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IRANO PASIENYJE PRASIDĖJO MŪŠIAI CHURCHILL INSPEKTUOJA ISLANDIJĄ

SU ĮSIVERŽUSIOM BRITŲ JĖGOM
Dedamos pastangos palieti galimai 

mažiau kraujo
-i-----------------

LONDONAS, Anglija, rugp. stiprintis susisiekimo apara- 
25 d. — Kovose užgrūdintos te, kad velijau jis butų panau- 
britų karo jėgos šį rytą įsi- dotas Hitlerio karo tikslams, 
veržė į Irano teritoriją. Vieni | Britų valdžia nemananti 
britų kariuomenės daliniai f kištis į Irano vidaus reikalus 
peržengė Irano sienas keliose ir neturi jokių grobuoniškų 
Irako pasienio vietose. Kiti 
daliniai veržiasi Iranan iš 
Behidžistano. Britų kariuo
menė laipdinama į Irano uos
tus (Persijos įlankoje.

Tuo pačiu metu sovietų ka
riuomenė įsiveržė Iranan iš 
Kaukazo. Sovietų laivynas, 
kuris randasi Kaspijos juroje, 
kelia kareivius Teheranui už
imti.

Irano kariuomenė keliose 
pasienio vietose ’pasipriešino 
įsiveržusiam britų ir sovietų 
jėgoms. Prie Kaukazo pasie
nio įvyko susišaudymai su 
Irano kariuomenės daliniais.

Britų užsienio ministerija 
paskelbė raštą, kuriame iš
dėsto konflikto su Iranu prie
žastis. Paskutiniais mėnesiais' 
britai dėjo pastangas įtikinti 
Irano valdovus, jo^Freikfa'pa- 
šąlinti. nrcių agentus iš svar
besnių vietų.

Irano valdžia labai nenoriai 
į šį britų reikalavimą žiurėjo 
ir paskutinėje savo notoje aiš-' Britų karo jėgoms yadovau- 
kfai pasakė, kad ji nemananti ja generolas Wavell, kuris ne- 
iŠvyti nacių agentų. Britai ne- senai iš Egypto buvo perkel- 
gali leisti nacių agentams tas į Indiją.

tikslų. Britų karo jėgos nori 
tiktai apvalyti kraštą nuo na
cių agentų ir būti tikrais, kad 
naciai negalės sukelti jokių
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PANEVĖŽY BOLŠEVIKAI BE TEISMO 
IŠŽUDĖ GYDYTOJUS IR SLAUGES

j ministeris dar kartą perspėjo 
Irano valdžią apie reikalą 
galimai greičiau išvyti nacių 
agentus iš krašto, bet valdžia 
nebuvo pasiruošusi imtis to
kio žingsnio. Britų karo jėgos 
nemanančios liesti Irano gy
ventojų ir nepakenksiančios 
jų interesams.

Atsisakius Irano valdžiai 
patenkinti britų reikalavimus, 
britų ir sovietų valdžios buvo 
priverstos imtis kitų priemo^ 

|nių savo interesams apsaugo- 
’^ti. Britų ambasadorius dar ir 

i šiandien deda pastangas įti
kinti Irano valdžią, kad nesi
priešintų britų ir sovietų karo 
jėgoms, nes kraujo pralieji
mas bus bereikalingas.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 25 d. — Naujai atėjusiam “Ūki
ninko Patarėjuje” Vytautas Kasniunas aprašinėja Panevėžyje 
įvykusią tragediją.

Birželio 26 dieną po pietų Panevėžio ligoninėj čekistai areš
tavo gydytojus Gudonį ir Mačiulį. Jie buvo kaltinami paslėpę 
ligoninės slaugę Kanavičienę. Vėliau išaiškinta, kad Kanavičie- 
nė, sužinojusi, jog ją nori areštuoti, pati pasislėpė ir minėti gy
dytojai nieko nežinojo apie jos pasislėpimą.

Truputį vėliau čekistai suėmė ir daktarą žemgulį, kuris po 
16 valandų dirbo ligoninėj, darė operacijas atvežtiems rusų ka
reiviams ir gydė sužeistuosius, čekistai pasakojo, kad ligoninėj 
nėra tvarkos ir ten susidaręs partizanų lizdas.

Slaugė Kanavičienė, sužinojusi, kad esą dėl jos kaltės če
kistai suėmę gydytojus, pati nuėjo pas bolševikus ir pasidavė. 
Tokiu budu ji manė išlaisvinti nekaltai suimtus gydytojus. Li
goninėj bolševikai sudarė komisiją, kurtos viršininku paskyrė 
bolševikams parsidavusio D-ro Didžiulio sūnų, šis nenorėjo pa
daryti jokios intervencijos suimtiems gydytojams išgelbėti.

Birželio 27 di nos rytą visi suimti gydytojai buvo nužudy
ti čekistų namuose. Kartu buvo nužudyta ir slaugė Kanavičie
nė. Ant nužudytųjų lavonų aiškiai matėsi žiaurios kankinimo 
žymės.

NAŪJTFNŲ-ACME Telephnto
Britų premjeras Winston Churchill ir Krankliu D. Roosevelt, Jr., sveikina 

Jungtinių Valstybių ir Amerikos laivyno vėliavas Islandijoj. Churchill užsuko 
Islandijon, kai grįžo po susitikimo su Amerikos prezidentu Rooseveltu.

SOVIETŲ VALDŽIA STENGIASI APSAUGOT 
KAUKAZO ŽIBALO VERSMES

Rusu kareiviai pa 
siųsti Iranan

MASKVA, Rusija, rugp. 25. 
d—Sovietų kariuomenė tapo 
pasiųsta Iranan, kad apsau
gotų Kaukazo žibalo vers
mes nuo galimo užpuolimo iš 
užpakalio. Sovietų valdžia 
perspėjo Irano valdovus apie 
gresiantį pavojų iš nacių 
agentų pusės, kurie išvystė 
platų šnipinėjimo tinklą pa
čiame sovietų teritorijos pa
sienyje.

Irano valdžia neatkreipė 
dėmesio j sovietų notą, todėl 
pasiųsta kariuomenė taikai 
užtikrinti.

Iranui pranešta 
karo pradžia

Sovietai veržiasi 
lig sutartimi

SU

MASKVA, rugp. 25 d. —Ko
misaras Molotovas pranešė 
Irano valdžiai, kad sovietų 
kariuomenė siunčiama Iranan 
sulig 1921 metais pasirašytos 
sutarties IV paragrafu.

Šis paragrafas leidžia so
vietams siųsti kariuomenę 
Iranan, kai yra karo pavojus 
iš trečios valstybės.

Dabar karo pavojus gresia 
iš nacių agentų pusės. Karui 
pasibaigus sovietai pasižada 
atšaukti savo kariuomenę.

Prancūzams nerupi 
Irano likimas

VICHY, Prancūzija, rugp. 
25 d. JpranęūŽų valdžios 
sluoksniai pArelŠkę?; kad lrano 
likimas jį$ms mažai rupi, nes 
prancūzų kapitalų nedaug te
bėra šiame krašte.

Prancūzai tvirtina, kad to
kio žingsnio senai galėjai lau
kti.

Diplomatai sako, kad dėl 
Irano operacijų paaštrėjo tur
kų ir britų santykiai. Turkai 
buvo pasirašę sutartį su Iranu 
ir pasižadėję bendromis jėgo
mis ginti kraštą, bet dabar 
negali tesėti duotų pažadų.

Rusai skandina na
cių laivus

MASKVA, Rusija, rugp. 25 
d. — Sovietų karo jėgos pa
skandino du nacių laivus Bal
tijos juroje, skelbia oficialus 
pranešimas.

Vokiečiai bandė laivais per
vežti kariuomenę, bet visi ka
reiviai ir ginklai buvo paskan
dinti juroje.

Sovietų tankai smarkiai puo
la nacius centro zonoje. Raudo
nieji pasakoja, kad jiems pa
vyko sulaikyti nacių atakas vi
soje Leningrado srityje.
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WASH1NGTONE NUMATOMAS JAPONIJOS
IR JUNGTINIU VALSTYBIŲ KRIZIS
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Senatonanai smar-
kiajjsusidąinėję

Plaišių sluoksniai 
mokės taksus

Naciai nepatenkinti 
Irano įvykiais Naciai giriasi žen 

gią pirmyn

WASHINGTON, D. rugp. 
25 di—Senato ir kongreso na
rių tarpe rfciškiahias dideŲs su- 
sidbmėj. mas ’ Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Japonijos san
tykiais. 1 !
f <Churchillio pasakyti žodžiui 
aiškiai rodo, jog netolimoj* at
eityj yra galimas labai didelis 
krlzis.

Senato nariai stengiasi patir
ti iš užsienio departamento apie 
santykių vystymąsi. Visi turi 
domėj japonų ambasadoriaus 
pareiškimus. <

WASHINGT()N, D. C., rugp. 
25 d. —Senato finansų komi si j 
šiandien priėmė įstatymo pro
jektą, kuris leis platesnius vi
suomenės sluoksnius apdėti mo
kesčiais.

Priėmus šį įstatymo projektą 
mokesčius privalės mokėti ve
dusieji, jeigu jie uždirba 1,500 
dolerių į metus. Nevedusieji pri
valės mokėti, jeigu jų uždar
bis siekia 750 dolerių į metus.

Naciai paskandino 
8 britų laivus

LISABONAS, Portugalija, 
rugp. 25 d. — 13 britų laivų 
Šiandien įplaukė į portugalų uo
stą Lisaboną.

Pasakojama, kad vokiečiams 
pavyko paskrudinti 8 britų trar^ 
sporto laivui ir * destrojerį Es
kimo. Britų kanvojus buvo už
pultas Ispanijos pakraščiuose 
:r iš viso plaukė 20 laivų.

Nacių propagandistai pasigy
rė, kad paskandinta 27 laivai, 
bet tatai neatatinka tikrenybę, 
nes tiek laivų nebuvo kanvu- 
juj.

Nelemta nacių be
laisvių būklė

Bando tvarkyti svei
katos reikalus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 25 d. — Laikinos vyriau
sybės nariai stengiasi aptvar
kyti sveikatos reikalus gyven
tojų tarpe. Lietuvoje trūksta gy- 
dytojų* vaistų ir medicinos per
sonalo.

Sveikatos reikalų komisija iš
siuntinėjo raštus, kuriuose pra
šo suteikti žinių apie apskriti s 
gydytojus ir medicinos persona
lą. Reikalauja duomenų apie 
karo metu sunaikintas arba iš
vežtas medicinos įstaigas.

Prašo smulkių žinių apie ky
lančios epidemijos žymes ir 
kaip kovojama su epidemija.

Skolininkams liepia 
mokėti

Nėra derybų, sako 
japonai

Biddle paskirtas val
stybes gynėju

MASKVA, rugp. 25 d. — 
Užsienio komisaras Moloto
vas ir britų ambasadorius 
Cripps šiandien įteikė Mask
voj esančiam Irano ministe- 
riui notą apie karo veiksmų 
pradžią.

Notoje pabrėžiama, jog ka
ro veiksmai pradėti vien tik
tai todėl, kad Irano valdžia 
atsisakė išvyti nacių agentus.

Ankstybesnėje notoje so
vietai perspėjo apie nacių 
ruošiamą perversmą Irane, bet 
šachas nekreipė dėmesio į so
vietų notą.

BERLYNAS, rugp. 25 d. — 
Užsienio ministerijos valdi
ninkai pasmerkė britų siverži- 
mą Iranan. Tvirtina, kad bri
tai dar vieną kraštą atidavė 
į bolševikų rankas.

Nacių laikraščiai skelbia, 
kad britų žingsnis Iranan pa
darytas su Amerikos valdžios 
žinia. ;

Jeigu Washingtonas butų 
nesutikęs, tai britų valdžia 
jokiu budu butų nedrsusi pra
dėti karo operacijų Irane, sa
ko naciai.

BERLYNAS, rugp. 25 d. — 
Vokiečių karo vadovybė skel
bia, kad jų kariuomenė žengia 
pirmyn visuose sovietų frontuo
se.

Centro zonoje rusai padarė 
kelis puolimus, bet vokiečiai su
naikino 125 sovibtų tankus ir 
sulaikė rusus. ‘ '

Praeitą šeštadienį rusai pra
dėjo labai smarkų puolimą su 
didžiuliais tankais ir nepapras
tai stipria artilerija, bet sovie
tų ataka pavyko sulaikytą, ša
kę naciai.

— Vokiečių valdžia įsakė už
daryti visus Haiti konsulatus.

■ i'.' ‘ ‘
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Debesuotas ir vėsesnis.
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TOKIO, Japoniją, rugp. 25 d. 
—Japonų spaudą sako, ' kad 
premjeras Churchill bereikalin
gai gazdina japonus. Laikraš i- 
ninkai nepatenkinti Churchil 
padarytais pareiškimais.

Japonai tvirtina, kad dabar
tiniu metu nevyksta jokių de
rybų tarp japoųų ir Jungtinių 
Valstybių.

Church llio pareiškimai pada
ryti tam, kad butų pakenkta ge
riems Japonijos ir “ašies” san
tykiams.

\VASHINGTON, D. C., rugp 
25 d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandien paskyrė Anthony Dre- 
xel Biddle valstybės gynėju.

Iki šiam metui valstybės gy
nėjo pareiga^ ėjo Robert Jack- 
son, bet jis tapo paskirtas aukš 
čiausio teismo nariu.

D. Biddle seniai dirba teisme 
pažįsta teismų praktiką ir lai
kinai jau ėjo valstybės gynėjo 
pareigas. Nelaukiama pakaitų 
Amerikos teismų santvarkoje.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
25 d. — Vokiečių ir sovietų 
belaisvių būklė yra labai ne
lemtoje padėtyje, nes joki įsta
tymai nereguliuoja belaisvių pa
dėties.

Vokiečiai labai susirūpinę sa
vo belaisviais, bet negali gauti 
jokių informacijų. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai deda pastan
gas sutvarkyti šį reikalą.

Pasakojama, kad rusai šaudo 
suimtus nacius, o naciai sušau
do visus partijos narius.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 25 d. — Lietuvos Komu
nalinis Bankas, kurį bolševikai 
sudarė iš buvusio Ūkio Banko 
ir Tarptautinio Banko, liepia 
skolininkams mokėti skolas.

Skolos privalo būti mokomos 
pagal vekselyje nustatytus ter
minus ir lengvatų negalima 
laukti.

Prof. Z. Ivinskas buvo paskir
tas kabineto reikalų vedėju, bet 
nežinia ar jis dabar eina tas 
pareigas.

Paryžiaus geležinke 
liai išardyti

— Amerikos atstovai pasiu- 
e japonams priėjimą prie visų 
žaliavų, bet karui išvengti pa
siūlė pasitraukti iš Kinijos ir 
kitų okupuotų teritorijų.

— Iš Indijos ateina žinios, 
kad britų kariuomenė veža mai
stą Irano gyventojams, nes pa
skutiniais mėnesiais jaučiamas 
didelis badas visoje Irano teri
torijoj.

Jūreiviai perėmė lai 
vų dirbtuves

--------—
KEARNEY, N. J., rugp. 25 d. 

—Admirolo Bowęh vadovauja
mi jūreiviai perėmė dideles lai- 
vų statymo dirbtuves.

CIO prezidentas paskelbę, 
kad ’streiliaą Ųaigtas ir visi dar
bininkai sugrįš į darbą. Admi
rolas Boweri sukvietė inžinie
rius ir kitus a Įsakomi n gus as
menis pasitarimui, kad laivų 
statymo darbai galėtų tuoj au 
būti praduti. : C

VICHY, Prancūzija, rugp. 25 
d. — Paskutiniu metu vien tik 
tai Paryžiaus apylinkėse buvo 
padaryti 5 sabotažo aktai prieš 
geležinkelių linijas.

Darlano atstovai grasina gele
žinkeliečiams ir kaltina'juos dėl 
įvykusių nelaimių....

Brinon kaltina de Gaulle ša
lininkus ir prašo apsaugoti pa
imtus įkaitus, kuriuos Ivokie- 
čiai yra pasiryžę šaudyti už pa
darytus sabotažo aktus.

— Žinia apie britų kariuo
menės įsiveržimąį Iraną su-’tytų.ta>ręspęų L t ..... t

dentai tvirtina, kad japohą^ su-Visi sukviestieji pasižadėjo'‘kėlė dide?į pasitenkinimą anglų
traukė jiusę milijonu kareivių noriai bendradarbiauti su vai

- 5 V • » . 1 _ •sovietų • Rusijos pasienyje. džios atstovais.'
visuomenės sluoksniuosė> nes 
britai parodė iniciatyvą. , •

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai skelbia, kad Irano kariuomenė bandė priešintis, 

bet jos pastangos buvo palaužtos keliose fronto vietose.
— Irano premjeras sako, kad hritai bombardavo kelis Ira

no uostus Persijos įlankoje ir išlaipdino savo kareivius.
— Sovietų kariuomenė jau randasi 25 mylių gilumoj Irano 

teritorijoj. Maskvos orlaiviai bombardavo Tabrizą ir nutildė siun
čiamąją radijo stotį.

