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PRIE MIRTIES PATALO BUVO PATS PRE
ZIDENTAS IR PONIA E. ROOSEVELT
Prezidentas gauna daug užuojautos 

telegramų
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 7 

d. — Ponia Sara Delano Roo- 
sevelt, prezidento Roosevelto 
motina, šiandien mirė jos Hyde 
Park namuose. P. Sara D. Roo- 
sevelt buvo 86 metų amžiaus 
ir šio mėnesio 21 dienų butų 
sulaukusi 87.

. t
Prezidentas Rooseveltas ir jo 

žmona praleido visą naktį su 
motina. Jiedu buvo prie mirties 
patalo, kai ponia Sara Roose- 
velt mirė.

Prezidento motinos sveikata 
jau buvo silpnoka ir visą laiką 
ją dabojo gydytojai. RooseveL 
tų gydytojas, Dr. Scott Smith 
pareiškė, kad mirtis įvyko dėl 
kraujo indų sutrikdymo, kuris 
iššauktas dėl senyvo ligonės am
žiaus.

Gydytojas sako, kad mirusio
ji paskutinėm dvylika valandų 
buvo netekusi sąmonės, kurią 
iššaukė minėtas kūno nusilpi
mas.

Prezidentas Rooseveltas, ga
vęs žinių apie negaluojančią mo
tiną, praeitos savaitės gale at
vyko iš Washingtono ir visą lai
ką praleido su ja.

Prezidentas ir visa Roosevel- 
tų šeimyna gauna labai daug 
užuojauots pareiškimų iš viso 
krašto ir užsienių, nes ponia 
Sara D. Roosevelt buvo visų la
bai gerbiama moterim.

Politiškieji prezidento Roose
velto politikos priešai dažnai 
prieš patį prezidentą parašyda
vo nešvankių rašinių, bet pre
zidento motiną visi gerbė dėl 
didelio jos takto ir teisingo bu
do.

Kai p. S. Roosevelt važinė 
jo Europon, tai beveik visa 
spauda ją vadino garbingiausia 
ir tauriausia Jungtinių Ameri
kos Valstybių moterim.

Baltųjų Bumų kanceliarija 
žadėjo paskelbti specialų prane
šimą apie jos mirtį ir laidotu
ves.

Smarkiai kyla mai
sto kainos

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
7 d. — Darbo statistikos biuro 
daviniai rodo, kad dabartiniu 
metu maisto kainos vietomis pa
kilo net 12%.

Iš viso, dabartinės maisto kai 
nos yra aukščiausios visame šia
me dešimtmetyje.

Biuro atstovai mano, kad kai 
nos kyla dėl didelių valdžio.i 
užpirkimų ir dėl užpirkimų, da
romų spekuliacijos, tikslams.

Hitleris žydams pri
sega ženklą

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
7 d. — Berlyno slaptos polici
jos viršininkas Heydrich įsak“ 
visiems šešis metus sulauku
siems žydams prisisegti ženk- 
lą.

Geltoname dugne privalo bu 
ti Dovydo žvaigždė ir vokiškas 
užrašas: žydas. Tas pats poli
cijos viršininkas uždraudė mie
sto žydams išeiti iš nubrėžti 
kvartalų be policijos leidimo.

Įsakymas įsigalios nuo 15 
rugsėjo ir veiks visoje vokiečių 
teritorijoj.

Kaip vokiečiai vaizduoja ataką ant narlaivio

J # • NAUJTF.Nn.ACME Telenhotr
Šis piešinys, kurį naciai padarė 1940 metų sausio 

menesį,, parodo, kaip vokiečiai įsivaizduoja vandens 
gilumpn išmestą bombą narlaiviui naikinti. Tokias bom
bas išųiętė J. V. naikintuvas Greer, kai jį užpuolė nacių 
narlaivis.

VOKIEČIAI SULAIKYTI PRIE LENINGRA
DO, TVIRTINA SOVIETŲ PRANEŠIMAS

PdėLtPlattehetapo 
Miss Aiherica

NACIŲ NARLAIVIS fRAPiJO.. KOVA. 
TVIRTINA LAIVYNO DEPARTAMENTAS

Hitlerio armija smar 
kiai nukentėjo

Naciai rengiasi 
pulti Baku

DEDA PASTANGAS SUORGANIZUOTI PIE
NO PRISTATYMU Į VISUS CENTRUS

Į visas provincijas išsiuntinėti 
instruktoriai

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 7 d. — Kooperatinė “Pienocen
tro” bendrovė deda pastangas suorganizuoti pieno pristatymą 
į visus svarbesnius Lietuvos centrus. Į visas Kauno apylinkes 
ir Lietuvos provincijas išsiuntinėti instruktoriai, kurie tuojau 
sutvarkys pieninių veikimą ir pieno pristatymo punktus.

Kauno apylinkių pieninės karo metu mažai nukentėjo. Pie
no yra ir jis jau pristatomas į Kauną. “Pienocentro” veikimą 
šiek tiek sutrukdė bolševikų medžioklė: daug pienininkų išvež
ta į sovietų Rusijos gilumas.

“Pienocentro” ir “Paramos” tarnautojai ir darbininkai su 
ginklu rankose apgynė savo fabrikus ir įmones nuo bolševikų. 
Išbėgdami bolševikai norėjo sunaikinti visą “Maiste“ esančią at
sargą, bet darbininkai neleido.

Lietuvoj naciai mobilizuoja darbininkus
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 7 d. — Vokietijos paskirti 

komisarai paskelbė įsakymą, kuriuo jie galės mobilizuoti Lie
tuvos darbininkus ir taikyti vokiečių darbo įstatymus.

Nacių komisarai mobilizuotus Lietuvos darbininkus galės 
siųsti į kitas provincijas, primokėdami jiems dalį išlaidų.

Valdžia susirupinusi 
incidentu

WASHINGTON, 1). C., rūgs.

Važinėja tiktai su 
leidimais

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 7 d. — Nuo liepos 21 die-

MASKVA, Rusija, rūgs. 7 d. 
— Raudonoji armija ne tiktai 
sulaikė vokiečius prie Leningra
do, bet keliose vietose juos at
stume atgal, skelbia sovietų ka
ro pranešimas.

Rusai labai smarkiai puolė 
pirmyn žengiančias nacių šar
vuotas divizijas ir padarė na
ciams labai didelių nuostolių. 
Prie Leningrado mūšiai eina 
dieną ir naktį, kovojama lietaus 
metu ir per didžiausias miglas.

liniją per

narlai’vius
Bulgarijos

Kovos vyksta nacių 
užfrontėj

ANKARA, Turkija, rūgs.
d. — Iš Bulgarijos grįžę diplo
matai tvirtina, kad vokiečiai lap
kričio gale rengiasi pulti Baku 
ir naują transporto 
Iraną.

Vokiečiai traukia 
ir greitus laivelius
pakraščiuosna, kad galėtų sėk
mingai padaryti užpuolimą.

Bulgarijos uostuose sustato
mi nacių narlaiviai. Dalis vo
kiečiai atveža iš Vokietijos. Nar
laivio dalys jau yra pritaikytos 
greitam sustatymui.

ATLANTIC CITY, N. J., 
nigs. 7 d. — 19 metų kalifor- 
nietė Rosemary LaPlanche va- 
<ar tapo išrinkta 1941 metų 
Amerikos grožio karaliene.

Suvažiavo 42 grožio karalie-' 
nes iš visų valstijų. Rosemary 
sužinojusi apie jos išrinkimą 
;iek susijaudino, kad ribt apsi
verkė.

Naujoji 
plaukia ir 
sigaminti.
ir 5% colio aukščio.

Miss Amerika šoka, 
chop suey moka pa- 
Ji yra penkių pėdų

Paryžiečiai nepaiso 
nacių grasinimų

Destrojeris Greer 
turėjo gintis

VVASHINGTON, D., C., rūgs. 
r7 d. Laivyno. departamentas 
vakar 'Vakare išleido specialų 
pranešimą, kuriame tvirtina, 
kad nacių narlaivis pirmas pa
leido torpedas į Amerikos lai
vą Greer.

Vokiečių išleistas pranešimas: 
neatatinką tiesai, kur sako, kad 
Jungtinių Valstybių destrojeris 
pirmas paleido šuvius. Ameri
kos destrojeris pradėjo kontra- 
atakuoti, tiktai tada, kai jis bu
vo vokiečių narlaivio užpultas.

kados zonoje vienas karo lai
vas pradėjo persekioti vokiečių 
nariaivį, skelbia oficialus vokie
čių komunikatas.

Narlaivis negalėjo pažinti puo
lamojo laivo, bet savisaugai pa
leido dvi torpedas, kurios ne
pataiko į tikslą.

Kova, tarp narlaivio ir užpuo
liko tęsėsi 12 valandų, sako na
ciai.

7 d. — Valdžios sluoksniuose 
yrd labai didelio susirūpinime 
dūL/Gre<r Mncjd.ęųto prie Islan 
dijos.

Niekas neabejoja, jog užpuo
limas buvo sąmoninga vokiečių 
provokacija. Sekretorius Hul 
atsisakė daryti šiuo reikalu ko
mentarų ir nurodė, kad pat: 
prezidentas kalbūs apie tai.

Prezidentas Rooseveltas Hyde 
Park ruošė kalbą, kurią pirma
dienį incidento reikalu rengės, 
pasakyti per radiją.

Vokiečiai kaltina 
Rooseveltą

Naciai provokuoja, 
sako atstovai

MASKVA, Rusija, rūgs. 7 d. 
— Kazokų sudaryti partizanų 
būriai veda smarkias kovas su 
naciais 300 mylių priešo užfron
tėj, skelbia sovietai.

Kovos tarp sovietų ir vokie
čių karo jėgų vyksta visoje Uk
rainoje. Dažniausia partizanams, 
vadovauja raudonosios armijos 
raiteliai, kurie pasiliko Ukrai
noje.

Kazokai -partizanai ne tiktai 
naikina susisiekimą, bet užpuola 
vokiečių kariuomenę.

Naciai sakosi artėja 
prie miesto

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
7 d. — Vokiečių kariuomenė 
pralaužė Leningrado apsaugas 
vienoje vietoje ir veržiasi prie 
miesto, sako nacių laikraštinin- 

\kai.
Motorizuotos vokiečių kariuo

menės dalys randasi visai prie 
Leningrado vartų. Vokiečių 
aviacija padėjo pralaužti miesto 
apsaugas.

Vokiečių artilerija ir aviacija 
išnaikino sovietų artilerijos liz
dus ir nutildė rusų kanuoles.

— Amerikos karo vadovybė 
užsakė daug “skraidančių tvir
tovių”, nes jos skaitomos ge? 
riausiu puolamuoju ginklu. 
“Tvirtoves” gamins masiniu bu- 
du.

— Britų valdomos “skraidan
čios tvirtovės” labai smarkiai 
bombardavo Oslo laivų statymo 
dirbtuves.

— Praeitą naktį Romoje bu
vo paskelbtas aliarmas ir prieš
lėktuvinės patrankos labai smar
kiai šaudė.

— Vokiečiai liepė uždaryti 
visus Nicaragua konsulatus oku
puotuose kraštuose.

— Britai pareikalavo iš Ira
no valdžios įteikti visus užsi
likusius nacių agentus.

Atsistatydino prieš sovietus 
kovojančios vengrų kariuome
nės vadas.

— Japonų savaitraštyje at
spaustas straipsnis, kuris pra
našauja, jog Hitleris pralaimės 
šį karą. Tai pirmas šios rųšies 
straipsnis.

— Susidūrus autobusui su 
automobiliu Marocco, Ind. žu
vo Juozas Abramovich, 3465 
Lituanica Avė., Stanley Woty- 
siek, Br. Hurt ir Joseph 
Shwartz.

VICHY, Prancūzija, rūgs. 7 
d. — Paryžiaus gyventojai, su
žinoję apie trijų įkaitų sušaudy
mą, nekreipė dėmesio į nacių 
grasinimus, bet vėl puolė vokie
čius.

Kelioms valandoms praėjus 
po vokiečių paskelbto sušaudy
mo, Paryžiuje buvo peršautas 
kitas vokiečių puskarininkas.

Beveik tuo pačiu metu tapo 
peršautas dar vienas nacių agen
tas ir išsprogdintas nacių ka 
riuomenės garažas.

Naciai steigia bazes 
Brazilijoj

Kovota 12 valandų, 
sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
7 d. — Rugsėjo 4 d. tuojau ' o 
pietų vokiečių paskelbtoje b!o-

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
7 d. .--- Amerikos ir anglų spau
dos paskelbtos žinios apie už
puolimą ant Greer yra 
ningai iškreiptos, sako 
čiai.

Ne vokiečių narlaivis
lė Greer, bet šis Amerikos lai
vas pirmas pradėjo persekioti

sąmo- 
vdkie-

uzpuo

Naciai naikins ne
priklausomas val

stybes

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 7 d. — Argentinos kon
greso komisija nustatė, jog na
ciai įsakė steigti bazes Brazi
lijoj ir kitose) pietų Amerikos 
valstybėse.

Pietų Amerikoje naciai turi 
500,000 treniruotų smogikų, ku
rie aklai klauso Berlyno įsa
kymų.

Argentinoje vokiečių ambasa
da turi nacių priešų sąrašus ir 
leidžia dideles sumas Quislin- 
gams papirkti. Visi reikalauja 
pašalinti dabartinį nacių amba
sadorių.

BERLYNAS, rūgs. 7 d. — 
Vokiečių štabas platina nacių 
Dr. Hanš Keller, tautų teisių 
akademijos pirmininko, raš
tą, kuriame jis pataria palai
doti visas viltis apie karo me
tu nušluotų nepriklausomų 
valstybių atgaivinimą.

Naujoji tvarka Europoje 
gali būti tiktai vokiečių tvar
ka,- tvirtina Hans Keller.

“Naujienų’* Raštinė
SEKMADIENIĄĮS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vaL ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠĘŠTĄDIĘNIAIS atdara mm 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakarb. ‘
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

> Prezidentas Rooseveltas įsa
kė Amerikos karo laivams šau
dyti į vokiečių laivus ir tuo bū
du išprovokuoti ginkluotą kon-' 
fliktą tarp Vokietijos ir Jungt. 
Valsybių.

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
7 d. — Vokiečių submarino už
puolimas ant karo laivo Greer 
yra sąmoninga vokiečių provo
kacija, tvirtina senatorius Tom 
Connally.

Vokiečių paskelbtas praneši 
mas dar kartą įrodo norą pro
vokuoti. Vokiečiai kiekvieną 
kartą skelbia, kad kiti rengia
si juos užpulti, bet vėliau pa 
tys užpuola.

Praeito karo metu vokiečių 
admiralitetas nepranešinėjo vai 
džiai apie juroje padarytus už-

1 puolimus, baigė Connally.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietai skelbia, kad Leningrado srityje pradėtos kontra- 

atakos vystosi sėkmingai. Labai gerai kovoja pulk. Donskoj, 
kuris veja nacius atgal.

— Vokiečiai sako, kad Norvegijos pakraščiuose jiems pa 
vyko numušti pirmą britų “skraidančią tvirtovę”. Du lakūnai 
paimti nelaisvėn.

— Argentinos valdžia paėmė 16 Laivų, kurie stovėjo jos uo
stuose ir priklausė “ašies” valstybėms.

— Kanados premjeras sugrįžo iš Anglijos.
Amerikos ambasadorius prie Vichy valdžios išvyko į 

Barceloną, kad galėtų pasikalbėti su Myron Taylor, kuris vyk
sta į Vatikaną.

— Leningrado srityje vyko labai stipri vokiečių ir sovietų 
aviacijos kova. Rusai bombardavo sutrauktą nacių kariuome
nę irnumušė 300 nacių orlaivių.

.— Prezidento kalba užsienio politikos reikalais tapo atidė
ta ketvirtadieniui. ... .<

— Suomiai skelbia, jog vokiečiai stato kareivines visame 
.rytų fronte, kad kareiviai galėtų praleisti Šiltai žiemą.

•nos pradėjo kursuoti autobusai 
linija Kaunas-Ukmergė-U tena, 
6' nuo liepos 2t5^d.r liųija Kau
nas-Vilnius ir Kaunas-Rasei 
niai. 4 /

Šiais autobusais gali važinė'i 
asmenys turį oficialių reikalų ir 
gavę atatinkamus komendantų 
ir policijos liudijimus.

Pirmenybę naudotis autobu
sais turi tie lietuviai, kurie bu
vo vežami Rusijon ir pakeliu jo 
išsigelbėjo.

Bendromis jėgomis 
vykdo šienapiutę

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 7 d. — Lietuvoje spau
džiami laikraščiai pataria ben
dromis jėgomis vykdyti šiena
piutę.

Sumažėjus arklių skaičiui, ne 
visur bus galima šieną suvežti, 
todėl patariama šienas džiovinti 
žaginiuose, kur jis gali stovėti 
savaitėmis.

Sudorojus šieną vienoje vie
toje, pataria jį piauti kitose lan
kose. Negali būti, sako, siena- 
piutės vien tik “mano ūkyje“, 
bet privalo būti visoj Lietuvo
je.

Vilniuje sukilėliais 
vadovavo Žake

vičius
BERNAS, Šveicarija, rūgs. 7 

J. — Išaiškinta, kad Vilniaus 
sukilėliais vokiečių-sovietų karo 
metu vadovavo St. Žakevičius.

Visą vokiečių kariuomenę 
okupuotoje Lietuvoje komanda
vo vokiečių feldkomandantas, 
generolas Pohl.

Apskaičiuojama, kad kovose 
prieš bolševikus Lietuvoje žuvo 
4,000 asmenų, o sužeistų skai
čius siekia 8,000. Daromi žuvu
sių ir sužeistų sąrašai.

ORAS
Debesuotas, Šiltesnis, gali ly

ti.
Saulė teka 6:20; leidžiasi — 

7:16.
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F. H. Sadauskas . A. S. Vaivada

This Crisis is an Opportunity

the de-wey
do us totai- in (beFifth

confusiohi:and insecurities

ad- the that

ofisIt

By Louis Adamic 
finhancing Ch»r DemocracyAll of these people mušt be con- sidered and helped to become iden- tified with America as a country and an idea. They can be aidė.l only by edirca ion abd through inchisive enhancement of ortr mocracy.lt seems to me that unlessprocccd to enhance our democrac with a skillfully and energetically eondueted program of widesprea<l education built upon and around the facts and ideas sketehed here, our a-mament program will Httle good. especially if the įtarians score a clear vietory Old World. They and thėirColumn — which is being recrult- cd from all the elements of our population — wil] win in'ernally, subtly, and sūrely, even if we mah- age to establish temporary mili- tary superiority over their power in Europe. They wtM defeat us vvithout firing a shot at our shoes and conųuering us physically. They will exploit our inner the inferioritiesin individuals and groups cons'.itut- ing our population. After that, our mere sovereignty will hardly be vvorth fighting for.The future, ours and the \vor!d’s, is in unity within diversity, in making civilization safe for diffcr- ences. The future is i n liberty, e<iuality, and fra'.ernity; especiallv in the latteT, to emphasize what John l)ewey says somewhere. Writ- ers in the Bal. imore Evening and the Nation have recently vanced as the explanation of downfall of France the fac.tfraternitė was never realized in the life of Frenchmen. Their economic and sočiai set-up opeyated ągftinst that ideak U m< around irfefchMveMaginot Line was the logiėal * d?- velopment, clhnax, and symbol. The' social-class lines are not quite as sharp in the U.S. as 5hey were in’ France, būt eur economic order a? it is \vo>king out for a vast num- ber of Americans is quite as an- tagonistic to brotherhood among men as was the French, and is pro- duetive of no end of defensiveness. In addition, as already emphasized, we have here acute divisions based on Old VVorld backgrounds, skin* pigmentation, and fcligion — divisions o-f vvhich France was largely f ree.Suddenly the U.S. is conscious a vague būt great danger. There the anti-Fifth Column hysteria.brough on the Alien Registratiorf Act. This Act and rts eurrent ex- ecutlon give the fess discernihg citi- zenry the ilhision that the Government “is doing something” to pro- tect the country; that illusion mo- mentarily helps to keep them from undesirable activity, which gives alien registration a certain justifi- cation. Būt fear and worry con- tinue, especially among the intelli- gen\ who know that the aliens are not the great danger, nor the Bunda and other opehly pro-Nazi and pro-. Fascist groups, for these are known'- and can be dealt wi h. What bo-į thers many Americans are intan- gible and unknovvn factors, the am- biguities, the ifs and maybes in the si uation; the thoughts and* feelings, the altitudes and rėspons- es of the jiedple down the stree. with whom they have no contact,- the people in .‘he immigrant slums and, if they are new-immigrants, the folks in the favored and re- strieted old-stock American distriets of our cities. Many Americans der and worry what “they”be saying among themselves. They recall our paMt experrences one another. They reaiize that, for the most part. we do only tolerate cne another. They suspect that if so-irr.d-so happens, some of the people in their immediate proxi- mity probably will not sfand up in the face of the situartion. The atmcsphere in which they live and movė is suddenly a maze of qiies- tion-marks. What? Who? Whefe? 

