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:u SUOMIAIS
AMERIKOS AMBASADORIUS MINANT VE

DA DERYBAS.TVIRTINA ŠVEDAI 
Bolševikai atitraukė kariuomenę iš visos 

suomių teritorijos

HITLERIS SUSITIKO SU MUSSOLINIU BAUS ASMENIS NORINČIUS SUVESTI SĄ
SKAITAS SU “NUSIKALTĖLIAIS”

Tiktai teismai gali bausti

LONDONAS, Anglija, rūgs. 1 
d. —- Šved joj dirbą laikrašti
ninkai tvirtina, kad dabartinė 
sovietų valdžia pradėjo derybas 
dėl taikos su suomiais. Vytinu
siuoju derybų agentu yra Ame
rikos ambasadorius Londone, 
John Winant.

Pats StaLnas, karo vadams 
patariant, įsakė sovietų kariuo
menei atsitraukti iš visos oku
puotos teritorijos ir apsistoti 
senose sovietų pozicijose. Rau
donoji armija apleido v sas po
zicijas Karelijos sąsmaukoj ir 
įsistiprino tose vietose, kur ji 
buvo prieš sovietų-suomių karą 
1939 metais.

Sovietų armija traukėsi ne 
sumušta, bet tvarkingai. Suo
miai nepaėmė nelaisvėn rusų ir 
jiems neatiteko joks sovietų 
karo medžiagos kiekis, nes rau
donieji viską atitraukė. Bandy
mas susitaikyti su suomiais yra 
daromas Stalino iniciatyva/

Britų laikraštininkai dėjo pa
stangas patikrinti**' Šias žinias 
Amerikos basadoj JLondone, 
bet nieko kotikretauš nepūty* 
rė. Laikraštininkai nesimatė sU 
ambasadorium Wiriant, tuo 
tarpu ambasados valdininką' 
nepatvirtino žinių apie dery
bas, bet atsisakė jas paneigti.

TIMOŠENKO KARIUOMENĖ CENTRO 
FRONTE STUMIA NACIUS ATGAL

Vokiečiai neperžen
gė Dniepro

MASKVA, Rusija, rūgs. 1 d. 
— Maršalo Timošenkos vado
vaujama kariuomenė kel’ose 
centro fronto zonose stumia 
nacių karo jėgas atgal, skelbia 
sovietų pranešimas.

Vokiečiai bandė persikelti 
per Dn.eprą, bet sovietų ka
riuomenė juos atmušė visose 
vietose.

Centro fronte naciai bandė 
kontraatakuoti, bet buvo smar
kiai sumušti ir priversti dar to
liau pasitraukti.

Šiaurėje daug už
muštų nacių

MASKVA, rūgs. 1 d. — šiau
rinėje fronto dalyje vokiečių 
štabas pasiuntė karo dalis 
miestui užimti, bet sovietų ka
riuomenė užmušė 1200 nacių 
kareivių, sako sovietų praneši
mas.

Visame centro fronte vokie
čių artilerijos ugnis žymiai su
silpnėjusi.

Sovietų lakūnai pajėgė sunai
kinti 125 vokiečių lėktuvus, o 
savo neteko tiktai 24 lėktuvų 
Nelaisvėn paimti vokieč.ai at
rodo labai išvargę.

Leningrado apsauga 
silpnėja

BERLYNAS, Vokietija, ruga. 
1 d. — Vokiečiai puola visu 
smarkumu Leningradą ir karo 
vadovybė mato, kad jo apsau
ga žymiai susilpnėjusi, sako na-

Išaiškinta, kad pats Stal'nas 
įsakęs Voroš.’lovui atitraukt. 
15 d.vizijų nuo suomių rūbe 
žiaus. Visame pasienyje sovie
tų jėgos buvo dvigubai stip
resnės už suomių jėgas, bet 
raudonoji armija pasitraukė.

Švedų sostinės diplomatų 
sluoksniuose jau praeitą savai
tę ėjo gandai apie galimas suo
mių ir sovietų ta kos derybas, 
bet konkrečioj formoj gauto; 
žinios t ktai vakar.

Sovietų ambasadorė Švedijoj 
telegrafavo Maskvon, kad suo
miai norėtų taikos, bet ji i ati 
pasisakė laikraštininkams, kad 
ji derybose nedalyvaujanti.

HELSINKIS, Suomija, rūgs 
1 d. — Suomių kariuomenė 
šiandien įžengė į Viborgą, ku
rį raudonoji armija laikė nuo 
1940 m. pradžios. Suomių ka- 
riuonienė buvo besupanti tris 
sovietų diviz.jas minėtame 
mieste, bet raudonoji armija 
pasitraukė.

Suomių valdžia oficialiai pa
neigė žinias ap. e ęįerybas su so
vietų valdžia. Suotniai nieko 
nežino ar sovietų agentai ėmė 
si taikos derybų iniciatyvos.

Br.tų ambasados tarnauto
jai, kurie buvo saugojami, lais
vai judėjo šiomis dienomis.

Leis veikti vienai 
valdžios partijai

VICHY, Prancūzija, rūgs. 1 
d. — Prancūzų valstybės galva 
vakar . visuomenei paskelbė, 
kad jis įkūrė vieną partiją, ku
ri turės teisę veikti visoje 
prancūzų teritorijoj.

Nauja valdžios partija yri 
sudaryta iš praeito karo vete
ranų ir nacionalinės revoliuci
jos savanorių.

Naujai sudaryta visuomenės 
grupė rems dabartinę Peta’no- 
Darlano valdžią ir jon galės 
įstoti tiktai ištikimi Petaino 
politikos šalininkai.

Prancuzija — vienos 
partijos valstybė

VICHY, rūgs. 1 d. — Petai- 
nas pareiškė Vichy stadiume 
susirinkusiems legionieriams, 
kad bus sustabdytas visiškas 
politinių partijų veikimas. 
Prancūzijoj galės veikti tiktai; 
viena politine partija, kuri tuo 
pačiu metu bus ir valstybinė 
partija.

Maršalas patarė prancūzams 
neklausyti nepatenkintųjų, ne
kreipti dėmesio į buvusius par
tijos žmones, bet aklai klausy
ti jo ir Darlano.

Areštuoja našalnos 
organizacijų narius

CERBERE, Prancūzija, rUg-*- 
sėjo 1 d. — Prancūzų policija 
areštavo Amerikos p’lietį Va
riam Fry, kuris teikė pašalpą 
Prancūzijoj užsilikusiems pabė
gėliams. Amerikietis Fry pra
laikytas kalėjime porą dienų, o 
vėliau atvežtas prie ispanų sie
nos. i’ -V- •

Prancūzai nutarė išsiųsti Fry 
todėl, kad Jis remia prieš na
cius nusiteikusius užsienio erių- 
grantus ir dalina jiems ekono
minę pašalpą. h u. .

cių pranešimas.
Odesą laiko sovietų karo jė

gos, nors visas miestas yra 
smarkiai apsuptas. Dniepro ir 
Gomelio srityje rusų pasiprie- 
š.nimas žymiai susilpnėjo.

Suomijos fronte vokiečių ir 
suomių kariuomenes pasiekė 
senus sovietų-suomių rubežius.

Atvyksta 47 sovietų 
specialistai

NOME, Aliaska, rūgs. 1 d.— 
Vakar vietos aerodromą pasie
kė du dideli sovietų lėktuvai, 
kurie neša 47 sovietų specialis
tus į Washingloną.

Sovietų orlaiviai nepranešė 
’apie atskridimo laiką, bet nusi
leidę pareikalavo benzino toli
mesnei kelionei.

Jie išskrido iš Maskvos, per
skrido Sibirą ir per Aliaską, 
Kanadą ir J. Valst. skrenda į 
VVashingtoną. Visi turi diplo
matinius pasus.

Britai apšaudė 
italų kreiserį

LONDONAS, rūgs. 1 d. — 
Praeitą sekmadienį vienas bri
tų submarinas apšaudė italų 
kreiserį, kur s lydėjo karo lai
vų transportą Viduržemių jura.

Britų submarinas paleido 
torpedą į italų kreiserį, bet ne- 
ga’ėjo pastebėti sprogimo išda
vų, nes italai smarkiai kontra- 
atakavo. > .

Submarinas suspėjo pranešt 
kitoms britų jėgoms, kurios 
paskandino keturis italų; laivus 
su karo medžiaga ir kareiviais.

NAUJIENŲ-A OME Tpb>nh<»t<
Adolfas Hitleris penkias dienas, po ėdžiavo su Mussoliniu ir dėjo pastangas 

paneigti prezidento Roosevello ir Chur/hillio konferencijos nutarimus. Nacių 
cenzoriaus leistos fotografijos ( parašas sako, kad jiedu susitiko Hitlerio štabe. 
Iš kairės į dešinę matome italų štabo vir įninką Ugo Cavallero, Mussolinį, vokie-
čių kariuomenės vadą Keitelį, Hitlerį ir vokiečių generolą Jodl.

BETAINAS DEKRETU PANAIKINO VISAS 
PRANCŪZŲ POLITINES PARTIJAS

Persai tikisi susitar
ti su britais

TEHERANAS, Iranas, rūgs. 
1 d. — Irano valdžios atstovą’ 
šiandien pareiškė, kad netoli
moj ateityje jie tikisi susitarti 
su sovietų ir britų valdžios at
stovais.

Sovietų bombonešiai išme.ė 
lapelius Irano miestuose. Irano 
šachas išsiuntė savo šeimyną 
krašto gilumon, bet pats pasili
ko-šacho rūmuose ir laukia ga
lutinos laikos.

Sovietai su britais paims sa
vo kontrolei! kai kurias Irano 
zonas.

Iraną paskirstys į 
kelias zonas

TEHERANAS, Iranas, rūgs. 
1 d. -— Diplomatiniuose sluoks- 
n uose kalbama, kad Irano te
ritorija bus paskirstyta į kelias 
zonas.

Sovietams bus pavestas Azer- 
bedžianas ir kitos Kaspijos 
pakraščių sritys. Britai kontro
liuos pietų Pers.ją, o Teherano 
srityje bus sudaryta mišri per- 
sų-britų ir rusų komisija.

Vokiečiai kreipėsi į Ameri
kos min sterį, kad paimtų sa
vo ^lobon vokiečių piliečius 
Irane. Amerikos ministeris su
tiko tai padaryti.

— Visoje Prancūzijoje smar
kiai auga simpatijos Paul Co- 
ette naudai ir valdžia gaun; 
jukstančius telegramų, kurio x 
prašoma jis nežudyti.

— Vokiečių štabas pranešė, 
kad fronte žuvo vokiečių gene
rolas KUrt Kalmukoff. Tai tre 
šias nacių gėherolas, kuris žuve 
sovietų fronte.

ORAS
Mažas debesuotumas, šilta#.

k (Saulė teka 6:13; leidžiasi, ;rT 
7:28. '

Rooseveltas neklau
sys įzoliącionistų 

' V‘s'4 '
NEW YO'feK, N. Y., rūgs. 1 

d. — Labor Day proga prezi 
dentas Roosc'veltas per radi ji 
pasakė kalbą, kurioje tvirtiiv 
neklausysiąs izoliacionistų pa 
tarimų.

Dabartiniu metu padaryt; 
ta’ka butų naudinga Hitleriui 
nes jis turi pagrobęs didžiau 
sius plotus.

Visa Amerikos jėga bus tei 
kiama Hitlerio karo jėgai ir na 
cizmui sunaikinti, pasakė pre 
zidentas. Roosevelto kalba bu 
vo nukreipta prieš nacių varto 
jainus valdymo metodus.

Amerikai pavojus 
nepraėjęs

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 1 
d. — Asmeniškuose prez dente 
namuose susirinkusiems drau
gams ir kaimynams Rooseve! 
tas pareiškė, kad Amerikai ka
ro pavojus nepraėjęs.

Amerikai artėja laikotarpis 
kuris busiąs pavojingesnis, ne 
gu 1939 m. rugsėjo galas ir lap 
kričio pradžia.

Prezidentas pareiškė pageida 
vimą, kad visi artimieji galėti 
ir ateinančiais metais susirink 
ti.

Bandys dirbti su 
rusu unijom

LONDONAS, Anglija, rūgs 
1 d. —Walter Citrine, briti 
darbininkų unijų sekretorius 
irtėjančia unijų kongrese pa 
siūlys glaudžiau bendradarbiau 
ti su sovietų darbininkų uni 
jom.

Bus dedamos pastangos paei 
liui šaukti atstovų posėdžiu; 
Londone ir Maskvoje. Citrini 
visą laiką buvo priešingas ben
dradarbiavimui su sovietų uni 
jomis> nes jas kontroliavo vai 
džįa; /•.;.< -..ųj;

Dabar jis nori sudaryti tary
bą iŠ lygaus nariu skaičiaus. 
Attlėe pasakys kalbą delega
tams. ' ’ u • L ■' ■

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 1 d. — Iš Lietuvos gauta žinių, 
kad pasinaudodami paskutiniais įvykiais, kai kurie piliečiai ban
do suvesti sąskaitas su nepatikimais asmenims.

Atatinkamos įstaigos nurodo, kad vykdyti teismus ir baus
mes savo nuožiūra negalima. Tokie dalykai yra griežtai drau
džiami.

Visi asmenys, kurie nusikalto lietuvių tautai, bus nubau
sti valstybės teismo sprendimu. Nuo teismo sprendimo jie ne
pabėgs ir gaus tai, ką nusipelnė.

Visi ūkininkai ir naujakuriai ligi atskiro parėdymo turi rū
pintis derliaus nuėmimu ir tolimesniu žemės žiemkenčių sėjai 
paruošimu tuose plotuose, kuriuos jie valdė iki šių metų birže
lio 23 dienos.

Peržiūrint ir pertvarkant žemės paskirstymą, bus atsižvelg
ta į įdėtą darbą ir tinkamai atlyginta. Bus baudžiami tie, dėi 
kurių apsileidimo ūkiuose liks nenuimtas derlius arba neparuo
šta žemė žiemkenčių sėjai.

Stengiasi išvengti 
limpamų ligų

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
ugs. 1 d. — Lietuves gydyIn
ai pataria kaimų gyventojam:

Japonai nesitrauks 
• v v* o is asies

TOKIO, Japonija, rugsv 1 d 
— Japonų valdžios atstovai pa 
eiškė, kad Japonija nemanarr 

,i trauktis iš “ašies”, nors ji ii 
ėda pastangas susitaikyti s1 
kmerika.

Japonų valdžia mano, kai 
‘ Rooseveltas parašys atatinkn 
na laišką princui Konoje ir pa 
jodys norą bendradarbiauti Pa 
jifike.

Japonai nori, kad Amerik; 
juprastų jų padėtį Azijoj ir pri 
mažintų interesus Kinijoj.

— Vakar britų lakūnų va 
lemos “skraidomos tvirtovės 
lienos metu bombardavo vokie 
;ių uostus'. Labai smarkiai nu 
kentėjo Bremenas, kur sukelt 
lideli gaisrai. Labai silpnai vei
kė priešlėktuvines vokiečių pa 
trankos.

— Turkų valdžia turi tikri, 
žinių, kad sovietų fronte vokie 
’iai neteko milijono kareivių ii 
šian frontan sutraukė geriau
sią savo kariuomenę.

— Persai skelbia, kad sovie 
ai sunaikino savo žibalo atsar
gas bombardavimo metu.

— Hitleris, norėdamas pa 
traukti suomių maršalo Man- 
lerheimo simpatijas, apdovano
jo jį Geležinio Kryžiaus Kava
lieriaus titulu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių štabo pranešimas pripažįsta, kad sovietų karo 

;ėgos vakar pradėjo puolimą dviejose vietose, bet naciai sustab
dė rusus.

— Vakar Vokietija tapo bombarduota iš dviejų pusių. Ru- 
;ai bombardavo Karaliaučių ir kitus rytų Vokietijos miestus, 

o britai vakarų Vokietiją.
t— Meksikos prezidehtas Camacho tvirtina, kad Meksika yra 

pasiryžusi bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstybėmis labai pla
čiame maštabe.

— Pirmas Jungtinių Valstybių kariuomenės dalinys pasie
kė Islandiją.

— šalia Marselio įvyko orlaivio nelaimė, kurioje žuvo du 
talų kariuomenės karininkai, prancūzų paliaubų komisijos na

riai.
— IŠ Kalifornijos pranešama, kad atskrendą 47 sovietų la

kūnai skrisdins Rusijon Amerikoj gamintus karo lėktuvus.
.— Sovietų orlaiviai vakar bombardavo Teheraną ir iššaukė 

didelį gyventojų pasipiktinimą, nes persų kariuomenė nekovoja 
prieš sovietus.

apkasti žuvusius žmones ir gy
vulius, kad butų išvengta lim
pamų ligų.