— Persų įlankoj britai paėmė kelis strateginius uostus.
— Naciai pasiuntė Paryžiun 20,000 kareivių, kad padėtų po

licijai suvaldyti maištaujančius gyventojus- Tęsiami dideli gy
ventojų areštai.

— Paryžiuje vakar padaryti du sabotažo aktai geležinkelių 
linijoj. Viena bomba sprogo Passy stotyje, kuri padarė žalos vo
kiečiams. ‘Vokiečiai Paryžiaus gatvėmis patruliuoja šarvuotais 
automobiliais.

— Rusai prįsipažįstą, kad Novogrodas pateko į vokiečių ran
kas, bet kituose frontuose rusams pavyko sulaikyti nacius.
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Leonid Andrejev.

MARSELIETE
Tai buvo niekybė; kiškio šie? 

la ir begėdiška darbo gyvulio 
kantrybe. Kai lemtis piktai šyp
sodama bloškė jį musų juodos- 
na eilėsna, mes juokėmės lyg 
pamišėliai. Q jis—jis, žinoma, 
verkė. Man neteko gyvepąnt 
sutikti žmogų, turintį tiek daug 
ašarų, taip norįai riedančių iš 
akių, nosies, burnos. Kaip pri
sisunkusi vandens ir kumščio
ję suspausta kempinė. Ir musų 
eilėse aš mačiau verkiančių vy
rų, bet jų ašaros — ugnis, nuo 
kurios bėga laukiniai žvėrys. 
Nuo tų vyriškų ašarų senojo 
veidas ir jaunėjo akys; kaip iš
siveržusi iš žemės gelmių lava, 
jos išdegindavo neišdildomas 
žymes ir pašarvodavo po savim 
niekingų norų ir smulkių rūpes
čių miestų. O šitam, kai jis 
verkdavo, tik paraudonuodavo 
jo noselė ir sušlapindavo jų ant 
virvelės, nes šiaip iš kur jis 
gautų tiek nosinių?

Ir per visas ištrėmimo dienas 
jis landžiojo* pas viršininkus, 
pas visus viršininkus, kokie tik-

tai buvo ir kokius tik jis g: 
sugalvoti, vis lenkėsi, verkė, 
tvirtino esųs pekaltas, maldavo 
pasigailėti jo jaunystės, davinė
jo pasižadėjimus visų savo gy- 
Vęąimų piekąnj dųųgįaų nebe
prasižioti, tik prašymams ir 
gąrbinimąms. Ir tię juokėsi jyoA 
kąip ir mes, ir vadino jį “Ma
žytę, nelaiminga Kiaulaite” ię 
šaukdavo jį:

—Ei, tu, mažytė kiaulaite!
Ir jis klusniai, bėgdavo į šauk

smų; jis kiekvienų kartų tarda
vosi išgirsiųs apie leidimų grįž
ti tėvynėn/o jie tik juokėsi. Jie 
žinojo, kaip ir mes, kad jis ne
kaltas, bet jo kąnčiomis norėjo 
įbauginti kitas kiaulaites, tarsi 
jos dar neužtęktinai bailios.

Vienišumo gyvuliškos baimės 
vejamas ateidavo jis ir pas 
mus, bet rustus ir uždari buvo 
musų veidai ir veltui ieškojo 
jis rakto. Mikčiodamas jis vadi
no mus mielais draugais, o mes 
linguodami galvom sakydavom: 

—žiūrėk, kas nors išgirs.
Ir jisj ta mažytė kiaulaitė,

Meras LaGuardia Sveikina Kunigaikštį

NAUJIENŲ-ACME Photo
Kento kunigaikštis, jauniausias Anglijos karaliaus 

brolis, kartu su New Yorko meru LaGuardia. Kunigaik
štis orlaiviu atvyko iš Kanados ir išvyko į Hyde Park, 
kur svečiuosis pas prezidentų Rooseveltų.

50-ta SUKAKTIS
•‘50th Ąnniversary of First 

National Forest”

Amerikos National Forest si- 
.;tem?, kuri pradėta su 1,250.- 
F0 akrų žemės Wyoming val
stijoj, šiandien sudaro beveik 
dcįimtų dalį visos Jung. Valsti- 
■ų žemes, jau mini savo 50tų 
sukaktį.

•Piezidęulas Uarrison kovo 30 
d. 18.91 m. paskyrė piįrmų re 
zcrvac'ja, dabųr ta vieta yra 
Slioshcne ir Teton National Fo
ras t s. Vč.iau 1891 m. preziden
tas paskyrė ąntių rezervacijų iš 
suvirs mi ii jono akrų viešos že
mes K oloi ado j, šiandien žinoma 
kaip Whice River National Fo- 
risi. -1892 m. jis paskyrė dar 
astuonias kitas rezervacijas — 
iš viso apie 3,300,090 akrų — 
Kolorado j, 
Oregon

1907 
rests” 
mems.
si viešas žemes, bet 1911, su 
pravėdinau Weeks įstatymo, 
valdžia jau priversta pirkti miš
kų žemes. Ir nuo to ląiko dau
guma nacionalių miškų, iš ku
rių yra apie 160, išvystytos fe
deralinis nupirkimais.

— FLIS.

Naujoj Meksikoj,
Califomijoj.
vardas “National Fo- 

buvo duotas toms žc'*
Pirmiau valdžia savino-

ir
m.

Žuvo Po 
Traukiniu

—SAVAITRAŠTIS-

Po pasažieriniu "traukiniu 
puo|ė ir žuvo 50 metų ch.ca- 
giejs A. S. Be giu z, nuo 1521 
West Supcrior street. Tragedi-

kelio bėgių prie Carroll avenue 
ir Justine strect. Bogusz tarna
vo CŲicagos galvckarių bendro
vei.

į AR ŽINOTE KA :
g RAŠO :
i “KELEIVIS” Į

pasislėpę jį
savo
jį į

parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa- 

nesibijo teisybę

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

Pusantro Dolerio
Galima išsirašyti per ‘'Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yrą di
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražioji šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

.... ■»

Casilla de Correo 303,

i Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
Į ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
i ta jį skaityti?
J Net kunigai
I studijuoja, nors
1 jonims draudžia
■ paimti.

“Keleivį”
I dėl to, .kad
• taikauja ir
J skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap- 
J gavikus jisai lupa be jokio
■ pasigailėjimo.

■ Be to, jame rasi visokių pa- 
į tarimų, pamokinimų, gražių 
'■ eilių, įdomių paveikslų ir ži- 
!■ nių iš viso pasaulio.
■i Kainuoja tik $2.00 metams.
į Adresas toks:
į U

silpnoji žmogaus širdie! — jis 
draskė sielų tuo šauksmu — 
“Miela Prancūzija!”. Mes visi 
buvome palatoj, kai jis mirė. 
Prieš mirtį grįžo jo sųmonė' ir 
jis tyliai gulėjo, toks mažytis, 
silpnas, ir tyliai stovėjome iries, 
jo draugai. Ir visi iki vdeno 
mes išgirdome, kai jis pasakė:

—Kai aš numirsiu, dainuo
kite man Marselietę.

— Kų tu siikai! — suriko
me mes, džiaugsmo ir verdan
čio pykčio krečiami.

Ir jis atkartojo:
—Kai aš numirsiu, dainuoki

te man Marselietę ’
Ir pirmų kaj'tų atsitiko 

jog sausos buvo jo akys, o 
— mes verkėpi, verkėm 
iki vieno, ip>kaip. ugnis, 
kurios bėgų lųjųkįpiai;

pažvelgdavo į duris. Na, argi 
galima išlaikyti rimtumų ? Ir 
mes juokėmės atpratusiais 
juoktis balsais, o jis, padrąsėjęs 
ir palinksmėjęs, prisėsdavo ar
čiau ir pasakodavo apie savo 
mėgiamųsias knygutes, pasili
kusias apt stalo, apie savo mo
tinėlę ir broliukus, apie kuriuos 
jis nežinųs, ar jie gyvi esu, ar 
baime ir ilgesiu mirę.

Paguliau mes jį išvarydavom.
Kai mes padėjome badauti, 

jį apėmė baimė — neišreiškia
mai juokinga baimė. Juk jis, 
vargšė kiaulaitė, labai mėgo pa
valgyti ir bijojo mielųjų drau
gų ir labai bijojo virš.ninku. Jis

skeioiit iai Naujit Ttube 
iuoda nauda dėlto, 
kad pačios? Naujienos

” Hine'OR

n

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

-?AV.V/.W.W.W.7.WAV/?
AMERKA’S IARGEST 
SELLING BRAND . .

/J
KRAFT FRENCH 

DRESSING

Garsinkitės “Nonosevisa

MADOS
y

j >

j ųs nieko

mums py-

lapo musų vėliava jis —-

INSURED

SHIFTSf

NATI0N3 FALL 
INTO CHAOS

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

POLARfANS*
SECOND

ATTĘMPT f 
SUCCEEOS

cuzijų 
jingai

mus žiu- 
čiauskėjo 

durtuvų 
musų šil

DI5ASTERS 
SWEEP THE 

WORLD.

ir, atsidu-

taip, 
mes 
visi, 
nuo

žvėrys,

» 
«

i 
♦ 
i

i 
♦

(Adresas) 
i—________oClENTlSTS MADLY CONFER 

KNQW NO ĖMĖ PY.

Nauįienos Pattern Depu 1*73
So. Halsted SU Chicago. HL

NĄUJIEHO8 DaJk*
S, Halsted 8ų. Oicąg*. IB.

4836

Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicągoje ir Europoje—$8*00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS”
1739 South Halsted Streęt 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

MILLIOHŠ Almi—Miracle 5Vhip does work tvonders 
with salads! A unicjue Combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

JACK SWIFT

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

nuo kaktos --ę ašaras ar pra
kaitų. Irifia-

—Ar ilgai jus badausite?
—Ilgai,—rūsčiai atsakiau aš.
—O paslapčiomis

nevalgysi t ?

ragaičių.
Jis nepasitikimai 

mųnc, pakratė galvų 
sės, išėjo.

O kitų dienų, pažaliavęs iš 
baimės, lęaip pąpugą, pareiškė:

—Mieli draugui! Aš taip pat 
drauge su jumis badausiu.

Ir buvo musų bendras atsa
kymas:

—Badauk vienas.
Ir jis badavo. Mes juo neti

kėjome, kaip netikite Jus, mes 
manėm, kad jis paslapčiomis ka 
nors valgo, taip pat manė ir 
prievaizdai. Ir kai badavimo pa
baigoje jis susirgo Mitine, mes 
tik patraukėme pečiais. Bet vie
nas musų draugas, kuris nieka
dos nesijuokdavo, rūsčiai tarė:

—Jis — musų draugas. Eime 
pas jį.

Jis kliedėjo ir apgailėtinas, 
kaip visas jo gyvenimas, buvo 
tas kliedas. Apie savo mėgia- 
mųsias knygutes jis kalbėjo, a- 
pie mamytę ir broliukus, pra
šė pyragaičių ir tikino esųs ne
kaltas ir prašė atleidimo. Ir 
šaukė tėvynę, šaukė mylimųjų 
Prancuzijų, — o buk prakeikta

Jis mirė ir mes jam daina
vome Marselietę. Jaunais ir 
stipriais balsajs, mes dainavo
me didžiųjų d laįsvčs dainų ir 
griausmingai.',, 'mums antrino 
vandenynas, nešųs , ant savo 

čiukurų Į mielųjų Pran- 
ir blankių baimę ir krau

vulio kimu ir didžia žmogaus 
siela. Ant kelių, prieš didvyrį, 
draugai!

Mes dainavome. Į 
vėjo šautuvai, pikiai 
jų uždarai ir aštrus 
smaigai artinosi prie
džių — ir vis garsiau ir džiaug
smingiau skambėjo daina, švel
niose kovotojų rankose tyliai 
suposi juodas karstas.

Mes dainavome Marselietę!
Vertė Kapnys

THE ANTARCTlC ICE CAP 13 MĖLTI NG RĄPlDLY. 
THE NORTH POLAR ICE SHEET HAS ŠH1FTED 
AND 13 PLOUGHING SOUTH WARD.1 A NEW 
GLACIAL AGE 13 UPON THE CITIE3 OF 
AMERICA. THE NORTH POLE NOW LIES OMLY, 
A FEW HUNDRED MILE$ EA3T OF NEW YORK CITY.’

A t ei či ai Užtik ri n ti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS mn/ LOAN ASSOCIATION.

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

No. 4836 — Jaunutėms išeiginiai 
drabužėliai.“ Sukirptos mieros nuo 
4, 6, 8, 10 ir 127" " ’

Norint gauti vieni ar dau
giau virS nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir ai*- 
Idai parašyti aavo vardą pa- 

Ir adresą. Kiekvieno, p*- 
vyzdžio kaina 15 eęntų. Gali
te pašiųsd pinigu# arba pal
to ženkleliais kartu su užsąky-

(VvnįM (r

A5 THE 9UAMES, TIDAL WAVE$ AND 
FIERCE STORMS SU05IDE, A NEtV ANO 
MOftE FEAftFUL NiENACE ARlSĖS.

? . IU. . !11 L1 . U'!!.!". IJ1 »UWBB ~ '
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M. PAKALNIŠKIS TIKISI SUGRĮŽTI KOMANDON

Karo istorijos fakto šviesoje
(Tęsinys)

Pagaliau “didysis” karas už 
“kultūrą ir teisę” ar gi nebuvo 
perdėm ' pilnas plėšimų. Reikia 
tik prisiminti vokiečių plėšimai 
Belgijos pramonėj. Išgabenimas 
didelių maisto kiekių iš Ukrai
nos. Caro armijos karių ir val
dininkų plėšimai Rytprūsiuose 
ir Austrijoj. Anglų pasisavini
mas karo pradžioje vokiečių 
patentų, pramonės ir bankų tur
tų, investuotų Anglijoj ir ben
drai visoje Britų imperijoj. An
glų užgrobimas pilietinio karo 
metu rusų naftos Baku ir rusų 
miško šiaurėje, čekų legionų iš
vežimas sovietų aukso ir milži
niškos daugybės turtų iš Sibiro. 
Arba kas iš musų yra pamiršęs 
didžiojo karo metu vokiečių 
“kultūrtregerių” viešpatavimą 
Lietuvoje, kurių grobuonišku
mas buvo prašokęs visas žmo
niškumo ribas. Visi šie ir pana
šus organizuoti grobimo aktai 
pirštu prikišamai rodo, kad ka
ro esmė toli gražu nesiremia 
vien taip vadinamais strategi
niais sumetimais.

Tačiau, reikia pridurti, kad 
apibrėžiant materialini karo tik
slą tik paprasto organizuoto 
grobimo požiūriu, šis dalykas 
butų labai Suprastintas ir ne 
viskas pilnumoje išreikšta. Ži
noma, kad net primityviškiau- 
sios kariaujančios visuomenės 
negalima lyginti piratų gaujai, 
paprasčiausiu . budu pasisavi
nančiai svetimus turtus. Į karo 
organizuotus grobimus reikia 
žiūrėti kaip į tam tikrą “taisyk
lę” arba, tikriau pasakius, kaip 
į vieną prievartos rūšių bei for
mų, kurias užkariautojai sau 
leidžia ir tai, ką užgrobia, kaip 
jau buvo sakyta, laiko savo 
šventa nuosavybe. Vokiečiai o- 
kupacijos metu Lietuvoje atim
dami iš* Lietuvos gyventojų pa
skutinį duonos kąsnį, jį taip pat 
laikė šventa vokiečių nuosavy
be.

