie skleros ir raginės luobe
lės. šitokie stiklai manoma 
busiant daug patogesni it 
praktiškesni negu dabartiniai 
akiniai: matymo laukas dėl to 
ne kiek nesumažės; stiklai 
neaprasos, juos nuolat valys 
akių vokai; be to ir estetiniu 
atžvilgiu bus daug gražiau ne
gu su akiniais. Pavojus su
žeisti akį, manoma, busiąs Žy
miai mažesnis, nes nauji stik
lai* giliai paslėpti ir apsaugo
jau! i nuo sudužimo galvos 
kaulų ir vokų, niekur nekilus. 
Stiklų į akis įstatymas visai 
nesudėtingas*

Garsinkite® “N-nose*’

NAl’JIENŲ-ACM ” Teienhot«
Earl Southard (vidury), suspenduotasis Illinois Veteran of Foreign Wars 

komandierius, ir jo gynėjas, William J. Grace (dešinėj), Citizens Keep Ainer- 
ica Out of War komiteto pirmininkas, kalbasi su Alex Millcr (kairėj) iš De$ 
Moines, la.* V. F. W. kariško teisino pirmininku. Teismas Chicagoje svarstė 
Southard’o bylą, kurioje jis apkaltintas neištikima veikla.

Ar jau lenkai pasimokė?
Kaip ir daugelis hitlerinės 

Vokietijos pavergtų tautų Eu
ropoje, lenkai leidžia kelis biu
letenius anglų kalboje. Vienas 
iš tokių biuletenių, pavadintų 
POLAND FIGHTS, leidžiamas 
tūlos draugijos American 
Friends of Polish Democracy 
New Yorke, kelis kartus palie
tė ir Lietuvą.

Įdomiausia pastebėti, kad la
me biuletenyje lietuvių tautos 
atžvilgiu giedama sena lenkiško 
imperializmo giesmė, nepasigai
lint ir nepamatuotų šmeižtų 
prieš Lietuvą ir lietuvių tautą.

Štai to biuletenio rugpiucio 
15 dienos Nr* 5 straipsnyje apie 
hitlerininkų vykdomą lenkiškų 
knygų naikinimą tarp kitko yra 
ir tokia frazė:

“Prieš Sovietų okupaciją, 
Lietuvos .fašistine Smetonos 
valdžia konfiskavo ištisą rin
kinį lenkiškų knygų Vilniuje 
ir pasiuntė jas į popieriaus 
fabrikus. Laike Sovietų oku
pacijos daugiau knygų buvo 
konfiskuota”.
Taip ir noriu paklausti, ko 

siekia tas angliškai lenkų lei
džiamas biuletenis panašiomis 
insinuacijomis? Lenkai dažnai 
kalba, kad jie nori su lietuviais 
bendradarbiauti, kad laikas esą 
užmiršti senas skriaudas bei ne
sutarimus, nes mes visi vieno 
likimo draugai. Kaip dabar ma
tome, visos tos kalbos ir lieka 
tik kalbomis, o tikrovė visai ką 
kitų rodo. Ponai lenkai ir dabar 
dar, matyt, yra užsimoję įrody
ti angliškai kalbančiai visuome
nei, kad litvinai yra tokie pat 
kultūros priešai kaip ir Hitlerio 
vokiečiai. Iš to ir neprašoma 
peršasi tokia išvada: sulikvi- 
duokim hitlerizmą, o su juo ir 
litvinus*

Tą lenkišką nedraugišką ir 
imperialistinį lietuvių tautos 
atžvilgiu nusistatymą dar pa
tvirtina tam pačiam biuleteny
je dedamos iš kokio tai lenkų 
darbininkų vado Ciolkosz kal
bos ištraukos:

“Šiandien ši politika (hit
lerinė) pasireiškia kurstymu 
neapykantos tarp lenkų, žy
dų* ukrainiečių* lietuvių ir 
baltarusių. Mes šimtmečius 
gyvenome kartu ir taip dary
sime ateityje. Respublikos 
gyventojų solidarumas (su
prask —- Lenkijos. P. G.), ne- 

, žiūrint į tautybę ar tikybą, 
šiandien yra daug svarbesnis 
negu bet kada, todėl ir visos 
pastangos sukurti nesutari
mą turi būti pasipriešintos”, 
(Pabraukimai mano* P. G.)* 

Nejaugi to biuletenio redak
torius, primesdamas lietuviams 

vokiško barbarizmo kaltinimus 
apie knygų deginimą mano, kad 
jis tarnauja pasipriešinimui su
kurti nesutarimui tarp lietuvių, 
lenkų ir kitų.

Pagaliau* nuo kada to biule
tenio ponas redaktorius laiko, 
kad lietuviai buvo Lenkijos gy
ventojai ir kodėl jis mano, kad 
lietuviai gyvens vienoje valsty
bėje (vadinas, Režpošpolitoje) 
ir ateityje. Mes gerai prisime
name, kad apie trečdalis Lietu-. 
vos teritorijos su sostine Vil
niumi buvo jėga įjungtas į Rcž- 
pošpolitą. Toje teritorijoje bu
vo daug lietuvių, kuriais lenkai 
sugebėjo pripildyti savo kalėji
mus. Už ką — ogi už tą, kad 
jie buvo lietuviai, kad jie mylė
jo Lietuvą, kad jie norėjo lie
tuviškai melstis, kad jie skaitė 
lietuviškas knygas, kad jie 
klausu Kauno radijo.

Vietoje prikaišiodami lietu
viams barbarizmą lenkiškas 
knygas naikinant, ponai lenkai, 

Į ar bent jau to biuletenio re
daktoriai, verčiau prisidėtų prie 
lietuvių tautai lenkų padarytų 
skriaudų ir žaizdų užgydymo. 
Abiejų tautų likimas šiandien 
yra tas pats, abi tautos paverg
tos ir draskomos to paties ti
rono* abi jas naikina rusai su 
vokiečiais pasikeisdami, tai ko
dėl nepasimokyti vieną kartą 
ant visados iš likimo ir nesusi
tarti. O kad geriems norams 
esant galėtumėm susitarti ir 
kartu veikti prieš bendrą musų 
tautų ir žmonijos priešą, abe
jonių nėra. Tegu tik ponai len
kai atsižada savo imperialisti
nės politikos, tegu atsižada no
ro ponauti ant lietuvių, baltgu- 
džių ir ukrainų ir tegu atsiža
da visiems laikams bet kokių 
pretenzijų j Senąją Lietuvos 
Sostinę ir Vilniaus kraštą* tada 
mes tikėsime lenkų gerais no
rais. Prisipažinsime, kad nesu
prantame ir nenorime tokio 
bendradarbiavimo, kuris yra 
paremtas vienpusiškumu Ir silp
nesnio užgauliojimu bei išnau
dojimu.

Mes* lietuviai, kaip lygia; ir 
lenkai, puikiai suprantame, kad 
priešas, kūno motlo yra — 
divide et impera* — yra suin
teresuotas ir naudojasi tuo lie
tuvių ir lenkų nesutarimu, tai 
kodėl nelikviduoti to nesutari
mo objekto ir nepasidaryti tik
rai nuoširdžiais draugais, vie
ton kad užsiiminėti agitacija 
prieš lietuvius ir nebūtų dalykų 
apie juos pasimanymu ir sklei
dimu* P. Gulbis

— Praeitą naktį vokiečių 
aviacija bombardavo Suexo ka
nalą ir užmušė du asmenis. Su
žeistų skaičius siekia 28.'
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BUDOS DANTIS
Svarbiausia viso pasaulio bu

distų šventykla randasi Ceylo- 
no saloje, kur yra laikomas Bu
dos dantis. Budistai sako* kad 
kuomet mirė Buda, jo kūnas 
buvo sudegintas, kaip tuomet 
reikalavo budistų papročiai. Po 
sudeginimo kūno, kuomet buvo 
suimami jo pelenai, vienas Bu
dos mokinys ceylonietis atradęs 
sveiką dantį ir atvežęs j Ccylo- 
ną. Vėliau čia tapusi pastatyta 
didelė šventykla ir iškilmingai 
joje padėtas Budos dantis. Da
bar kas metai šią šventyklą ap
lanko šimtai tūkstančių ‘ budis- 
lų-jš- visų kraštų.

RADIJOS, BALDAI, 
GESINIAI PEČIAI, 
ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIAMOS 
MASINOS, DULKIU 
VALYTUVAI ir 
RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS
Pirkėjai pirkdami iš Budri
ke Krautuvės šią savaitę 
sutaupys daug. Ypatingai 
didelis išpardavimas Par- 
lor Setų, Miegamų kamba
rių Setų, Aliejinių arba An
glinių Pečių.

Jos. F. niinniir
INCORPORATED

FURNITURE
HOUSE

3405 So. Halsted St
Tel. YARds 3088

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

Budriko Radi o Programai:
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedaliomis 

4:30 vakarais.
WHFC 1450 K. Ketvergais 

7 vai. vakare.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

(Tęsinys)
Adve melą darbą į kampą: 

kam skubėti! Pastaruoju metu 
darbo taip sumažėjo, jog vos 
vos užtenka, kad ne visai rei
kėtų veltui sėdėti. Gėda ir pa
čiai prisipažinti, bet tiesa: 
klienčių nebėra. Nebekviečia į 
namus ūkininkės, o atnešti be- 
atneša retai kas. Mat, visai kai
mynystėje atsirado nauja siuvė
ja. Ir Advė pro savo langą ma
to, kaip buvusios jos klientės, 
kurios jai prisiekusios buvo, 
niekam kitam tik jai vienai te
duoti siūti, nes niekas taip ge
rai nesiuvąs, eina pas jos kon
kurentę.

Bet klausimas, ar ana tikrai 
geriau siuva už Perkamytę. čia 
gludi kita priežastis.

Andai ėjo Advė pro žandaro 
namus ir pastebėjo, kad žanda- 
rienė jau beturinti kitą siuvėją. 
Bet tai nebuvo jos, Advės, kai
myne, o visai svetima.