Miškuose, šlaituose ir krū
muose yra užsilikusių nepala.- 
Jotų žmonių lavonų ir kritusiu 
gyvulių.

Esant šiltam orui lavonai 
jreitai genda ir dvokia, o liu- 
jės ir vabzdžiai išnešioja nešva- 
•ūmūs po visą apylinkę.

Raudonarmiečiai pa
liko nešvarą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
/ugs. 1 d. — Gydytojai tvirti- 
ia, kad galvotrūkčiais bėgdami 
•audonarmiečiai su šeimynomis 
saliko priterštas patalpas, ne
švarius migius ir drabužius su 
blakėmis, utelėms ir blusomis.

Paliktas patripas pataria ap- 
zalyti nuo paliktų gyvių ir Ii- 
;ų perų.

Kambarius pataria iškalkiuc- 
i, sienas ir grindis išplikinti 
carštu vandeniu. Drabužius i.š- 
/irinti ir vėliau iškaitinti sau- 
ėje.

Kooperatyvai prade
da atgyti

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 1 d. — Lietuvos žemės 
Ūkio Kooperatyvų Sąjunga 
(Lietūkis^ pradėjo savo veiki
mą visoje Lietuvoje. Jos pir
mininku pasirašinėja kooperati
ninkas V. Rudvalis.

Kaune buvusi Akcine bendro
vės vėl pradėjo savo veikimą. 
Ji ieško šaltkalvių ir auto me
chanikų.



*

PLAUKIMAS
Su vasaros karščiais žmo

nes ieško kokio nors atsigai
vinimo maudynėse ar pama
ryje.

Plaukimas yra vienas iš ge
riausių vaistų kunui. Gerai ir 
vaikus pamokinti, kaip, plauk
ti, geriausiai juos pratinti prie 
vandens pačioje kūdikystėje, 
nes syk išsimokinę niekad ne
pamirš. Visur randasi gerų 
mokytojų ir į trumpą laiką 
galima išmokti plaukti.

Plaukdamas žmogus vartoja 
visus muskulus, net ir tuos, 
kuriuos paprastai nevartoja- 
me. Tas pagreitina žmogaus 
širdies veikimą ir žmogus gi
liau kvėpuoja.

galima susi-

arba neišsi- 
vandenį.

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“k. L. Balsas
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina

______ __________ NAUJIENOS, Chicago,; 111^

WALLACE GIRIA MEDVILNES KOJINES
Antradienis, rugsėjo 2, 1541

Jeigu vyksti į laukus^ arti 
prie vandenio, persitikrink, 
jog tai yra tinkama vieta 
plaukti. Sužinok, k,ur vanduo 
gilus ir kur nęgilus; žiūrėk, 
kad nebūtų pavojingų akme-į 
nų, kelmų ir kitų daiktų, ant' 
kurių užplaukus 
žeisti.

Jeigu pavargęs 
miegojęs, neik į

Niekuomet perilgai nepasi
lik vandenyje, pusė valandos 
ir geram plaukikui užtenka. 1 
Geriau trumpą laiką pabūti1 
vandenyje, truputį pailsėjus1 
vėl eiti.

Tuoj pavalgę neikite į van
denį. Po valgio gerai palauk- ■ 
ti kelias valandas.

Išsigėręs svaiginančių gėri
mų irgi neik į vandenį, tas 
yra pavojinga.

Po sunkaus darbo pailsėk 
kelias valandas ir tik tada eik 
į vandenį.
, Sloga sirgdamas irgi neik į 
vandenį, širdies liga sergan
tieji taipgi privalo būti ypa
tingai atsargus, nes pergreita 
permaina blogai gali atsiliep
ti. širdies liga sergantieji grei
tai apalpsta ir vandenyje bū
dami gali nuskęsti.

Neik į vandenį kai esi įkai
tęs, suprakaitavęs, lengva 
gauti mėšlungį. Nebėk į van
denį greit, bet iš lėto apsišla- 
pindamas krutinę, galvą ir vi-

šalta arba lupos pradeda mė
lynuoti, tuoj išeik ir apsirė- 
dyk.

ra žmonių ir neik vakare. Ir 
vandenyje nemandravok ir

- ’ •, NAUJIENŲ-A CM E Telephotu
Vice prezidentas Henry Wallace bando pirmas “dirbtino šilko” — medvil

nės kojines, karias jam prisiuntė gamintojai. Kojinių dirbtuvės pertvarko savo 
mašinas ir vietoj šilkinių kojinių, rengiasi gaminti ir jau gamina medvilnines.

Peoples Radio 
i rogramas
G: ežios dainos, nau’i juokai, 

dramos, smagi muzika, 
j.anenynes

Šiandie, tmlradienį, 7lą valai;- 
ą valiare, radio klausytojam 
us rmagu ir įdomu praleist 
raiiią valandė.ę prie rad’o i 
?.sik ausyti “Pcoplcs” rrgu ia 
g antradienio programo.
šlrndie programas bus 

<us ir domus. busi< ės iš
ų numeriu, kariuos ispi.uye zy 

:nvs iejuliariai radio talcnla 
;e utes Pranenskaitės, “Dėde’ 
Vaitekūnas, žiivu prane. v>ai 
patarėjai ir 1.1.

Taigi, nepamirškite užsista 
radio ir pasiklausyti.

Rcp. xxx

KODĖL LAUKTI?
KAINOS KYLA

Jus dar galite gauti ilgalaikius 
išmokėjimus. Įmokėkite tik $5. 
1935 
1935 
1934 
1933 
1936 
1936 
1937 
1935 
1939 
1939 
1940

Plymouth Sedan ........ $ 95
Ford Sedan ..............  85
Nash Sedan ...........„....... 95
Plymouth Sedan .......... 65
Plymouth Sedan ----- 195
Ford Sedan ................... 135
Ford Sedan ........... ...... 195
Chevrolet Sedan ....... 145
Plymouth Sedan ....... 395
Pontiac Sedan ............. 435
Plymouth Sed&n ....... 445

100 kitų puikių barenų.
Tiesiogis fabriko atstovas

WEN2EL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey 
Atdara vakarais ir sekmadieniais

f, r. 
n m į AR ŽINOTE KĄ :

“KELEIVIS”

lyti

nepersidirbk, nes persidirbi- 
maš yra pavojingas.

Juroje plaukimas yra svei
kesnis, nes juros yanduo turi 
druskos ir jos bangos daug 
stipresnės. 1 /

Atsargiai elkis su vaikais. 
Duokite jiems pažaisti negi
liam vandenyje, kol jie įsidrą
sins ir nežinos baimės. Sykį 
vaiką išgąsdinus, jau sunku 
vėl prie vandens pratinti. Lai 
kyk jį rankose, kol jis nepa
jėgia savimi rūpintis. Niekada 
nemesk jį į vandenį, nes jis 
nenorės plaukti.

Pavargęs plaukimas neturi 
jokios vertes. Neeriznk ir 
juokus nekrėsk iš draugų, ku
rie negali plaukti. Ir nemes
kite viens kitą į vandenį. Net 
ir prityrusieji plaukikai gali • - • • •prigerti, .

Look Behind You, Sam!

N A U J I E N O S E”

Victory ’V’ Seen
Throughout Nation

MILLION5 AGREE—Miracle Whip does work uionders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressin".

NEW YORK (Special) — Thou- 
sands of “V for Victory” buttons 
wėre being distributed this week 
.throughout the country by the Fight 
for Freedom Committee.

REMKITK TUOS, KURSI'

jeigj.i nep^i s ttaiko 
prib’^ sveiko" ‘pakito ^F^p&ptaŠtų 
saugumo taisyklifr?^

Members o f the FIGHT FOR FREEDOM Committee everyivhere 
in the nation have telegraphed and ivritten the President, and their 
Representatives and Senators in Congress, “JFhy haven’t tve expelled 
the Axis Ambassadors!”

Everybody ravės ai

&MLRACLE WHIP!
I ts" d i ff e re n t ’ fl a vo r 
always makės a hit.

This is the symbol that repro- 
aents eventual destruction of Hit- 
lerism. Although the “V” is verbo- 
ten by the-Nazis, it is now seen on 
all sides in the overrun countries 
'of Europe. It is also heard tapped 
out on tables and store-windows—- 
three short and one long, its equiva» 
lent'ift the Morse code.

1 To date, infuriated Nazis have 
thrown into Jail thousands of people 
in occupied Europe for scrawlmg 
the “V” on walls and sidewalks, 
and for “telegraphing” it by means 
of-applause at their movies. , 

1 It’s now even heard -on the radio 
in this country. Editors ūse it in 
their papers, and Business firms on 
their stationery.

i Fight for Freedom was the first 
organization to promote adoption 
of the “V” in this country, and to 
popularize ūse of the Morse code 
Symbol for that letter,... —. Young 
women members here of Fight for 
Freedom are pinning “V” buttons 
on the lapels of pedestrians.

I P.S. Ūse it in your own corres- 
pondence. z

Mardiimvnai I * Kišeniniu pci,iuku i!crsi- -E ** * į? 1X111 11 kirtęs gerklę mirė gydytojas

Kiek Didžiojo Karo 
Metu Buvo Mobilizuota 
Karių ir Kiek jų Žuvo?

Visose kariaujančiose vals
tybėse Didžiojo karo metu bu
vo mobilizuota apie 60 mili
jonų vyrų. Karo tarnybon Vo
kietijoj buvo pašaukta apie 
13 m ii., Austro-Vengrijoj 8 
mil. Turkijoj —1,600,000, Bul
garijoj— 600,000, Rusijoj — 
i i mil., Prancuzjoj — 9 in 1., 
Didžiojoj Britanijoj — 7 imi., 
Italijoj — 5,200,000, Amerikoj 
—2 mil., Rumunijoj — 600,- 
()()(), Belgijoj —, 480,000, Ser
bijoj — 600,000,/. Graikijoj —■ 
200,000, Portugąlijoj — 40,- 
000, Japonijoj—u30,000. . (l

Žuvo iš viso 9,2 milijonai.
Atskiromis valstybėmis Di

džiojo karo žuvusieji taip 
rodo:

Vokietijos — 2,036,000 
rių, Austro-Vengrijos
200,000, Turkijos — 300,000, 
Bulgarijos — 90,000, Rusijos 
—2,250,000, Praųcuzijos —1,-

Britanijos 
— 70,000, 
Valstybių 
Portu ga-

900,000, Didžiosios
—800,000, Belgijos
Jungtinių Amerikos 
—40,000, Graikijos, 
lijos — 12,000, Japonijos —1,- 
000.

Sužeistųjų visose kovojan
čiose valstybėse buvo apie 
19 milijonų karių, 
nu liko invalidais c /

Įdomus Nuomininkai
Viename Šiaurės Amerikos 

prekybos susiekimo orlaivy

dą ir ėmė perėti vaikus. Ne
greit orlaivio vairuotojas pas
tebėjo, kad vienos rankenos 
traukimas yra sunkesnis negu 
kitos ir ėmė ieškoti defekto. 
Ir kai jis iš Naujorko nuskri
dęs j Kaliforniją, ir su rimtu
mu ėmė orlaivį tikrinti paga
liau atrado žvirblių lizdą, ku
riame tupėjo patelė, o. patinė
lis pakilęs iš kitos orlaivio 
vielos, aplink skraidė ir gar
siai čiauškėdamas tartum pra
šė:—Buk geras — neišardyk 
musų namų.

Privatines kompanijos skel- 
kad prie naujai statomos

Dr. William E. 
Washington st. 
atrastas garaže 
wood avenue.

Cary, 55
Jo kūnas 
ties 5552

East 
buvo 
Ken-

bia, 
Buick dirbtuvės. North avenue 
ir Mannheim Road, pastatys 
biznio centrą už $5G'0,CJ0. Bus 
kelies krautuves, kino teatras 
ir kitos pasilinksminimo įstai
gos.

pasislėpę jį
savo
jį į

parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

i Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
1 ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
1 ta jį skaityti?
• Net kunigai
! studijuoja, nors
■ jonims draudžia
‘ paimti.
I “Keleivį”
J dėl to, kad
■ taikau j a ir
J skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap- į 
J gavikus jisai lupa be jokio į
■ pasigailėjimo. į

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

“KELEIVIS”
c 253 Broadway, į 
į SO. BOSTON, MASS., į

OBE

Dabar Laikas Malevoti!

MADOS
1411 So. Halsted St.

at-

k a-

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

Garsinki tęs ‘N-nose”SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

Tel. CANal 5063

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybes fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion 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 visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

uropoje
Jei norite žinoti apie karą 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. Chicagoj e ir Europoje—$8-00,
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS.
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

4695

No. 4695 — Jaunutėms suknelės. 
Sukirptos mieros: 2, 4, 6, 8 ir 10.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl a ti
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dcpt., 1739 
So. llalsted St., Chicago, III.

JACK SWIFT

(Vantas ir pavardė)

(Adresas)

DAZING 0LOVV5 
OF NATŲRE 

AFTER 
EARTH’S AXIS 
HAS SHIFTED.

IMĮANKIND 
STRUQ(3LE5 
HEROltALLY 
TO SURVIVE

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, 11L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn-------- ,
Mtaros —--------- ----per krutinę

............ ■......... ■ .... .............. ................................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------------------------- .................................................................... .

(Miestą* ir valstija)
S99BPS

AUSTRALU A IS AN ANTARCTIC VVORLD 
WITH THE NEW SOUTH POLE JUST OFF 
ITS SOUTHWEST TIP. EASTERN UNITED 
STATES, AS FAR SOUTH AS FLORIDA, 13 
IN THE ©RIPOFARCTIC CONDITIONS.



Antradienis, rugsėjo 2, 1941 , .^cago, III.

P \fESANSAS
C. Delisle Burns.

Kol Italija žiurėjo jy žie
mius, kaip į užburtą kraštą, 
kur galima rasti įkvėpimo 
menui ir lengvą pragyveni
mą, Anglijoje netikėtai ėmė 
plėtotis scenos menas, šešio
liktojo amžiaus pabaigoje 
bent tarp miestiečių pradingo 
Viduramžių pažiūros į gyve
nimą. Shakespeare’o dramose 
ir tragedijose jau kalbama 
tiktai apie žmonių geidulius 
šioje ašarų pakalnėje, nebe
minint nei dangaus, nei pra
garo, nei velnio, nei angelo. 
Charakteringa Renesanso įta
ka matoma ir čia: (1) daug 
Shakespeare’o temų ir asme
nų paimta iš Italijos vers
mių; (2) jo dramų ir tragedi
jų didvyriai yra aukštos kil
mės žmonės, italų vadinami 
“principi”, o ne piemens, au
dėjai nei dailidės. Iš Shakes
peare’o kurinių matyti, kiek 
Anglija buvo skolinga Italijai, 
bet tą skolą išlygino Shakes
peare’o įtaka Prancūzijos ir 
Vokietijos civilizacijoms. Tai 
yra be ne aiškiausias pavyz
dys žmonių santykiavimų iš
daviniams suprasti. 'Palyginti 
menkos vertės pasakos iŠ vie
nos tautos atnešamos kiton ir 
čia virsta drama; drama, nu
nešama į kitas tautas, išva
duoja žmones iš siauro klasi
cizmo ir kiton kalbon išversta, 
duoda svetimoje scenoje nau
ją gyvenimo atvaizdą. Pran
cūzijos Renesanso ' literatūrą 
sunkino, kaip ir Italijoje, 
prancūzų kalbos artimumas 
lotynų kalbai; tačiau ir čia

jau matome, kaip Rabelais 
juokiasi Viduramžiais ir giria 
naująją visuomenę, priėmu
sią obalsį: “Daryk, kaip tin
kamas.” Penkioliktojo am
žiaus prancūzų Renesanso li
teratūroje randame Ronsard’o 
ir du Bellay'o rašytus, ir to 
paties amžiaus pabaigoje — 
Montaigne’o raštus. Tokiu bil
du naujasis gyvenimas sukū
rė naujų poezijos ir prozos 
formų; poezijos formos sąži
ninga^ tobulumas ir daugybe 
senovės klasikų citatų Mon
taigne’o raštuose rodo, kad šio 
naujojo įkvėpimo versmės 
buvo Italijoje.