Kalbant ‘ apie materialines 
vertybes, dėl kurių yra kariau
jama, teikia pastebėti, kad jos 
nėra visais laikais ir visoms vi
suomenėms vienos ir tos pačios 
ir kad jos keičiasi pagal ūkiš
kos struktūros reikalavimus. 
Senaisiais amžiais didžiausiomis 
vertybėmis buvo laikomi ver
gai. Vergų darbu buvo sukurtos 
didelės Azijoj . imperijos, jų 
darbu rėmėsi Spartos klestėji
mas, jų darbu buvo apdirbami 
natūralus Romos imperijos tur

tai ir t.t. Aristotelis karą vadin
damas menu turtams įsigyti, 
kaip tik ir turėjo galvoje ver
gus, nes tais laikais vergų įsi
gijimas sudarydavo beveik vie
ną pagrindinių karo tikslų. Kla
joklių tautoms daugiausia rūpė
davo užgrobti naujų, tinkamų 
gyvuliams ganyti teritorijų. To
kiu tikslu Čingischanas buvo iš
raižęs ištisus materikus. Toliau, 
15 ir 16 amžiuose mes mato
me aršias kovas, vykstančias 
dėl juros kelių bei kitokių ver
tybių ieškojimo dar nežinomų 
vandenynų plotuose. Pradžioje 
17-to amžiaus pirmos vertės 
materialinėmis gėrybėmis tam
pa kolonijos, kur gaunamos cu- 
krinės nendrės, ryžiai, arbata, 
indigas ir kt. Dėl šių kolonijų 
įgijimo, po įvairiomis priedan
gomis, vedami ištisi karai. 1 VI- 
sis amžius buvo kolonialinių 
karų dėl rinkų užkariavimo 
amžius, šiame laikotarpy su 
nepaprastu atkaklumu europie
čiai veržiasi į centralinės Afri
kos rinkas su Mančesterio audi
niais ir į Kiniją su indišku opi
jumi!. Pabaigoje 19-to amžiaus 
pagrindinėmis materialinėmis 
vertybėmis pasidarė pramonės 
žaliavos (nuo geležies iki naf
tos), ir dėl jų užvaldymo ar dėl 
jų kontroliavimo vyko didelė 
kova, daug kartų grėsusi karu 
ir pagaliau virtusi pasaulinio 
masto skerdynėmis.

Matome, kad tos materialinės 
vertybės, dėl kurių vyksta ka
rai įvairiais laikais, įvairiose 
gadynėse įgyja įvairias formas 
bei pobūdį, ir kad visa tai ky
la iš esmės visuomeniškai ūkiš
kos būklės, susijusios su val
dančios klasės ekonomiškais in
teresais. Be to, dar reikia pa
stebėti, kad minėtų vertybių a- 
tributai, keičiantis ūkiškoms 
formoms, ne visuomet staiga ir 
galutinai išnyksta iš ūkiškos 
veiklos. Būna, kad kartais mo- 
difikuotoj formoj jie vėl pasi
reiškia. čia galima paimti kaip 
pavyzdį vergiją, kuri šiandien 
visų jau laikoma senojo pasau
lio padaru, tačiau dar ir dabar 
aukšto laipsnio pasiekusio kapi
talizmo vėliavos šešėlyje tebe
egzistuoja. Daug apie tai nekal
bėsime, pasitenkinsime tik vėl 
prisiminę vokiečių okupaciją 
Lietuvoje, kai buvo gaudomi 
vyrai ir varomi daugumoj at
vejų į Vokietiją prie priversti
nų darbų; tai iš esmės nieko 
nesiskyrė nuo paprastos vergi
jos. Taip buvo vokiečių daroma

1

&
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Terry Moore, St. Louis Cardinals beisbolo koman
dos lošikas Bostono ligoninėj, kur jis gydomas nuo su
žeidimo. Lošimo metu sviedinys pataikė jam į galvą. 
Ligonis tikisi greitai sugrįžti lošiman ir padėti savo 
komanda laimėti čampijonatą.

riaujama ne iš pamėgimo, o tik 
verčiant tam tikroms aplinky
bėms, dažnai norint surasti iš
eitį iš susidariusių vidaus sun
kumų. Tai galima aiškiai ma
tyti stebint Hitlerio politiką. 
Kaip žinoma, Hitleris savo lai
ku yra labai daug vokiečiams 
pažadėjęs. Be to, jis kaip ryš
kiausias pašlijusios kapitalisti
nės santvarkos restauratorius ir 
jos naujai modifikuotos dvasios 
reiškėjas, yra visai atvirai pa
sauliui parodęs savo tikrąjį fa t 
šistišką veidą, pasisakydamas, 
kad jo užkariavimams reikalin
gos tik teritorijos, o ne žmonės. 
Hitleris tai pasakydamas labai 
patiko prūsiškiems junkeriams, 
sukeldamas šių zoologinius ape
titus. šiuo savo pareiškimu jis

įvairios pasaulinės žinios
Naciai šaudys pran 

cuzų įkaitus
VICHY, Prancūzija, rugp. 24 

d. — Nacių generolas Schaum- 
burg visame Paryžiuje iškabi
no lapelį, kuriame visus areš- 
tuotusius prancūzus laiko įkai
tais.

Jeigu užimtų teritorijų gy
ventojai bandys priešinti nacių 
nuostatams, tai Schaumburg 
šaudys įkaitus.-

Paskutinėmis dienomis vo
kiečių ir prancūzų policija areš
tavo 7,000 prancūzų. Visi su
imtieji laikomi įkaitais.

Argentinoj areštuoti 
nacių lyderiai

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 24 d. — Argentinos po
licija areštavo 36 labiau pa
sižymėjusius nacių lyderius, ku
rie stengėsi paveikti Argenti
nos visuomenę.

Areštuotas Wolberg, kuris 
valdė kelias stiprias nacių eko
nomines organizacijas ir Heinz 
Froeling, Argentinos nacių par
tijos sekertorius.

Keliems svarbesniems . na
ciams pavyko pasislėpti nuo po
licijos, bet jų pėdos sekamos.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. i 

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

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

apdraustas.

Thailando valdžia 
perspėjo kraštą

BANGKOK, Thailand, rugp. 
22 d. — Thailando vyriausybė 
šiandien paskelbė krašto gyven
tojams, jog japonai 
pasižadėjo neužpulti 
što.

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 3Mi%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8e>.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

ir britai
jų kra-

šitokiaisValdžia patenkinta 
kaimynų pasižadėjimais, bet gy
ventojams pataria ruošti prieš
lėktuvines slėpynes.

Thailando gyventojai nepasi
tiki japonų pareiškimais ir ma
no, kad netolimoje ateityje ja 
ponai užpuls jų teritoriją.

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

“ - SMETONA

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 
C lytas. Niekas negali sugęstiar- 

a nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

visame Pabaltyj, Belgijoj ir kir 
tur. Tą patį galima butų pasa
kyti ir apie teritorialinę ekspan
siją, ypačiai agrarinių valsty
bių, pavyzdžiui, Lenkijos, kuri 
stengiasi išplėsti savo valstybės 
sienas kaimyninių valstybių są
skaita.

Taigi, kiekvienas istorinis lai
kotarpis turi savo vyraujantį so- 
ciališkai ūkišką tipą, kurio cha
rakteriui ir reikalavimams ati
tinka vedami karai su visomis 
jų specifiškomis ypatybėmis. 
Tokiu budu matome, kad karas 
yra diktuojamas ne individua
linės psichologijos ir ne biolo
gijos, o specifiškai visuomeniš
kų, arba tiksliau tariant, eko
nominių nuostatų. Be to, karas 
turi ilgą savo socialinę istoriją,
glaudžiai susijusią su visuotine prilygino save prie 'Čingischano, 
žmonijos storja. Kiekvienas ka- Tamerlano, Atilos, Batijo ir ki
ras savo pasėkoje daro atitin
kamos įtakos į tolimesnį žmo
nijos istorijos plėtojimąsi. Kar
tais karas net iš pagrindų pa
keičia visuomeniškai ūkišką 
struktūrą ir politinę jos raidą.

. Paanalizavę karo tikslus, 
žvilgterėsime dar j karo prie
žastingumą. Kiekvienas tikslas 
>ats savaime neatsiranda1, jis y- 
ra tik išdava bei įgeidžiui! su
ma, išplaukianti iš tam tikros 
oriežasties. Vadinasi kariauja
ma ne iš principo ir ne iš pa
mėgimo; karo ekonominiai mo
tyvai taip pat ne principinio po
būdžio, o yra tik pasėka, tik 
būtinybė, kylanti iš tam tikros 
visuomeniškai ūkiškos santvar
kos, gimdančios antisocialinius 
ir antagonistinius reiškinius, iš 
kurių vienas svarbiausių yra 
imperializmas, kaip natūralūs 
kapitalizmo kūdikis. Kapitaliz
mas, savo prigimtyje būdamas 
perdėm grobuoniškas, amžinai 
neprisotinamas, yra verčiamas 
savyje rungtyniauti, visuomet 
yra pilnas prieštaravimų, iš ku
rių atsiranda daugybė priežas
čių, skatinančių griebtis gink
luoto konflikto ar dėl naujų 
rinkų gaminiams, ar dėl žalia
vos įgijimo, ar, kaip paskutiniu 
laiku madingai sakoma — dėl 
erdvės. Kapitalizmas^ kaip tie
sioginis karo kaltininkas, ir yra 
karo tikslų priežastis, kuriuos 
jau Goethe yra vykusiai savo 
žinomame eilėrašty suformula
vęs: “Krieg, Handel und Pira- 
terie — dreieinige sind šie, 
nicht zu trennen” (Karas, pre
kyba ir plėšikavimas — iš es
mės nedaloma trejybė). Turint 
visa tai galvoje, lengva supras
ti, kad kaip niekuo nepagrįstas 
yra buržuazinis pacifizmas, sva
jojantis pašalinti karą sutarti
mis ir arbitražinėmis procedū
romis, t. y. grynai popieriniu 
budu, dirbtiniai norima panai
kinti klasinėje visuomenėje 
prievartą. Nenuostabu, kad bur
žuazinis pacifizmas, lyg netu
rinčių ką veikti naivių poniučių 
vadinamieji labdarybės “dar
bai”, išsigimsta į miesčionišką 
sentimentalizmą bei veidmainy
stę ir subyra mažiausiame su
sidūrime su karo realybe. Kiek
vienam sveikai galvojančiam 
žmogui yra aišku, kad karai tik 
tada galės išnykti, kai nebebus 
pačios karo priežasties.

Kaip jau buvo minėta, ka-

pat užimtose teritorijose daugu
moje atvejų vietos gyventojus, 
ypačiai vyriškos lyties — išžu
dydavo. Mat, tikslas pateisina 
priemones. Hitleris iš daugybės 
savo pažadų dar nū vieno pado
riai nėra įvykdęs^ o jo režimo 
tolimesnė egzisteilcija būtinai 
to iš jo reikalauja'; tad viso to 
pateisinimui išeities lieka ieško
ti tik kare.

Esant valstybėje arba visuo
menėje normališkai padėčiai, a- 
pie karą niekūs'1 ir negalvoja, 
nes nėra tam i-eikalo, Tik didė
jant viduj iniems prieštaravi
mams bei , nepasitenkinimams, 
karo aktualumas didėja. Val
dantieji visuomet bevelija ge
riau su išoriniu, negu su vidaus 
priešu kovoti, tokiu budu ma
nydami savo ne visai tikrą pa
dėtį stabilizuoti. Tačiau karas 
yra labai rizikingas lošimas ir 
tą aplinkybę patys karo auto
riai gerai supranta. Istorijoj yra 
daug tokių faktų, kai karas pa
čius jo autorius nušluoja ir net 
valstybių santvarkas pakeičia, 
ko valdantieji ypač bijo. Faktiš
kai nė viena valstybinė arba vi
suomeninė santvarka neišnyks
ta savaime, bet žlunga nuo re
voliucijos (pilietinio karo) ar 
išorinio karo smūgių. Karas, 
kaip organizuotas smurtas, 
anot Markso žodžių, yra lyg pri
buvėja, padedanti gimdyti nau
ją visuomenę iš senųjų griuvė
sių. (GALAS)

Paragauk jos dabar . . .7 metų po blaivybės atšaukimo •
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PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

ANDSAVE

TINKAMAI 
KŠTELĖSTNE'DOUBU-RICH* BOURBON

&» PROOF...THIS WHISKEYIS 4 YEARS OlD. SCHENLEY DISTILIERS CORP., NEW YORK CITY

Pažiūrėkit 
į Savo , 
Dantis— 
Visi tai Daro

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. ^5; į???;* otate ir 55 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 

iki IS .00 kiek- JJ- viena
KALBAME LIETUVIŠKAI \

Pataisymai 
$1 ir

Atsilankykit ir 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

į 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

GBRB. Naujieną įkaitu

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingu

X (nėra

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

firktnhĮ reikalais M į

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

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

MANOR FURNITURE MARI, Ine.
Phone PROSPECT 5757-57583108 WEST 63rd STREET (TARPE TROY IR ALBANY)
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NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily* News

Publlshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co„

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

by 
Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

HUMBUGAS

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

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams_________ _____
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams ----------
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui----------

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija__________
Savaitei------------- -----—
Mėnesiui ______________

Jungtinėse Valstijose, ne 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.

Įsiveržimas į Iraną
Įvyko tai, kas buvo numatoma, kad įvyks. Britų ir 

rusų armijos įsiveržė į Iraną (Persiją).
Jau rugpiučio 19 d. “Naujienos” nurodė, kad britai 

rengiasi pasiųsti stiprią kariuomenę (apie 250,000 vyrų) 
per Iraną į Kaukazą su tikslu padėti rusams apginti nuo 
vokiečių savo aliejaus laukus Kaukaze. Šis dienraštis ra
šė: ! . * ii a

“Londonas ir Maskva daro spaudimą į Tehera
ną (Irano sostinę), protestuodami prieš nacių įsilei
dimą i Iraną^ bet tikrumoje, matyt, ieškodami pre
teksto Iranui okupuoti. Netrukus, gal matysime vo
kiečių ir anglų lenktynes: kurie jų pirmiau pasieks 
Kaukazą?”
Tos lenktynes jau prasidėjo.
Pretekstą anglų ir rusų įsiveržimui davė Irano val

džios atsisakymas išvyti du ar tris tūkstančius vokie
čių, kurie Irane gyvena, dirbdami, kaipo inžinieriai ir 
technikos patarėjai prie geležinkelių ir kitų viešųjų įmo
nių, ir kartu, žinoma, ruošdami dirvą Hitlerio invazijai.

Reikia neužmiršti, kad Irane rado prieglaudą ir Ra- 
šid Ali ei Gailani, kuris buvo padaręs perversmą nacių 
naudai Irake.

Bet anglams rupi ne tiktai išvyti iš Irano Hitlerio 
agentus. Dar svarbiau jiertis šioje valandoje prieiti prie 
Kaukazo — pirmiau, negu jį pasieks vokiečių divizijos. 
Londonas abejoja, ar “vachmistro” Budenny’o armijos 
pajėgs sulaikyti vokiečius Ukrainoje.

Jeigu anglams ir rusams pasiseks atginti vokiečius 
nuo Bakų aliejaus laukų, tai Hitlerio karo mašinai ne
tolimoje ateityje gali, pritrukti gasolino ir tepalo.

Antra vertus, jejgu vokiečiai užkariautų Kaukazą, 
tai jiems butų atdarais kelias į Iraną, o iš tenai jie galė
tų patraukti į rytus — Indijos link, arba į vakarus •*- į 
Iraką, Syriją ir Palestiną.

“Laisvė” įdėjo kokio tai 
va į Australiją išvažiavusio 
tuvio laišką, kuriame jisai 
lemizuoja su “Naujienų” korės-I 
pondentu, aprašiusiu pasikalbė
jimą su dviem lietuviais, sugrį
žusiais iš bolševikų okupuotos 
Lietuvos į Kanadą.

Laiško autorjus sako, kad pa
minėtieji kanadiečiai pasakojo 
netiesą apie tarybinę Lietuvą ir 
Rusiją. Savo žodžiams paremti 
jisai paduoda ištrauką iš vieno 
anglų laikraščio, kur labai iš
giriamas maistas sovietų trau
kinyje. Savo laiške jisai prašo, 
kad jam butų siunčiamas bim- 
bininkų organas, nes jisai ir 
daugelis jo draugų, atvykusių 
į Australiją, “nemokame ang
liškai skaityti”.

žmogus nemoka angliškai 
skaityti, o betgi paduoda citatą 
iš angliško laikraščio! Aišku, 
kad tai humbugas. Tas neva 
laiškas yra iškeptas kokiame 
nors bolševikiškos propagandos I nįnkus. musų 
biure.

ne- 
lie- 
po-

juos paėmė į savo rankas na
ciai.

Tokiu budu Stalino “socializ
mas” yra visai gerai suderina
mas su hitlęrizmu.

BESARMAČIAI

Susisiekimas su Rusija
Užimdami Iraną, anglai ne tik užkirs vokiečiams ke

lią į tas sritis, bet ir turės tiesioginį susisiekimą su ru
sais Kaspijos srityje. Irano teritorija yra nusidriekusi 
toli į rytus už Kaspijos juros. Per Iraną anglai galės 
teikti rusams pagalbą net ir tame atsitikime, kuomet 
Hitleris užkariaus (jeigu jam pavyks užkariauti) visą 
Europos Rusiją. Kitais keliais anglų pagalba beveik ne
begalėtų rusus pasiekti.

Kai naciai paims Leningradą, o suomiai Kareliją, 
tai SSSR bus atkirsta nuo Baltijos juros ir turės tik 
Archangelsko uostą išeiti į Arktiko vandenyną; bet Ar
changelskas žiemą užšąla. Juodoji jura rusams greitai, 
veikiausia, bus dingus. Tuomet jie beturės tiktai Vladi
vostoką Tolimuose Rytuose. Bet šitą uostą gali pagrobti 
japonai; o be to, į Vladivostoką toli.

