
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ncws

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
' ■ ....................... : ■

VOL XXVIII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
Entered as second-class matter Mareli 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under thę Act ęf Mąrch 3, 1879

Chicago, III., Treaadienis,; Rugsejo-Septe mber 10 d., 1941 No. 213

VIENAS BOMBARDUOTAS RAUDONOJOJ 
JUROJ, ANTRAS NETOLI ISLANDIJOS

Anglai Pagavo Nacių Sutyiftariną

Amerikos ir ' ašies” valstybių santykiai
* • paaštrės

WASHINGTON, D. C-, rūgs 
9 d. — Užsienio departamen
tas šiandien paskelbė, kad Is
landijos pakraščiuose tapo tor
peduotas ir paskandintas pre
kybinis laivas Sessa, kuris ve
žė maistą ir javus į Islandiją.

Skaitoma žuvusiais 24 juri 
ninkus, jų tarpe vienas Jung
tinių Valstybių pilietis, nes iš
sigelbėjo tiktai 3 Sessa įguloj 
nariai.

Raudonoj juroj tapo bombar 
duotas ir paskandintas Ameri
kos prekybos laivas Steel Sea- 
farer, kuris plaukė į Egyptą ir 
vežė įvairią medžiagą. Steel Sea- 
farer nebuvo ginkluotas ir plau
kė su visomis šviesomis, kaip 
ir visi Amerikos prekybos lai
vai. t

Departamentai skelbią, kad 
Alexander Kirk, Amerikos mi- 
nisteris Egypte, informavo, jog 
išgelbėti visi laivą aptarnavu
sieji jurininkai. $■’

Britai tvirtina, kad Steel Sea- 
fąrer Raudonoj Jurot^paslcan- 
dino iš ffrąikiios aerodromų pa
kilusieji vokiečiu bombanešiai, 
nes praeitą savaitę jie pasigy- 
rę paskandinę 7,000 tonų laivą 
minėtose vietose.

Amerikos valdžios, o ypatin
gai laivyno sluoksniuose jaučia
mas didžiausias pasipiktinimas 
šiais “ašies” valstybių veiks
mais ir pranašaujama, jog šie 
incidentai žymiai paaštrins 
Jungtinių Valstybių ir “ašies” 
santykius.

Praeitą šeštadienį Amerikos 
karo laivai išgelbėjo juroje tris 
jurininkus, kurie plaukė Sessa 
’aive. Išgelbėtieji tvirtina, kad 
'aivas buvo torpeduotas rugpiu- 
čio 17 dieną ir neturima ži?iių 
apie likusius įgulos narius.

Sessa priklausė danams, bet 
Amerikos valdžia jį rekvizavo 
ir pervedė Panamos laivų regis
tram Laivininkystės komisija 
siuntė javus, maistą, medžio iš
dirbinius Islandijos valdžiai.

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 9 d. 
— Amerikos prekybinis laivas 
Steel Seafarer buvo bombarduo
tas ir paskandintas 200 mylių 
į pietus nuo Egypto. Britų ka
ro laivai išgelbėjo 24 jurinin
kus ir iškėlė į Shadvvan salą.

Pradžioje manyta, jog 4uy.o‘ 
12 įgulos narių> -bet vėliau iš
aiškinta, jog kitas britų laivas 
juos iškėlė Hurghadoj, Egypto 
pakraštyje.
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Persai priėmė britų 
reikalavimus

71 TEHERANAS, Irimas, rūgs. 
J d. — Irano valdžia priėmė 
britų ir sovietų valdžios paliau
bų sąlygas ir parlamentas pa
virtino valdžios veiksmą.

Persai pasižadėjo uždaryti 
/okiečių, italų, rumunų ir ven
erų atstovybes ir visus “ašies” 
/aisty bių gyventojus atiduoti 
oritų arba sovietų valdžios 
Agentams.

Britai su rusais laikys oku
pacijos zoną, kurioje randasi 
Žibalo versmės ir geležinkelio 
linijos. -

Palaidota prezidento 
Roosevelto motina
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

) d. — šiandien tapo palaido- 
a ponia Sara Delano Roosevelt, 
irezidento motina.

Prezidentas, Roosevcltų šei 
nyna ir visi artimieji mirusios 
!raugai dalyvavo laidotuvėse, 
/ietos darbininkai nešė 
ki kapų, kurie randasi 
įuo pašarvojimo vietos.

Kapuose tikybininkas
jaskąįtė kelias maldas įr bu ve 
sudaipųofeas p,, Roosevelt mėgta: 
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karste 
tolokai

Wilsori

LIUDAS GIRA PATUPDYTAS KALEJIMAN, 
VINCAS KRĖVĖ LAISVAS VILNIUJE

Vokiečiai vis dar neleidžia emigrantams 
grįžti Lietuvon

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 9 d. — Iš patikimų šaltinių nu
statyta, kad buvęs bolševikų valdžios švietimo komisariato vice- 
komisąras Liudas Gira nespėjo pabėgti sovietų Rusijon.

Sovietų-vokiečių karo baftga užklupo Liudą Girą netikėtai 
ir jis nespėjo laiku pasitraukti. Liudas Gira sukilėlių tapo areš
tuotas ir dabartiniu metu randasi Vilniuje, Lukiškių kalėjime.

Iš privatinių šaltinių patirta, kad ir prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius, pirmais bolševikų okupacijos laikais ėjęs ministe- 
rio pirmininko ir užsienio ministerio pareigas, bolševikams pa
sitraukus, pasilikęs Lietuvoje.

Krėvė-Mickevičius neareštuotas, bdt laisvai gyvena Vil
niuje.

Vokiečiai vis dar neleidžia Vokietijoj gyvenantiems emigran
tams grįžti Lietuvon. Manoma, kad netrukus leidimai bus duo
dami ir lietuviai galės grįžti.

Bismarke buvo suki 
lę jurininkai

SMOLENSKO SRITY J RAUDONOJI ARMIJA 
LAIMĖJO DIDELj MUŠI

Nustūmė vokiečius 
16 mylių

MASKVA, Rusija, rūgs. 9 d.
— Centro fronte sovietų karo 
jėgos paskutinėm dviem dienom 
sumušė didelę vokiečių armija 
ir atstume vokiečius 16 mylių 
atgal, skelbia sovietų praneši
mas.

100,000 nacių kariuomenės li
kučiai traukiasi atgal ir raudo 
noji armija jau paėmė 50 kai
mų ir atėmė 150 kvadratinių 
mylių prie Smolensko.

Per paskutines tris savaites 
Odesos apylinkėje tapo uz-iu.-- 
ta 20,000 rumunų kareivių.

Sunaikintos 8 nacių 
divizijos

MASKVA, Rusija, rūgs. 9 d.
— 8 vokiečių divizijos motori
zuotų sovietų dalių tapo visiš
kai sumuštos ir dauguma ka
reivių paimta nelaisvėn.

Didžiausi mūšiai vyko prie 
Yelna miestelio, kur tapo su
naikintos geriausios nacių ka
riuomenės dalys.

Yelna apskrityje žuvo dešim
tys tūkstančių vokiečių, nes na
cių karo vadovybė užsispyrė at
laikyti pozicijas* kurios buvo 
rusų dominuojamos.

Vokiečiai bombar
duoja Leningradą
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

9 d. — Dideli vokiečių aviaci
jos kiekiai dieną ir naktį bom
barduoja visus strateginius Le
ningrado punktus.

Leningrade tapo atkirsta trys 
milijonai gyvenojų, kurie sau
suma negali susisiekti su liku
sia Rusija.

Nacių aviacija borpbarduoja 
sovietų laivų statymo dirbtuves 
ir plieno fabrikus. Vokiečiai gi
riasi padarę didelius laimėjimus 
sovietų šiaurėje.

Britai okupavo Špits- 
bergeno salas

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Laisvų prancūzų, anglų 
ir kanadiečių karo jėgos vakar 
okupavo špitsbergeno salas ir 
užėmė visas anglių kasyklas. >

Saloje buvusieji angliakasiai 
grįžta į Angliją ir dalis jų už
sirašys britų kariuomenėn. Sa
lų gyventojai padėjo britams 
iškelti atvežtą karo medžiagą.

Manoma, kad saloje bus 
steigtas britų karo garnizonas, 
kuris visą laiką saugos salą 
nuo vokiečių.

Paskandinti 2 nacių 
karo laivai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Britų karo laivai pa
skandino du nacių karo laivus, 
kurie veikė šiaurinės Norvegi- 
jos pakraščiuose, skelbia admi
ralitetas.

Paskandintas vokiečių karo 
mokyklos laivas Bremse, kuris 
ėjo sargybas šiaurėje.

Be šių dviejų karo laivų, ta
po paskandinti trys vokiečių 
prekybos laivai, kurie vežė ka» 
ro medžiagą Vokiečių kariuomei 

. nei. Murmansko srityje tapo su
žeisti kiti vokiečių laivai.

Britų juros karininkai (laively, dešinėj) artinasi 
prie vokiečių povandeninio laivo, sugauto Atlanto van
denyne. Submariną juroje patėmijo britų aviatoriai ir 
prisišaukė savo karo laivą, kuris atvykęs jį bomboms 
apšaudė ir apgadino ant tiek, kad naciai turėjo pasi
duoti. r-'.l’/'Į
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HITLERIS PULS AMERIKOS LAIVYNĄ, 
CHURCHILL SAKO PARLAMENTUI

Atlantike dar bus 
didelių kovų

Prezidentas kalbės 
ketvirtadieni

Kraujanuodis mi
krobas šarvuotas

D-rai Zvvorykin h

pavyko išaiškinti, jo'

LONDONAS, Anglija, rūgs.
d. — Iš Amerikos karo me

džiaga be sustojimo plaukia į 
Angliją, todėl Hitleris gali bū
ti priverstas pulti Jungtinių 
Valstybių laivyną, pasakė Chur
chill anglų parlamente.

Hitleris pradeda jausti Ame
rikoj gamintos karo medžiagos 
smūgius, todėl jis ir . privalės 
imtis apsaugos priemonių.

Churchill sako, kad Atlanti- 
ko kova dar nebaigta ir dar ga
lima laukti labai smarkių susi/ 
rėmimų.

9

Atlantike padarytis 
svarbus nutarimai

WASH1NGTON, D. C., rūgs 
9, d. — Valdžios sluoksniuosi 
pasakojama, kad ateinantį ket
virtadienį prezidentas Roosevel 
tas pasakys kalbą užsienio po 
litikos reikalais.

Tvirtinama, kad bus paliest 
paskandinti Amerikos prekybos 
laivai ir santykiai sii “ašies’ 
valstybėmis.

Manoma, kad įsakys Ameri
kos karo laivams sunaikinti vi
sus laivus, kurie bandys truk
dyti susisiekimą tarp Amerikos 
ir Islandijos. \

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Churchill informavo 
parlamentą, jog Atlantike, su
sitikęs su prezidentu Roosevėl- 
tu, padarė kelis labai svarbius 
nutarimus.

Paskelbti 8 punktai, sutarta 
kokiu budu sovietams teikti pa
rama ir nutarta kokios, politi
kos laikytis japonų atžvilgiu.

Britų premjeras norėtų, kad 
Jungtinių Valstybių karo laivy
nas dar daugiau padėtų britams 
laikyti atvirą Atlantiką.

ORAS
Vėsus, .ryte lis. J <
Saulė teka — 6:24; leidžiasi
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■ FBI agentai gerai 
. sekė hacius

ATLANTIC CITY, N. J., rug- 
sėjo 9 d.
Hillier šiandien paskelbė, kač 
tiems
kraują užnuodijąs mikrobas tu 
!’i labai stiprius šarvus.

Šis mikrobas pajėgia atsispir 
Ii smarkiam elektronų bombar
davimui. ir tuštumai, nuo kuriu 
žūva bėveik visi mikrobai.

Kietas mikrobo šarvas nelei
do gydytojams surasti tinkami 
vaistų kraujo užnuodijimui gy
dyti.

NEW YORK, N. Y., rūgs 
d.
kad FBI agentai labai gerai se
kė nacių agentų veiklą Ameri
koje.

FBI agentai kontroliavo ne
didelę radijo stotį, kuria vokie
čiai naudojosi Slaptoms žinioms 
iš Hamburgo perduoti.

Per šią stotį buvo persiųsta 
apie 300 nacių instrukcijų/ ku
rios Amerikos valdžios atsto
vams buvo žinomos, Vokietijon 
atvažiavusius anierikięčius vo
kiečiai verbuodavo šnipinėji
mui

C)

šnipų byloje paaiškėjo,

h .

Italų valdžia uždraudė 
įvežti bet kokius užsienio laik
raščius. s

Paršai atnešė na 
ciams mirti

MASKVA, Rusija, rūgs. 9 
d. — Rusų partizanai įvairiai 
kovoja su naciais ir šitaip ap
rašo vienos kovos pasekmes:

Kai nacių motorciklistai 
priartėjo prie parinktos vie
tos, partizanai paleido kiaulę 
su mažais paršiukais-

Naciai nušoko nuo motor- 
ciklų ir pradėjo gaudyti par
šiukus. Rusų partizanai tada 
pradėjo šaudyti ir užmušė vi
sa 30 nacių kareivių.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 9 
d. — Iš Anglijos grįžę laikraš
tininkai tvirtina, kad paskuti
nėmis Bismarko valandomis ja
me sukilo nacių jurininkai.

Britų admiralitetas, norėda
mas pagerbti drąsius vokię^iiį 
urininkus, atsisakė paskelbti 

Šios Žinios; ’ ' ,
' JurinMkai gerai kovojo, kol 
mate vilties išsigelbėti, bet kai 
pastebėjo britų laivus aplinkui, 
;itsisakė šaudyti ir neklausė ka
rininkų. Tardomi jurininkai ii 
karininkai prisipažino apie maL 
;to esimą.

Patarėjas Meškau 
skas tarnavo 

policijoj
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 9 d. — Patirta, kad vo
kiečių komisaro pasirinktas pa
tarėjas Pranas Meškauskas tar
navo Lietuvos policijoj ir turė
jo inspektoriaus laipsnį.

P. Meškauskas slapyvarde 
GenpafltasJyra parašęs brošiū
rą apie bolševizmą.

Meškauskas-Germantas Leip
cigo universitete gavo filosofi
jos daktaro laipsnį ir bolševi
kams užėmus Lietuvą, pasitrau
kė Vokietijon.

Naciai kovoja su 
patenkintais

ne

rūgs.BERLYNAS, Vokietija, 
J d. — Himmlerio padėjėjas 
Reinhard Heydrich pradėjo or
ganizuoti visų vokiečių infor
macinę įstaigą.

Nacių policija reikalauja, kac 
gyventojai jai praneštų apie ne 
patenkintus, zurzančius, neri
mą keliančius ir prieš naciu? 
kalbančius asmenis.

Naciai sakosi dėsią pastan
gas išlaikytu tinkamoj aukštu 
moj vokiečių moralę, kuri rei 
kalinga didelei kovai laimėti.

— Prancūzijoj žuvo trys 
Amerikos lakūnai, kurie kovojo 
britų pusėje.

— Nacių agentas Wiedmann. 
kuris buvo konsulu San Fran- 
Cisco mieste, jau pasiekė Brazi
liją naujoms pareigoms eiti.

— 100 britų orlaivių bom 
bardavo Casselį, vakarų Vokie 
tijoj, kur randasi didžiausi mo 
torų fabrikai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai skelbia, kad nedavė specialaus jsakymo Ame

rikos laivams bombarduoti, bet apšaudys visus laivus paskelb
tos blokados zonose.

— Italai sako, kad ruski prasiveržė per Dnieprą ir veržiasi 
Ukrainon toje vietoje, kur italų kariuomenė stovėjo.

— Britai surado špitsbergene kelis prancūzų ir britų karo 
belaisvius, kurie pabėgo iš Vokietijos ir pasiekė špitsbergeną.

‘ — Petaino valdžia įsteigė naujus teismus Paryžiuje ir Ly- 
one, kurie telš maištą keliančius prancūzus.

— Britai panaikino, muitus Amerikos prekėms, kurios per 
Burna vieškelį vežamos Kinijon.

Manijos uoste įvyko labai didelis gaisras, kuris padarė 
milijono dolerių vertės nuostolių.

— Audra išplėšė sovietų padėtas minas Vladivostoko van
denyse ir atnešė jas į Korėjos pakraščius.

“Geležinis Vilkas” 
veikia Lietuvoje

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 9 d. — Iš Kauno gauta 
žinių, kad viešajam lietuvių gy
venime vokiečiai leidžia pasi
reikšti voldemarininkų srovei.

Lietuvoje atgaivinta “Geleži
nio Vilko” organizacija, kuri 
stengiasi patraukti visuomenę.

Patarėjais naciai pasirinko 
inžinierių Brunių ir majorą 
Puodžių, abu buvę fanatiški tau
tininkai. Paskutiniu metu jiedu 
gyveno Vokietijoj, kaip pabėgė
liai.

Naciai nesugražina 
stambių dvarų

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 9 
d. — Iš Kauno patiriama, kad 
vokiečių įstaigos negrąžinančios 
savininkams apie 300 stambes
nių ūkių, kuriuos bolševikai bu
vo nusavinę ir pavertę sovcho- 
zais.

Stambiems dvarams valdyti 
naciai paskyrė specialius pati
kėtinius, Treuhaender’iais vadi
namus.

Vokiečiai nesugrąžina dvarų 
D-rui P. Karveliui ir J. Nor- 
kalčiui, buvusiam ekonominio 
departamento direktoriui.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KANADOS LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMO MONTREALE

KANADOS KARIAI UŽĖMĖ ŠPICBERGENĄ

Seimo Spaudos Komisijų Pranešimas
' ■■■ • k , 1' U j $ .

Ilgai rengtasi, ilgai laukta 
Seimo. Torontas ir Mohtrealas 

vędė puikią kooperaciją tlų? 
karnai prisiruošti Seimo dar
bams, — kad, siela ir kunu» 
Kanados lietuvis įdėtų savo įna
šą Seime — atstatymui Tėvy
nės laisvių — Lietuvos nepri
klausomybės.

Suplaukė lietuvių brolių iš 
rytų ir vakarų. Susiliejo į vie
ną bangą su Montrealo laukian
čiaisiais, ir jau nuo 29 dienos 
penktadienio vakaro, prasidėjo 
Seimo judesys.

Tos dienos saulėlydžiams 
skęstant, Toronto siųstas atsto
vas, beldžiasi į Montrealo du
ris. Jis tik pirmas, o paskui jį 
šimtai tėvynės meile degančių 
švyturių, atskuba autobusais, 
traukiniais ir automobiliais.

30 d. rugp., Vytauto klubas 
Montreale, įsirengė į puikų rū
bą... Scenoje suplevėsavo ir iš
kilo trispalvė vėliava, išsiraįtė 
tautinių spalvų raidė “V” kaipo 
ženklas laimėjimo, ir štai trys 
plakatai apsupą scenos dekora
cijas, liejasi gyvos raidės į sie
lą ir akių vyzdžius.

Viename plakate šaukiasi o- 
balsis: “Ištieskime pagalbos 
ranką pavergtai Tėvynei!” Ki
tuose juda raidžių bangos: “Už 
išlaisvinimą Lietuvos, už San? 
tarvės pergalę, už ištikimybę 
Kanadai!” J?

Tą pat dieną, jau nuo pat ry
telio, ūžia Vytauto sąlė patrio? 
tinėmis dainomis ir mielais svcrs 
čiais. čia atvažiavęs Torontas, 
Hamiltonas ir kitu. VafSingas 
montrealietis pąrejSgęs pusry
čius — vaišina atvykusius sve
čius. Po pusryčių — valandai 
išsiskirstoma.