Tuo tarpu italai jau mokė
si iš kitų tautų. Flamandai 
vadovavo muzikoje, bet ir 
muzikos srityje Italija, neilr 
gai trukus, virto svarbiu mu
zikos centru. Prieš Renesansą 
Dufaij iš Tournai išgarsėjo 
savo nauju harmonijos' meto
du ir pats 1380 m. ėmė tar
nauti popiežiui Romoje. Jos- 
quir de Pres. iš Antverpo 
(1445-—1521 m.) tarnavo po
piežiaus bažnyčioje, tuo metu 
buvusioje Lorenzo de Mediči 
rūmuose Florencijoje; vėliau 
jis perėjo Prancūzijos kara
liaus Liudviko X-jo tarnybon. 
Jo mišios ir giesmės buvo 
spausdinamos jr platinamos 
Italijoje ir Vokietijoje. Daug 
ir kitų flamandų muzikų iš
keliavo į svetimus kraštus, ir 
Flamanduos stilius turėjo įta
kos Italijos ir Prancūzijos 
muzikai. Palestrina (1514— 
1594 m.), didžiausias Italijos 
muzikas, iš pradžių rašė savo 
kompozicijas Flamandijos sti-

SUSITINKA GOLFO MĖGĖJAI
/

i

I

I

I

I

V AUJIENU-ATMV Tulep*-
Kairėj matome Spokane, Wish., gyventoją Bud 

Marvin Pasadėna, Cal., gyventoją Pat Abbot besisveiki
nančius prieš rungtynes, kurios vyksta Omaha mieste, 
Neb. Jiedu rungsis dėl galutinio trofėjaus ir nežinia, 
kuris bus laimėtoju.

naujas pasaulis, Otekas apie jį 
nė nemanė kitaip, kaip tik 
apie laukinių žmonių gyvena- 

' mą žepię, kur galima rasti 
aukso. Ispanų įsiveržimo A- 
merikon vadai, žinomi vardu 
Konkvistadorai (Conąuistado- 

1 iręs), daug prisivogė ir dar 
daugiau sunaikino turtų A- 
merikoje.

Svarbesnės, tuojau matomų 
išdavinių atžvilgiu, buvo por
tugalų kelionės aplink Gero
sios Vilties Smailagalį į Ita
liją. Teisybė, Magelanas, su
keliavęs baisią kelionę (1519- 
1522 kn.) aplink Pietinę Ame
riką, per Ramųjį Okeaną, bu
vo pasiekęs Aziją, bet kelionė 
Rytų Ii/kui buvo naudinges
nė. Tryliktame amžiuje vienas 
Genuos laivas, išplaukęs Af
rikos pakraščiais, ieškojo ke
lio į Indiją; tas laivas žuvo ir 
niekados jau apie jį niekas 
nebegirdėjo. Portugalai, kuni
gaikščio Henriko jūreivio ra
ginami, tarp 1420 ir 1460 m., 
tyrinėjo vakarų Afrikos pa

kraščius ir buvo pasiekę gana 
tolimas vietas Pietuose. Pa
galiau, 1497 m. Vaško de Ga
ma apsuko Smailagalį, persi
yrę per Indijos Okeaną ir su
stojo Kalkutoje, pietų vakarų 
Indijos pakraštyje. Tada ja<i 
prasidėjo kelionės aplink Af
riką ir jomis Europa palaikė 
artimus santykius su Indija ir 
Kinija. Portugalai pirmieji 
pasiekė Kiniją jūrių keliais, 
ir 1517 m. pradėjo prekybą su 
Kantonu.

Bet įeiti pačion Kinijon bu
vo daug sunkiau, nekaip Indi? 
jon; tad su Kinijos civilizaci
ja vėliau susipažino per mi
sionierius, ne per pirklius. Pa
skum portugalų keliais ėmė 
plaukti danai, prancūzai ir 
anglai, ir vėliau jie paveržė 
portugalų vietas.

(Bus daugiau)

REMKITĘ TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

^BRIDGEPORT ROOFINO AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, vynas, stoglangius Ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname '^et 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso- 

' mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki* 

i te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KETSTUTO SAVINGS 

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

3236 S Halsted St. CĄL. 4118

liuni, tik vėliau, būdamas po- amžinai vartoti druską ir su- 
piežiaus tarnyboje, išplėtojo'dylą mėsą, be abejonės, įky- 
savo gražiausią muziką. Tais rėdavo, tad rytiečių gvazdi- 
laikais šviesuolis vyras arba

tad rytiečių gvazdi
kai, šaknelės ir tt. turėjo pa-

moteris turėjo mokėti griežti 
bent kokiu instrumentu*).

sirodyti kaip dideli gardumy
nai. Toliau, civilizuoti rūbai

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant UžsaVvr-n 
F’R AN’KOM lazdas . , mes NUMIERUOJ AM ir užkabinam 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th <*PTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

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

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
’ kuris yra išdirbamas Chicagoje,
• yra geriausias ir stipriausias iš 

visų stokeriu. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti.
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man- ] 
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz- 

. nyje ir . suteikia pilną užganėdi-
• nimą.

CRANE COAL COMPANY
53.32 So. Lonff Avenue

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Ruą# įsi geri ausiu mainų, daug $8.25 
dulkių išimta. .. 

Perkant 5
SMULKESNI

BLACK BAND
Sales

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

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.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(ta;V
*• Ovcittj 11 O O O L./

Telefonas ATLANTIC 4290.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite

“SOUTH CENTER”

Vardas

Adresas

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

O Apšildymu
O Plumbingu

(“1 Stokeriu
H Sienų Tailu Telefonas

Viduramžiais ir Anglijoje 
buvo didžiai susidomėję mu
zika; Henriko VH-jo ir Elz
bietos laikais — jie patys bu
vo geri muzikantai — prasi
dėjo smarkus muzikos tobu
lėjimas. Tallis, miręs 1585 m. 
ir Bird (1538—1623 m.) gali 
būti priskirti prie didžiausių 
Europos muzikų.

Renesanso permainos atsi
rado naujųjų išraiškos meto
dų, naujojo meno gaivumo ir 
grožės ieškojimo dėka. Vė
liau jau atėjo pasišventimas 
mokslui ir ieškojimas teisy
bės. Tatai apsireiškė) ir nau
juosiuose Koperniko įrody
muose, kad žemė sukasi ap
link saulę, nors niekas nega
lėjo to nei jausti, nei matyti.. 
Tai buvo Tycho Brahe ir Kep
lerio planetų kelių tyrinėjimų 
išdavinys. Tuo tarpu Galilco 
tyrinėjo kimų kritimo įstaty
mus. Vis dėl to Renesansas 
buvo labiau meno ne kaip 
mokslo laikmetis. Tačiau pa
matinis mokslo principas jau 
buvo suprastas,—vadinas, jog 
įsitikinimui gauti reikalingi 
tinkami įrodymai, arba, ki
taip sakant, tai kodėl mes ti
kime yra taipjau svarbu kaip 
ir kam tikime. Žinoma, Vi
duramžiais jau žinojo, jog kai 
kurie dalykai nėra tokie, kaip 
atrodo, tad ir Kopernikas ne
reikalavo iš žmonių per daug. 
Bet (Viduramžiais tokie keisti 
apsireiškimai būdavo vadina
mi stebuklais, tuo tarpu že
mės judėjimas ir sukimasis 
buvo ne stebuklas, tik faktas, 
prieitas protavimais. Jei pro
tavimas galėjo atpalaidoti že- 
m'ę ir išstumti iš po dangaus 
grindis, tai ko daugiau besiti
kėti? Bailys laukė baisiausių 
padarinių, bet drąsuolis ir to
liau sau galvojo ir protavo.

niekados nebūtų išsiplėtoję 
žiemiuose iš vilnų ir kailių be 
šilko ir medvilnių iš Rytų. 
Bet penkioliktojo amžiaus pa
baigoje karavanų keliai būda
vo pastojami, ir Italija vis 
mažiau ir mažiau tegaudavo 
prekių iš Rytų. Atėjo turkai. 
Per metų metus jie puldinėjo

i civilizuotas Rytų Azijos tautas1 
: ir galų gale 1453 m. paėmė 
Konstantinopolį. 1517 m. jie 
paėmė Kairą ir sunaikino di
džiausią Viduramžių turga
vietę, kur Vakarų žmonės su
sitikdavo su rytiečiais. Kelias 
į Rytus buvo uždarytas. Vene
cijos turtai ėmė mažėti. Pran
cūzų ir flamandų miestai vir
to dideliais prekybos centrais. 
Jau 1450 m. Bourges miesto
pilietis Jacąues Coeur turėjo
prekybos santykių su visais 
Europos centrais. Bet jei ne-! 
buvo galima įeiti į Rytus sau- 
sžemio keliais, tai ar negali
ma surasti kelio jūrėmis?: 
Marko Polo, atsimenam sakė,' 
kad už Kinijos esąs didelis' 
okeanas; be to, kai kurie mo-J 
kslo vyrai pasakoja, kad pa
saulis yra rutulio pavidalo.
Kas pasieks Rytus jūrių ke
liais, tas suras neįmanomas
turtų versmes, galės duoti Eu
ropai visa tai, ko ji dabar, 
matyt, nebetenka. Šitos sąly
gos ir drąsino jūreivius ieško
ti laimės Vakarų okeane.

Visų svarbiausias atradimas 
buvo išdavinys kelionių, ku-^ 
rias sukeliavo Ispanijos lai-^ 
vais Genuos jūreivis Kristo- 
pas Kolumbas, — prasidėjo 
ilgainiui dideli ir svarbus san-į 
tykiai tarp Europos ir žmonių 
to krašto, kurį šiandien vadi^ 
name Amerika. Bet Kolum
bas tarėsi atradęs Aziją. Ir 
kai paaiškėjo, kad tai yra'
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Suomija ketina trauktis iš karo
Paskutinėmis dienomis pasklido gandai, kad Suomi

ja ketina pasitraukti iš karo ir ieško būdų atsteigti tai
ką su Rusija. Pereitą savaitę suomių militarinis atašė 
Washingtone, pulk. Per Zillacus, tuos gandus patvirti
no, pareikšdamas, kad Suomija nori tiktai išvyti bolše
vikus iš Viipuri (Viborgo), kurį Stalino Raudonoji ar
mija pernai metais išplėšė suomiams. Kai suomiai atsi
ims savo teritoriją iš Rusijos, tai jie toliaus neis; suo
mių armija, sako pulk. Zillacus, jau vargiai dalyvaus 
Leningrado puolime.

Viipuri yra antras savo dydžiu Suomijos miestas, 
šeštadienį suomiai paėmė jį šturmu, sunaikindami tris 
Raudonosios armijos divizijas. Miestą suomiai rado 
griuvėsiuose, nes bolševikai iki paskutinės valandos 
vykdė jame Stalino padiktuotą teriojimo taktiką. Ta
čiau suomių tautinis sentimentas yra patenkintas. Jiems 
belieka tiktai dar išmesti raudonarmiečius iš tvirtovės 
Hango, kuri pereitų metų pavasarį taip pat buvo ati
duota sovietams, ir Suomija bus atgavusi kas jai pri- 
klauso. ; , j. iMiJMlfci

Toliaus suomiams nebebus prasmės tęsti karą. Vo
kietijai tarnauti jie nenori. Nors kova prieš bolševikus 
padarė juos faktinais Vokietijos talkininkais, bet, kaip 
Suomijos atstovas Washihgtone pasakė, nei suomiai vo
kiečiams, nei vokiečiai suomiams nėra davę jokių pasi
žadėjimų. Suomiai pakėlė ginklų prieš sovietų Rusiją 
ne su tikslu padėti Hitleriui, o tiktai dėl to> kad jiems 
pasitaikė proga “atsiteisti” su Maskva, kuri 1939 m., 
be jokio pagrindo, užpuolė jų žemę.-

Mums jau teko šioje? vietoje, nurodyti, kad Suomi
joje buvo stipri opozicija karui priėš rusūs, bet bolše
vikai Suomiją išprovokavo, bombarduodami jos miestus, 
kai tik prasidėjo mūšiai Vokietijos-Rusijos fronte. Suo
mijos valdžia pakartotinai protestavo prieš tas sovietų 
oro atakas, pareikšdama savo pasiryžimą laikytis ne
utraliteto kare tarp nacių ir bolševikų. Tiktai guomet 
Maskva tų protestų nepaisė ir jos lakūnai nesiliovė mė
tę bombas j Elsitikį, tai Suomijoje paėmė viršų karo 
šalininkai ir ji ėmė kariauti. Suomių ginklas sudavė 
skaudžių smūgių rusams..

Bet dabar, kuomet Suomijos žemė yra baigiama ap
valyti nuo raudonarmiečių, tai Suomijoje vėl sustiprėjo 
karo priešų balsas. Socialdemokratai ir darbininku są
jungų vadai, kurie visą laiką priešinosi tam, kad Suo
mija kariautų prieš Hitlerio priešus, daro spaudimą į 
valdžią, reikalaudami sustabdyti karo veiksmus; Šitai 
opozicijai augant, karas Suomijos pusėje turės sustoti.

Jisai sustos greičiau, jeigu Anglija ir Amerika pa
dės Suomijai likviduoti tą situaciją, kurioje ji atsidūrė, 
stodama į karą, nes Hitleris, žinoma, stengsis visomis 
priemonėmis sulaikyti Suomiją nuo pasitraukimo iš 
karo.

Turi susiprasti ir Maskva. Ji yra kalta, kad suo
miai stojo į karą. Maskva privalo bent dabar atsisakyti 
nuo keršto ir agresingų užmačių prieš tą šiaurės res
publiką ir pasiūlyti jai taiką.

Sugriautas Talinas
Estijos sostinėje, Taline; bolševikai laikėsi daug il

giau, negu kituose Pabaltijo miestuose.
Iš Kauno ir Vilniaus raudonarmiečiai buvo išvyti 

pirmose vokiečių-rusų karo dienose, piFnia bėgu atvyko 
nacių divizijos. Todėl Kaunas ir Vilnius beVeik nenu
kentėjo nuo vokiečių artilerijos ir bombonešių.

Rygą naciai paėmė liepos mėnesio pradžioje, po tri
jų dienų atkaklių mūšių su Raudonąja armija. Latvijos 
sostinėje daugelis namų sudaužyta, gatvėse kanuolių 
šoviniai išplėšė didėlės dudbės.

Bet estų Talinas yra dar labiau sunaikintas^ Jį 
griovė vokiečių artilerija ir jį degino bolševikai, — kad 
naciams tektų kaip galint mažiau grobio. Tačiau skau
džiausi nuostoliai yra padaryti Talino gyventojamsj 
estams, o ne Hitleriui.

Talinas buvo gražiausias miestas tie tiktai Estijoje, 
o ir visame Pabaltijy. t)abar toje vietoje stūkso griuvė
sių ir nuodėgulių krūvos; Kokia nauda iš to sovietų Ru
sijai? ?-

Pereitą vasarą, kai < Stalinas pagrobė Estiją, Jisai

NAUJIENOS, Chtergs, UI.
............................. - ~        ...................................... , —.... . ■- . - ■ - -.r.........................

reikęjo Šitokioje situacijoje da-

Iš spci&hštų piises buvo pa- 
dlibtdš kitas reždiiucijds pro- 
jėklAs, ir po bendrą diskusijų I 
buvo pasiūlyta: IŠEilkti rezo-l 
liUcijų koftiisiją Iš 5 ASinenų, 
SU sąlyga, kad į komišiją įeitų 
tožofiucijiį UtdtiLdl; ir kad ko- 
iilišįjU pagamintų iš įtaikių jai 
ptoj^ktį' bėndhą ftžblįučiją ir 
taportiičitą šbihitii. Bet D r. 
Šiitipaš lUftl pitUiUi pUsipricši- 

h- ateisi dalyvauti kom> 
Sijoje; atsisakė net šit kbm'si- 
ja kalbėti; ^baryklte, ką neri- 
tė!” — pUfeiSkė jisai, hiesda-J 
itiafe savo rašinį ant stalo. ‘ 

p tai kas kėlė skandalą?
Tautininką vadui Ulšišak.us 

Su seimo dUUgtmia kooperuoti, 
socialistai ir Iiepartihiai dele
gatui atliko tai, kas SUSitiariu- 

rsiosė aplinkybėse buvo galima, 
jkežblluciją komisija pasitenki
no principiniu pareiškimu apie 
lietuvių tautos teisę spręsti sa
vo krašto likimą, 
tautiniu 
kliu.

Reikia 
kai Dr. šliupas išsivedė savo 
šalininkus (seimui jau pasibai-. 
gils) į kitą svetainę, tai ir tau
tininkų SušiHhkimas jo rezo- 
Udcijos heprieinč. Jos vietoje, 
jie nutarė reikalauti Lietuvai 
“beiit autonomijos”. Autonomi- 
jąv Vėliau teko keisti į “nepri
klausomybę”.