Šituo savo žygiu į Iraną anglai nori sudaryti pasto
vų kontaktą tarp britų ir rusų, kad Rusija galėtų tęsti 
pasipriešinimą Hitleriui ir po to, kai bus netekusi savo 
pramonės centrų vakaruose ir pietuose.

Irano aliejus
Irane yra ir daug aliejaus.
Prieš keletą mėnesių anglai kariavo su Rašido Ali 

šalininkais, kad į vokiečių nagus nepatektų Irako (Me
sopotamijos) aliejus. Bet aliejaus produkcija Irane yra 
daug gausingesnė, negu Irake.

Irakas pagamina per metus apie pusšešto milioAo 
tonų aliejaus, o Iranas — 10 milionų. Ir Irano aliejus 
yra geresnės rųšies.

Jeigu naciai užkariautų Kaukazą, o bolševikai, pasi
traukdami, suspėtų išsprogdinti aliejaus šaltinius Bakų 
laukuose ir požeminius vamzdžius, kuriais atliejus iš te
nai yra varomas į Batumą, tai Hitleris, be abejonės, eitų 
ieškoti skystojo kuro i Iraną.

Anglai skubinasi užbėgti jam už akių.
Karo pradžioje anglai nebūtų drįsę taip pasielgti. 

Neutralių šalių jie neliesdavo, nors ir žinodami, kad į 
tas šalis gali įsiveržti Hitleris. Kuomet Hitleris jas už
puldavo, tai anglai bėgdavo jas gelbėti, bet jau būdavo 
per vėlu. z ,

Churchillas dabar yra pasiryžęs neleisti, kad inicia
tyva visuomet butų nacių rankose.

ČEKISTU TERORAS PRIVERTĖ LIETUVIUS 
DĖTIS Į PARTIZANU BURIUS

Be melo ir suktybės komu
nistai negali nė žingsnio žengti.

Prieš keletą dienų “Naujie
nose” buvo įdėta šiek-tiek in
formacijų apie gen. Kubiliuną, 
kuris šiandien yra nacių “gene
ralinių patarėjų tarybos” pir
mininku. Tas informacijas 
mums pateikė vienas asmuo.

Vietiniu stalincų organas, pa-, 
ėmęs trejetą sakinių iš to as
mens pateiktų žinių apie Ku
biliūną, rašo, kad “Naujienos”, 
girdi pradėjo tą generolą “po- 
pularizuoti”!

Bolševikų apgavikų šlamštas 
galėjo pastebėti, kad ir asmuo, 
kuris suteikė žinių apie Kubi
liuną, spėja, jogei tas generolas, 
gal būt, dabar jau yra virtęs 

| voldemarininku; o voldemari- 
informuotojas 

griežčiausiai smerkia,

“Naujienos” dar ir nuo savęs 
padare pastabą, kad Kubiliūnas 
esąs voldemarininkas ir tarnau- 

Nuo to laiko, kai p. A. Sme-|ia naciams, kaipo jų politikos 
tona atvyko į Ameriką, spau- lnaSls«
doje visą laiką yra skleidžiamos lokiu budu stalincų organas 
apie jį melagingos informaci- me^uola Per aPSaudinė- 
jos. Ua Publiką.

Užvakar jam pasakius kalbą
viename piknike, vietinis anglų SUKILIMAS LATVIJOJE 
dienraštis paskelbė apie jį šito- NEPASISEKĖ 
kių “žinių”: “

Kilus karui tarp Rusijos ir 
“Smetona buvo Lietuvos -Vokietijos,, latviai — taip pat, 

valdžios galva daugiau kaip kaip ir lietuviai — sukilo prieš 
20 metų, iki 1940 m. birže- bolševikus. Bet sukilimas Lalvi- 
lio m., kuomet Rusija, pagro- jojc įvyko vėliau, negu Lietu
ke kraštą, ir bandė jį suko- voje, birželio m. pabaigoje, 
munistinįi.”! <

l.Latvių Ihformacijos biulete- 
* Yra faktasįp. Smetona nis> kurį'leidžia ministeris Dr. 
prezidento kėdėje sėdėjo ne 20 A< Bilmariis, sako, kad Rygoje 
metų ar daugiau, bet nepilnai sukilo jaunimas ir tie Latvijos 
14. kareiviai ir tautos sargybos na-

Jisai į tą vietą buvo patekęs rįaj, kurje slapstėsi nuo bolševi- 
smurto ir apgaulės keliu, sulau- kų okupacijos metu. Tačiau 
žydamas savo priesaiką Lietu- bolševikatns, pabėgusioms iš 
vos Respublikos Konstitucijai Lietuvos, pasisekė tą sukilimą 
ir paskui sutremdamas pačiąJ Rygoje nuslopinti.
Konstituciją. < Sukilimą buvo išprovokavę

Antanas Smetona nebuvo tei- Patys bolševikai. Latvių biule- 
sėtas Lietuvos valstybės ar vai- lenyje skaitome:
džios galva, o buvo uzurpato- “Daug-maž birželio 24 d., 
rius* Slockholmas pranešė, kai

Pabėgdamas iš Lietuvos, jisai Dr. Ulmanis, buvęs Latvijos 
savo neteisėtai įgytą galią pa- prezidentas, atvyko į Kara- 
vedė p. Merkiui, kuris paskui liaučių ir kalbėjo per radio,
ją “padovanojo” Justui Palec- sakydamas, kad jisai kartu
kini. I su vokiečių armija išvaduos

Latviją nuo bolševikų, ir kac 
jisai atsišaukė į savo vien
genčius latvių kalba, ragin
damas juos sukilti. Kiek ga
lima numanyti, tai buvo bol
ševikų provokacija su tikslu 
susekti, ar kas nors nesiren
gia sukilti. Tikrumoje Dr. K 
Ulmanis:yra įkalintas Rusi
joje ir nčt nėra tikros žinios 
ar jisai dar tebėra gyvas 
Bolševikų GPU buvo taip 
klastinga, kad ji tą provoka-

KAM TAS VISUOMENĖS 
KLAIDINIMAS?

TOKIE PAT MELAGIAI
Hitlerio propaganda stengia

si sudemoralizuoti Stalino Rau
donąją Armiją. Viename atsi
šaukime į raudonarmiečius na
ciai sako:

“Darbininkai! Ar jus žino
te, kad Stalinas susivienijo su 
kapitalistais ? Ar j ųs žinote, 
kad vokiečių armija yra ar
mija darbininkų ir valstie
čių? Vokiečiai kovotojai nėra 
jūsų priešai. Mes kartu įsteig
sime tikrą socializmą!”
Žinoma, Hitleris meluoja — 

taip pat, kaip melavo ir Stali
nas.

Naciai neša užkariautoms 
tautoms ne socializmą, o ver
govę. Nes socializmo negali bū
ti tenai, kur nėra žmogaus lais
vės.

Įdomu tačiau, kad naciai, at
ėję į teritorijas, kurios buvo o- 
kupuotos bolševikų, palieka Sta
lino įsteigtą tenai tvarką. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje naciai ne
grąžino žmonėms bolševikų 
“nacionalizuotų” ūkių, namų ir 
įmonių, bet juos pavedė valdy
ti vokiškiems komisarams. Gir
dėt, kad vakarinėje Ukrainoje, 
kurią Hitleris užkariavo, sovie
tų kolchozai nėra likviduojami;

kaip juos politrukai šaudė.
Mes šaudėm, šaudė ir mus. 

Vieną mūsiškių sunkiai sužeidė, 
vairuojantį — lengviau. Auto
mobilis sustojo.

Teko kraustytis. Vieta pasi
taikė ne per geriausia. Musų 
būrelis persiskyrė pusiau.

“Ūkininkų Patarėjas” apraši
nėja, kaip bolševikų čekistų te
rorizuojami lietuviai dėjosi į 
partizanų burius ir kovojo su 
raudonaisiais okupantais:

“Laisvėj >alėja eina nuo ilgos 
kelionės apdulkėjęs, suvargęs, 
skepetaite sužeistą ranką pasi
rišęs pusamžis kresnas vyras. 
Veide nematyti nuovargio, o a- 
kys spindi džiaugsmo viltimi. 
Tik gerai įsižiūrėjus jo veidą, 
gali pažinti, kad tai yra. žymus 
lietuvių patriotinių organizaci
jų veikėjas.

Pasirodo, jis, kaip ir daugelis 
lietuvių, paskutiniąsias iki ka
ro dienas gyveno pavojingą ir 
nuotykių pilną gyvenimą.

Birželio 14 d. jį iš miego pa
žadino smarkus beldimas. Du
ris pats atidarė. Į butą įėjo če
kistai ir vienas vietinis svetim
tautis bolševikas.

—Ar čia gyvena Jonas Arū
nas? — paklausė bolševikas.

—Čia. — Atsakė. — Ko iš jo 
norit.

—Esi tremiamas ir skubiai 
ruoškis kelionėn.

—Sumetęs Arūnas reikalą 
pradėjo su čekistais ginčytis, 
kad ne jis Arūnas, bet jo šei
mininkas. Šeimininko namie 
nėra. Į Vilnių išvyko, ir tik po 
savaitės grįšf

Čekistai svyruoja, bolševikas 
nervinasi. Kiek padclsę ir pasi
šnibždėję, iš buto išeina.

—Kaune man ne vieta, nes 
čia dažnas pažįsta, — pasako
ja jis, — sekančią dieną jau 
buvau toli provincijoj. Žinojau, 
kad šiaurės Lietuvoje ne tiek 
daug yra raudonarmiečių ir ten 
maniau galėsiu lengviau nors ir 
pusę metų slapstytis.

Užsukęs Panevėžin pas bro
lį, jo namie neradau. Brolis taip 
pat nuo čekistų buvo pabėgęs 
ir kažkur miškuose slapstėsi.

—Kelias buvo ir man į miš-

radio stotį, nurodant, kad 
žinia gauta iš Karaliaučiaus.

“Birželio 28' d. Stockhol- 
mas gavo žinią, kad per Ry
gos radio stotį buvo praneš
ta, jogei , bolševikų valdžia 
nuversta, jogei Latvija vėl 
pasiskelbusi nepriklausoma ir 
laisva ir esanti organizuoja
ma laikinė vyriausybė. Vei
kiausia, tai buvo tiesa, nes 
birželio 29 d. bolševikai su
šaudė sukilimo dalyvius ir 
perskaitė iš tos pačios radio 
stoties Rygoje šimtus“ vardų 
žmonių, kurie buvo nugala
byti. Po to Rygos stotis dau- 
giaus neveikė. Atrodo, kad 
per 3 dienas ėjo artilerijos 
kova tarp vokiečių Tornkal- 
ne ir rusų Rygos centre. Vo- 

, kiečių^kariuomenė įėjo į Ry1 
gą liepos 1 d. ir paėmė į sa-

Pirmadienio naktį apšaudėm 
daugelį raudonųjų dalinių. Pa
ryčiu sugedo kulkosvaidis.

—O be kulkosvaidžio koks 
darbas, — šypsojosi pasakoto
jas. — Reikai gauti kulkosvai
dį. Vienoje vietoje skersai ke
lio padėjom rąstą ir laukiam, 
gal atveš kulkosvaidį.

Vienas mūsiškių pabandė au
tomobilį. Sako, galima bus va
žiuoti. Ir nuvažiavom. Važia
vom priešų ieškoti. Vienoje vie
toje, tarp Panevėžio ir Nauja
miesčio, raudonarmiečiai buvo 
įsirengę bokšte stebyklą. Ją pir
miausia ir užpuolėm.

Tinkamoje vietoje sustoję, 
pradėjom raudonarmiečius kul
kosvaidžiais šutinti. Neilgais 
priešinęsi, musų kulkų pakirsti, 
ar iš baimės, iš bokšto vienas 
po kito iškrito aštuoni raudon
armiečiai.

Tuo pačiu laiku mus pradėjo 
šaudyti iš netoli buvusios sar
gybos busto, šaudytis teko il
giau, kol neišmušėm visų. Tro
boje buvo trys mongolai ir kaip 
laukiniai iki paskutiniųjų prie
šinosi. Vienas sunkiai sužeistas 
mongolas dar mėgino 
broliui į koją įkąsti. Pas mon-|ką dilgtelėjo, čiupteriu, šilta ir 
golus radom granatų ir kitokių 
šaudmenų. Pasijutom galingi ir 
ryžomės leistis į didesnį žygį— 
link Panevėžio.

dengtas sunkvežimis. Naktis ty
li. Girdėti kaip keletas balsų 
rusiškai koliojasi. Matom išli
pa šofer.s ir kažkoks civilis 
žmogus. Šovėm. 
smuko, o civilis 
sunkvežimio. Kad 
iš kulkosvaidžio
dom ir mes, bet į mus daugiau 
šaudo. Neliko kitos išeities,

Kariškis su- 
nubėgo už 

tai ims į mus 
šaudyti! šau-

mečiau vieną, numečiau ir kitą, 
mano! Metu trečią ir pajuntu, kad ran-

Artėjant prie miesto, pradė
jom sutikti vis daugiau ir dau
giau važiuojančių raudonarmie-

Šimą šukelėm. Matėm, kaip su
mišę raudonarmiečiai bėgo ir | sunkvežimis.

šlapia. Sužeistas.
Gerai, kad granatų * pabūgę 

raudonarmiačiai išbėgiojo, o 
šiaip butų buvus sunki, kova. 
Sunkvežimyje buvo kažkokios 
dėžės. Ilgai delsti negalėjom, 
nes girdėjosi dūzgiant kitus au
tomobilius. Padegę motorą, vis
ką palikom. Jau toli nuėję ma
tėm, kaip smarkiai pleška visas

KAUNO KALĖJIMO POLITINIU KALINIU 
ISSIV AD AVIMAS

litiniai kaliniai išsivadavo iš IX 
forto, karinio Kauno kalėjimo:

“Gražų birželio 22 d. sekma
dienio rytą sutrikdė smarkus 
sprogimai ir lėktuvų ūžesys. 
Kaliniai, pašokę iš guolių, vie
nas kito klausė: ‘Ar jau karas?’ 
Bet'lėktitVai nuskrido, triukš
mas nutilo ir atrodė, kad tai 
buvo tik anksčiau žadėti rusų 
manevrai.

buvo ginklas. Pirmą revolverį 
pasiėmiau iš milicininko Pane
vėžyje.

—Resislapstydamas radau
brolį ir dar septynis tokius vy
rus, kaip ir mudu. Vieną pava
karę žiuriu, netoliese 
sujudėjo krūmuose. Jei 
juda, tai kas nors turi 
juose. Atsargiai sėlinu 
pasirengęs. Nagi žiuriu, 
tikras brolis pasiruošęs
taip pasitikti, kaip patį didįjį 
savo priešą. Sakau: “Ką tu čia, 
Mikai, veiki?” O jis šypteli:

—Tą patį, ką ir tu.

kažkas 
krūmai 
ir būti 
viskam 

mano 
mane

Iki karo pradžios musų bū
relis, galima sakyti, tik žvalgė
si, bet kai suskambėjo pirmi 
karo aidai, iš pat ankstyviausiu 
ryto pradėjom veikti. Telefono 
ir telegrafo laidus nutraukėm.

Vos tik tai padarėm, žiūrim, 
keliu važiuoja pirmas raudon
armiečių sunkvežimis. Sunkve
žimį prisileidom tiek arti, kad 
galima butų be klaidos iš re
volverio pataikyti.

Pirmą kartą iššovėm salve. 
Šoferis suniuko ir sunkvežimis 
įvažiavo į griovį. Raudonarmie
čiai, persigandę, išsibėgiojo. Po- 
litrukas mėgino dar priešintis, 
bet nespėjo. Sunkvežimyje ra-t 
dome du kulkosvaidžiu, daug 
šovinių ir kelioliką šautuvų.

vo rankas radio, per kurį vo
kiečiai duoda savo progra
mas.”
Latvija baisiai nukentėjo. 

Rygos miestas esąs sugriautas. 
Užmuštųjų ir išgabentų į Rusi
ją latvių skaičius siekia 200,000.

O Maskva, okupuodama Lat
viją, žadėjo jai užtikrinti taiką 
ir apsaugoti ją nuo karo pavo
jaus! • .

diena, ir skeptikai išblaškė en
tuziastų viltis. Tik dienai įpu
sėjus prižiūrėtojas Raudauskas, 
jau anksčiau įvairiais budais 
mums daug pa gelbėjęs, iš ka
meros pasišaukė generolą Ku
biliūną, pranešė, kad karas jau 
prasidėjo „ir pažadėjo savo ir 
keleto kitų prižiūrėtojų pagal
bą bolševikų teroro atveju.