Po pietų, klubas lūžta drau
gijų atstovais, svečiais, ir ko
munistiniais baubliais.

sveikino seimą įr trijų dolerių 
auką,

Po ąveikinitaų r— ųkelbląma 
Seimo darbų tvarka. Dėl numa
tomo maža ląiko, viena dieųp- 
ta^rkės (sesiją išskirstomą į ki
tas 4-rįas sesijas dalimis. Tuo? 
met, darbų tvarka — priimamą 
ištisai.

68 Delegatai.
■ ...» j

Po to, pranešama mandatų 
komisijos sąstatą, kuri buvo pa? 
kviesta iš anksto. J komisiją įei? 
na p. M. Arlauskaitė, A. Kun
drotą, ir p. 8. Pundziuvienė.

ši, mandatų komisiją/ prane? 
ša, kad yra užsiregistravusios 
18 įvairių draugijų, su 68 atsto? 
vals Iš visų Kanados kraštų.

Seimo sekretoriais paskirti: 
Pranas Kundrotas, Marija Auk
šta i tė, ir Pranas Tautkus.

Į spaudos komisiją įeina: Mrs. 
Sullivan, p. Pundziuvienė, ir p. 
Bątkienė.

Į rezoliucijų kom, išrinkta; 
p. Karolis Burė, p, Novogrods- 
kis, Jonas Leknickas, p. Indre? 
lięnė, p. Jokubynas. Finansų 
kom. išrinkta: p. Vedeckis, M. 
Arlauskaitė, Ir p. Lėk ša s.

Toliau seka, pranešimai iš 
vietų. Pranešimus duoda 15 a t? 
stovų nuo įvairių draugijų ir 
kuopų. Pranešimams pasibai
gus, daroma pertrauka.

sėsPrasidėjo Seimo pirma 
ja, 30 d. rugp., 3 vai. p.p. Sei
mą atidarė Montrealo skyriaus 
Tarybos pirmininkas A, Nava
kas. Jautria ir gražia lietuvių 
kalba, pasveikino Seimo daly
vius, apibudino Tarybos ir šio 
Seimo užduotį, pareiškė padė
ką Kanados valdžiai už visas 
Tarybai teikiamas laisves.

Po to, kviečiama laikinai pir
mininkauti Augustiną Frenzelį, 
sekretoriais pakviesti M. Aukš
tais ir Pranas Kundrotas. Lai-; 
kinam prezidijumui užėmus 
vietas, skambinama Lietuvos ir 
Kanados Himnai.

Po sugiedojimo Himnų, kal
ba p. Frenzelis. Trumpa, bet 
turininga kalba, paliečia, kad 
Seimas imtųsi iniciatyvos su
kaupti jėgas ne sroviniais su
metimais, bet svarstytų grynai 
Lietuvos atstatymo darbą, šiai 
kalbai, karšta; plojama.

Sveikinimai.
Po pirmininkaujančio kalbos, 

sveikina Seimą p. Jankauskas 
atvykęs iš Su v. Valst. Amalga- 
meitų unijos vardu. Sveikina p. 
Jokubynas, Kanados Liet, Cen- 
tro Tarybos vardu — pija kailį 
ir bolševikams. Telegrama svei
kina Kanados Liet, gepepalis 
konsulas G, L. P, Grant-^uttie, 
kurs žada į Seimą ir pats at
vykti. ....... ,

Puikiu laišku sveikiną į). 
Liaukevičius iš Austin’o Maiii- 
toba, prie laiško prisegta yieijio 
dolerio auka. Taipgi .gauta fr 
skaitoma telegrama nuo p. Ur
bono, Flin Flon'o Tarybos sky
riaus atstovo, kuris ' kelionėje 
smarkiai susirgo, ir negali at
vykti. P. Vilnonis, Haųp|toiio 
kuopos atstovas, prie gražių

Šiai sesijai, pirmininkauju 
Antanus Sakalas, sekretoriaują 
Aukštaitė ir Pranas Kundrotas? 
j Dabar, duoda pranešimus pa? 
ti Centro Taryba. Tarybos Gen? 
tro pirm. Augustinas FrenzeLs 
savo pranešime, supažindina 
Seimą iš ko ir kur užsimezgė 
Kanados Liet. Tarybos brau? 
duolys, kokie jos tikslai, ir kas 
nuveikta. P. Frenzeliui cnt u? 
ziastiškai plojama — komunisr 
tai baubia ir daro triukšmą.

Vėliau kalba centro sekreto? 
rius K. Burė. Jautriai ir plačia) 
dėsto Lietuvos vargus... Pabrė
žia, kad į Kanados Liet. Tary* 
bą, stojo s veikiausia^ Lietuvai 
elementas, kurs vieningoj va.- 
goj, gali daug naudos padaryti. 
Salėj triukšmingai ploja — ko- 
munistai kojomis trypia ir bau
bia. •

“Galvijai”,
P. Novcgrodskis paėmęs žo

dį stebisi, kad 20-me amžiuje, 
atsirado žmonėse bulių, kurie 
putoja ir baubia. P.dndrelienę, 
siųlo, kad komunistams neduot 
kalbėti. Seimas pasiūlymą užgi
na, karštu rankų plojimu.

• ' . ’ » •*' 1 t ♦ • •

Raportuoja ‘'Nepriklausomos 
Lietuvos” administratorius Pra
nas Kundrotas. Praneša, kad šis 
‘naujagimis” einą tikrus '‘kry
žiaus kelius”. Iv, kad šiam žur
nalui reikalingu materialės ir 
moralės paramos, kaip raštais, 
tajp ir pinigais. Prašo Seimą, 
kad išgvildentų šio laikraščio 
erškėtinį taką, suranda net 
priemonių jį remti.

Iš publikos ątsįliępįa, ir už
girių Tarybos pradėtą darbą 
‘Nepriklausomos Lietuvos” ke

ly, prašo ir toliau tęsti pradėtą 
garbingą, darbą, Komunistai 
baubia, moterys jiems pataria 
kišti sayo nosį į .Toronte jų pu
čiu leidžiamą 'tKiaulėa Baką”- 
Visoj salėj plojimas. Kofinurs- 
tai vpl nuleidžia savo nosį. ...

Raportuoja Gan Iro Tarybos 
iždininkas p. Jokubynas, ■ Pra
neša kasos stovį, ką Seimas 
užgiria, o Centro revizijos kq- 
mUija pa f virtiną; kad visa są* 
skaityba buvo vedama pavyjjr 
dingoj tvarkoj, ir iždas geram 
stovy.

NAItJĮENU-ACME Telephoto/ ' ' ‘ .■ jNAhJlENt’-ACME Telephoto
Paveiksle matosi King’s įlanka, Špicbergeno saloje, kurią šiomis dienomis 

užėmė jungtinės kanadiečių, anglų ir norvegų karinės pajėgos. Tai padarytą tik
slu užkirsti kelią vokiečiams, kurie planavo salą užimti. Saloj esamą svarbių 
anglies kasyklų.

Pranešimą daro ir Montrealo 
skyrius. Vietinė revizijos komi? 
sija užtvirtina, kad finansinę 
sąskaityba, ir čia vedama pilno
je tvarkoje.

Antrą sesiją uždaro p. Kun
drotas gražia, ir jaudinančią 
kalba, ragina vėl grįžti visus 
Seimo dalyvius į trečiąją sesi
ją, kuri padės pagrindus toli? 
mesnei Tarybos veiklai.

Prasidėjo rugpjūčio 31 dieną, 
9 vai. ryto Pirmininkaują,.FXen? 
zelis, sekretoriauja p. Rimclro? 
tas, M. Aukštaitė~ii^pr Tautkus.

Pirmuoju kalbo Kanados gen, 
konsulas G. L. P. Gpant?.Suttie, 
kuris gražiai atsiliepia apie l.c- 
tuvių tautą, ragina laikytis sa? 
vo tėvų tradicijas, meną, kul? 
turą, kad ir lietuvis butų lygu5

stovai, ir kad savo taktu, ir šaL 
tu apgalvojimu, butų visur ir 
visame sąmoningas. Linki, kad 
Lietuva, susilauktų savo nepri? 
klausomybės. Salėj nenumaldo
mas plojimas.

Konsului baigus kalbą, pra
nešama, kad atvyko iš Suv. Val
stijų Lietuvoj Vadavimo Sąjun
gos du atstovai p.p, Valaitis ir 
Klinga. Seimas entuziastiškai 
juos sutinka ir ploja, siųlo į 
garbės prezidiumą,

P. Valaitis ir p. Klipga, už;i? 
ma vietas, ir abu pasako po 
karštą kalbą. Jų kalbos persi? 
sunkę giliu patriotizmu, kas pa? 
veikia kląusovus, užtad baigus 
jiems kalbėti, salė šaukią; “Te? 
gyyuoją laisva, ir nepriklauso? 
ma Lietuvą! šalin fašizmas įr 
komunizmasI” Komunistai tiy? 
pia ir švilpia,

8-ios Rezoliucijos.
Bendrai, Seimas buvo judrus 

įdomus ir gyvas, Daug nuveikė 
gražių darbų, paruošė ir prie? 
mė 8-nias. stiprias rezoliucijas, 
išsirinko naują Centro Tarybą 
iš sveikinusio Lietuvai elemen
to, pakėlę garbės nariais Gene- 
rąljį (konsulą G. U, P. Grant- 
Suttie, ir vietinį lietuvių para
pijos kleboną,

Rezoliucijose ir Seimo pro o- 
kole paaiškės Lįetuyąi skirtų 
darbų eilėj, kuriuos dori Kana
dos Uętuyiąi turės atlikti įr pra
vesti gyvenimui.

Lįnkįų laimės ir pasisek mo 
užsimotume darbuose, linkiu 
naujai išrinktą i c?nfro Tarybai 
ištvermės ir sveikatos^

Tautos Varpas
'»r1 I LT—aaa   

REMSITE TUOS, KURJĘ 
GARBINAMI ~

BENDRO DARBO VAISIAI
Kanados Lietuvių Seimui Praėjus

1 -ii. įt'.'įW. '..ti'. f

Kanados Lietuvių Seime Suaukotos Aukos 
“Nepriklausomos Lietuvos” Leidiniui

TORONTO, Ont. — Musų ži? 
nių skaitytojai, tikru, dar at
mena, kaip mes kanadiečiai, iš
tikti bendros nelaimės Lietuvo
je gyvenančių žmonių, stropiai 
burėmės bendram darbuFtaūtos 
likimo klausimu, kaip dėjome 
pastangas, kad jėgos butų juo 
didesnės ir darbas pasekminges- 
nis. Kad pasirodyti platesnei vi
suomenei, musų pritarėjams ir 
rėmėjams su savo darbo vai

kiais, tapo sušauktas Kanados 
Lietuvių Seimas, kurs jau įvy
ko.

Jo įspūdžiais noriu pasidalin
ti todėl, kad žinau ir tikiu, jog 
laukia musų draugai ir šimpa? 
tikai, stebėję iš šalies musų ben? 
drą darbą. Jo ištisą eigą vei? 
klausiai patieks spaudai šeinių 
spaudos komisija, todėl aš tik 
trumpais bruožais patieksiu sa
vo skaudų nusivylimų šiuo 
niu darbu.

Nesklandi Pradžia.
Dar prieš patį seimą, kai

rie įnysų Tarybos snuduriavi? 
mai ir tylėjimai slopino gerą 
viltį dėl tinkamo prisiruošimo 
Istoriniam žygiui. Jei tekdavę 
kai ką užkjausti, ar’jau tinka
mai pasiruošta ar žino apie šei
nių tolimesnės kolonijos įr ar 
daug jų dalyvaus, tai gaudavai 
atsakymą, kad viskas paruoštą 
kuo geriausiai, lik važiuokit, o 
ten įsitikinsite. Arba ir taip at

kli

kų?

Jonas Dunčikas .. 
Jonas Leknickas .. 
Karolis Bure ...... 
Kun. Bobinas ; 
P, Vilnonis 
Pranas Kundrotą .. 
P. Jokubynas 
Jonas žižiunas 
P. Valaitis . .. 
P. Klinga — 
Girdąusldenė 
A. Navickas 
P; Vedečkis 
M. Aukštaiti 
J,. .Staniulis
P. S. puųdziuviene .... 
Danis Yla .....?............
P. Vizbąriene ...........

Bakanąyičiėnė 
Vaišnora 
Tautkus

J. H. St. Louis .... 
Pranas BakanUs 
Kazimieras žižiunas

t-

■'.i !

lis.

i'

•M

i ?

...$5.00 

... 5.00 

... 5,00 

... 3.00 

... 3.00 

... 2.00 

... 1.00 

... i.oo 

... l.oo

... 1.00 

... 1.00 
:.. l.Op 
... 1.00 
...11.00 
...1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

O, Kuprevičienč .......
Grigalavičius ...........

P, pakulis ..................
Jonąs YJa ...................
P, Žukauskas ..........
P, Bagužis ...............
P. Mačiulis ........ ......
P. Palubinskas ..........
P_. Jakubka ..............
P, Vilimienė.....,........
P..-M. Mickuviene .... 
Urbanavičius ..Ll.l.....
O? Kalinauskiene Ėi.-.j. 
Juozas Kuprevičiuš ....

F. Dubauskus -
P. Keblinskienė 
M. Ivaškevičienė

Smulkiomis aukomis 
surinkla ....................

1.00 
į.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.C0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

4.60

isp ............. . $64.85
Ayku Rinkimo Komisiją

vis abejoji, tų tik trukdai dar
bą” ir 1.1, ir t,t.

Tikėjom, dejom viltį. Juk jė? 
gos bendros, posėdžiauja ben
drai, tarife! taikiai; pasitąikiu-

Užsispyrimas.
Mes dėjomės ir dirbom t|k 

tol, kol bovo galima» pakenčia
mą ir įmanoma, Dabargi, Mne- 
politiškumas” sekretoriaus as
menyje sulaužė dorus princi
pus. Jis seime pats aiškiai ąayu 
vedamais pasirodė,' kad atva
žiavo ne dorą darlią tęsti, ne 
didesnės taikos siekti, bet pra
varyti savo užs.spyrimą, ne tau
tinio jausmo skleisti, bęt žūt 
būt, paimti didžiumą į savo 
rankas.

Tam jis turėjo ir šalininkų, 
kurie, Įcųka apgailėti, neatsky
rė klastos nuo gerų norų ir uo
liai gelbėjo “kaišioti baslius į 
ratus”. Negalima nutylėti, kad 
buvo siekiama nusikratyti ir 
SLA kuopos, kuri visada šį dar
bą širdingai dirbo. Ypač jos mo
terys daug sėkmingo darbo nu
veikė.

Kuomet po didoko triukšme
lio sekretoriui nepavyko nusi
kratyti kai kurių draugijų ir 
socialistų, tai jis visu nachališ- 
kunrn, keikė kas jam papuolė 
po akim ir šaukė, kad jis dėsiąs 
pastangas, kad socialistų klikos 
atsikratyti. Jo tikrai brutališkas 
pasielgimas, lygus komunistų 
baubimui, kurie organizuotai 
seime atliko baubimo koncertų, 
baigus pirmininkui Frenzeliui 
savo raportą. %

Dabar aišku, kad nei su ko
munistais, nei su tautininkais 
(tokiu sekretorius save vadino) 
bendras darbas neįmanomas. 
Po iškelto sekretoriaus triukš
mo, seimo *|asa buvo iki paįt pa- 
baigos.my^i, Mprislėgtų,>( bpy;|ie 
ir neįdomi. » x . •• u \T

ATIDEKIMI ŠALĮ ASMENINIUS DALYKUS, 
DIRBKIME VIENINGĄ LIETUVOS DARBĄ!

X.

Seimo Atgarsiai Iš Montrealo
Visi su nekantrumu laukėme 

įvykstančio Kanados Lietuvių 
Istorinio Seimo, kuris buvo su
šauktas Montreale rugpiučio 30- 
31 dd., D.L.K. Vytauto Kliubo 
svetainėje.

Reikšmingų seimo posėdžiuo
se tarimų laukėme1, kurie visus 
seimo dalyvius arčiau supažin
dins su K.L,T, veikla, jos užsi
brėžtais slekfŠa,įjkMt,ie labiau 
suartins visus į j bendrą darbą 
labui musįį. pavergtos tėvynės, 
Tikėjome, kad suėję į artimes- 
nes pažintis,j^^bęjdrąs jėr 
gas, visi be skirtingų tikslų ai 
užsispyrimų dirbsime iš vieno, 
siekdami visi to pačio tikslo — 
naudingo mimls patiems ir mu? 
sų tautai, leniiančjo likimą, ku
ris tikrai priklausys nuo mitsų 
skaitlingos išeivijos vieningu
mo. ,1

Bendro Darbo Reikšmė
, . ' $ J iš > . b . i
Jeigu jau tąrpe musų nesu

ras tų yicųingump,. tąi kų mes 
3,-ero galime nuveikti musų pa 
vergtai tautai?

Bendros, tvirtos ir. susitari
mais paremtos jėgos daug, daug 
ko gerp galės atlikti užsibrėž
tame dąrbęt Ąįąįinkime, bran
gieji visi, ko šiandien, ir atei
tyj^ karo audrų parblokštą,( 
svetimųjų pavergta laukia mu
sų tėvynė iš finišų jautriosios 
išeivijos. 1

kam 
išėję 
ganą 
išėjo

na, Bet... kaip gaila ir liūdną, 
kad nevisliose vyravo lygybė iv 
geri norai.

Tik Vienas žmogus —
Kaip skaudu, kad radosi žųio- 

gus, kuris taip gudriai dengė 
savo klastą ir veidmainystę tuo 
tyruoju darbu ir kad panaudo? 
jo gerųjų žmonių jėgas sukrės
tus jausmus ir kilnius siekius, 
savo tikslams.

Kai darbas pusėtinai įpusėjo, 
tai tas “kilnusis” tėvynės 
čįų neva “įyertinfojas”, 
seime prieš visuomenę, 
brutališku budu ir ..,
prieš jam asmeniškai nepagei? 
daujamą srovę — socialistus, 
kurie šiame darbe užmiršę vi
sas vakarykščias kliūtis, neapy? 
kantas ir kerštus, pirmi dėjosi 
visu nuoširdumu, kad tik su
teikti apčiuopiamų vaisių bend? 
rame darbe.

Nieks šiandieną negali užgin
čyti, (žinoma jei yra geri not 
rai, jei nevaldo jausmų išdidus 
šališkumas), kad Toronto Tary
bos sekretorius, veda darbą prie 
suirutės. Kad atsikratydamas 
socialistinės minties žmonių, 
veda prie jėgų skilimo, nes po 
to kas įvyko seime, mums net 
pakeliui dirbti ten, kur nepart 
tiškumo principai minami su 
dumblais.

Jos viltis yra, kad mes tik
rieji jos vaikai, išsklaidyti po 
platųjį pasaulį, niekada savo 
gimtojo krašto neužmiršim.

Nežiūrint kaip tenai mums 
buyo skaudu ar liūdną, ar kaip 
rpes gyyepome skurdžiai ar iš
teklingai, vienok jis, yra ir pa
siliks mums begalo mielas ir 
brangus, nes tai musų ir mu? 
sų protėvių šalis. Jos graži ir 
didinga praeitis priduoda mums 
jėgų ir vilties ateičiai, kad ne
išsižadėtume kas yra sava taip 
brahgu ir miela.

