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VOLDEMARAS, MERKYS, URBSYS-SOLOVKU .•v

ROOSEVELTAS KARO LAIVYNUI LIEPĖ 
ŠAUTI Į “AŠIES” LAIVUS

Prezidentas Perspėja Naffus

Vokiečiai patys nutars kokios politikos 
laikytis

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
12 d. — Nuo šio laikotarpio, vi
si vokiečių arba italų laivai, jei
gu jie įplauks į Amerikos pro
tektoratui reikalingas zonas, ta
tai daro vien tiktai savo atsą- 
komybe, paskelbė prezidentas 
Rooseveltas vakar per radiją.

Amerikos karo laivynas gavo 
įsakymą šauti į vokiečių ir ita
lų laivus.

Įsakymai, kuriuos aš, kaip 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karo jėgų viršininkas, daviau 
laivynui ir kariuomenei, liepia 
pravesti šią apsaugos politiką.

Visa atsakomybė dabar pri
klauso nuo Vokietijos. Nebus 
karo su vokiečiais, jeigu vokie
čiai jo neieškos ir nelįs į Ame
rikos saugumui reikalingas zo
nas.

Kalbos pradžioje Rooseveltas 
nurodė, kad vokiečių submari- 
nas paleido torpedas į Amerikos 
destrojerį Greer,; paskandino 
prekybos laivą Steel' Seafarer 
Raudonojoj juroj ir padarė ke
lis kitus užpuolimus. -

Amerikos valdžia visą laiką 
stengėsi palaikyti laisvą preky
bą juromis ir dabar nėra pasi
ryžusi leisti tos jurų laisvės 
varžyti Atlantike arba Pacifi- 
ke-

Vokiečiai, apšaudydami Ame
rikos laivus, norėjo patirti ar

Jungtinės Valstybes ir toliau ty- 
• lomis praleis piratiškus užpuo 

limus juroje. Amerikos valdžia 
negali tyliai žiūrėti į teroris- 
tiškus veiksmus juroje ir sako, 
kad brutalios jėgos atstovai to
liau negali kartoti savo veiks
mų.

Negalima vartoti normalios 
diplomatijos praktikos — notų 
rašymo, kai turima reikalas su 
tarptautiniais nusikaltėliais, ku
rie skandina musų laivus ir žu
do musų piliečius.

Viena tauta po kitos nacių 
tapo praryta, bet Jungtinės Val
stybės nepadarys šios lemiamos 
klaidos. Amerika yra pasiryžu
si ginti visas tas zonas, kurias 
ji naudos karo medžiagos pri
statymui nacizmo priešams.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
12 d. — Aukštas vokiečių val
džios atstovas šiandien pareis 
kė, kad Roosevelto vartoti ar
gumentai yra melas ir kad vo
kiečiai paskandino 22 britų lai
vus, kurie vežė medžįagą į An-

A’.* '

Rooseveltas -senai Amerikos 
laivams liepė šauti į vokiečių 
laivus, sako naciai, bet po va
kar dienos pareiškimo vokiečiai, 
o ne Rooseveltas, nutars ką jie 
turi daryti ir kaip elgtis juro
je. Savo laiku Amerika sužinos 
koks yra vokiečių nutarimas, 
baigė nacių atstovas.

Prezidentas Rooseveltas, rimtimi nuteiktas, dėvįs
* •. r .

juodą kaspiną ant rankovės mirusios motinos gedėjimo 
ženklan, sako kalbą per radiją, perspėdamas nacius ir 
italus,, kad J. V. Laivynas šaus į jų'laivus jęi jie plau
kios Amerikos apsaugos vandenyse.

AMERIKOS APSAUGOS ZONOS l’RIKLAi - 
SYS NUO NACIU, SAKO HULL

Nedarys naciams ofi
cialaus pranešimo

Prietaisas nakties 
skridimui

VVILLIAMS N 
sėjo 12 d. — Stratosferos lakū
nai galės vienu akimirksniu nu 
statyti kurioje vietoje jie ran 
dasi, vartodami naujai išrastą 
Kansas universiteto profeso 
riaus Storer prietaisą.

Storer mokslininkams demon
stravo savo naują prietaisą, ku
ris dviejų žvaigždžių pagelba 
nustato kiekvieną stratosferos 
vietą.

šis naujas instrumentas 
stato lakūno vietą be jokio 
ko žemėje.