Taigi žandariene jau jos ne- 
bekvies daugiau. O po to vieną 
sykį Advė nuėjo į kaimo gale 
stovmčią svetainę — smuklę 
druskos, cukraus ir panašių da
lykų nusipirkti. Sėdėdamas alu
dėje kaimo mokytojas, paste
bėjęs Advę ateinant, išbėgo ją 
pasitikti. Ar ji žinanti arba ar 
jau tikrai užmiršusi, kam ji tu
rinti būti dėkinga Už visa, ką 
turinti ir kas esanti, paklausė 
mokytojas.

—Jums tikrai ne, — šaltai 
atsakė Advė. — Jeigu kas blo-

! ga manyje, tai iš jūsų; o jei kas 
gero — tai iš mano molinos.

—Bravo, bravo, Adve!
—Gib ihm, ich bin ihm auch 

ni.cht gut! — šukavo svetainėje 
sėdintieji vyrai.

Advė dabar tikra: mokytojo 
ponia jos jau nebekvres dau
giau siūti.

Taip ir beliko mažas skaičius 
darbdavių, tokių, kurie palaiko 
Advės tautinį susipratimą. O 
tokių dar menkai iki šiol.

Jeigu šiandien kas dar sako, 
kad reikią našlaitę palaikyti, 
Advė jau nebejsižeidžia.

Advė sunkiai atsidusta ir tin
giai atsikelia nuo kėdės. Tada 
nueina į kitą kambario kampą 
atsisėsti, kur, rodosi, kiek vė
siau. Kėdė stovi — dar vis te
bestovi — ties Jono Dagio vaiz
du, kuris kabo prie sienos.

Advė atsimena, kad ilgas, il
gas jau praėjo laikas nuo tos 
dienos, kada ji gavo paskutinį 
laišką iš Jonio Dagio.

Tuokart, kada Advė Jonini 
parašė apie savo nusistatymą, 
apie savo veikimą draugijoje ir 
apie visą lietuviškąjį judėjimą 
Mažojoj Lietuvoj, ji gavo pik
tą iš jo atsaką. Jis griežtai pa
reikalavo atsisakyti nuo viso to 
veikimo, šiaip jis ją apleisiąs. 
Tikrai apleisiąs. Jis susižadėjęs 
su ja tik dėl to, kad ji buvusi 
rimta mergaitė. Bet nuo sva
jotojos, iš kurios, aišku, esą, vi
si šiandien juokiasi ir šaiposi, 
jam teksią atsisakyti. Kai]) 
skaudu jam tatai pabrėžti, ji

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

Kviečia Majorą Kelly Į Pikniką

Povilas P. šaltimieras, lydimas pittsburghioeio C. K. Pi-
kielio lankėsi pas majorą E. J. Kelly (sėdi dešinėj) pa
kviesti jį dalyvauti Šaltimiero Lietuvių Dienose, kurios įvyks 
rugpiučio 31 ir rugsėjo 1 d., Oaks darže. Prie progos pasi
kalbėta ir apie lietuvių politinę darbuotę. P-as Pikielis įsėdi 
kairėj, p. Šaltimieras stovi.

vengiamas.
Baimė jiedvi suartina. Jiedvi 

sutvarko visa, kas tvarkytina. 
Suneša visa, kas bijo lytaus, į 
vidų, uždarinėja duris, ir Advė 
prašo, kad Raudienė įeitų pas 
ją. Jai, Advei, esą baugu vienai.

Raudienė tikrąjį įėjo. Ji įsine
šė ir giesmines.

—Pro mano langus baisu žiū
rėti. Dangus stačiai pažaliavęs, 
tokia skaudi užeina perkūnija. 
— Raudienė dreba, ir Advei 
neaišku, ar ji dreba iš baimės, 
ar iš senatvės.

Tikrai, ilgesnį laiką buvo gir
dėti tiktai grumenimas. Bet da
bar jau girdėti nuolatinis grio
vimas. Dangus apsiniaukė urnai, 
Kambaryje pasidarė visiškai 
tamsu. Jau krinta vienas kitas 
žalsvas žaibas, atsako perkūno 
trinkis, iš kitos šalies kitas.

—Man rodos, kad yra dvi ar 
net trys perkūnijos, — pastebi 
Advė.

Bet Raudienė, suėmusi del
nas kiyžiumi, lyd. Užsismauku
si skepetą už akių, sėdėdami 
ant krėslelio, ji supa Lemčių 
šen bei ten. Nuo veido nusirita 
kelios ašaros. Tekia ji, rodos, 
pilna baimės.

Advei taip pat nejauku. Kam
baryje pasidalė tamsu, kad imk 
nors į akį durk — nieko nema
tysi. Advė mąsto, ar nebūtų gė
liau uždegti žiburį. Bet ji jau
čia tokį keistą silpnumą kūne, 
kad manosi nebepajėgsianti pa
sijudinti iš vietos.

O žaibai blykčioja raudonai 
ir žalsvai, užkilusi vėtra prade
da lankstyti medžius prie že

mės, perkūno trinkiai krinta 
vienas po kito. Stambi kruša 
bei stambus lytaus lašai triukš
mingai pradeda kirsti į langus.

—Kokie stebuklingi ir bau
gus yra Dievo darbai! — sako 
Raumenį bet dabar Advė tyli. 
Darže s u traškėjo senas ir aukš-- 
tas vyšnių medis ir prigulė tro
bos stogą. Abi moteri krūptelė
jo.

—Kaip sudilą Dieną, kaip 
sudną Dieną! — sudejuoja Rau
dienė ir pradeda pagaliau gies
mę.—“Ąk širdel, ar girdi griau- 
jant”.

Advė stengiasi pritarti. Bet 
jai gerklėje įstrigęs keistas toks 
kamuolys, ir ji negali žodžio iš
tarti. Gal tai yra ana baimė, 
kurią ji visada jaučia užeinant 
perkūnijai, o gal tai tik dėl to, 
kad ji atsimena sėdinti su su- 
rinkimininke kartu. Veikiau lai
dėl to. Juk ar neišvarė surinki
mas ją iš savo tarpo?

Baigdama giesmę, Raudienė 
ome graibytis savo knygų. Ad
ve žino ir supranta, kad ji nori 
susirasti maidą, dėl to uždega 
pagaliau žiburį. Pristumta arti 
piie Raudienės lempą. Raudie- 
nc suklumpa prie staio ir, atsi
rėmusi prieš jį rankomis, pra
deda skaityti ilgą maldą: “Pone 
Dieve, Tu esi mums nusitikėji
mu visados...”

(Bus daugiau)

±\<AU.JieilUbC 
uuuua nauaą dėlto, 
Kad pačios JNaujienoa 
yra naudingos.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2508

Rome Office, Newark, N. J. 
5922 W. RmMtevelt Rd„ Austito 1175

Rernkite Lietuvišką
Žyduką,

NATRAN KaNTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St
Tel. Poulevard 0014

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
TeL CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit TeL VICTORY WR6

• FOTOGRAFAS
(ONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos njšies su mo
derniškomis užlai
dom ir Hollyvvood 
JvieSotnis. Darbas 
’nrartuofas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5849

S1ANDĄKI) 
ęPĘR^L^YINGS 

LOAN AŠŠOClATlON of Chicago 
JUSTIN MACKIEVViCH Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIKyimn /fi/

Į Turtas Virs$6,000,000.00
l Apart Apsaugos, Turime ocnh nnn nn
I ATSARGOS FONDĄ Viršd UUUjUUUtUU

blėra Saugesnė* Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Ė Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12

PATALAI ir PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI
Iš Jūsų Plunksnų, Jeigu Jus Perkate Impilus Iš Musų.—Atsilankys 
kit ir pamatykit, kaip jie padirbami jum bežiūrint. Mes paimam iš 
namų ir parvežam namo.

MES DIRBAME MATRACUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

YAKDS BEDDING CO.
1848 W. 47th Street VIRginia 2900

TON Y LUKOŠIUS -
Geriausias Brighton Park Drabužių

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rtįšies darbu
žius. Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius i naujas madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame 

greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

bene suprantanti.
Bet Advė nė kiek nepabugusi 

atsakė jam į tai:
.. Kad aš tave myliu, Joni, 

tu žinai.. . Šiandien turiu tau 
prisipažinti, kad myliu tave dar 
labiau, negu kadaise prieš tai. 
Bet neįžeisk, mielasis, mano lie
tuvybės jausmų. Aš nesvaieioju 
ir neklajoju, aš žinau, ką da
rau. Jau ųębegalių k.taip. Nie
kada, girdi, Joni, niekada nebe
atsisakysiu, kas ir pareitų . . .”

Į šitą laišką Jonis tylėjo. Ir 
Advei lyg svetima pas.darė ta 
mintis, kad Jonis Dagys jos su
žadėtinis. Vis uėlto kiek vėliau 
Adve rašė kitą laišką. Atsipra
šinėjo dėl galimo įžeidimo. Ir 
dar kartą pr.minč, kaip jinai 
jįjį myliniu O kad sugrįš ąs iš 
Vokietijos, jis patsai liksiąs ki
toks, liksiąs jos nuomonės, nes 
tada matysiąs, kad taip reikią 
r kad kitaip jau visai neįmano

ma. Jis turįs pirma sugrįžti, o 
tada, jeigu tikrai re.kalas, galė
siąs ją peikti.

{ šitą laišką taip pat nieko 
nebeatsakė Jonis Dagys.

Ir dabar jau beve k mėtau 
ka.p juodu abu tyli.