How soon? Thėy know oi* fecT that 
the responses and altitudes- of mairv people are delicately balanced, and apt to swing or swerve this way cr that, depending on events in Europe, or how the Depression de- velops —— and often they judgc o hers by themselves.

SMASHES PAR IN NATION’S RICHEST OPEN

NAUJTENŲ-ACME Tclephoto
teohard DoįdsOn of Kjansas City, Mo., sigh'tin£ a putt in the Tam O’Shanter open golf 

fournament, Chicago, tfhėre his 65 and 68 for a 36—hole totai of 138, 11 under par, put him 
far iri lead of S1WOO contest. ,

WHAT AMERICAMSM MEANS TO ME
(A prize vMnnirig letter in “Amer

ican Monthly” Contest for 
H. S. Studentą).

tus over there hoV. Or a disillu- 
sioned, goose-stepping soldiėr 
marching to the bėatirig drums of 
Nazisrri, Fascism of Corhmunism.

The rightS, provided by our libė- 
tal Constitution are these; frėe- 
dom Of fellgioūs WoĖ$hip’, freedom 
of speech, and of the press. We 

i can, if we wish, speak or write

These are thė redl irtgrėdients oi (hė American fėars am$ vvorries thėše dėys, which creatė’ hyStėMcal impulses to run in all directions at once, and to chase with a pick- axė evėry.hing that may seem un- familiar or different, or to dive for cover. Some of us are diving foT cover as I wvitė this, eVėn be- froe pickaxes have begun to swing On the Street in New York I mee; an aėąuaintance who is a well- knoV/n man, an immigrant; he asks me what 1 am about; I tell him that 1 ant busy with this magazine; and he Warns me f shoUld give it up — “there is going to be heli to pay in this country, anef he thing for ūs ithmigrarits to (To is to lat Tow.” Scared, on the defehsive, he ■is typical of rriariy irnmigrants and ;&lso oj vaši; nrimbers of their Amc- • ricari-born children. They have never had a firm sense of what psychiafrlSts calf ‘Tfeion$rigjiėšs,’ necessary for a ftrli, balanced de- EvėlėpYrieht of charačtėr and person- ahty and for effectiveness in a Creative way wrlhin a culture; and in a time likę this manyj bend to the wind. Behind this lack of “bs- tongingnęss,” this eurrent ’tcridėAcy to duck and hide, is the whole story of the mistakes made in con- neetion vViih migration.1 It Isrhis may 1 present it some ways, worse than i suggest. Būt it need not be a cause for despair, for suc- eumbir.g to a fecling of futitity and the idea that “it is too la<e.” ther, it may be a chance to something, to accomplish what we have longJo my M testing time for us as a couatry, as d i v idua 1 Ariu r ietons U'Ujpe* pe rten ce. which*we mušt 'go Thro$gh to Teariu wha‘; we are as^hunjan beings, M we are as elemchts" \vithin the’pofj- ulation, as a people, as a nation, in order to clarify oursclves, to find out what we feel and think and vvhy, and where we belong as a country in the eurrent niaelstrom of vvorid foYces and ideas. period is a rarc opportitnity.in so-called normai timės, is an indifference, a iassitude about nroblcms, especially about the more serious ohes, wh'ich are subtle, hid- den, difficult to definre, hard t) catch into headlir.es and bring into iiglrt; such problems aš those s<o- ven through he entrre sitriation which has developcd in this count- i-y during the past ben’ury around the fact that \ens of millions of imtnlgrants, most of them non-An- glo-Sakons and non-Protes anls, have come into this country, which 106 years ago‘ tended in the direc- tion of an Anglo-Saxon-Proteslant homogeneity. Now is the tifne to X-ray these problems, this who!c si.uation; and act. Novv, in crisis and tension, the situation vfrrfl be clearer than ever before. Our weak- nesses will stand out. They will bečome mateliai for headlines. The country’s awareness and emotional ąuality will be heightened. As a people, we will be eager for in e- gration; there will be a desire foi synthesis; būt, with the Fifth Column and dhe inevitable and necessary drive difficulties difficulties nevv, būt tiiem will be clearer than ever before a*<t will call for otfr greates; cffort. We can and mušt Irelp the nomen: to bind u; logefher. lt is iot too late, būt there is no rime to lose.In ■ he Octob.er, 11)34, Harpers la’ga'Zmė 1 published a n artic’.e en- “Thrirty MfTlton New Amefi- ans,” ilnce expanded into a chhp- *ėr in a boch carlfed My America (1938), in which I at empted a ttob- alive and paitial anafysis of the inner predicament of tlie new-ini- n;gzan; groupu. That pĖcfeįchihetu is a* malter rifėsfty of fH’ėjudfce*- and “tbleranca”-indueed inferiori- ties, of general defensiveness, hidden būt kitense cultural con- tlfčts wi h'in immigrant families and in our so-called “foreign” s.eętion:, and of oi#r eritire natfional cori- fusion, with its dapiessions and other ecųnomic and sočiai Įlįs.
(Ta Be Cdnitoutfd)'

and 6y the New Im-Notseem here here
Toto Latėa blėak pietų re. incomple'.ely; in and thėre, it is

Hadoneeded.vicw, this period is a

This■herų

B'y EĖtVARD MlSSAVAGE, Jr« Royaltori High School Senior, Ro^ailtOri, III.“For scenic beauty and estatic . . . . . i can, ii we wisn, spenn. or wmeabout anything providing that it , does not hurt or harm anyone clse I without fear of spies oi a coricent- ' ration camp; the Nazist and Com- muriist saboteurs are using this liberty for spreading their degene- irative propaganda. We can choose Į and elect public officers by the į privilege of voting. I can make the ,sign of the cross, or utter saneti- fying prayers without fear of the ! GestapO’s ostracism. We can read i newšpąpers, that are not dietated i by the President, as they are by

M

■fa.
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These LadsWant To 
Bear Froiii “Gražios 
Paneles”

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

to delightihg. appealing, exquisite Europe! The joy • Of empires; the Paradise of dreamers ahd travel-1 ers; the Utopia of Romanticists!” These are only the catchwords of many traivelers associations, būt they have served their purpose. Į “Haggard, gaunt, anxious Eu-į rope,” is what it should bė called.1 Never believe him, if a person telis you of the ūnceasing flow of wėalth, hap.pinėss ahd security,1 that is to be found in Europe. You1 *“!..uaLe S!!_ th.8l.Pla“ di~etatore;"out’ priestt'and'oaY-i tors are not arrėšted for preaėhihg the Gospel in their own light, as they would be in Europe, if they didn’t fjfeach the doetrine of the party in power. Our homes are not raided in the middle of the night without warrants; we can be as- sured of a swift and public trial by ari impartial jtiry if we are ac- cused of criminalities; there We would have a trial as secretive as < a court martial and most always be found guilty by thė high tribūnai.With Labor Day camę the end of summer. ’Now that thė f&1 sėa- šori is begiūning, our thoughts are turning to indoor activities. We certainly will need iriOrė .people than were down lašt Friday if we are to put on an operetta this Corning seasbn. Lėt’s rbūnd-up our stray members, get new members and make our chorus a bigger and bettef one.On September 20th, a Saturday night incidentally, we are going to have our “vHnnie roast bėrs<rąofrie find odf ,'Salį: the deB—-fe ,-rff -When Milt Kampikas was talk- ing about his lašt year’s trip out west, Benny Norbut innocently, so it seemed, asked what statė Utah was in. And then Benny claimed it was only milk he hąd that evening. I wonder!—B—It is nice to see Aldona Barsev- sky among the altos again after an absence of some time. So glad you did

Letter from Two Martjuette 
at Scott ’ Wld, in.

Boys

SIR: ų > “Sėpt, 4, 1941.

IZen in all in
not forget us, Aldona.—B—heard that our ex-president, Prane was in town lašt weekin uniform. Too bad he was for only a short while and we could not see his manly forha the navai uniform.—B—What has happened to Lillian Zekes? I am sure she is back from New York būt we have not seen her down down lian. at rehearsals yet. Come this week and' join us, Lil-—B—reason Anna Kampikas woreThethat pretty corsage lašt week was her birthday.more happyUntil next

May you have many birthdays, Anna.—B—week,
“Bones.”

DEARf‘Threė rrionths (ago we, Joe P. Gentzla and John !V. Petkus, two' Lithuanian boys 'from Marquette P’ark, were drafted into the U. S. Army. At the time wė are’located in the Air Cbirpis school at Scott Field, Illinois. fThis iš about 35 miles from St. ^ou^. ■ , .^„“jj^ny times we become: .Jone- šbjm^' and homesiclV^ęr f^Ur ibitfyu- ani&ji friendsyvbuid likę to k<Giį^<$1 ia? ppssiblė; for the “Naujienos^’feddet'^-td> cor- respond with us. -^his would hėLp us pass the diill ^venirigs writing to many new ■ frįęnęls. We both would enjoy ‘Lietuviškos panelČs describe our life arid ęxperiences in the Air Corps. We know there are many girls that would' be an- xious to receive mail from soldier boys in the army if they had the address. With the lthelp of your paper, we are sure to have an enjoy able time in correspondence.“Also,—we would (likę to know if there are Lithuanian people liv- ing in St. Louis. Are there settle- ments similar to Mąrąuette Park, Bridgeport and etc.?“We hope that this letter will receive favorable corisidefation and will receive satisfactįon we ask the paper.- - i“Yours Very Trųty,
Private John V. Petkus, 
Private Joe P. Gentzla 

12th School 
Scott Field, (We are sure flooded with mail žios lietuviškos

Well folks, vacation time is about over, at least it is for us.Friday we had our first rehear- sal after a ręst of two weeks. A fair crowd turned out for the first rehearsal, and started right out on the opera “Carmen”, which will be given some time in Novem- ber. The date and place will announėed at a future time.

elsewhere, as can easily be be- * lieved by the loathsome present- day conditions and the terrific de- structidn found there today. We do not have nerve-shattered ba- bies here in America; nor wretch- ed, terror-stricken people shivering in air shelters through all-riight vigils; our women do not slave at men’s occupations; we do not have rationing cards that make one go with stomachs half filled with sy- nthetic foods.Many times my Grandmother telis me of the suffering and hard- ships that were endured in her. natflve Lithuania.turmoil, murders and every-day occurences before her edming
be
to

a corner
vripitting to prėtty neles” and, would

Sąuadron, 
lį.”that you’ll frbm said panelės”.

of

We have also had invitations take part in a few concerts so far and one of thėm being out at Ke- nosba: ? More ° ftbout /thėsef later.' ~rW.e had‘ a new member join up with us, a little giri who used to come down to rehearsals with her mother and šit back inand watch us rehearse. Now she is Onė of us. We are glad to have her. The ręst of you people who have friends arid want to join the chorus, bring them down eape- cially the men, we need men, since the draft (or “dongas” likę our prof calls it) has been taking our men one by one. It will end up by being a girls chorus. So don’t for- get, lef us rehearsal. see some new faces riext
Talking men, —P—about the draft taking there is also something is once in a while get- of our fellows, ahd thatourelse that ting hold is that little spatkler which thegirls love to wear and show around. Yes, it haš happened to our tenor Vyto ahd the lucky giri Lil Baronas, also orie bers. Congratulations us. of our mem- from all of

happened to

If and whėnėver somė govem- Revolutions,1 ment shall try to erush you, there assaults were1 can be no explanation for true in her life Americans to hesitate; we mušt all to America, cooperate in a decisive program Murders of leaders, and the riot- for deferise. With the preparedness ous repercussions that followed, I program now in progress, the pos- were harrowing ex.periences. The' sibility of invasion by the dietator assaults -on the women and young girls by the demoralized soldiers, who over-ran the captured country were abominable menaces.The government, which was in
has almost become nil.

Russian hands, had even forbidden’j listment, or prinfing of books in Lithuanian. Į arriiamtent iaę
Usually, upOn commencėmėnt, a person begins a carėer for himself, būt in the chaos of today, careers will and have to be put aside. En- position in the rę-J’ 

industry, can be thė only patriotic carėer for A young nursing, and the Zė-adjUstrrient hecėssary in a mobiliied world, a girl’s. These are justifiable by the thought of “making the world safe for democracy.” I have not said this in scOrn; the sfatement beco- mes even more rėalistič, day by day. I shall vvillingiy volunteermy Services and my life to any divi- siori of our National bėferise that this jhight be accomplished.

Šchools, <and aH. i business . tran- sactiorts wene cohductėd in Russian, for they didn’f want any non- Russian elements in the country. Even before the occupatiOh, schools were open to the children of aristočrats, and those who could afford the high thitiOn fees; būt now, who would want to learn anything in Russian. If the pa- rents had sėlves, they children to read and write; būt mosi of the peoplė were unfortun- ately illifėratė.Some religious freedom was the only liberty permitted the Lithuanians. Their beautiful church- es were flawless in both architect- ure and appearance. Gothic, Rė- naissance, and Barbaric were the chief forms of architecture. Stone, glass and tiling were brought from other ėounfries; as far away as Germany and Italy. Massive stėepleš tovvered huhdreds of feėt above the ground.Housing conditions were much different; they were likę the van- ishing slūmš of today, only more isolated. The log-eabins were draf- ty hovels, cūt. frOm the neighbor- ing forests. The sleeping ąuarters were apart from the kitehen, never heated. At least, they did have plank flooring, while the bare swe.pt ground was the floor in the kitehen.Oh, yes they wore woodeh shoes; leather ones cost too many rubles, and they were to be saved to sėncf the children to America. It would be a rfeaven to them. Thėy had heard stories of the Iuxurioūs life (to them at least) here. Evėryonė ate what and as much as he pleas- ed; there they had the šame in- sufficieht foods. Schools are at- tended here withouf eost. Voting prrHleges here; there they were flung into prison for even think- ing of a democracy.
The Russians, hecause of their 

occupation 6f Lifhtiania, impo^ed 
cOmpuIsory fhilitafy fraihing. My 
paternal grandfather sėrved m 
their army, before coming to Ame
rica. My maternal grandfather 
lėft before hė was olct enough. 
Thank God, for theif coming to 
America. Although Lithuania re- 
ceived its freedom after the World 
War, it is now again absorbed by 
the šame, larger, aggressive Rus- 
sia. Frobably a vietim of total- 
itdrian gox>ėrnmėnf in a eoheerit- 
rafioh cafrift instea'd of an Ame
rican studeftt, in ėn independent 
republic, would have been my eta*

any education them- triėd to teach their

g» ŠAIJ AT^iLR H)$TOFr1C£ OR BaNK

BUY 
uNitEO 
STATĖS 

SAViNGS 
BONOS 

ANDSTAMPS

i

I wonder what has John Avelis lately? Does he yvant to be called “nobodyloves me” again?Joe Žukas, our siek member is down with the flu lately, and some of you who have not been dovfrh to see him, please do so^ it will be ap.preciated vęry much. Evelyn Kazy, anthor one on is getting along fine with us shortly.--P—Don’t forget olir Sept. 27—at Ryan’s and Western Avė. A ly orchestra. All the way from Wausau, Wis., and that’s 400 miles away. They’fe coming down to give us some real barn dance mu- sic. All of you have tickets—try to get rid of them so we can have a nicė crowd for a real §well time.’^Till Friday, then “^es, Heaveh 
is thine; biit this is a wotld of 
svvėfets ahd sours; our flowers are 
merely—flowers, and the shadow 
of thy perfect bliss—Is the sun- 
shide

be gra- And when off duty, conta^t lyir. J. Kąs- sly in East St. Louisi' III.,, also Mr. J. Buloth. They wiil gladly ac- quaint you with mpi^befs of SLA. Young People’s lodge and other young Lithuanians. ..Out at Park Pavilion School there aęe Severai Lithuanians, orie of them. an in- structor. YouTl find many Lithuanians at Belleville, Madison, Col- linsville, būt be^' of all, get acquaįnted with KSšsly and Buloth. They’re fine pęople. Addres- ses in phone directojry. — Eds.)

AMERICA On GVARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’^ Defense 
Savings Poster. snowing an exact 
duplication of the original “Min\rte 
Man” stątue by famed seulptor 
Dariiel Chester Frehch. Dėfėnse 
Bonds ahd Stamps, on sale at yonr 
bank or post office, are a vital part 
of Amenca’a defense preparartionė.anjthing

with

of otits

GMfsittkiiesJ^nose*

wcn-may
barn dance, Woods, 87th 

real Hill Bil-

much.our siek list,
and will beagainst it, we will have in achieving įt. These will not bethe need of alleviating

New Free Radio 
Classes At , 
Hull HouseFall registration for free classes iri microphorie techniąue and1 radio acting will be held .at HullJEIouse, 800 S. Halsted St., on Thursday, September 11, and Monday, Sep- tember J5, between, 7:30 and 9:30. accprding to announcėment of the WPA Adult Education Program. Classes Will be for both profes- sional apd beginnihg studentė, and* wRH meėt Monday arid Thursday evejiings at 7:30' at Hull House.

Studentą in the' classes are given 
arctual brdadcastįng ex;periencpr as: 

as rnstrųctidh iii the funda
mentais of. radio speech. Informa
tion on the classes mky be had by 
čalling Monroe 9674« weekdays be
fore 3;30 p. m. . . ; į

J k r1 h i v n q;f N! ą ti ,tf en os 
baivTY

’-acI na*irė

RED—ITCHY- SCALY 
KZHM 

Sėkmingas Gydymas N a ra i e 
Greitai Pašalina Kankinimą!

' Firmai vartoj’imss';;irtrostabatte, 
! raminančio Žemo—ipagal dakta-

$6 fėrrhulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ię<tuoj.au ima 
gydyti. ( parauduata nušašusią o- 
dą. įstabiai sčkm^gaš daugiau 
nei' 3*0' rh'ėių! Piįfifyąk bUridyfūas 
Zėfritf . įtikina!' $
Visose vaistr- ^.ZEMO

ĮJRINE,
y.% EVES

Murinę soothes, cletnses and refresbės 
ĮrrirĄed, reddened mei*brants oaured 
by bead eolas, driving, wįnds, m ori e 
etose work, late hoįra. Free dropi* 
with each bottle. At all Drug Storos.