Ką musų protėviai šimtme • 
čiais gynė, ginkime ir mes. Tai 
musų pareiga. Ir turėkime vil
tį, kad mes ją tinkamai atlik? 
sime. Tik darnios ir nuoširdžiai 
tikros vienybės reikalinga mu
sų tarpe. O ateitis švies mums.
Nekreipkim Domės Į Prienus
Nekreipkime domės į musų 

priešų užmačias, ypač į “Liau
dies Baisa”, kurie žūtbūtiniai 
yra pasirengę K.L.T. veiklą iš
ardyti.

Dirbkime Visi kas kaip ga
lime. Neužsigaukim už nepalan
kius asmeninius išsireiškimus, 
kurių pasitaiko musų tarpe iįr 
dėl kurįų kartais vienas-kita^ 
asmuo pasitraukia nuo vįauome- 
nineą, veiklos, jausdamasis už- vos žemėje vietos nerastų! 
gautas.

Tie musų kaprizai reikėtų pa 
dėti į šalį, atsižvelgiant į tai, 
kad čją yra reikalus bendras, 
yisų tikrųjų Lietuvos vąikų, 
kurie tik trokštame, kad Lietu
va butų laisya ir Nepriklauso
ma, g pe svetimieji jos ateitį 
diktuotų.

Tad, PO šįo svarbaus ir reikš? 
miųgo įvykio Kanados Lietuvių 
Seimo, į darbą visi, nes tai šau
kią reikalas pavergtos musų 
tautos — dirbti jai, kad ji vėl 
butų laisvą ir Neprijdausoipą: 
kad svetimieji valdonai Lietu

Montrealietė.

ir neįdomi. ♦ »
Nebaigė Darbų,

Seimas užsibaigė, nebaigęs ta
rimų, taipgi netinkamai buvo 
prirengtas. Juo nėra noro nei 
dalintis, nes nieko, o nieko ne
buvo vertingo. $is seimas, (nors 
ir graudu kalbėti, bet tai fak
tas) nepatarnavo vienybės stip
rinimui. Seimo eiga ąiŠkjai pa
rodė, kad bendradarbiavimas 
nebeįmanomas. Iš to seimo, iš 
kurio mes laukėme Valios vie
nybės ir objektingfimo — su
laukėme paniekų ir skriaudų 
geriesiems tėvynės vargų šalin
tojams.

Seime įgiję didelį riųsistebėji-
I . »

mą ir nepasitenkinimą vieno 
Žmogaus klasta ir tramdymu 
dorų principų grįžome beviltin 
paskendę, kad nieku geru, nie
ku kilniu negalėjome patarnau
ti savo tėvynei, savo tautai ir 
patys sau. / ' \

Dar prieš patį seimą pasisa
kėm e, kad seime paaiškės^ kas 
ko siekia, kas ko nori ir neno
ri, Taip ir buvo. D.abar jau 
nieks nebegali primesti, kąd 
mes nežinome, ko mes norime. 
Kuomet prieš musų gerus Do
rus vartojo nuožmų nachališ- 
kpmą, tai dabar mųm» beliko, 
tik karčią ašarą prąryti, kurįą 
nevienas grįždamas iš seimo "ne
galėjo paslėpti, <

CCF Nutarimas,
Iš seimo turėjo pasiskleisli 

geri ir blogi dalykai, jįe dabar 
ir pasklys. H jų visuonhęoe da
rys išvadą. Kiti seimo .dalyviai 
teiksis daugiau apie jį ątpąsa- 
koti, kas suteiks visuomenei 
daug aiškesnį vaizdą.

CCF (lietuvių sočiai, kuopa) 
išklausiusi savo delegatų rapor
to, pasipiktino sekretoriaus pa
sielgimu ir vienbalsiai pasisakė 
pasmerkti jį už sutrėmimą 
Žiųmiiškumo dėsnių, už neįver
tinimą brangaus darbo ir už ne
sąmoningą jėgų skaldymą ten 
kur jėgų reikalinga kuodaų- 
giau ir kuo stipresnių. Kas būs

r
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« 
»
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Kanados lietuvių žinios
Cigaretai Naujokams Gavo Darbų,

Mirė
LUKTERĖK,

su musų * bendruoju darbu to
liau, parodys netolima ateitis. 
CCF kuopos vieningas nutari
mas: jei sekretorius neatitaisys

savo nuožmios klaidos įvykdy
tos seime, tai savo jėgas iš Ta
rybos veikimo ištrauks.

C.C.F. dėl. O. Indrelienė

IŠ TORONTO PADANGĖS
Malonus montrealiečių 

vaišingumas.
Nors seime turėjome spokso

ti didesnį laikų ir savo malonu
mams jo labai mažai beliko, ta
čiau kiek galėjome, tiek drau
gų'bei pažįstamų aplankėme.

A,** 9 i * t *

Gilų įspūdį. paliko mano vaiz
duotėje pirma pažintis su bran
giai^ kupiškėnais Ona, Povilu 
ir dukrele Mildute Vizbarais. 
Vos. išlipus iš buso radau lau
kiantį Vizbarų. Jis pasiūlė savo 
puikia pastoge ir užklausė arpuikių pastogę ir užklausė 
neturinti daugiau draugų, 
kurt pasijutau, kad randuosi 
vųjų tarpe.

Pas Vizbarus.

sa-

Kartu su Frenzeliais turėjo
me didelio malonumo naudotis 
Vizbarų svetingumu ir vaišin
gumu. Dėkingi esame labai.

Tuo maloniau buvo, kuomet 
mus sutiko O. Vizbarienė. Ten
ka pasidžiaugti - turint tokių 
malonių, nuoširdžių kupiškietę 
draugų tarpe. Ypatingai smagu,

ti. Nepamiršk, Onute, kai aš 
“kuždėjau” “apsilankyti” ir į 
“Moterų skyrių” “Naujienose”. 
Buk su mumis, turi rašymui 
kilnias mintis, neleisk joms vel
tui dingti, dalinkis su mumis 
moterimis, ‘turi tam gabumų ir 
geras gyvenimo sųlygas.

Nudžiugink musų mylimų 
“Mot. skr.” vedėjų p. N. Gugie- 
nę savo raštų prisiuntimu. Ma
loniai jausiesi jos draugystėje. 
Tik pabandyk!

Tarp Montrealiečių.
Be Vizbarų, buvo smagu ap

lankyti ir kitus kupiškėnus, tai 
Bakanavičius, kurie taipgi yra 
visada labai vaišingi ir malo
nus; Jakubkus, pas kuriuos ra
dau viešnių amerikietę, Jokub- 
kos sesutę Tamošiūnienę. Per 
skubumų nebeteko paklausti net 
iš kokio miesto. Gana to, kad 
turėjau
trumpų laikų pasigerėti ameri
konišku draugiškumu, 
ir musų dažnas lietuvis yra už
sikrėtęs. Taipgi aplankiau ir Ja- 
nulionius, kurių pavardė man 
taip artima, taip sava, prime
nanti daug pergyvento skaus
mo ir sielvarto... Juos visad 
jaučiu, kaip savo šeimos narius.

Negaliu nepaminėti, kad grįž
tant namo išz Montrealo, St.

malonumo nors ir

Dvi Chicagos Commonwealth Edison bendrovės 
tarnautojos, uzaSnne Lyon (kairėj) ir Muriel Moore, 
kartu su R. A. Dingmanu, ruošia cigaretų ryšulius nau
jokams. Firma ir jos tarnautojai pasiuntė po dėžę tų 
cigaretų visiems savo tarnautojams, kurie dabar yra ar
mijoje ar laivyne. \ '*

Ilgai nedirbęs bedarbis Geor
ge B. Downy, 1134 Barry avė., 
gavo darbų lempų dirbtuvėje, 
ties 615 N. Aberdeen street. 
Išdirbęs tik valandų jisai gavo 
širdies atakų ir mirė. Buvo 50 
metų amžiaus.

Degė Lietuvio
Alinė

iš pirmadienio į an- 
nuo degančių šiukšlių 
alinė adresu 1025 
Street. Jų užlaiko

Naktį 
tradienį 
užsidegė 
Madison
tuvis, J. Dudor. Nuostoliai 
dideli.

w. 
be
ne

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

idėjų žmogus. Tų kartais ji 
mums pareiškia per “Naujie
nų” Kanados žinių skyrių.

Tikiu, kad O. V. musų visų 
prašymų, dažniau pasireikšti 
“Kanados skr.” patenkins ir 
pradės dažniau bendradarbau-

Taigi, jus 
minėjome

užmegsti
kuriuo

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. T Vondrak Tęl. Lafayette 4560

Lįang-am Uždangalus Padarom ant Užsakvmo 
Brankom lazdas /. Mtfš "numieruojam ir uzkąbinam 
TAVERNOMS. NAMAMS'IR MOKYKLOMS VENETTAN BLINDS 

1803 WEST 47tb STREET (ARTI WOOD St.)
‘ CASH AND CARRY.

Balčiūnas vaišino Janulionienės 
ir kitos jo puseserės (teatlei
džia man, kod nepamenu pa
vardės) įdėtais “sandvičiais” 
bent kelis bendrakeleivius. San
dvičiai, o ypač bandutės su la
šiniais, buvo taip skanus, kad 
moterys būtinai prašė Balčiū
nų pasiųsti “ačiū”, 
mielas kupiškietes 
net buse.

žodžiu, daug teko
naujų pažinčių ne vien su ku
piškėnais. Kur tik pasisuk, vi
sur vaišės, malonus priėmimas 
ir svetingumo reiškimas. Nevel
tui daug lietuvių Montreale dir
ba alaus bravoruose, jiems alus 
menkos vaišės, jie nesigailėjo 
torontiečiams ko nors stipres
nio ir įvairesnio.

Namo.
Nenoromis, delsiant ir gero

kai pražengus sutartų laiką, 
musų busas pamažu sujudėjo ir 
palikdamas didžiausių būrį pa
lydovų, su iš busoi plintančiais 
aidais “Vardan
vienybė težydi”, nutolome nito 
Vytauto klubo,

nusinešė taipgi ir choro solistai. 
Vykusiai ir gerai, save šį kartą 
perstatė, Zosė Užemeckienė su
dainuodama “Bučkis”, kurs, ste
bėtinai gražiai išėjo, “Mano ro
žė”, “Visur tylu” ir duetai su 
St. Butkiene “Plaukia sau lai
velis”, taipgi su J. Jokubynu 
“Oi berneli vienturį” kurs la
bai patiko, publikai.

Gražiai sudainavo ir jaunuo
lės E. Vaškelytė su A. Mickevi
čiūte “Mylėti”, žodžiu choras 
visiems labai patiko. Jo pastan
gos nenuėjo veltui. Butų gerai, 
kad ši programa butų perstaty
ta ir torontiečiams. O. I.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— nr.n 1

Timošenko patenkin 
tas artilerija

tos Lietuvos,

Rudens Madų 
Paroda

Vakar Chięagos krautuvėse, 
ypač departamentinėse, prasidė
jo taip vadinama “rudens ma
dų paroda”. Visų languose yra 
išstatyti naujausios ipados suk
nelės, paltai, etc.

^SiSSrMATYKITE MUS!
Jus'persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi Pasirinkimą 

— / Puikios Rūšies

•’ Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

mosikuodami 
nusinešdami 

montrealiečių lietuvių malonų 
svetingumų. Mes esame visiems 
begalo dėkingi už gražias pa
stangas mums, nors patys ir ne
labai gerus įspūdžius paliko
me... Mes lauksime jūsų Toron
tą n atvykstant. Jei ne jūsų sve
tingumas ir vaišingumas, tai 
mes tikriausiai iš po seimo, bū
tume visų kelionės laika, buvę 
suniurę ir tylus, bet priduoti 
gero ūpo, kuriuo buvome užsi
krėtę išvažiuojant, išdainavome 
visų 13 vai. ilgos kelionės.

MASKVA, Rusija, rūgs. 8 d. 
— Sovietų maršalas Timošen- 
ko laikraštininkams pareiškė lai
bai didelį pasitenkinimų sovie
tų artilerija, kuri geresnė už 
vokiškąją.

Vokiečiai nužengė pirmyn, 
nes užpuolė rusus nepasiruošu
sius, sako Timošenko.

Dabar naciams daug sunkiau, 
nes kiekvienas žingsnis reikia 
jėga paimti, sovietų kareiviai 
nebėga. Naciai siunčia frontan 
jaunuolius, nes discipliną ■ Vo
kiečių tarpe pradėjo šlubuoti.

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Skaudžiai nusiplikino Fr. 
Belickiene.

Kiek pirmiau, laiptais žemyn 
nešdama puodų su verdančiu 
vandeniu, kojai paslydus puolė 
ir skaudžiai nusiplikino abi 
rankas ir kojas Fra neės Belic- 
kienė-Gaižauskaitė. Ligonė dar 
tebeserga ir labai vargsta, nes 
nei rankomis nieko dirbti nega
li, nei kojomis vaikščioti. Belic- 
kienė yra palyginti jaunutė mo
tina, turi dvi mažametes duk
reles. Abiems motinos • glob$ 
būtina, o čia skaudi nelaimė. 
Nekurį laikų ji dar skirs kūdi
kius nuo motinos. Jai gelbsti 
vyro motina Belickiene. Linkiu 
kuogreičiausiai pasveikti.

— Trys Aiuerikos ministe- 
riai baigė savo konferenciją 
Barcelonoj. Leahy išvažiavb į 
Vichy, Weller į Madridą, o Tay- 
lor į Vatikaną. Ambasadoriai 
atsisakė informuoti apie konfe
rencijos nutarimus.

— Singapuran atvyko labai 
dideli aviacijos kiekiai, kurie 
padės britams saugoti bazę nuo 
japonų užpuolimo.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. sM^rssst)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ...........................................

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

Telefonas .... ......... .......................

“Aušros” choras gražiai 
pasirodė.

Seimo proga į Montrealų vy
ko ir “Aušros” choras, kuris di
džiuliam montrealiečių klausy
tojų buriui rūpestingai ruošėsi 
tinkamai pasirodyti.

Labai gražių išvaizdų chorui 
teikė švelnios spalvos daininin
kių uniforma; vienodos ilgos 
suknelės, kukliai viena baltu 
karolių eilute papuošti kaklai. 
Suderintas ūgio sustatymas ir 
švelni veidų išraiška, dar dau^- 
giau reik&nės teikė, labai vyp 
kušiai sudainuotoms dainoms. 
Nemažiau nuopelno ir pagarbos

įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną tlieną ten rasite 
visokių progų ką nors .par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite 
jo ieškote.

darbą, jeigu

skelbimus ra- 
ir kiekvieną 

“NAUJIENŲ”

Smulkiuosius 
site šiandien 

dieną

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime ornn nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršOaUU,UUUiUu 
~~ Nėra Saugesnės- 'vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

3 ; dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

1 ....... ""mcL---------------------

LOAN ASSOClATlONoFChicago
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 7747

I f. f « < I' ' • • f J ! . ' t ■ . - ’

i - ■•■lii.a

tR«Qhl«r»d Trode Mark

Duokit Gruen, ir jus duosite laikro
dėlį, jungiantį dailiausią stylių su 
visu akuratiškumu ir patikimumu, 
kurie padarė Gruen vardą garbingu 
laiko matavime. Pamatykite pas mus 
Gruen rykiuotę šiandien.

15 pink <h y.llow gold flIUd
MM, Ovildile back................ $33.75

15. pink or y«llow gold fill»d 
cm*, GviWil« bock.............$33.73

i. U. S. Pert. Ofl.

BEGEMAN’S
DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVES 
4184 ARCHER AVENUE 

’ 3142 WEST 63rd STREET

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Plymouth Sedan 
Studebaker Spe. 
Chevrolet Sedan 
De S o to Sedan 
Chevrolet Sedan 
Ford Sedan ...... .
Plymouth Sedan 
Buick Sedan, r... 
De Soto Sed^n .. 
De Soto Cotfpe ..

$395 
135 
365 
235 
185 
195 

. 95 
195 
185 
895

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

BjĮYJ^AND SAVE
Pažiūrėkit 
j Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
_______ , GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 
; . pirmos , klasęs . medžiagas.
Dailiausios daptų plokštelės nuo 
$^„50 iki F.00 kiek- 

$ ĮJJ viena 
LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

TINKAMAI
KŠTELĖS

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
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturtte pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

PETER BARSK.IS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“(JUSTOM
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI

PADARYTI, MODER-
VE-

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

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albanu Phone PROSPECT 5757-5758
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500/ _____ a__i___ :_ ------ 1_____ _

Subscription Kates:
>6.00 per year in Canada
>6.00 per year outside ož Chicago
>8.00 per year in Chicago 

3o per copy. •
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Officfe 
bf Chicago, III, Undėr • the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekriiadiėrifus.‘ Leidžia 'Nau
jienų Bendrovė, 1789 S.- Halsted St.» 
Chicago, ŪV Telefonas Canal 85(foJ

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:J'

Metams »&■.>.■ ....................>8.00
Pusei metų .... 4.00
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija.. ...... ...
Savaitei Lii__ u.__ ....._____(
Mėnesiui __ ____ .............__

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj) 
Metams . ... .... !.... ..........  >6.00
Pusei metų  ______ &— 3.25
Trims mėnesiams l.Ig 
Dviem niėneši’anis ^..... 1.Ž5
Vienam' mėnesiui_ a;__ ____

Užsieniuose:
Metams__ LZlZl__ >8.00
Pusė!* metų ___________   4.00
Trims mėnesiams_________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartui su užsakymu.* 
--------- y t f.r.

.75
3c 

16c 
75c 
_J> 

$6.(10

Af žiemą sutrukdys karą Rusijoje?
Karo žinią komentatoriai yra daug kalbėję ąpję ta

riamą “Ėitlerio tvarkraštį” karui sii Kusi ja/ pagal kuri 
sis nacių žygis turėjęs būti pabaigtas j>er tam tikrą lai
ką, nes vėliau Rusijoje prasidės JŠĮogl brąi Įp šaipiai, ku
rie padarys negalimą karo veiksniu ^tęsimą. K°kš tas 
“tvarkrąštis”,’ riiękas tikrai nežino, bet dauguma komen
tatorių spėjo, kad jisai apima Įi)—Įį šavąi’ci.ų, t.1 y. iki 
pradžios arba vidurio rugsėjo mėnesio. Jeigu Hitleris iki 
to laiko Rusijos hesumušiąš, tąį jo kampaniją prięš so
vietus busianti prakišta? * f *

Kadangi šiandiep jau yra dvyliktą savaitę nuo tos 
dienos, kai Hitlerio divizijos įsiveržė j sovietų teritoriją, 
o karo pabaigos su rusais dar nematyt, tai tenka daryti 
išvadą, kad Vokietijos fiurerio planams jau nėra lemta 
pasisekti.

Tačiau dauguma karo žinių aiškintojų dabar jąu pri
pažįsta, kad karas Rusijoje dar gali eiti’, bę didelių kliū
čių dėl nepalankių orų, per visą rugsėjį, o daugumoje 
vietų ir per spalių mėnesį. Juk karą prieš Lenkiją 19,39 
m. Hitleris tik rugsėjo mėnesį tepradėjo!

Daugelis ekspertų dabar atsiminė, kad ir žiema nė
ra nenugalima kliūtis karui Rusijoje. Sovietų karas su 
Suomiją ėjo per visą žiemą 1939-40 m. Be to, iš pereito
jo Pasaulio Karo yrą žinoma, kad Hindenburgas laimė
jo didžiausią mūšį su rusais kaip tik žiemos metu — 1915 
m. nuo vasario 7 iki vasario 21 d. — dviejų pėdų gilumo 
sniege ir baisiame šaltyje. Vokiečiai tuomet sunaikino 
visą 10-ją rusų armiją, ir karo žinovai sako, kad tai bu
vo vienas nuostabiausiųjų žygių istorijoje.