Triukšmas dėl Fondo
Smarkiausias susikirtimas 

Brooklyno seime tačiau įvyko, 
svarstant sumanymą apie fon
do steigimą Lietuvos karo pa
bėgėliams šelpti. Pirmiausia, 
buvo ginčą dėl klausimo, ar į 
tą fondą bus renkamos aukos 
tik labdaringiems tikslams, ar 
taip pat ir politikos reikalams.

j Jeigu socialistai butų buvę i Lin(į per Nerį pastatytus tris 
j tokie partyviški, kaip juos pie- tiltus. Tačiau nei viena, nei 
šia Vyt. šitvydas ir jo infoh- Litą, jiems atlikti nepavyko: 
muotojdS, tai jie butų galėję bolševikai buvo sunaikinti, ir 
sudalyti šcimO politišką fondą tiltai, be mažų sugadinimų,; 
ir, turiiit didelę 'daugumą dele>- kurie tuojau buvo pataisyti, 
gatų savo ptišėjė, paimti tą fbh- išliko sveiki. Sovietų atkaklų 

| dą savo kohttolcn. Bėt jie to-1 priešinimąsi liudija apie Jo- 
sudegintų

bei šar- 
įvairiau-

sios karo medžiagos.
Per

ir 'iiiiia

APŽVALGA
PALIKO TIKTAI PAtlLA

mEnto iškaba
nėš FrŪhcUžijoje žlUH j tilbš 
kebliu maifiytojUs ŠU panieka 
ir pasigailėjimu.

Antradienis, rugsėjo 2, 1941

BOLŠEVIZMO LIKVIDAVIMO DIENOS 
JONAVOJE

Diktatoriška tnaršžlld Pėt&hid 
valdžia niitarė Sušpėhdūbti Rran- 
čūzijbs parlarhėnto riariiį (atsto
vų ir senatorių) algaš, o pAl- 
lathento narids ištremti iš ‘‘so
stinės” Vichy į mažą pajtirio 
miestelį, Chhtel-Guyon lės BahiS;

Tačiau viski panaikinti tre
čiosios respublikos parlamentą 
valdžia tlar nedrįsta; todėl ji 
paliko parlamento iškabą ant 
viertbš trobos Vichy mieste.

Tuo tarpu 100 atstovų ir se
natorių susiorganizavo ginti sa
vo teises. Pranešama, kad šito 
judėjimo iniciatorius esąs Ed- 
ouard Herriot, radikalų vadas, 
buvęs Lyons burmistras.

FRANCUZIJOS SOCIA
LISTAI VEIKIA 

SLAPTAI

Per Lisaboną atėjo į Ameri
ką žinią apie Francuzijos so
cialistų veikimą okupuotoje ir 
neokupuotoje teritorijose.

Paryžiuje socialistai leidžia 
nepehiodihį laikraštį “Panta- 
gruel”, kuris yra spausdina
mas slaptoje spaustuvėje. Ne
okupuotoje Prancūzijoje yra 
slaptai leidžiamas kitas laikraš
tis, “La Libėrte”.

Prieš Pėtainb vyriausybę ko
voja taip pat profesinių sąjun
gų federacija — Gonfederatioh 
Generalc du Travail. Jau per- 
na i mę ta is j v ji^iii((zgė ryšiuš 
su Katalikų JįJpjbininkų Sąjun
ga, kuri taip pat yra nusista
čiusi prieš Vichy politiką.

Kokie du mėnesiai laiko at
gal socialistų partija buvo su
šaukusi slaptą konferenciją, 
kuri priėmė platų veikimo pro
gramą.

Tarp žymesniųjų Francuzto 
jos socialistų, kuriuos Vichy 
kapituliantai laiko kalėjime, 
yra Jean Lebas, buvęs darbo 
ministeris Blum’o kabinete.

KOMUNISTAI DISKRE
DITUOTI

Francuzijos komunistai ne
teko daugelio savo rėmėją dar
bininką masėse. Nė viena dar
bininkų judėjimo grupė jais 
nepasitiki. Bet naciai buvo pra
džioje labai palankus komtiniš- 
tams. Vokiečiams bkUpavūs di- 
dėšhiąją dalį FrancūžijoSj ko
munistai tuojaus pradėjo leisti 
sūvo organą “L’Humūilitč”. 
Pereitą melą rugsėjo mėhešį 
jo nusistatymas buvo toks: 
Mums nerupi “dviejų imperia
lizmų — anglų ir vokiečių — 
kova.”

Bet žmonių sentimentas kei
tėsi, ir pereitą sausio mėnesį 
komunistų laikraštis jau buvo 
priverstas nusistatyti prieš vo
kiečius, kurie negailestingai iš
naudoja okupuotą kraštą. Ta
čiau “L’Humanitė^ dai1 vis ne
siliovė ytioltiši Angliją ir gėh. 
De Gaullc šalininkus.

Birželio mėnesį Hitleris štai-, 
ga užpuolė sovietų Rusiją; 
FbanCūzijbš kbmUiiiŠttiš Šita 
eksplozija nacių-bolševikų fron
te užklupo betikėtai. Jife iiėsū- 
spėjo urnai gauti naujų m* 
strukfcijų iš MaškvbS; todėl, 
kuomėt nacių divizijos jau gul
inėsi su Raudonąja armija, 
Francuzijos komunistai dar vis 
skteidė IttpėliUs, smerkiančiu# 
bHtų “impėCializiną”.

šiafldfen FMttctižijos v komu
nistai neriasi iš kailio , agituo
dami UŽ > dbmbkfatijų bfendrii 
frontą prieš “hitleriškus besti
jas”. Bet visi rimtesnieji žmo-

Įiasigdiiėjhmi.

KARTOJA SKKVS 
Ptt AŠIM AN t MtJŠ

šiohiis dienomis mąms teko 
parodyti įvairius iiėliksidiiius 
p. Vyt. Širvydb pasakoj aite 
apie 1914 m. Brooklyho seimai 
ir įvairius fondus. Dar daugiau 
netiesos jisai paraše apie tą pa
tį dalyką . kitamė straipsnyje, 
kuris yra įdėtas “Dirvoje”.

Vyt; Sirvydas kartoja kitokią 
istoriją iš kokios tai “Aušri
ninko” knygos:

“Suvažiavo daugybė žmo
nių. Tartasi kaip geriau Lie
tuvai teikti medžiaginę, dva
sinę ir politinę pagelbą. Su
statyta plati programa. Bet] 
socialistai sukėlė skandalą (!; 
— Red.), vedami Nau
jienų redaktoriaus P. Grigai
čio. Jisai, kaip tyčia, kiek
vieną Dr. šliupo rezoliuciją 

< boikotavo, niekino ir siūlė 
savas: Jo išanksto organizuo
ti šalininkai taravo šauks
mu, kojų trenkimu į grindis. 
Atrodė, bus prieita prie muš
tynių, bet tautininkai buvo 
kultūringesni (? — “N.” 
Red.) už socialistus: polici
jos šaukti nereikėjo. Jie ap
leido salę ir susirinko kitoje 
vietoje; Pasidarė du seimai.”
žmogus, kuris Sugalvojo ši

tą Įidsaką, tašė, matyt, tUfedd- 
miis nė^t'yhb šąžiiię. Gal būtį 
jisai ' jiatš dalyvavo triukšmo 
kėlime ir1 paskui SUmaiie šavd 
hėkuitiirihgą elgesį pateisiliti.

Socialistai jokio skandalo 
Brooklyno seime nekėlė. Prie
šingai, jie dėjo didžiausių pa
stangų; kad srovės susitartų 
bendram vbjkįmui. Apie šitokį 
jų nusistatymą liudija jau tas 
vienas faktašj kad jie, kontro
liuodami beVeik dviejų trečda
lių dhugumą’ seime, nebandė 
įbrukti seiihui nė vienos parti
nio turinio rezoliud jos.

Vytinusioji politiškoji rezO- 
liucija; kurią pasiūlė seimui P. 
Grigaitis -^' kad Lietuvai butų 
pripažinta tautinio apšispi-endi- 
mo teisėj —;biivo pHimta. vien- 
balst &ų kadangi net ir krUštuti- 
niausiėji tautininkai negalėjo 
prieš ją nieko rimto pasakyti. 
Tik Dr. šliupas ir kai ktine jo 
šalininkai štisilaifcė iiito bhlsa- 
viindj nepakįsdamij kad bėžb- 
lilibijh išėjo iš socialistų sro
ves.

Vėlesni istorijos įvykiai pa- 
todėj kad “Naujienų” redakto
riaus pasiūlytas Brooklyno sei
mui htisistatymaš buvo teisin
giausias. Juk 1917 metais ir 
prezidentas WilsonftS paskelbė 
tautų apsisprendimo principą, 
kaipo svarbiausiąjį demokrati
nes taikos pagrindą visam pa
sauliui. Tą principą Lietuvos 
Taryba įdėjo į Lietuvos NepH- 
klhtisomybės Deklaraciją, 1918 
m. vašarid 16 d.

Aišku, kad tos rezoliucijos 
pagrindu butų galėjusios susi
tarti visos musą stovės.

TačiUil SO’ciaiistai neboikota
vo ir Dr. J. Šliupo pasiūlymą. 
Jisai buvo atsivežęs į seimą Iš 
anksto paruoštą^ gana kompli
kuoto tUrihto pareiškimą apie 
tai* kaip tUri biitl sutvarkytos 
visas pasaulis, lietuvių santy
kiai su latviais ir t. t. Niekite 
tas jo pai'eiškimas nebuvo pit- 
miatiš skelbtas atba svarstytas. 
Bet Dr. Šliūpas, perskaitęs jįi 
keliems šimtams- susirinkusiu 
delegatų ib nedavęs jo niekam 
pastudijuoti, pareikalavo, kad 
pareiškimaą„b.u.tų priimtas. Kas

pasiremiant
apsisprendimo dės-

pastebėti, kad vėliau,

—Laiktaštis “į Laisvę” pa-j Jonavos partiždnanis ypa- 
sakojd, kaip Johava pergyve-(tingai buvo sunku orgahizuo- 
no bolševizmo likvidavimo tis, nes Čia gyventojų daugu- 
difenas: jma svetimtaučiai, kurie kiek-

“Tlesuš kaip styga plentas vieną lietuvių žingsnį sekė ir 
bėga Jbhavon. Daug jau viso-1 pranešinėjo saviesiems^ Turė
klą ir visbkiausių įvykių ttia-ljo jonaviečiai ir aukų iš par- 
tė šis kėlias. Bet šių metų bir-^tizanų tarpo: žuvo vienas mo- 
želio 22—2.7 dienomis vyku- kytojas iš apylinkės ir vienas 
Sius įvykius, turbut, apylinkės šaulys. Dabar gyvenimas jau 
gyventojai atsimins amžinai ir šiek tiek apsitvarkė, 
šavb vaikams pasakos.

Jau nuo Muravos kaimo, 
tik išvykus iš Kauno, maty ti i 
vienas po kito grioviuose gu
lį sovietą sunkvežimiaų tan
kai, šarvuočiai, sunkieji arti
lerijos pabūklai, vežimai ir j 
kitoks įvairiausias kariuome-| 
nes turtas. ’ _ _

1 išmėtyta įvairių sovietų arti
lerijos sviedinių; kai kur net 
ištisos stirtos sukrautos. Ma
tyt, “nepavejamieji” nespėjo 
jų net iššauti, žmonių ir ark
lių lavonų nebaintyti: jie jau 
nurinkti nuo kelio ir užkasti. 
Pakelyje galima užtikti ir vo
kiečių karių laikinių kaji^. 
Vokiečiai ypatingai gražiai 
palaidoti, kad ir laikinai*

Vokiečių kariai ties Jonava 
pasirodė jau birželio 26 d. Ta
čiau ties Jonava apsuptos so
vietų kariuomenes dalys pa
sitraukė į aplinkinius miškus 
ir įvairiais budais trukdė vo
kiečių kariams užimti Jonavą. 
Čia butą ir didelio kiekio so
vietų tankų ir šarvuočių, ku
rių uždavinys buvo, žūt būt, 
atlaikyti vokiečių puolimą ir, 

’ nebesant kitos išeities, sunai-

Jonavos burmistro ir viršai
čio pareigas perėmė Antanas 
Dovalga, anksčiau buvęs vir
šaičiu. Jis ir vadovauja da
bartiniam miestelio gyveni
mui. i (

ucuas jtk£uiuuiuv-*| Iš Jonavos atmintinomis 
Daugelyje vietų' birželio 14-16 dienomis buvo 

išvežta: mokytojai Balys Gar
mus ir Lunskis šu Šeimomis, 
lln. Pukys su žmona mokyto
ja, darbininkas Leonas Bu
činskas, mokytoja Šidlauskie
nė, vidurinės mokyklos'moky
tojas Vileniškis su šeima, paš
to valdininkas Stanišauskas ir 
daugelis kilų lietuvių. Iš neto
limų Skarulių išvežtasis ūki
ninkas Stepas Nedzelskis ties 
Molodečnu iš ešaloninio trau
kinio pabėgo ir pėsčias grįžo 

namo. i
Tarp daugelio savo “kultū

ringų” antspaudų, sovietai 
Jonavoje paliko ir štai kokį 
atminimą. Kovų metu Jona
vos pašte budėjo valdininkė- 
telefonininkč Malevičienė. Bu
dėjimas buvo pačių bolševikų 
įsakytas, ir ši telefoniuke ėjo 
savo pareigas. Tačiau pasi
traukdami iš Jonavos, bolše
vikai dviem 
šią sąžiningai savo pareigas 
ėjusią apie 40 metų/anyžiaus 
beginklę motelį’ ir pabėgo.”

šūviais nukov€
pareigas

kių “škymų” nedarė. Jie stojo I navą pilni grioviai 
už tai, kad bundas užsiimtų hr sušaudytų lankų 
tiktai šelpimo darbu, nckišailt Vuočių ir kitokios 
į jį politikos. Seimas šitai min
čiai pritarė. | per šiuos mušius Jonava

Šelpimo fondą atskyrus nuo pateko į baisią ugnį. Kilęs gai- 
politikoš, išnyko pavojus, kad sras išsvilino miestelio centrą, 
viena arba kita srove panaudos' Laimingu budu išliko baltoji 
visuomenes pinigus savo parti- Jonavos bažnyčia su dviem 
jOs reikalams. Tai buvo apsau- gražiais bokštais, mūrinė dvie 
ga sėlino mažumai, t. y. kauti- jų aukštų mokykla, šaulių 
įlinkų srovėi. O p. Sirvydas pa- namai, paštas ir degtukų šiau- 
sakoja, kad socialistai.'‘įžūliai dėlių fabrikas stoties rajone, 
atsisakė daryli bent kokių nuo- Jonaviečiai tvirtina, kad per 
laidų tautininkų mažumai”! gaisrą sudegė apie 100 Jona-

Ne ganh to. Ktiomet atėjo vos gyventojų, daugiausia ■ žy- 
LietpvOs Šelpimo Fondo komi- dų. Apie 60—70 iš jų sudegė 
teto rinkimai, tai socialistai pa- viename rūsyje, kuriame jie 
siūlė, kad nuo socialistų ir tau-1 buvo pasislėpę nuo aplink 

lakstančių kulipkų ir patran
kų sviedinių. Sako, kad čia 
žiivusių didelė dalis buvę iš 
Kauno pabėgę žydai.
/ Laimingu budu nepaliestas 
išliko
tiltas. Šalia jo esantis plento 
tiltas buvo sovietų karių api
piltas benzinu ir padegtas, ta
čiau vokiečių -kariai gaisrą 
skubiai užgesino ir tiltas tuoj 
pataisytas. Per miestelį einąs 
tiltas taip pat buvo pabaigtas 
tiesti.

w...... ,į„,......... .

skaičių narių (po 7), o komi
teto pirmininku 
seimo pirmininkas.

Dėl pirmininko 
nesipriešino.

kad paliktų

tautininkai 
Pats Dr. šliupas 

nominavo adv. -K. Gtigį į Fon
do pirmininkus, ir jisai buvo 
išrinktas visais balsais. z Bet 
tautininkų lyderis pareikalavo, 
kad iždininku būtų ne/kas ki
tas, o /tiktai tautininkų srovės 
žmogus

Čia ir prasidėjo batalija. 
Šliupas ir jo šalininkai varto
jo užgauliojančius argumentus, 
sakydami^ kad, jei iždininku 
bus socialistas, tai Fondo pini
gai pateks “socialistų partijai”, 
ir paii; Šitie nekultūringi prie
kaištai buvo visai ne vietoje — 
po to, kai Fondo uždaviniai bu
vo apriboti lik šelpimo dątbU; 
ir, suprantama, jie iššaukė aš; 
irių replikų priešingoje pusėje. 
Jeigu . tautininkai prikaišioja 
savo oponentams norą pasinau
doti Fondo pinigais Savo ''parti
jai, tai kame yra užtikrinimas, 
kad to nedarys patys tauta įlin
kai? . / '■ >», .