Paskalbų apie Jonį taip pat 
lyg ir nebegirdėti. Pradėjusios 
kilti kalbos, kati Jonis Dagys 
jau veik grįšiąs ir vis dėlto im
siąs Gaičiatis Anę, staiga nuti
lo. Ar Juodgalvicne dar vis tc- 
bežygiuoja Dagių ir Gaičių lau
ką keleliais bei takais — Advė 
nebepastebi. O Raudienė ir jau 
n»eko nebežino papasakota

Beje, rasi ir žinotų, jeigu ne
tylėtų, bet ji tyli, Pas Advę ji 
jau nebeįeina. Lauke sutikusi 
Advę ir atsakydama į jos diev- 
padėką, ji padaro nepasakomai 
pamaldingą veido išraišką, pa- 
kelia akis dangun ir, jei jos 
rankos tuščios, ji suima delnas 
kryžium* prispaudžia jas pris 
širdies ir atsako duslm, lyg iš 
požemio pareinančiu balsu:

—Dėkui, dėkui! Norėtų Die
vas tave apšviesti, kūdikėli!

Matydama šitokį amžiną prie
kaištą, Advė tikrai kartais pra
deda jausti lyg kokį sąžinės ne
rimą. Rasi, ji ir buvo per griež
ta? Rasi ji tikrai veikia prieš 
Dievo valią? Ar grįžti?

—Ne, ne! — šaukia vidujinis 
Advės balsas. — Tegul lieka ir 
visas pasaulis vienu priekaištui 
Nusistatymo nebekeisiu...

Advė girdi, kaip Raudienė de
juoja ir steną dėl per didelio

karščio lauke. Ji vaikščioja kie
melyje tik su vienais marški- 
niukais bei rąudonu apatiniu 
sijonuku apsirengusi, be skepe
tos. Galva jos balta, kaip van
dens lelija. Tiktai įpintos į men
kuosius plaukelius juodos vil
nonės kasos ■ perjuosia žilus 
plaukelius.

Advė nė pati nežino, kodėl 
jai pasidaro sendsios Raudienės 
gaila. Ji norėtų,’išėjusi lauk, su 
ja pasikalbėti',' ją paguosti, pa
linksminti.

—Kpdėl palinksm nti?
Rodosi, kMll ja i' i ei k a pal n\- 

sminimo, gal tų k pat, kiek ir 
Advei. Pasikalbant, pasidali
nant mintim s, lengviau ir link
smiau pasiūtu ylą abiem, jšel 
ne, negal.ma, Advė nebpnoi i 
g.rdėii ir matyti to amžino 
priekaišto. Ir ji lindi savo kam
bary, kur ir kiek vešiau rodosi, 
nors jau ir čia jaučiasi nepasa* 
komas slėgimas.

Tinginio kamuojama, Advė 
velkasi prie vieno ir kito lan
go pasižiūrėti, ka’.p atrodo lau
ke. Ar t.k nove.k sulauks ly
taus. Netyčia ją pamato Raudio- 
ne ir pradeda šneką:

—Kad tveiikia, lai tvenkia, 
j k Dieve, Dieve!

—Sutvenks lytaus, — prasi- 
džiaugdama atsako Advė. Jai 
tikrai miela, kad šiandien ją 
užkalbina jos nuomininke.

—Kad tiktai nebūtų perkūni
jos!

—Taigi, kad nebūtų, — ir 
Advė bijosi.

—Bet šitokia išgąstinga tvan
ka negali taip lengvai praeiti. 
Žiūrėk, kokios skaudžios perkū
nijos galvos! Kyla iš visų šalių.

—Mes, manding, jau nė va
karo nebesulauksime.

—Rasi, ir sulauksime, bet tai 
butų dar baisiau, jeigu ant nak
ties nusitrauktų perkūnija.

—Tiesa. Bet, ar matai, kaip 
žmonės skubina su rugiais.

—Nori pagriebti, kaip nuo 
vagies duonelę.

—Perkūnijos Oras nedaug le- 
pakenklų. Nustos ir vėl lyti.

—Nieko negalima žinoti, vai
kutėli. Kartais kad pradeda, 
tada ir lyja savaites. Aš jau ga
vau vieną lašą, jau antrą .. .

Tuo tarpu ir Advė jau buvo 
išėjusi į kiemelį, čia ji pastebi, 
kad tikrai geriau viduj. (Per
daug baugu žiūrėti į tai, kas 
darosi padangėse. Skaudingos 
perkūnijos pavojus jau nebeiš-

LAIKYKIT SAVO BRANGMENAS 
SAUGIAI DROVERS SAFE 

DEPOSIT VOLTOJE
Policijos Departamento rekordai rodo, kad daug brangmenų žasta 
dėl gaisro arba vagystės, kai šeimos išvažiuoja iš namų į Darbo j 
Dienos piknikus arba atostogų. Kodėl neapsaugoti savo sidabrinius 
daiktus, saugmenas, .pinigus ir kitas brangmenas prieš apleisiant 
namus? Pasirenduokit Safe Deposit Dėžę Drovers Voltoje.

Mos kviečiame jus atsilankyti ir apžiūrėti Drovers Voltą, be 
prievolės. Pamatykit stiprią apsaugą, kurią galit gauti savo brang-* 

: mėitoms.-/ik/hž truputį daugiau jrei vienas centas į dieną.

BANKINĖS VALANDOS
Kasdien: 9 A. M. iki 3 P. M. 

šeštadieniais: 9 A. M. iki 2 P. M.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

K

PILOREST MATTRESS

ROOSEVELT
FURNITURE G0MPANY, Ine.

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Tel. SEELEY 8760-8732

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. rytu. 

Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. rytoc 

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S

UJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite ravo orderius:
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Detroito Streikas 
Nesibaigia

DETROIT, Mich. — šis mie
stas vis dar be gatvekarių ir 
autobusų. AFl paskelbė trans
porto darbininkų streiką ir sa
ko, kad tol jo neatšauks, kol ji 
negaus pilno ir išimtino pripa
žinimo. Streikas buvo rezulta
tas CIO pastangų suorganizuo
ti AFL narius po savo spar
nu.

Detroito majoras Jeffries sa
ko, kad “jis piktas, alkanas, ir 
Išvargęs”, bet konferuos ir to
liau, kad mieste susisiekimas 
butų kuogreičiausiai alsteig- 
tas.

Parūpino Darbus 
23,000 Illinois 
Gyventojams

Vis Dar Reikia Mašinistų
Illinois samdos biuras (Illinois 

State Employment Service) 
skelbia, kad per liepos mėnesį 
gavo darbus 23,181-am Illinois 
valstijos gyventojui, daugiau 
negu dvigubai kiek per liepos 
pernai.

Biuras gali tuojau, be atidė
liojimo, suteikti darbus maši
nistams, “tool and die makers”, 
“turret lathe” operatoriams ir 
“cngine lathe” operatoriams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn jf. (Euiirifete
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitagt Avė, 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

’ri-.lr • KOPLYČIOS VISOS! 
JLjy Ika 1 CHICAGOS DALYS!

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Illinois Surinko 
500,000 Svarų 
Aluminijaus
Atiduoda Dirbtuvėms Perdirbti

Šiandien Illinois valstijoj yra 
baigiama seno aluminijaus rink
liava.

Chicago jau porą savaičių at
gal sudėjo virš 277,000 svarų, 
o per visą valstiją metalo bus 
sudėta virš 600,000 svarų.

Į porą dienų metalas bus per
duotas dirbtuvėms, kurios jį 
perdirbs ir atiduos valdžiai.

Sunkios Patrankos 
Armijai
Pullman Stato Joms Važiuokles

IIAMMOND, Ind. — Pullman 
Standard Car Manufacturing 
Co., perdavė armijai pirmas ke
turias sunkias patrankas -“ho- 
witzerius”, kurioms dirbtuvė 
pastatė labai komplikuotas ir 
greitas važiuokles. Armija jas 
išbandys ir jeigu priims, tai ta
da Pullman pradės masinę ga
mybą.

“Howitzeriai” nušauna 33 
svarų kulką apie 7 mylias.

• Ties 2739 Southport avė. 
gatvekaris suvažinėjo 51 metų 
darbininką Frank Klott, gyve
nantį aukščiau paduotu adresu. 
Jam nulaužė nosį ir sužeidė 
galvą.

IŠKILMINGAI PAMINĖJO PONIOS ONOS 
BUTKIENĖS 51 METŲ SUKAKTI =Maiiio GIMIMAI 

CHICAGOJE Diena Iš Dienos

I,

WAUKEGAN, III. — Ęugpiu- 
čio 10 d. Liuosyb.es.-svetainėje 
būva iškilmingai atžymėtas p- 
ios Onos Buitkienės. 51 metų 
gyvenimo sukaktis. Kitaip sa
kant, tai buvo gimtadienio pa
minėjimas. Jau 5 vai. po pietų 
svetainė buvo pilna žmonių. 
Tarp nepaprastų svečių teko 
pastebėti p. P. šaltimiero šta
bą su akordionų muzika bei 
Nasturtų chorą. Jie nustebino 
visus susirinkusius, kai dainuo
dami ir grodami įžengė į sve
tainę.

Apie 5:30 vai. po pietų prie 
puikiai papuoštų stalų šeiminin
kės susodino svečius, šeiminin
kių pareigas ėjo p-ios Nastazija 
Vasiliauskienė ir Ona Juknienė, 
kurios pasižymi kaipo šaunios 
valgių gamintojos.

Prasidėjo vakaro programa, 
kurią atidarė p. A. J. Sutkus. 
Jis pirmiausia, palinkėjo ilgiau
sių metų ponams Onai ir Ste
ponui Buitkams bei padėkojo 
jiems už sukvietimą tokio dide
lio būrio svečių. Po to jis pri
statė kalbėti adv. Charles P. 
Kai iš Chicagos, kuris pasakė 
turiningą kalbą. Po jo buvo pri
statyta p-ia Ona Kubilienė, o- 
peros dainininkė iš New Yorko. 
P-ia Kubilienė ne tik gražiai 
dainuoja, bet ji visus nustebino 
ir savo gražia ir nuoseklia kal
ba. Waukeganiečiai ilgai prisi
mins ją.