' Todėl n^fą jokio pagrindo tikėti, kad žiema Rusiją 
išgelbės. Jeigu ji gali būt išgelbėta, tai tiktai Britanijos 
ir Amerikos pastangomis. Ir tos pastangos turi būti de
damos dabar, nelaukiant pavasario. yoRiętija tupi bp.ti 
visomis jėgomis atakuojama, kol dąr nęgųgriųyo frontas 
Rusijoje, kad nebūtų praleista progą ^i^er|ri Hitlerį 
kariauti dviejuose frontuose. Vėliau'tbkįdš progos gali 
nebebūti.

Vokiečiai ėmė pulti Jungtipįi^ ją,i
Pereitos savaitės gale nacių subjpąnną pale 
daugiau torpedų į Jungtinių Valsįyįių | 
kuris vežė paštą įgulai Islandijoje. ^Sefiį^adj< 
nešis — matyt, irgi vokiečių —- p^ska^ino nt 
tą Jungtinių Valstybių prekybos laiy^' S$ęeJ 
Raudonojoje juroje.

0 vakar atėjo žinia apie naują ypkięęiįį ątąką nęto-. 
Ii Islandijos. Laivas Sessa, kuris čją' bųyo\p^š^ndi^ą^,i 
yra, užregistruotas Panamoje, bet jisai turėjo Wėw Yor- 
ko čarterį. Tas faktas, kaį Jaiyas buvo £orpe(Jjiotas 
tos vietos, kur prieš keletą diepų vokiečių su^m^ripą 
puolė Jungtinių Valstijų karo Taiyą Greer, JiuSija, kad 
Vokietija nori atkirsti Amerikos susisiekimą sų Jgįąndįją.,

Aiškus dalykas, kad tokių agresijos žingsnių Ame
rika netoleruos. Bet koks gali būti jų tiksiąs? Ar Hitle
ris jau yra pasiryžęs išprovokuoti Jungtines Valstybes į 
karą? * - ...... . .... \

Dar jisai toli-gražu nėra pabaigęs savo grumtynių 
su rusais. Įsivelti į karą su Jungtinėmis Valstybėmis šio- 
je valandoje jam, rodos, butų visai nepą^pgu.

Tačiau HitJ.eris užpuolė Rusiją, pirma negu jisai bu- 

įtraukti į konfliktą daugiau ir daugiau valstybių, 
galų gale, yisąjne pąsąulyje užsiliepsnotų karo gal 
Sunku suprasti, kokia jam butų iš to nauda.

Kai kurie spėja, Kad naciai kolkaš nori tiktai “iš
bandyti” Dė^ės gamo kjįd jip to;
Ii jie gali eiti, neissaukd’anii karo su Amerika. Jeigu toks 
jų tikslas, tai jie greftai patirs, kad Jungtinės Valstybės 
jį “baikų” nemėgsta Rytoi grez. R^seyelt^ pa 
per radio kp.Jbą. ir*, veikiausia, nurodys, kokiomis pi 
nemis jisai kepina apginu Amerikos ięisgs juroąp.

Galima neabejoti, kad nacių provokacijos neprivers 
Amerikos pasitrauk^ iš Jsl^pdijos ar|>a sulaikyti kąjįo 
medžiagų pristatymą britams/ Tie svyravimo ir abejoji- 
jno laikai jau praėjo. _ _ _
.'r«? 4/#?^ 4

$ dvi ar

vo apsidirbęs su Aiiglijri. Gal būt, jo nusistatymas yra 
kad, 

sfas?

d
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KĄRQ PRADŽIA

Seniai visiems yra žinoma, 
kąčl Hitleris 1039-ų metų rug
sėjo 1 d. užpuolė JLenkijų ir 
tuo budū pradęjo naujų Pasau
lio Karų, susitaręs su Stalinu.

Dauguma žmonių tačiau apie 
šitų Stalino ryšį su karo pra
džia numano tiktai iš to, kad, 
prieš karui prasidedant, Vokie
tijos ir Rusijos diktatoriai pasi
rašė nepuolimo ir draugingu
mo paktų Maskvoje, ^as pak
tas, kaip spėjama, užtikrino na
ciams saugumų rytų fronte; 
vesti karų dviejuose frontiiosė 
Hitleris butų nedrįsęs/

Bet yra ir tiesioginesnių įro
dymų, kad be to susitarimo su 
Stalinu Vokietija karo nebūtų 
pradėjusi. Vienų tokių įrodymį 
pateikia buvęs Francuziįjos am
basadorius Berlyne, xČorilondre, 
pranešime savo valdžiai, iš 1939 
iri. birželio ftiėn. • • • • *

Karui prasidėjus, Francuzija 
išleido “.Geltonąją Knygą” apie 
1938-39 metus. Toje knygoje 
yra įdėtas paminėtojo Prancū
zų ambasadoriaus Goulondre 
raportas, datuotas birželio 1 d. 
1,939 m., tai yra, už 3 mėnesių 
prieš karo pradžių. Raporte sa
koma:' ’ '

“Fiureris paklausė savo ge
neralinio įjfąbo viršininką, 
Keitei, ir vyriausiąjį kariuo
menės vadą, Brauchitsch, ar 
militarinė Vokietijos padėtis 
užtikrina pasisekimą, jeigu 
kiltų visuotinis karas. Abudu 
karininkai atsakė, kad tai vi
siškai priklauso nuo to, ar 
Rusija dalyvaus, ar nedaly
vaus konflikte. Abu generolai 
pareiškė, kad Vokietija turė
tų nedaug šansų laimėli, jei
gu ji butų priversta kariauti

5prieš Rusiją.” ,
Kuomet Hitleris gavo šitą pa- K. . -y a 1 N ? F.f ! w reiškimą is savo armijos virši

ninkų, tai aišku, kaa 'jisai galė- 
jo rizikuoti, tiktai pirma susi
taręs su Rusijos valdžia.
"’7# W "fcuMPiu- 
ęio 23 d. buVo pasirašytas Mas
kvos'aš. Už šavąįjtes laiko,- 
rugsėjo J (J., Hitleris pradėjo 
žygį prieš Lenkiją.

Jokių abėjdiYhį v negali būt: 
dabartinį Pasaulio Karą Stali
nas*' sriMdmn'gąj' išprovokavo, 
įteikia Tijcefis, jkad jisai neiš
vengs prideramo atlyginimo. .

Pįętjnėje, vokiečių neokupuo
toje FrdričužfJdje*' spauda nėra 
laisva. Ji ne tiktai negali , nieko 
rašyti prieš ^etdįno ^‘ Valdžios 
politiką, bet is jos reikalauja
mą griežtai laikytis Berlyno lį- UK'-. 'V' K & &'■ >u’ t 'm jos.

Vokiečių socialistų orgąnizą- 
cij ų šąjiinga Didžioj b je” Ėrita- 
nijoje čšavb biuletenyje paskel- 
bg JęJ<stą iJĮstrukcijų, kurios 
bųyp (jtfotos šių metų balan
džio mėnesį laikraščiams viena
me Pietinės Francuzijos mies
te. Tos instrukcijos yra labai 
budingos:

“Hitlerio kalba turi būt su
statyk tfyjose/^p^Iįose. '''*

“Admirolo KnOx (Ameri
kos laivyno sekretoriaus 
Knox’o) kajbą apie neutralu
mo patrulius reikia paminėti 
atsargiai? ;

“Kiekvienas pranešimas a- 
pie ’ati^ijcuš Jungtinėse Vals- 
W F* M
maine puslapyje žymioje vie
toje. ’ ’ ...... . ‘

“CurchiU’o kalba privalo

dduįlari W 70 eilUčių.. ”
Kita instrukcija spaudą) J>u-' 

vo duota 1940 m. gegužės 1 die-
Ji

•4*-

‘T/ždrausta sReJbti smųlk- 
meiidš apie taR kokios rųŠięs 
krčvihi^ atvyksta laivais į 
Francuzijos uostus.

.^tJždrHušU škelbįi žinias 
apie prėkjų yra" mai
sto k^uįtiveše jfrdhęuzijoje. 
X “Neturi’būt minima s 111:ir 
tis tarp Jaįibhijos ir Tranču-

‘' “'“Kiekvienas marš^o Petai-'

''^fjeprjvajd bu t skatinania 
gerti Vynaš, atsižvelgiant į iš
teklių stovį tarp šėliojo ir 
nauj ėjo derliausi”
Įdomu, kad Francuzijos val

džia šleiigfiisi sumažinti liet vy
no gdkimą šalyj ė.! 1 i^riežashš y ta 
ta, kad daug vyno Prancūzijo
je supirko “vokiečiai;.....

VOLGOS VOKIEČIAI

Iš Maskvos atėjo žinia, kad 
sovietų valdžia ketina iškelti į 
Sibirą vokiečių kolonijos gy
ventojus Pavolgėje. Dekretų, 
kuris įgalioja Tautos Apsigyni
mo Tarybų atlikti šitų masinį 
perkraus tymų, pasirašė Aukš
čiausio Sovieto Prezidiumo pir
mininkas Michail Kaliilin. Tarp 
kitko jame sakoma:

“Patikimomis informacijo- 
miš, kurias gavo karo Vy
riausybe, yrą dešimtys tūks
tančių diversantų ir šnipų 
tarpe vokiečių gyventojų VoL 
gos srityje, jiurie yra pasiry
žę daryti sprogdinimus šito
se srityse pdgal signalą iš
Vokietijos.

“Nė vienas vokietis sovie
tų valdžiai nepranešė apie di
delio skaičiaus tų diversantų 
ir šnipų Ruyimą; Taigi Vol- 

.’gos srities-) įgyvento j ai vokie
čiai dengia;,spvietų liaudies ir 
Sovietų valdžios priešus.”* »• • •
Vokiečių kolonija Volgos sri

tyje guli į šiaurę nuo Kaspijos 
juros. Ji sudaro autonominę 
respubliką ^'0vietų Sąjungoje, 
10,329 ketvirtainių mylių ploto 
su 571,089 gyventojais. Gyven
tojų ()7% nuošimčiai yra vokie
čių kilmės.

Vokiečiai toje srityje pradėjo 
apsigyventi 1760-61 m., atkvie
sti iš ,Vokieti jos Ęatręs Didžio
sios. šiandien jie yra beveik vi-, 
sai surusėję.

Keista, kad sovietų valdžia 
viešai įtaria juos esant diver- ‘ . . | * ■ A . A' • . '» - •
sau tais (!) ir šnipais arba šni
pų rėmėjais. Nejaugi jie, 23 
metus išgyvenę bolševikų “ro
juje”, dar nepasidarė ištikimi 
kraštui, kuris “paliuosavo” juos 
nuo visokių išnaudotojų?

Vokiečius pakeis baltgu- 
dziais jjęrąipieciais.

Tuos šimtus tūkstančių žmo
nių iš bayoJ^ėsT’espĮiblikos S ta-, 
linas rengiami perkelti į Novo
sibirsko ir bitisRo ‘sritis Vaka
rų Sibire, į Kazachstano res
publiką Altajaus kalnų srityje 
ir kitose vietose. 1

O į vokiečių kolonistų so^y-. 
bas sovietų valdžia rengiasi at
kelti dalį žmonių, kurie buvo! 
i^ąberilj iš Hait^udijos ir Va
karų UfcrŽmos? Maskvos teįe- 

v ė,' .gramoje sakoma:
“šimtai (.ūksiančių žmonju 

buvo s^kmmgai iškelti ^i| 
fealCgudijos ir 'Vakarų Ukrai
nos, ir galimas daiktas, kad 
kai kurie is jų bus apgyven- 
dįnjti toje srityje prie VoL 
b*'",, T ’ -*1:gos. 1

Iš šito pranešimo mes pajji- 
kad bolševikai išgab^hd 

įks- 
m, 
1TOŠ

kariuomenė. Vadinasi, traukda
miesi į rytus/ bdlšęyiRdi ne tik 
naikino arba vežė su savim vi
sokį žjnonįą turtų, bet ir pačius

JįųsijOs gį/uni
name

is Kurių

, Teniso Vienetu jCąmpijonąs
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Po D. Karo, subyrėjus trims 
didžiosioms imperijoms — Aus
tro-Vengrijai, Vokietijai ir Ru
sijai,—'jų vietoje atsirado daug 
naujų valstybių. Vienos jų, kaip 
Lietuva ir Lenkija, turėjo jau 
savo' valstybinę tradiciją, buvo 
savo laiku sukurusios galingas 
valstybes; kitos, kaip Čekoslo
vakija ir Jugoslavija, nors taip 
pat turėjo valstybinę' pračiiį 
(Čekija, Serbija), bet dabar jos 
buvo visai kitos apimties ir tu
rinio, negu praeityje; trečios, 
pagaliau, kaip Latvija ir Esti
ja (iš dalies ir Siioiiiija), isto
rijos bėgyje žinomos tik kaip 
tautos,' niekuomet nepajėgusios 
sudary ti tikro valstybinio j lin
ginio įr dajiar stoj usjos į vals
tybių tarpą, kaip visai naujos 
valstybes. Aiškus daiktas, kad 
toks laiminis skirtumas sukūrė 
ir gana skirtingus politinius 
junginius. Jugoslavija ir .Čeko
slovakija, buvo manyta, išsivys
tys' į Šveicarijos tipo kantonali- 
hę fedėrac'iją, visos kitos bu
siančios grynai taulinėš -valsty
bes. Tokią mintį turėjo kai ku- 

*(• *■ ‘ t ■ * ’f . ' • Jrie Paryžiaus derybų dalyviai. 
Reikia.pripažinti, kad šia krjdi- 
hii ir ėjo tų valstybių tolimes
nis gyvenimas. Ryškiausią iš
imtį čia sudarė tik Lenkija, ku
ri atsisakė bent kokios federali- 
: _ r,-r'4;;o. ‘ Jnes minties ir pakrypo į cen
tralizuotos tautinės valstybės ti
pą.

Tautinės valstybės principą 
iškėlė D. Prancūzų Revoliucija. 
Visų pirma, ji pačią Prancūzi
ją padarė tautine valstybe (tai 
yra vienas didžiausių Revoliuci
jos laimėjimų). Vęliau, ji tą 
principą norėjo perkelti ir ki
tur/ 'l’uo atveju, kaf kurių is
torikų nuomone, turėjo iš ės-

1 > cV j* | j 7 • tt y s . (" • « ■ • * i i 

mes pasikeisti tarptautiniai san
tykiai. Pirmiau ne tauta su tau
ta bendradarbiavo, bet dinas- 
tija su dinastija, arba vyriausy
bė su vyriausybė. Dabar turės 
puti priešingai. Tautos iššiva-: 
Puošiančios iš dįiiastijų, stikiir-' 
šiaiicios tautines valstybės/ ir j 
kaip tautines valstybes 'užnieg-i 
siunčios santykius šii kitomis 
tautinėmis vafsj;ybėmis. Aftęitiek 
karai liušią rie karai tarp di- 
nastijų, bet karai tarp tautų. D., 
Revoliucijos paskelbtas šuikišį

t / .• .
. , I . Į ■■ I ■■■■■»■............................... .... Į ,

žmones.
Šitą politiką, jie, matyt, var-1 

to j o taij? pat ir Rfibaiti j o kraš
tuose, neš yra žinių, kad,'pa v. 
didėlis skaičius lietuvių atsidu-' 
rė nei Kibirb gilumojė. Jrigu 
bolševikai bu 1 u turėję daugiau 
lėiko, tai, gal būt,' visi Liėfhvbš 
gyventojai'jbutų bufę iš Lietu- 
Vos išvežti, Ii* Hitleris šiaudiėn 
turėtų puikiausią progą apgy
vendinti LietuVą vokiečiais.

Treciadien., rugsėjo 10, 1941 
poje ir Balkanuose, bet ir ten 
Inivo galima tautų apsisprendi
mo teisę tiksliau pravesti. Yra 
(Jaiig priemonių^'padedančių tai 
teisei, žinomą, remtis pjėbisci- 
to duomenimis, kaip tai buvo 
daroma Lenkijoj, butų didžiau
sia nesąmonė, plebiscitas šiuo

' •- '7 * 1
r

nebuvo pamirštas per visų XIX 
amžių, kol D. Karo metu Jung
tinių Valstybių prezidentas Wil- 
sonas jį truinpai formulavo 
tautų apsisprendimo teise. Tau
tų apsišįrehdinib teise buvo pa
grindas, bent teoretiškai, viso 
pokarinio gyvenimo.

Atrodo, kad šjs sprendimas, 
atpirktas be ko kito ir tokiomis 
didelėmis ,D. Karo aukomis, bu
siąs labai laimingas. Tačiau jau 
paį pradžioje tai teisei }gysen
dinti atsirado daugybė kliūčių.

žiaus — Versalio derybos buvo 
tam tikras teismas kaltiesiems 
bausti, tai ir tarp vadinamų ne
kaltųjų apsireiškė didžiausias 
nėsUthrififas. Tą5 nėsufarimą jcč*- 
lė kai kurių tautų begaliniai 
apetitai. Bet jam buvo, taip sa
kant, ir objektyvus pagrindas, 
ypač Rytų Europoje.

1

Rytu Europoje ypač sunku
2 v ' , > f J *nustatyti etnografines tautų ri

bas. Kartais gi net patį tauty
bės branduolį nebuvo lengva 
apibrėžti: pvz., ’ukrąjnječiąi su-, 
daro tautą, ar ne^ įas pats su 
slovakais/ kroatais ir kitaL )ąu-. 
tiniąis Vierietdįs. Aišku/ dari 
daug" sunkiau sii tautybės rilio-' 
mis jos pakraščiuose'arba pėri- 
ferijbjė. /^rą ‘ sViČių,' gurios' pa- 
?al' principą ' 
giai priljau’šyti kelioms vdlsty- 
bėms. yįčną tautybė Čia lyg už
gulusi anf’kitos, t'aip j<aų ''kAr- 
tais susitinkame su keliais tau-, nz 

siklodavimiŲ puvo palankios is
torinės' ir gebgrafhięs aplinky
bės. Dvi 'dinel'Si istorinės impe
rijos: Austrija ir Lietuva-Len
kija sudarė labai palankias są
lygas tautoms klajosi iš vienos 
vietos j kitą, maišytis, bet ne
sumišti. Tolerancijos ir laisvės 
idėjos ir dominuojančios tauty
bės nebuvimas nevertė atskirus 
tautinius vienetus nūlautęti, su
silieti į vieną junginį. Dėl to, 
fizišku žodynu tariant, čia mes 
turime ne tautų junginius, bet 
mišinius. Vidurio ir Bylų Eu
ropos lyguma ir trukumas gam
tinių sienų tik palengvino tą 
tautybių sųsjklodavjirią.

Susidūręs su šiuo sunkumu, 
taukinis prjncj|)aš turėjo uįOeįs- 
ti dalį savo vietos kitiems prin
cipams. Vis dėlto, jeigu tuojau 
po D. J^aro'Tr vėlfah įvykius 
nebūtų Jęmę poetiniai mo
tyvai, galima buvo tautų apsi
sprendimo teisę d^ųg tėbUlįau 
įgyvendinti. Nenorėtume sutikti; 
su H. Rothfelso, kuris nagrinė
jo nacionalizmo problemą Ry
tuose, nuomone, kad ' “tautinė 
valstybė vakarų prasmė butu 
čia nereali, priešinga gyvenimui 
teorija”. Gal toks teigimas tu
ri daugiau prasmes Vid. Euro-

mų priedanga.
Po D. Karo iškilo nauja, daug 

radikalesnė priemonė — tai gy
ventojų apsikeitimas. Pirmieji 
ją pahdudojo graikai su turkais 
ir pasiekė labai gerų rezultatų. 
Pasikeitus savo priešingomis 
tautybėmis, graikams ir tur
kams pavyko panaikinti amžiną 
šias' dvi valstybes skiriančią ne- 
šahtaįkos sieną. Vėliau tą prin
cipą iškėlė Italija, siekdalna vi
sus' tautie^fSs sušaukti į savo 
tėvynę. Jos bandymas nevisai 
pavj’ko. Daug laimingiau išėjo 
su italų-vokiečių mažumų pasi
keitimu. Pagaliau, pastaruoju 
'metu Vokietija užsimojo su
rinkti savo tautines mažumas ir 
jas susigrąžinti pas save. Vokie
tija siekia ir aplamai tautų 
maišaties reikalą R. Europoje 
sutvarkyti.