Galų gale, buvo pasiūlytas 
kompromisas: rinkti iždlhihku 
nepartinį asmenį. Bet tantinin
kai:. šitą kompromisą atmetu, 
šliupas barškino lazda. į grin-

Jonavos geležinkelio

—. Tanias Paukšt’s. • 
ir prasidėjo

dis ir šaukė ‘‘brolius” eiti lauk 
iš svetainės, jeigu “brol's Ta
rnas Paukštis” nebus ižd įlinktu 

Paddbld nubalsuoti seimui. 
Milžiniška dauguma balsų sei
mas išrinko Bostono biznierių 
K. Šidlauskų. Kadangi “broliai” 
atsisakė sekti paskui Dr. šliu
pą, tai seimo posėdis tęsėsi to
liau. Buvo išrinkti visi 15 ko
miteto narių.

Tik po to, kai seimas fakti- 
nai pasibaigė, 
sušaukė savo 
svetainėje^ ir 
pasitraukti iš
Fondo komiteto ir organizuoti 
atskirą, partinį “Lietuvos Gel
bėjimo ir Autonomijos Fondą”.

Iš Šitų faktų aišku, dėl kieno 
kalbės tas skilimas įvyko.

tai Drj Šliupas 
šalininkus kitoje 
tenai jie nbtabl 
Lietuvos šelpimo

ĮVAIRENYBES

Bclgi-

Kas Kiek Suvartoja 
Muilo?

Tai geriausis šalies kultū
ringumo rodiklis. Anglų sta
tistika teigia, kad Šiuo laiku 
daugiausia muilo vartojanti 
Olandija, kur vienam pilie
čiui vidutiniškai tenka 
per metus.

Paskui seka Danija,
ja, Prancūzija, Angliju, Vo
kietija, Austrija, Italija, Ven
grija ir Balkanų valstybės. 
Tualetinis, brangesnis muilas 
daugiausia vartojamas Dani
joje — po 682 gramų vienam 
gyventojui per metus.

Prancūzai jo sunaudoja per 
pus mažiau tik 368 gramus. Iš 
to daroma išvada, kad vokie
čiai nėra pati švarioji Euro
pos tauta, kaip jie apie tai 
mėgsta pašnekėti.

Drauge anglų 
patirta, jog juo 
daugiau suvartoja
ilgesnis jos narių Vidutinio
kas amžius.

statistikos 
kuri tauta 
muilo, juo

Keistas Paveldėjimas
Pedrazo de Campos mieste

ly Ispanijoj, ypatingą dakta
rų domę atkreipė viena šei
myna.

Tos šeimos motina buvo 
apsigimusi su abiejose ran
kose ir kojose po 4 pirštus. Jai 
vedus ir sulaukus vaikų, 5 jų 
taip pat gimė su tais pačiais 
motinos trukumais. Trys pir
mieji jos vaikai buvo gimę 
normalus, bet tuojau mirė, o 
gimę su keistais paveldėji- 
motinos fizinių trukumų net 
5 auga ir yra kitaip pilnai 
sveiki.

šitas reiškinys pilnai tvirti
na mokslo nuomonę, kuri sa
ko, kad vaikai viską paveldė
ta iš tėvų.



Antradienis, rugsėjo 2, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
mažosios Lietuvos laisvės kovos
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CHAME SHOT

(Tęsinys)
Bet nepastebėti, kad čia dar 

ko truktų. Ane plepa it plepa. 
Jonis turįs jai papasakoti, kaip 
atrodą Vokietijoje. Ką jisai vi
sa matęs, ką girdėjęs.

—Ar labai juokiasi vokiečiai 
iš žemaičių, kurie, nieko netu
rėdami, nori gyventi be vokie
čių pagalbos?

Jonis sakėsi nieko negirdėjęs. 
Vokietijos gilumoje niekas ne
sirūpina žemaičiais, vokiečiai 
turį gana darbo su savim.

—Kad jie susitvarkys, tai at
eis paskui pas mus tvarką pa
daryti.

Jonis sakosi tuo netikįs, nes... 
kaži kada jie patys susitvarky
sią.

ATSILANKYKITE 
J BUDR1K0 

milžinišką RUDENINI IŠPAR
DAVIMĄ RAKANDŲ, Pečių, 
RAD1O, Elektrikinių šaldytu
vų ir Skalbyklų.

Pas Budriką dar nėra kelia
mos kainos, nes prekės buvo už
pirktos kada kainos buvo žemos.

Radios 1942. Visų žymių išdir- 
bysčių. Pečiai, Angliniai, Gasi- 
niai, Aliejiniai, Elektrikiniai.

Rakandai, Parlor Setai, Mie-

Jos. F.
SUDRIK

FURNITURE
HOUSE

3409-11 S. Halsted St1
Tel. YARDS 3088 |

3417-21 S. Halsted St.'
IR NAUJA VlfetA 

3239-41-43 South 
Halsted Street

WCFL 1000 K. Nedėlios vakare 
6:30 P. M. Budrike Radio Pro
gramas.

—Bet vis dėlto išmintingai 
padarei, kad sugrįžai ir manai 
čia vesti. Aš tikiu, kad Vokieti
joje nebuvo tau tinkamos.

Jis neturėjęs laiko apie vo
kietaites sukinėtis. O, be to, juk 
jis čia turįs sužadėtinę.

Anė gėdingai nuleido galvą ir 
taisėsi nurausti, bet Joms greit 
atitaisė nesusipratimą:

—Juk tu žinai, kad aš su 
Perkamike susižadėjęs?

Dabar Anė nubalo. Tokią gė
dą jai padaryti! Ji prikando lu
pas, kad nepravirktų iš apsivy
limo.

Jonis tuo tarpu klausosi, ką 
kalbasi senieji prie ano stalo 
galo.

—... Ką su tais milijonais 
pradėsime, — sako Gaičys, — 
turi gražių arklių, duok kokią 
gerą kumelę drauge Joniui...

—Pinigai krinta^ kasdien, — 
pritaria Gaičienė, — kaži kas 
čia pagaliau bebus su jais.

—Markis lieka markiu, — gi
ria Dagys vokiškąjį pinigą. — 
Jis savo vertę visada turės.

Dagienė primena, kad Gaičiai 
daugiau vaikų neturi, tai kam 
jiems tiek daug;.. Ji, esą, neno
rėtų savo ūkį nugyvendmti, juk 
reikia palikti Ėvei be skolų ir 
panašiai...

■—Kuhhandel! — niurna sau 
po nosimi Jonis.

Jau temo, kada Jonis išspru
kęs iš Gaičikės nagų, išėjo pro 
vartus. Saulė ką tik ant leise- 
nos. Jonis pakreipė žingsnius įį 
Minijos pusę. Kojos savaime ne
ša ten link į aną paprastąjį, jau 
kūdikystėje kruvinai pramintą, 
taką, jau kcleri metai, kaip ji
sai čia nebe vaikščioja. Bet ta
kas tebėra toks pat išmintas, 
koks buvOj Matyt, čia vaikščio
ja dabar kiti — darbininkai, 
darbinmkės; jie visada pasiren
ka tiesiausią sau kelią, kad grei
čiau į darbą nueitų, kad grei
čiau namo pareitų.

Vasarą abipus tako auga ar 
lai vasarojus, ar rugiai. Dabar 
n cko nebeliko, šch ten koks 
krūmelis ar paklydęs koks ber
želis, Vės prast ipęs. Ateis arto
jas su plugu, išars visus ne vie- 
. j išdygusius berželius ar alks 
nelius.

<) ten jau Minija. Kaži* ur bė
ra pasvirus oji gluosnis? Kas 
bcr&H ant jos vckarUs?

Jonis stabtelėja: ar tėn ne 
A d ve? Tikrai ji!

—Tai ji tačiau manęs laukia! 
— nudžiugo Jonis Dagys. Jis 
atrištojo Už krtitno Ir ėrtiė st:- 
betj Advės judesius.

Advė sėdėjo ant gihosires; 
rankomis apkabinusi kelius, ji

'EB

NAUjmNŲ-AėMte TfileiShAtd
Waltėr t* Tulbtirt, Detroit 

salesmfcii, who shot 99 of 100 
targets in his first “grand” tour- 
ney, and then sedręd, 28 ,to 22 in 
shoot-off, to win Grlnd Amer
ican Ttapshooting Handicap at 
Vandalia, Ohio.

Vilius Raudys tai žino, ir jis 
ieško užuomaršos degtinės bu-

M '■

lengvai lingavo šen bei ten. Jos 
akys nukreiptos j Minijos sro
vę. O iš lupų patylomis paskam
bėjo kaži kokia monotoniška 
melodija.

—Ji tikrai lietuviškai dainuo
ja! įsitikino Jonis Dagys ir ne
žino, ar pykti, ar tai tik taip

Nebenorėdama nuomininkės 
verkšlenimo klausytis* Advė iš
ėjo iš namų. Kur eiti? Gal į 
paupį? Dabar ji sėdi ant duos 
pasvirusios giuosnies ir svajoja 
ne tiktai apie Viliaus Raudžio 
vargą* bet it apie JottĮ bagį. 
Bei kad jis ateis* tuo ji nesiti
ki. Juk ji žiUO) kad jis užimtus 
svetinis;

0 tačiau laimės styga skam- 
ba if skambu. Ji skambu, tiara! 
vilties žiburehė Ir tdksai sdp- 
UUS.

Gamtoje jokio iinkstnumo. 
'Seniui jau nutilo giesmininkai’ 
pauk&ėddi. Mmija teka tingiui ir! 
diudnad* nujausdama pareinan
čią žiemą-. Jau iiėke mėlpias jos 
vanduo* o pilkas^ l^uspl kiai'. 
medžiui ir ktaimai gėdisi pasi- 
fcimėti sUYO ve drody — upėii

liet Advės iuimes styga skam-: 
ba ir skamba;'

Advė nuostabiai greit užmir 
ko visus piktus liežuvius. Ji Už- 
mMki Dagienės biaUrmosius žo
džius, užmiršo net ir tai* kad 
reikia turėti omeny* jog Jonis 
Dagys yra didelis kąsnis, kurio 
apžioti ji niekada negales.

Bet Jonis yra parvykęs ! šian
dien jis ją pasveikino. Tokia 
meili buvo jo šypsena! O tos a- 
kys tokios gilios ir geros. Jos 
beveik tokios pat — ne, visai 
tokios pat, kaip pirm melų...

Negana atsarg.ai pasijudin
damas, Jonis užmynė ant sau-i 
sos šakos, šaka trakšterėjo, ir 
Advč nugąsdinta pašoko nuo 
gluosnies. O iš už krūmelio iš
lindo Jonis Dagys.

į Jonio akis, į jo veidą. Ką pa
sakys jo išraiška? Ar ji dar ta 
pati, kaip šiandien popiet ties 
bažnyčia?

—Kodėl taip šaltai, mergyte?
Advė ir pati stebisi, kodėl ji 

nepuola Joniui į glėbį. Kodėl ji 
nepratruksta džiaugsmo ašaro
mis? Juk ji Šito akimirksnio 
taip MiMittgai, šit tokiu nepasa
komu ilgesiu laukė, sėniai, se
niai laukė* Tik šį vakarą apie 
lai ttė kiek tiepamUhė.^.

Jonio rankos dar Vis išplės
tos. Bėt... btet: kas tenai, už 
Jonio iiugarbs? Ar ten nestovi 
ittoteris, aukšta, juodai apsiren
gusi? Bražiilę plaukai lt kasos, 
ipiišti balta kaip sniegas škc-

Jaukui motinišką tai pa- 
jei ne tos 

jei ne tie žo- 
kurio

datd Įspūdį bet;..
tad.šiosios aky
dž.ui: “nekąsk kąahio,
negali dpliuti-.*^

Advė aiikliuka* kaip dur 1112-Į 
kada savo gyvenime, ir apden-' 
gi a Veidą raiikmnis; Dabar ji'1 
verkia*

—Aal Tai tU;** kito laid ei9! 
— lykują^ Jonio baisa s i 
skundžiai UžgRVU Ad\ės a s> 
Daisar ji pašoko mm giusnicsi 
ir jau prie j m ,

—Ne, Joni* ne! — Advč kc-7 ’ t!
liti rankas jį aps.kabinti. Ji lik-

arti nebuvo! Ne, taip arti ne!
Bet dabar Jonio Dagio ran

kos nusmunka* Paskui, nežino
damas, ką jomis daryti, Jonis 
sukryžiuoja jas ant savo nuga
ros.

—Pasakyk man atvirai, ko tu 
laukei?

—Ko aš laukiau... — Advė 
mąsto ir pati: taip, ko ji lau
ke? Rasi, tik nujautimas ją čia 
atvedė?

—Tai tu nesitikėjai, kad aš 
čia ateisiu?

—Ne, aš nedrįsau tikėti.
—Kodėl nedrįsai? Ar mudu 

šiandien ne pasisveikinova? Ar
gi po to galėjai ką kitą many
ti? Na, žinoma, jeigu kito lau
kei...

—Ne, ne! Ak, aš dabar labai 
labai džiaugiuos, mielasis Joni!

Bet Jonis šaltas, kiekvienu 
akimirksniu jis darosi šaltesnis.
—nori iš tavęs Martynas 

Lukšys?
—Marlynas Lukšys? Nieko... 

- - Advės akys ispl uta nuste
busios.

—Kaip tai nieko?
—Tikrai nieko!
Be t Evė man vakar sake, kad 

jis lave įsimylėjęs...
—Ak, ta Evė! — atsidusta 

Advė; ~ Kiek neilialumimų j!-

Jei Insurance reik, pae
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2501

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Rooeevelt Rd.. Austa) UTĮ

A

■

Vo-

ir už-

Vilius
Advės

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
OO.—WHOLE8ALE

4707 3. Hateted St 
Tel. Boulevard 0014

Modern Roofing Co.
1821 SO. I,AWNDAL6 AVS.

J. and C. Sarockos, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkalnavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas j 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis 4 visas miesto dalis.

3212 So, Halsted St.
Šaukit Tel. VICTOR1 0066

CROSS STtTCH DOG PATTERN 2873J
No. 2873—Išsiuvinėta padltškaitė.

Mtaa. mm MkM mm MM« Mto« Mm mm* bmm mmm mm mm mm *mm mm mm m

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2873 |
| 171* 8a Halsted CHeago* HL |

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti tnfcn PavYždj Hd..——----------|

I Vardas ir pavardė—.......  —_ i------------------------ ---------------- —--------- |

1 Adresas. :--------------------- .---------------------------------------- '■— ------------ — I
‘ Miestas ir valstija.--------------------- .--------------------- |
U. MM kM mm» Jm* 4m"Mi mm mm mm W M

Joniui Dagiui išvykus į 
Įdėti ją, Adve retai benueidavo į 
paupį. Ir laiko jau nebebūdavo, 
ir ilgu ten būdavo vienų vienai.

Bet šį vakarą ji nuėjo. Neri
mo namie. Jos kambario sieno
se buvo nejauku, tamsu ir šal
ta. Per sieną girdėjosi Raudie- 
nes verkšlenimas:

—Ak, Jėžulėli, susimilklš ma
no sunaus! Apšviesk jį, atverk 
jam akis! Ak, ką padabe tasai 
karas!

šalia Raudičilės maldos gir 
dėjosi Viliaus keiksmai. Jam 
skaudėjo jo tie visai dar Užgi
jusią rJnkos žaizdą. Jis prašė iš 
motinos pinigų, sakėsi norįs ei
ti į smuklę, vieną išgerti 
miršti savo vargą.

Kai tiktai parvyko 
Raudys, taip ir pasidalė
namuose nejauku ir nemalonu, i 
Dažnai jis pareina namo rife--' 
švankias kareivių dainas dai-į 
Duodamas. Girtas Įgriuva jis į- 
pbiėnamį. Motiiia dejuoja* ver-; 
kia ir net klykia kartais. Advė 
mielai norėtų, kad juodu iš-; 
trauktų iš jos uamų. Bet jų nie
kas nėtlori, visi jų kralosL kra
tosi dėl to, kad abu — ir moti
na ir sunūs — jdu prrakiitj 
prie kainio varguolių. Kratosi ir 
dėl to, galima sakyti, ypač dėl 
to, kad visi žino, kas yra* arba, 
geriau sakant, kas buvo Vilius 
Raudys.