RĖPKITE TUOS. KUftlK 
GARSINASI

headlir.es
tuoj.au


Pirmadien., rugsėjo 8, 1941 NAUJIENOS,. Chicago, Illi

ŽEMĖS KARŠATIS IR MIRTIS2 col. Hand) Žemės Karšatis ną, kame vėl prasidedair mirtisTaip, žemė gyvena!Pirmiausia, ji turi kraujotakos sistemą. Saulės Į šilima statmenais spinduliais paliečia pusiaujo sritis, smarkiai įšildo ten vandenynų vandenis ir paverčia jų dalį garais. Pakilę aukštyn, tie garai nueina į šaltesnius kontinento kraštus, nešami apskritų anti- pasatų tekinių. Ten jie atvėsta ir virsta lietumi arba sniegu. Taip susidaręs vanduo nuteka kalnų šlaitais ir upeliais) bei upėmis grįžta į vandeny-
MADOS

4870

Nuostolių atpildymas, tuo bu-' dų,'* tik dalinis: tat ne išgiji- tnas; bet tik palengvinimas.■ —o—Mes įsitikinome, kad žemė kovoja dėl būties, ji ginasi nuo Žalingų įtakų, kurios ją ardo.Bet sveikas organizmas, kad ir ląinrinkai kovotų su liga, vis dėl to pasensta. Senstant jo pajėgos ima mažėti. Kraujotaka lėtėja. Paskum artinasi mirtis, tat fatališkas šalčio padarinys, pakeitęs gyvos šilimos v.etą.Ar nukrypsta žemė nuo to bendro dėsnio, ar taip pat turi išgyventi senatvės stadiją prieš mirtį?Pirmiausia pastebim, kad ji jau nebejauna, musų miela že mele. Norėdami jos amžių nustatyti ir pasiremdami įvairiomis pažvalgomis — vandenyno- grafika (laiko tarpas, jurų vandenims druskomis prisotinti), geografiška (laiko tarpas žemės klodams sudaryti) ir pagal.au (XIX amž.) fiziška (ra- įnąsės, įsiverždamos iš že-1 dioaklyvumas), visi tyrinėtojai inės, palięka joje tuštumą, ku- priėjo išvadą, kad žemės am- rįp (įėliąį slūgsta viršutiniai žius nuo 1000 iki 2000 milijonų žemės plutos sluoksniais, metų.

tencinės energijos, nugali svorio jėgą. Bet ši baisiai keršija už savo pralaimėjimą. Uuolų gabalai, suskilę nuo šalčio, pasiduoda svorio jėgos takai, kuri velka juos j žemesnes vietas. Jie krinta, rieda kalnų, šlaitais, šalčio atplėšti. Turėdami kampuotą formą, jie galėtų susilaikyti pakalnėse, jei čia neprisidėtų ketvirtas priešas — lietaus vanduo, kuris nuteka veikiant nenumal-' domai svorio jėgai.Kol lietaus vanduo nepasiekęs geoidinio lygio, kol jis nesusijungęs su bendra van-i denų mase, jis nežino nei po-> ilsio nei ramybės. Krisdamas ir sruvendamas žemyn tas vanduo neša su savim irstančio kalno skeveldras, išrausdamas sau lovį, kuriuo ir teka. Savo molekulų gyva neišsemiama jėga jis nuveikia visas kliūtis, rodos nepergalimas. Upokšniai, virtę rūsčiais upeliais, t u s, kur vandens, einamus galingų uolų. Jie galingai teka kalnų pakriaušiais ir visa ardo pakely. Niekas negali sulaikyti jų iškilmingo tekėji- sukdamasi mo į jurą, kur būtinai turi

mas—oro įtakoj. Vadinas, nėra tokios žemyno paviršiuje vietos, kuri nebūtų ątmosfe* ros veiksmo įtakoj. ;Vandenynas, — valdovas štai kieno naudai darbuojasi ir upeliai, ir upės, ir ledynai, sunešdąmi jąip visą, visus spv vo griaunamo darbo vaisius. Bet ar pąsiteftkipa viešpatąuf jąs vandenynas. savo vergų darbu ir jų laimėjimų dovanomis? Nė lęįek. Jis ir pąjįš žiauriai puola .žemynų mases savo audromis ir potvyniais. Kada bangos, vėjo sukeltos, puola krantus, jos veikia 30 tonų jėga vieną kvadratinį metrą. Toksai L darbas eina 250,000 kilometrų krantu apsupančiu iškilusius iš vandens žemynus. To jurų vandenų rausimosi baisus veikimas pa^ stebimas granito plovime; nuolatiniame uolų irime ir tt, It tat — tik viena aštuntoji dalis to griovimo, kuris atlie-r kainas - tekančių . vandenų.Kokiais skaitmenimis iš* reiškiamas visas tas griovimo darbas?De—Laparonas visų nuostolių sumą, sudarytą griaunamos jėgos žemynui per vienerius metus, aprėžia 25 kubiniais kilomtr. masės. Kadangi, iš antros pusės, bendras turįs žemynų, iškilusių iš vandens; siekia 100 milijonų kubinių kilometrų, tai, matyti; užten* ka keturių milijonų metų, kad žemynai butų Ą “nuplauti” it sugrusti į jūrą, kuri apgobs visą žemės rutulį.Bet žemė ginasi ir kovoja dėl savo būties. Masės, juros atplėštos nuo krantų, sudaro “krantų sąnašas”, kurios di? dina žemynų “plotus.” Upių drumzlės, nusėsdamos Jsavp žiotyse, sudaro dideles deltas (pav. Nylo ir- Misisipi deltos).

Pagaliau paties vandenynu gelme^ė riiaži, bet nenuilstą, dprbipinkai polipai ir koralai stato piįlžiniškus rifus ir ištisas šąląs. Visa Australija iš' šįąųrės -4 rytų puses apsupta kprąĮų “barieru”, labai pavojingų laivams. Daugybė “atolų”, žiedo pavidalo salų, stato- 1pps korąįų aplipk susidariusius ugnikalnius, gindami šiuos nųp juros bangų puoli- ipų. Gąlų gafe, vidaus žemės jėgos išmdtaį Įugniakalniams veikiant, daug lavos, kuri di- dina sausumdįi paviršių, pridėdama jai naujų medžiagų, paimtų iŠ musų žemės gilumos. Tik viėhas pgaiakalnis Sand- vičo salose iš karto grąžino sausumai tai, kas buvo nusto- ta? beplaunant vandeniui, per l?00 metų. ■TąČiąti, visa tat rodo tik nedidelį nuostolių atlyginimą žemynams, kurie yra graužiami /Vandehs. Bet ir pats atlyginimas turi negerų pusių: masės, įsiverždamos iš

Du tūkstančiai milijonų metų! Per tą laiką žemės pluta iškentėjo įvairių kitėjimų, o jos elementai skaidėsi ir jungėsi įvairiomis kombinacijomis, ir tik vien “retosios” arba “tauriosios” dujos — helis, kripto- nas, argonas ir ksenonas, tie vieninteli visų kitimų liudytojai galingų dramų, drumzdžiu- sių musų rutulį, j.e palys niekuomet nebuvo tų baisių kitėjimų dalyviais.(Bus daugiau)
tas skriejimas, kuris primena musų organizmo kraujotaką; „ ~ vandens keliai vaidina čia ta savo i pačią rolę, kurią mūsų kūne ‘ —venos ir arterijos.Žemė alsuoja. Pabūkime porą dienų prie vandenynų ir pamatysime, kaip jo paviršius du kart pasikelia ir nusileidžia per tą laiką, per kurį mėnuo apsisuka vieną kartą aplink žemę.Kas užgins mums lyginti šį galingą ritmą su didžiulės | krutinės alsavimu? Žemė krūpčioja. Čia staigus drebėjimai, čia lengvas šiurpulys ją supurtina ir keičia jos paviršių. Kartais žemės pluta plyšta, darydama įkaitusioms lavoms kelią. Žemė, pagaliau, turi savo dirksnių sistemą: elektros srovės veria ją skersai, tampydamos ją, gal būt, baisiais mėšlungiais. Tuo tarpu, traukos įtakoje, ji keliauja aplink saulę, tuo metu apie savo ašį, kuri įvairiai kitėja daugelio priežasčių įtakoje. Ar tie judėjimai nerodo svarbiųjų gyvybės žymių?Bet kiekvienas gyvas padaras turi ligų, irimo ir mirties gemalų. Ar nukrypsta žemė nuo tos taisyklės? Ir ar kovoja ji, grasinama priešingų jai pradų, dėl būties, kaip tai daro kiekvienas gyvas padaras joje gyvenąs? fŽinoma, patsai žemės gyve- I nimas ;Mes pasistengsime patirti čia eilę užpuolimų, kuriuos patiria musų rutulys nuo priešingų jam jėgų.Saulė—štai kas pirma ją puola. Saulės spindulių įtakoje įkaista per. dieną visų kiečiausios uolos, bet įkaista jos tik iš tos pusės, kuri yra apšviečiama. Tat sukelia molekulinius pasikeitimus dėl nevienodo išsiplėtimo įvairių apšviečiamų uolų pusių. Tų jėgų įtakoje, atsikartojančių kiekvieną dieną ir neveikiančių kiekvieną naktį, sukibimas tarp dalelių pasidaro ne- užtektinas nuolatiniam ry-

griauna baseinų kran laikinai susirenka jų Jie praplėšia neper- pylimus, sudarytus

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8ez.

3236 S. Halsted S t- C AL. 4118

t 

it

No. 4870—Išeiginė suknelė jau
noms mergaitėms. Sukirptos mie- 
ros: 10, 12, 14 ir 16. »•>. / . • K • * ♦ < .. • Norint gauti vieną ar. daugiau vįrš nurodytų pavyzdžių

patekti jų vandens.Tačiau ilgainiui tas darbas silpnėja, žemesnėse vietose jis nustojo savo pirmykštės grio- vimos jėgos. Vandens kritimo jėga nuolat mažėja, šlaitai vis eina lygyn. Medžiagos, srovės atplėštos ir nuneštos į kraštus, kuriais ji teka, nusėda | neaukštose lygumose, šitas te^ 1 kančio vandens griovimo darbas vyksta be nuovargio ir poilsio: kaip mažas upelis,• v .. I taip ir didelė upė — kiekvie yra los irimo priežastis. I 1 . \ „v ; viri YmiA/fAnA zlivdArt 4-^

prašome iškirpti paduotą blan- ^lul palaikyti. Nugalėta uola Lutę arba priduoti pavyzdžio ima irti; jos paviršius prade- Diimerį pažymėti mierą ir aiš- (Įa skeldėti.Čia prisideda lietus. Pakel-di savo vardą pa- resą. Kiekvieno pavarde ir adresą. Kiekvieno pa- .. . . v ,vyzdžio kaina 15 centų. Gali- • tas į kalną viršumų aukštu te pasiųsti pinigus arba paš- mas oro tėkmių dėka, jis pri to ženkleliais kartu su užsaky- nildn nlv.šins ir snrnf/as. Dė mu. Laiškus reikia adresuoti: y * .Naujienos Patiem Dept.,. 1739 žemos temperatūros So. Halsted St., Chicago, III
NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

čia {dedu 15 centų ir praAau 
atsiųsti man pavyzdi No - ,... 
Mieros   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

y- pildo plyšius ir spragas. Dėl i aukštumose lietaus vanduo užšąla ir skėsdamasis sudrasko skylių sieneles, tarp kurių jis patekęs. Tat — antra uolos irimo fazė, skaldanti ją į gabalus.čia pasirodo trečias prie- (šas: sunkumas. Vidaus jėgų įtakoj žemės plutos raukšlės iškelia kalnus aukščiau žemės Į geoido, t. y. ideališko lygio, • kokį sudaro juros paviršius. Į Tos jėgos, iškeldamos kalnus ir suteikdamos jiems tuo po-
ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI. -2- *
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens įrengimai:
• STYMO—FURNAS AI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 1 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(t^tJYr 55 sf>
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

&&&(

iEBajfoyft

I Turtas Virš ^6,000,000.00
I i im».iiiiiiiii)iiii, i į. i i,, i ■ Į j 11,' i ii n i'111 i f i ■ i

T Amrt Apsaugos, Turime Q c n n nnn n n
I ATSARGOS FONDĄ Virš»b3UU,UUUiUu
| 7 ;N8r» Saugesnės Vietos Del Taupymo Pinigų.
| Savaites dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
j . . K • dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

| S

1942 PLYMOUTHS 
JAU ČIA

MES TURIME PRATUŠTINTI 
Musų Vartotų Karų Kainos 

Nukirstos Per Pusę.
VIRŠ 100 PASIRINKIMUI

1939
1937
1938
1937
1936
1937
1935
1936
1936
1941

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey I
Atdara vakarais ir sekmadieniais

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

STANDARD 
repEML.SAVlNGS 

\ AS5OCUT1ON of ChkĄg» j
'Įtįty MĄCKIEIVICH.. Preš.

Ž Archer Avenue iiffii na vandens srovė dirba tą patį darbą, kurio dėliai, daugeliui amžių praslinkus, turi susilyginti žemynų paviršiai. Atskeltos nuo ^epies plutos masės turi būti nuneštos į jurą ir palaidotos jos gilumoj, kur ilsėsis per amžius, apklotos ; jurų vandens.Jei tekąs vanduo nepajėgia atlikti visą griovimo darbą, tai jis panaudoja kitą priemonę, aptikrinančią pasisekimą: tai ledas. Susikaupdamas aukštuose kalnuose sniegas nusšliaužia iš ten sniegynų pavidalu žemyn, nusinešdamas pakeliui žemės luitus, medžius, namus ir griaudamas ištisus sodžius. Toliau, susikaupdamas aukštuose slėniuose, sniegas, viršutiniams atmosferos sluoksniams slegiant, susiploja į ledą. Susidaro ledynas, kurio milžiniška masė priverčia jį šliaužti į žemesnes ir Šiltesnes žemyno dalis, kame jo apatiniai sluoksniai pradeda tirpti. Slinkdamas jis veikia kaip milžiniškas drožtuvas, nupiekia žemynui didelius gabalus ir nusivaro juos į žemumas. Upeliai, susidarę pačiam ledynui tirpstant, nuneša gabalus ir akmenis į slėnių lygumas. Lely- nams šliaužiant į jurą, jų priešakinės dalys sproginėja; atplyšta dideli ledo gabalai, kurie klajoja vandenyse, sudarydami pavojingas plaukia- ; mas salas, su kuriomis susiduria laivai, net tokie dideli,
Hkaip kad nelaimingasai Titanikas ! Kaip tik tie “aisbergai” (ledo kalnai) ištirpsta, žemės gabalai, atgabenti iš sausumos, grimsta į jurą. Tuo budu ir jie laidoja j veldras, iš žemynoPagaliau vanduo, damas į dirvą, varo griovimo darbą. Jis išplauna ten plyšius ir prorėžas, ardančias žemės paviršių ir suteikiančias daug krumslių, nunešamų į žemumą. Toliau vanduo sugraužęs tas mases, nuneša jas į vandenyną, dide-( lį padėlį visam, kas atimta iš žemės.Bet tuose vandens žemyno

KIENO KALTE?
/• ’r K- 1 * i r '■ - W ’ J ’• ‘ I . ’ » >,■ *’•••, • * * 1 ... > ■

Kas užmokės bilas?

Modern Roofing Co.
1821 S O. LAVVNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav. £gfi 
Visas darbas garantuotas. Tu- Fs 
rime visokių rūšių stogų. Pa- ES 
šaukit mus šiandien dėl ne- gj 
mokamo apkainavimo.

TeL CRAwford 0619
’-'j-lpUnai Apdrausti— Ei

SAVE

jūron ske- pagrobtas!besisunk-iro toliau

kraštuose, kur nėra, net dykumose, reliefas nuolat ardo-

• » h *
• v’< r ’ė 

, • - •

, i ’ I •'v ;Ar dŲS■' gąlėdiimSie^ iiiinioketr už padarytus nuosto- 
." ‘"■‘7 r! ; .ja; . .r : - ’.* .• ■1 • '■ ' ■

;V tfyirf Ąr- ./ŲS^ galite rizikuoti i^ teis-

in^se^eurios uįtfdiiklų dar didesnes išlaidas ? Įstd-
’. ■ • S ' ? '*<£ P*- • ’ * F’’* . f'*' ' J '*/’. ■ i ' ''' ’ V '

iį]iriai jums uždraustų vairiiąti karą, iki skriaudos

[ Kdm statyti save pauojun? Vairuok
■’ • ‘ <• • V ' ’ ‘ -G. .z *. 1 • 1 , . , '•

tįftidžiai, įr pasirūpink tinkamą ' apdraudą. Speciti-

. tęs žemos kainos atsakominglems vairuotojams/

Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

Rašom visokią Apdraudą

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED STREET 

(NAUJIENŲ NAME)
APVOGIMŲ

IR KITŲ

ė. .į.,,

Pažiurėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.

TINKAMAI 
KŠTELfiS 

1—

Dantų Plokšteles dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 

„50 iki $OE-00kiek" viena
LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau, 
pamatykit musų

9
KALBAME

Pataisymai 
$1 ir

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

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:(0 A. M. iki 9:00 P. M. kas'd.

Garsinkites “N-nose” 
f

PETER BARSKIS, JR
Puikus Rakand
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE-
LIAUSIU STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

MANOR FURNITURE MARI, Ine.
3108 WĖST 63rd STREET (tarpe troy m albany) Phone PROSPECT 5757-5758

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

rLicįič .,

pagal.au
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Published Daily Except Sunday by 
The Ltthuanlan News Pub. Co^ Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

So per oopy.

Užsakymo kalnas
Chicagoje—paštu:

$&00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ................

Chicago! per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____ ___ __ _
Savaitei ---------------- ---------
Mėnesiui __ _____________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams__________________ $6.00
Pusei metų .. ................... 3.25
Trims mėnesiams -------------- 1.75
Dviem mėnesiams_________1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsieniuose:
Metams     $8.00
Pusei metų —- 4.001
Trims mėnesiams----------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU., under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si, ___ „__________ ,_______
Chicago, III Telefonas Canal 8500, Orderiu kartu su užsakymu.

Įkaitų žudymas
Už tai, kad nežinomas asmuo Paryžiuje kėsinosi 

užmušti ir sužeidė vieną vokiečių kariuomenės seržan
tą, tai nacių karo vadovybė paėmė tris franeuzus iš su
areštuotų pirmiaus kelių tūkstančių žmonių, pastatė 
juos prie sienos ir sušaudė.

Sušaudytieji neturėjo nieko bendro su pasikėsini
mu prieš vokiečių kareivį, nes jie sėdėjo kalėjime tuo 
laiku, kuomet pasikėsinimas įvyko. Naciai juos nužudė 
ne už jų, o už kitų asmenų (ar asmens) nusikaltimą. 
Šitokios rųšies “teisingumas” tinka barbarams, bet ne 
civilizuotiems žmonėms.

Vokiški okupantai Paryžiuje pareiškė, kad ir to- 
liaus jie tokiu pat budu keršys franeuzams už pasikėsi
nimus prieš okupantus, ir keršto didumasi priklausysiąs 
nuo nusikaltimo sunkumo. Nacių seržantas buvo tiktai 
sužeistas, o vokiečiai sušaudė tris kalinius. Galima įsi
vaizduoti, kiek franeuzų kraujo jie išlies, jeigu koks 
nors vokiečių karininkas bus užmuštasi!

įkaitų galabijimu tačiau vokiečiai vargiai numal
šins franeuzus, kurių neapykanta prieš okupantus au
ga diena iš dienos. Greičiau jie tą neapykantą tiktai dar 
labiau paaštrins.

Demokratijos priešai darbininkų 
judėjime

Viena iš CIO unijų, United Electrical, Radio and 
Machine Workers of America, savo konvencijoje (Cam- 
den, N. J.) atmetė rezoliucijos punktą, kuriuo unijos 
viršininkai yra įgaliojami išmesti iš atsakomingų vietų 
organizacijoje/‘pačius, fašistus ir .komunistus”, ir .paša-, 
lino iš unijos pfezidėnto vietos James B. Carey, - kuris 
už tą rezoliuciją stojo.

Carey yra žymus darbuotojas industriniame darbi
ninkų judėjime. Jisai yra CIO centro sekretorius. 
United Electrical unijoje jisai buvo prezidentu nuo to 
laiko, kai ji tapo suorganizuota.