Tuojau padarėme kameros 
vadinamo “štabo” pasitarimą ir 
nusprendėme ir toliau palaikyti 
kameroje nuomonę, kad tai nė
ra karas, o tik manevrai, nes 
bijojome žmonių išsišokimo ir 
to pasėkoje bolševikų teroro. 
Slinko ilgos lūkesčių ir nerimo 
pilnos valandos. Pavakaryje iš 
fortų koridorių pasitraukė visi 
prižiūrėtojai. Prasidėjo triukš
mas: viena kamera po kitos iš
laužė duns ir atsidūrė tamsiuo
se forto koridoriuose. Didžiau
sią triukšmą pakėlė forte buvę 
kriminaliniai kaliniai, kurie 
laužė ir daužė kas pakliuvo. Gi 
politiniai naktį praleido budė
dami ir laukdami, kada bolše
vikai ateis vykdyti terorą. Tam 
atvejui buvo pasiruošta ir nusi
statyta savo gyvybes brangiai 
parduoti. Apie tai, manau, ge
rai žinojo ir bolševikai. Taip 
prabėgo pirmoji triukšminga ir 
nerami karo naktis IX forte.

Pirmadienio rytą į fortą atė
jo keli prižiūrėtojai, anksčiau 
su mumis palaikę ryšį, ir pra
nešė, kad administracija fortą 
apleido, bet jį saugo rusų ka
reiviai, kurie pasiryžę šaudyti j 
kiekvieną, kuris 
forto.

Vėl prasidėjo 
svarstymas, kas
kažkas pranešė, kad rusų kari
ninkai ir “politrukai” žiūrinėja 
kalinių bylas ir sako, kad da
lį kalinių, gal, paleis, dalį paliks

uos. [tempimas ir pavojus dide
lis, bet visų akyse matyti pasi
ryžimas kiekvienu atveju kovo
ti dėl gyvybės ir laisvės.

Prabėgo triukšminga- pirma- 
dięnio dieną. .Atėjo naktis. Silp
nesnieji sugulė ir tik paskiri 
žmonės liko budėti ir stebėti 
aplinką. Kaune ir Vilijampolėj 
girdėjosi dažni šūviai — tai 
musų šaunus partizanai didvy
riškai kovojo su raudonuoju 
slibinu. Paryčiu išgirdome for
to išorėj, kad prie forto esanti 
kariuomenė atsitraukia. Prasi
dėjo didelis sujudimas. Jautėm, 
kad pavojus jau yra praėjęs ir 
visų akyse ir žodžiuose spindė
jo artima laisvė.

Pirmieji iš forto pradėjo bėg
ti kriminaliniai kaliniai, iš ku
rių 10—12 žmonių rusai prie 
pat forto nušovė. Mes matėm, 
kaip krito simpatiškas, stora
pilvis virėjas, jaunas, gražus 
vyrukas koridorių šlavėjas ir 
kiti.

Tik apie 10 vai. ryto mažais 
būreliais pradėjome slinkti iš 
forto išbalę, apdriskę, barzdo
mis apžėlę, it šmėklos.

Keturiese pasiekiam pirmąją 
ūkininko sodybą ir koks džiaug
smas — Kauno radijas prokla
muoja laisvą Lietuvą! Ir jei 
bolševikų tcioras per ilgus ka
lėjimo mėnesius neįstengė iš
spausti skausmo ašaros, tai šį 
kartą musų akys prisipildė 
džiaugsmo ašaromis.

Iš forto puses matėsi vis dau
giau ir daugiau išvargusių, pa
linkusių žmonių, traukiančių 
Kauno link. Per žalius laukus 
ir pievas žengia žmones, pakėlę

tam, kad niekuomet Lietuvos 
veido nemindžiotų purvinas ru
siškas bolševikų batas.

Tai buvo puiki birželio 24 
diena.”

drįs išeiti iš

laukimas ir 
daryti. Staiga
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Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

Vadovauja Laivų 
Statymui

(Tęsinys)
Pagaliau Vilius nebeiškenčia. 

Jis suraukia kaktą, jo akys su
žaibuoja:

—Kam aš gyvas? Kam ma? 
nęs bereikia? Ką aš dabar veik
siu?

—Ak, tiesa, tai tu siūti ne- 
begalesi? — lyg ir pradeda su
prasti sūnaus nelaimę motina. 
— Bet juk pensiją gausi. Die
vas gelbės, Vokietija neaplei
džia savo vaikų.

Viliui staiga nebeskanu. Jis 
pastūmė kavos puoduką nuo sa
vęs. Didelis keistas kamuolys 
atsidūrė jam gerklėje. Vilius 
ryja ir ryja. Bet anas kamuolys 
lieka, o burna tuščia ... Paga-

RADIJOS, BALDAI, 
GESINI AI PEČIAI, 
ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIAMOS 
MAŠINOS, 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.
BUDRIK

INCORPORATED

FURNITURE
HOUSE

3405 So. Halsted St.
Tel. YARds 3088

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

liau visiškai pasikeitusiu balsu 
jis atsako:

—Bermontininkams niekas 
pensijos nemoka.

Dabar Raudienė tikrai susirū
pino:

—Kaip nemoka? Juk tu bu
vai vokiečių kareivis. Ar... ar 
bermontininkas kas kita?

Į tai nieko nebeatsako dau
giau sūnus ir lyg sau vienam, 
braukdamas sveikąja ranka per 
veidą, pastebi:

—Dvi išeiti turiu: ar tverti 
už ubago lazdos, ar pasikarti.

Raudienė žvelgia į Advę, lyg 
iš jos lauktų pagalbos. Bet ir 
Advė nežino išeities. Ji staiga 
atsimena išdidžiųjų motinos 
Raudienės žodžių: “...tau nu
siminti visiškai nereikia, Adve- 
le: vienas iš vietos, dešimts į 
vietą. Ar pažįsti mano Vilių? 
Jam reikės žmonos, jam ly
gios ...”

Advę vėl nukrato pasibjaurė
jimas.

Budriko Radi o Programai:
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedėliomis 

4:30 vakarais.
WHFC 1450 K. Ketvergais 

7 vai. vakare.

NETIKĖTA VIEŠNIA
—Ak, Dieve, kaip nusikraty

ti ta šlykščiąją moterim! Kam 
ji atsiplovė? — Daug liežuvin
gų bobų yra mačiusi ir pažįsta 
Advė, bet šitoji praneša visas. 
Advė seniai jau pasižadėjo vyk
ti ir kai tiktai prie žodžio pri
eina, vis kartoja: — Aš ateisiu. 
— Taip Advė mano ja kuo grei
čiausiai nusikarti. Bet svetimo
ji nė manyti nemano eiti, o ple
pa ir plepa.

—...Aš visiems ir sakau: 
man nesvarbu, — sakau, — ar 
lietuvis, ar vokietis, svarbu tik
tai, kad Perkamikė gerai siuva. 
O jeigu ji dalyvauja anoje jau
nųjų draugijoje, sakau, kokia 
čia bėda! Ar mes Jauni būda
mi lok.e šventi jau buvome? 
Nebuvome, visaip būdavo. Tė
vai, būdavo, susieis prie knygų, 
prie maldos — jaunieji pro lan
gą, per tvoras prie mergų. O 
dukterys, savo kamaroje paden
gusios ir nuo motuos pavog
tus daiktais apkrovusios stalą, 
nekantriai lauks jaunikių. Na, 
ir būdavo . . . lyg kad aš neži
nočiau ! O dabar buvo karas. 
Vyrai, kurie kam tiko, išėjo į 
karą, o kas sugrįžo ir dar kam 
šulęs, tai jau ir nebežiūri į pra
stą mergaitę. Eina ar j miestą 
per policininką, ar bent laiška
nešiu. O kas dar pal eka kaime, 
tas.ii apsižvalgo panos su mili
jonais arba, paimdamas seną 
našlę, išeina į dvarą. Tai kam 
dyvytis, sakau, jeigu šitokios 
mergaitės, kaip štai ir tu, Ad
vele, lanko tokias draugijas? 
Ten yra visokių vyriškių, juk

No. 2921 — Numegsti papuošalai.

te — Advė. Prie šito vaizdo Da
gienė paliko ilgai bestovinti. Iš 
jos veido išraiškos nebuvo gali
ma suprasti, kokios mintys jos 
galvoje sukasi. Tik jos akys 
keistai pradėjo virpėti.

—Argi ji taip labai mano tė
velį mylėjo? — mąsto Adve. Ir 
jos širdyje kyla gailestis. ■— Ra
si, ji tiek pat kentėjo dėl mano 
tėvelio, kiek aš dėl Jonio da
bar kenčiu — kada jis man 
daugiau nebeparašo? O, rasi, ji 
kentėjo dar daugiau. Juk į žmo
gaus širdį neįlįsi. Rasi, mano 
motina buvo neteisi, vien tik 
Dagienei primesdama visą kal
tę. Aš turiu dar šiokios tokios 
vilties, o jai viltis buvo iš kar
to atimta. Ji turėjo pasitenkin
ti tilo vyru, apie kurį ji tiktai 
su panieka tegalėjo galvoti. Ji 
turėjo eiti už to vyro, kurį, taip 
sakant, buvo apspiaudžiusi. Ir 
su juo turėjo gyventi visą savo 
amžių. Ar galėčiau aš ... Rau
dį ... O Viešpatie, niekada! O 
juk Raudys taip pat žmogus. 
Nors jis ir atrodo, lyg kad žmo
niško jausmo nebepažintų, 
toks nėra.

Advė jau pastebėjo, kad 
vis dėlto ilgisi ko geresnio, 
ri, kad žmones jį vėl į savo 
pą priimtų ir su juo skaitytus... 
O, taip greit neužmirš Advė 
ano momento, kaip jis anąkart 
atkėlė motiną nuo žemės, kaip 
jo veide sušvito meilės kibirkš
tis, akimirksniui 
ir sušvelnindama 
rūmų sudarkytus 

kartais gali pasitaikyti ir geras Į veido bruožus.
jaunikis... Dagiene sukosėjo. Ak, taip:

Advė rausta ne iš gėdos, bet juk Advė ne viena. Apie ką ji 
iš pykčio. Ir tas įžūlumas! Taip mąstė? laigi: tikrai turėjo Da- 
dar niekas nebuvo į ją prašne- gienei būti sunku eiti už Dagio, 
kęs, nė vienas iš artimųjų ir jo nemylint. Juk ne paslaptis, 
pažįstamųjų. Ir turėjo ateiti iš kad su Dagiu niekas kaime ne
rasi kurios balos tokia — kaip siskaito, jei ne jo žmona, jo lyg 
ji sakėsi? — Pyčienc... . ' ir nebūtų. Advė'nori suprasti

Dagienę, nori ją atkaltinti dėl Advei jau ant liežuvio griežti jos keisto dg.esio„
žodžiai. Ji nori trumpai ir aiš- _Tikrai jj savo gyvcuime 
kiai atsisakyti ir pasakyti, kad nci,us laimės pažinusi, ar butų 
viešnia iš lauko, pusės duris už- L j šiaip tokial apkaltlnta? .Q te
darytų. ėiau nuostabų: argi visa savo

Pagaliau jau lyg ir nul.lo Py- umžių a]?n tokia .mei.
eienė; nekaltai atsikosėjo, alS1- ,e? Rasi> (|čl Įo ta lueil- 
krankštė, pasitaisė skepetą ir 
atsistojo eiti:

—Taigi, tai aš atvažiuosiu pa
ti arba atsiųsiu berną su veži
mu. Siuvamosios maš.nos notų-1 v. , , . x . .. .cią kokią šviesą ji priversta 
llUA’”1 , . .... žvelgti. Jos krūtinė kilnojasi

Advė lengviau atsikvepia n . . .. \. daknam kvėpavimui, kum jau
hnktcri galva. Ne, ji negali. at- lieka tikru . kštimu Kas tai> 
stsakyli. Jau pro salį tie laikau nau? Meilg, Kerštas? 
kada galėdavo darbdavių tarpe ,, . ... , A. . x. .. / Bet per tiek metų ar neture-pasiskirti. Širdis apsiverčia sta- , .v . .. . . , .:................... . . tų išdilti ir nublankti kiekvie-
ciai is pasibiaurejimo: kaip rei- v j t , ,.
, _ 1 . . • v . nas panašus jausmas? Juk tiekės pas tokius nesvankeli-us . _ ._ žmones jau mirę...
dirbti ir. kaip reikės... T.... 1 Adve vėl keliasi nuo kėdes. JiAdve nesuspėjo tos minties . . . . ...... . . .¥ - t jaučia patraukimą ir tiesiog ra-iki galo išgalvoti, ir Pycienc dar . . .
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Dagienė.

Dagienė dar niekada nėra čia 
buvusi. Advė greitai atsistojo ir, 
ištiesdama ranką pasveikinti, ė- 
jo Dagienei prieš.

Bet Dagienė apsimetė jos 
rankos nematanti, o tiktai dai
rėsi įtartinai.

Advė ne tiktai nustebo, bet ir 
nusigando. Ji nujaučia, kad tai 
reiškia ką nors tokio ypatingo. 
Ko ji šiaip butų atėjusi?

—Svečių beturinti...
—Aš jau eisiu, — atsake Py- 

čienė, tačiau ji dar kartą atsi
sėdo.

—Dagienė nė kiek nekreipė 
dėmesio į Pyčienę — ar ji čia 
sėdi, ar nesėdi, jai visvien.

—Aš ... norėjau pamatyti, 
kaip mano buvusios 
duktė gyvena. —- Tai 
ti ir kupini paniekos 
žodžiai,

—Prašau sėstis, —

žodį. Menkai ji tokių tegirdi — 
sprendžiant iš Ėvės kalbos. Ra
si, sutirps šaldą jos širdį ledai. 
Motina Perkamienė kartais pa
sakodavo, kad ji vis dėlto ge
ros širdies moteris buvusi.

Tuo tarpu Dagienė jau nusi
suko į kitą sieną:

—A, žiūrėk! žemaitiškas bil- 
derys...

—Ne, tai Lietuvos Vytis.
—O kam tą balvoną čia pa

sikabinai? Manai, ateinantieji 
pas tave žmonės nežino, kas 
tu? Ką?

—Ar tu matei bent vieną 
žmogų, kuris butų turėjęs pasi
kabinęs prie sienos išsiplėtusįjį 
vokiškąjį erelį?

—Na, šiandien to negalima 
sakyti, — pasigirdo Pyčienės 
balsas, — bet per karą juk ga
na buvo visokių ir erelių, ir 
kryžių... •

Ne, Pyčįenes kalbos niekas 
nesiklauso. Dagiene daro taip,

lyg svetimo žmogaus čia visai 
nėra, ir Pyčienei dar bekalbant 
paklausia:

—O kas čia?
—Čia ... Jonio fotografija.
—Kada jis tau tą davė?
—Kada mudu susižadėjo va.
—Ak, tai judu jau ir susiža

dėjusiu?
—Jau ...
—-Ir tu drįsti man šitą į akis 

drėbti? Tu drįsti man taip at
virai meluoti?

—Ne, aš nemeluoju. Aš ma
niau, kad Jonis patsai bus tau 
tai seniai jau sakęs.

—Rasi, ir sakė ką tokio pa
našaus. Nebeatmenu. Tur būt, 
nebeatmenu dėl to, kad to neti
kėjau ir netikiu. O, be to, kas 
gali vyrams uždrausti turėti 
meilužę!

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas / 

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

Home Offlee, Newark, N. J. 
5922 W. Rooeevelt IUL Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2921
| 1739 So. Halsted S L, Chlcago, BĮ.

| čia Įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

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

žmo-
bet

e sI

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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 pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTOR1 W6«

NA UJ1ENIT-ACME Telephotu
Admirolas Harold Bow- 

en, kurį valdžia paskyrė 
Kearney miestely esančiai 
Drydock bendrovei vado
vauti. Kol bendrovė bus 
valdžios kontrolėj, Bowen 
tvarkys visus laivų statymo 
darbus.

buvo šal-

Advė ne
drąsiai pasiūlė geriausią savo

Bet Dagienė neatsisėdo. Ji 
dairėsi sienomis, apsižiūrėjo 
paveikslus.

Vienoje sienoje kaba keli re 
Ilginiai paveikslai, bet į tuos ji 
nekreipia dėmesio. Ten toliau 
kaba sena padidinta fotografi 
ja, kurioje atvaizduoti Perka
mas, Perkamienė ir maždaug 
vienerių amžiaus metų mergai-

jis 
no
ta r-

nušviesdama 
jo karo žiau- 
ir iškraipytus

Advė pastebi, kaip Dagienės 
rankos pradeda drebėti, kaip jos

Turtas Vkš$6,000,000.00 J

E

Apart Apsaugos, TurimeOCflfi flOfl nn i 
i ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUU.UU i
E

|

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. g

■ancį -

LOAN ASSOCIATIONoFChicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia IKI

Ė

Look Behind You, Sami

Members of the FIGHT FOR FREEDOM CommiUee everytvhere 
in the nation have telegraphed and ivritten the President, and their 
Representatives and Senators in Congress, “IFhy haven't we expelled 
the Axis Ambassadors!”