Tol.au kalba p. Charles Pi- 
kiel’is iš Pittsburgho, p. Šalti
miero švogeris. Pasakė gražią 
kalbą ir sudėjo daug linkėjimų 
nuo pittsburghiečių.

P-lė Balsiutė padainavo spe- 
cial ą p-iai Bu tkienei paskirtą 
dainą, o Jonas Paradna, Šalti
miero radio valandos narys, pa
sakė kalbą. Dainuoja Nasturtų 
choras. Paskui kaiba p. Stanis
lovas Zabela, Radio Klubo pir
mininkas. Seka akordionistės 
panelės Balnaitė ir Slap kaitė, 
kurios yra Radio Klubo narės.

Seka kalbos. Kalba Ona Ra
manauskienė, Buitkienės sesuo 
iš Chicagos, biznierius Salinė
tas iš Kenosha, vietos biznie-

Ona Buitkiene
rius Antanas B.įttmskis, K. Gri
nius, Pranas Norkus, J. Pau- 
kauskas, J. SeniŪlynas, P. Vai
tekūnas, P. Naujokas, J. Vasi
liauskas, J. Kuzinskas, A. Ruk
šėnas ir J. Zičkjųs. Pagaliau p.
Povilui Šaltimierui pavedama 
programa baigti. Jis pasakė la
bai įspūdingą kalbą, kurią gir- 
dėj tįsieji ilgai prisimins. Onai 
ir Steponui Buitkams jis linkė
jo ilgų metų ir daug laimės, o 
po to įteikė p-iai Buitkienei ne
paprastai gražią dovaną, bū
tent, rankinį laikrodėlį. Tai bu
vo dovana nuo šaltimiero šta
bo.

P-as St. Buitkus pareiškė vi
siems didžiausią padėką, o ypa
čiai p. Šaltimierui ir jo štabui 
už brangią dovaną bei įspūdin
go programo išpildymą.

Pagaliau buvo pristatyta ir 
p-ia Ona Buitkiėnė, tos dienos 
iškilmių kaltininkė. Ji tarė šir- 
dingiausį ačiū p. šaltimierui, jo 
žmonai, jo štabui ir visiems sve
čiams, kurie taip gausingai su
sirinko paminėti jos gimtadie
nio.

Nors Waukegane įvyksta 
daug visokių parengimų ir po
kylių, bet šis buvo gal pirmas 
tos rųšies, kuris sutraukė tiek 
daug svečių iš kitų miestų bei 
kuris pasižymėjo tokia gražia 
programa.

P-iai Buitkienei buvo įteikta 
daug dovanų, būtent) šaltimie
ro Radio Klubas įteikė rankini 
laikrodėlį, gyvų gėlių pintines 
įteikė Norkų šeima ir ponai 
Baitai iš Kenosha, Semulynų 
šeima įte.kė labai gražią dova
ną. Be to, draugai ir draugės 
p-iai Buitkienei įteikė pinigines 
dovanas. Už visas tas dovanas 
Buitkų šeima taria š rdingiausį 
ačiū.

Pagerbimo vakaras nusitęsė 
iki vidurnakčio. Prie gražios 
šaltimiero akordionų muzikos 
visi smagiai jautėsi.

Ilgiausių metų ponų Buitkų 
šeimai! Linkime, kad jie dar 
ilgai darbuotųsi lietuvių gero-' 
vei! —Ten buvęs

Duetas Budriko 
Valandoje

Programas Rytoj, 6:30 v.v. s
Budriko Radio programas 

sekmadienio vakare, 6:30, iš 
WCFL, 1000 k. žymus duetas 
sudainuos lietuviškas daineles 
pritariant orkestrui. Kitus lie
tuviškus numerius išpildys or
kestras.

Nepamirškit atsukti savo ra
dio rytoj ant WCFL, kaip 6:30.

Pranešėjas.

Leharo Ir Wagner 
Kuriniai Fordo 
Valandoje .

Fordo orkestras, choras ir du 
solistai išpildys Leharo, Wagne- 
rio, ir Lehuonos kurinius ryt 
vakaro simfonijos valandoje, 
kuri transliuojama iš WBBM 
Chicagoj, 8 iki 9 v.v.

Dainuos solistai Maxine Sul- 
livan ir Gordon Gifford, o or
kestrą diriguos Percy Faith.

Už Chicagos programą trans
liuos CBS stotys.

Wheeleris Kalbės 
St. Charlese

X _________________________

Taipgi Kalbės Roosevelto 
šalininkas

ST. CHARLES, III. — Labor 
Day dįeną, pirmadienį, rugsėjo 
1 d., St. Charles’o Pottawato- 
mie parke kalbės izoliacininkų A
vadas, šen. Burton K. Wheeler.

Sekmadienį, rugp.“ 31, tame 
pačiame parke kalbės dar nenu- 
skirtas kalbėtojas nuo Fight 
for Freedom komiteto, kuris re
mia administracijos politiką.

“Juk Ir Mes Norim 
Valgyti” —
Motina Kaltinama Blogai čekių 

Platinimu
Vienoje vidurmiesčio krautu

vėje policija suėmė 21 metų chi- 
cagietę Mrs. Mary Lou McRey- 
nolds, ir apkaltino ją išplatini
mu 20 netikusių čekių už $500.

Moteriškė prisipažino. “Mano 
vyras nedirba, bet juk jisai, ir 
aš ir musų 3 metų duktė irgi 
nori valgyti...”

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
1

BERETA, Mary Ann, 4541 
South VVolcott avenue, gimė lie
pos 31, tėvai: Stanley ir Ann.

BAGDON, Bernard, 731 W. 
54th Street, gimė rugpiučio 9, 
tėvai: Bernard ir Catherine.

CHALDEN, Kenneth, 6321 
South Bell avenue, gimė rug
piučio 10, tėvai: Joseph ir Ce- 
cilia.

IVANS, Beverly, 4522 South 
Fairfield avenue, gimė rugpiu
čio 9, tėvai: Bruno ir Alice.

JANES, Frances, 3308 South 
Keeley avenue, gimė rugpiučio 
9, tėvai: Frank ir Apolonija.

KRONE, Gerald L., 7341 So. 
Aberdeen avenue, gimė rugpiu
čio 9, tėvai: Carl ir Alice.

KASAL, Linda, 6516 South 
Rockwell Street, gimė rugpiu
čio 6, tėvai: Joseph ir Anna.

MALIN, Eilėn, 6551 South 
California avenue, gimė rugpiu
čio 9, tėvai: John ir Bene.

PRANAITIS, Bernard, 3249 
South Halsted street, gimė rug
piučio 15, tėvai: William ir 
Anne.

TRUMPIS, Sheila, 212 North 
Pulaski Road, gimė rugpiučio 
11, tėvai: Peter ir Gertrude.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRrinla 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. v a karo. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

'Tai VARTJS S14S
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirureras
Ofisas 484.1 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR C. Z. VEZEL’TP
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

• Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd S t 
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

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

GRĮŽO Iš
ATOSTOGŲ

Iš Beverly Shores, Ind., kur 
atostogavo pas pp. Zabukus, 
gr’žo p. O. Gailienė ir jos duk
tė Onytė, 4422 S. Artesian avė. 
Ten taipgi atostogavo p-a Wait- 
kus ir duktė Helen. Pp. Wait- 
kai užlaiko “dry goods” krau
tuvę prie Washtenaw ir 43rd 
Street. O.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
John Jesukevičius, 21, su He

len Swierkos, 24 
Reikalauja
Perskiru

Sally Wallace nuo John F. 
Wallace

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—<5 vai. vakaro <r na^nl sutarei
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namą Tel.* VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Snperlor 9454 ar Central 7404

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Neri, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI”
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-T«1. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
-Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824.
i Namu tel —Hyde Perk

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Išplatino 150 
Netikusių Čekių
Daugiausiai Nukentėjo Alinės 

Southaidėj

Policija turi suėmusi du chL 
cagiečius, Patrick F. Gallagher 
ir Paul Van Demcrt už netiku
sių čekių platinimą. Pirmasis 
prisipažino, kad jisai iškeitė to
kių Čekių apie 150, daugiausiai 
Soulhsidės alinėse, ir susirinko 
apie $4,000.

Pasakojo, kad čekių knygu
tes pasivogė nuo States Con- 
struction Co., ir Lord and Bush- 
nell Lumber Co.

Gallagher gyveno ad. 5537 
Thomas Street, o Van Demert, 
— 1406 Roscoe Street.

1 T “ 1 ”*1 ■ ! 1 * 

Užuojauta A. 
Narbutams

Jau praslinko kelios dienos, 
kai laidojom Keistutį A. Nar
butą.

Sunku tikėti, kad jo jau ne
bėra, kad tai ne blogas sap
nas, kuris netrukus gal pra
eis.

Bet ne, tai ne sapnas, juk 
palydėjom Keistutį į Lietuvių 
Tautiškas Kapines, juk “Nau
jienų” štabo nariai kalbėjo 
eulogijas. Juk ne sapnas buvo 
didžiulė minia palydovų ir 
vainikų vainikai gražiausių 
gėlių.

Musų geriems draugams pp. 
A. Narbutams, Keistučio tė
vams, ir jų dukrelei Aldonai 
siunčiame sąvo užuojautą ir 
linkim greitai nusiraminti. 
Juk Keistutis dabar ramybės, 
tykos pasaulyj, kur nebeka- 
muoja jo vargas ir skausmai. 
Ten daug jau musų draugų ir 
giminių, tenai pas Jį ilgainiui 
nueisime ir mes visi.

Marijona Maciukevičienė ir 
J. ir M*. Martinaitis.

-■■■■■■■ r'* ■ r** f

Suėmė Tardymui 
Apie Moteriškės 
Nužudymą

Nužudytoji Kareivio žmona
Trečiadienio naktį keli moto

ristai pastebėjo Lincoln Parke 
stovintį automobilį, kuriame 
jaunos išvaizdos vyras ginčijo- 
si su taipgi jauna moteriške. 
Vienas jų paėmė automobilio nu
merį.