Vietoje jo, prezidentu yra išrinktas Albert J. Fitz- 
gerald, kuris pasiūlė konvencijai pakeisti aukščiaus pa
minėtąjį rezoliucijos punktą ta prasme, kad iš unijos 
viršininko pareigų gali būti atstatytas tas, kurio darbai 
“yra atkreipti prieš šalį arba uniją”. Šitie migloti rezo
liucijos žodžiai nieko aiškaus nepasako.

Darbininkų spaudoje seniai buvo nurodyta, kad 
elektrikos ir radio darbininkų unijoje šeimininkauja ko
munistiški “penktakojai”. Konvencijos nutarimai šifą 
kaltinimą pilnai patvirtina.

Dar neseniai Stalino pakalikai toje unijoje agitavo 
prieš Anglijos rėmimą ir važinėjo į “taikos mobilizaci
jos” mitingu^ Kartu su jais, žinoma, ėjo ir Hitlerio ša
lininkai. Dabar, kuomet Maskva jau yra priversta iš 
bėdos kariauti prieš Hitlerį, tai komunistai ir jų ben
drakeleiviai” reikalauja, kad Amerika ir Anglija duotų 
kiek galint daugiau pagalbos sovietų Rusijai. Bet jie 
neleidžia unijai aiškiai pasisakyti prieš demokratijos 
priešus.

Kova prieš totalitarinių diktatūrų agentus Ameri
kos darbininkų judėjime nesustos.

žiau, kaip vokiečių; Maskvos propaganda visą laiką 
skelbė net, kad mechaniškų karo pabūklų Rusija turin
ti daug daugiau už nacius. Be to, neutralių šalių eks
pertai pripažįsta, kad rusa| vartoja milžinišką skaičių 
traktorių, kuriais jie gali net blogiausiąis keliais gaben
ti j frontą ginklus, kareivius ir maistą; o vokiečių pu
sėje apię traktorių vartojimą fronte negirdėt.

Kodėl Raudonoji armija neatsilaiko?
Pradžioje, kąi nacių-bolševikų karas prasidėjo, Sta

linas galėjo sjakyti, kad jisai buvo užkluptas iš netyčių 
ir kad prieš milžiniškas vokiečių jėgas Rusija galėjusi 
pastatyti tiktai pasienio sargybos dalinius; bet jisai už
tikrino, kad toliaus priešą pasitiksianti visa Raudono
sios armijos galybė, šiandien niekas nebetiki, kad rūsiai 
buvo Užklupti, nepasiruošę (Anglijos valdžia buvo įspė
jusi Kremlių apie nacių planą pulti Rusiją dar balan
džio mėnesį!); bet jeigu pirmose karo dienose jie ir ne
turėjo fronte pakankamai jėgų atremti Hitlerio divizi
jas, tai kodėl Raudonoji armija leido vokiečiams eiti 
pirmyn per ištisas 11 savaičių?

Karo ekspertai spėja, kad Rusijos fronte vokiečiai 
turi apie 170 divizijų, t. y, kokius pustrečio miliono ka
reivių. Pridėjus suomių, romanų ir kitų Vokietijos “tal
kininkų” kariuomenes, sakysime, prieš rusus kariauja 
viso keturi milionaį vyrų. Bet Rusija sakėsi galinti pa
statyti i frontą 9 mįlionus kareivių, toliaus 13 milionų, 
o reikalui esant —- net 19 su puse milionų!

Kodėl 9 milionai arba 13 milionų negali sumušti 4 
milionų? Kodėl rusai turėjo atiduoti naciams pusę Uk
rainos, leisti jiems paimti Smolenską, Novgorodą ir pri
eiti beveik prie Leningrado?

Šitos paslapties niekas, negali išaiškinti. Jeigu dvi
gubai didesnė kariuomenė, turinti ne mažiau ginklų už 
priešą, visą laiką pralaimi mušius, tai turi būti kas 
bloga jos vadovybėje. O gal kareiviai nėra gerai 
vinti? Gal medžiaga, iš kurios padalyti ginklai, 
menkos rųšies?

Kariaujančiųjų šalių nuostoliai
Sunku taip pat atspėti, kiek nuostolių turi kariau

jančiosios šalys. Vokiečių generalinis štabas giriasi, 
kad rusų užmušta, sužeista ir suimta daugiau, kaip 5 
milionai. Galima numanyti, kad tai melas, nes, pusės 
kareivių netekusi, Raudonoji armija jau nebegalėtų 
gintis; o ji dar mušasi ir neketina pasiduoti. Nei 
sa, nei Kievas, nei Leningradas, nei Maskva dar 
paimti.

Antra vertus, Maskva pasakoja, kad vokiečiai
žudę .Rusijos^fronte dąugiau, kaip 2 milionų kareivių. 
Stalino štabas nepretenduoja, kad rųsžfi paėmę labai 
daug vokiečių į nelaisvę; taigi tas skaičius turėtų susi
dėti daugiausia iš užmuštų ir Sunkiai sužeistų. Bet pe
reitame pasaulio kare Vokietija per ketverius su vir
šum metus pražudė užmuštais ir mirusiais nuo žaizdų 
viso tik 1,773,700 kareivių. O tame karė vokiečiai nuo
latos darydavo masines pėstininkų pulkų atakas; šimtai 
tūkstančių žuvo, vien tik šturmuojant Verdun’ą. Tokios 
rųšies masinių sekrdynių dabartiniame mechanizuota
me kare neįvyksta. Taigi yra nesąmonė, kad 
galėjo dabar žūti tik per 11 savaičių milionas 
du milionai.

Ekspertai' Londone ir Washingtone mano,

norą 
išla- 
yra

SEINUOSE PERSEKIOJO, 
Už LIETUVYBĘ

Rašydamas, apie velionį kun. 
Joną Navicką, “Drauge”, p. K. 
Pakštas tarp kitko sako:

“Brocktone iš jo patyriau, 
kad jis turėjęs pasitraukti iš 
Seinų dvasinės seminarijos | 
dėl savo Ubai ąiškąus ir ne- 
nuolatdaus lietuviško nusi
statymo, kuris nepatikęs len
kiškai seminarijos vadovy- 

i bei, primetnsiai jam stoką 
kunigiško pašaukimo.”
Tai pilnai patvirtina “Nau

jienų” žudžius apie tai, kad 
Lietuvos dvasiškuos viršūnėse 
buvo įsigalėjusi lenkiškumo 
dvasia, kuri per bažnyčias ir 
parapijas buvo skleidžiama 
Lietuvos liaudyje. “Draugas” 
prieš tas musų pastabas visai 
be reikalo protestavo.

LENKAI NEREIKALAU
SIĄ VILNIAUS

Misteriškas karas

Ode- 
nėra

pra-

vokiečių 
arba net

ne- 
už- 
be- 
ar- 
la-

kad Ru
sijos fronte vokiečiai ir jų talkininkai galėjo iki šiol 
tekti apie 500,000, tarp kurių mažiausią dalį sudaro 
mušti, didesnę sužeisti, o didžiausią “dingusieji” ir 
laisviai. Bet spėjama, kad Rusijos nuostoliai yra tris 
ba keturis, kartus didesni, negu vokiečių. Vokiečiai
bai daug rusų suima, apsupdami atskiras dalis fronto. 
Bet kodėl vokiečiai užmuša ir sužeidžia kelis kartūs 
daugiau raudonarmiečių, negu šie vokiečių, yra taip pat 
neaišku.

Visas šis vokiecių-rusų karas yra misteriškas, nes 
abi pusės! slepia nuo visuomenės tiesą. Laivyno sekreto
rius pulk, Knox vadina jį “privatišku”.

Kanados lietuvių seime, ku
ris neseniai įvyko Montreal 
mieste, Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadai, pulk, Grant 
Suttie, savo kalboje pasakė, 
kad dabartinė Lenkijos valdžia 
po karo nereikalausianti Vii- 
niaus. Jisai tai girdėjęs iš pa
ties gen. Sikorskio lupų, kuo* 
met lenkų valdžios galva prieš 
keletą savaičių lankėsi Kapado* 
je:

“Sikorskis pulk. Grant Su
ttie pareiškęs, jog jisai ma
nąs, kad Vilniaus klausime 
buvusi Lenkijos klaida ir tą 
klaidą lenkai dabar jau ma
tą. Ateityje, gen. Sikorskis

niaus kraštą Lenkija preten
zijų nereikšianti,”

> Be to, konsulus Grant Suttie 
sakėsi patyręs iš britų vyriau
sybes šaltinių, jog ir Sovietų 
Sąjungos . valdžia . pareiškusi 
britams, kad sovietų politikui 
padarę, klaidą, užimdami Lietu
vą, Latviją ir Estiją^

Butų labai gerai, jeigu Len
kija ir Rusiją prie tų klaidų 
nuoširdžiai prisipažintų. Tai 
pašalintų daug keblumų, da
rant talką po karo. Bet kam 
laukti, iki pasibaigs karas. SL 
koi skis ir Stalinas turėtų da
bar padaryti atitinkamus pa
reiškimus viešai,A kad Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų žmo
nės žinotų, kaip orijentųotis.

SSSR—VOKIETIJOS 
MILITARIZMO 
ARSENALAS

Prez. Rooseveltas kartą pa
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bes privalo pasidaryti “demo
kratijų arsenalas” — tuomet 
Hitleris bus sumuštas.

Hitleris čmc ginkluotis še-

Mūšiai vokiečių-rusų fronte yra labai smarkus, bet 
apie jų eigą skaitančioji publika yra mažiau painfor
muota, negu apie bet kurį dabartinio karo epizodą. 
Nei vokiečiai, nei rusai tikslių žinių nepaduoda ir sve
timų šalių karo ekspertų neprileidžia nė iš tolo. Vokie
čiai kartais parodo užsienių korespondentams tiktai kai 
kurias vietas, kur mūšiai jau pasibaigė; o bolševikai ne* 
leidžia net ir tokių vietų pamatyti svetimai akiai.

Bendrai iš spaudos ir radio pranešimų galima nu
manyti tiktai tiek, kad nacių karo mašina visą laiką 
stumia rusus atgal. Kartais ji staptejėja, kartais slen
ka želvio žingsniu, kartais padaro staigų šuolį priekyn. 
Bet sulaikyti ją rusai nestengia. Vokiečiai jau atėmė iš 
bolševikų 180,000 ketvirtainių mylių teritorijos, kuri 
buvo SSSR rankose.

Rusai atkakliai ginasi, bet kodėl jie nestengia at
mesti nacių divizijas atgal, sunku suprasti. Sovietų vai* 
džia turi dvigubai didesnę armiją, negu vokiečiai. Sovie
tų tankų, kanuolių ir karo lėktuvų, atrodo, yra ne ma-

*****

NUBALSAVO GELŽKELI STREIKĄ.

Penkių gelžkelių tarnautojų unijų viršininkai susirinkę Chicagoje nuspren
dė prisidėti prie kitų 14 brolijų nutarimo paskelbti streiką. Iš kairės dešinėn; 
A.. Johuston, inžinierių galva; C. J. Goff, pečkurių ir inžinierių prezidento padė
jėjas; H. W. Frąser, konduktorių prezidentas; A. F. Whitney, gelžkeliečių pre
zidentas; T. C. Cashen, bėgių darbininkų prezidentas.
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šiais metais anksčiau, negu de 
mokratijos. Be to, reikia neuž
miršti, kad Vokietijos miLta- 

[riznias jau buvo įsigijęs daug 
I ginklų prieš ateisiant Hitleriui 
į valdžią. Vokietijos rtiilitaris- 

[ tai ginklavosi jau ir rcspublL , 
r kos laikais.

Versalio taika buvo uždrau- 
ĮdusI Vokietijai ginkluotis. Bet 
[ Vokietijos armijos vadai mokė- , 
Į jo apeiti talkos sutarties para- 
į grafus, kadangi jiems slaptai 
padėdavo sovietų Rusi jos val
džia. -Bolševikai leido Vokieti
jos armijai įsteigti Rusijos te
ritorijoje visą eilę amunicijos 
dirbtuvių, aviacijos stočių la
kūnams lavinti, frtt. t. Vokieti- 

irjos inžinieriai ir vokiečių armi
jos generalinio štabo nariai 

i nuolatos iankj'davo Rusiją ir 
prižiūrėdavo, kad tenai butų 

i viskas atliekama kaip reikiant.
Iš sovietų Rusijos ginklai ir 
amunicija būdavo slaptai gabe- 

| narni į Vokietiją ir kraunami 
“reichswehro” sandėliuose.

Tokiu budu Sovietų Sąjunga 
buvo Vokietijos militarizmo ar
senalas* Jei ne šita bolševikų 
pagalba Vokietijos militariz- 
mui, tai Hitleris niekuomet ne
būtų galėjęs taip, palyginti, 
trumpu laiku pasidaryti pavo
jingas visai Europai ir net vi
sam pasauliui,

kitą faktą primena buvusis 
Berlyno “Vorwaerts’o” redak
torius, Friedrich Stampfer, po
lemizuodamas su vienu ameri
konu, kuris pataria po šio ka
ro atimti iš Vokietijos visas 
anglies ir geležies rudos kasyk
las, kad ji danginus nebegalė
tų suorganizuoti moderniškos 
armijos kovai prieš kitas tau
tas. Socialdemokratų laikrašti
ninkas tam amerikonui (Daug
ius MiHer) nurodo, kad jo su- 
maitymas neišlaiko kritikos, 
nes niekas negalės uždrausti 
Vokietijos kaimynams aprnpin- 
ti ją-ginklais! Vienas tokių kai
mynų yra Rusija. Fr. Stam- 
pfer rašo:

. . “Rusija šiandien kariauja 
prieš. Vokietiją. Bet dėl šito 
fakto mes neprivalome už- 

. miršti, kad per rąetų metus 
Rusija buvo Vokietijos mfli- 
tariznio arsenalas. Per visus 
tuos metus kuomet Vokieti’ 
jos socialdemokratai buvo 
vyriausi priešai bolševikams, 

. Vokietijoj armijos vadai bu
vo geriausi jų draugai. Ru
sija ,turf ne taip, kaip Ita
lija — ąnglięs, aliejaus, gele
žies ir. kitų metalų ir visų 

, • ipcdžiagų,.kurių reikia karui 
vesti. Jeigu ji nebus po kon
trolę, tai jai bus nesunku vėl 
apginkluoti Vokietijos karei’ 
vį, kad jisai galėtų maršuo* 
ti prieš Vakarų tautas. Pa
saulio likimas tuomet bus jo

. runkose.** . <’
; Pagaliau, sako Sfampfer, 
medžiagų ginklams gali y rista- 
lyti Vokietijai ir kiti jos kai* 
myriai, kurie turi tų gamtos 
turtų. Todėl tas visas planas 
užkirsti vienai tautai kebą prie 
pramonės • versmių —- yra ne
praktiškas.

Bet čią kyla dar kitas klausi
mas: kodėl Vokietijos demo
kratija nesulaikė savo m 1 tu
ristų nuo taikos sutarties 1'4U- 
Žynio?: Kode) ji leido “reichv 
tfehro” (armijos) generolams 
įteigti amunicijos d rbtuves ir 
Aviacijos stotis Rusijoje ir 
Imugeliuoti j Vokietiją paga
liui) tus tenai ginklus?

Vokietijoj demokratija prieš 
lai kovojo. Socialdemokratų at
stovai, paV., pakartotinai kėlė

jos, o ir komunistai. Daugelis 
liberalų bijodavo pasirodyti 
“nepatriotais”, “išduodant” sa
vo šalį Santarvės valstybėm*, 
todėl jie arba nutylėdavo, arba 
paremdavo dešiniuosius.

Respublikos valdžia netuiėjo 
pajėgų tą slaptą ginklavimąsi 
sustabdyti ir Sovietų Rusija pa
liko “Vokietijos militarizmo ar
senalas” iki 1933 m. 
d., kuomet Hitleris 
skirtas kancleriu.

FaRtinai, Rusijos 
kooperavimas su Vokietijos mi- 
iitarumu dar negreit pasiliovė, 
ir Hitleriui patapus Vokietijos 
diktatorium. Mat, Stalinas tikė
josi, kad Hitleris bus, neilgai 
trukus, nuverstas ir tuomet 
valdžia pateks į rankas komu
nistams (“po Hitlerio valdysi
me mesi”). Tik kai Hitleris iš
žudė opoziciją savo partijoje 

, (1934 m. birželio 30 d.) ir vis 
pikčiau savo kalbose atakavo 
bolševikus, tai Rusijos valdo
vai ėmė ieškoti “draugiškų” ry
šių su demokratijomis — ir už 
kelių metų jas vėl pardavė!

neteisėtą militaristų veiklą. 
Berlyną “Vopwaerts” ne syki 
iškėlė aikštėn faktus apie salp- 
tą ginklų gabenimą iš Rusijos 
į Vokietiją. Bet utilitaristus ši
tame reikale visuomet remda
vo ne tiktai .dešiniosios parti*

sausio 30 
buvo pa-

bolševikų

Margumynai
TEATRAS

Reikia žinoti, kad Japoni
joj į visoikį teatrą dar ir da
bar žiūrima kaipo į nereika
lingą ir net vulgarinį reiškinį. 
Todėl tenai aukštesnis luo
mas, o ypač moterys ir mer
gaitės į teatrą labai retai ei
na ir į artistus žiuri kaipo į 
abejotinos vertės asmenis. Dar 

dabar Japonijos artistokra- 
vaikai niekad nebūna teat- 
artistais.

ir
tų

kilometrų nuo 
respublikos kran- 
Galapago salynas, 
priklauso Ekvato- 

o

GALAPAGO
Apie 950 

Ekvatoriaus 
tų randasi 
šis salynas
riui ir jį sudaro 15 dideli 
40 mažtį salą apimančių 7535 
kvadratinių kilometrų plotą. 
Salose yra daug ugniakalnių, 
o jos gyvūnija ir augmenija 
žymiai skiriasi nuo kitų kon
tinentų. Čia randami milžiniš
ko didumo vėžlių ir net 4 
metrų ilgio žalių driežų* Au
ga daug savotiškų ir gražių 
medžių, įvairių gėlių ir žolių, 
kurias ilgą laiką į čia atvykęs 
studijavo žymusis anglų gam
tininkas Darwin. Salas atrado 
vyskupas Tomas de Berlanga 
apie 1535 metus.

LAURAI
Visi pažįstam lauro medį, 

bet ne visi žinom, kaip jie bu
vo gerbiami ir branginami 
senovėje. Senovės graikai ir 
romėnai laurus laikė vyrišku
mo, laimėjimų ir džiaugsmo 
simboliu. Laike įvairių žaidi
mų, laimėtojams uždėdavo 
laurų vainikus! Tokius vaini
kus gaudavo žymesnieji poe
tai, oratoriai, karuose pasižy
mėję generolai.. Esant kokiam 
laimingam įvykiui, graikai ir 
romėnai puošdavo savo namų 
prieangius laurais , ir tuomet 
visi žinodavo, kad tokiuose 
namuose yra didelė džiaugs
mo šventė.

AR ŽINOT
Kad senovės Binnanijos 

mergaitės / buvo išmokę užsi
auginti daug ilgesnį kaklą ne
gu jis natūraliai esti. Visa 
Birmanija tuomet laikėsi nuo- 
monės, kad toks mergaičių 
kaklo sužalojimas yra aukš
čiausiaj grožis. Lygini pana
šiai Kinijoj žalodavo mergai
čių kojas, kad jos neužaugtų 
natūralaus dydžio. Bet dabar 
yisoki tokie pasi gražinimai 
yra Į įstatymais uždrausti ir 
nepaklausę baudžiami.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
Staiga Advė pradeda skau

džiai dejuoti:
—Ne, ne, Dagiene, eik ... Ne- 

sidailaUsiu ... O, Joni, Joni... 
štai, žiedas.,. Ai, degu...