Bet svarbiausia, dėl ko taip 
nelaimingai susitvarkė Rytų ir 
Vidurio Europa, tai kad tautu 
apsisprendimo teisei čia pastojo 
kelią politinės tendencijos. Nie
kam nepaslaptis, kad Versalio 
sutartimi vienos valstybes buvo 
favbrizuojainos', kitos skriau- ' ' * * .,' * X , rdžiamos. Tik tų politinių ten
dencijų dėka Ryk ir Vidurio 
Europoje liko atvira visa eilė 
žaizdų: Dobrudžos, Tran'siįva- 
nijos, Aukštosios Silezijos, Dan
cigo, Ukrainos, Gudijos, Vil
niaus klausimai. Tiesa, tas žaiz- 
das turėjo užgydyti Tautų Są
junga, kurios tikslas ir buvo 
atitaisyti visa tai, kas buvo. Ver
salio sutartimi ir vėliau išsprę
sta neteisingai. Deja, nei vienos 
šių žaizdų šiai garbingai insti
tucijai nepavyko užgydyti. Dėl 
to tad ir tautinio principo įgy
vendinimas ne tobulėjo, bet, 
priešingai, net silpo.

Kai kurids! Valstybės aiškiai 
ėmė vesti priešingą tautiniam 
principui poltiką. Čekoslovaki
ja, pvz., pamiršo savo duotus 
pasižadėjimus, kad ji eis prie 
kantonali 1110 tipo valstybės. Če
koslovakijoj čecluzacjja buvo 
viena priežasčių, labai susilpni
nusių tą valstybę. Slovakijoje 
vis' labiau ėmė reikštis separa- 
tistihis Glinkos judėjimas, ku
ris, pagaliau, privedė prie visiš
ko ęiovakijos atsiskyrimo. Dar 
ryškesnis^ pavyzdys yra Lenki
ja. Rėl to, kad 1919—20 m. 
Lenkijai nepavyko užimti Ryt- 
prUštiil^' Lietuvos, gal būt, I^at- 
vijos ir Ęstijos, Gudijos ir Uk
rainos jr' nesukurti valstybės 
nuo “jutos iki juros , ji, nežiū
rint, k&įf joje tokioje, kokią ji 
buto įie aukščiau išvardintu sri- 
Žtu, randame vir 40% kitu tau- 
|ynjū, apsiskelbė tautine valsty
be,* nepripažindama nei vienai 
tautinei mažumai jokių teisių. 
Visų tautybų barbariška poloni
zacija buvo pagrindinis 1919-/— 
1939 m. Lenkijos politinis tiks
las.

Kodėl taip įvyko, mes linksi
me progos susipažinti sekam 
čiuose šio straipsnio skyriuose. 
Kol kas Rk norime pabrėžti, 
kaj dėl aukš^au išvardintų ap- 
jinkybių nėgajint remtis tautų 
apsisprendimo teise, kai kurios 
valstybės iškėlė istorinį argu
mentą ir juo Remdamos sukinę 
teoriją, kad šios valstybės po D. 
Karo nebuvo kažkas ‘nauja, bet 
tik atštdlę senas savo vmštybes 
su viso; 
l^vą4on

ils iš 10 plaukiančiomis 
(s. Tai ir vra restituc- 
K.- 7 ?;•* r s
(gus daugiau)

SMULKIOS ŽINIOS
— Sugrįžęs iš Italijos daini

ninkas tvirtina, jog Italijoj žmo
nės labai badauja ir galima lauk
ti didelių maištų.

— Japonai pasiuntė tris lai
vus Afrikon savo piliečiams su
grąžinti.



Treciadien., rugsėjo 10, 194J ,z
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S. KAPSNYS

VEIPRODEMAI
“Tėvas Susiranda
Žmoną”

NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tęsinys)
—Aš jus seniai pažįstu... Do

vanokit...
—Stovėti nepatogu. Palydė- 

kit mane.
Pasiryžimas žudo ar padeda 

laimėti. Jaunuoliui buvo paro
dytas namas, kuriame gyveno 
dievybė ir paduota paspausti 
pirstiniota rankutė. Tai dar ne 
viskas. Jis gavo privilegiją —• 
leidimą su ja pasisveikinti ir, 
vienai dienai praėjus, palydėti. 
Kartais realybė atrodo puoš
niau negu sapnas.
' ‘ " i

Jis galėjo gėrėtis jos pablyš
kusiu porceleniniu veideliu, 
minkštais, tarsi dilgėlinio šilko 
supašytais geltonais siūlais, 
plaukais, alebastriniu kaklu, 
žvelgti į jos pilkas žydrias akis 
ir klausytis jos žodžių. Jos žo
džiai buvo lakus, prastučiai, 
kasdieniški, kaip musų krašte 
likę žiemoti smulkus pa'ukšte-

World Playhouse
41CT 'So. Michigan? ” z

Tęsias 11:15- A. M. iki vidurnak. 
39c iki- 6:30 'P. M.

Dabar rodo
Naują Sovietų -AJusical Comedy!. “Volga—volga”
Gausybė-stiprios komedijos, kan 
daneios satyros ir žavios muzi
kos. Išgirskite vėliausias melodi

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

Nacių-Sovietų karo fronto.

liaj, bet jie žavėjo labiau negu 
radio orkestras. Jie teikė daug 
prasmių ir vilkių.

Jau toks keistas gyvenimo pa
protys — šiuptelti rieškučiom 
gėrybių tada, kai jų heužsitai- 
riavai ir nelauki. Gal už tai vė
liau reikia labai brangiai užmo
kėti, šimteriopai atlyginti, bet 
toji klasta giliai paslėpta -— ne
simato.

Kaip žiūrėti į pakvietimą ap
lankyti jos namus? Susiraukus 
galvoti, svyruoti? Ne, ne! Tik 
karštai padėkoti ir lėkti rekor
diniu orlaiviu.

Sunku priprasti, suvaldyti ne- 
disciplinuotas rankas, nemiklų 
liemenį. AkyJidU; atsargiau. 
Nauja neregėta karalystė, kur 
išpažįstamas daiktų kultas, šva
ru, tvarkinga, ankšta. Nuosta
bu, kad reikalinga tiek daug 
daiktų, be kurių tvarkingas 
rimtas gyvenimas yra neįma
nomas. Jaunuolis buvo tikras 
laukinis stabmeldys, kuriam aiš
kiausi pradai buvo nežinomi. 
Tuo jis juodino ją ir jos tėve
lius — smulkius, lyg vaškines 
statulėlės, seireliust Reikėjo 
šventos kantrybės vien žiūrėti, 
kaip jis buvo nerangus, kaip 
negražiai sėdėjo, kaip neturė
jo kur dėti »savo rankų, juo la
biau, kad dešinei truko nykščio, 
kurį nukirto kulka.

Bet lemtis jam šypsojos —

....... - -; —

•j'š

■s
1'

šeštadienį Pajace tėaffe
naujas RKČ— 

, “Father Takos 
parengtas - Člarėi'cė

Vadovaujamose relė' 
yra Gloria Svvanson, 

Adolpįi Aicnjou įr Nėil jla- 
miltoh. paveiksle G. $wan- 
soii yra su N. Jiamijtonu.

j . ;-įi \ < •<?.Vo c <■?’.■■ s .-

atidaromas 
Racjįo filmas 
a y^if.C.’ 
Day knyga 
thėr” r se

■rl v

SUTAUPYSI PINIGŲ;" DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. JSIGYK 

RIaŽŠIĄ 'šIŲ^DIENŲ ŠTOKER] 
L LNK-BE LT, Visiškai Automatiškas

ŠLEGAITIS
STUKJER SALES' 

6921 So. Western Avę. 
••ĮVEDU ŠILIMĄ..... •BOILERIUS

l?EPublic 3713
• IR5 SUTAISAU SENUS

UkANEyCOĄT'
■u 5332 So. IJong Avenue

TefefohaS POĖTSMOtTH- 9022L
WEST VIRGU^A^^ddahonfŪ's5 Mine
Bun iš geriausių mailių, daug <|>g gg 
dulkių išimta.........L.?.............. '•

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI* YRA DAUG PIGESNI

BLACK SAND --- •'■$.10.25 
Sales taksai ekstra. ' • “ T■■ ■ ■ ... .■ ■ ■ ••

A COPfe I9M. NEC SERVICE. INC*

FILET pępCHETĖD DOlLI^ę PĄTTERN 276*1 
No. 2761—Megstos servieŲcelės.

—• : • ------- r I.' ■'---------------------------------------------------- --

lamdytas iš viršaus. Tinkamai 
neįvertina daiktų ir niekniekių 
kulto. Tuo tarpu jame subren
do syajoiiė — pasigirti šaĄo iš
tekliais.

Jis — turtuolis, dėl kuklumo 
persirengęs elgeta. Jo meilė į« 
kvėpė jį. Su padvigubintu uo
lumu, nemigo naktini jis dirbo. 
Jo darbai dar niekam nebuvo 
žinomi. Gal būt, kad visas pa
saulis iiusįėb’s juos išvydęs. Bet 
pirmiausia jis turės parodyti 
jai. O paskui... Gal ji sutiktų 
apęlovandti laime — Visą gyve
nimą I) 111 i kartu su juo.

Priprašė ją, kad ji aplankytų 
vienišą, asketišką mansardą, 
jjeįaufeįanf, jo visi nervai vir- 
pejo^ 7r Ausyse skambėjo melo-

Indijos. ;
Mansardos vaizdas apgesino

W w Gvo ir 
štvermuiėią r— stengėsi nerody
ti savo nusivylimo ir nuolat be- 
namais žodžiais sklaidė susi- 
kaupusi jos viduje nejaukumą.

O jam noiėjosi pabirti mili
jonu padarų, kad gūjeią visiš
kai pčrgyventi tą valandą. Nie
kad nfebųvp toks iškalbus. Juk 
jis demons.trav6 savo prblo, sie
jos ir širdies pastangų vaisius, 
jo paaįškįhimuš girdėdamas 
butų į>avySėjęs populiarus, pra- 
tęs matyti pilną auditoriją pro
fesorius.

didžiulis tašas. Nauja me
džiaga.' ' Lengvesnė už medį ir 
tvirta kaip 'plienas. Tam tikras,

kad man viską parodėt. Tiesiog 
— stebuklas. Bet aš turiu eiti. 
Tėveliai leido tik trumpą lai- 
b-'- . ...—'t ■

—Nėr žodžių, negaliu išreikš
ti jo jausmo, kuris yra many
je... Visados atminsiu... Norė
čiau ką nors padovanoti. Višą,( 
ką aš turiu, kalit imti.•’ r r '

Ji pasidairė. Jos lupos mąlo- 
niai išsilenkė, panašiai į suau
gusio šypseną, kada jis kalba 
su vaiku.

—Jūsų išradimų pavyzdžiai 
labai dideli. Jie netilps mano 
mažame redikiųlyje.

—Aš nugabensiu.
—Ne. Musų butas ir taip ank

štas. ' ' ....... ’’ '•
Ji lyg kažko ieškojo. Jis pa

klausė:
—Aasiprašau, gal kas reika* 

Angą? ...... ......
—Norėjau pataisyti skrybė-

laitę, bet nematau veidrodžio.
—Deja, neturiu... Tiesa...
Pats sau mostelėjo, kad esąs 

toks užuomarša.
—Yra, {ik nedidelis.
Pasikniso tarp popierių, ku

rių krūva gulėjo ant mažo sta
liuko kertėje, surado veidrodė
lį ir padavė jai:

—Prašau.
Ji žiurstelėjo, sumirksėjo, 

čiau prikišo veidą ir ilgokai 
ve studijavo.

—Kaip jis puikiai rodo!
(Bus daugiau)

ar-
sa-

H7«

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Rooaevelt RcL. Ai

BRIDGEPOHT roofing and 
SDEET METAI to. v 

1216 S. Halšted St. VICtofy 4965 
štogus, r rynažS Mtoglangitu ir

- sienų apmušimus. I
Taisome ‘ bet ką; Attiau/iname bet į 
ką. Darbas užtikrintas? Pilnai 

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

6-TA METINE SUKAKTIS

H. ONDRUS & SONS
3934-36 West 26th St. Phonę Crąwford 4088

FALLIEDU 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630
jis sutiko gerus žmones. Atlai- . v . T* • J .• 1? X*' " v A ’ .ų-dziai, tarsi netyčia, neužgauda- 
nu, neniekindami, jie mokė ji, 
tvarkė. 'jiąžxa'įb’.”'Ęb 'truputi iš
pasakojo kiekvieno daiktb isto
riją. Apie sofą netyčia iiž jįją- 
skolinttiš pinigus,' Bet labai pi
giai, nupirktą.’Kaip dėdė pado
vanojo gražų kilimėjį. Šis ma
žas staliukas buvo įgytas už tė
velio parduotus piešinius. Apie 
mėgiamą jos puoduką ir šaūkš- 
telį.J'l<ick' pravertė energijos ir 
taupumo, kad butų pakabinta 
trišakė su oranžiniu gobtuvu 
lempa! Bet ji tokia užsispyrė
lė — sugebėjo įkūnyti savo sva
jonę. Bronzinės statulėlės rodė 
jos lengvabūdiškumą ir išlaidu
mą. Bet nieko nepadarysi. Ji 
gavo atlyginimą už vakarinius 
darbus ir už likučius pirko, ži
noma, gavo barti. Bet ji jau to
kia — linkus prie meno, dailės. 
Plačialapiai, kasdien laistomi 
augalai buvo jos pasididžiavi
mas; tik bėda su rainu kalinu: 
nors nekartą buvo baudžiamas, 
vis prie jų lindo.

Kartą visa šeima buvo laba: 
gerai nusiteikusi. Pavyko įgyti 
nebrangiai išsimokėtinai, nedi
delėm ra tom, seniai nužiūrėtas 
užuolaidas. Ta proga buvo nu
tarta jaunuolį, jau dažną svc-. 
čią, pavaišint, patališ.kas, atne
šęs nelaimę sumanymas. Jis 
buvo girtas jos artumu, nekon
troliavo savo pakrikusių rankų 
ir. P. ‘ nušlavė j oš puodelį, pa
vertė jį šukėm ir be to dar ap
šiltino jos kelią karsta ’ kava, 
jį* '• l •> x . j- Į-. (

lai buvo per smarkus smūgis, 
ir jis 'nepajėgė sulaikyti' laido
tuvių ašarų. Verčiau jis butų 
netekęs dar vieno piršto, negu 
jai padaręs tokią nuoskaudą.

Jis nenurimo, kol išmeldė jos 
sutikimą pavaikščioti su juo po 
krautuves įr slirąsfi ką nors pa
našų, kas padėtų pamiršti aną 
didį nuostolį.' Ilgai buvo ieško1' 
ta/svarstytą, gąlvota' Pagaliau, 
buvo surastas puodelis, kiiriš 
praretino gedulos šydą jos aky’-, 
še. pasakytoji kaina privertė ją» 
kietai sučiaupti lupas ir prakoš1- 
*tf:1 ne, fietinka. Nors tai’ šūdą-’ 
re ketvirtą dalį jo mėnesines 
algo'š, bet jis kuode su ašarom 
prašė ją leisti nupirkti jai pa
tikusį daiktą. Vargais negalais1 
ji davėsi pcrkąibąma. jo 
pečių nusirito sunki našta. 
p-'JA' • t'( v t ''V?1'. .Naujas puoųęjtis, ypač kąi su
žinojo kainą, tėvelių buvo išgir
tas? Jaunuolis vėl sitgūvd rnalo- 
nę. Ji nuvedu į vadinamą sode
lį, kūr savininkas leido tetkar 
,^is rtOB w nu- 
susę niedepąi. Jis nesuprato vi
sos šeimos entuziazmo. Jo at
mintis atgaivino ošiančių miš- 
pų vaizdus, ir jis tarsi vėl gir- 
dėjo griūvančių galingų medžių 
airhaną. jis niekaip negalėjo 
į>rįySsG sayb džiūgauti, žiūrėda
mas J šiuos miestiškus karlikus.

Nors Jiudna, bet reikėjo pri- 
si pažint i? kad jis liko kaip ir 
buvęs' stabmeldys, gal kiek ap-

P JI*

o ..'čfr-sn ovlt 7 - • ’ ~ . ........................
Kviečiame Tamstas Atlankyti šį Didžiausią Išpardavimą Musų 

6-T4 METINĮ IŠPARDAVIMĄ
Kiekvienas daiktas nepaprastas pirkinys. Atsilankykite ir persitik
rinkite. Jus galite sutaupyti pinigų. Išpardavimas eis nuo Ketvirta
dienio, Rugsėjo 11-tos, iki Ketvirtadienio, Rugsėjo 18-tos—taipgi Ket
virtadienį, Penktadienį ir šeštadienį.

KRAUTUVĖS VALANDOS NUb 9:00 RYTO IKI 10:00 VAKARO

VTCTOR BAGDQNĄS
LOCAL & LONti mSTAkČE'

• ”' '■ " MOVING '"’ vi:-
P<-rk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus • bei ' štoniš. 
Vežami j farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
ga. aiitublas. Taipgi pristatom an-

7 visas miesto - dalis.'
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VlCTORY 0066 

----------s------ i---------- i---- i-J_____u-L ..

jos galiina statyti namus, dirb
ti baldus, visokius įrankius. Ga
na kasinėti žemę ir ieškot ru
dos ! Silpnos rankutės turėjo pa- 
kiloti. Iš tikrųjų, — lengva.

Ant lentynėlės stovėjo keli 
buteliukai. Viename — brangus 
skystimas, išvarąs pyktį ir ego- 
jizmą. Kad.(jlaip privertus visus 
turtuolius išgerti. Antrame —< 
tarsi paprastas bespalvis van
duo, o iš tikrųjų — raminąs 
skausmus vaistas, bet neturįs 
narkotikų sdvmhų. Svarbu, kad 
jis visur iŠ'šiplatihtų ir nutildy
tų kančių dejavimus. Jis — pi
gus,' bet niekini nebuvo rodo
mas, nes baisu, kad kas nors 
jo nemonopblizuotų ir tuo pa
vergtų žmopės.

Per jos veidą perbėgo netikė
jimo grimasa. Jis tai pastebėjo 
ir toliau .^ųįėbcaiškino1 skysčių 
galybęą. '

Kaip pusė girnų akmuo -7— 
nėpapraštas. ■Neišsemiamas c- 
nergijos baltinis. Toks gali ju
dinti gelius fabrikus tūkstan
čius metų. Tam tikros rūgšties 
jašnojima's sukelia galingą re
akciją — jėg^, einančią tik t£m 
tikrais laidais, štai ir jam pri
taikytas aparatas modelis. Dar 
nė visai tobulas. Bus pagerin
tas. Jis galėtų atstoti dinamo.