, Wis., rug-

nu • 
taš-

Britai nepatenkinti 
, persų spauda

VISUOTINAS STREIKAS NORVEGIJOJE 
SUSTABDĖ VISA JUDĖJIMĄ

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
12 d. — Vokiečių elgesys nu
statys, kurie vandenynų plotai 
bus skailomi Amerikos apsau
gos zonoį^r^ 
laivai šaus į vokiečių karo jė
gas, p§reiške> šekVetorius Hull.

Huįl atsisakė Jaikraštinin- 
kams duoti konkrečius apibrė
žimus, bet priminė, jog turima 
reikalas su plataus mosto užsi
mojimu.

Hull nemano daryti naciams 
jokio oficialaus pranešimo apie* 
prezidento kalbos punktus.

siją, kuri tirs yietos sąlygas.
Pirmininkas Davis tvirtina, 

kad jau renkami medicinos irau 
kiai, kurie ’bųs siunčiami Rusi- 
jon pirma pasitaikiusia proga.

Averell Hąrriman pareiškė, 
kad jo vadovaujama misija ne 
trukus išvažiąP8 iri nu - 
tars duoti .tpakąnęuinai medžią 
gos, kad rusai ląįrpėtų

TEHERANAS, Iranas, rūgs 
12' d. — Britų ir sovietų atsto 
vai šiandien įteikė Irano val
džiai savo protestą dėl nepalan 
kaus įžanginio valdžios kontro 
iuojamame laikraštyje.

Irano ministeris pareiškė, 
langiau panašių straipsnių 
sikartos, bet sąjungininkai 
patenkinti vien ministerio 
reiškimais.

Sovietų atstovai siūlo griež 
čiau, elgtis šų dabartine Iram 
tyaĮdži&ri .

Lindbergh vartoja 
nacių terminus

kac 
ne 
ne 
pa-

/

Nepasitenkinimas 
naciais auga

Amerikiečiai patei
sina kalbą

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
12 d. — Serbijos sukilėliai bu
vo sudaręs nąują . valdžią, bet vo
kiečių ir italų karo jėgos pa - 

. ėmė keliasvsukįlėlių . pozicijas.
Italai skelbia, kąd; sukilimas 

-likviduotas, bet kalnuosąitfelina 
labai, smarkus mūšiai. '

Sukilimas plečiasi į Juodkal
niją ir kitas Balkanų provin
cijas. ",

Hitleris kviečia vo
kiečius aukotis

KOMISARAS VENCLOVA ŪKO VILNIUJE, 
CVIRKA SĖDI LUKIŠKIŲ KALĖJIME

Dr. K. Grinius rašo atsiminimus, Stulgin- 
skas išvežtas Rusijon

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 12 d. — Radiograma (Spe
cialiai “Naujienoms”). — Tiktai Vilniuje rezidavusiems švieti
mo komisarui Antanui Venclovai ir komunalinio ūkio komisa
rui Knyvai pavyko likti neišgabentiems.

Jiedu
Stalino

tebegyvena Vilniuje, keikdami bolševikų okupaciją 
režimą.ir

' DR.’ KAZYS GRINIUS, 
buvęs Lietuvos prezidentas, ku 
ris dabar randasi Kaune ir ra
šo savo atsiminimus.

Bolševikų propagandos akty
vistai, Liudas Gira su sunumi 
ir Petras Cvirka, pagarsėjęs sa
vo romanu “Frank Kruk” Ame
rikos lietuvių išdergimu ir lie
tuvių kultūros niekinimu, sėdi 
Vilniaus Lukiškių kalėjime ir 
mėgina keisti kailį.

Taip pat areštuotas ir uolus 
Stalino garbintojas Andrius Bu
lota su žmona.

Skučas su Povilaičiu 
stovykloj

Prieš p?t karą į Kauną iš So- 
’ovkų atvežtas ir f .arui kilus 
la mingai išsi gelbėjęs bu.ęs mi- 
nisteris Lsonas (Ar tik ntbas 
Jaųtininkų kabineto ministerio 
Leonas? R.) pasakoja, kad So- 
lovkuoge su juo buvo Voldema
ras, Mekys, Urbšys, gejie/olas 
Skučas ir Povilaitis.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
12 d. — Iš Švedijos atėjusios 
žinios tvirtina, kad visuotinas 
streikas praplito po visą nor
vegų teritoriją.