Dagienė susmuko dar dau
giau į save. Jos galva nulinko 
taip, kad jau veido visiškai ne
bematyti. O Jonis tyliais, nera
miais žingsniais pradeda vaikš
čioti po kambarį.

Nežinodama jokios pagalbos 
Advei, Ėvė pradeda balsu verk
ti. Advei užima žadą kosulys. 
Ji jau nebegali kalbėti. Tik 
Raudienė žino vaistų: ji kalba 
toliau savo mirties posmelius: 
“Kad aš tarp žmonių piktų, po 
dangum nepatelpu ...”

Prienamyje pasigirsta žings
niai, įemąs, rodos, nesuranda 
durų. Jonis išeina žiūrėti ir 
grįžta su Buivydu.

Įėjo senis, lyg į vestuves bu
tų atėjęs. Jo akys žiba, ant vei
do linksmas juokas. Jis atsisto
ja prie Advės lovos ir alkūnė
mis atsiremia į lovos galų. Ro
dosi, jis iš didelio kaži kokio 
ten džiaugsmo visiškai nesusi
vokia, kad šiuose namuose mir
tis viešnia.

—Tavęs niekas nelaukė. Ko 
tu dabar atėjai? — pyksta Rau
dienė; — Tu nemoki mirštan
čiųjų marinti, jiems apie Dievo 
žodį ką pasakyti.

Bet senis Buivydas negirdi 
Raudienės priekaištų:

—Aš jau mačiau Lietuvos 
kareivių. Martynas Lukšys — 
tai vienas. Jis veda kitus. 0, jis 
juos jau nuves į Klaipėdą!

• >World PIayhouse '

‘ 39c iki 6:30 P. M. -
. > Dabar rodo

Naują Sovietų Musical Comedy!
“VOLGA—VOLGA”

Gausybė-stiprios komedijos, kan 
dančios satyros ir žavios muzi
kes. Išgirskite vėliausias melodi

jas nuo senos Volgos.
EKSTRA—išimtinai Chicagai ro
domos vėliausios žinių filmos iš 

Nacių-Sovietų karo fronto.

—Ar tu neliausies! — negali 
tvertis Raudienė. — Kam to be
dievio čia reikėjo!

Advė atveria akis. Tur būt, ji 
girdėjo senį kalbant. Ji dairosi, 
pamato Buivydų ir šypsosi, lyg 
tikrai butų supratusi jo kalbą.

—Bet aš ... jau einu ...
—Per anksti, daug per anks

ti, — tarė senis. — Man rodos, 
tu žadėjai nesitraukti, o dabar 
taip greit. Negerai, negerai!

Raudienė, vis daugiau nebe- 
kantraudama, pastebėjo, kad jis 
neplepėtų tiek daug ir taip be
dieviškai. Ar jis nežinąs, kad 
prieš mirtį žolės nesą galima 
rasti jokioje žemėje ir jokioje 
aptiekoje.

Rodosi, kad Advė jau vėl ne
bežino, ką kalbanti:

—Ateik, ateik! — sunšunjka 
ji. lr kiekvienas kambaryje e- 
sančiųjų savaip tatai supranta.

Paskui, kiek patylėjusi, ji at
veria vėl akis ir dairosi toliau 
kambaryje. Dagienės ji nema
to. Tarp jos ir lovos tyčia at
sistojo Ėvė. Viduryje kambario, 
lyg teisiamas mirtį kalinys, sto
vi Jonis Dagys. Advė jį pama
to, jos akys iš karto prisipildo 
ašarų. Ji stengiasi pakelti gal
vą, bet nepajėgia. Tik lupos ty
liai sušnibžda:

—Joni, tu? Bet žiedas nukri
to į upę ...

—Adve! — tai buvo Jonio 
balsas. Jis sukniumba prie lo
vos ir įsikniausia į jos patalus. 
— Adve, Adve! — daugiau nie
ko jis negali ištarti.

Advė stengiasi pasiekti Jonio 
galvą. Bet ji jau nebepajėgia 
rankos pakelti. Ji sako kaži ką. 
Jonis pakelia galvą klausytis:

—Nebeužtvenksi upės ... — 
girdi jis, liet kosulys Aižėme ža
dą,.ir dejuodama .nutyla ji. ; ’

—Ar tu ir mirdama negali 
apie ką kitą galvoti? — verk
dama šaukia Raudienė. Bet Ėvė 
ją nutildo, papeSdama už alkū
nės.

Tuo akimirksniu pasigirsta 
skubus ir energingi žingsniai 
lauke palangėse. Lengvai pas i-

Mrs. Maric Tucker, matoma kairėj, ;arp advokato Frank Doherty-ir polici
jos kalėjimo užveizdos John Gody, apklausinėjama Los Angeles mieste apie vyro, 
Maj. George Tucker (dešinėj) mirtį nuo subadymo. Iš karto buvo manyta, kad

šys mėgino atkelti pargriuvusį 
purve draugą.

—Kur tave ištiko, ar į koją? 
Sakyk, Joni, sakyk, kur?

Jonis Dagys nieko neatsakė, 
tiktai abi ranki prispaudė prie 
krutinės. Tada pravėręs akis, 
jis pažvelgė į draugą:

—Man ... taip rodos ...
—O! Daug tokių žvilgių bu

vo matęs Martynas Lukšys ka
ro laukouse. Tai būdavo beveik 
visada atsisveikinimas su pa
sauliu. Martyno balsas dreba 
klausiant: .

—Ar ir tu, Joni, ar ir tu?
—Manding...
—Pergreit, per greit, — de

juoja Martynas, — per greit 
drauge! Kodėl tu' nesislėpei? 
Juk buvai kare, žinai visas ka
rines taisykles, žinai visa, kaip 
tai daroma. Juk tu mums be 
galo reikalingas. Juk tu ... — 
lyg bardamas, o tačiau dejuo
damas Martynas velka Jonį Da
gį į šalį, į vieną tarpangį, kur 
kiek sausesnė ir kur nėra kul-
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I Vardas ir pavardė...—...---- ..------------- —!-----------------------------------|

jis pats susižalojo.
. t ---- —t --.r-------- \------------------ 1——:---------- -t—----------- -.--į--------- -

beldžia ir įeina Martynas Luk- 
šys. Jis apsirengęs pilkais pa
prastais drabužiais, persijuosęs 
šovinių diržu, Kairiąją rankovę 
puošia žalias raištis — sukilė
lių ženklas: “M. L. S.” raidės 
provokuojamai žiuri į Jonį Da
gį. Dešinėje rankoje Martynas 
laiko šautuvą.

Martynas Lukšys nežiūri nū 
į vieną. Jis nueina stočiai prie 
mirštančiosios lovos, saliutuoja.

—Adve, Mažosios Lietuvos 
sukilėliai marširuoja toliau. 
Ryt poryt busime Klaipėdoje, ir 
kraštas bus visiškai jau musų 
rankose.

Martynas Lukšys dar kartą 
kariškai sveikina. Tada jis ap
sisuka. Jo veidas baltas kaip 
kalkis prie sienos. Dar vienas 
žvilgis Ėvei. Sveikindamas ją, 
lengvai pirštu palietė kepurę. 
Trinktelėjo durys. Palangėse 
energingi ię sunkus nuėjo žing
sniai.

Niekas 'įiesistebfi ir 'niekam 
neatrodo keista, kad įėjo ir Ve! 
dingo, lyg nebuvęs, sukilėlis 
Martynas Lukšys. Bet ir nėra 
laiko stebėtis. Iš lovos pasigirs
ta keli sunkus kvėpavimai. Ad- 
vės veidas apsipila mirties spal
va. Jos kūnas sudreba ir išsi
tiesia, lyg patogiai pasitaisyda
mas paskutiniam miegui. Dau
giau nieko.

Kambaryj užviešpatauja mir
ties tyla.

Tik persenęs laikrodis prie 
sienos kiek per garsiai taknoja. 
O, užsimojęs mušti, suklydo ir 
užmiršo sustoti. Jonis prižengęs 
nukabino svorius. Lauke sucy
pė vėjas ir užtrenkė kaži ko
kias duris. Už sienos dusliai su
kosėjo Vilius Raudys.

Buivydas pradėjo ieškoti sa
vo lazdos ir, žiburiu nešinas, 
tyliai išėjo.

O Raudienė pradeda giedoti 
giesmės posmelį. Jai padeda, 
tikrai, jai padeda Dagienė:

Jau iš vargų ji iškeliavo,
Vaitojimas jos pasibaigė...

—Mes laidosime ją iš musų 
namų, — pažada Dagienė. — 
Aš pakviesiu kunigą. Ji buvo 
mano geriausios draugūs duk
tė.., — ir Dagiene pradeda 
verkti.

Raudienė linkteli galva, lyg 
taip ir turi būti, ir kreipiasi įsa
kymu į Jonį.

—Joni, paskutinę meilę išro- 
dyk Advei: sukalk lentą. Aš im
siu nuplauti lavoną. Tu man 
padėsi, Dagiene.

—Bei pirma, bent trumpai 
vafandžlci palikite mane vieną’ 
su Adve! — prašo Jonis Dagys.

Raudienė išėjo pirmoji. Ji 
skubėjo užkaisti vandens. Ėvė 
Dagytė atsisuko į motiną. Pir
mą kartą savo gyvenime ji jau
čia jai didelį gailestį ir meilę. 
Jį prižengia prie sulinkusios 
motinos, apkabina ją per pe
čius ir dar Dagienei niekad ne
girdėtu meiliu balsu sako:

—Eisiva, mamike!.:.
O ką Jonis Dagys dabar Ad- 

vėi pažadėjo, tą jis ir ištesėjo.

— — — -— — — — — — gandęs šaukė Martynas Lukšys.
Tūkstantis devyni šimtai dvi-i Bet Jonis ar negirdėjo, ar nc- 

dešmit trečiųjų metų sausio1 norėjo girdėti. Ir...
mėnesio penkioliktą dieną buvo 
ne tiktai ūkanota, bet ir snigo. 
Laukuose sniego buvo daug, tik 
mieste jis greit dingo ir atodrė
kio vaikomas, ir kiemsargių 
šluotų rausliojamas, ir vaikš
čiojančiųjų gatvėmis batų nu
nešamas.‘O kada prieš pat pie
tus saulutė pasirodė, tai ji ir 
bematė tiktai patižusį purvą.

Bet saulė dar tebekovojo su

Atlėkusi iš priešų pusės kul
ka ištiko sukilėlį Jonį Dagį. A- 
kimirksnį jis stabtelėjo ir tada 
pamažu susmuko į kelius. Pas- 

I kui pargriuvo visiškai į ištižu- 
sį nuo atodrėkio ir saules snie
gą. Beveik tuo pačiu momentu 
nutilo rankinių granatų plyši
mas ir kulkosvaidžių tratėji
mas. Pribėgęs Martynas Luk-

kų pavojaus. Jis nori dar ką 
sakyti, bet pastebi, kad jau nė
ra prasmes. Jonis visiškai ne
klauso, o rasi, jau ’ir nebegirdi. 
Bet lyg paskutinis sunkus ato
dūsis pasigirsta iš Jonio Dagio 
lupų šnibždąs klausimas:

—Juk Klaipėda musų?
—Musų, Joni, musų! Viršum 

vyriausio komisaro rūmų jau 
plevėsuoja balta vėliava.

(GALAS)

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOS K ”

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

PARIEDA 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0068

sniego debesimis, kada pro vi
sus miesto kampus ėmė skverb
tis lietuviai sukilėliai į Klaipė- 
dą. .

Visas kraštas jau sukilėlių 
rankose. Žingsnis po žingsnio 
jis paimtas kovoje. Dabar dar 
Klaipėda

Beje, gana įžymiai pabrėžė 
vyriausias komisaras, kad jis 
neįsileisiąs sukilėlių į miestą, ir 
suorganizavo- ma i šy tą arm i j ą: 
iš savo žinioj,ę esamų kareivių,, 
policijos ir miestų dykaduonių. 
Bet: " '■

—Nebeužtvenksi upės bėgi
mo, — buvo atsakymas.

Ir kada ten, tėviškėje, Pale- 
dynuosc, namiškiai rengėsi ty
liai palaidoti Advę Perkamytę,
— petys į petk su Martynu Luk-

i ‘f 1siu įžengė į Klaipėdos miestą 
sukilėlis Jonis Dagys.

Taip, Jonis Dagys sukilėlių 
tarpe.

Prie Advės lavono jis paža- 
J dėjo eiti už savo — už Advės
— šalį ta prasme, kaip Advės 
buvo svajota. Jis pasižadėjo ei
ti, daryti atgailą, eiti išpirkti 
savo širdžiai ramybę. Išpirkti 
Advės ir visos tautos atleidimą.

Ir išėjo.
Nebeatsisveikino nei tėvų, nei 

sesers, nei savo sužadėtinės A- 
nes Galčikes.

Bet Gančikė jau ir nebebuvo 
jo sužadėtinė. Prieš suklupda
mas prie Advės mirties patalo, 
jis buvo žiedą nusmaukęs nuo 
savo piršto ir jo daugiau jau 
nebcužslmovė. Tikriau sakant, 
Anė Gaičikė.. jau nuo tada ne
bebuvo Joind Dagio sužadėtinė, 
kada jis patsai savo akimis ma
lė ją pakrtimiąis besivadžiojant 
su Šokunu. Tai buvo tuojau po 
Kalėdų.

' —Tegul ji bus laiminga su 
savo šakiniu, — tyJiai palinkė
jo Jonis.

Beviltiškai sukliko priešo 
kulkosvydžiai. Paskutinį kartą 
jie stengėsi atbaidyti umaru be
siveržiančius į įmestą sukilė
lius.

Bet veltui pastangos.
. Paskutinę, kurią dar turėjo, 
rankinę granatą smogė Jonis 
pagys į be tvarkos besitrau
kiantį priešą. Ir:

—Jau Klaipėda musų! — gir
di jis sukilėlius šaukiant.

Nebodamas karinių įsakymų, 
nesistengdamas saugotis priešų 
kulkų, gatvės viduriu bėgoplo- 
nis pirmyn, vįs pirmyn.

—Atgal, vaike, slėpki*! Ma
tai, 'kaip lyja kulkos! — nusi-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta.............................
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP ....... $10.25

Sales taksai ekstra.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

RUGSĖJO’ ■

Išpardavimas
Pratęstas dvi savaites, kad visi turėtų progą įsigyti Ra
kandus, Pečius, Lovas, Radios, šaldytuvus už žemas kai
nas, Budrike užpirkta milžiniškas stakas kada kainos bu
vo žemos.

1942 RADIOS su visais pagerinimais, 
vertės $95.00, už .....................................

ir senas radio.
7 TŪBŲ RADIOS 1942 modelio,' po 

Panešamos Radios.
Su BATERIJOMIS IR ELEKTRA, po

RADIO IR( VIGTROLA, Kombinacijos, po

OIL BURNERS, geriausių išdirbysČių
$39-^59-^79

$58.00

$18.50
$12.95
$29.50
Po

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

Žymus Radio Programas Nedėlios vakare 6:30 P. M. WCFL 1000 k.

^-""jĮ!ili.nr,ilj'f.ir jnjiua a1,1, ."-ssy

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicajo, III.

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

Adresas ________ __ ____

Miestas —

Valstija
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(šdavė Kontraktus 
Namus Statyti 
East St. Louise

Statys “Samuel Gompers” 
Namų Projektą.

WASHINGTON, D. C. — Fe- 
deralinių namų administracija 
išdalino apie $l,o50,000 kon
traktais kelioms firmoms pa
statyti 400 gyvenamų namų 
East St. Louiso mieste, III. Tai 
bus “Samuel Gompers” namų 
projektas ir “John Bobinson 
Homes”.

Kontraktus gavo W. E. 
O’Neil Company, Chicago — 
$1,193,000; E. J. Magg Plumb- 
ing and Heating Co., East St. 
Louis — $303,869; Belleville 
Sheet Metai Works, Belleville, 
III., $86,000, ir Bradford Arma- 
ture Works, East St. Louis, — 
$60,368.

Šuo Išgelbėjo 
Nuo Mirties

ADRIAN, Mich. — Netoliese, 
nuo kelio nuslydęs i ravą įvir
to ir užsidegė trokas su 700 ga
lionų gasolino. Pritrenktas vai
ruotojas Marion Alderdyce nete
ko sąmonės. Bet su juo buvęs 
šuo matydamas pavojų ėmė 
smarkiai loti, ir tol tampė vai
ruotoją už rūbų ir laižė jo vei
dą iki atgaivino ir ištraukė iš 
troko. Automobilis sniege.

Jau Atakuoja Wis. 
Gubernatorių Heil

MILWAUKEE, Wis.— Izolia- 
cininkai, daugiausiai republiko- 
nai, pradėjo smarkiai atakuoti 
Wisconsino gub. republikoną 
Julius Heil, kurį dar visai ne
seniai kėlė į padanges. Priežas
tis tame, kad Heil remia prezi
dento Roosevelto užsienio poli
tiką. Prieš Heil izoliacininkai- 
republikonai statys į guberna
torius kandidatą Frank B. 
Keefe iš Oshkosh, Wis.

Oponentai sako, kad “Heil 
remia Rooseveltą todėl, kad jo 
dirbtuvės dabar gauna didelius 
kontraktus.’’

Ne, Kalėjimo 
Jie Nenori

Juk Butų Sarmata
AURORA, III. — Kane ap

skričio tarybos nariai turbut 
neis sėdėti kalėjime, kuris jų 
laukia šį ketvirtadienį.

Arešto pavojus iškilo kai ta
ryba nubalsavo nemokėti $1,- 
665 džiodžmentą advokatui Mau- 
rice Lord, Auroroje, už legalį 
patarnavimą. Teismas, kuris iš
davė ieškinį apkaltino tarybos 
narius teismo paniekinimu ir pa
reiškė, kad jie bus įkalinti, jei
gu pinigų nesumokės iki ketvir
tadienio.

Tarybos nariai šiandien žada 
sąskaitą sumokėti.

Yankees Džiūgauja Lai nėję Beisbolo čampijonatą

NAUJIENŲ- a OME T-lnphot.*
New York Yankees beisbolininkai džiūgauja nugalėję Bostono Red Sox. Su 

šiuo laimėjimu jie užsitikrino sau Amerikos lygos titulą.

AMBROSE, Sharon Leo. 
3055 No-rth Parkside avenue, 
gimė rugpiuč o 21, tėvai: Wal- 
ter ir Leoną.

BUSH, Patricia A., 3141 
Emerald avenue, gimė rugpiu
čio 23, tėvai: Robert ir Regina.

BURBA, Vincent, 3854 Wcst 
61 st Place, gimė rugpiučio 20, 
tėvai: Josepb ir Marie.

CONTAUT, B chard, 3925 S. 
Campbell ovenue, gimė rugpiu
čio 24, tėvai: Edmund ir Lii- 
cille.

KAMINSKAS, Ruse, 4051 So. 
Maplewood avenue, gimė rug
piučio 20, tėvai: Charles ir Do- 
micella.

NARAZAS, Ronald, 5715 W. 
64th Place, gimė rugpiuč.o 25, 
tėvai: Antoii ir Mary.

POVILAITIS, Daniel, 3958 S. 
Rockwell Street, gimė rugpiu
čio 18, tėvai: Bruno ir Jose- 
phine.

SYRUSIS, Anthony, 2856 W. 
38th Place, gimė rugpiučio 24, 
tėvai: Frank ir Ruth.

RUDMAN, Helen Ann, 3447 
West Congrcss Street, gimė 
rugpiučio 19, tėvai: Ed\vard ir

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

KITI' LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Si

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Jf. Cubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

~AMBULANCE F
DUNĄ m NAKTĮ

Visi Tel YARDS 17414742 
1606-07 So. Hermitago Aue. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTK 0727 
KOPLYČIOS VISOS!U y IVCA1 CHICAGOS DALYS!