1 —Bet žmonės niekad nebus 
laimingi, kol viešpataus shiur- 
tas ir priespauda; Reikia san
tvarka pakasti. Aš turiu suba
ręs visą planą, kaip sutvarkyti 
višudmenčš’ gyvenimą. Savo iš
radimus atiduosiu tik tai vals
tybei, kuri sutiks pagal jį pa
rašyti .konstituciją. Ten bus vi
si sotus, sveiki, beveik nieko 

’ •. ♦■••U , . t A ; •nedirbs, patpgiai, gal net ištai
gingai gyveni. Gyvas pavyzdys 
paskatins kitus kraštus taip pat 
šušitvarkytii./

Ji vos sųjaikč žiovulį. Tiesą’ 
pasakius -h per ilgas vizitas. 
Kietas eiti. Bet jis taip įsikarš
čiavęs, lyg . kliedėtų. Gal be-' 
proJis? Štai kur butų jo keis-1 
tumų pateisinimas. Į jos pečius, 
pūstelėjo šaltis, ir ji kruptelejd.

—Daug Sumanymų ir projek
tų yra mano galvoje. Ilgainiui 
gal viską rė'allzuosiu. Jusiį į-, 
kvėptas hš d4ug galėčiau pada-l 
■' ' ii. ’ " • J • ' ' ; ■ •ryti...

—Jau man metas eiti.
—ko'del taip grčitai? Aš no-; 

rėčiau dar kai ką papasakoti. 
Apie busimą gyvenimą... dvie
se...

Jis buvo toks pat bejėgis, su
mišęs, drovus^ kaip ir anuo nie- 
tu, kada pirmą sykį ją lydėjo. 
Šie, g^l ir bepl'dtis ar maniakas, 
bet nebaisus. Gaila. 1

L‘ - dabai geras. Dėkui,

PAVARDĖ .........................   j
ADRESAS ..........................     • !
DĖMESIO: Atsineškit šį kuponą su 
saVim ir įdėkit dėžėn. 5 prizai bus. 
išdalinti dykai. ketvirtadienį, rugsė-' 
jo 18-tą', '9 V. vSk’. Traukimas įvyks 
26-tos gatvės parodos lange.

_1___________ L  i ■ t s______ :_______ ■

DYKAI
66 Sidabrhfiai Doleriai <

i 1-mas Prizas h........ $26.00
2- ras Prizas- v...;...........' 16.00
3- čias Prižas v..... ...... 6.00
4- tas rtjžač .................. 6.00
5- tas Prizas .....  6.00

TA V7* IT* Ą T Šio '6-to Metinio 
■L' tiesė bus dubta
užsakynižį patalais?* ' 

' 1«- -

Išpardavimo laiku daili Damasko Stal- 
dykai su kiekvienais padarytais pagal 

( ■ ,y
4 M Jk

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšieš su mo
demiškomis u ž 1 • i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.*' *5

420 W. 63rd SL 
5883-5849

.1. -V - -

<

areps
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stotie^ —

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

iki 9:16 vai. ryto-’ 
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit'' vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

« t I it 1 I »

PRADĖK TAUPYTI ‘
‘ ŠIANDIE

Ifęįįpigi Užtikrinti!

f

—Jus ■

1

W.V.V.W.V/.\W.W.W.

lt >ar» trt** i 
No. 2761

,r . gįjt* - ;f. r .;r,<

1 NĄUJKNpB
| 1739 So. Halsted St

Čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė

* Adresas.............. ......
t maj i ...
Miestas ir valstija__

.•i f

Dabar Laikas Malevoti!
■..........L

Mes parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime- pilną 
pasirinkimą malevos, varnišų, ’ Šėiakų 'dt 
sienoms popiėrų: ‘ "■
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI PASTATYMAS VISOJ CHICAGOJ

M SĄM HĘLMAfJ
SERVICE WITH Ą SAULE

1411 So. Halsted St.

Taupykite dabar, kad, bedarbei už-V i-*Y< i.Py! b h. • •
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite č Jb;1'.1, . J i < . . i ;
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVJ^GSimd LOAN ASSOCIATION.

INSUREv

Čia jūsų indeliai
/*"' O v* | 4>

nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Į?e<jcraJ Savings and Loand Insu
rance Corporation, Wasliington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry-
♦ 5).< • $. ) j

to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
H- I.. ' .< i

6 vai. vakaro.
• •

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

DK OF PRITEMS
« J __ ____ ____ __

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
o)U8.'f Siųskite ravo orderius:

NAUJIENOS 
1739 So JHalsted St., 
Chicago* DL

. i . •

Vardas —

Adresas .

Miestas __
.4 • V

Valstija .



■NAUJIENOS, ChicagOį III.
5 i

Treciadien., rugsėjo 10,1941

■■

Kaltina Išeikvojimu
$28,750

BENTON, III. — Apskričio 
teisinas apkaltino du buvusius 
AFL Electrical Workers unijos 
lokalo B702 viršininkus ir tre
čią asmenį išeikvojimu $28,- 
758.14 unijos pinigų.

Kaltinamieji yra Eugene E. 
Scott iš West Frankfort, jo 
duktė Elizabeth Scott Whaley 
ir William J. Martin iš Maribn, 
III.

Vienas Žuvo, Kelis 
Sužeidė Audroj
Kita Nelaimė Kelyj į Atostogas.

ZION, III. — Naktį iš pirma
dienio į antradienį audros metu 
iš kontrolės išėjo automobilis 
prie Route 173 ir Kenosha R<L, 
ir susikūlė su kita mašina. 55 
metų kenoshietis, Harry Kronc- 
ke, buvo užmuštas, o keturi 
žmonės buvo sužeisti.

SKOKIE, III. — Prie Albany, 
N. Y., kelyje į atostogas Cape 
Gode, Mass., buvo sunkiai su
žeista 29 metų Mrs. J. Stungis, 
7716 Keeler avenue, Skokie.

North Chicagos 
Suvaržo Vaikus

NORTH CHICAGO, III. — šio 
miestelio valdyba atgaivino se
ną įstatymą, neveikusį per 30 
metų, kuris draudžia vaikams

išeiti jš namų po 9:30 vakare.
Valandai atėjus kas vakarą 

sukauks ugniagesių sirenos. 
Vaikai užtikti gatvėj po 9:30 
gali būti baudžiami.

Žuvo Jauna
Garyiete

GARY, Ind. — Mercy ligoni
nėje mirė 17 metų Gary gyven
toja, Miss Pauline Leventis, nuo 
341 Harrison Street. Pereitą tre
čiadienį ji buvo pavojingai su
žeista, kai Wabash linijos trau
kinys sudaužė jos automobilį 
prie Wabash avenue kryžkelės.

Atrado $12,000 
Žiedais Skardinėj

SPRINGFIELD, III. — Tri
lerių stotyje prie Belleville, Ilk, 
federaliai agentai aprudijusioj 
skardinėj rado penkis deiman
tinius žiedus vertus apie $12,- 
000. Juos buvo pavogusi 22 me
tų čigonė, Dina Nichkles, kuri 
stotyje gyveno.

Atidėjo Elektros 
Darbininkų Streiką

ST. LOUIS, Mo. — AFL in- 
žinierių unija atidėjo streiką, 
kurį rengės paskelbti užvakar 
vakare prieš Union Electric 
bendrovę. Karo departamentui 

įprašant, unija sutiko toliau de
rėtis. Ginčas kilo dėl algų.

Rado Negyvus 
Motina, 2 Vaikus v 7

HASTINGS, Mich. — Savo 
namo pastogėje 32 metų ūki
ninkas Verne Demott rado ne
gyvus savo žmoną Grace ir abu 
vaikus, 2 metų Mary ir 6 mė
nesių Bonnie Lou.

Demott spėja, kad jo žmona 
vaikus nužudė, po to pati sau 
persikirto gerklę dideliu peiliu. 
Priežastis nežinoma.

Jaunas Piktadaris 
Amžinam Kalėjimui

WOODSTOCK, III. — McHen- 
ry apskričio teismas nuteisė 
amžinam kalėjimui 16 metų 
berniuką Richard M. Wesoli'ką, 
už tai kad jis mirtinai sumu
šė ūkininkę Margaret Jung. Ji
sai buvo paroliuotas iš St. Char
les pataisos namų. Mrs. Jung 
buvo jo globėja.

Sudužo Keleivinis 
Traukinys
Vieną Užmušė, Kelis Sužeidė.

FORT WAYNE, Ind: — Ne
toliese nuo bėgių nukrito ir su
dužo Pennsylvania gelžkelio 
keleivinis traukinys. Vienas ke
leivis buvo užmuštas, o keturi 
sužeisti. Traukinys važiavo iš 
Pittsburgho j Chicago. Nelai
mes priežastis nežinoma.

Išliko Gyva Po Pavojingo šokimo

. ' z Tftlenhoto
Ant aukštojo Auksinių Vartų tilto, San Francisco, 

Gal., stovinčią 22 metų Cornelia Van lerland (neštuvuo
se), staiga apėmė pagunda šokti į vandenį. Tiltas yra 
265 pėdų aukščio. Jaunoji mergina šoko, bet buvo pra
plaukiančio laivo išgelbėta. Ji vienok išsilaužė abi ran
kas ir šonkaulį.

Nutroško Trys 
Vaikai

HARDWICK, Minu. — Be- 
žaizdami namie trys maži vai
kai ūkininkų Orval Swenson, 
padegė lovos matrasą ir nutroš
ko nuo durnų. Tėvų nebuvo na
mie.

Trys Žuvo Auto 
Nelaimėje

KEWANEE, III. — Automo- 
bilių susikulime prie šio miesto 
žuvo trys žmonės, 39 m. Roy 
Underwood ir 40 m. Rena New- 
man iš Kevvanee ir 17 metų 
Phyllis Verbout iš Neponset, 
III.

Pranašauja
Šalčius

Chicagos oro pranašas vakai 
perspėjo chicagiečius šiandien 
nepalikti paltų namie, nes iš 
Kanados ateina šalto oro ban
ga. Temperatūra nukrisianti 
iki 50°.

Penkios
Gentkartės

18 APYLINKĖ. — šioje apy- 
linkėję, po vienu stogu ties 903

W. 19th Street, gyvena pen
kios gentkartės Koenig’ų šei
mynos. Carl Koenig, 82 metų 
pra-pra-tčvukas, sako, kad “jau
čiasi dar gana gerai“.

Kūdikis Užsinuodijo 
Maliava

Nuo langų chicagiečių Jaro- 
sz’ų namuose, 1802 W. Superior 
Street, luposi maliava. Jų 2 me
tų sūnūs Anthony užtikęs ma
liavos šmotukų ėmė juos val
gyti, ir dabar guli Children’s 
Memorial ligoninėje. Užsinuo
dijo.

“~KITI~LIETU VI AI~DAKT AR AI ~~
Tet. Hemlock 5849

Dr. Peter Į. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINF
(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. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jFofjn Jf. gsubeilus;

SENIAUSIA m DIDUAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

z Visi TeL YARDS 1741-1742 
1605-07 So. flermitage Avė, 

South Fairfield Avenut 
Telefonas LAFAYETTE 0727

4 KOPLYČIOS VISOSE 
JLFJrllcll CHICAGOS DALYSE

Klaiuyklte musų radlv programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
močiaia, 10:00 vai. ryto » WHIP stoties (1520 K.) 

S« POVILU IALTIMIERU

MADOS

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■ —f ,

IHHHHHHilIHIlIlIlIMIIIIilHllilIi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenuė Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Arenus Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 Weat 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Arena. YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Basi Ittth Street TeL Pullman 1276

No. 4869 — Sportiška išeiginė 
suknelė. Sukirptos mieros. Nuo 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48. į

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1730 
So. Halsted S t, Chicago, III.

Wisconsino Gamtos 
Grožis Tebevilioja 
Chicagos Lietuvius
šįmet tūkstančiai ten vasarą 

praleido

Šįmet t Wisconsinp lietuviams 
Sharkoms — Rliinelandcryje, 
Juodsnukiams — Woodruffe, 
Sharkauskams — Eagle Rive- 
ryje, ir visiems kitiems, kurie 
turi u|dus ar 'kurortus, turėjo 
būti labai geri metai.

•• ■■ ■ ; -1.' t ,“Zarasai” .
Besiklausant atostogavusių 

Chicagos lietuvių pasakojinuį, 
pavydas ima ir norisi traukti į 
šiaurę: persitikrinti ar iš tikro 
ten" tąįpgrąžų, kaip .jietvirti
na j sako j • kad ten tik
ri Liėttrvos- “Zarasai”. I

Wisconsinan atostogoms bu
vo nuvykęs būrys brightonpar- 
kiečių iš SLA 238-tos kuopos, 
J. Kaulinas, J. Povilaitis, “Pa-' 
pa” Paulikas ir , Tony Rupšis 
su šeimomis. Aplankė virš 20 
Wisconsino miestų, užsuko pas 
M. Sharkas Rhinelanderyje, ir 
ilgesniam laikui apsistojo Wis- 
consin Dells’uose, prie Ba- 
raboo.

Matė “zaboborius”
Tiek, sako, gražių farmų, 

miškų ir ežerų pravažiavo, kad 
sunku pasakyti kurios vietos 
gražiausios. Delis jiems labai 
patiko.

Plaukiojo laiveliais po Wis- 
consino upę, žiūrinėjo didžiu
les uolas, ir stebėjosi kaip me
džiai ir kiti augmenys gali ant 
jų išsilaikyti. Jie aplankė indėL 
nų rezervacijas ir imate viso* 
kius indėnų “zabėbonus”. Pa* 
stebėjo, kad išskiriant Wiscon- 
siną, ten daugiausiai automo
bilių iš Illinois valstijdš. Vietų 
apsistoti galima gauti pačiame 
Wisconsin Delis miestelyje, 
taipgi yra daug kabinų apylin
kėje.-. ..

Pataria aplankyti
“Aprašyti Dells’sų negalima, 

patartina juos aplankyti. Esam 
tikri, kad visiems patiks kaip 
ir muiris”, tikriną atosttjginirt-

Jei pasitaikys laisvų sekma- 
' dienių, tai jie Ir vėl irąuks į

Wisconsiną, kad ir vienai die
nai, nes ten iš tikro gražu.

Nepaprasta valstija tas Wis- 
consinas! —J. P.

Murphy Illinois Vy- ' ✓
riausias Teisėjas

SPRINGFIELD, III. — Teisė- 
jas Loren'. E. Murphy isį Mon- 
mouth, Ilk, buvo paskirtas vy
riausiu teisėju Illinois valstijos 
aukščiausiam teisme.

Teismas jau susirinko rudens 
terminui.

Nusižudė Banko
Tarnautojas

KANKAKEE, III. — Vietos 
banko rūmuose nusižudė 66 
metų klerkas, Rubin Brown. Jis 
paliko raštelį, kuriame sako, 
kad “akys eina blogyn”. Poli
cija daro tyrinėjimą ieškodama 
trukumų.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugi j os Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPubllc 7868

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 ’ 

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

t

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPI.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 3fith STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
3

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos 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 popiet. 0 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. 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 Tel.: 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.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CfnRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMIock 7899 
Namų teL REPubllo 4688

DR. HERZMAN ’
TĄ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-rns lubos —r- 

CHTCĄGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos: u

Nūn 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 12L
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS 5

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALuraet 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 2879
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Diena iš Dienos
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VESTUVES, SIDABRINES SUKAKTUVES, 
KI TOS ŽINUTES IŠ CICERO GYVENIMO
Dr, Gussen grįžo. — Rengiama du piknikai

CICERO. — Dr. A. J. Gussen, 
4847 W. 14 St., iš ilgos kelionės 
grįžo sveikas ir tuojau pasinėrė 
darban. Gydo dantis. Jie pa
prastai suskauda kiekvienam. 
Kas butų, jeigu neturėtume 
dantų gydytojų? Dr. Gussen čia 
darbuojasi jau gana seniai pa
cientų turi įvairių tautų ir su 
visais apseina kaip su tikrais 
broliais.

Nesupraskite, kad Dr. Gussen 
vien vyrų dantis gydo, turi 
daug moterų, ir jaunų, o vai
kučiai jį labai mėgsta, nes mo
ka su jais apseiti.

Gražios Vestuvės.
Katiliaus ir Ąnglįckutčs ves

tuvės buvo tikrai šaunios, sve
čių kupinos dvi svetainės Com- 
muijity Hali. O tų valgių ir gė
rimų niekam netruko! Ot, kad 
jaunųjų gyvenimas butų tokia 
turtingas! Linkiu jiems visų tų 
gerybių!

Ir Kitos.
4 j

Ir vėl vestuvės -— jaunas Aįb. 
Pupclis ir Helen < Bagavičiutč. 
Jų vestuvių puota įvyko p. Sha-

meto svet., praeitų šeštadienį. 
Dar “ūžė” ir sekmadienį. Jau
nieji čia-augę ir mokslus ėję. 
Pupelio tėvas buvo biznio žmo
gus. Jau keli metai kaip mirė, 
jaunas būdamas sūnūs augo 
prie motinos.

P. Bagavičiutč turi abu tėvus, 
seserį ir brolį. Ne taip seniai 
dalyvavo “Naujienų“ gražuolių 
konteste ir jeigu ne vedybos, 
tai butų galėjusi dar daug kar
tų dalyvauti — ir laimėli pir
menybę. Dabar reikia linkėti 
jiems laimingo gyvenimo ir au
klėti gražią šeimyną.
Sidabrinės Vestuvės, Sukaktis.

Jonas Samoška čia plačiai ži
nomas, priklauso pne draugijų, 
keletą metų turėjo taverną. Da
bar yra “retired”.

Praeitą šeštadienį Demokra
tų klubo svetainėje, 1608 W. 16 
St. atžymėjo savo 25 metus že- 
nybinio gyvenimo sukaktį. Tu
rėjo daug svečių. Yra vilties, 
jog pp. Samoškai dar gyvens 25 
metus ir drauge švęs 50 metų 
sukaktuves gražaus ir laimingo 
gyveninio.

Stanley W. Bgkun, 26, su ju
lia Banas, 24 * ‘

Leo -Bagroyvski, 32, su W 
riona Langutis, 24

John Zanello, 26, su Harriet 
Šidlauskas, 30

Daniel Geštaut, 25, su Pet- 
ronefa Lutkys, 25

Chąrhs Sarockas, 22, su Va- 
leiie StriakP, 21

Bruno Kiuža, 24, su Mary 
Wasko, 24

Reikalauja
Perskirų

Agnę# Evanuski nuo John 
Evanuski

Antoinette Budris nuo Alex- 
ander Budris

Gauna
Perskiras

A(‘e’o Eutku • r.ur
Sutkus

gimIMAi
ClliCAGOJE

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKĄŲ darbo pusamžis žmo

gus. Už džęriitorių ar handy man. 
Būt aut Vjetos. Suprantaritis visą 
namų darbą. Šaukite Hcmlock 
0707. KĮauškite Tony,

/ Ė • 4 •*!* -JA • '<) . J' * 1 \ ’z y ■ f J • . ■ 4 • <1 •>».n ■ •/ *

HELP •.WĄjN,iED-MALE-FEMALE 
Darbiuiilkų-parbjninkių Reikia
VAIKYNAI IR MERGINOS len

gvam fabriko darbui. Išdirba mo
teriškus hand bagš.

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

FINIŠERIAI MOLDINGUI ir pa
veikslų rėpiams. Geras mokestis* 
pastovus darbas.

CENTURY MIRROR 
1521 West 35th St.

. Matykite. iMSųwajdšnuėh.

HELP VVANTED—i’EMALE 
Darbininkių Reikia

OPERATORS PRIE PLUNGER 
mašinos, kurie gali rišti. Ekstra 
geras mokestis už naktinį darbą. 
Mills Envelope Co., 538 S. Wells.