Sustabdyti visi darbai ir ne
pasitenkinimas Quislingo komi
sarais ir naciais kiekvieną va
landą auga.

Paskelbus generalinį streiką, 
vokiečiai privalėjo sustabdyti 
net kariuomenės perkėlimą iš 
vienos vietos į kitą, nes netu
rėjo tinkamų transporto prie
monių.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
12 d. — Adolfas Hitleris šian
dien raštuv kreipėsi į vokiečių 
tautą, prašydamas dar didesnių 
aukų.

Jis prašo vokiečius aukoti ka
riuomenei šiltus drabužius, kad 
galėtų tinkamai praleisti žie
mą.

Vokiečių kareiviai, sako Hit
leris, dviejų metų laikotarpyje 
liejo savo kraują, dabar vokie
čių tauta privalo aukoti karei
viams šiltus drabužius, kad jie 
ir toliau galėtų ginti kraštą.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
12 d. — Didelė amerikiečių dau
guma pateisina Roosevelto pa
sakytą kalbą ir sutinka su jo 
padarytais nutarimais.

Prezidentas gavo labai daug 
laiškų, kuriuose patariama im
tis dar griežtesnių, žingsnių su 
naciais.

* Senatorius Wheeler sako, kad 
Amerikai negresia joks pavo
jus ir prezidentas be jokio lei
dimo ima kongreso teises.

Suomiai reikalauja 
reparacijų

■DĖS MOINES, Iowa, rūgs. 11 
d. — Britai, žydai ir preziden 
tas Rooseveltas stengiasi įvel
ti Jungtines Valstybes į karą 
šiandien pareiškė Ch. Lind 
bergh.

Lakūno paklausyti susirinku 
šieji labai triukšmavo ir daž
nai kliudė kalbėti.

Susirinkusieji išklausė ramia 
prezidento Roosevelto kalbos 
bet pradėjo triukšmauti, kai kai 
bėjo Lindbergh.

Norvegijoj maišto 
nuotaika

Anglai bombardavo 
Baltijos uostų

Kolumbija tikrina 
nacių nuosavybę

HELSINKIS, Suęmija, rug
sėjo 12 d. — Suomių valdžia 
rengiasi reika’.guti iš sovie
tų reparacijų už visus , nuo
stolius, kuriuos sovietų jėgos 
padarė 11739 ir dabartinio ka
ro metu.

Suomių valdžia privalo mo 
gyventojams daugiau, 
milijoną markių už so- 
kariuomenės padarytą

Rusai laimi Dniepro 
žemupyje

ŠTOCKHOLMAS, šv e d i j a, 
rūgs. 12 d. — Visčje Norvegi
joj stiprėja maišto nuotaika ir 
darbininkų unijos pereina griež- 
ton Quislingo režimo opozici
jom

Naciai nuteisė ilgiems me
tams kalėti pagarsėjusius nor
vegų čiuožikus Asbjoem Ruud 
ir Olaf Oekern.

Pašalintas universiteto pirmi
ninkas Didrik Arup ir pa'grob- 
tas visas darbininkų unijų tur
tas. Visi pasipiktinę dviejų uni
jų lyderių sušaudymu.

lai- 
uo- 
mi-

turi

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
12 d. — Praeitą naktį anglų 
aviacija bombardavo karo 
vyno- bazę Kiely ir Baltijos 
stą Rostock, sako aviacijos 
nisterija.

Rostock uoste vokiečiai
sutraukę nepaprastai didelius 
karo medžiagos kiekius, nes iš 
ten veža viską į Suomiją ir ki
tus Pabalčio uostus.

Britų orlaiviai sukėlė didelius 
gaisrus šiame Baltijos uoste, 
nors oras buvo labai blogas.

BOGOTA, Kolumbija, rūgs.
12 d. — Roosevelto pareiškimas 
apie atrastus slaptus nacių ae
rodromus Kolumbijoj sukėlė vi
same- krašte didelio susirūpini
mo.

Prezidentas Santos įsakė iš
tirti visą reikalą ir nutarė im
tis griežtų priemonių tokiems 
reiškiniams pašalinti.

Manoma, kad naciai“ gali tu
rėti tokius aerodromus Barran- 
quilla provincijoj, nes ten vo
kiečiai valdo didžiausius žemės 
plotus.

keti
negu
vietų
žalą.