Rado Pasmaugtą
Ketvirtadienio rytą prie 

venswood avenue gelžkelio 
ties buvo atrastas kūnas 
smaugtos moteriškės,
kad tarp automobilio Parke ir 
nužudytosios moteriškės gali 
būti koks nors ryšis, policija 
susekė ir suėmė automobilio sa
vininką tardvmui.

Vakar paaiškėjo, kad nužu
dytoji yra restorano patarnau
toja Mrs. VioJet Drady, 917 
Dakin avenue. Jos vyras Henry 
yra puskarininkas Camp For- 
reste,

Ra- 
sto- 
pa- 

Spėdama,

22-tros ir Michigan 
metalinis tilto balkis 
ir mirtinai sutrynė

di-
už-

Prie 
džiulis 
griuvo 
metų darbininką Ethis W. John
son, iš Tylertown, Miss. Nelai
mė įvyko prie Illinois Central 
gelžkelio bėgių, kur velionis dir
bo.

LOVEIKIS=?
Daliu 

KVIETRĮNINKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabąma
4316 So. HaUted

T*l VARDS 7388

URBA G«1K MvHnt’rnv 
V*«t»»vėms. Ban- 
kietams. VMtfota^ 
vėms. Papuokh

GĖLININKAS
41 SO Archer Avenue

Phnne 1.AFAVl?VFR 8866

Į Kurią Pusę Važiuojate?

Trys gražios General Motors kompanijos tarnauto
jos sustoję gatvės pakrašty Detroite, “ieško” prieteliaus, 
kuris jas pavėžintų namo. Dėl streiko, automobilių sos
tinėje nekurtuoju nei gatvėkariai, nei autobusai.

Kaip Apeiti Transportacijos Streiką

. . /.CME-NAr'TTENU Telephoto
Detroite autobusai bei gatvėkariai dėl tarnautojų 

streiko nekursuoja, bet žmogui juk reikia į darbą kaip 
nors (įsigauti, šis vaikinas susirado dviratį, kuriuo pa
vėžino ir vieną dailiosios lyties atstovę.

LAUKINIA! ŽMONĖS
ŠIMTMETYJE

Pietų Amerikoje, neišeina
muose Bolivijos miškuose, tarp 
vakarinių Rio-Mamore intakų, 
gyvena laukiniausi žmonės pa
sauly — sirionai. Jie kultūro
je žemiau stovi už australiečius 
bei tnsmaniečius. Jiems tyrinė
ti Frankfurte antropologinė 
draugija suruošė į sirionų gy
venamas vietas ekspediciją, ve
dama prof. Richardo Vagnerio. 
Iki šiol pavyko rasti nedidele 
jų grupę, 13 asmenų. Sirionai 
be galo baugus ir nepasitiki 
svetimšaliais,, ir todėl labai sun
ku prie jų prieiti ir fotogra
fuoti. Ne taip, kaip kiti pietų 
indėnai, sirionai aukšto ūgio, 
gražios kūno sudėties, turi gar- 
binuotus plaukus ir tankią barz 
:lą bei ūsus. Kalbasi mimikos ir 
mestų paga’ba ir tik norėdami 
atkreipti draugų dėmes5 varto
ja žodžius, kurių daugumas su
sideda iš svargždžių garsų. 
Vaikšto visai nuogi. Jie pasi
puošia, p’unksnomts, kur as vaš
ku prilipdo prie plauku arba įsi
kiša ausysna, ir grudų bei bež
džionių dantų karoliais. Jų dar
bo įrankiai paprasčiartsi ir ne-

kuriems va
jų žmogus, 
atskirai nuo 
sau Atskirai

CLAS IFIED ADVERTISEMENTS
RfcLl' WAktED—FEMALE 

Barbiulnkių Reikia
MERGINA, ANTROJI darbinin

kė, patyrimas nereikąlingas, savas 
kambarys, vonia, $9.00.

511 Linden Avė., Oak Park.

■ uJCr 1W AiM’Į'tsii -M aLe-ŽEMALE 
Uarblninkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGOS MERGINOS ir 

jauni vyrai darbui maisto fabrike.
PUR1TAN FOQD PRODUCTS 

311 N. Desplaines.

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

REIKALINGAS VIRĖJAS < arba 
vyrėja; patyr

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

BENNO HAHN and CO., 
234 So. Wells.

' ’'' ' HELP 'S
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS
DARBININKAS

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

tyrę. Geras mokestis.
JOHN PILKIS 

4915 W. 14th St., Cicero.

RENT
v vertimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS su valgiu 
ar be valgio, 2 aukštas užpakaly.

4213 So. Campbell.

RENDON KAMBARYS prie ma
žos šeimynos, apšildytas. 3549 So. 
Lowe Avė. Pirmos lubos.

FOR ' RENT—In ’ OENERAL 
RenddaiBendrai

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

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

RENDAI FLATAS, 5 kambariai. 
Karšto vandens šilima.

72Ž7 So. Californią.

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

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

KALVIAI, FINIŠERIAĮ, patyrę 
prie trokų body.

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai.

REIKALINGAS ŠIAUČIUS. 
Kambarys, užlaikymas ir geras 
mokestis. 5650 W. 63rd Pi., beis- 
mante. 
---------------- ...----------------- . ... .

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO mėn. su

sirinkimas įvyks sekmad., rugpiu- 
čio 24 d., Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., 1 vai. popiet. Malonėkite 
laiku pribūti, nes bus renkami dar
bininkai ateinančiam kliubo pik
nikui, kųęią ->ivy»ks rugsėjo 7 d. 
Taipgi yra daW kitų svarbių rei
kalų aptartLO^

—J. Keturakis, rast.

PARENGIMAI
■: FIELD ,DĄYt,PIKNIKAS 

Sekmadienį, rugpiųčio 24 d. įvyks 
šaunus piknikas' Liberty Darže, 
Willow Springs, III. rengiamas so
cialistiniai nusiteikusių chicagiečių 
parūmai savdi'tVdščio “Naujoji Ga
dynė’*. Piknike; i <bus dainų, žais
mių, dovanų: ir -tt: Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti. —Kvieslys.
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, rugpiučio 23 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo, vakaras Milda svet., 2-me au
kšte, 3140 So. Halsted St. Visiems 
bus smagu šokt prie geros orkest- 
ros. Širdingai visus užprašo atsi
lankyti — Parapijos Komitetas ir

Klebonas Maskoliūnas.

KKAL fcfefrATE FOR SALE* 
NąmĄi -Žemė Pardavimui _
DIDELIS BARGENAS

Namas su Tavernų, 5 ruimų fla
tas viršuj, garu šildomas, su fik
čeriais ir visais įrengimais. Geras 
biznis, seniai išdirbtas. Savininkai 
paseno ir nori pasilsėti. Namas 
randasi ant Western Avė., tarpe 
63 ir 59 gatvių. Namas, biznis ir 
stakas parsiduoda tik už $10,500. 
670 W. 18th St. Tel. CANAL 4847,

PERKAM, parduodam u malium 
lamus, lotus, u piziuus
Eurnne didel; uanu
ji ik ii uz casn ai u? ujamai? euu ui 
pirkti ar mainyti, dei dilesnio u* 
tarnavimo šaukite
PAUL M nMITH

RE AL ESTĄ TE ~ LOAFS- 
1N SURANGĖ

4631 S. Ashland Avv
TeJ YARDS 1001.

10 FLATŲ MODERNIŠKAS mū
rinis kampinis namas, lotas 60 pė
dų pločio. Garu šildomas. Randasi 
Marąuette Parke. Rendos atneša į 
metus $5,400.00. Parsiduoda tik už 

I $22,000.00. Priežastis pardavimo— 
'savininką patiko nelaimė.

670 West 18th Street, 
Phone WENtworth 4837.

PARSIDUODA GERAS' NAU
JAS namas Marąuette Parke. Sto
ras ir 5 kambariai viršuj.

2546 W. 69th St.

&EAL LE
Namąį-žemė Pardavimui

PASIRĖNDUOJA GRAŽUS ŠTO
RAS labai pigiai. Trys kamba
riai pagyvenimui, tinka bile ko
kiam bizniui, labiausia bučernei ir 
grosernei. Per kelis blokus nėra 
bučernės. 3601 S. Union Avė.

CRls-l* 1^. 1 U R Ė l4 O R-S ALĖ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

APŠALDOMA VITRINA. 11 pė
dų. “Super Cold”. Atsiimta. Ba
lansas primokėti, $595; $100 įmo
kėti, .po $75c į diena.

540 N. La Šalie.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic

TEISINGI BARGENAI
PARSIDUODA ŠIOS PROPERTŽS:

2 flatai po 4 kamb. Naujas, mo
derniškas muro 
nos toiletuose ir

6 kamb. nauja 
rezidencija.

10 flatų geras
3 flatai ir štoras, bizniavas 

ro namas.
3 flatai, 3—5 kamb. muro 

mas.
5 lotai visokio dydžio, geros 

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

namas, tailo sie- 
Kitchen Cabinets. 
moderniška muro

muro namas.
mu-

na-

vie-

kainomis. Rašykit ar matykit
JOS. VILIMAS

6753 So. Rockwell St.
Tel. HEMlock 2323.

J Mokyklos ir Pamokos

in- 
ži-

6051

IŠMOKIT UŽDIRBTI 
Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudoki! 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.

INDUSTR1AL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone RQCKWELL 7167.