Paledynų gyventojai dar ne
užmiršo jį esant vieną iš “ge
ležinio ilivižijbiio”, kaip neuž
miršo “geležinio divizijom)’* ne
lemtų darbų. Visų atminty te
bėra biaiirušis įvykis pagiryje, 
kur vieną naktį buvo užmušti 
ukinlhkas su Žmona ir dukteri
mi.

—Kas tai padarė, kds tai pa
darė? — kiaus.nėjo gyventojai 
vienas kitą. Paaiškėjo:

—Ogi apšigyvėhęs pas aną 
ukininlcą IierjnOntihihkas. Jam 
reikėjo pinigų kelionei į Vokie
ti ją — dėl to.

—Ak, bermontininkas 1 — nu
mojo tada ranka žandaras.

^A, bermontininkas! — nu
mojo ranka vyriausybe. ,

—Ką, bermontininkas! — nu
mojo ranka kaimo gyventojai.

Visi žino, kad Vilius Raudys 
neis plėšikaudamas. Jis vilkį 
elgetos laždą iš kaiiiio į kaimą. 
Niekas jo nebijo, tik biaurisi:

—E, bermontininkas I

• FOTOGRAFAS
(’ONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domis ir Hollywood 
švl<*somis. Darbai

420 W. 63rd St
Tel ENG. 5883-5844

daugiau)

I" ■ ■' ■■MMM>A|l»MM*‘r»^~Ml bi m n ii ii m 
II II >11 llllll IKI II Uit.......... ..
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Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P; M.

džia prie jo arčiau, vis arčiau. 
O, taip dar' niekada ji Joniui

J
E

palaiko-

OK OF PRTTEfl(lS

ptąJle- 
išinėšti

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

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie barnus.

< Ničiafcftt AitNbi
riai turėtų būti 
laukan* nes hatttUcšg jie 
išstato gaišto pavdj jį.

STfifttyfctffc; kad teika- 
rembntai prie hutnų 

butą tUbjau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaištą.

* STATANT . namą, heskai- 
tykite medžiagos kainos 
švtfbfeshte UŽ kokybė!

liudininkų, be niūriai stebinčių 
motinos Dagienės akių.

—Adve! — Jonis žengia ar
tyn ir išplečia rankas.

—-Laukei manęs, Advike?
Bet Advė nesijudina iš vietos, 

ji negali pasijudinti. Tuo mo
mentu jai mįųtiš dingtelėjo gal
voje: tur bųt,Btaip jaučiasi sta
bo ištiktas žmogus... Ji žvelgia

■■ ■!■ I I I i I.....................  ■1 — 1 M

TisrtasViršSG,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime C*E į.n nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršO JUU*UUU.UU

FWI „
LOAN ASSOČlATIONofChic»p> 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginta 11i1

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties — 

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

iki 9 15 vai. rytu. 
buUHtoinis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniai^ taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Gaisras yra j asų namo didžiausias

PRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes it sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina mitionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais {vykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
Visas nuosavybes!

RYPKEVIČIA
“Rasom visokią apdraudą”

1739 SOUTH HALSTED STREET
NAUJIENOS 
1739 So JEUlsted St, 
Chlcago, TU.

Vardas

Adresas

Miestas

Vaistui
Ui iriinVai» fa

CANAL 8500
.... .-.I- V!:,*.:,/..



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, rugsėjo 2, 1941

Nauji Kontraktai
III. Valstijai

WASHINGTON, D. C. — 
Sekamos Illinois firmos perei
tos savaitės pabaigoje gavo 
kariškus kontraktus:

Bauer and CIack, division 
of thc Kendall Company, Chi
cago, $96,000; Anchor Pro
ducts Company, Chicago, $51,- 
850; Armstrong Brothers Tool 
Company, Chicago, $2,818; 
My-List Tool and Manufactu- 
ring Company, . Rockford, 
$19,200.

Žuvo Du 
Maywoodiečiai

LEMOYNE, Ohio. — Jų au
tomobilinis paslydus ir įvažia
vus į tilto stulpą, žuvo 29 me
tų Edmond Toomey, 4927 
Monroe Street, ir24 m. Virgi- 
nia Farr, 1824 S. 5th avenue, 
abu iš Maywoodo, III.

----- ( 
Susinervavo —- 
Ir Mirė

APPLETON, Wis. — Auto
mobilio sirenai užsikirtus, 54 
metų Herman Behl bandė ją 
pataisyti. Bet negalėdamas 
jos kaukimo sustabdyti, Behl 
ėmė labai nervuotis, ir galiau 
krito negyvas. Jisai gavo šir
dies ataką.

Amlie Pralaimėjo
Rinkimus

—————————— X

Mažai Balsavo Wisconsine

RACINE, Wis. — Roosevel- 
to šalininkas Thomas R. Am- 
lie pralaimėjo specialius kon
gresinius rinkimus pirmam 
distrikte. Lavvrence H. Smith 
republikonas, surinko 29,557, 
o Amlie — 16,942.

Pirmas distriktas yra re- 
publikoniškas ir tik kartą is
torijoje išbalsavo kitos parti
jos kongresmaną.

Balsavimuose dalyvavo tik 
25 nuoš. balsuotojų, tik vienas 
iš kas keturių.

Potviniai
Šiauriniam 
Wisconsine

Padarė Daug Nuostolių.

HAYWARD, Wis. — Po di
delių liūčių iš krantų išsilie
jo kelios upės šiauriniam 
Wisconsine prie Ashland, 
Savvyer, Cheppewa Falls, 
Wausau ir keliose kitose vie
tose.

Šimtai šeimynų turėjo ap
leisti savo namus.

Vanduo išplovė apie 30 ma
žų tiltų, ir nuostolių padarė 
apie milioną dolerių.

WASHINGT0N0 MOTERŲ ŽUDIKAS

NACJIENU- Tfilepb'’*'-
Juoduko Jarvis Rooscvclt Catoe nuo rauka Washingtono policijoje, pirma, 

negu jis prisipažino žudęs moteris. Jis nužudė dvi baltaodes moteris ir keturias 
juodakes, Washingtone. Taip pat nužu lė vieną juodukę New Yorke.

kiems įstatymams. Aš tų val
dininkų nesamdau ir aš nekon
troliuoju jų minčių ir jų nuo
sprendžių.

Le’egacija piliečių priešingų 
kopylčios statymui buvo atėju
si prieš miesto tarybą ir reika
lavo statybą sustabdyti. Miesto 
.ori ba atsisakė tai padaryti, 
r.ryboje yra devyni žmonės, ir 
uiiu pasakyti, kad aš nenu- 
;tatau ką kiti astuoni turi da- 
yti. Zomng Board of Appeals 
>ravedė apklausinėjimą ir čia 
.aipgi surado, kad koplyčios 
rtątyba nenusižengia įstaty
mams. Koplyčios oponentai bu
vo p. aisamdę geriausį Chicagos 
advokatą, bet ir jis nepajėgė 
nieko padaryti.

Jeigu statybos komisionie- 
rius, ir miesto advokatas, ir 
miesto taryba ir Zoning Board 
ir jų pačių advokatas negalėjo 
koplyčios statybos sustabdyti, 
tai kodėlgi rašinio autorius kal
tina mane?

Su pagarba, 
Frank J. Christenson 
Town Assessor of Cicero.

(P-s Christenson šiame laiš-

Rodeo Atvyksta Į 
Chicagos Stadioną
Dalyvaus Kęubojų čempionai

Kas mėgsta “koubojus” iv 
nori paitirti kaip jie suvaiko 
laukinius arklius ir bulius, ne
padarys klaidos užsukęs į ( h.- 
cagos Stadioną bet kurią diena 
nuo spalių 17 tos iki lapkričio 
2-tros.

Per tas dvi savaites Stadio
ne įvyks “Rodeo”, kuriam? d a
lyvaus geriausi raiteliai iš visų 
Amerikos dalių. Konkursan- 
tanis rengėjai išdalins apie $18,- 
000.

Rodeo rengia Arthur M. 
I Wirtz ir Chicagos Stadium kor
poracija. (Skb)

Garsinki tės “N-nose”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.

3foįn Jf.

Western Electric
Didina Dirbtuvę

Western Electric kompani
jos dirbtuve Cicerojc (Hawt- 
horne) nebeturi užtektinai 
vietos savo milžiniškuose trio- 
besiuose, prie Cennak. ir Ci
cero. Ji užpirko nemažą fab
riką prie 7lh ir St. Louis avė., 
jį atremontuos, ir ten perkeli 
kai kuriuos skyrius.

CICERO ASESORIUS CHRISTENSON ATSA
KO IIMPROVEMENT KLIUBO 

UŽMETIMUS
Jei Kas Jo Nerado, “Turbūt Nelabai 

Stengėsi Atrasti”

ke atsako į užmetimus, kurie 
buvo jam padaryti korespon
dento pranešime, rugp. 12 d., 
apie Cicero Improvement Kliu- 
bo susirinkimą.

VALANDOS: 1 Iki 3 ir nuo 7 iki 9

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonai LAFAYETTE 0727 
TA koplyčios visose
JL/ytkal CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto fcs VVHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE* MIESTO 
DALYSE

llllililIlIlIKtIllllllllllllllllllllllltl

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westetu Avė. Phone GROvehill 014,
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 210

immn

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

J. LIULEVIČirs
4348 S. California Avenue Phone LAFayetu 3572

t

•‘Naujienų” Redakcijai:

it

O

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

LIETUVIAI

$5,000.00 Vertės
“Barbecue”

GREENVILLE, III. — Lai- 
mingi buvo motoristai, ku
riems teko čia būti, kai ap
virto didžiulis trokas, gabe
nantis apie $5,000 mėsos. Tro
kas užsidegė, ir visa jame bu- 
busi mėsa iškepo į “harbe- 
cue”.

Trokas buvo apdraustas, to
dėl jo savininkas nelabai su
sirūpinęs dėl įvykio kvietė 
pravažiuojančius automobilis
tus mūsos užkąsti, ir pasiimti 
po kelis svarus atsargai.

Keturi Žmonės
Žuvo Prie
Collinsville

COLLINSVILLE, III. —Tre
kui ir keleiviniam automobi
liui susikūlus, žuvo kareivis 
Thomas M. Burns, 23, jo žmo
na Darlene, Evan Evans, 23, 
iš Sandoval, Charles Lusch, 
27, iš Odin, III.

Burns’ai apsivedė keturi 
mėnesiai atgal.

Nuoširdžiai prašau paduoti 
jūsų dienraštyje sekamo turi
nio laišką:

Rugpiučio 12 d., “Naujieno
se” buvo paduotas rašinys, ku
ris mano daro ,(lidelę skriau
dą. Autorius arba sužiniai nori 
prigauti skaitytojus, nepasaky
damas tiesos, arba nežino fak
tų apie dalyką, kurį rašo. Jisai 
net nepaduoda pavardės po ra
šiniu, tuomi gal bandydamas 
nuslėpti motyvus,, dėl kurių ji- 
cai mano asmenį neteisingai už
puolė. Galimas daiktas, kad jo 
motyvai yra politiški.

“Posėdžių Neaplenkė”
Nors toks asmuo, kuris sle

pia savo pavardę ' neužsipelno 
atsakymo, vienok norėčiau skai
tytojų žiniai paduoti keletą tik
rų faktų.

Pirmiausia, rašinio autorius 
sako, kad aš nebuvau paskuti
niuose trijuose Cicero Miesto 
tarybos posėdžiuose. Tai visai 
netiesa. Faktas yra, kad aš ne
aplenkiau nei vieno Miesto ta
rybos posėdžio.

Antra: jis sako, kad cicerie- 
čiai negali manęs sugaudyti kai 
nori miesto reikalais pasitarti. 
Turiu pasakyti, kad turiu ofi
są Town Hali rūmuose, ir esu 
ten kiekvieną dieną. Turiu raš
tinę Cicero Grant Works daly
je, ties 4905 West 15th Street,

kur esu kiekvieną vakarą. Aš 
gyvenu Cicero j, ir mano adre
sas ir telefonas yra paduoti te
lefonų. knygoje. Jeigu kas ma
nęs negali atrasti, tai turbut 
nelabai stengiasi atrasti.

Nieko Bendro Su Alinėms”
Trečia: rašinio autorius kal

tina mane už tai, kad nauja ali
nė atsidarė. Faktas yra, kad 
miesto prezidentas yra Cicero 
Liąuor komisionierius ir jisai 
yra vienintelis žmogus Cicero- 
je, kuris nusprendžia ar alinė 
gali būti atidaryta ar ne.

Aš nieko bendro su alinėmis 
neturiu.

Ketvirta: rašinio autorius sa
ko, kad zonų įstatymai buvo su
laužyti kai laidotuvių koplyčia 
buvo atidaryta Grant Works 
dalyje. Jis kaltina mane ir už 
tai. Faktas yra, kad statybos 
komisionierius ir miesto advo
katas nusprendė, kad to trio- 
besio statymas nenusižengia jo-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR MARGERU*
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, 0PT.

' LIETUVIS

Mano 20- metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
___________________Telefonas YARDS 1418.______________

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litaanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Bot IMtb Htreef Tel. Pnllman 127.

Arnu/ vggJ ?!? Street Comes to New York
a NEW YORK (Special)—Outside Fight for Freedom headąuarters 
vi Jitnertcas largest ctty, young zvotnen volunteers halt passers-by to 
present them with "P for Victor^ buttons. Photo shozvs Helen ONeilL 
a Poįvers tnoael and volunteer tn' the Fight for Freedom erusade, 
presenhng a button to att out*.of‘toun visitor.

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 AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniųb 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Ofisas 1r Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kamna® Hnlsfpd SI 
''nlandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. VTRginla 0838 
Rezidenciiofi Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. inkaro 
Trečiadienį pagal sutarti.

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI
DR. HERŽM AN

TŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo natvres gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 
iau«dus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Lahoratoriia (
1034 W. IRth St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekviena 
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 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7338 
Namų telefonas Brunswick 8597

Dr. Charles Segal
O F T S A S

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

CHTCAGO TLT.TNOIS 
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 U 

valandai diena.
Phone MTDWA Y 2880

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.

Telefonu YARDS

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no 

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

ADVOKATAI
DR, STRIK OT,’T^ 

Gvdytoias ir Chirurfras 
Ofisas 4(U5 SO ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki F 

vak. Nedėlioi pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 47R7 

Namų Tel. PROSPECT 1938

DR. C. Z. VEZET/TP
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti '47 Street

Telefonas YARDS 2249
Valandos nuo. 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GITGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį. ‘

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS m CHIRURGĄ* 
NAUJOJ® VIRTOJ® 

2403 West 63rd St.
VALANDOS- 2—4 nonfet Ir 7—fl 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel Republic 4688

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824. 
Namu tel —Hvde Purk 9905

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2479



Antradienis, rugsėjo 2,1941

Muzikantai, Jau 
Laikas Mokintis!

“Lietuva Benas“ Atnaujina 
Repeticijas,

Su Labor Day šventėmis pa
sibaigė ir lietuviškų trimiti
ninkų ir dudorių ir būgninin
kų atostogos.

J. A. Grushas prašo praneš
ti, kad Chicagos lietuviai mu- 
zikantai-“Lietuva Benas” at
naujina repeticijas šiandien. 
Jis kviečia visus beno narius, 
taipgi kitus muzikos mėgėjus 
susirinkti šįvakar K. Ūkelio 
salėje, 3436 Lituanica avenue. 
Repeticijos pradžia 8 v. v.

GIMIMAI
CHICAGOJE

SIEMCKI, Raymond, 37 W. 
114th Place, gimė rugpiuČio 11, 
tėvai: Matthevv ir Elizabeth.

SMIGELSKIS, Charles, 2011 
West 18th Street, gimė rugpiu
Čio 19, tėvai: Joseph ir Helen.

NAUJIENOS^

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

I A. + A.
VICTORIJA RUZGIENĖ, 

po tėvais Jagminaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 31 d., 3 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus virš 60 metų 
amž., gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskr., Kaltinėnų par. 
Amerikoj išgyveno apie 40 m. 
. Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs, Bronį ir Kazimierą, 
jo žmoną Stephanie ir jų šei
myną, dvi dukteris, Anną 
Fischer, jos vyrą William ir 
šeimyną, Helen De Cherrie, 
jos vyrą Theodore ir jų šei
myną, dvi seseris, Oną Ruz
gienę ir Juozefą Metrikienę 
ir jų šeimynas, brolį Petrą 
Jagminą (gyvena Chicago 
Heights) ir jo šeimyną; Lie
tuvoje paliko seserį Zofiją 
Zeringienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
kopi., 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 3 d., 9:30 vai. r. 
iš kopi, j šv. lęryąiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos -už .velio
nės sielą, o fš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Viktorijos Ruz
gienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Sūnus, Dukterys, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. I. J. Zolp, 
Tel. YARDS 0781.