OPERATQRS, PATYRUSIOS vy
riškus bath robes siūti. Sekcijų 
darbas, geras mokestis, pastovus 
darbas.

CHICAGO» DURO ROBE 
' MANUF. CO.
539 So. Franklin. Antras aukštas.

MERGINA NAMŲ DARBUI.. 
Nereikia skalbti. Vakarais eina na
mo. Užaugę. $8. Hatris, 301 Cent
ral, COLumbus 8782?

MERGINA 'BENDRAM NAMŲ 
DARBUI. Prižiūrėti 2 , vaikus. Gy
venti vietoje. Geri namai, nereikia 
virti. $8. GRAceland 0786.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-žemė Pardaym

PERKAM, parduodam ir maino# 
naipus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už cash aiba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarpavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTĄTE — LOANS- 
INSURANCE

4631 S, Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai,Pardavimui

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

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

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

NIEKUOMET NESIŪLYTA pir
miau, apie l^įi akrų miško, grįstas 
tykus kelias., nauja sekcija pilnai 
apsaugota Highland Park, transpor 
tacija paranki. Kaina $2450, išmo
kėjimai. '
Box E H 5. 1739 So. Halsted St.

A. + A.
JUOZAPAS ABRAMAVIČIUS 

Gyv. 3465 Lituanica Avė.
Mirė rūgs. 7, 1941, 2:45 r., 

sulaukęs 22 m. amžiaus. Gi
męs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Liudviką (po tėvais 
Malinauskaitė), tėvą Mykolą, 
brolį Mykolą, brolienę Mari
joną, seserį Amiliją Zimney, 
vyrą James, dėdę Joną Ab- 
rąmavičių, tetą * Julią ir jų 
šeimą, pusbrolį kun. Edvardą 
ĄbKuaavfaįų, r teĮa -Gil- 
gardienę, v yyrą Antaną, dėdę 
ir tetas Malinauskus ir jų 
šeimas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus koplyčioje, 2314 W. 
23 PI. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, rugsėjp-Sept. 11 
d. Iš kopi. 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus * dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę lieka: Motina, 
Tėvas, Brolis, Seserys Dėdė, 
Tetos ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai. Tel. CANAL 2515.

Piknikai.

Piknikai dar nepasibaigia. 
Nepraleiskite progos juose bū
ti šį sekmadienį. Parapijos sta
tybos piknikas Vytauto darže. 
Būrys moterų jau seniai trusia- 
sj, yra užtikrinta, jog nieko ne
truks, o kam lannė teks, tai ir 
gerų dovanų gaus.

Pirmas ir paskutinis piknikas 
šiemet Lietuvių Liuosybės na
mo bendrovės šį sekmadienį, 11 
dieną, Shady Tręe Grove, Arch
er Ųodd skeršai Oi! Hėifry pur
ką, Willow Springs. Vieta vi 
siems žinoma — Spaičio dar
žas. Bendrovė verta paramos, 
nes lai visuomeniška įstaiga. 
Rengėjai deda pastangas atsi
lankiusius užganėdinti ir dar 
duoda pinigiškas dovanas. Ti
kintas tik 10c. Pasinaudokite vi
si. D.

GAIMINAS, Carol L., 4023 
South Montgomery avenue, gi
mė rugpiučio L'J, tėvai: John 
ir Marcella.

KAMIS, Cęėilia, 1743 West 
16th Street; gimė rugpiučio 28, 
tėvai: Joseph ir Frances.

Lietuvių Piliečių 
Kliubas 12-to Ward(i 
Baigia Vasarą
Rengia rudeninį išvažiavimą 

sekmadienį, rūgs. 14 d.,' Sun 
Sėt Parke

'■•''■'■'■t >’<
DR-STES palaimintos liet.

Chie. ■ Llętr I^tditdrijpj,<53 J38; South 
Halsted St. Visi naęidi kviečiami 
būtinai dalyvauti ęųsijinkipąę, Duo
klės bus priimamos nuo 7:00 v. v.

—Lucille S. Dagis, rast.
TREČIADIENI, RUGSĖJO 10 D., 

įvyks Liet. Socialistų S. Chicagos 
Centralines ir Liet. Darbininkų 
Dr-jos 4 kuopų-bendrąs susirinki
mas “Naujienų” name. Pradžia 8, 
vai. vakaro., Abiej ų kuopų: nariai 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

— Kvieslys.

RANKINIAI LASTERS. Kreipki
tės į čeverykų dirbtuvę.

4444 W. RoosevelL

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

ųditorijpj,' 3133 i South 
visi navidi kviečiami

MERGINA, MOTERIS, 18— 50, 
bendram namų darbui. Keturi šei
mynoje, smagus namas, savas 
kambarys. $8. HOLlycourt 0412.

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

ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
mėn. susirinkimas įvyks rugsėjo 
11 d., 7:30 vai. vakaro Darbininkų 
svet., 10413 So. Michigan Avenue. 
Prašome visų narių būtinai atsi
lankyti, nes daug svarbių reikalų 
turėsime svarstyti. —Valdyba.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BERNIUKAM,, jauniem vyram, 
norintiem dirbti sunkiai, išmokti 
amatą, gera proga.

QUALITY PLATING CO. 
2003 W. Fulton.

•-------------------------------- ;■ ■ ■ ■ . ..... --------- f _________________________________________________

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 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.

AUKŠTAI PRODUKTINGA 120 
akrų farma, mylia rytuose nuo 
Rowley, Iowa. Gerai įtręšta, dirba
ma žemė, kas metus mainomos 
derliaus rųšys. šaunus setas pasta
tų. iy4 mylių nuo geros sudėtinės 
mokyklos. Mokyklos busas prava
žiuoja duris. Puikioj vietoj.

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

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.

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.

I Ui I A Gunčiam GėlėsLO V ti KIS
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So, Hąlst.eo Street

Tel. VARDS 7308

11 F! n A Gėlės Mylintiems 
j I w fn Vestuvėms, Ban- 

10/A kietams, Laidotu- 
vlnm, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE M09

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Edward Gricus, 21, su Es-

telle Potempa, 21
Joseph Seminarą, 28, su Hc- 

len Girdauskas, 26
Frąnk Shimenas, 31, su He

len Sherpetis, 26
Joseph Danihel, 39, su Isabel

Gadwe 1, 45
John P. Kaminskas, 24, su

Lil ian Cygan, 22
Joseph M. Jameszewsk;, 27,

~u Hariet Burba, 22
Stan’cy Cikanauskas, 27, su

Vera Lapie, 25
Anthony Sterbis, 25, su Julia

Scrapin, 22
Andrey Yakush, 24, su Ann 

Dyak, 22

PADEKAVONE
A. A. Pranciškus Waikasas

Gyveno 1749 S. Halsted St. Mirė 3 dieną rugsėjo ir pa
laidotas tapo rugsėjo 8, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Męs, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 

'žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams.
Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, kun. Martinkui ir var

gonininkui Saboniui ir jo žmonai, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sieįą; dėkavojame graboriui S. M. Skudui, kuris 
savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į 
ąmžįnastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius; 
dėkavojame kun. Urbai už jausmingą kalbą kapinėse, grabne- 
šiams, gėlių ir mišių aukotojams, ir pagaliąs dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau, musų myli
mas vyras ir tėveli, sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame:
Moteris Marijona, sunai Kazimieras, Pranciškus, 

Stanislovas ir - Giminės.

Jau vasara baigiasi, nes liko 
įtik keletas šiltų delnelių. Atei
na šalta žiemužę ir vėl reikės 
būti surukusiose svetainėse iki 
išauš pavasarėlįs.

Taigi, kolei dar turime kęle- 
lų/;šiltų jĮįcrjų,. > papįd^įąųkime, 
pakvėpuokime tyru, oru, pasi
gerėkime gražia gamta. Tam 
tikslui yrą rengiamas šis išva
žiavimas.

Bus ir daug dovanų, nes pp. 
Kukaičiai duoda didelį gyvą 
paršą ir 10 sv. sūrį. Kas laimes 
tuos daiktus, tikrai buk laimin
gas. • ’ ;

Dalins bilietus nemokaniai
Kliubas nuo savęs irgi duoda 

dovanų. Jų bus daugybė. Bilie
tai bus duodami veltui visiems, 
kas tik atvažiuos į Sunset Par
ką.

Taigi visi esate kviečiami 
būti su piliečiais, ne vien turė
ti gerus laikus, bet parsivežti 
ir dovanų. Iki pasimatymo;.

Komitetas, N. K.

Klasiškų Šokių 
Išvažiavimas Gerai 
Pavyko
Surinko nemažai aukų; pamo

kos šeštadieniais 
r

Jaunuolių išvažiavimas įvy
ko rūgs. 7 d. Beyerly sodne, 
prie 87 ir Westepn gt. Diena 
buvo graži, publikos susiriųkp 
labai daug, tad ir uždarbis pa
siliko nemenkas. Tas įrodo, kad 
musų publika kilniam darbui 
paramos nešykštauja. Tam 
darbui daug triūso pridėjo p.4a 
Ona Dovgin, p-ia BeliKiėnė, Ro
mualdas Vistartas, ark. Genio- 
tis ir šokių mokytojas Andre
jevas.

Rengėjai
Į išvažiavimą buvo atvykęs 

ir Dr. T. H. Witanowski. Jis 
su lietuviais labai gerai sąnti- 
kiauja, tad ir šianię išvažiayi- 
me jis jaunuolių darbui .paau
kavo dešimts dolerių: ' Taipjau 
šio darbo .-įvertintojais ir. aks? 
tintojais, kurie veik kiekviena-} 
ine parengime dalyvaują,.....yra: 
pp. Sliažai, . Juzė Rašinskiene,1

p-ai Ponuškąi, Alex ir Frances 
Budrikai, p. Kazimieras Janu
sas, 29 ii’ Čanalnort, p-ia Yuš-

M t t- r 1 ki.ėnė, 62 w State gt. < •; 
' i’ 5 'i i' X ' »'•

Ui, H
šis kiarljaš' taipjau turi dide

lės paraniys iš Jonistų ir šv. 
Jono parapijos, nes tam dar
bui aukaujama salė, šviesa ir 
kiti rcikmd/iys. 'ši mokykla sa
vo pamoki Susirinkimus turi 
šeštadieniais kaip 1; vąl. po pię- 
ių’, "o"kitopuš' dienomis pagal 
sutartį, taipjau toje pat vieto
je laikomos lietuvių ir anglų 
kalbos pamokos.
. ; ■ V ’ '•> 4 '.

Į visus mokyklų skyrius pa
togiausiai užsiregistruoti šešta
dieniais po picL Šio išvažiavi
mo visiems dalyviams ir rėmė
jams ir bendradarbiams šir
dingai dėkoja šokių Mokyklos 
Taryba. —Jonas.

REIKALINGAS BUČERYS, uni- 
jistas, arba įstoti unijon. Darbas 
ant visados. 1814 W. 47th St.

VAIKINAI pasiuntiniai, pasto
vus darbas. Kambarys 44. Ajax 
Photo Printing, 39 W. Adams St. 
Harrison 2868.

REIKALINGAS PATYRĘS Ūkio 
darbininkas arba vedę žmonės, dir
bti farmoje. Alga mėnesinė .arba 
inetihė. Box • 2539. 1739 So. Hals- 
;ed St. 4' •

BUjiihiE&S1. UHANGEb 1 
'^Biznio Progos j
PARDAVIMUI RESTAURANTAS, 
Ant gero kampo, daug dirbtuvių 

apylinkėje. Priežastį patirsite ant 
vietos.

2407 West 47th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
marketas. Parduodame su paauko
jimu, nes turime kitą biznį.

5718 S. KEDZIE.

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 
mėneį.
Box F 13. 1739 So. Halsted St.

VIEŠKELIO FARMA, kuone ak
ras. Wolf Rd. (konkryto), šiaurėje 
nuo Irving Parko, apsaugota nuo 
lūšnų, arti mokyklos, elektra. Kai
na $575, $125 cash, $8 į mėnesį. 
Box C 2. 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.

GARDEN FARMA, pietų rytuo
se nuo Higgins Rd., arti Mannheim 
Rd. (La Grange Rd.), grįstas kelias 
elektra, arti mokyklos. Kaina $375, 
$75 cash, $5 į mėnesį.
Box B 8. 1739 So. Halsted St.

5 APARTMENTAI,. 3 ir 2 iam-' 
barių. . Visuose privatinės maudy
nės, štymo šilima. Naujas aliejinis 
šildytuvas, 2 karam garažas, arti 
mokyklų. Pajamų $1,898. Kaina 
$4,750.

5044 S. Princeton.

AKRŲ ŠEIMOS FARMA, nau
jas akmeninis grįstas kelias, elek- 
Sarti įr parankiai 79th St. Har- 

Ave. Xaina $14į0; $300 cash; 
į mėnesį. Box N o, 1739 South 

Halsted St.

Iš Amerikos Katali
ku Bažnyčios 
Veikimo

Pasilinksminimo vakarėlis

Rugsėjo 6 įvyko šv. Jono pa
rapijos pasilinksminimo suei
ga Jonistų salėje, 814 W. 33rd 
St.

Kad. ir buvo šiltas oras, vie
nok publikos ątsilankė gana 
daug ir visi smagiai linksniino- 
si prie geros orkėstros. Pora 
syęęįų gayo( labai gražius prb 
žus. Panašus prizų padalinimai 
būna kiekvieną šeštadiepię i va
karą. Po to ark. Gęuiotią pa
skelbė pranešimus. Jo pareiškiu 
nąus puį)|įk^j labai Jipksmąi; suj- 
tiko, Šękąnt;; šeštadienio, vaka
rą toj ė pat sąlėje ir. ųvėl bus 
panašus pasilinksminimo pa
rengimas jsu muzikos ir šokių 
paįvairinįnųiis.. Visus širdingai 
užprašo parapijos Taryba.

r y ’ • Jona$
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REMKITE TUOS, KURIE
GARSINASI į 

“N A U JI E NO S E” ’

ANIMALS—DOGS—B1RDS—PE1> 
Gyvuliai—-šimjy—Pauliščjaietc.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
GIEDANČIOS KANARKOS 

Papūgos, Love Birds, Tropikų žu
vys, šunys. Geros klėtkos, pritai
kytos paukščiams ir vaistai.

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. Ashland Avė. 

Tel. Hemlpck 7673.

Ė L Krt IT U KE-F1XTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI
Ledauųė ir Jecjui mašina, slicers, 

cash registeris ir mėsai malti ma
šina. Atsišaukite NORmal 8645, 
6030 So. Union Avė.

YVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, -SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

z( RESORTS FOR SALE 
J Kurortai^^Pardavimui
.GRAŽI, PRIE VANDENS nuo

savybė; apsaugota sekcija, Lake 
Co. III, nuo grįsto bulvaro iki 
vandens pakraščių smiltingų by- 
Čių, yra lygi 3 lotams. Kaina 
$1100, $250 cash, $15 į mėnesį. 
Box V J 2. 1739 Sp. Halsted St ..į l- ’' •’ •; * ' u * . > ’

ŠCHOOLS ASjD INŠTRUCTIONS
Mokyklos^ _____

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesniu 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
dar^o? Sąvąm/užtikpnipiųi išmoki
te, vvelding, kąip amat^. Geras mo
kestis vvelderiams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai,

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
vaido ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas W£lderių. Dier 
nos ii’ vaknro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip Įūm parankiau. Atsi
lankykite, ■tėlefojiuokite ar rašykite 
i NATIONAL WĘLDING SGHOOL

Ašhlahd Avė.“ 
Phope Prospečt 0056

DIDELIS, ERDVUS Kalifornijos 
styliaus namas, prijungtas garažas, 
platus, ilgi ir erdvus dirvonai, 
garbanuotų pušų gyvenamas na
mas. Kitkas viduje gali būti pa
rūpintas ąaties pirkėjo. Porą minu
čių tiesiai’ į vakarus nuo Oak Pk., 
kur taksai yra žemi. Kaina $2975, 
$450 cash, $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 Mawr Road, kelios minu
tės iki miesto ribų, per Irving Park 
Rd. Kaina $2975. Išmokėjimai pa
rankus. Box B 4. 1739 So. Halsted 
Street.

BIZNIAVAS FRONTAS Skokie 
bulvaras, Highland Park, galbūt 
gyviausias vieškelis vidur-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.

BARGENAS: 2-flatis, apšildomas. 
Geriausias kampas Marųuette Par
ko sekcijoje. 3 karam muro gara
žas. Beismentas taipgi galima pa- 
renduoti. Telefonai Calumet 2520.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šilima, moder
ni refrigerącija, arkos durys, ąžuo
lo trjmas. Puikus, gerai užlaiko
mas. Metinės .pajamos $1,476. Kai
na $6,000. ■ 5741 Princeton. Engle- 
wood 1025.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
• GREIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS

/ and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

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

Turtas virš $1,000,000.00.

PAGERINTA FARMA KUONE 2 
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. ir North 
Avė. Apsaugota apylinkė, didelė 
nauja Buick įmonė parankiai, bu- 
sai 2 blokai; naujai grįstas kelias 
(nekaštuoja), elektrą, gasas. Kaina 
$375, $75 cash, $5 į mėnesį.
Box D 12. 1739 So. Halsted St.

BEVEIK OAK LAWN širdyje, 
2% akrų nuosavybė Central Avė. 
(tūla suma užvilktų taksų, ases
mentų) .> Kaina $600, $150 cash, $10 
į ‘ mėnesį.
Box I 34. 1739 So. Halstedk £t.

-----------------------------------------------------—f-— ---------- r-T 

DAILI 2 AKRŲ NUOSĄVV^Ė, 
grįstas tykus kelias, elektra, .Ati 
Hickory Hills, Golfo Klubo (93th 
St.), apsaugota apylinkė. ''Kuba 
$750, $150 cash, $10 į mėnesį. 
Box K 50. 1739 So. Halsted Št.

SEKCIJOS IR PUSĖS sekcijos 
linijų kampas, 193x271, abu grįsti, 
arti Higgins, La Grange Rd. Kaina 
$1475, $300 cash, $15 j mėnesį. 
Box I 9. 1739 So. Halsted St.

222 AKRAI, GREĘNE kauntės 
farma, įrengta. $100 už akrą. Tak
sai nebrangus. P. O. Box 403, Car- 
roll, Iowa.

41% AKRŲ, 45 MYLIOS vaka
ruose nuo Chicagos. Pilnas farmos 
trobesių setas, su gražiu 9 kamba
rių namu dailioj vietoj. Kiaulėms 
kūtės, perėti pastatai, modernus 2 
aukštų vištininkas 1400-ms »vištų, 
su pelpingu kiaušinių išvežtoj imu. 
Tekantis vąnduo, elektra name, 
vištininke. Dalį žemės kerta pro- 
kampiai 2 konkryto vieškeliai, ‘ su
darą gerą biznio kampą.

FREO. CALOUN, 
Yorkyille, 111.

PARDAVIMUI IK) geriausių ak
rų, akrai vaisių farmoje, pietų va
karų Michigane, Pilnas modernus 
įrengimas.. Savininkai Earl Spaul- 
ding, Berrien Springs, Mich.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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ANNA KASKAS ŠĮMET DAINUOJA SU 
CHICAGOS OPERA

MRS. ROOSEVELT PALAIDOTA ŠALIA VYRO

Sezonas prasideda lapkričio 8

Anna Kaskas

Šįvakar Didelis 
Masinis Ginklų 
Mitingas Chicagoje
Kalbės LaGuard:a, R. E. Byrd; 
dieną minės visos mokyklos.

A n na Kaskas, garsi Ameri
kos lietuvių dainininkė iš Met
ropolitan operos New Yorke, 
šįmet įeina į sąrašą parinktųjų 
dainininkų, kurie dainuos Chi
cagos operoje.