Ktensykite musų nuliu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- metUK 14:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 
S« POVILU tALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
moc 11 tessssi 11

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weetern Avė. - Phone GROvehilI 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3*72

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
____ ________________ Telefonas YARDS 1412. .

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1188
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

—......................... " ■" ■   '!■ V 'l"        . '

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Weat 23rd Place Phone CANal 2513
SKYSTOS: 0-44 Kurt MSth Street TeL Pulhnen U7«

Griauna Dodge 
Palocių Detroite

DEETROIT, Mieli. — Darbi- 
ninkai šeštadienį pradėjo griau
ti didžiulį palocių prie Lake 
Shore Drive, kurį prieš mirtį 
pasistatė automobilių magnatas 
John F. Dodge. Palocius kaina
vo apie $3 nail onus, turėjo virš 
100 kambarių, 28-iag maudyk
les, bet niekas jame negyveno.

Žuvo Dėl 
Bučkio

‘ ............ | I

AURORA, III. — Pabučiavęs 
žmoną labanakt įr lipdamas į 
savo lova Carl E. Maendlein 
smarkiai drožė glava į atdarą 
komodės stalčių. Ją persiskėlč 
ir netrukus mirė.

Maendlein gyveno Auroroj, o 
dirbo Chicagos*;Corisumers Ice 
and Coal Company firmai.

Suėmė Keturis
Merginos Užpuolikus

-------- V - Ji;

JOLIET, III.— Keturi jauni 
vyrai prisipažino/*kad* jie išgė
dino 22 metų merginą netoli 
Jolieto ir sumušė jos vaikiną. 
Tai įvyko pereitą pirmadienį.

Jie yra, James Bondarchuk- 
Bond, 19, nuo 615 Richmond 
street, 18 m. Clarence Spisak, 
413 N. Bluff street, 17 m. James 
Alessio, 416 Liberty street, ir 
16 m. Curtis Binzen, 10 N. Hic- 
kory st.

Teis Chicagietį 
Už 3-jų Mirtį

APPLETON, Wis. — Vietos 
prokuratūra traukia teisman 
chicagietį Thomas Johns, kaipo 
kaltininką automobilio nelaimės, 
kurioje žuvo du ciceriečiai, J. 
Jarvis ir Mrs. Thomas Bruss, 
taipgi kaltinamojo žmona.

Nusižudė Dėl 
Drafto

BENTON, III. — Dėl baimes, 
kad jis bus paimtas armijon 
nusišovė 22 m. vyras, Edvvard 
Christy, gyvenęs ūkyje netoli 
Bentono.

Žuvo Calumet City 
Moteriškė

CALUMET CITY, III. — “Hit- 
and-run” automobilis prie Pu- 
laski ir Exchange avenue mir
tinai suvažinėjo 66 metų mote
riškę Mrs. Bose Dankowski. Ne
laimė įvyko prie jos namų.

VVurlitzer Company 
Persikėlė Chicagon

Garsi muzikos instrumentų 
bendrovė, Rudolph Wurlitzer 
Company, perkėlė iš Cincmnati 
į Chicago savo raštines, kartu 
perkėlė čia gyventi apie 20 sa
vo darbininkų su šeimbmis.

Firma turi didelę instrumen
tų dirbtuvę DeKalbe, III.

Žuvo Du Jauni 
Žmonės

MARION, ,111.-įį- Trokui įva
žiavus į telefono stulpą z buvo 
užmušti 19 metu Villy Frick, 
ir jo drauge Miss - Luo.dene 
Kelly, iš Marion? Frick buvo iš 
Shawneetown, kur nelaimė įvy
ko. 

—-—»
Traukinys Užmušė 
Du Žmones 

; . . ** " J . S
’ ‘ . ,• *. J t

VALPARAISO, Ind. Ches- 
apeake ir Ohio linijos prekinis 
traukinys užmušė 18 m. Oscar 
Shepard J., ir 20 iri. Harvey A. 
Tucker, du vietos jaunuolius. 
Traukinys taipgi sudaužė jų 
automobilį.

p'—....      11 i

Diena Iš Dienos
. ■ ' - ■■■ . ■ • I ■

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Anthony Gaydurgis (?), 24, 

su Anna Cziėzopka, 22
Williain Dambrauskas, 50 su 

Yadrego VVescovvsky, 54 (abu 
iš, Willow Springs)
Edward L. Lapinskas su Mar- 

cella Dargis
Edward F. Rokes, 32, su 

Norman R; Ford, 31
' ! , i * -'3 .. t • r < t

Reikalauja
Perskirų

Josephine Klimes nuo Will- 
iam Klimes

Gauna
Perskiras

Elizabeth P. Goodiell nuo Al- 
fred E. Goodiell

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are commonoffenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath 5vi|l be oftenfcive 
of tener thąnthat of a youn^ person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and deiP 
turės f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy. pleagąnt pre- 
caution that 80 many Tąstidious peo- 
ple ūse to balt this įjtermentątion-— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It imniediately m akės 
the breath gweeter, purer, lefee Ūkely 
to offend. Lambert Phamącal Co.» 
St7 Louist Mo.

B* f orę Any Datų Uęę 
LISTERINE ANTISEPTIC

To. AfaAa Your Bręąth

Gimimai
Chicago je

ANTANAVIC, Gloria, 1258 
West 31 st street, gimė rugpiu
čio 18, tėvai: Steve ir Bernice.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

z pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Catherine.
ŽUKAUSKY, David T., 5519 

South Washtenaw avenue, gi
mė rugpiučio 27, tėvai: Josėph 
ir Mary.

SYMON, Gerald, 3510 West 
Grenshaw avenue, gimė rugpiu
čio 19, tėvai: Michael ir Fa y.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugi j os^ Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

m , Valandos^ nuo 1—3 ir 7—8
Seredornis ir Nedėl. pagal’ sūtaftį.: 
Rez. 6631 ‘' So. Ualifomia ’ Avenute 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
< 756 WEST 35th STREET

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

i Nedaliomis pagal sutartį. *

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

DR A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas . YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niaįs pagal susitarime.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPųbUo 4688

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI.
I)R. iiERZM AN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679
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.uLLUINĄ, fAbOUft KAVą, py- 
Nedirba, šėkdiadlėniais nė 

.ivuu.uuKhiatis. $12 įĄadliai.
186 W. Adafriš /

DAILUS MEDŽIAIS apaugęs plo
tas; Highland Park* grįstas kelias, 
aukšti, augaloti medžiai, akras 
$1250, $375 cash, $18 į mėnesį. 
Box 44. 1739 So. Halsted St.
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ŠTAI K A CHICAGIECIAI DABAR GALVOJA 
APIE LIETUVĄ IR JOS ATEITJ

Ateis Valanda, Kad “Lietuviai ir Vokie 
eitis Išvys, Tik Reikia Darbo”

O Bolševikai Džiugaitna Laukdami “Krtivino 
Keršto Lietuvos žihonėitts* —

kaip jau Chicagos apylinkės 
lietavtai žibo, liepos 19 prie pa- 
miriklo įvyko pagėrbtihas liėiit- 

tautos didvyrių Dariauš Ir 
Girėną. Visi kalbėtojai, kaip pa
prastai, kėlė Į padanges Dariiauš 
ir Girtino žygį, o kai kurie ga
na vykusiai Sujungė heseriiai* į- 
vykusį Lietuvos savanorių su
kilimą prieš rusų-kacapų žiau
rų terorą, ir šaudymą geriausių 
Lietuvos stmų, ir jie, sako yra 
verti nemažesnės pagarbos kaip 
Darius-Oirėnas.

“Debatai”.

fetdarigi programas nėbuVb 
ligas, tai pasibaigus kalbinis 
prie paminklo žmonės būreliais 
dar ilgai Šnekučiavosi iri disku- 
S^vo dabartinę Europos, ypač 
Lietuvos, padėlį. Ten besisuki- 
nėdtfmds, užtikau bTirelj lieta- 
viį labėi karštai diskušuojafit 
ilgtišimg ar gerėti Lietuvos 
žmonės padalė, sukildami ptibš 
bolševikus, ir, mivėrtę jtj val
džią, įsteigdami saVo? Ar ne
būtų gciiau padarę, kad 
palikę vokiečiams rusus 
iš Lietuvos.

Vienas UrtėŠ Kėbš.

išvyti

butąPrie paminklo, matyt, 
ir kelių bolševikų -— Stalino 
garbintojų iš Viin.es pastoges, 
'tame būrelyje, žirniu, labai 
smarkiai imasi su bofšėvikaiš 
mano senas draugas Jonas Se- 
nckas. Selickas — tai diue h 
Lietuvos mylėtojas — patrio
tas, kuris visados rėriiia įvairius 
patriotinius reikalus.

Jis labai vykusiai gynė Lle’tū-

prieš 
savo prispaudėjus, ir bemaž ko 
plikomis rankomis juos išvijo 
iš Lietuvos. Bet kokios save 
gerbiančios (atilos žmonės butų 
tai padarę. Kada vokiečiai atė
jo į Lietuvą, birželio 24 dieną, 
tai jie jau rado lietuvius val
džioje Kaune, Vilniuje ir dau
gelyje kitų didesnių Lietuvos

JUO^A^AS AUGAlTlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 d., HL25 v. ryto, 
1941 fn.,-, sulaukęs pusės arriž., 
gimęs Tauragės apskr. ir pa
rap. Papušlnių kaime. Ame
rikoj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudirne 
2 brolius: Antaną ir Jurgį, 4 
pusbrolius, Kazimierą Johiką 
ir jo šeimą, Jurgį Joną ir 
Juozapą Šatkus.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanick 
Avė. Laidotuvės įvyks antra
dienį, rugsėjo 9 d., 8:00 v. ry
to, iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos UŽ velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimfero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Augai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami e^at nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: , Broliai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

imu i i—i

LCVEIKISS&
KVIETKININKAS , 

Gėlės Vestuvėms, Bank ie tams 
ir Pagrabamš 

33(6 Sn. Halsted Street 
Tel. YARDS 730$

miestų. Ties# vėfesni įvykiai pa
rodė, kad Vokiečiai valdžią 
panaikino, bet faktas palieka, 
kad Lietuva parodė norą laisvai 
gyventi rusų okupantus išvyda
ma. Kai ateis laikas, tai išvys 
ir vokiečius. Selickas įrodinėjo, 
kad dabartiniais žiauriais lai
kais laisvę tautos iškovoja tik 
praliedamos kraują. Todėl, jis 
aiškino, kad Lietuvos gyvento
jai pasielgė labai išmintingai, 
kad jie nelaukė iki vokiečiai at
eis ir savo galvas guldydami ir 
savo kraują liedami savo šalį 
liuosavo iš po rusų-kacapų jun
go. Jei ir naujas okupantas ne- 
sikraustys, tai varys ir jį.

“IšžtidyS Visus Buržujus”.
Lietuviški bolševikėiiai prisi

spyrę “stygavojo”, kad ūž tokį 
lietuvių pasielgimą, už tokį di
delį nedėkingdmą Sovietų Są
jungai ir Stalino saulėi, kuri 
norėjusi lietuvius globoti “kaip 
savo tikrus vaikus”, už tai, gir
di, ateisianti Lietuvos žmonėms 
“baisi atsiskaitymo diena”. Su
mušę vokiečius rusai atgal už
imsiu visą Baltijos kraštą tai

ir tada, girdi, tai visi tie “bur
žujai” ir “visi smetonininkai” 
busią iššaudyti kaip kiškiai, nei 
vienas nepatiksiąs gyva\s. Stali
nas, girdi, Lietuvą priėmęs į 
Sovietų Sąjungos narius, pri
siuntęs gal.ngų raudoną arini j .į 
apsaugoti nuo vokiečių nacių, o 
lietuviai — kaip tik gavo progą,

Lietuvos visi buržujai,- (kas (iė 
buržujai — ar visi .Yi’kminkąs• 
kurie tik turi daugiau kaip 1(1 
hektarų žemės?) turėsią skau
džiai atsakyti. Jiėurts Stalinas I 
neturėsiąs pasigailėjimo. Visi 
busią “bkiiadoii”.

Lietuviai Ir RooseveHas.
Jonas Selickas atkirto, kad 

rusai greičiausiai nebegrįš į Bal
tijos kraštus. 6 jei rusai ir su
muštų yokiečiriš, (ko vargd ga
lima tikėtis, kuomet naciai priė 
Lčhrngčado ir CMešėte), tai viŠ- 
vieh prežirfentšfš Roosėvėltaš 
neleišiąs Stalinui arba kitam 
Httsijbs valdovui Baltijbš krė-š- 
(uš aifgal pšsiglemžtų Tūd iei- 
katir, Arnerikos* i?ėtiiVrU jvairib#

dčjifhb Priedai bei įvairios kita', 
terg3ttiizacijo& turėtų atkreipt 
Aiiicrikos pr.ziderito Fr^h'kliri 
Ei. RoOSčve to flt^dą, kad ji 
teikddhiaš Rusija? fjaga*lbU; pa
statytų ka'ipo vienai iš sąlygų 
kafd dabrirl.riis jos valdovas

Bi

JUOZAPAS MARKŪŽA 
Gyveno 4354 So. Wood St.

Persiskyrė šu Šiuo pasauliu 
nigsėjo 6 d., 4:30 v. popįėt, 
1941 m.*, sulaukęs pusės amž., 
gfrnęs Raseinių ripskr., Jur
barko parap. ir mieste. Ame
rikoj sgyveno 27 metus.

Paliko dideliąriie hiilitidime 
rrioferį Petronėlę, dukterį 
Agotą ir žentą Aleksą Ged- 
raitį, seserį Agotą ir sesers 
sūnų Joną, gimines Pransfcai- 
tis (Grand Rapids, Mich.) ir 
jų šeimą. Taipgi paliko daug 
kitų giminių, draugų te pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas 4605 Sta. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks antradienį, rugsėjo 9 d. 
8:30 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio kopi., j šv. Kryžiaus pąr. 
bažnyčią, kurioje atsibus .ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Sv. KaAimiero kapinei

Vii* ą. a. Juozapo Marku- 
žos giminės, draugai ir pažįs
tami esat riūošfrdziai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse te 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Ifekarnė: Moteris, 
Dūkte, žentas, Sesuo, Gimi
nės ir Draugai. . , . '

Laicį Dirėkt t J. t. Eudei- 
kis, tdl. YARPS 1741.

i ■ ii. ■■■■!«— m
11 ffl A Gėlės MyHnttetris 
|U U ji Vestuvėm#. Bari- 

L> Ii O kietam*, Laidotu-
■ vėms. Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5808

Stalinas, ar jei Stalinas butų 
prašalintas, tai kitas furijos 
valdovas, pasižadėtų BdHijbš f
tautas! Ltafdtų, Latviją ir Esti
ją paiiiėii fdttiybėje. (Yra pa
mato tikėti, kad Ftoėiševeltas tai 
padarė.)’ ttiišija tari prižadėti 
Lietuvei tiėlifesti,' ir pašižėttėfi, 
jei kdf rii6rš ėiiidh't htaštettns ir 
butų LiėtaVds žethėš dailiš už
imta, kdd fdšai h'čtarii tėišės 
lietuvių už — jdįiiiš šiitiiiiritis 
bausti, šdudyti tfrba įitaip’ nai
kinti, iširiėhniiafit į Sibirią, alribri 
badu kidėjihiUbšė. '

Į šitokį argumentą, musų lie
tuviški kacapų garijiritbjSi tik 
nusijddkė. jiė riištcihų, kad pfė- 
zidentaš hdUšėveltąš ^tbįiėlš 
dalykais riėtižšiiiiisiąš”, kėd “A- 
merikdš liėttiviiii ddugiaii negai
lėsią Adiėriibš firėžideiita irt li
ty ti”, iri (.i;

Man gi,- Iš šnilėš įtatiši.fi , Ši
tų Joiib Šėtickd ‘^debatų” šii 
musų tauthš /yritaidavėLdis fu- 
sams, tatad šOiidii jiaš d 
Pamrrdriu šaii, ”0^ Į idušų 
Vilnis’ ir ‘Laisvė’ išauklėjo tuos 
musų bdViišius brolius lictdr 
vius. Jič dar lietMViškai kalbiu 
bet džiaugiasi savo širdyse, kad 
dar kada nors Stalinas sugrįš į 
Lietuvą, ir ims šaudyti tuos 
žmones, kurie savo šalį Lietuvą 
myli ir trokšta jai laisves, ne
žili rėdą m i hėi kaš nei kbkš taš 
okuį>antaš yra? Argi jiė tiek 
nusigyveno, tie musų bolševike- 
liai, kad savo kraštdi, savo 
kraujo žmonėms nei krislo pri
sirišimoj meilės ir užuojautos 
nebeturi ?

Man taip galvojant ir klau
sant ginčų, netrukus pradėjo 
varpas mušti 12 nakties. Mušti 
patriotas Jonas Selickas palikęs 
komunistėlius ėjo namo. Sykiu 
su juo ėjau ir aš. Eidami gal
vojome ir kalbėjome, kad iš- 

svarbiu lietuvių (autos momen
tu turėtų ką nors daryti, kad 
apsaugoti Lįettivoą li^Uviu’s nuo 
rusų bolševikų keršto, jei, ne
duok Dieve, botševikai . kada 
nors grįžtų atgal į Baltijos kra
štą. C

Ką Ta/ybriš Veikia?
Prisiminė, kad Amerikos Lie

tuvių Katalikų Fedėracija, re
gis, pasamdė prof. K. Pakštą 
rašyti straipsnius į Amerikos 
anglišką spaudą, bet iki šiol dar 
neteko niekur o niekur tų 
strdpsnių matyti. Taipgi prisi
minėme, kad Chicagos lietuviai 
t^utihinkai sdtVėrė šavo Sąjun
gą Liėtavai Va dubti, a!r kaip' 
tėri kitaip Užvardytą.- Skaitėme 
pranešimuš, kdd tdri pdšišamdį 
didelius kambarius Chičagbš 
didmiestyje, taipgi kad yra pa-

I s ir engę rašyti į Amerikos ang 
lišką spaudą ir garsinti Lietu

vos nepriklausomybės aspiraci
jas. Tačiau jau eina kel ntas 

• mėnuo, o n.ekur nebuvo matyt 
, nei vieno straipsnelio apie Liė- 
i tu vos reikalus. Dabar iš Lietu 
vos ateina platesnes šiurpulin
gos žinios, kiek tūkstančių lie
tuvių bolševikai iššaudė, kiek 
išvežė į Sibirą, bet tik pora 
Ghieagas laikraščių įdėjo žinu
tes, kad Smetona apie lai kai 
bėjo« Nieko platesnio, ir nieko 

į reikšmingesnio. '
“Lietuviai Nesinaudoja Spauda’*

O juk tokios žinios t Ipę A- 
iherikoš špa'udoj atkreiptų A- 
merikos politikų, ščnatoi ių 
kongresmarių te kitų Įtekmin
gų žmonių atydą, ir tas Lietu 
vai ir visam Ėaltijdš kraštu.1 
butų naudingiau. Ko tie visi ko 
mitėtai, tarybos ir toš sąjuųgo 
laidiia? Kodėl neš ’naiidpj amt 
prezidento F. D, Rodsėvėlti)' 
prielariįumu, ir nesikreipiain - 
prie jo savo troškimus dfrir kar
tą pareikšti, kad neatsitiktų 
naiija dėlaitafė su Lietuvos žino 
nėinis į

Taip bešikalbėdaihi pasiekė
me f Western Avė. ir 63 gritvę. 
Ir čia apgailestavę tokią padėtį, 
persiskyrėme. Vienas nuvažia
vome į žiemius, kitas gi ■ į ry
tus Perkūno Sargas

; Marcei Gittori, buvęs ko- 
riiiihištų atstovu parlamiėn- 
fė, vėiiait įterisivertęs už ko- 
lobaracijos šti naciais šali
ninku, Šioiiiiš diėriofn'is ta- 
R6 mirtinai pašautas Vichy. 
Kaš jį httgaiatbino, nežino
ma.

i So. Kominsky ąve.;
- Paul J. Petraitis, 812 W.