(Chicagoj)
Richard Malinoski, 18 su D; 

rothy Rauch, 16
Archie Schedivy, 22, su Au

na Yuscavage, 22
Bernard Novick, 24, su Alice 

Chaffee, 24
Gerald Zweigel, 24, su iG'a Ko- 

pcika, 19
—-—■ ■ ■ ■ ,

Naujas W. Disney 
Kūrinys Oriental 
Teatre

“The Reluctant Dragon”
Walt Disney studijos, kuriose 

gimė “Micky Mouse”, vėliau 
“Snieguolė ir Septyni Nykštu
kai” pagamino naujį spalvuotą 
piešinių filmą, kuris Walt Dis
ney mėgėjams labai patiks.

Tai “The Reluctant Dragon”, 
kurį dabar rodo Oriental tea
tras, Randolph, tarp State ir 
Dearborn.

Antras filmas teatre yra, 
“She Knew all the Answers” 
su Joan Bennett ir Franchot 
Tone.

Įžanga 40 centų, vaikams — 
10c.

(Sp.)

AMERIKOS KARIUOMENĖ MANIEVRUOSE

ACME-NAUJIENŲ
Kareiviai George Kish, Edward Deu.cn ir Albert Bosią, visi milwaukiečiai, ,

kariuomenės manievrų metu įsistiprino kulkosvaidį (kryžkelei 'dominuoti Ar- 
kansas-Loiusiana srityje. Hornbeck, La., vaikų grupė seka manievruojaučius 
kareivius.

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED-FEMALE

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui, šiek tiek virimo. Nereikia 
skalbti. Savas kambarys, vonia. 
3 vaikai — 1, 8, 14 metų. $10 sa
vaitei. Paliudymai. 727 Jackson 
Avė. River Forest. Phone Forest 
5060.

OPERATORS IR FLOOR work- 
ers siūti burlap ir medvilnės mai
šus. Tik patyrusios tesikreipia.

321 W. 24th Place.

REIKALINGA MOTERIŠKĖ pri
žiūrėti namą ir mergaitę, lankan
čią mokyklą. Lengvas darbas, $8 
savaitei. Atsišaukite seredoj arba 
ketverge.
Mrs. Durkin, 4548 S. Wentworth, 

BOUlevard 4614.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS
DARBININKAS

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

JONAS MARCINKEVIČIUS 
Gyv. 12228 So. Sangamon.
Mirė rugp. 31 d., 6:30 v. ry

to, 1941 m., sulaukęs 56 m. 
amž. Gimęs Lietuvoje, Žaslių 
parap. Kilo iš Vilniaus apskr. 
Amerikoj išgyveno 40 metr^

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę, po tėvais Kin- 
deravičiutę, 4 sūnūs: Joną, 
Albertą, Stanislovą ir Bene
diktą; dukterį Emiliją, 2 mar
čias, Agotą ir Anną, 2 anukus, 
brolį Kazimierą ir jo šeimą 
ir daug giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
12228 S. Sangamon. Laidotu
vės įvyks trečiadienį, rugsėjo 
(Sept.) 3 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sunai, 
Duktė ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. PULlman 1270, 
arba CANAL 2515.

a. + a.
JONAS GAIGALAS

Gyv. 3462 Lituanica Avė.
Mirė rugpiučio 3Q d., 1941, 

4:05 vai. popiet, sulaukęs 29 
metų amž. Gimė lapkričio 8, 
1911, Kitzmiller, Md.
Paliko dideliame nuliudime: 

motiną Marijoną (po tėvais 
Birbalaitę), tėvą Kazimierą, 
3 seseris, Eleną McKay ir 
švogerį Jurgį Anna Holz ir 
švogerį Edvardą fr Marijoną; 
2 brolius, Juozapą ir brolienę 
Elaine, Vincentą ir brolienę 
Prancišką, seserų dukteris— 
Judith McKay ir Gloria Ann 
Holz, brolių dukteris: Betty 
Lou ir Nancy Gagle, 4 dėdes, 
Mikolą, Juozapą ir Vincentą 
Birbalus. ir Ignacą Gaigalą; 
tetą Oną Ringwald, 3 pusbro
lius Juozapą, Ignacą ir Joną 
Lingevičius, jų šeimas ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kojol., 3307 Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., rugsėjo 3 d. Iš kop
lyčios 8:30 v. ryto, bus atly
dėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę: Tėvai, Seserys, 
Broliai, Dėdės, Teta ir Gim.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

JUOZAPAS BLAZIS, 
4038 North La Verne Avė.

I flVFiKIRLU V U’IMU Paulio 
liūliu 

KVIETKININKA8
Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Stropi

Tel. YARDS 73M

■ ■ j * ■». a Gėlė* Mvllntiem*
| UU A Vestuvėms. Ran

|J lA viltam* f.pitJMu-
Pa n |» 0*1-

GRIJNJNK A «
I1R0 Archpr Avenue

Persiskyrė su šiuo .pasau
liu rugp. 30 d., 2:30 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Šiaulėnų 
parap., Šiaulių apskr. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Nellie, po tėvais Rim- 
galaitę, dukterį Virginia, sū
nų Arthur, seserį Kazimierą 
Kančius, švogerį Vilimą, -du 
brolius, Martyną ir Joną ir 
jų šeimynas, uošvius Stasiū
nus, dvi švogerkas, Jennie 
Mason ir Ethel [Young] Pa
lionis, 3 švogerius, Kazimierą 
Palionį, Alfonsą ir Adomą 
Rimgailus ir kitus gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4559 Milwaukee Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, rug
sėjo 3 d., 1:30 v. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Blažio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikirtimą. • .

Nubudę liekame:
Moteris, Duktė, Siutus, Sesuo, 

Broliai ir Giminės.
Laid. Direkt. John F. Eu-

deikis, Tel. YARDS 1741.
■« » . . - K / . .

SLHOULb AND INSTRDCTiONS 
_ _ Mokyklos ir Painokos

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

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.

FuRMTURE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI: VALGOMOJO 

kambario, miegamojo kambario 
rakandai. Pečiai. įvairus šeimynai 
indai. 2036 Rice St., BRUnswick 
1272.

Brightoriparkietis 
Gavo Buicką

■— Švenčių Piknikai

A. Budvitis, adresas rodos 
4437 South Artesian avenue, 
gavo 1941 nietų Buick’ą, kurį 
dovanų savo piknike skyrė 
Bridgeporto šv. Jurgio para
pija. Piknikas įvyko sekma
dienį, Vytauto darže.

Vakar ir užvakar įvyko ei
lė piknikų, tarp jų Roselando 
Kultūros Dr-jos (Spaičio dar
že), gana pasekmingas Sanda
ros piknikas, “Draugo”, taipgi 
P. šaltimiero Radio valandos. 
Šis piknikas vyko abi dieni, 
bet vakai\ nebuvo, ląliai skait
lingas. Jo “pažiba” buvo “naš- 
liknf"kon‘kuršaš;” ” r

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimus,

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Riio *

Draugijos. Kiiubai ir vi<«- 
kios įstaigos prašomos praiu < 
ti “Naujienoms’' dienas 
narengimų. Taipg' ir rėno.;> 
irtu s:»mdvp»o s\p|ninin. ,ira 

orn< kr<ipH- į ‘\’m i j i«>n 
kad n^susidur* m >• - - 
rengimais ir išvengti 
laiiiamos konkur 
patnrnavima ‘ • i •'• •«.

į n npoiok « m h

e Ibi i na: N u u j ic i h >S( 
tuodu,. naudą H eite

v ■ '

A M( I |?<tCl 5} *4- 1
• i >< I I t - t • .

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. Čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rast. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rast.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb. — Ona Ja- 

•:; cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka — Frank Venckus, 2649 
W. 43rd st.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES VALDYBĄ 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. , Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
ikaulakis — Nut. rast., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted ,st.; mZig. Grigonis — 
Kont. rastoj. v Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėto j ks, 'Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3'133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS~PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Lai'. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comęrskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. V /t. —• 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd-.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligoniu prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.;

Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, 111.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel.’ Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North av«.

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 KRIAUČIUS į 
drabužių storą. 4622 S. Ashland 
Avenue.

REIKALINGAS VYRAS DIRB
TI prie dženitoriaus. Blaivus, ne- 
girtuoklis. CRAwford 3966.

SUSIRINKIMAI

TreedonT Rally on Byway |

■ • —p. M. Photo
Hurryin^ crowds on\ Times Sąuare, New York, pąuse to hear the 
cry that the.United Statės is at. war against^aggression. Behind the 
bahnero f FIGHT FOK FREEDOM, Manhattan Borough President 
Stąnley M. Isaacs, George Gordon Battle and others špoke. Thou- 
sands oį .teajlets, “What are we ivailing for, Mr. President?“ were 
distrAnteįi. ^ihel fetehing star of “Panama Hattie“’ sang

, yoįiilę patriotic Broadway crowds listened

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tek REPublic 6051

BUSINESS CHANCLS 
Biznio Progos

KETURFLATIS, MŪRINIS na
mas su išdirbtu tavernos bizniu. 
Geroj vietoj Roselande. Parduosiu, 
arba mainysiu ant bungalow arba 
2 flatų namo. Box 2531. 1739 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ NA
MO BV-ĖS šėrininkų susirinkimas 
įvyks rugsėjo 3 d., 7:30 v. vakaro, 
L. D. svetainėje, 10413 S. Michigafr* 
Avė. Reikalas svarbus, todėl visi\ 
šėrininkai ir draugijų delegatai bu
kite sus-me. —J. Kirkus, rašt.

REAL ESTATE FOR SALE
^>1^ 
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelj pasirinKuną namu 
pirkti už cash aiba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite;
PAUL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE — LOANS—

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

L1THUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15thr Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording scc’y— Justin Tar vidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplcwood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 

• Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz.
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

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

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.: E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40tb 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio 3 sekmad., 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. I Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

L? ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 5lst St., 
Cicero. III.: Stella Kasper—Fin. 

' rašt., 3145 S. Eemarald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.: 
St. Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.;
• Kasos globėjai: J. Balakas. 1414 

So. 49th Ct.. Cicero, III. Alfons 
Masiulis. 3252 So. . Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka. 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą j mė
nesį, kas ketvirtą sekmad.. pir
ma valanda popiet, Hollyvvood 
cvet.. 2417 W 43rd St

BR.STPS TAUTIŠKA GARSUS 
vardai LIET. IR TJETUVAIČIU 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi-

Poter Uknckis. 2539 W.
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
•fiUHifiš V7 81 st St.- Nut.
rast.—J. Yuskenas. 2547 W. 45th 
Si Fin'-. rašt.—Bruno Judeiko, 
45l2zs. Wood st.'! Ižd —P. F. Pik
turna. .1425 W 45th St.; Kasos 

., glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
?43rd St., Ant. Ivonaltiš, 5542 S.
Talman Avfe.t Trustee J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių

apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas. 4624 S. Mozart St.

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

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 rašt., 4276 
Archer Avė.: Dr. M. T. Striko! 
—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—Kontroles ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

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

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis. 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place. Cicero. III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J., 
Dimša; Maršalką—K. Visockis; 
Atstovas į 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. 
rast.—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 pirma ketvirtad.. 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

~ASSOCIATION OF L IT H U A- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagėn — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
hut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace St.; 1?. 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

•4* Aukštų MEDINIS ir krau
tuvė' biznio gatvėje. Fumaso šili
ma krautuvėj. Kaina $1,000. Užvil
kti taksai neįskaitomi. Box 2532. 
1739 So. Halsted St.

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

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui'

FARMA PARDAVIMUI
80 akrų, 30 akrų gerų grėpsų, 

daugiau ganykla, šienas ir komai. 
8 kamb. namas, barnė, vištininkas, 
pomphauzė, gaso inžinas, 2 mulų 
vežimai, vištos ir visi geri įrankiai 
ką tik reikia prie žemės dirbimo, 
2 karvės. Bus apie 50 tonų grėpsų. 
Savininkai turi savo vinerį į Paw 
Paw paima nupirks po 55 dol. už 
toną. Kaina $4,800. Jei norit be grė
psų, galit gauti su virš $1,000 pigiau.

Savininkas turi kitą farmą. 60 
akrų, geri budinkai. Galima išmai
nyti ant Chicagos nedidelio na
mo, arba parduos už $2,000. 2 blo
kai nuo ežero. Nereikia agentų, nė 
storotis paskolos. Jei reikia, savi
ninkas duos savo paskolą, ba vis
kas yra cash. Prašau parašyti:

ANDREW WASKO,
1 M. E. % So. of Paw Paw City, 

On R. 3, Michigan.

120 AKRŲ GENERAL ir gyvu
lių farma pas Oceana Co. 20 akrų 
miško; upelis; lygi, dideli, pakan>- 
kami trobesiai. 50 metų vienas 
savininkas. Geras investmentas. 
$4,500.. HANSON-OSBORN, REAL 
ESTATE, Hart, Michigan.

PARSIDUODA FARMA PRIE 
Sunset Parko. Yra gesas, elektri
ką, ir 7 kambarių namas, 4 kam
barių katedžius ir kiti trobėsiaE 

104 Main St., Lemont, I1L

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Kontraktoriai

KONTRĄKTORIUS TAISO MŪ
RINIUS ir medinius namus. Taisb> 
stogus, kaminus,^ šalygatvius ir pa- 
damentus. Galutiną darbą prie na
mo. Tel. PORtsmouth 6663.

. JOE LlLEHtA.
d———iii fcn i ,

FINANCE AND LOANS 
______Finansai ir Paskolos

PASKOLOS .
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGICIŲ ‘
Mėnesiniais atmokėjimais

MUTUAL FEDERAL: 
SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

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

Turtas virš $1,000,000.00.
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STAIGIAI MIRĖ DU CH1CAGOS LIETUVIAI: 
J. GAIGALAS IR VICTORIA RUZGIS

JAPONŲ KARIUOMENE VERŽIASI Į PIETUS

Gaigalas Krito Negyvas Grįžęs Iš Darbo; 
Ruzgienę Rado Negyvą Lovoj

Staigios ir netikėtos mirtys 
per Labor Day šventes ištiko 
dvi Chicagos lietuvių šeimy
nas, K. Gaigalus, Bridgeporte, 
ir V .x Ruzgus, Stockyards apy
linkėje.

Parėjęs namo iš darbo, pe
reitos savaitės pabaigoje stai
giai sukrito ir mirė Gaigalų 
29 metų sunūs Jonas Gaiga
las. Jisai dirbo Eggert-Mar- 
gesson bendrovėje, ir atrodė 
visai sveikas. Daktarai spėja, 
kad jisai mirė širdies liga.

Laidotu vės Ryt o j.
Gaigalas gimė Kitzmiller 

miestelyje, Maryland valsti
joje. Gyveno su tėvais adresu 
3462 Lituanica avenue. Jo 
kūnas yra pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica avenue, iš kur bus lai
dojamas rytoj rytų.

Turėjo Širdies Ligą.
Ruzgų namuose staigiai mi

rė motina p. Victoria Ruz
gienė, 4834 South Union avė. 
Vienas sūnūs atrado jų negy
vų lovoje. Ji buvo 53 metų 
amžiaus. Turėjo širdies ligų.

Smulkmenos apie šeimynų

Paskutinė Diena 
Taksus Sumokėti

šiandien pasibaigia laikas na
rnų savininkams Coqk apskrity
je sumokėti antrą dalį 1940 me
lų real estate taksų. Kas tak
sų nesumokės iki 8:30 vakaro, 
turės Užsimokėti 1% pabaudos 
už suvėlavimą.

Laikas taksams pasibaigė rug
sėjo 1 d., bet apskritis pridėjo 
vienų dienų, kadangi vakar L u 
vo šventė.

Armija Pakėlė
v

Į Majorus Dr.
Geo. A. Wiltrakį

■ II II ■ —l«l I „

Dabar Tarnauja Fort Eustis, 
Virginijoje

Pagarsėjęs lietuvis medikas, 
Dr. G. A. Wiltrakis, kuris įsto
jo į Jungt. Valstijų kariuome
nę kaipo kapitonas, šiomis die
nomis buvo paaukštintas į ma
jorus.

ir laidotuves paduotos kitoje 
vietoje. Laidotuvėmis rūpina
si L Zolp.