įvairus; daruti iš gyvu-ių kai: 
’ų. Medžioklei sirionai naudoja
si ilgu lanku ir vylyčiemis/ Ug
nies jie prasikuria trindami me
dį ir kartą jos prasikurę nebe
leidžia užgesti. Valgį tik kepdi- 
na, bet ne verda. Minta jie dau
giausia žalumynais bei vaisiais- 
Keliaudami per miškus, jie ver
čiasi medžiokle, valgo žuvį ir 
miškų vaisius. Sirionai gyvena 
nedideliais būriais, 
dovauja seniausias 
Be to vyrai gyvena 
moterų ir kiekvieni
gamina valgius. Į moterį jie žiu
ri, kaip į nešvarų ir žemą pa
darą. Jie sau statosi laikines 
palapines iš medžio šakų ir la
pų. Būrio “seniūnas” apsigyve
na tarp vyrų ir moterų pala
pinių. Ekspedicijos dalyvių siū
lomi įvairus blizgučiai bei pa
puošimai sirionatns nedarė jo
kio įspūdžio. Sirionai panašus 
į Melanezijos ir ypač Naujosios 
Gvinėjos tauteles. Jie linksta 
į negritosus ir iš dalies į pa- 
puasus. šiek tiek jie panašus ir 
į indėnus. Sirionai sudaro svar
bų tyrinėjimo ob jektą antropo- 
logijat, nes turi duoti ydaug įdo
mios medžiagos kultūros isto
rijai ir vis dar neaiškiam sąry
šiui tarp gyventojų žemynų, Di
džiojo vandenyno atskirtų, išaiš
kinti. Z. Arturas.

Iš “Joiustą: Am. Ka
talikų” Bažnyčios 
Darbuotės
Rengia Smagų šo ai Iv Pasi

linksminimo Vakaią 
Rugpiučio 30

Smagi lietuviška sueiga įvyks 
rugpiučio 30 — šeštadienio va.- 
kare, Jonislų salėje, 814 Wcst 
33rd St.

Šv. Jono Amerikos Katalikų 
Bažnyčios taryba ateinančius 
rudens ir žiemos sezonus ketina 
paįvairinti liaudies dainomis, 
klasiškais šokiais ir komiškais 
vaidinimais. •,

Dalyvaus Jaunuoliai
šiam darbui yra isipareigavę: 

klasiškų šokių mokytojas A. An
drejevas, jaunuolių grupė, Juo
zas Kaunas, Povilas Aurella ir 
Albina Varneckas.

Kadangi pirmiaus šios rųšies 
parengimus publika labai įver
tino, tad ir dabar tikimasi, kad 
publika skaitlingai atsilankys ir 
pagelbės musų tautiniam ir kul
tūriniam darbui.

Turės Dovanų
Vakarų rengėjai publiką pa

sistengs sutikti su gausiomis 
dovanomis ir skaniais užkan
džiais. Drabužių pasidėjim.as 
taip jau bus nemokamas, o or
kestras bus vienas iš geriausių' 
įr visiems bus< smagu šokti(iir 
linksniintis.

Visus širdingai užprašo, šo
kių taryba^ — Jonas Sutkui

EKSTRA! IŠMOKIT praktišką 
slaugės darbą dabar! Greitai! Len
gvai! Nebrangiai! Apsauga yra 
laikinai. Liga visuomet musų tar
pe. Didelis reikalavimas slaugių. 
Pakelkit savo standartus! Padidin
ki! savo .pajamas. Vakarais klasės. 
Dora Levine Gordon. Registruota 
Slaugė, B. S. 3140 Douglas Blvd. 
ROCkwell 5908.

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

BUSINESS CiiĄNCES
Biznio Progos

TAVERNA PARDAVIMUI arba 
rendai. 2700 So. Troy.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

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

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar randuoti, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOWTT, 
2803 Emerald Avė., Chicago, 111.

Tęl. ^Calumet 4959

PARDAVIMUI APTIEKA, ge
rai įsteigta. Geras receptų biznis. 
Nuostabus pirkinys.

Box 2526. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė — daranti gerą biznį.

3953 So. Rockwell St.

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

j RENDON AR PARSIDUODA 
grąžus štoras, 3547 W. 6$rd St., 
tinkamas tavernai ar bile kokiam 
bizniui. šaukite

, HAYmarket 5686.

PARSIDUODA BUČĘRNfi irgro- 
serųę. Biznis geras, išdirbtas per 
25 metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 2201 W.’2,į PI.

KLAUSKITE
BRIDGEPORT 

REALTY COMPANY
Pirkimui Ar Pardavimui 

Namų.
BRIDGEPORT

3257 S. Emerald Avė. 2 aukštų 
muro namas, 6—6 kambariai, karš
to vandens Šilima. Pirmas aukštas 
naujai išvalytas ir išdekoruotas, ir 
gatavas užėmimui. Bus atidarytas 
apžįurėjįmui šeštadienį ir sekma
dienį.

3387 So. Wąllace St. 8 flatų mu
ro namas, 4 kambariai kiekviena
me, vonios. Namas geram stovy. 
Parduos pigiai.

Halsted Street arti 35th Street 
krautuvė ir 3 apartmentai, 2 
karam medžio garažas. Rendos 
$96.00 į mėnesį. Kaina: $7,500.

32nd ij Halsted Sts., krautuvė ir 
flatai. Kaina: $8,500.

BURNSIDE
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

tailo vonios, 2 karam mūro gara
žas, lotas 37^x125. Parduos, arba 
mainys į mažesnį.

MARQUETTE PARK
Kampinis namas, 3 krautuvės, 2 

apartmentai, 2 karam muro gara
žas. Greitam pardavimui $13,500.

2 flatų mūras, 5—5 kambariai, 
bungalow stogas, karšto vandens 
šilima, 2 karam medžio garažas. 
Kaina: $9,300.

62nd ir Talman 2 flatų-mūras, 
6—6 kambariai, 
karam 
$7,500.

66th 
namas, 
šaldytuvai ir pečiai, lotas 50x125. 
Kaina:., $15,000.

NORTHWEST SIDE
Kampinis geltonų plytų namas, 

6 krautuvės, 6 apartmentai, elek- 
trikiniai šaldytuvai ir pečiai. Pa
jamos $5,500 .per metus. Kaina: 
$22,000.

Mes parupinam Visokios rųŠies 
apdraudą.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
Yards 0311

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

2

štymo šilima, 2 
medžio garažas. Kaina:

ir Fairfield 4 apartmentų 
5 kambariai kiekviename,

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

JOE LILEIKA.

PARSIDUODA MARGĮ U E T T E 
.PARKE 16 fl&tų narnąs.Rendos į 
metus gauna $6,500. Priimsime į 
mainus keturflatį arba į mažesnį 
namą.

10 flatų apartmentas. $24,000.
4-flatis, 12 metų senumo, mūri

nis, apšildomas. $13,000.
3-flatis, mūrinis, apšildomas. Kai

na $8,000.
2- flatis.

na $7,500.
2-flatis,
3- flatis,

mėnesį. Kaina $2,000.
Rendos išmokės jums
6 flatų muriųis. Pečiais 

mas. $13,000.
300 akerių Wisconsine

Geri trobesiai, gražioj vietoj, prie 
Yellow upės. Verta $20,000. Far- 
merio mirtis. Našlė parduoda tik už 
$10,000. Yra be skolos. Arba mai
nys į Chicagos namą.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICŲ (URNIKIS) 

2500 West 63rd Street 
PROspect 6025.

8553 S. HERMITAGĘ, 6 kamba- 
įiU'7 rnurę^ buagalow, karšto van- 

idaįs šilima, gtokęris. Parduoda sa
vininkas. BEVerly 3785.

Arti 63-čios gatvės. Kai-

medinis. Kaina $4,000.
medinis. $64 rendos į

namą, 
apšildo-

farma,

KAS KĄ TURITE MAINYTI 
ARBA ĮMOKĖK 5 ŠIMTUS. 

Pirkite bizniavą namą tar.p didelių 
dirbtuvių, su tavern bizniu. Kaina 
$4,800. Priims mainais ką jus tu
rite. Turime visokių kitokių bar- 
genų pardavimui ar mainymui.

C. P. SUROMSKIS 
6921 South Western Avė. 

REPublic 3713.

2009 W. 67 PLACE. Parduodu 
du flatus, 6—6, labai pigiai, su 
ekstra lotu. 2 karam garažas. 
$6,500.

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

2901 West 38th Place.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, 2 po 4 kambarius ir base- 
mente flatas. 2 karų garažas. Šar
vininką rasite vakarais.

6824 So. Talman Avė.

107x333 PĖDAS ilgio. 4 kamba
riai su Sun Parlor. 2 karam garažas. 
Didelis vištų namas. Plieno tvora 
aplinkui. $4,200, $1,200 įmokėti, 
$25 į mėnesį. Randasi Oak Lawn.

J. C. DORGIN.
Klauskite pas Worth While Inn. 

111 ir Ridgeland.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas su tavernos fikčeriais. Taver* 
na yra išrenduota. Skersai gatvės 
nuo lietuviškos bažnyčios. Savinin
kas gyvena 2-me aukšte, 278 East 
14th St., Chięago Hėlghts. v

j ... ■—f- rw»i i 1 i'uiu“-

BARGĘNŲ BIZNIO BLOKAS 
4% KARTUS RENDA 

Krautuvės, o#Sai ir apartmentai* 
arti 79»tos ir Ashland. Rendų $10,- 
500. Ilgam terminui apdraudos 
kompanija finansuoja. Savininkas, 
kurs negyvena mieste, sako: 
duokit. Cash reikią $10,000.

McKEY & POAGUE, 
7911 S. Ashland Ąve. RĄŲ.

Par-

79U

BARGENAS
ties 5150 S. Western Avė. štoras 
įr 3. flatai, 3 ekstra lotai. Kaina tik 
$5,500. $1,000 ar daugiau įmokėti. 
John Maramicsin, 5418 S. Ashland 
Avenue.

FARM S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA. 40 ak
rų, 8 kambarių namas, bėgąs 
vanduo, oru apšildomas, ęlektri- 
ka. 68 mylios, Indiana valstijoje, 
arti Lake Michigan. Su gyvuliais 
ir visu inventorium. Priežastis par
davimo

BARGENAS. ATSIŠAUKITE 
telefonu VIRginia 2481.

savininkas susirgo.

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

Box 1, Route 1, Draper, Wis.