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsla- 

i
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES
LANGŲ

RAKANDŲ

T. R Y P K E V I Č I A gkvasties 
‘ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 

(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

•"

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta jH,r- 
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 9 1- 
domie ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

MADŲ

KAINA 15 CENTŲ
Į*ik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite cavo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, HL

Vardas ______________________

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

Miestas --------- ----- _,

VaUttfa--------------------- .
^r- - - - 4



S NAUJIENOS,. Chicago, III.
—ll— ■    ■ -■ ■ . - n- ------------------- ------------------------- ■ .. į -  _r ,      - --------------  ---- ------------ » ---------------  -  Antrad., rugpiučio 26, 1941

Illinois ~ Indiana- MicBigan- Wisconsi o4 Žinios
Susisiekimas
Veikia Detroite

DETROIT, Mich. — Vakar 
Detroite vėl pradėjo kursuoti 
gatvekariai ir autobusai. AFL 
paskelbtas jurisdikcinis * strei
kas buvo likviduotas miesto, 
AFL ir CIO susitarimu darbi
ninkų balsavimais nuspręsti ku
riai unijai priklauso teisė dar
bininkus atstovauti.

Legionas Pilnai 
Užgyre F. D. R. 
Politiką
Išrinko Curtis Cation’ą Valsti

jos Komandantu.
SPRINGFIELD, III. — Illinois 

valstijos American Legion kon
vencija vakar priėmė eilę rezo
liucijų, kuriose .pilnai užgiria 
prezidento Roosevelto užsienio 
politikų, pasisako už karo tar
nybos prailginimą, taipgi už vi
sų pramonės ginčų sprendimą 
National Mediatjon Board ta
ryboj, kad streikai ir lokautai 
netrukdytų ginklų gamybos.

Legionas priėmė kitą rezoliu
ciją, kurioje siūlo valdžiai 
“draftuoti” viešiems darbams, 
ateivius, kurie vienaip ar ki
taip nusižengia Amerikos tvar
kai.

Konvencija vakar išrinko be 
opoz cijos Curtis Cation’ą iš 
Peoria valstijos komandantu.

Delegatas į Milwaukee.
Kaip vakar buvo pranešta, 

Dariaus-Girėno Posto No. 271 
komandantas A. (H. Kasper bu
vo išrinktas delegatu nuo val
stijos į Legiono nacionalę kon
venciją Milwaukėj.

Išleido Naujus 
Packard, Chrysler 
Automobilius

X

1111 —■ —

Netrukus G. M. ir Studebaker.
DETROIT, Mich. — Packard 

automobilių firma vakar išlei
do rinkon 1942 metų automobi
lius, kurie labai panašus 1941 
metų sezono pabaigoje išleis
tiems Packard “Clipperiams”.

Dvi Lietuvių Agentūros.
Chicagoje yra dvi lietuvių 

valdomos Packard agentūros: 
Balzekas Motor Sales, ir A & A 
Motor Sales. Antrosios įstaigos 
savininkas yra p. F. ArEskas. 
Balzekas M. S., taipgi pardavi
nėja Chrysler ir Plylnouth ma
šinas.)

Su naujais 1942 metų mode
liais išėjo jau ir Chrysler Cor
poration, kuri gamina Chrysler, 
DeSoto, Dodge ir Plymouth au
tomobilius.

Kiek ankščiau naujus auto
mobilius rinkon išleido Nash ir 
Hudson, o dabar su jais netru
kus pasirodys ir Studebaker.

G. Motors.
General Motors Corporation

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SfoĮjn Jf. (tubtikisi
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
4605-07 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU 8ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

DETROITE VĖL VAŽIUOJA AUTOBUSAI

(*> M’.FLENŲ-.ACME TpJephoto
Pirmieji Detroito autobusai išvažiuoja iš savo kiemo, kai buvo baigtas auto

busų streikas. Autobusų ir tramvajų streikas sutrukdė didžiulio miesto judėjimą 
penkių dienų laikotarpyje.

=Kalito=|
“Grenadieriai”
Dainuos Peoples 
Programe

Juokai, Muzika, Linksmybės, 
Dramos, t.t.

Šiandien, antradienį, radio 
klausytojai turės daug smagu
mo pasiklausyti gražaus ir įdo
maus radio programo. Jo išpil
dyme dalyvaus žymus talentai, 
tarp jų “Grenadierių” trio. Jie 
padainuos daug dainelių.

Prie to juokai, dramatiški 
veikalėliai, muzika ir visokie 
svarbus bei įdomus pranešimai 
sudarys žingeidaus pasiklausy
mo. Malonėkite nepamiršti pa
siklausyti šio Peoples radio 
programo šiandie 7-tą valandą 
vakare, iš stoties W.G.E.S-

t

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
^BONDS 
ANDSTAMPS

bh’iSAl E AT TOUk POST OFFICE OR BAN K

AMERICA O N GUARD!
Above is a reproduetion of the 

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

irgi jau gamina 1942 modelius, 
bet publikai jų dar nerodė. Fir
ma žada surengti parodą dyle- 
riams. Detroite, ir visus savo 
gamybos naujuosius automobi
lius parodyti vienu kartu. G. M. 
gamina Buick, Oldsmobile, Pon- 
Lac, Chevrolet ir Cadillac’us.

(Chicagoje lietuviška Buick 
automobilių agentūra yra Mil
da Auto Sales, kurios savinin
kas yra p. D. Kuraitis.)

Du Žuvo Ghi.
Priemiesčiuose

EVANSTON, III. — Automo- i .bilio nelaimėje, prie Harrison ir 
Cravvford- žuvo, 2 metų berniu
kas Billie Dec Rackles, sūnūs 
Evanstono miesto advokato P. 
D. Buckles.

Kitoje nelaimėje prie Glen- 
vicw, . dviems automobiliams 
susikūlus buvo užmuštas 50 
metų nevvyorkietis George 
Christensen, o 24 metų Frank 
Fucik, iš Highland Park, buvo 
turbut mirtinai sužeistas.

Keturi Pabėgo 
Iš Kalėjimo

JOLIET, III. — Iš Will ap
skričio kalėjimo per skylę sie
noje pabėgo keturi kaliniai, 
James LaRue, George Mathes, 
Chicago; Victor Rossi, Joliet, ir 
Charles 'Flamini, Chicago Hei- 
ghts. Iš vidaus kaliniai išardė 
dalį plytų sienoje, po to išstū
mė akmenį įmūrytą į sieną lau
ko pusėje.

Žuvo Trokui 
Apvirtus «

SPRINGFIELD, III. — 19 
metų Mrs. Robert Hancock bu
vo užmušta, o penki kiti žmo
nės buvo sužeisti, kai trokas 
paslydo ant šlapio^ vieškelio ir 
apsivertė. Mr(s. Hancock apsi
vedė aštuonios savaitės atgal.

AR JIESKAI 
DARBO?

r---------- SKAITYK KASDIEN-------- —

[NAUJIENAS)
----- |R temyk skiltis--------

"REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

h

1189 Stalk flalsled Streel. CHICAGO, ILL

Diena Iš Dienos
Vytautas Miller 
Apsiveja Su 
Alvina Zdaniute
Jaunoji Iš Three Rivers, Mich.

Rugsėjo 1-mą d., įvyksta ves
tuvės Vytauto Miller ir Alvi
na Zdanys. , .

Vytautas yra daug veikęs 
prie “Naujosios; Gadynės” ir 
Pirmyn chorų. Jo busimoji žmo
na Alvina yra duktė Mrs. ir 
Mr. Zdanių, kurie yra populia- 
riški, biznieriau Three Rivers, 
Mich.

Beje, Vytautas ir jo motina 
gyvena 3125 W. 38th Street.

Nuo savęs linkiu jaunaved
žiams šviesos ateities ir laimin
go gyvenimo.

— Steponas.

Jonas Ragauskas 
Naujoje Vietoje

BRIGHTON PARK. — Nau- 
jieniečiams gerai pažįstamas 
Jonas ir Monika Ragauskai per
sikėlė į naują vietą, būtent 4249 
So. Rockwell St. LAFayette 
5949.

Kaip jau matėte skelbimuose 
drg. Ragauskas yra išradęs 
naujų patentų. Jis įtaisė dirbtu
vę, kurioj išdirba kabinetus su 
stalčiais sinkoms.

Dr. Ragauskai išauklėjo /gra
žią ir gabią dukterį Jennie, ku
ri yra gabi muzikė. Ji skam
bina balalaiką prie J. Budrio 
balalaikų orkestro.

Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Charles Mikutis, 24, su Lil- 

lian Blaha, 24
John Burnetsky, 23, su Louise

Sav ckas, 20
Edwin Dziubinski, 26, su EI" 

šie R. Petrikas^ 27
Albert P. Pupelis, 22, su Ju- 

lia Bagavich, 22
Charles Washner, 23, su Vi- 

talia Gerchas, 21
Paul J. Janus, 27, su Stella

J. Ditkowich, 21
Raymond E. Liith, 22, su

Charlotte M. Granel, 20
Michael Vesockes, 28, su SteL 

la Kilevič us, 22

Reikalauja
Perskirų

Elizabeth P. Day nuo Frank 
Day

Gimimai
Chicagoje

RAKICH, Phyllis, 3016 East 
98th street, gimė rugpiučio 14, 
tėvai: Philip ir Mary.

WALSH, Barbara, 3245 W. 
Harrison street, gimė rugpiu
čio 11, tėvai: Thomas ir Su-

Rep. xxx

• Ugniagesiams pasisekė at
gaivinti 34 metų Mrs. Sylvia 
Campbell, kuri vos nenutrosko 
virtuvinėmis dujomis, kurias 
atsuko užsidariusi buto virtu
vėje. Gyvena ad. 4836 Magno- 
lia avenue.

KITI LIETUVIAI pAKTARAT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

zanne.

Daugiau Miršta 
Nuo Gerklės Vėžio
Prašo Dentistų Ieškoti Ligos 

Žymių.
American Society for the 

Control of Cancer skelbia, kac 
Jungtinėse Valstijose kasmet 
didėja skaičius mirčių nuo ger
klės vėžio, nors tos-pušies vėžis 
lengviausiai išgydomas, jei lai
ku susektas.

Jis paeina daugiausiai nuo 
nenormalių dantų, nuo nešva
riai užlaikomos burnos ir suge
dusių dantų netaisymo, taipgi 
nuo naudojimo tabako ir pyp
kės rūkymo. Gerklės vėžis daž
nai išsivysto ir pas tuos, kurie 
turi paprotį burnoje laikyti sa
gutes ir vinis.

Draugija kreipiasi į visus 
dentistus Amerikoje prašydama 
jų ieškoti vėžio žymių pas pa
cientus, kuriems jie taiso dan
tis.

LIETUVIAI

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

AKIŲ 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.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 
rį kampas Halsted St

balandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki ? 
Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 0 iki 8 vakare.

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299 ;*

KITATAUČIAI
Ofiso Tel. VTRrlnia 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. vakaro. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
TŠ 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 nrietaisus.

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 3118
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7484

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

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

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. YARDS 8146
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 Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

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 11 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS «N4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone KENwood 4306

ADVOKATAI
•r

DR. C. Z. VEZEL’TS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-3 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

M.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel.—Hyde Park 8390

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Nebereikia Spėti:
Tai Buvo *‘Miss
Užubalis”

Laučiškių Duktė Užubalienė 
Susilaukė Dukters

GARFIĘLD PĄRK. — Kele
tą dienų jau prabėgo kaip bu
vo surengta “Ęąby Shower pal
ty” gerų Kupiškėnų dukrelei 
Birutei Lac'iškaitei, po vyru J. 
Užubalienei, — visiems naujie- 
niečiams žinomai gražuoliei bu
vusiai “Miss Naujienos”.

Sunešė Daug Dovanų
Gubai šaunias vaišes suren

gė Birutės krikšto motina Ona 
švagždienc su pąge.bininkėmis. 
“Parės” dalyvės sunešė daug 
gražių dovanų busimam nauja

gimiui, spėlipdamos ar tai bus 
Užubaliukas ar Užubalytė.

Dabar tos gražios dovanos 
jau yra vartojamos. Pas Užu- 
balius buvo užsukęs garnys ir 
jiems paliko sveikų ir gražių 
dukrelę. Tėveliai Užubaliai da
vė jai vardų Patricia-Anna.

Tėvukai Antru Kartu
Dabar tau, Birutė, užduotis 

išauklėti sąvo mažą dukrelę ; 
tokią gražią panelę, kaip tave 
tėveliai išauklėjo tave, Birute.

Jonas Užubalis yra pilnas 
“unaro”, kad paliko “papa”t o 
labiausiai jis linksmas, kad jo 
mylima Birutė ir dukrelė abi 
sveikos. O gal daugiausiai pu
čiasi tai Juozas ir Ona Laučiš- 
kiai, kad jie antru kartu lieka 
seneliai, o kas negerbia žilagal
vių senelių? Visur ir visi!

P. B.

. pjltietininkąi Apleidžia Laivy Statymo Dirbtuves

ACMR-NAUJIENŲ Tftlenhoto

HELP VVANTED—FEMALE 
Parbininkių Reikia

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—.Bendrai

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS. Karšto vandens šilima. 
Gera transportacija. 2436 West 
45th St.

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

SIUVAMŲ MAŠINŲ operators, 
patyrusios ant single needle. Tack- 
ers, guzikų įsiuvėjos, siulinės, kiše
nių dirbėjos vyriškoms kelnėms.

TROUSERS MANUFACTURING 
CORPORATION, 
14 N. Peoria St.

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

ULAL C.OAZ1AJC. fUR &AL.L
N amai-Žeme Pardavimui

dukterį S teitą, tris sūnūs, Pef-

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugp. 23 dieną, 3:15 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs 68 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Naujamies
čio parapijoj, Kauno rėdyboj, Panevėžio apskrity, Nocčgalo 
sodžiuje. Amerikoj išgyveno 49 metus.

JURGIS ARTIŠAUSKAS

Paliko dideliame nuliudime
rą ir marčią Viktoriją, Bruno — marčią Phyliis ir Joną, anūkę 
Carol, du brolius, Mataušą ir Povilą ir brolienę Katryną, se
serį Oną Lietuvoje ir daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie Simano Daukanto Dr-stės ir prie Didžiojo 
Lietuvos Kun. Vytauto Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose 3214 So. Union Avė., tel. Victory 
6375. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiučio 27 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Artišausko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Duktė, Sūnus, Marčios, Broliai, Sesuo ir Giminės.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

4

ir Giminės.

ir pažįstami 
suteikti jam 
lieka:

1

ANTANAS. SHIMKUS
6225 S. Kedvale Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 23 d., 7:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Šakėpų parap., Eidukių kaime. Amerikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Bud- 
ginaitę, po pirmu vyru Mazutienę, 2 sūnūs, Zigmontą ir Anta
ną, 2 dukteris, Sofiją ir žentą James Howard, Uelen ir žentą 
Joseph Gracious, 3 anukus, Ronald ir James Howard ir Richard 
Shimkus, posūnį Julijoną Mažutį, 2 podukras, Marijoną Adams 
ir Josephine Jordan, ir jų šeimas; brolienę Zofiją Gricienę ir 
šeimą; švogerką Marijoną Grikšienę ir šeimą ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko seserį Marijoną Daunienę ir brolį Zigmontą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 710 W. 18th St. Laidotuvės 
įvyks antradienį, rugpiučio 26 d., 8:30 vai. ryto, iš kopi. į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Shimkaus giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę

Moteris, Sūnus, Dukterys, Posūnis, Podukros
Laid. Direkt. Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

2 
Wesely,

■M

0 į šv. Kazimiero ka-

Marijonos Bal-a.

ketvirtadie- 
d., 9:00 vai.
Šv. Dovido 
kurioje at- 
pamaldos už

MARIJONA 
BALČIAUSKIENĖ, 
po tėvais Erčikė 

3359 So. Lowe Avė.

CIO pikietininkai, policijos stropiai saugojami, apleidžia Kearney miestelyj I
Drydock. bendrovės laivų statymo dirbtuves. Laivyno karininkai susitarė su dar-

4^*
binįnkų ųųijos atstovais antradienį pradėti darbų dirbtuvėse. Dirbtuvės buvo 

sustabdytos ištisas tris savaites ir laivų statymo darbas labai sutrukdytas.

HELP WAi\lED-MALE-FEMALE 
Darlūuinkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA VEDUSI PORA 

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

MARGUMYNAI
KAKTUSAI

Kaktuso medžiai auga tropiš
kų arba pusiau tropiškų dyku
mų smėlynuose. Jau yra ap
skaičiuota, kad daugelis kaktu
sų išgyvena tris ir keturis šim
tus metų. Kai kurie kaktusai iš
augą aukštesnį, kąip 40 pėdų.