ąs—pirm., 3ZU(J 
T. P. Kilis,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 ketams
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. raŠt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fjn. rast--Leonas GėriiO-
tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
ęobs, 4409 S.i ArtesianJave.; Mar
šalka ,^apk, Venckus, 2649 
W. 43rd St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAŪGY- 
STpS VALDYBA 1941 MĘTĄMS:

Joe Balchuuąs-r-pirm., 3200 South 
L6we avė.; P. P. Kilis,—Vicė- 
pirrri., 3347 Lituanika avė.; A. 
Kaulakis — 
Uriiori’ avė. 
rast., 3534 
Rachunaš— Iždininkas, 3137 So. 

' v Halsted. u af.
>Kont. rast.; 
glob‘.; Kaž. 
prižiūrėto  j as, ‘ vDr. J; P. Poška—- 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nąr- 
kis—Korespondentas; L. Jucius
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėriesio, 12 vai. dieną, Chiė. ;L. 
ĄUditorijoj, 3133 S. Halsted st; 
Nariai priimžSni nuo 18 mątų 
iki 45*• irietų,'vyrai ir‘moteris.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS VALDYBĄ 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
wėll st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
mrn.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 630,0; Nut. rašt. 
—Luėille S. Dagis, 2902 W. Per- 
šhirig Rd., Laf. 6300; Firi. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. —>. 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas; ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PL 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430, S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. AugUstiriaS, 656 W. 35thi st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiėkviend mėnesio, 
Chicagos Liet. Audjt., 3133 So. 
Halsted st.

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

Pirfri.—F. PlalkaUskaš, 4321 S. 
Rockwell st,;\Vįce-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutari, rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace .st.; Ižd-—J. Bložys, 3938 
W. 63rd Pl.;‘ iOorgąriizatorius — 
B. Gulbinas, :4035 S. MapleVrood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė te J. Gulbinienė. 
Susiririkimafi vyksfa\ kas trečią 
sekmatdiehį (nedėldiėhį), kiek
vieno mėn.esirir 1:30, vatk.popiet, 
“Sandaros”, sįrėt., 840 W. S3rd 
st., Chicago, III.

HUMBOLDT ~~P ARK LIETUVIU 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS:, Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N, Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mikę Čepui, 
3327 W. Le Moynė st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevlcz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humholdt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—Ą. , Kuprevičius, 3448 
LeMoyųe St. Mitingai ątšibuna 
kas trečią ketvergę. 3600 West 
North avė. : j ,

Nut. rašt.,- 3842 So; 
Fėlix Kašper—Fin. 

So. ,Lowe .avė.; J.
; o«ZigM-Grigonis/*’^* 
.J. ,JRacevičia—Iždo 
Valaitis '— Ligonių

MTHUANIAN ttMOO B ATI C 
BA 1941 META^t ^pįAČĘioyd 

J. DoViat, 59'45 S. Albany’.ave.; 
Vice-pres. ~ Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washteriay> avė.; 
cording seč’y— Justiri Tarividas, 
5931 So. Albany avė,;' Fmancę 
Sėc’y-LJohn NOrieifcę/ 5924 Soųt 
Maplėvzriod , ąyė.; Treašurėr—Jorį: 
Gura. 6406 So. Erslncisco avd.

______
PAIEŠKAU GYVENIMUI drau

gės. Nejaunešnės 25 fn. ir nesenes- 
nės, kaip 38 fri., kad butų be šei
mynos. Aš turiu gerą gyvenimą. Su 
darbu nereikės rūpintis. Kurios 
mylite gerą svarų gyvenimą, para
šykite laišką, įdėdamoš paveikslėlį 
Box 2537. 1739 So. Halsted St.

HELP \VANTED—EEMAI.E 
, ? ^iriirikių Rei^

i (Luptis GUS FATYŪ U SIOS
SUsįriii, Lincoln 

ic iuCtai ČJ., 6423 S. Went- 
'Autvtl /i. Ye.

PATEKUSI iriergirią, 20-35. Leng
vas namų dąrbgs; Ūereikia virti, 
nė sunkiai skalbti. Prižiūrėti ma
žą vaiką. Gyventi vietoje $8. 1020 
Hyde Park. Kentfood 1497.

OPĖRATORS prie plunger 
mašinos, kurie gali rišti. Ekstra 
geras mokestis už naktinį darbą. 
Mills Envelope Co., 538 S. Wells.

MĖkGINA, MOTERIS, 18—25, 
bendtarii namų darbui. Keturi šei
mynoje, smagus, namas, savas 
ka’mb'aryš. $8. HOLlycoUrt 0412.

NAMŲ.. PRIŽIŪRĖTO JA, 40, pa- 
Vieriė. Narnai be motinos. Ber
niukas 12, mergaitė 9. Nereikia 
skalbti. Pastovi vieta gyventi. At
silankykite ar tašykite J. Divors- 
ki, 5748 S. Green.

HELP yVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Ddrbininkių Reikia

VYRAI IR MOTERYS
3 nuo durų iki durų rinkėj ai-jos 

premijuotam dalykui. Nereikia 
priekių pardUoti. Proga pastovų 
darbą gauti. GOldehbėrg Furniture. 
3024 Lincoln Avė. Rytmečiais tik
tai.

VĄIKyNAI IR MERGINOS len
gvam fabriko darbui. Išdirba mo
teriškus harid bags.

MORRIS, MANN, REILLY 
320 W. Adams, tarp 9 ir 5.

HELP VVANTED—MALĖ
■ / .Darbininkų Reikia , .

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
senų drapanų taisymo ir prosymo, 
Ątaišaukitę /telefonų Lafayette 1312 
arba aępiejU$įfai.x 4540 Sęufh Oali- 
fohnia Avė.

REIKALINGAS APYSENIS vy
ras ant farmos. Lengvas darbas, 
užlaikymas ir mokestis. 3433 So. 
Emeraid Avė., Vakarais.

BE-R.NIŪKAM, jauniem vytarri, 
norintiem dirbti sunkiai, išmokti 
amatą, ge.ra proga.

quality plating CO.
:■ 2003' W. Fiilton.

.... i■■■ •,;i.: ..' .i

AN1MALS—-DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.

iNORIME PIRKTI
Kanarkas, , patinus ir pataites, 

papūgas,’’ lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

Nevy City Pet Shop
5120 So.- Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

FURNITURE FIxitlRE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai pardavimui
3 ŠMOTŲ PARLOR SETAS. Ge

rame stovyje, šaukite po 6:30.
ABErdeen 8254.

SCiiOOtS AND INSTRUCilONS 
__ Mokyklos, ir Pamokos
IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 

4>eničsio, Vyra! ir Berniukai!
Aė iėškotė gero (larb’o, didesnių 

progų, , daužau pinigų, pastovaus 
darbo? Savdrn užtikrinimui išmoki
me w61dihg, kaip amatą. Gėrės mo
kestis welderiams, šalis reikalauja 
vvelderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mės 
tikrai mokiname jus. šią mokyki;} 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas , welderių. Die
nos ir yakdro painokos, ūžšimokate 
dalimis, kairi, jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokįte ar rašykite 
NATIONAL- WELDING SCHOOL 

Q428 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 0056

Sergt. at Arms—Mr.,- A. Dulcus, 
6404 So. ,Campbell/avė.; Legal 
Advisor—Chaš. ?ekas, 2511 W. 
69th st.; Firia'rięe Committėe — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charlėls Dąivis, ' Mr. , Kaz. 
Slėpetįs, ąhd Mr. Gura:, Board 
of Grlevarices—J. / Tarviaas, Ch. 
Daivis; and Gu^t Ritter: Publi- 
city Cprnmitfėe' — Ch. Daivis.

az

REAL ESTATE FOR SALE

PERKAM, parduodam ir malaon 
namus, lotus, farmaš ir biznius; 
Turime didelį pasirinkimą nartu, 
pirkti už cash arba Norint
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite: % .
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE* LOANS-
insuraNce

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MEDINIS R. E. OFISAS, didelis 
kampinis, gyva sekcijos linija, 
šiaurėje nuo CįcerO Avė., tuoj už 
miesto. Kainą $1175, lengvi išmo
kėjimai.
Box H 23. 1739 So. Halsted St

KUONE AKRAS PARANKIAI, 
63rd St. 1 mylia iki Harlem Avė. 
Griįstas kelias, už miesto ribų, ele
ktra. Kaina »$375, $75 cash, $5 į 
mėnesį.
Box Z3. 1739 So. Halsted St.

DAILUS SODŽIAUS namas, ga
ražas, kuone 2 akrai, apie 477 pė
dos kelio fronto, namą galima įtai
syti iš 6 dailių kambarių. Gįslėtos 
pušies medžio gyvenamas kamba
rys. Paranku į mokyklą, apsaugo
ta apylinkė. Kaina $3750; geros 
sąlygos išmokėti.
Box 146. 1739 So. Halsted St.

NAUJAS 1% AUKŠTŲ Colonial 
styliaus namas, didelė garden far- 
ma, tuoj prie Roosevelt Rd., grįs
tas kelias, elęktra; namas gali būti 
padarytas 6 kambarių, arti mokyk
los. Kaina $2100, $300 cash, $25 į 
mėnesį.
Box D 14. 1739 So. Halsted St.

NAUJAS 6 KAMBARIŲ PLOTO 
namas, didelė garden farma ant 
87th St. (šiaurės vakaruose nuo 
Cicero Avė. ir 95th St.) Apsukrus 
mekanikas įrengs vidų kaip patin
ka. Kaina $2450, $375 cash, $25 į 
mėnea.
Box F 13. 1739 So. Halsted St.

APRIBOTŲ PAJAMŲ ŠEIMAI 
tinkantis mažas naujas katedžius, 
lengvai padaromas į 4 kambarius, 
beveik vienas akras žemės. Apie 10 
minučių vakaruose nuo Beverly 
Hills, grįstas kelias, elektra. Kaina 
$1,500; $225 cash; $18 į mėnesį. 
Box 467. 1739 So. Halsted St.

5 APARTMENTAI, 3 ir 2 kam
barių. Visuose privatinės maudy
nės, štymo šilima. Naujas aliejitiis 
šildytuvas, 2 karam garažai^, arti 
mokyklų. Ųajamų $1,898. Kairia 
$4,750. *• a v A - -> a .

5044 S. Princeton.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ re
zidencija. 5 apačioj, vienas viršuj. 
Karšto vandens šilima. Garažas. A- 
1 stovy. $5,000. 6443 S. Winchester 
Averiuė.

DIDELIS, ERDVUS Kalifornijos 
styliaus namas, prijungtas garažas, 
platus, ilgi ir erdvus dirvonai, 
garbanuotų pušų gyvenamas na
mas. Kitkas viduje gali būti pa
rūpintas paties pirkėjo: Porą minu
čių tiesįai į vakarus nuo Oak Pk., 
kur taksai yra žemi. Kaina $2975, 
$450 čash, $32 į mėnesį.
Box Q 31; 1739 So. Halsted St.

RANCH STYLIAUS namas, pri
jungtas garažas. naujas lengvai 
patobulinamas į 6 kambarius, be
veik akras aukštos žemės ant grįs
to Bryn Mąwr Road, kelios minu
tės iki miesto ribų, per Irving Park 
Rd. Kalina $2975. Išmokėjimai pa
rankus. Box B 4. 1739 So. Halsted 
Street.

BIZNIAVAS »• FRONTAS Skokie 
bulvaras, Highland Park, galbūt 
gyviausias vieškelis vidųr-vaka- 
ruose. Akras aukštos žemės Už 
$975, $250 cash, $15 į mėnesį. . 
Box H O.' 1739 So. Halsted St.

PARINKTA SODŽIAUS nuosa
vybė gretimai Elmhurst, taksai že
mi, nėra specialių asesmentų, arti 
mokyklos, šimtai naujų namų ant 
.plačių nuosavybių artimiausioj kai- 
mynistėj; tykios grįstos Avenues. 
Dydis 100x200 pėdų. Kaina $475, 
$95 cash, $5 į mėnesį.
BoX X 7. 1739 So. Halsted St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublįc 6551 
d_______ an.A, v t ■ a ■■ ,< y ■
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FINANCE AND LOĄNS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ M0HGI6IŲ 

Mėriesifiiais atmokSjiriiais 
MUTUAL FEDERAL 
/ SAVINGS : :• 
and LOAN ASSOCIATTO# 

of CHICAGO.
2202 W. Cerriiak Rd.

BBN. J. KA2ANAUSKAS; Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.

FARMS FOR SALE

PRIE PAT GRAŽAUS Lake Fo- 
rest į pietus nuo šio rinktinio 
Norith Shore miestelio, 80x300 grį
sto kelio, tirštas miškas. Kaina 
$1450, išmokėjimai; arti transpor- 
tacijos. Box C P 1. 1739 South 
Halsted St.

NAMAI IR FARMOS.
120 akerių žemės, Wisconšin val

stijoje, netoli Chicagos, triobos, gy
vuliai ir visi kiti įtaisymai. Kaina 
$4800. Mainys ant namo, pridės 
pinigų. Turime visokių kitokių 
bargenų, namų ir farmų,

C. P. SROMSKIS, 
6921 So. Western Avė, 
Tel. REPublic 3713.

NIEKUOMET NESIŪLYTA pir
miau, apie 1% akrų miško, grįstas 
tykus kelias, nauja sekcija pilnai 
apsaugota Highland Park, transpor 
tacija paranki. Kaina $2450, išmo
kėjimai. /
Box E H 5. 1739 So. HalstedVSt.

2 AKRŲ NUOSAVYBE High
land Park. Dailus aukšti medžiai, 
priešais svarbųjį grįstą bulvarą, 
arti stoties. Kama $2500, išmokėji
mai.
Box A 3. 1739 So. Halsted St.

AUKŠTAI PRODUKTINGĄ 120 
akrų farma, mylia rytuose nuo 
Rowley, Iowa. Gerai įtręšta, dirba
ma žemė, kas metus mainomos 
derliaus rųšys. šaunus setas pasta
tų. 1V4 mylių nuo geros sudėtinės 
mokyklos. Mokyklos busas prava
žiuoja duris. Puikioj vietoj.

S. A. KANE
3>)6 7th Avė. N. E. 
Independence, Iowa.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 
Kuone % akro dailios kalnuotos 
sekcijos šiaurės vakaruose, apie 5 
minutės nuo Wolfe ir 12th St., grįs
tas kelias, elektra, title clear. Kai
na $295, $40 cash, $5 į mėnesį. 
(Apsaugota apylinkė). 
Box W 20. 1739 So. Halsted St.

- - *
VIEŠKELIO FARMA, kuone ak

ras. Wolf Rd. (konkryto), šiaurėje 
nuo Irving Parko, apsaugota nuo 
lūšnų, arti mokyklos, elektrą^ Kai
na $575, $125 cash, $8 į mėnesi 
Box C .2^ . 1739 So. Halsted St 

a ; ■ > y » i
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(SkDEN FARMA, rifetį ryto
se nuo Higgins Rd., arti Mannhęim 
Rd. (La Grange Rd.),’ grįstas helįas 
elektra, arti mokyklos. Kaina $J?5, 
$75 cash, $5 į mėnesį. 
Box B 8. 1739 So. Halsted St.

4 AKRŲ ŠEIMOS FARMA, nau
jas akmeninis grįstas kelias, elek
tra, arti ir parankiai 79th St Har- 
lem Avė. Kaina $1450; $300 cash; 
$15 į mėnesį. Box N 6, 1739 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ na
mas, modernus, geriausioj mieste
lio dalyje. 4 akrai vaisinių medžių, 
įkainuotas, kad parsiduotų. O. G. 
Larson, Chesterton, Irid.

PAGERINTA FARMA KUONEI 
akrų, Roberts Rd. (svarbioji grįs
tos sekcijos linija), arti 95th St. 
Elektra, 6 kambarių vietos namas 
lengvas modernizuoti. Kaina $2975; 
$450 cash; $37 į mėnesį.
Box M. 60. 1739 So. Halsted St.

GARDEN, VIŠTŲ ARBA vaisių 
farma, tiesiai ant gyvos plačios 
Grand Avenue arti La Grange Rd., 
mokykla parankiai, busų transpor- 
tacija, elektra, gasas. Kaina $975, 
$200 cash, $10 į mėnesį, (plotas ly
gus kuone 6 paprastiems lotams). 
Box V 8. 1739 So. Halsted St

DARBO ŽMOGAUS GARDEN 
farma, arti La Grange Rd. te North 
Avė. Apsaugota apylinkė, didelė 
nauja Buick įmonė parankiai, bu- 
sai 2 blokai; naujai grįstas kelias 
(nekaštuoja), elektra, gasas. Kaina 
$375, $75 cash,. $5 į mėnesį.
Box D 12. 1739 Šo. Halsted St.

BEVEIK OAK LAWN širdyje, 
2^ akrų nuosavybė Central Avė. 
(tūla suma užvilktų taksų, ases
mentų). Kaina $600, $150 čash, $10 
į mėnesį.
Box I 34. 1739 So. Halsted St.

DAILI 2 AKRŲ NUOSAVYBĖ, 
grįstas tykus kelias, elektra, arti 
Hickory Hills, Golfo Klubo (95th 
St), apsaugota-' apylinkė. Kaina 
$750, $150 crish, $10 į mėnesį.
Box K 50. 1739 So. Halsted St

. SEKCIJOS IR PUSES sėketips 
linijų kampas, 193x274, abu grįsti, 
arti Higgins, La Grange Rd. Kaina 
$1475, $300 cash, $15 į mėnesį.
Box I 9. 1739 So. HdMted St.

* iii.nit.jI.ir, r i a , bįjh y' 
RESORTS F0R SALE “ 

______ Kutortai Pardavlmui r
GRAŽI, PRIE VANDENS nuo

savybė; apsaugota sekcija, Lakė 
Co. III, nuo grįsto ‘ bulvaro Bei 
Vandens pakraščių smi 
čių, yrą lygi 3 lotoms. 
$H00, $250 cish, $15 *

IBox V J 2. .1739 So.

Viin.es
%25c4%25aftati%25c5%25a1i.fi
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NAUJIENOS, Chicago, III.'

ŠĮVAKAR atsidaro viešos vakarinės
MOKYKLOS SUAUGUSIEMS CHICAGOJE

Duoda Aukštesnius Pradinių, High School 
ir Kolegijų Kursus

Pirmadien., rugsėjo 8, 1941

šįvakar mokslo metams Chi
cago j atidaromos aštuonios va
karines mokyklos suaugusiems 
ir moksleiviams, kurie dienoms 
dirba ir negali reguliarių dieni
nių mokyklų lankyti.

Tos vakarines mokyklos ran
dasi štai kur:

WEST SIDĖJ
*Austin mokykla, 231 North 

Pine Avenue.
Crane mokykla, 2245 West 

Jackson Blvd.
NORTH SIDĖJ

Lake View mokykla, 4015 N. 
Ashland Blvd.

*Schurz mokykla, 3601 Mil- 
waukee Avė.

Wells mokykla, 936 N. Ash 
land Avė.

SOUTH SIDĖJ
*Englewood mokykla, 6201 

Stewart Avė.
Fenger mokykla, 11220 Wali 

ace Street.
Phillips mokykla, 244 E. Per- 

shing Road.
Mokslas Nemokamas

Jos duoda anglų kalbos ir ki
tus kursus iš paskutinių metų 
pradinėse mokyklose, taipgi vi
sus High School kursus ir pir
mųjų dviejų metų universitetų 
kursus. (Universitetų kursai 
duodami tik tose mokyklose, ku-* 
rios yra pažymėtos žvaigždutė
mis.)