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

RESORTS FOR SĄLE 
Kurortai Pardavimui

PARDAVIMUI RJISORTAS, 
$4,000. Pajamos $275 per mėnesį. 
Pusė cash. ADOLPH, Rockwell 
3405. Šaukit tarpe 11:00^2:00.

AUTQS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 1940 M. Buick 
sedan. Visai mažai važiuotas, yra 
radio,. air eondition, Šildytuvas, 
Išrodo' kaip naujas, kainą $795.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDĘRAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cwmak R& 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $lt000t000.00s

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalia Fatargayimaj

turite fistulą arba 
les? Aš pasakysiu jums, kaip pa* 
sveikau. Atsiųskite konvąrtą sų 
stampa. H. K. Bargman, P. O. Bwę 
M. Chicago.
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RYTOJ-
Tradicinis “Field Day" Piknikas
Pažangios Spaudos Rėmėjų Šventė 

Liberty Grove Darže

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
——— ------------------------------------------------------------ —----------------------------.-------------------------i   ... . .< ... ...     U—i

Policijas Galva Ir Tariamas Gembleris Užkandžlauj’a
šeštad., rugpiučio 23, 1941

SIŪLO DIDELĮ PAVYZDINIŲ BUTŲ 
PROJEKTĄ BRIDGEPORTUI 

4,

Nugriautų Lūšnas, Pastatytų Gražių 
Pavienių Namų “Miestą”

DR. P. GRIGAITIS 
Kalbės apie tarptautinę padėtį.

Rytoj, sekmadieni, rugpiučio 24 d., įvyks tradicinis, 
seniai laukiamas “FIELD-DAY” — piknikas, Liberty 
darže, Willow Springs, III.

Kas Yra “Naujoji Gadynė’”.
Per eilę metų Field-Day piknikai buvo rengiami vis 

tame pat darže ir vis tam pačiam tikslui — paramai so- 
cialistiško laikraščio “Naujoji Gadynė”, — ir visuomet 
buvo skaitlingi lankytojais ir sėkmingi finansiškai. Tad 
reikia tikėtis, kad ir šiemet bus ne kitaip.

“Naujoji Gadynė” yra nepamainomai naudingas, pa
žangus, darbininkiškas, socialistiškos dvasios savaitraš
tis, kuris vertas visiems skaityti ir platinti.

“Field-Day” pikniku, d^ųg pagelbsti to laikraščio 
platinimui ir sustiprinimui. Visi prisidėkime su musų pa
rama ir šiemet.

Rengia LSS ir LDD.
Ši pikniką rengia L.S.S. ir L.D.D. vietinės kuopos su 

parama ir prisidėjimu “Naujienų” ir naujieniečių, neš 
visi žino kiek reikalinga yra laikraščiui parama, kaip 
moralinė taip ir finansinė. - - r

Muzikalis Programas. *
Piknike “Naujienų” redaktorius Dr. P. Grigaitis pa

sakys svarbią kalbą apie dabartinę Europos ir Lietuvos 
padėtį, pasiremdamas iš įvairių šaltinių gaunamomis ži
niomis.

Apart prakalbų bus dainos, žaismės, dovanos ir t.t.
Rytoj, visi pasimatysime Liberty Darže, o rengimo 

komisija rūpinasi, kad visi atvykę pilnai butų patenkinti.
—Kvieslys

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Tautinės Bažnyčios vakarėlis 
Mildos Salėje, 3140 So. Halsted 
Street, 7 v.v.

RYTOJ
7-TAS METINIS “FIELD 

DAY” PIKNIKAS, pažangiai 
spaudai paremti, Liberty Grove 
Darže, Willow Springs ir Ger- 
man Church Road. Kalbės Dr. 
P. Grigaitis, dainų programas, 
šokiai ir dovanos. Pelnas ski
riamas “Naująjai Gadynei”.

Nekalto Prasidėjimo šv. Pan. 
parapijos (Brighton Park) pik
nikas, Vytauto Darže, 115th 
prie Crawford (Pulaski).

Margučio metinis piknikas 
Rivervievv Parke, Western ir 
Clybourne.

........ v———

Didina Daug 
Dirbtuvių

Miesto statybos rekordai pa
rodo, kad paskutinėmis dieno
mis .įvairios firmos išleido ar
ba leidžia $11,070,000 41-nai 
dirbtuvei Chicagoje padidinti.

Laikraščio fotografas nuėmė šį pa reiksią per Drake viešbučio langą ir
jame matosi Cook apskričio vieškelių policijos viršininkas Lester Laird (kai
rėj), bevalgąs su YVilliam Skidmore, tariamu Chicagos gemblerių “fikseriu”. 
Viršininkas Laird neseniai pravedė eilę kratų gembleriaviinu tartose įstaigose.

Bridgeporto Draft 
Board No. 95 Keis 
Naujokų Numerius
Numeriai Išduoti Liepos 1 Nau

jokams Yra Klaidingi
Bridgeporto Drafto Board No. 

95 skelbia, kad išduos naujus 
numerius 21 metų amžiaus nau
jokams, kurie buvo suregistruo
ti liepos <1 d.., r-.-'i om •.
i Taryba praneša, kad netiks
liai išpildė instrukcijas pirmiau 
tuos numerius skirstant, tokiu 
budu jie yra negeri.

Naujiems numeriams išduoti 
Board No. 95 šaukia susirinki
mą naujokų, suregistruotų lie
pos 1 d,,; Frank Hughes Ame
rican Legion Hali rūmuose1, 553 
West 37th Street, antradieni, 
rugpiučio 26 d., 8 v.v.

Panašiai: naujus numerius tu
rės išduoti; drafto tarybą No. 
79, 5612' North Western avė. . k l *.»•.' / i .
. < • » 

Kas Perdaug, \ 
Tai Perdaug —

19 metų Mrs. Charlotte Sch- 
uth, 2552 Gunnison Street, skun
dėsi teismui, kad ji bandė bū
ti vyrui gera žmona-, pataikavo 
visiems jo kaprizams, bet ji ne
begalinti ilgiau kentėti, nebega
li jo norų suvaikyti.

Pradedant 3-čia ryto, ir bai
giant 9-ta vakarė, jisai reika
lauja valgyti šešis kartus, o jei
gu maistas ne šiltas, tai vyras 
kelia didžiausį lermą.

Apskričio teisėjas ’ Finnegan 
suteikė jai divorsą.

Calumet Apylinkė 
Nenori Pražiopsoti 
$50,000,000

Susirūpino Gauti Kontraktų 
' Laivus Statyti

Calumet distriktas yra dide
lis Chicagos pramonės centras, 
susimetęs prie Calumet upės, ir 
ten išvedžiotų kanalų.

Ten yra kelios laivų staty
mo bendrovės, bet dėl vandenų 
negilumo ikišiol nebandė kon
traktų gauti.

žada Statyti 26 Laivus
Dabar pasirodo, kad valdžia 

nori Michigan ežero apylinkėse 
pastatyti 26 didelius 

Dar Karta Prašo 
Pirkti Anglis 
Dabar
“Pagelbekit Ginklų Programut”

Chicagos Prekybos butas va
kar vėl atsišaukė į chicagiėčius 
nelaukti, bet anglis žiemai pirk
ti tuojau-dabar. Į žiemą gelžke- 
liai bus užversti įvairių karo 
pabūklų ir reikmenų vežimu, ir 
tam bus reikalingi visi vago
nai. t .

Jeigu gelžkeliams reikės ga
benti ir didelius kiekius anglių, 
tai proporcionaliai nukentės 
ginklų transportas.

Prekybos Butas skelbia obal- 
sį, “Pagelbėkite ginklavimo pro- 
gramui pirkdami anglis dabar”.

Streikas Valizių 
Dirbtuvėje

Vakar netikėtai į streiką iš
ėjo darbininkai Geib, Ine., va- 
ližių dirbtuvėje, 1757 S. Cen
tral Park avenue. Prie dirbtu
vės įvyko susikirtimas tarp pi- 
kietininkų ir nestreikuojančių 
darbininkų, kuriame__ vienas
Žmogus buvo pašautas. prekinius

laivus ir žada praleisti po apie 
$2,000,000 kiekvienam.

Viso laivams išeitų apie $50,- 
000,000, ir tai didžiulė suma 
pinigų, kurios Calumet apylin
kės biznieriai nenori pražiopso
ti. Dabar jie sujudo savo įstai
gas gerinti, vandenis gilinti, ir 
dės visas pastangas* • prisitaiky
ti valdžios reikalavimams. Jei
gu kontraktus pasisektų gauti, 
lai ir Calumet apylinkėje dar
bai smarkiai pagerėtų.

Bus Gana Sunku 
Išsiaiškinti i

. ' Ir.-

šita Vakariene^ Kam Nors 
Negerai Atsilieps

Lester Laird yra Cook ap
skričio policijos vįrširiinkas, ku
ris keletą dienų atgal pradėjo 
daryti kratas' “buklų” įstaigo
se.

William R. Billy Skidmore 
yra vadinamas “gemblerių ka
ralius”, /kuris taipgi yra vadi
namas “fikseriu” ir dažnai tar
pininkauja tarp valdininkų • ir 
gemblerių, ypač kyšių reikalais.

Buvo gana nuostabu kai ku
riems žmonėms, kai užvakar 
vakare jie užtiko, Skidmore ir 
Laird’ą, bepietaujančius prie 
vieno stalo Drak^' viešbutyje.

Galima įsivaizduoti apie ką 
jie kalbėjo, bet Laird tikrina, 
kad apie kyšius, apie “bukius” 
apie protekciją jię nei užsimin
ti neužsiminė. -į

žinovai tikrina,’kad “kratos” 
buvo padarytos kai grupė “bu
kių” atsisakė protekciją mokė
ti.

“Atsiliepė” 
•L .