Ji bus reguliarė dainininke 
“mezzo” ir “contralto” sekci
joje, į kurią įeina taipgi ir Gla- 
dys Svvarthout.

Chicagos opera, ir vėl nuo
dugniai perorganizuota, šįmet 
sezoną atidaro lapkričio 8 d., 
ir per 5-iąs savaites pastatys 26 
skirtingas operas. ?
Statys “Daughter of Regiment”

Kiek žinia, p-lė Kaskas dai
nuos chicagiečiams naujoj ope
roje, “The Daughter of the Re
giment”, kuri Chicagoje bus 
pastatyta panašiai kaip užper
nai Metropolitan Operoje, New 
Yorke, su Lily Pons vedamoje 
rolėje.

Operos vedėjas dabar yra 
Fortūna Galio, San Carlo ope
ros viršininkas, kuris stengsis 
nors kartą chicagiškę grupę 
pastatyti ant pelningo pamato. 
Praeityje ji užbaigdavo metus 
su didžiuliu deficitu.

Bilietai pigesni
Vaidinimai kaip pirmiau 

įvyks Civic Opera rūmuose, 
kas pirmadienį, trečiadienį, 
penktadienį, šeštadieni ir sek
madienį. Bilietai šįmet bus šiek 
tį^k pigesni negu pernai, pra- 
dSlant 83 cent.

Baletas šįmet vėl bus Cathe- 
rine Littlefield Ballet, o diri
gentai Emile Cooper, Gennaro 
Pa pi, ir keli kiti reguliariai bu
vę dirigentai.

• X,

Solistai
Į solistų tarpą apart suminė

tųjų šįmet taipgi įeis Bidu 
Sayao, Vivian Della Chiesa, 
Grace Moore, Elizabeth Reth- 
berg, Richard Crooks, Law- 
rence Tibbett, Irra Petina, Jan 
Kiepura, Ežio Pinza ir keli kiti 
garsus solistai.

Bilietus jau dabar galima už
sisakyti.

Pirmos Pagalbos 
Kliasos f

Per rugsėjo ir spalių mėne
sius Chicagos Raudonasis Kry- 
žus duos pirmos pagalbos pa
mokas visiems chicagiečiams, 
kurie nori jomis pasinaudoti. 
Viso bus 17 kliasų.

Reikia kreiptis j R. K. rašti
nę, adr. 616 South Michigan, 
telefonas 3250.

Nauji Kontraktai 
Chicagos Dirbtuvėms

Vakar karo departamentas 
paskirstė šiuos užsakymus Chi
cagos dirbtuvėms:

American Brake Shoe & 
Foundry Company, the Ameri
can Forge division, $59,555.

Goodman Manufacturing Com
pany, $100,453.
b.-Charles Ę. Larson & Sons, 
Ine., $4,731.

Leitelt Brothers, $9,539.
Presto Gas Manufacturing 

C o m pan y, $1,657.
The Buda Company (Harvey) 

$20,280. ■
Quality Hardware & Maehinc 

Corporation, $38,304. , .
Standard Oil Company, gaso- 

line, $1,181.
■ r ■

Pataria Dabar 
Užsėti Pievas
Rudenį Geriau Negu Pavasarį!

| • Chicagos Parkų distrikto dar
žininkai pataria chicagiečiams 
dabar užsėti plikus sklypus pie
vose. arba jas visai naujai už
sėti, jeigu yra piktžolėm užėję.

Jie sako, kad daugelis klai
dingai mano, kad geriausias lai
kas pievoms užsėti yra pavasa
ris. < Tai. nepraktiška, todėl, kad 
vos spėjus naujai žolei pasiro
dyti, karšta saulė per vasaros 
mėnesius ją išdegina.

Duoda Nemokamai Knygą.
, 4 i ^ . . . . « . < « ..

Užsėjus rudenį, žolė prigyja 
pirm negu šalčiai užeina, o su 
pavasariu ji bus tiek įsistipri- 
jiusi, kad vasaros karščių nebi
jos.

Suinteresuoti parkų raštinėje, 
425 14th Bulvaras, gali gauti 
nemokamai knygutę su patari
mais apie pievų prižiūrėjimą.

Pasitraukė Iš 
America First 
Komiteto

Komitetas “Fight for Free- 
dom” praneša, kad iš izoliaci- 
ninkų America First komiteto 
rezignavo viena jo pirmųjų na
rių ir veikėjų, artistė Lillian 
Gįsh. Miss Gish nesutinka su 
America* First komiteto nusista
tymu smerkti viską ką prezi
dentas Rooseveltas daro užsie
nio politikoje.

•' , r ' NAKttENt’ ACM’P'Tr>)rn>»-
St. Jokūbo episkopalų bažnyčios šventorius, Hyde Park, N. Y., kur vakar 

tapo palaidota Mrs. Sara Delano Roosezelt, 'Prezidento motina. Ji palaidota ša
lia 1900 metais mirusio vyro James ir pirmojo sūnaus, kuris mirė kūdikiu.

Šiandien Chicagoj yra šven
čiama kaipo “Apsaugos-Giūk
ių Diena” — “Defense Day”, 
kurios tikslas yra parodyti ką 
Chicagos dirbtuves ir patys 
chicagiečiai dirba Amerikos ap
ginklavimui.

Jai pažymėti vakare įvyks 
didžiulis masinis mitingas Chi
cagos Coliseume, priel4-tos ir 
Wabash avenue.

Vyriausi mitingo kalbėtojai 
bus Fiorello H. LaGuardia, 
New Yo.rko majorus ir Arperi- 
kos Civil/es Apsaugos komiteto 
viršininkas, taipgi admirolas 
Richard Ė. Byrd.

Dalyvaus unijos
Taipgi kalbės atstovai nuo 

Amerikos Legiono, įvairių uni
jų ir Chicagos miesto valdybos.

Programą mitinge išpildys 
būrys artistų iš Hollywood. 
taipgi Amerikos legiono benai 
ir Karo Orkestras iš Great 
Lakęs laivyno mokyklos.

Bilietai “Naujienose” >
Šiandien ir visose Chicagos 

mokyklose įvyks patriotiški 
programai “Apsaugos ir (rink
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, tai gali gauti bi
lietų “Naujienose”. Už juos 
mokėti irgi nereikia.

Su Profesoriais 
Kartais Taip Būna

t «• ■ . t

Yra begalės anekdotų apie 
profesorius - užuomaršas, bei' 
kaip pasirodė, jiems yra daut 
pamato, štai atsitikimas.

Į Northwestęrn universitete 
mokslininkų suvažiavimą buvę 
atvykęs prof. Harold Skeels iš 
Iowa universiteto.

Važiuojant namo, jisai nuėjo 
prie savo automobilio su vali
zomis, jas; padėjo' ant šaligat: 
vio, atsirakino automobilį, ir 
įsėdęs nuvažiavo. Valizes palike 
ant šaligatvio. Apsižiūrėjo tik 
kai parvažiavo namo į Iowr 
City. Laimei, Evanstono poli
cija valizes atrado.

Kriminalei grand džiurei va
kar buvo atiduotas Edmund 
Campbell, Brldgeporto automo
bilių agentūros ko-savihinkas, 
kuris prisipažino suvažinėjęs 
dviratininką ir pabėgęs iš nelai
mės vietos. Suvažinėtasis mirė.

ŠĮ Vakarą, LSS-LDD 
Susirinkimas

Šį vakarą, rugsėjo 10 dieną, 
įvyks svarbus Liet. Socialistų 
Sąjungos Chicagos Centralinės 
ir Liet. Darbininkų Draugijos 
4 kuopų bendras susirinkimas, 
Naujienų name, pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi nariai yra kviečiami bū
tinai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

— Valdybos.
j ’ ' A <>• t ? ' .•

Šįvakar Pradeda 
Seriją Debatų Karo 
Klausimais
Dalyvaus Paul Dąuglas, Nor- 

man Thomas, gpof. F. L.
Sęhumąp>

Orchestra Hali salėje, prie 
Michigan ir Adams, šįvakar 
prasideda serija debatų įvai
riais karo ir U. S. politikos 
klausimais. Jie užtruks keturis 
vakarus iki šeštadienio.

, Nauja organizacija
Debh’tus rengia “The Chica

go Institute for Public Debate”. 
Tai nauja, Chicagoj nežinoma 
organizaciją, ir spėjama, kad 
ją suorganizavo izoliacinis 
Amei ica First komitetas.

Įžanga į debatus 50c., ir pra
džia 8 v. v.

Žemiau seka jų programas:
Douglas prieš Thomas

šįvakar aldermanas Paul H 
Douglas prieš Norman Thomas

Rytoj Juliau J. Steen prieš 
John W. Maselter.

Penktadienį, Dean W. F. 
Clarke, iš DePaul; prieš prof. 
Maynard C. Krueger, iš Chica
gos universiteto, ir

šeštadienį, prof. F. L. Schu 
man prieš korig. > Kari Mundi 
iŠ S. Dakota. *

------ - ------ - "

Buvo Gudrus Bet 
Pakliuvo

Ne Tiek Bijo Arešto, Kiek 
“Kostuttięnų”

•Prie . 38-tos ir jAįhland avė. 
f ėderaliai agentai suėm ė d u; 
Chicagos butlegerius, Tony Co- 
lanco ir Andy Canijizzaro, nuo 
1515 51st štreet, feif garaže 
jie turėjo “sandėlį”,

Pasirodo, kad apu ije tiek bi
jo arešto,, kiek sąyo “kostume 
rių” keršto. Jie pardavinėjo al
koholį galioninėnęis , skardinė
mis, bet jose buvo trys kvortos 
vandens, o tik viena kvorta al
koholio, neathiiėšto, bet supilto 
j specialę maž$ skardinukę ga- 
lioninės skardinės,.-viduje. Žino
ma, pinigus pasiimdavo už vi
są galioną.

Svarbi Konferencija 
“Mažų” Biznierių 
Reikalais
Svarstys kaip parūpinti žalia
vų ir karo kontraktų mažoms 

dirbtuvėms

Šį penktadienį, rūgs. 12, Chi
cagos Morrison viešbutyje 
įvyksta labai svarbi konferen
cija, šaukiama “mažiems” biz
nieriams pagelbėti.

Dėl ginklų gaminimo ir su
varžymo daugelio žaliavų, ma
žosios dirbtuvės atsidūrė keb
lioje padėtyje. Daugelis turi 
užsidaryti.

Dalyvaus keli tūkstančiai
Konferencijoje dalyvaus keli 

tūkstančiai, smulkių pramoni
ninkų iš visų vidurvakarinių 
valstijų. Jie ieškos būdų kaip 
gauti reikalingų žaliavų savo 
įmonėms, arba kaip gauti ka
riškų kontraktų, kad joms ne
reikėtų užsidaryti ir darbinin
kus išmesti į bedarbių eiles.

Konferencijoje kalbūs keli 
atstovai iš valdžios ir ginklų 
pUogramo vedėjai.

Jei Jums Nuoma
C'

Perdaug Kelia— .
štai Kur Galite Pasiskųsti.
Chicagoj veikia speciale mie

sto komisija tyrinėti kainų kė 
limą. Jos viršininkas yra aid. 
Arthur G. Lindell.

Chicago Real Estate Board 
(namų savininkų organizacija) 
komisijai pranešė, kad ji yra 
nusistačiusi prieš tuos savinin
kus, kurie nuomas bereikalin
gai ir peraukštai kelia, ir juos 
kovos.”

Taigi, nuomininkai, kurie 
jaučia, kad jiems nuomos buvo 
perdaug iškeltos, gali kreiptis 
su skundu į Chi. Real Estate 
Board raštinę, 32 W. Randolph 
st. Central 4688. Kiek toks 
skundas pagelbės, mes nežino
me, bet darome šį praneš iną 
tai įstaigai prašant.

Kiek Kareivių U.S. 
Armijos Divizijoje

Vienas skaitytojas prašo pra
nešti kiek kareivių įeina į U.S 
armijos diviziją.

Karo departamentas infor
muoja, kad jų yra dvi rųšys:

Taip vadinamos “trikampės” 
(triangle) divizijos turi nuo 
10,000 iki 14,000 kareivių.

“Ketvirtainės” (square) divi
zijos būna nuo 15,000 iki 20,000 
kareivių, b kartais siekia net 
25,000.

Dabartinė tendencija yra di
vizijas mažinti.

NEPAPRASTAI LAIMINGI ATOSTOGININ- 
KAI TIE CHICAGIEČIAI AUGUSTAI

Tereikia žemes drebėjimo Califomijoje

Atostogininkai Augustai, Kas* 
tas ir Julija, išvykdami į vaka
rus turbūt amuletus užsidėjo 
arba patrynė kokį nors laimin
gą akmenį Chicagoje. Kaip 
jiems atostogos eina, nežinom, 
bet reikia pripažinti, kad jie 
nepaprastai laimingi.

Kastas Augustas, “Naujienų” 
redakcijos narys, ir Julija Au
gustas, “N.” raštinės vedėja, iš
vyko į Californiją per Labor 
Day šventes, su sesute Edith 
Rimkus ir giminaičiu Al Au
gustu iš Benton Harbor, Mich.

Kai išvyko iš Wisconsino
Pirmiausiai važiavo per Wis- 

consiną į Minneapolisą, Minu., 
gimines aplankyti. Nespėjo jie 
iš Wisconsino išsiristi, kai ten 
užėjo dideli potviniai, ir visai 
netoli vietų, pro kurias jie va
žiavo.

Vėtra
Nespėjo jie apleisti Minnea

polisą — tą miestą užtiko la
bai smarki vėtra, kuri sugrio
vė daug namų, išvartė me
džius ir šiaip pridarė daug vi
sokios žalos už milionus dole- 
rių.

Iš Minneapoliso jie patraukė 
į Montaną valstiją ir Glacier 
National Parką.

Ir sniego pūga
Ten praleidę porą dienų, va

žiavo toliau į vakarus. Ir, tikė
kite ar ne, kaip tik jie išvyko, 
parką ir visą Montana valstiją 
ištiko baisi sniego pūga, kuri 
užvertė sniegu visus kelius ir 
kai kurias vietas tiesiog “atsky
rė” nuo pasaulio.

Pūgos centras buvo mažas 
lietuvių apgyventas kasyklų 
miestelis, Red Lodge, Montana, 
kur kai kurie keleiviai automo
biliuose išbuvo sniego apsupti 
tyrlaukiuose po 24 valandas ir 
ilgiau.

Keli chicagiečiai pavojuj
Tarp užkliuvusių sniege bu

vo jauna chicagietė Margaret 
Stuart, 19, ir 59 metų Georgd 
Potrazt, nuo 2320 Seminary 
avenue. Pastarasis vos nesuša
lo. Buvo sniege “paskendę” ir 
keli kiti chicagiečiai — bet ne 
Augustai. Visus pasisekė išgel
bėti.

Dabar tereikia žemės drebė
jimo Califomijoje, bet iš anks
to galima beveik tikrinti, kad 
jei jis įvyks, tai įvyks kai chi
cagiečiai atostogininkai bus iš
važiavę.

Mitingas 18-toj 
Senelių Pensijų 
Reikalais

Duos Patarimus.
18-ta APYLINKĖ. — Howeli 

Neighborhood rūmuose, 1831 S. 
Racine avenue, šįvakar (7:30) 
įvyks mitingas, kurį šaukia Old 
Age Assistance Union of Illi
nois, senelių pensijų reikalais.

ši grupė nori pensijas padi
dinti $7.50 į mėnesį.

Nuo 11-tos ryto iki 4-tos po 
pietų seneliai, kurie nėra paten
kinti pensijomis arba jų prašė 
ir negavo gali ateiti savo reika
lą išdėstyti.

Nusišovė 
Siuvėjus

Siuvykloje ties 2728 South 
Ridgeway avenue, buvo atras
tas negyvas 44 metų siuvėjas, 
William Klimes. Sale gulėjo re
volveris. Ant stalo buvo rašte
lis, kad “giminės rengėsi jį už
daryti beprotnamyje”.

Klimes gyveno prie siuvyk
los.

VAKAR CHICAGOJE
• Už apiplėšimą buvo suim

ti trys jauni chicagiečiai, Les- 
ter Braun, 18, 2745 Pine Grove 
avenue, policisto sūnūs; 16 m. 
Bernard Ward, 6408 Glenwood 
avenue, ir 18 m. Thomas An- 
derson, 2822 Peterson avenue. 
Jie apiplėšė vaistinę ties 4630 
N. Francisco avenue, ir kelias 
kitas krautuves.

• Ad. 4438 South Homan 
avenue, pasikorė 38 metų Jo- 
seph P. Whalen. Žmona sako, 
kad jis nuolat sirguliavo.

O Perskiras gavo Perry R. 
Pennington, Joslyn Manufactur- 
ing Co., 36th ir Morgan, kon
trolierius. Firmoj dirba kelioli
ka lietuvių.

• Už praktikavimą “medici
nos” ir žmonių apgaudinėjimą 
buvo suimta 48 metų Mrs. C. 
L. Jackson, 102’7 So. Paulina 
Street.

• Prie Laurel avenue, Lake 
Foreste, Northwestern trauki
nys užmušė 17 metų Jack Svve- 
ningsen, Lake Forest High 
School footballininką.

e Dabar Chicagoj yra dali
namos naujos telefono knygos 
su biznierių sąrašais. Jos yra 
44 puslapius didesnės už perei
tas. Taigi, Chicagoj dabar yra 
daugiau biznierių ir daugiau 
biznio negu pirmiau.

• Prie Jackson ir Green į 
valgyklą įvažiavo keleivinis 
automobilis. Vienas žmogus bu
vo lengvai sužeistas.

< Gatvekaris prie Clark ir 
Madison gatvių suvažinėjo 65 
metų Ole Olson, 808 W. Ma
dison Street. Jis guli St. Luke’s 
ligoninėje. Buvo sunkokai su
žeistas.

• 36 metų chicagietis Louis 
Gordan užvedė bylą prieš La 
Šalie viešbutį, reikalaudamas 
$10,000. Viešbučio keltuvo ne
laimėje jam buvo sutrinta ko
ja.

• Į karo laivyną vakar įsto
jo dvi poros brolių, Frank ir 
Stanley Laudat’ai iš Maywood, 
ir Frank ir Cornelius Cook, nuo 
4005 N. Kenmore avenue.

• St. Joseph, Michigane, bu
vo atrastas negyvas chicagietis 
daktaras, Dr. John A. Schram. 
Jis buvo 38 metų amžiaus.

• Lokalė drafto taryba No. 
81 Chicagoje, davė “Al” klasi
fikaciją sunkaus svorio bokso 
čampionui Joe Louis’ui. Klasifi
kacija reiškia, kad armija gali 
jį tuojau paimti tarnybai.

• Po ginčo su žmona 34 me
tų chicagietis Chester A. Kott 
bandė nusišauti. Jis guli ap
skričio ligoninėje. Gyvena ad. 
3314 West Monroe Street.

Referendumas 
Susisiekimo
Klausimu
Sujungs Gatvekarių-Eleveiterių 

Bendrovę.
Miesto valdyba vakar paskel

bė, kad lapkričio 4 d., Chicago- 
je įvyks referendumas nusprę
sti ar piliečiai pritaria planui 
sujungti gatvekarių ir eleveite- 
rių bendroves.

Planas abi įmones sujungti 
buvo galutinai sudarytas šią sa
vaitę po labai ilgų ir vargingų 
derybų.

Derybas su abiejų pusių at
stovais vedė ir plano projektą 
patvritino. federalis teisėjus 
Mičhael Igoe.