Vamzdinio kaktuso šaknim 
išaugus į smėlio paviršių, me
dis pražysta ir žydi trejus me
tus be pertraukos, žydėjimo 
metu jisai naudojasi vandeniu, 
kurį iš anksto buvo į save su
traukęs. Turėdamas savyje tiek 
daug vandens, šis akstinuotas 
medis yra išgelbėjęs gyvybę ne
vieno keleivio per tyrus. Dide
lių kaktusų vamzdyje telpa pet 
šimtas galionų vahdens. Saus
ros metkis kaktuso vaiidehs re- 
zervomis naudojasi kiškiai, pe
lės ir tolygus gyvulėliai. Jie įsi
rausią po šakniipis į mediena 
ir čiulpia iš jos gyvybę palai
kantį skystį.

Dauguma kaktusų veda žmo
gaus paudojamus vaisius. Kai 
kurių vaisiai turi slyvos bei ci
trinos skonį, iš kitų fermentuo
tų, padaromas gan stipras alko
holinis gėrimas. Kai kuriose 
pietinėse Amerikos valstijose 
gepiai kaktusų kamienuose iš
kerta gan dideles dąpbąs, ku
rias vėliau įš kamįeno išsisun
kęs tam tikras skystis Rietėda
mas gražiai užgydo ir palieka 
nepertekamų indų. Į šiuos in
dus indėnai prisipylę laiko van
dens atsargas.

RETI KAILIAI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rųgp. 24 d., 10:00 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Gorainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris, So- 
phia Matuzas ir Stelių White, 
žentą Mark ,White, podukrą 
Anną Rudman, 2 sūnūs, Joną 
ir Stanislovą, marčią Mary, 
4 anukus, seserį ir švogerį— 
Stellą ir Joną Daračiunus ir 
šeimą, ir daug kitų giminių; 
Lietuvoje—seserį Oną Pieli- 
kienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks 
nį, rugpiučio 27 
ryto, iš kopi. į 
parap. bažnyčią, 
sibus gedulingos 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta 
pines.

Visi a. 
čiauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Sūnus, Mar
ti, Anūkai, Sesuo ir Giminės.

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

ANTANAS MATUZAS 
Gyveno 3359 S. L6we Avė.

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

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

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 27 dieną, 
vai. ryto iš koplyčios į 
Dovido parap. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos 
majdos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimįero kapines.

Visi a. a. Antano Matuzo 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: , Moteris, 
Motiųa, Broliui, Seserys, Bro
lienė, švogeriai, Uošvis, Teta 
ir Giminės.

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

Ar žinot, kad ruonių vaikai 
gimsta visi apsupti tam tikra 
pepaprastaį gražia plona oda, 
kun atrodo tartum išausta iš 
balsvai gelsvų s.iulų. Mažieji 
ruoniukai šitų nuostabių odų 
numeta tik ketvirtoj dienoj po 
savo gimimo.

Kiek šios odos yra brangios, 
tiek jos nepaprastai sunkiai 
gaunamos. Ruonių medžiotojai 
pasakoja, kad patelės su tik gi
musiais vaikais esu nepaprastai 
atsargios. Jei ir pasitaiką kada 
užklupti, lai patelės taip smar
kiai ginančios savo mažiukus

ir taip griaudingai kaukiančios, 
kad dažnai esu gaila jų vaikus 
žudyti.

Tolimosios šiaurės gyventojai 
lapiai ir eskimai iš senų ruonių 
odų siuvasi sau batus ir drabu
žius, kurie esti labai stiprus ir 
ilgai laikosi.

Su “Chemiškais” 
Pieštukais Reikia 
Atsargiai Elgtis

Vadinamieji “chemiški” 
(rašaliniai) pieštukai, turėda
mi aniliho rdažų, tam tikrais 
atvejais gali sudaryti rimtų 
pavojų sveikatai. Kad ir labai 
nedidelė cheminio pieštuko 
kruopelė, patekusi į audinius 
sukelia tėri aplink save tiį dū
dinių uždegimų, sutinimų ir 
apmirimų. Pagydyt čia daž- 
naiausiai pasiseka tik • su o- 
peracijos pagalba, kada su 
užkrėstais J-audiniais visiškai 
pašalinama nuodingosios ani- 
lino dalelės. Praplovus sutini
mų iš ten sunkiasi violetinis 
anilino skystis. Ypačiai > pavo
jinga esti su cheminiu pieštu
ku suteptais pirštais užkrėsti 
patrynus ar palietus akis. 
Akys ima labai skaudėti, aša
roti, bijo šviesos; vokai sutin
sta; sujungiamajam ir ragi
niam apvalkaluose atsiranda 
net žaizdų, kurias esti labai 
sunku pagydyti. Žmonių paty
rimai ir bandymai su gyvu
liais (triušiais) tų pavojų tik
rai įrodė. Užtat reikia vengti 
neapmautus “chemiškus” pie
štukus laikyti kišenėse arba 
seilinti juos lupomis ar liežu
viu.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunąs — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visų spaudos dar
bų. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Nešvarus Baltiniai

9:00 
šv. 
ku- 
pa- 

o iš 
Ka-

-.■ ‘■-••'-r įCLv - j

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

5648 So. Kedzie Avė. 
HEMlock 2320.

REIKALINGAS PORTERIS, ku
ri gali dirbti už baro iš ryto. Turi 
būti blaivas. Reikalingi paliudy
mai. $15.00 savaitėje. 117 So. Hals
ted St. 1

TEISINGI BARGENAI
PARSIDUODA ŠIOS PROPERTĖS:

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

6 kamb. nauja moderniška muro 
rezidencija.

10 flatų geras muro namas.
3 flatai ir storas, bizniavas mu

ro namas.
3 flatai, 3—5 kamb. muro na

mas.
5 lotai visokio dydžio, geros vie- • 

tos. Visi šie namai randasi Mar- 
ąuctte Parke ir parsiduoda teisin
gom kainomis. Rašykit ar matykit

JOS. .VILIMAS
6753 So. Rockvvell St. 

Tel. HEMlock 2323.

D V FI K IS. V ” V I - V Visą# Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gęlėb Vęstųyęms. Bą^Rietaina 

Ir Pacrabams
3:116 So. Halsted Street 

YARDS 7W

■ I R A ******Į U U fa B.an
11 yj Laidotu
v ’ vėm?. Papuoši-

GĖLININKAS 'uan,R 
4180 Archer Avenue

PhAne I.AFAYETTE MOS

Yra žinoma, jog muilas yra 
geriausia iš pigiųjų dezinfek
cijos priemonių. Įdomus P. 
Vinegaro tyrinėjimai, kaip 
baltinių ^skalbimas, atsiliepia 
higieniškumui. Tik vienų die
nų dėvėtų marškinių kvadra
tinis colis turi apie 400,000 
bakterijų; po šešių dienų šis 
skaičius padidėja iki 10 mili
jonų. Išskalbus ir išdžiovinus 
tuos pačius marškinius bakte
rijų skaičius tam pačiam plo
tui (6 kv. cm) nupuola iki 
1000. Džiovinimas saulėje, ži
noma, smarkiau naikina bak
terijas, negu pavėsy. Iš ligų 
bakterijų daugiausia užtinka
ma pūliuojamųjų — O kiek tų 
bakterijų pHvysta tų balti
niuose, kurie juos rečiau kei
čia, arba viršutinėse/ ęlęa- 
pąnų dalyse, kurios betarpiš
kai siekia kūnų?! ,

- _----,—,—-ttj 1
REMKITE TUOS, KURIE | 

GARSINASI
“NAUJIENOSE”

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VAĮjDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. .Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rast.—P. Killis, 3347 South 

i Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
., Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W.

23rd Place, Cicero, III.; . Iždinin
kas—Frahk Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas: Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas j Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.
ASSOCIATION OF L IT H U A- 

NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rast., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pięnis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
K^azimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chięągos 
Lietuvių \ Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St?

- ■ ■  ---------------------------------- r—*.■ ?-2------------ . ■ 'T*— ■ ■ 1 —

'kidhir’iai Naujienose 
- ■» j nd n n a u < la d ei to

kad pači*ir Naujiciy ? 
yra naudingas.

Žuvo Du 
Kareiviai

Iš Robeline, la., praniša, kad 
armijos truku i apvirtus, žuvo 
du kareiviai, Thaddeus J. Wai- 
tulcvvicz, 3915 North Spaulding, 
Ghicago, ir Lestcr H. Lammert, 
iš Mihvaukec, Wis.

Netikėta 
Audra

Vakar rylų, tarp 8 ir 9-tos, 
šiaurvakarių vėjas užnešė Chi- 
cagon netikėtų audrų, kuri už
klupo tūkstančius darbininkų, 
einančių į darbu ir labai juos 
sulijo. Audra užtruko tik kole
tų minučių.

Suėmė Aštuonis 
Nudistus

63-čios gatvės papludymyje 
sekmadienį policija suėmė 8 jau
nus žmones, keturias merginas 
ir keturis vyrus, už maudymą
si “Adomo” rūbuose. Aiškinasi 
esą nudistai.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimas.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

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

BARGENŲ BIZNIO BLOKAS 
4% KARTUS RENDA 

Krautuvės, ofisai ir apartmentai, 
arti 79-tos ir Ashland. Rendų $10,- 
500. Ilgam terminui apdraudos 
kompanija finansuoja. Savininkas, 
kurs negyvena mieste, sako: Par
duokit. Cash reikia $10,000.

McKEY & POAGUE, 
7911 S. Ashland Avė. RAD. 7911

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

Box 1, Route 1, Draper, Wis.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

PARDAVIMUI R Ę S O R T A S, 
$4,000. Pajamos $275 per mėnesį. 
Pusė cash. ADOLPH, Rockwell 
3405. šaukit tarpe 11:00—2:00.

PARDAVIMUI VIENAS Wiscon- 
sino geriausių mažų rešortų Indian 
Head apylinkės pačioje Širdyje. 
Smulkmenas gausite iš

B. Ę. GANSKE 
CHETEK, WIS.

VV HOLE S ALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SUHOOLS AND 1NSTRUCT1ONS
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

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

Mokėkit laikui bėgant.
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

, metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00.

Renddai%25e2%2580%2594.Be
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KETVIRTADIENĮ LAIDOJA S LIETUVIUS 
ŽUVUSIUS AUTOMOBILIU NELAIMĖJE

Žuvo Bevažiuodami Į Kankakee Grybauti
Ketvirtadienį šv. Kazimiero 

kapinėse yra laidojami trys lie
tuviai, kurie sekmadienio rytų 
žuvo baisioje automobilių nelai
mėje prie 159-tos ir Pulaski 
Road (Crawford avenue).

Automobilyje buvo keturi pa- 
sažieriai. Jie- išsirengė ' ankstį 
rytą iš Chicagos važiuoti gry
bauti Kankakee, III., apylinkėje.

Prie 159th ir Pulaski jų au
tomobilis susidūrė su kitu ke
leiviniu automobiliu, ir smar
kiai įlėkė į ravų prie kryžkelės.

Du žuvo Vietoj.
Kaip vakar pranešėme, vieto- 

automobilio 
Shimkus, 

avenue, ir 
Ma tūzas, 

nuo 4340

Štai Suvaržymai 
Pirkimų Menes. 
Išmokėjimais

je buvo užmušti 
vairuotojas Juozas 
nuo 2012 Canalport 
pasažierius Antanas 
35 metų amžiaus, 
Drexel avenue.

Nelaimėje mirt'nai buvo su
žeista Matuzo uošvienė, Mrs. 
Mary Balčauskas, apie 48, nuo 
3359 Lowe avenue. Ji buvo nu
vežta į Oak Forest ligoninę, ir 
ten mine apie 10 vai. sekmadie
nio vakare.

Ligoninėje tebeguli sunkiai 
sužeista Matuzo žmona, 28 me
tų Sofija Matuzienė.

Du Lengvai Sužeisti.
Antro automobilio keleiviai 

buvo lengvai sužeisti. Jie yra: 
Edward Costello, 27, iš Harvey, 
III., vairuotojas, ir 35 m. Peter 
Reynolds, 3348 NVest Monroe 
Street.

Shimkaus automobilis važia
vo į pietus Pulaski gatve, o an
trasis važiavo į vakarus 159-ta, 
kuriai Pulaski gatve važiuoją 
automobiliai turi sustoti.

Inkvestas Rugp. 23.
Oak Foreste vakar įvyko ne

laimes tyr.nėjimas ir inkvbsfas, 
bet koroneris nesigilino į smul
kmenas ir tyrinėjimų atidėjo 
iki rugsėjo 23 d. Tikimasi, kad 
iki to la»ko sužeistieji bus už
tektinai stiprus liudyti.

Antanas Matuzas buvo gimęs 
Chicagojė, ir užlaikė gasolino 
stotį, taipgi kitus biznius. Jisai 
buvo gana plačiai žinomas Chi
cagos lietuviams.

Jo ir uošvienės Balčauskienės 
šermenys įvyksta S. P. Mažei
kos koplyčioje, 3319 Lituanica 
avenue,. iš kur laidotuvės ket
virtadienį prasidės. Gedulo pa
maldos įvyks šv. Dovido bažny
čioje, 32nd ir Emerald avenue.

Shimkus 18-toj.
Juozo Shimkaus šermenys į- 

vyks turbut J. F. Radžiaus ko
plyčioje, 18th ir Union avenue. 
Jisai paliko žmonų ir dukterį. 
Gyveno 18-toje apylinkėje ilgų 
laikų.

Kitos Nelaimės.
Kitose automobilių nelaimėse 

vakar ir sekmadienį žuvo dar 
šie žmonės:

Niek Antick’as, 56 m. a., iš 
Lisle, 111.;

Enn'l Prosich, 50, iš Hillside, 
IH.;'

Ralph Lisciani, 51, prie 14th 
gatves, Chicago Heights, ir

Frank Anderson, 73, 10326 
Avenue M.

Reikia balansą išmokėti į 
18 mėnesių , ’

Su rugsėjo 1 d. pradės veik
ti valdžios suvaržymai pirki
mams, kurie daromi mėnesi
niais išmokėjimais.

Jie dar nėra drastiški, vie
nok šiek tiek apsunkina daiktų 
pirkimų kreditu.

l/3 automobiliams
Automokilius perkant reikės 

numokėti % ir balansų išmo
kėti nedaugiau kaip per 18 mė
nesių. Panašiai tebus galimu 
p.rkti niotorciklius, laivus, mo
torus ir lėktuvus.

Namų reikmenys
Perkant siuvamas mašinas, 

šaldytuvus, skalbiamas mašinas, 
valytuvus, pečius, radio apara
tus, fonografus, muzikalius in
strumentus ir mechaniškus 
prosus — reikės numokėti

15% sumos reikės numokėti 
perkant centraLnio apšildymo 
pečius, vandens įrenginius, 
temperatūros reguliatorius ir 
kitus panašius daiktus, 
lingus namo 
apšildymui.

reika-
sanitariškumui ir

už baldus
Už baldus, 

suminėtus daiktus, 
kės numokėti 10%. Visuose at
sitikimuose balansų reikia iš
mokėti į 18 mėnesių.
• Perkant statybos medžiagų, 
nereikės nieko numokėti, jeigu 
užpirkimas nesiekia $1,000.

išskyrus aukščiau 
dabar rei-

Sužeidė Du 
Garažo Sprogime 
Northside

Gaisras Sunaikino 12 
Automobilių

NORTHSIDE. — Du jauni 
vyrai buvo kritiškai sužeisti, ir 
12 automobilių sudegė gasolino 
sprogime, kuris įvyko garaže 
ties 3920 N. Kedvale avenue. 
Po sprogimo kilęs gaisras taip
gi padarė apie $15,000 žalos pa
čiam garažo triobesiui.

Sužeistieji yra mechanikas 
Everett Grasser, nuo 4827 Cor- 
nelia avenue, ir 24 m. Aldred 
Purmal, 5555 North Parkside 
avenue.

Atšaukė American 
Car Co., Streiką

Sargybinis Pagelbė 
jo Pabėgti

Ginčą Pavedė Valdžiai Spręsti.
Darbininkai American Gar 

and Foundry Co., dirbtuvėje 
vakar nubalsavo baigti streikų, 
ir vakar grįžo į darbų. Dirbtu
vė buvo uždaryta nuo liepos 11.

Kompanija ir CIO Auto Wor- 
kers unija sutiko pavesti ginčų 
National Mediation Board tary
bai.

Sargybinis Fort Sheridane, 
Louis Summers, prisipažino, 
kad jisai pagalbėjo pabėgti 
dviems kareiviams, kurie už
draustu laiku sumanė aplankyti 
alines ir pasil nksminti. Sum
mers pakliuvo, kai pabėgėliai 
nesugrįžo prižadėtu laiku.