Išgelbėjo Motiną, 
Kūdikį Nuo 
Mirties Ežere

šis gydytojas, labai gerai ži
nomas lietuviams, Chicagos 
apylinkėj, buvo pašauktas į ka
riuomenę 'vasario mėnesį, 1941 

i m. Jis apleido savo darbų di- 
I džiojoj Pecria Stato ligoninėj, 
! Peoria, III., kur jis buvo supe
rintendentas ir buvo paskirtas 
eiti gydytojo pareigas Camp 
Grante, III. netoli Rockfordo. Viršutinis paveikslas rodo, kaip japonų kariuomenė veržiasi į pietų pro

vincijas ir įvažiuoja į Saigono miestų Indokinijoj. Tai pirma šio žygio foto-
Prigėrė Studentas.

Laiveliui apvirtus Lakę Ma
rio ežere, prie Antioch,^ \Vis., 
prigėrė 23 metų studentas iš 
Clevelando, Thomas Wis- 
barth. Laivelyje buvo Mrs. Ja
mes E. Looze iš McHenry ir 
jos 3 metų duktė Karau.

Jas išgelbėjo nuo mirties 
jauna moteriškė, Mrs. Walter 
Schaub. Ji šoko į vandenį, ir 
motina su mergaitė iškėlusi į 
paviršių jas ten išlaikė iki at
vyko motorinis laivas ir jas 
iš vandens ištraukė.

Prigėrė 12 m. Mergaitė,
'Prie Greenvvood avenue 

prieplaukos Michigan ežere 
prigėrė 12 metų mergaitė, Do- 
rothy Majewski, nuo 822 _ _ 
st., North Chicago.

Mokėsi Denveryje
Birželio mėnesį jis buvo iš

siųstas į Denver, Colorado, kur 
jisai įgijo specialų mokslą Fitz- 
simmons General Hospital, ka
riuomenės didžiausioj ligoninėj, 
kuri turi visus 
sius įtaisymus. 

I ne tik prižiūri 
ir oficierius ir 
laivyno Marine 
ranų grupių.

Daug Tenka Keliauti
Pradžioj rugpiučio mėnesio, 

Majoras Wiltrakis buvo išvykęs 
į Fort Eustis, Virginia.

Taigi, militarės pareigos ver
čia Majorą Wiltrakis važinėti 
ir dirbti visose Amerikos da~ 

£4 lyse. J.

moderniškiau- 
šioj ligoninėj 
kareivius, bet 
tarnautojus iš 

Corps, ir vete-

AUTOMOBILIU
NELAIMES

įstojo į Armiją, 
Gavo $3,000

Dar Karta Tikrins 
Atmestų Naujokų 
Sveikata

18 m. jaunuolis John T. 
Blake, 910 Lawrence avenue. 
savanoriu įstojo į U. S. mari
nus. Pagal tėvo testamentų, 
įstodamas armijon, jisai ga4 
na $3,000 palikimo.

Blake pinigus, padėjo į ban
kų, ir pareiškė, kad eina ka-|^uri. 
reiviauti ne todėl, kad 
pinigų, bet todėl, kad 
“tarnyba patinka”. Jo 
buvo marinų seržantas.

nori 
jam 

tėvas

Žada Paimti Armijon Apie 
6,000 Atmestųjų.

Namas Sugriuvo, 
Vos Neužmušė 
19 Žmonių

Nakties laiku, namiškiams 
miegant, nuo pamato nuslin-

grafija pasiekusi Jungtines Amerikos Valstybes. Apatiniame paveiksle matome 
britų kąreivj, kuris saugo Burma vieške'io apylinkes ir laukia japonų įsiveržimo 
į Indokinijps raistus. Britų kareiviai ginkluoti Amerikos kulkosvaidžiais, ku
riuos jiems pasiuntė Jungtinių Valstybių .‘vyriausybė.

Kaltina Dvasiški v
Merginų
Užpuldinėjimu
Jas “Viliodavosi Bučkiams

nesiduodavo 
prie- 
auto-

Bulius Sužeidė
6 Žmones

Pabėgo Iš Soldier’s Field

Kepyklos Chicagoje 
Mažins 10-centinius 
Duonos Kepalėlius

Pakėlė Darbininkams 
Algas 10 Centų

Illinois valstijos drafto ad
ministracija įsteigė specialę 
sveikatos patariamųjų tarybų, 

i peržiūrės dokumentus 
naujokų atmestų dėl sveika
tos, ir kai kurių sveikatų nau
jai patikrins.

Ta taryba apskaičiuoja, kad 
iš atmestųjų ' tarnybai paskirs 
apie 6,000 vyrų. Taryba taipgi 
nurodys nesveikaujantiems 
naujokams kaip gydytis ir 
kaip geriausiai pataisyti savo 
sveikatų.

Kokios tai “Independent 
Assembly of God” sektos dva
siškis, Rev. Stanley Lund, pri
sipažino, kad jisai “viliodavo” 
merginas į savo automobilį, 
su jomis išvažiuodavo iš mie
sto ir ten “bučiuodavosi”.

Jei merginos
viliojamos, jisai kartais 
varta jas įtempdavęs į 
mobilį.

Vedęs.
Lund yra po areštu apkal

tintas dviejų merginų užpuo
limu. Jisai yra vedęs, turi 11 
mėn. sūnų, ir yrą “klebonas” 
Gospel Tabernacle maldyklos, 

i Dės Plaines, III.

Prašo Šeimininkių c
Taupyti Popierį

Nusinuodijo Radio
ko ir sugriuvo medinisgyve- praneše jo Žmona 
namas namas adresu 1908 W. J

Amerikos ginklų programo 
vedėjai atsišaukia į visus chi- 
cagiečius, ypač šeimininkes, 
taupyti senus laikraščius, žur
nalus, ir visokį kitokį popierį, 
ir surinkus didesnį kiekį par
duoti “junkeriams”. Del biz
nio pagerėjimo ypač dėl gin
klų,.gamybos, popierių dirbtu
vėms pradeda trukti žaliavos.

Hubbard Street. Name gyve
no dvi šeimynos, viso 19 žmo
nių, bet kokiu tai stebuklingu 
budu visi išliko gyvi. Tik ke
li buvo sunkiau sužeisti.

9 Mirė Cicero

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujiems 
yra naudingos.

Didžiulis bulius, pabėgęs iš 
Chicago Soldier’s Field sun
kokai sužeidė šešis žmones, 
tarp jų tris policistus, kurie 
bandė jį suimti. Vienam poli- 
cislui galiau pasisekė gyvu- vidurį jos .sumažins 
lys nušauti.

Bulius buvo vienas gyvulių 
“rodeo” lošimuose, kurie bu
vo surengti stadione šven
tėms. Ištrukęs iš gardo jisai 
pasileido į minią žmonių prie 
Chicagos Aąuariumo ir kelis 
parbloškė. Sunkiausiai sužeis
ta yra Mrs. Pearl Raminis, 
nuo 2511 North Halsted st.

Koronerio džiurė rugsėjo _ *
d., bandys nustatyti priežas- I Bankierius. N o vak 
tis, kurios paskatino 30 metų ______ ; <

į laboratorijos darbininkę Marh' Pereitos savaitės pabaigoje 
Werther, atimti sau gyvybę. Ji mjrė John L. Novak, viršinin-' 
išgėrė nuodų. kas buvusio Novak and Stęis.-1

Velionė dirbo Billings Me-|kal banko prezidentas, 1643 
morial ligoninėje, ir buvo So. 57th Court, Cicero. Jisai

■ žmona Erwin Werther*io, pra- buvo garsus čekoslovakų vei- 
nešėjo WGES radio stotyje. kėjas ir finansierius. '

Pereitos savaitės pabaigoje

kas buvusio Novak Steis

Chicagos didžiosios kepyk
los praneša, kad apie rugsėjo 

duonos
un- 
PO

0N ŠAIE AT YOUR TOST OFFICE 0RIIANK

BUY
; UNITED

STATES
SAVINGS

r/BONDS 
ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Aboveis a reproduetion of the 

Treąsury Departtnent’s Defense 
Savings Poster, šhowing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester prench. Defense 
Bonds and Štamas, on sale at your 
bank or post offlce, are a vital part 
of America’a defense preparationa

kcpalėlius, kurie sveria 20 
ei jų ir dabar parsiduoda 
10 centų.

Viena kompanija žada 
palelį sumažinti 4 uncijomis, 
iki 16 uncijų — tai yra lygiai 
svaro.

Kompanijos taipgi skelbia, 
kad darbininkams pakėlė al
gas 10 centų, ir dabar vedų 
derybas su unijomis dėl nau
jos sutarties.

Ruginės duonos kaina pa
liks ta pati, kepalėlis 
mažės. *

Nusižudė Plieno 
Darbininkas

nesu-

Dėl nežinomų priežasčių gy
vybę sau atėmė 53 metų plie
no darbininkas, Charles Sa- 
lak’as, gyvenęs adresu 1505 N. 
Paulina Street. Dideliu peiliu, 
naudojamu duonai pjaustyti, 
jisai persikirto rankų riešus ir 
gerklę. Mirė Cook apskričio 
ligoninėje.

šeštadienį ir sekmadienį Chi
cagos distrikte žuvo 13 žmonių, 
būtent:

Robert E. Hunt, jo žmona, 
ir jo tėvai, visi iš Peoria, III., 
prie Jolieto.;

Mrs. Oscar Bruus ir John 
Jarvis, Cicero, prie Appleton, 
Wis.;

Ida Kleusken, 1012’1 South 
LaSalle Street, prie Kenosha, 
Wis.; • ,,,

Dr. Frank C. Linden, 639 N. 
Pine avenue, prie Hartford, 
Wis.;

Joseph Bogacz, 2219 Lyndale 
avenue, ties 1700 N. Ashland

Ernest Patton, 58C3 Huron 
Street

Mrs. Katherine Pelka, 4337 
North St. Louis avenue;

O.af Strom, 65, 4501 Cum- 
bcrland Road;

Charles R. Thompson, 2861 
Buning Street;

Russcll Haskin, 51, 14613 
Princeton avenue;

Miss Catherine Amedeo, 3126 
Princeton avenue, ir

Freda Bielke, chicagietė, prie 
Paoli, Ind.

Kitos Nelaimės
Kitose auto nelaimėse žuvo 

dar ir šie žmonės:
15 m. Clarnce Swanson, 1616 

W. Harrison st., Broadview, 
III., ir

42 m. Arthur Miller, 8634 S. 
77th Court, Robert Park.

Susikalė Trokas, 
Gatvekaris

BRIDGEPORT. — Gatveka- 
rio motormonas Charles Tobin 
buvo sužeistas, o keli keleiviai 
smarkokai sukrėsti, kai gatve
karis susikūlė su didžiuliu Iro- 
ku prie Archer ir Lock gatvių. 
Trokas išmetė gatvekarį iš bė
gių ir užvertė jį ant kelių au
tomobilių, stovinčių prie šaligat
vio.

Troko ir kitų automobilių 
šoferiai išliko sveiki.

Tobin gyvena ad. 5741 South 
Ada street.

Aštriai Baus 
Neatsargius 
Automobilistus
Nori Apsaugoti Vaikus, Grįž

tančius Į Mokyklą
Šiandien po atostogų vėl at

sidaro mokyklos ir vaikai grįž
ta prie knygų.

Kad sumažinti automobiliu 
nelaimių skaičių, ypač prie mo 
kyklų, Chicagos policijos depar
tamentas išleido įsakymų vi
siems policistams tuojau areš
tuoti neatsargiai važiuojančius 
ir įduoti pašaukimus teisman 
visiems kitiems automobilis
tams, kurie važiuos pergreitai 
per mokyklų distriktus, nepai
sys signalų ii*' statys pavojau 
vaikų gyvybes.

Apiplėšimas 
Nepasisekė

Sirena Buvo Pergarsi.

Pasikorė Policijos 
Nuovadoje

Grand Crossing nuovados 
kalėjime pasikorė 35 metų 

■ kalinys, Howard . Fort, 7828 
Colfax avenue. (Pereitą šešta- 

(dienį jisai buvo suimtas ka
mantinėjimui apie parolio su-

I laužymą.

18 APYLINKĖ. — Keistas 
piktadaris bandė apiplėšti 
motoristą Samuel Burca, nuo 
3001 South Princeton avenue.

Prie 18-toš ir Halsted st., į 
jo mašiną įšoko jaunas vyras, 
apsiginklavęs mažu kardu. Ji
sai įsakė Burcai važiuoti į 
šoninę gatvę, po to pareika
lavo pinigų. Bet Borca nenu
sigando. Jis užsigulė ant sire
nos gUziko, ir ta ėmė garsiai 
kaukti. Piktadaris pabūgęs 
policijos greitai dingo.

Vakarlr Užvakar 
Chicagoje

• Beklausydamas mišių St. 
Peter bažnyčioje staigiai mirė 
60 metų Edward M. H oi ton, 
510 Fullerton Parkway.

• Du ginkluoti plėšikai at
ėmė $1,900 ir maišą maisto pro
duktų nuo aludininko George 
Holz, 5418 N- Menard avenue. 
Piktadariai užklupo jį važiuo
jantį į alinę, 3188 Elston avė., 
iš banko, kur išsiėmė pinigus 
čekiams keisti.

• Išgėrusi nuodų mirė 43 me
tų chicagiete Mrs. Jeannie Ken- 
nelly, 1503 North LaSalle st.

• Chicagoje dabar vyksta 
čekų Susivienijimo Amerikoje 
seimas. Delegatai priėmė rezo
liuciją, kurioje reiškia lojalumų 
Amerikai, prezidentui Roosevel- 
tui ir vadina jį “visų laisvų 
žmonių pasaulyje vadu”.

• 26 metų chicagietis Stevc 
Olczak, 2123 North Rockwcll 
street, buvo suimtas kai bandė 
apiplėšti Peoples Personai Loan 
Corporatidn raštinę, adresu 9120 
Commercial avenue. Kartą jam 
pasisekė pasigrobti įstaigoje ke
lis šimtus dolerių nuo kasierės 
Bessie Lappie, bet šį kartą ji
sai suklupo.

• Iš Chicagos upės prie 
Evergreen street, buvo ištrauk
tas lavonas WPA darbininko 
Bronislavo Musielevvicz, 1361 
Noble street.

• leloje ties 21 North Peo
ria street, buvo rastas nušau
tas 48 metų virėjas, Elefterios 
Kalofanos, 617 Madison street. 
Motyvas nežinomas.

• Surf Shore apartamentuo
se, 426 Surf street, buvo atras
ta pavojingai pašauta 21 metų 
Ruth V. Duncan. Policija su
ėmė kamantinėjimui 31 metų 
eks-kalinį, Joseph Hale, kurį 
rado moteriškės kambariuose.

• Už išviliojimų apie $300,- 
000 iš investorių Chicagoj ir 
artimuose miestuose federalis 
teismas traukia atsakomybėn 
Burei Company viršininką Emil 
Burei, ir 9 kitus asmenis. Fir
ma užsiėmė nikelinių mašinų 
platinimu.

• SOUTH CHICAGO. — Ke
lyje į South Chicago ligoninę 
mirė nežinomas vyras, atrastas 
be sąmonės ties 92nd ir Ex- 
change avenue. Jisai buvo apie 
50 metų amžiaus. Pavardė ne
žinoma.

• Du nežinomi vyrai plyt
galiais išmušė penkis didelius 
’angus alinėje ties 4600 Lincoln 
avenue. Nuostolių padarė apie 
$500.

i

• Piktadariai pašovė Ches- 
ter’iui Gorskiui koją, bet nega
vo jo $900. Jie užklupo jį ei
nantį į savo krautuvę iš ban
ko, kur pinigus išsiėmė. Gurs
kis pasileido bėgti, ir taip grei
tai, kad piktadariams nebuvo 
vilties jį pasivyti. Ir pašautas 
jis nestojo.

• Gaisras sunaikino dalį 
Boynton and Co., metalo dirb
tuvės, ad. 1725 North Bosworth 
avenue. Nuostoliai keli tūkstan
čiai dolerių.

• šiandien Chicagoje prasi
deda dvi didelės mokslininkų 
konvencijos. Northwestern uni
versitete susirinks apie 1,200 
psichologų, o Chicagos univer
sitete įvyks šeštas tarptautinis 
mokslihinkų suvažiavimas, ku
riame dalyvaus apie 300 moks
lininkų iš visų pasaulio dalių. 
Suvažiavimas turėjo Įvykti 
Norvegijoje, bet buvo Chicagon 
perkeltas dėl karo.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
ra naudingos.