P. S. Vakar po pietų Cook 
apskričio šerifas, O’Brien, ku
riam Laird yra atsakomingas, 
paskelbė, kad “Lanki nesijaučia 
gerai ir išeina atostogoms.” Į 
vakarą O’Brien padarė kitą pra
nešimą, kad “Laird nebegrįš iš 
atostogų” ir “savo noru” iš 
Cook apskričio policijos virši
ninko vietos rezignuoja.

1.1 .......R ■■■» l'

Karo Lakūno 
Sparnai Jaunam 
Marquetteparkiečiui

Šią savaitę karo departamen
tas įteikė karo lakūno sparnus 
jaunam Marąuėtte Parko kade
tui; Charles T. Gelatka, nuo 
7026 South Rockwell st. Spar
nus gavo ir 10 kitų jaunų chi
cagiečių. ,

Apsivedė, Išvyko 
“Honeymoon’ui”, 
Abu Žuvo

Pakliuvo Po Traukiniu
Vakar tragingai pasibaigė ve

dybinis gyvenimas dviejų jau
nų chicagiečių, kurie apsivedė 
.pereitą šeštadienį.

Kelyje į Wisconsin Delis, 
Wis., prie Portage^ Wis., trau
kinys sudaužė jaunavedžių au
tomobilį, ir abu juos užmušė.

Jie buvo 23 metų Raymond 
Davajon, ir jo 22' metų žmona, 
buvusi Miss Sue Ann Sargis, 
nuo 823 Roscoe avenue.

Kitos Nelaimės
Šv. Kryžiaus ligoninėje guli 

sunkiai sužeista 5 metų mer
gaitė, Catherine Garaci, 5239 S. 
Sacbamento avenue. Netoli na
mų ją suvažinėjo automobilis, 
vairuojamas J. Uhrik’o, 3128 
W. 54th st. Jisai mergaitę at
vežė ligoninėn.

Prie' Lamon ir Fullerton 
avenue, automobilis užmušė 55 
metų moteriškę, Mrs. Marie 
Schnurr, 1871 Fremont avenue.

$47)000,000 Kare 
Nukentėjusiems

Kiek Lietuvai — Nežinia
Raudonasis Kryžius vakai 

paskelbė, kad nuo karo pradžios 
iki rugpiučio 1941, išleido $47,- 
087,052 karuose nukentėjusiems 
civiliams šelpti, Europoje ir 
Azijoje.

Prieš rusų okupaciją R. K. 
šelpė Vilnijos gyventojus ir ka
ro atbėgėlius Lietuvoje, bet ne
paduoda atskirų skaitlinių kiek 
Lietuvai išleido.

Pradėjo Trukti 
Vinių 

. ■ ■—■ ■«. 4 t

Kontraktoriai , ir geležinių 
reikmenų krautuvių savininka’i 
skundžiasi, kad nebegali gauti 
užtektinai vinių. Rinkoje ypač 
trūksta procesuotų vinių (ap
trauktų cementu nuo rūdijimo) 
ir vinių No. 6 ir No. 8 dydžio.

Duosnųs chicagiečiai per Chi
cagos viešąjį knygyną sūdo va 
nojo 10,000 gerų knygų naujo
kams armijoje. Knygas taipgi 
rinko privatinės įstaigos ir pa
ti armija. Kiek jos-surinko — 
dar nežinia. .... .

Chicago Plan Commission ga
vo pasiūlymą pastatyti visą nau
jų pavyzdingų butų koloniją tir
štai apgyvento j ir suvargusioj 
Bridgeporto dalyje.

Senus Namus Griaus
Planas siūlo daug dabartinių 

lūšnų nugriauti, žemę ištaisyti 
ir pastatyti visą eilę mažų pa
vienių namų su vienu ar dau
giau butų.

LABAI DAUG LIETUVIU AM. LEGIONO 
VALSTIJINĖJE KONVENCIJOJE

Svarstys Eilę Svarbių Užsienio Politikos 
Klausimų Springfielde

Lietuviai — Didžiojo Karo 
veteranai — turės didelę dele
gaciją American Legion vals
tijos konvencijoje, kuri šian
dien prasidės Springfielde, 
III.

Nuo Dariaus-Girėno Posto 
No. 271 išvyko delegatai: ko- 
mandantas A. H. Kasper, Jo- 
seph A. Kibortas ir Joseph 
J. Ezerskis.

Nuo moterų skyriaus (Aux- 
iliary) išvyko prezidente Mrs. 
I. Pietkiexvicz ir busimoji pre
zidentė Mrs. C. Narušis.

Vakar vakare ar šįryt taip
gi išvyko į konvenciją Frank 
T. Pumputis, J. A. Mickeliu- 
nas, Frank Krasauskis, Julius 
Balchunas, Tom Maženis, ir 
keletas kitų.

Kalbės Du Senatoriai.
Svarbiausi klausimai kon

vencijos dienotvarkėje yra 
Amerikos pozicija dabartinia
me kare. ’ i < <

Į delegatus kalbės senato
rius Scott Lucas, kuris remia 
administracijos politiką, taip
gi jos oponentas šen. Brooks. 
Konvencijai kalbės ir Milo 
Darner, Legiono nacionalis 
lyderis, kuris griežtai stovi 
administracijos pusėj.

Norėjo Kontrolės.
Konvencija taipgi disku- 

suos opų klausimą dėl Ame
rikos pagalbos sovietų Rusi
jai-

Izoliacininkai dėjo dideles 
pastangas pasiimti šią kon
venciją savo kontrolėn, bet le
gionieriai spėja, kad jiems tas 
nepasisekė, ir kad delegatai 
priims rezoliucijas išreikšda
mi Rooseveltui ir jo adminis
tracijai Illinois valstijos Le
giono pritarimą.

Į Delegatus.
A. H. Kasper, Dariaus-Gi

rėno IPost No. 271 komandan- 
tas, žada kandidatuoti į dele
gatus nacionalei American 
Legion konvencijai, kuri įvyk
sta Milwaukee, Wis. ateinantį 
mėnesį.

Šiandien Atidaro 
Kean Avenue

Šiandien susisiekimui yra ati
daroma pataisyta Kean avenue 
nuo Archer ir 119-tos, tokiu bu 
du dabar bus galima laisvai va
žiuoti į Lietuvių Tautiškas Ka
pines ir lietuviškas biznio įstai 
gas Kapinių apylinkėje.

$75,000 Už 5 
Pirštus

19 metų berniuko Robert Da 
vis vardu apskričio teisme va 
kar buvo užvesta byla prie- 
Harlem airportą, Chicagos 
Southsidėj. Skundėjai reikalau 
ja $75,000 atlyginimo už 5 pirš 
tus, kuriuos bėrniukui nupiov< 
vieno lėktuvo propeleris. Davi' 
gyvena aęl. 1842 W. lllth st.

Tam projektui yra siūlomi 
keli kvartalai tarp Halsted ir 
Racine, 26-tos Šiaurėje ir 31- 
mos pietuose.

Du Kiti Projektai
Panašius butų projektus siū

lo pastatyti prie State, Grand 
ir Chicagd—Northsidėje, ir 
South Parkway, 26-tos ir 31- 
mos—netoli ežero.

VAKAR CHICAGOJE
• Nuo varnišio išsiliejusio iš 

katilo užsidegė International 
Printing Ink Company dirbtu
vė, ad. 2211 Elston avenue. Nuo
stoliai siekia kelis šimtus do
lerių.

o Butai apartamentiniame 
name adresu 7309 So. Michigan 
avenue kažkodėl plėšikus labai 
vilioja. Kiek ten butų yra — 
tai visi buvo apiplėšti. Pasku
tinis apiplėšimas įvyko vakar — 
vagilis išnešė radio, žiedą, pa
talinės ir kitokių daiktų už ke
lis šimtus dolerių.

• Sukilę vakar rytą chica
giečiai George Helbing’ai prie 
savo namo durų, 7818 South 
Shore Drive, rado apie 4 mėne
sių pamestininkę. Motina neži
noma. Mergaitė atiduota šv. 
Vincento lopšeliui.

• 32 metų Mrs. Mary Louise 
Kirby užvedė bylą, reikalauda
ma $100,000 atlyginimo už ne
teisingus kaltinimus ir neteisin
gą areštą. Claridge apartamen
tų savininkai, 4501 Malden st., 
apkaltino ją išeikvojimu $3,000. 
Teismas atrado, kad ji nekalta. 
Ji buvo namo užveizda.

• 13 metų Johnny White, 
3346 South Maryland avė., 20 
kartų laimingai per slogą įsi
gavo į Tivoli teatrą, Cottage 
Grove ir 63rd Street, ir nemo
kamai matė filmus. Užvakar 
naktį jisai vėl bandė teatrą ap
lankyti be įžangos aplinkiniu 
stogo keliu, bet policija jį pa
stebėjo, nutempė žemėn, išbarė 
ir pasiuntė namo. Berniukas yra 
bedarbių sūnūs.

• Sam Promos, 4553 Mag- 
nolia avenue paprastai yra ra
mus žmogus, bet kai jis užpyk
sta tai saugotis. Jo tempera
mento smarkumą patyrė gatve- 
kario konduktorius Martin Ste- 
vens North avenue linijoje. Ste
kens buk Promos’ą įžeidė. Ta
sai nieko nelaukdamas šoko prie 
konduktoriaus, nuplėšė jam aki
nius nuo veido, pagriebė laik
rodėlį ir viską trenkė gatvėn. 
Kuriam laikui konduktoriaus 
Auriam Laikui konduktoriaus re
gėjimas bus aprubežiuotas, o 
Promos’ui policija aprubežiavo 
aisvę kelioms dienoms už ka- 
ėjimo grotų.

Paisys “Subway” 
Sugadintas Gatves

Miesto taryba skelbia, kad 
;ada autorizuoti $960,000 patai
syti kelias Chicagos gatves, ku
rias “subway” tunelių kasimas 
tiek sugadino, kad sunku jomis 
važiuoti.

Taisys State st., Dearborn st., 
:r Halsted, nuo Chicago iki 
Harrison Street.