Už mokslų nereikia mokėti, 
bet užsiregistruojant reikia su
dėti $5.00 “užstato”. Jei moki
nys lankys pamokas reguliariai, 
tai metų pabaigoje tas “užsta
tas” jam bus sugražintas.

Kreditus Visur Pripažįsta
Kreditai pelnyti šiose vakari

nėse mokyklose yra pripažįsta
mi visose kitose mokyklose, 
kaip ir Chicagos dieninių mo
kyklų kreditai.

28 Metų Vyrai 
Turi Atsakyti 
Armijos Ankietas

Daugelis Jų Nepildo
U.S. prokuratūra skelbia, kad 

gauna daug skundų nuo draf- 
to tarybų, apie karo amžiaus 
vyrus virš 28 metų. Tarybos sa
ko, kad daugelis jų neatsakinė
ja armijos ankietas (ųuestion- 
naires) reikalingas jų klasifika
cijai.

Prokuratūra perspėja, kad vi
si registruoti vyrai turi tas an
kietas išpildyti, kitaip gali bū
ti baudžiami.

Įstatymai ne visiškai paliuo- 
suoja 28 metų ir vyresnius vy
rus nuo tarnybos, bet jų pašau
kimą atideda neribotam laikui.

Surinko $156,000,000
Taksais

Cook apskričio iždininkas To- 
man skelbia, kad namų savinin
kai ikišiol sumokėjo $156,000,- 
000 1940 metų real-estate tak
sais. Tai apie $21,000,000 dau
giau negu pernai.

Du Žuvo Bedirbdami 
Prie Namų

45 metų Paul Franz, 1651 Ir- 
ving Park, mirtinai susižeidė 
nukritęs nuo kopėčių prie savo 
namo. Jisai taisė antro aukšto 
langų rėmus.

Kitas chicagietis, 60 m., Kari 
Goesch, 4026 N. Paulina Street, 
užsimušė iškritęs iš medžio, ku
riame genėjo šakas.
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Traukia j .Teismą 
Skalbėjų Unijos 
Viršininką
Reikalauja Išduoti Atskaitą Už 

$1,100,000.
Grupė narių AFL Laundry 

Workers unijoje užvedė bylą 
prieš savo sekretorių-iždininką, 
William J. Donovan.

Jie sako, kad Donavan yra 
“gengsteris”, “raketierius”, ir 
naudoja unijos iždą savo reika
lams.

Skundėjai reikalauja atskai
tos už $l,100,Q00 lokalo pin’gų.

Staigiai Pasimirė 
Chicagos Frank 
J. Yakaitis

I. t

Ilgai Dirbo Gaso Kompanijai; 
Laidos Antradienį.

Rytoj 9-tą valandą ryto St. 
Mary kapinėse yra laidojamas 
chicagietis Frank J. Yakaitis, 
staigiai miręs rugsėjo 5 d., nak
tį. Jisai sirgo širdies liga. •

Velionis per ilgus metus dir
bo Chicagos Peoples Gas Coke 
and Light kompanijai. Buvo 
apie 48 metų amžiaus.

• T

Jisai paėjo, rodos, iš Sedos 
miestelio.

Narys K. of C,
. Velionis gyveno adresu 6303 

South Hermitage avenue, ir pa
liko žmoną Margaret Hendele 
Yakaitis, seserį Stella, Magnu- 
sMn, taipgi Dorothyi Yakaitis- ir 
brolį Alfonsą.

Kūnas yra pašarvotas Char
les H. Havens koplyčioje, adre
su 1911 West 63rd street, iš 
kur bus išlydėtas pamaldoms 
St. Theodore bažnyčioje. Jisai 
buvo narys Knights of Colum- 
>us organizacijos, Father Perez 
kuopos No. 1044.

Mirė Myrthle Marose.
šiandien Memorial Park ka

pinėse, 2 po pietų, laidojama 
chicagietė Myrtle Marose, žmo
na Povilo Marose, 2225 Roscoe 
street. Ji paliko sūnūs Walter, 
Milburrt ir Ernest, taipgi duk
terį Mary Isbrandt, seseris Ida 
Sharkey, Anna Kunzis ir Emma 
Sahner. Kūnas pašarvotas ties 
2056-58 Belmont avenue.

Prigėrė Trys 
Žmonės

žuvo Du Maži Berniukai
Bežvejodami prie Navy Pier 

prieplaukos į ežerą įkrito ir pri
gėrė du berniukai, 5 metų Theo
dore Beller, 1030 N.. Clark st., 
ir 8 ml Frank Demaria, 1548 N, 
Honore st.

Prie Sheboygano, Michigan 
ežere prigėrė chicagietis C. S. 
Phillips, nuo 832 Forrest avė., 
Wilmette.

Republic Steel Žada 
Didinti Liejyklą 
Chicagoj

Užpirko 95 Akrus žemės.
Republic Steel Company, ku- 

rf turi milžinišką liejyklą prie 
11800 Burley avenue, šiomis 
dienomis užpirko 95 akrus nau
jos žemės, ir tep rengiasi sta
tyti naujas dirbtuves.

žemė randasi ptie Į18th ir 
Calutaet upės, taipgi prie 123- 
čios ir Carondolet.

J. V. Laivai Sumedžios Užpuoliką Submariną

NAUJIENŲ. ą CM” Telpnhotn
Prezidentui Rooseveltųi paskelbus, kad J. V. laivynas sumedžios povande

ninį laivą, kuris užpuolė Amerikos karo ląivą, ir Laivyno departamento pareiš
kimas, jog sumbarinas, neabejotinai, buvęs vokiečių ar italų, atrodo, kad Jung
tinės Valstijos stovi daug arčiau “šaUdy.no karo” negu bile kuriuo kitu laiku bė
gy pastarųjų dviejų metų. :
................................. ............................. ■ ....................................................................-.■■■■.......... , ..................................................................................................................................... ......... ..............................
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Šaukia Walter S. 
Pocių Armijon

t — II ■ ■ ■ ■ ■ I I

Lokalė drafto taryba No. 101, 
5114 Wentworth, rugsėjo 19-tą 
armijon šaukia Atlantic apylin
kės jauną lietuvį, p. Walter 
Stanley Pocių.

Tarybos sąraše, yra; 11 kitų 
naujokų, jų. tarpe James J. 
Burke, Andrew Croston Jr., ir 
Andrew Kelly.

Tarybos No.’ 101 viršininkas 
yra p. Antanas H. Kasper, Da
riaus-Girėno Posto, American 

y •

Legion,* viršinitikas.
' ' - • ■ • ' *

Tai Vis Karo 
Rezultatas—

Amerikiečių nervingumas dėl 
karo ir suirutės pasaulyje, nei 
kiek nęnervuoja Amerikos eiga- 
rų fabrikantų. Jie apskaičiuoja, 
kad šiemet per septynis mėne
sius rūkytojai surūkė apie 200,- 
000,000 daugiau cigarų, negu 
per tą patį laiką pernai.

Cigaretų rūkymas irgi yra pa
siekęs astronomiškų skaitlinių.
j. • • • . ’• '■--------- ---------------- r—------------- .• 1

Svarbu Moterims— 
Plaukai Bus 
Trumpesni

Kosmetigų dirbėjai, kurie da
bar Chicagoj laiko suvažiavi
mą, praneša labai svarbią ži
nią moterims. Mada moterų šu
kuosenoms dabar, sako, links
ta į trumpesnius plaukus. Fil
mų aktorės Šukuoja plaukus 
trumpiau, ir jas greitai pradės 
kopijuoti visos kitos inoterys.

’ L '■ 
■ 1 .)■

Mirė Nežinomas 
Žmogus

Prie 32 North Halsted street 
praeiviai atrado sunkiai sužei
stą vyrą, apie 42 metų* amžiaus. 
Jis buvo nuvežtas į apskričio 
ligoninę, ir ten netrukus mirė. 
Jo pavardė nežinoma.

Rado Nužudytą 
Karpenteri

' ,

Aktorių kolonijoje, prie 300 
East EHe street, vakar atras 
tas sukruvintas ir sudaužytas 
kūnas 43 metų karpenterio John 
Grundstrom, nuo 715 N. Clark 
Street.

Kaimyhąi pasakoja, kad jis 
dingo keletą dįenų ''atgal ir bu- 
Vo bedarbis. v

Pirkite? tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi ‘'NAUJIENOSE"

Trečiadienį Didelis 
Masinis Mitingas

I * , ■ A. # • • ' • ■ .

Kalbės LaGuard a, R. E. Byrd; 
dieną minės viąos mokyklos

Trečiadienis, /rugsėjo 10-ta, 
Chicagoj bus šveičiama kaipo. 
“Apsaugos—Ginklų Diena” — 
“Defense Day”, ^kurios tikslas 
yra parodyti ką ębięagos dirb
tuvės ir patys cldcagiečiai dir
ba Amerikos apginklavimui.

Jai pažymėti Vakare įvyks 
didžiulis masinis mitingas Ghi- 
čOgoS Coliseųniė, /prie i 14-tos ir 
Wabash avenue. J

. . . '/ ; • ■

Vyriausi -mitingo kalbėtojai 
bus Fioręljo H.: LaGuardia, 
New Yorko majoras ir Ameri
kos Civilės Apsaugos komiteto 
viršininkas, taipgi admirolas 
Richard .Ęv Byrdj

Dalyvaus unijos
Taipgi kalbės atstovai nuo 

Amerikos Legiono, įvairių uni
jų it Chicagos miesto valdybos.

Programą mitinge išpildys 
būtys artistų iš HoĮlywood, 
taipgi Amerikos, legiono benai 
ir Karo Orkestras iš Great 
Lakęs laivyno mokyklos.

Bilietai “Naujienose”
Trečiadienį visose Chicagos 

mokyklose įvyks patriot ški 
programai “Apsaugos ir Gink
lų Dienai” paminėti, o mieste 
bus paradų. Vieną paradą iš 
500 automobilių organizuoja 
CIO Auto unija. '

Įžanga į masinį mitingą ne
mokama, bet kas nori gauti ge
resnes vietas, taį gali gauti bi
lietų “Naujienose?. Už juos 
mokėti irgi nereikia.

Vėl Mokytojauja 
American Muzikos 
Konservatorijoje

•‘i—i*—
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K. Steponąvičius Duoda 
Smuiko pamokas

Kazys Steponavičius, “Pir
myn” ir Chicagos Vyrų Choro 
yedjias, šįmet'į W mokyto- 
jaus American Conser va t ory o f 
MUsic, prii$ it Wabash,
Kimball rūmuose.

Jisai tenai duoda smuiko pa
mokas pradiniams, taipgi nu
žengusiems mokiniams.

Norintieji imti pamokas nuo 
p. Steponavičiaus, gali kreiptis 
tiesiai į konservatorijos raštinę, 
arba pašaukti patį mokytoją, 
yiRginia 0710. - /

Paliko $5 Milionus 
Turto

Ęvanstone neseniai mirė 
Monte J. Tennes, vienu laiku 
neva “Chicagos gemblerių va
das”, artimas asmuo gengste- 
riams, etc. Jisai paliko apie 5 
miliontis dolerių turto. Pagal 
testamentą jo našlė gaus po $2,- 
000 kas mėnesį, o keturi vaikai 
po $700 kas mėnesį. Tennes’ai 
per paskutinius metus gyveno 
adr. 2340 Lake View avenue.

r..... - ' •

Pradeda. Naujovišką
Radio Transliaciją

“F. M.”
Chicagoj e netrukus pradės 

veikti radio stotis W59C, kuri 
transliuos programas naujai iš
rastu budu, kuris vadinasi — 
“Freųuency Modulation”—trum 
phi “FM”. šis metodas daug to
buliau perduoda muziką ir kal
bą, be jokių pašalinių garsų ir 
štatiko.

“FM” transliacijoms klausy
ti reikia specialiai pritaikinto 
radio aparato. (Beveik visi nau
jieji aparatai jau yra tam pri
taikinti.)

Du Sužeisti t 
Susišaudyme

McKINLEY PARK. — Ginče 
dėl komisų buvo sužeisti du 
žmonės, real-estatininkas Mar- 
ion Bissell, nuo 1904 West 34tb 
Place, ir jo agentas Stanley Sin- 
der, 44, nuo 2732 Pershing Rd.

Susišaudymas įvyko Bisseli 
Building Co., raštinėje, 3558 
Archer avenue. Ginčas kilo, kai 
agentas Sander atėjęs raštinėn 
pareikalavo $2,000 “užsilikusio 
komiso”.

Policistas Per 16 Me
tų — Nepilietis

1925 metais chicagietis Frank 
B. Marton pradėjo tarnauti 
Chicagos policijos departamen
te. Tik dabar jisai sužinojo, kad 
jis nepilietis. Tėvui mirus sura
do, kad jisai turėjo išsiėmęs 
tiktai pirmuosius popierius.

Šiandien Rinkliava 
Chicagoje
Šiandien Chicagoj įvyksta dvi

dešimts penkta metinė “Red 
Heart” rinkliava, kurią bendrai 
rengia įvairios Chicagos labda
rybės organizacijos.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

žuvo Trys Darbininkai.
Važiuodami iš darbo Kanka- 

kee amunicijos dirbtuvėje, prie 
Jolieto žuvo trys darbininkai, 
Thomas E. Matheny, 28, iš Pe- 
kin, III., 24 m. James Wi.h- 
spoon, ir 23 m. Buron McKib- 
bin, abu iš Magnolia, Ky.

Prie 52-ros ir Ogden avenue 
automobilis mirtinai suvažinė
jo 56 m. cicerietę Mrs. Susanna 
Hrianka, 5026 29th Place.

Nelaimė Town of Lake
Kitose nelaimėse žuvo:
50 m. Martin Beolot, adresas 

nežinomas, prie 45th ir Ash
land.

6 metų James McGreevy, 7139 
South Honore street, bežaidžiant 
gatvėj, prie namų.

84 m. George Romminger, 752 
Bonnie Brae Rd., prie Francis- 
co ir Harrison, ir

65 m. Thomas Fattore, 10547 
Hoxie avenue, prie Torrence ir 
114th st.

Trečiad. LSS-LDD 
Susirinkimas

LSS ir LDD 4 kuopos narių 
susirrinkimas įvyks trečiadneį, 
rugsėjo 10 d., 8 v. v. “Nau
jienų” name. Visi nariai prašo
mi susirintki.

Valdybos Abiejų Kuopų.

Žemaičių Kliubo 
Susirinkimai

Valdyba praneša, kad jie įvyk
sta kas trečią trečiadienį kiek
vieno mėnesio Hollywood Inn 
salėje, o ne jokiu kitu laiku, ne
bent susirinkimas yra nepapra
stas. Sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 17 d., Hollywood 
Inn salėj ė;

SLA178 Kuopa 
Pirks Apsaugos 
Bonų
Rengia Pikniką Rugsėjo 14.

MOUNT GREENW00D. — 
SLA 178-toji kuopa niekad ne
atsilieka nuo didesnių lietuviš
kų organizacijų. Ir ji žada iš 
iždo investuoti pinigų į U. S. 
apsaugos bonus, tuomi pagelbė
dama nors trupučiuku Ameri
kai apsiginkluoti ir pasiruošti 
kovai su demokratijos priešais.

Iždui padidinti kuopa rengia 
pikniką rugsėjo 14 d., kuopos 
nariams gerai žinomoj vietoj— 
Ryan’s miškuose, prie 87th ir 
Western avenue. Bus dovanų, 
šokiai, ir kaip visuomet, bus 
galima smagiai praleisti laiką.

B. W.

“Gražiausios 
Rankos”

20 metų chicagietė Mis Ka
therine Matlock, 20 East Dela- 
ware street, laimėjo “gražiausių 
rankų” konkursą, kurį surengė 
American Cosmeticians konven
cijos rengėjai Sherman viešbu
tyje. Ji dėvi OVį dydžio piršti
naites.

Statys Didžiulę 
Trokų Stotį

Prie 13-tos, tarp Bell ir Oak- 
ley netrukus bus statoma di 
džiulė trokų stotis ir sandėlis 
Viking Freight Company fir
mai. Darbas kainuos $150,000.

UŽDARO JACKSON 
BULVARĄ

šįryt trafikui bus uždarytas 
Jackson bulvaras tarp Clark ir 
Dearborn gatvių. Jis bus tai
somas.

. , „y. .. -----------------------------------------------

Vakar ir Užvakar
Chicagoje

• Westem Union telegrafo 
bendrovė įteikė $500 premiją 
policistui Robert Hayes, kuris 
nušovė plėšiką, apvogusį firmos 
raštinę ties 5238 Bląikstone 
avenue. Premija buvo už drąsą.
• Trys “malonus, simpatingi” 
vyrai išviliojo $1,000 iš chica- 
gietės našlės Mrs. Katherine 
Wold, 6707 Merrill avenue. Jie 
pardavė jai “deimantų iššmu- 
geliuotų iš Rusijos”. Deiman
tai pasirodė stikliniai.
• Banditai pasigrobė $3,200 iš 
valgyklos, adresu 225 S. Chica
go avenue, Joliet. Savininkės, 
Minnie Berry ir Virginia Bal- 
bon laikė pinigus čekiams keis
ti. Spėjama, kad piktadariai bu
vo chicagiečiai.
• Prie Michigan ir Chestnut 
policija užtiko gatvėj klaidžio
jančius du berniukus, vieną 3, 
kitą 4 metų amžiaus. Jie pabū
gę iš namų, bet nesako kas jie 
yra.
• Nuodų išgėręs mirė apdrau- 
dos brokeris, Milton P. Falk, 
647 East 83rd street. Kūnas 
buvo atrastas Southmoor vieš
butyje, 6646 Stony Island ave
nue. Buvo 54 metų amžiaus.
• Garaže prie namų Arlington 
Heights, III., buvo atrastas ne
gyvas 61 m. Edward W. Gef- 
fert, žymus Chicagos simfoni
jos orkestro narys. Atrodo, kad 
nusinuodijo.
• Dearborn gelžkelio stotyje 
mirė tarnautojas, Perry M. Ja- 
cobs, 11521 Yale avenue. Buvo 
44 metų amžiaus.

• Teisėjas Zuris Desplaines 
teisme atėmė $200 kauciją, ku
ri buvo užstatyta už 31 metų 
dvasiškį, negrą John Blakey, 
4344 Forrestville avenue. Jis 
yra kaltinamas kitų žmonių už
puldinėjimu, bet nustatytu lai
ku nepasirodė teisme.

e Prie 81st ir Justine poli
cija suėmė tris jaunus piktada
rius, kurie pagrobė chicagietį 
Harold Munch, ir apiplėšė du 
žmones prie 87th ir Seeley. Jie 
yra, 18 m. Peter Erickson, 341 
W. 65th street, 19 m. John Tay- 
lor, 301 West 64th st., ir 19 m. 
James Ernest, 713 W. 65th st. 
Jie prisipažino papildę apie 15 
apiplėšimų poros savaičių bėgy j.

Pasibaigė Grant 
Parko Koncertai

Su Chicagos Operos orkestro 
koncertu vakar vakare pasibai
gė vasariniai simfonijos koncer
tai Chicagos Grant Parke. Jie 
buvo rengiami kas vakarą nuo 
liepos mėnesio vidurio.

Koncertus kas vakarą aplan
kydavo vidutiniai apie 25,000 
žmonių. Jie buvo nemokami.

Sprogo Slyvų Pre- 
zervai — Sužeidė 
Du Žmones

Mrs. Hilda Fitzgerald namuo
se sprogo septynios stiklinės 
naujai išvirtų slyvų prezervų. 
Moteriškę ir jos 7 metų dukre
lę Josephine skaudžiai apipliki
no.

AR JIESKAI
DARBO?

<---------------SKAITYK KASDIEN---------------t
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"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužino tiktai per
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