Vieną kareivį, Loren Pear- 
son, 10130 Normanl avė. Fortui 
grąžino jo tėva^, o kitas, Ted 
Wegeman dar slapstosi, < - -

Apiplėšė Marąuette 
Parko Bažnyčią

MARQUETTE PARK. — Iš 
St. Rita bažnyčios, 2720 West 
63rd Street, vagys išnešė dido
kų seifą, sveriantį apie 200 sva
rų, jį atplėšė, išs.ėmė pinigus, 
ir vėliau išmetė iš savo auto
mobilio prie 127th ? ir Pulaski 
Street. 1 ?

Klebonas kun. John Keough 
sako, kad seife btivo apie $45.

•V

WHIRLAWAY LAIMI AMERIKOS DERBY
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Whirlaway laimi Amerikos Derby lenktynes, kurios įvyko Chicagoj,, 
Washington Parke. Jam pavyko ąplenk i Bųshvvhacker, kuris paveiksle bėga 
antruoju. Whirlaway skaitomas laimėtoju ir Šių lenktynių metu padarė naujų 
bėgimo rekordų. . <•- 7 's'z7-: ?. ::

Po 8-ių Metų 
Vis Dar Nežino 
Dviejų žmogžudžių 
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Nušovę lietuvį Antaną Yušką
Dienraštis “Daily Times” vą- 

kar priminė, kad lygiai aŽtuo- 
ni metai atgal, vakar (rugp. 25 
d.) buvo nušautas 35 metų lie
tuvis Antanas Yuška, bet poli
cija iki š.Ol dar nežino kas jį 
nušovė, ir jo mirties* misterijos 
neišrišo.

Yuška gyveno adresu 1543 
West Roosevelt Road, ir buvo 
savininkas naktinių sargų fir
mos.

Pareigų metu jisai įsakė 
dviems įtartiniems vyrams aii< 
tomobilyje “iškelti rankai”. 
Vietoj to, jib sdvdrę kelms re
volverio kulkas į Yuškoš .'-kru
tinę ir jį užmušę vietoję. Po to 
piktadariai d.ngo, ir iki šiol 
nežinia kas jie buvo. Yuška bu
vo nušautas ties 1328 Wash-i 
bume avenue.; < . ; *'

Ji Labai Mėgsta 
Ant Tiltų Stovėti

“Field Day” 
Piknikas VAKAR CHICAGOJE

================== y,„7 ,,

Johnny Goodman
Laimės Turnyrą

Ji paaiškino,7 kąd šiaty ' laikah 
inėsa labąi btąnįi. Nesulauk
dama ugniagėšių, ji pati puolė 
mėsįgelbčfi, kad ji netmdeg t ų.

• • z.-.

Įveda Naujas 
Šviesas Keliuose 
Liet. Distriktuose

Skifia pąrbuf $55$00
* ■ ‘, •’ *»’•:•* •, '• v •

7 Miesto tarybą pereitą savai- 
•tę paskyrė apie $55,000 įvesti 
naujas elektros šviesas J3, 14, 
15 warduose’ tąipgi keliose ki
tose pietinėse

Naujos šviesos— bus sudėtos 
tarp Marduette Road, 69th, 
Hamlin ir Centrą! Pa A; pagal 
47tli, nuo Puląski iki Kostnef; 
tarp •* 61st, 63rd,|7 Asiiiąnd ir 
Wėstėrn • r tarpįr |T7, 119, Haį-: 
stėd ir Mbrgaą,- prią Vįhčerineš, 
83’ čios' ir tarp08; * Peoria 
Ir Genda* aVe. ' ■ > • ’ 7;

Ir ;Kas ' Tame Blogo? 1 
. v, , . * *• -* « .

35 melų chicagietė Myrtle 
South, 3941 N. Jansen avenue,- 
juokaudama vakar aiškino tei
sėjui Braude (miesto teisme), 
kad ji mėgsta tiltus, mėgsta ant 
jų stovėti — ir tame, nieko blo
go nemato.

Ji atsidūrė teisme, kai ji at
sisakė klausyti Dearbom tilto 
sargų, kurie , jai. įsakė ■ nueitj 
nuo tilto, po to kai ji išstovėjo 
ant jo apie valandą-daugiau lai
ko. : : ' '■ ■ - j

Tris kartus ji ištruko iš sar7 
gų ir policijos rankų, ir tris 
kartus grįžo atgal ant tilto. Ket
virtą kartą nebebąndę išspruk-, 
ti, nes pragUdrėję pdlicistai nu
movė jai batukus ir kojines. '

Teisėjas Braude padėjo jų. 
po $50 kaucijos ir įsakė teis
mo daktarui ištirti moteriškės' 
protą.’. ‘ ;

Pągęr^®t;ųrtųlgą 
Chiėagiečių 
OOO

3T'r:.... - 
Vargingos • aplinkybės joą 

. / * nesufclupdė .

• Ųnibh'yakąi1 
įteikė- auksinį' $aičbČš ^.lentelę 
chieagiečių*7 Gėbįįjė- ir ^Thėrėsa 
Cascino šeimynajį.: kuri gyvena 
1924 W. Grand avenue/
-Kliubas surado, kad' nežiū

rint nedarbo per 6' nįetus, ma
žu uždarbiu' dirbant, ir labai 
vargingų gyvenimo aplinkybių, 
ši šeima davė aukšta mokslų 

’ j • v •• w C ‘ • * '• L‘>7 1 ' ' i

keturiems savo' vaikąms, ir 
juos išauklėjo ‘gerais ; Ameri
kos piliečiais”. v Vienas sūnūs, 
Josėph, yra; ąmątįįnų specialis
tas’ Illinois Jlpšąaręh ligoninėje.

; ' <
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Gaisrininkų
Nebereikėjo

Perbrangi.
Chicagietė Lillian Kalbus, 

4717 Kęystone avenue, vakar 
ruošė pietus. K

Staigiai užsidegė taukai skau- 
radoje, kurioje kepė didelis 
šmotas kiaulienos. 7 ’ ■ / ' (.

Moteriškė nenusig&ndo. Pri
šokusi prie telefono tuojau pa
šaukė ugniegesius, bet kai jič* 
atvažiavo, nebebuvo kas. daro.

Pati moteriškė iš ugnies iš*

Keli šimtai .žmonių sekmadie
nį linksmai praleido Liberty 
Grove darže, kur įvyko 7-tas 
“Field Day” piknikas, sureng
tas savaitraščio 
dynės” naudai, 
šimtai žmonių 
kė, praleisdami

aplan •

“Nau- 
nema

“Naujosios Ga- 
Gal trys-keturi 
piknikų aplan- 
jame valandą-

kitų, ir tada važiuodami 
kyti kitus.

Rengėjams — todėl ir 
jajai Gadynei” — paliks
ža suma pelno. Plačiau apie 
pikniką ir pasekmes praneš ren
gėjų LDD. LSS. koresponden
tai.

Keistučio Kliubas
Rengiasi Prie
Naktinio Pikniko

Darže
Holly-

Keistu-
komisi-

• Kamantinėjimui apie 21 
metų mergnos užpuolimų 
Bridewell kalėjime yra 21 me
tų Casimir Bialis, 2622 Cer- 
mak, ir Frank Lavak, 2702 W. 
24th Street. Policija taipgi ieš
ko apie 20 metų jaunuolio, ku
ris užpuolė 16 m. mergaitę prie 
Western Zr Winnemac avenue.

išnešė 33 keisus
Henry Kahn alinės

• Vagys 
degtinės iš 
adresu 223 West 51st Street.

Lošia Nacionaliam Mėgėjų 
\ f o Turnyre,

Vakar Omaha, Nebraskoje, 
pradėjo 1941 metų nacionalis 
mėgėjų golfo turnyras, kuria
me lošią 145 gblfininkai iš vi
sos Amerikos. Preliminariuose 
lošimuose, konkursantų skaičius 
bus nukirstas iki 64, po to pra
sidės tikrosios turnyro rungty
nės. * •• i

Gol-

Peoples Gas Moka 
$1 Dividendą
7. ..7- v
; ' Kitos ii žhio žibutės

. 1 ‘ -'j,. .•<, ; ,■ . -t-,-
' • •? ' j’f 7' ; '

Peoples( Gą^įjght and Coke 
Co/ nutarė 'išmokėti po $1 divi
dendų ; visiems savo še: inin- 
kaiųs. šį). 15 . d; 7;7.’; * : 7: ••

?^p1rėWvWwtuvės 
dąbįr.’ Lpa^ąmjna pb 86,000,000 
tonų ? plieno'-‘Ą‘ met

'Tea
Z v .7. ■./•'.77c .-■< •• z 

■ , . 7 1 ii ”

Jfiįnia ?škelbią^-7' kad'
į Jėwęį i7 Tca Co>^ < krautuvių 
Jfii:ma •« per
32 savaites padare 34% dau
giau apyvartos; negu per tų pa
tį laikų pernai./ 1

Armija Ima 21 
Metų Vyrus

Vakar Chicagos drafto tary
bos išsiuntę U-kų 21 pietų vy
rų karo tarnybai. Tai pirmiej 
naujokai iš karo amžiaus gru
pės,; kuri buvo suregistruota

Rado Negyvą 
Jauną Bridge 
portietį 1

■ — ...
Automobilyje; buvo at-

rųstąs hęgyVįs 46 įibtį jau
nuolis . Ąndjręyy 3812
Lowe; .av.ehttę.'AJhtp^bhiiiš sĮbr 
vėjb garaže ; už^Ufc^yjČ hamoį 
kuriame . Hopghąh /šriiny na gy^ 
vena: buvb

' a | )s U k tas, o ga ražo du rys 'UŽįAT' 
rytbsL;■;‘ tai :ęolį^|ą7^
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Armija viso vakar paėmė iš 
Chicagos ir apylinkės 300

Jaunų Socialistų
Suvažiavimas

Vy-

Pęnktad/enį ■ Chicagos Morri- 
son viešbutyje įvyks 11-tas me
tinis y jaunį socialistų (Young 
PeopĮe’s Šočialist League) su- 
yaįiayiįįas.-' Jis buš'. pašvęstas 
^iškųšfjoms apie jaumino rolę 
dabartiniame karę. Užtruks iki 
pirmadienio

?7 5 "'it'?-1*“1.

Marųuettepar kietis 
BandėNusižudyti
\ ŠvĄ' Kryžiaus ligoninėj e guli 

pavojingai susįžiedęs 40 metų 
marąuetteparkietis, > Ąrthur 
Frieh, niid, 6345 South Mozart 
Street.- Dideliu buČeriniu peiliu 
jfsąi prakirto sėu rankų * riešus 
ir gerklę. Užsiėmimu yra šalt
kalvis.

Šį šeštadienį, Liberty
Rugpiučio 22 diena, 

wood svetainėje, įvyko 
čio Kliubo valdybos ir
jų susirinkimas. Svarbiausias 
klausimas buvo, tai prisirengi
mas prie naktinio pikniko, ku
ris įvyks rugpiučio 30 diena, 
Liberty Darže, Willow Spirngs, 
III.

Kadangi keistutiečiai yra vi
si draugiški ir piknikuose sma
giai laiką leidžia, todėl nėra abe
jonės, kad šiame parengime bus 
nepaprastai daug žmonių. Bus 
skanių gėrimų ir valgių; šokiam 
grieš geras orkestras.

Piknikas prasidės 5 vai. va
kare ir tęsis iki vėlumai nak
ties. Įžanga visiems veltui.

Pikniko Darbininkai
Šie keistutiečiai apsiėmė dirb

ti piknike:
Mrs. Shaiko, T. Simanauskas, 

M. Mekšrienė, K. Ališauskas, 
Mrs. Rudis, F. Venskus, M. But- 
yila, J. Smailis, Nirs. Baranau
skas, D. Dijokienė, M. Paulau
skienė, M. Keller, M. Pūkis.

Visi darbininkai kviečiami 
pribūti prie Hollywood svetai
nės, 2417 W. 43rd st., kaip 3:30 
vai. popiet. Iš čia mes visi nu
važiuosime į Liberty Daržų.

Varde Komisijos,
J. D. Bendokaitis

• Rosehill kapinių raštinėje 
plėšikai sumušė sargų John Za- 
mur ir atėmė nuo jo $17.

• Lopšelio patalinėje nu- 
troško 1 metų mergaitė Helen 
Spiegei, 7125 Merrill avenue.

• Policija suėmė 42 metų 
chicagietį, Kari Schutt, 1709 N. 
Park avenue už bandymą nu
šaut)' savo šeimininkės Mrs. 
Louis Gerhardt, už tai, kad ji 
atsisakiusi su juo apsivesti.

• Laike apiplėšimo valgyk
loje, adr. 3635 W. Division st., 
du banditai ,mirt.nai pašovė į- 
staigos virėją, 60 metų Emilio 
Gatto, 4955 Erie Street. Pikta
dariai pabėgo susirinkę $175 
nuo savininko ir pirkėjų.

• Muštynėse su keliais kitais 
negrais vakar rytą buvo nu
šautas 30 metų chicagietis, Ja
mes B. Crump, 1346 East 47th 
Street. Policija suėmė 28 m. 
Joe Santago, 4420 South Park- 
yay, kurį nušautasis bandė nu
durti.

• Nuvykęs aplankyti gimi
nes Leechburge, Pa., po trauki
niu nukrito ir buvo mirtinai su
važinėtas wheatonietis Joseph 
Vacca, 114 West Roosevelt Rd. 
Jisai tarnavo Chicago Aurora 
and Elgin gelžkeliui.

• Arcadia sporto arenoje, 
4444 Broadway, širdies liga mi
rė 7| |pętų Emil Linder, 3718 
North Ridgesvay avenue. Jisai 
užlaikė laikraščių kioską prie 
18th ir Western.

Malonus Atostogų 
Laikas Jau Eina 
Prie Pabaigos

Šį Šeštadienį 
Lillian Staioniutes 
Vestuvės
Draugės Surengė Jai Gražias 

Lauktuves
Labai maloniai buvo priim

tos suvirš keturiosdešimtys vie 
šnių, kurios susirinko pereiti 
šeštadienio vakare, rugsėjo 23 
dieų, Napoleon svetainėje, 395C 
Fifth Avė.

P.p. B. Budrevičienė ir P. 
Balekunienė, pagelbsitnt K. Ma 
tekoriienei, surengė gražias ves
tuvių lauktuves (Bridal Showci 
Party), panelei Lillian Stanio- 
niutei, naujieniečių Frank ir 
Onos Stanionių dukrelei, kuri 
rengiasi apsivesti su jaunuoliu 
Frederick Widmer iš Cham- 
paigne, III.

Didžiuma viešnių buvo lietu
vės, kurios įteikė jaunai pore 
lei daug gražių ir brangių do
vanų. 

/

Vestuvės Midwest Ath. Club
Jaunuoliams peržiurėjus visas 

dovanas, rengėjos paprašė vieš
nias prie gražiai priruošto sta
lo ir gausiai apdėto visokiais 
valgiais. Viešnios pietavo ii 
draugiškai kalbėjosi iki vėlu
mos.

šios poros vestuvių apeigos, 
ir puota įvyks šeštadienio va
kare, rugsėjo 30 dieną, Mid- 
west Athletic Clube, Madison 
ir North Hamlin avė., 8 valan
dą vakare.

Ruduo Jau Netoli, Netrukus 
Bus Ir žiema.

tai 
eina 
ateis

ne
kas tik turi

CICERO. — Atostogos 
malonus laikotarpis. Jau 
prie užbaigos, nes tuojau 
lietingas šiurpus ruduo ir 
maloni žiemužė,
progų, atostogomis naudojasi.

Štai ir dantų daktaras A. J. 
Gussen, 4847 W. 14th St. — bu
vo labai užimtas ir nenorėda
mas palikti netvarkoj savo pa
cientų buvo nusprendęs niekur 
nevažiuoti pasitenkinti viena 
diena savaitėj — trečiadieniu, 
kada offisas uždarytas. v

Serga Giminaitė.
Bet netikėtai gauna žinių iš 

New Yorko, kad Mrs. Gussen’o 
sesuo sunkiai serga ir prašo at
lankyti. Kas daryti? Sergančius 
lankyti mielaširdingas darbas. 
Nors kelionė tolima, bet kas 
reikia tai reikia. Automobilis 
naujas, greitai bėga ir praeita

porps savaičių, daktaras 
būti savo ofise, o per tų 
su skaudančiais dantimis 
kentėk i te.

Daug Darbuojasi.
Dr. A. J. Gussen Čia seniai 

darbuojasi ir turi gerų būrį pa
cientų — net iš plačiosios Chi
cagos. Be savo profesijos, dak
taras randa laiko ir pašaliniems 
darbams. Parašo naudingų 
straipsnių taipgi neats sako nuo 
prelekcijų draugijoms. Tikiu 
jog daktaras ir toliau nuo to 
neatsisakys. Linkiu sveikiems 
grįžti ir sėkmingai darbuotis.

tikisi 
laikų 

pa-