Sovietų okupacines jėgos 
padarė didelių nuostolių suo
mių pramonei ir rusai priva
lo juos sumokėti.

MASKVA, Rusija, rūgs. 12 d 
— Sovietų karo jėgos šiandiei 
kontraatakavo vokiečius Dniep 
ro žemupyje ir persikėlė pei 
upę keturiose vietose, skelbi? 
oficialus pranešimas.

Smolensko srityje 
niia vokiečius atgal 
naujas pozicijas.

Vokiečiai atsiuntė 
stiprinimų, bet
juos stumia 7 mylias atgal. Ru 
sų laivynas padeda kariuome-

• nei ginti Leningradą.

■B į;
K r jK 1

Bortkevičienė tvarko 
“Varpo” b-vę

Buvęs prezidentas Stulgin- 
kas išvežtas. Buvęs prezidentas 
Dr. Kazys Grinius yra Kaune 
ir rašo savo atsiminimus.

Penia Felicija Bortkevičienė 
vėl tvarko “Vai po“ spaustuvę 
ir stengiasi atgaivinti “Lietu
vos Žinias”.

rusai stu- 
ir užims

naujų su- 
rusai kasdiei

— Vokiečiai priverta nusilei
sti savo teritorijoj vieną britų 
“skraidančią tvirtovę”.

— Senato ir kongreso lyde
rių dauguma pateisina Roose
velto apsaugos priemones Ame
rikos apsaugos zonose juroje.

Raudonas Kryžius 
padės rusams

•....

/ WASHINGTON, D. G„ fagti 
12 d. — Amerikos Raudonasis 
Kryžius šiandien pareiškė, kad 
netrukus siųs savo misiją į Ru-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
■......... ■■ ........

Užsienio departamentas paskelbė, kad vokiečių submarinas 
prie Grenlandijos paskandino dar vieną Panamos registracijos 
laivą, kuris vežė piaistą i Islandiją. Jurininkai plaukioja ma
žuose laiveliuose ir laukia pagelbos.

. Sovietų ambasadorius U man skis išvyksta Maskvon. Ma
noma, kad jis vyks kartu su Amerikos misija. 4

— Rusų karo Jėgos atsitraukė, iš Černigovo ir naciai gra
sina Kievui. ?

— ĄFL pręziflentas Green pareiškė Rooseveltui, kad jis su
tinka su prezidentą nubrėžta politika vakar pasakytoj kalbo-j.

—- Rusų karo jėgos smarkiai puola vokiečius prie Lenin
grado ir vietomis privertė nacius pasitraukti.

— Harriman vakar matėsi su Rooseveltu ir pareiškė, kad 
netrukus išskrisiąs į Maskvą.

Įose britų lėktuvąi smarkiai apšaudė
nacių kanvojų ir paskandino du didelius prekybinius laivus. '

— Vokiečiai giriasi paskandinę 22 britų laivus, bet britai 
sako, kad tiktai vienas laivas tapo sužeistas.

3?

JUOZAS URBŠYS, 
buvęs užsienio reikalų ministe 
ris, kuris dabartiniu metu ran 
dasi Solovkų koncentracijos sto 
vykioje, Rusijos šiaurėje.

AUGUSTINAS VOLDEMARAS, 
panaikinęs demokratinę tvarka 
Lietuvoje ir įvedęs fašistinė? 
gaujos diktatūrą, dabar randas* 
Solovkų koncentracijos stovyk
loje.

ORAS

Dingo daug 
advokatu

Lietuvoje dabar yra apie 150 
lu/ckatų. Advokatų tarybą su
daro pirn ininkas advokatas Zig- 
nas Toliušis ir nariai: Rau.i- 
laitis, Stankevičius ir Naš.iti- 
nas.

Prieš karą Lietuvoje buvo 
apie 280 advokatų.

Mokyklos pradeda 
darbą'"

Drama ir opera rengiasi ru
dens sezonui. Daugumas artis
tų išliko.

Mokslo metai prasideda rug
sėjo penkioliktą dieną. Veiks 
pradžios mokyklos, gimnazijos 
r vyresnieji kursai aukštųjų 
mokyklų.

Vokiečiai gaminasi 
mokytojus

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 12 
d. — Kaune paskelbta apie ruo
šiamus vokiečių kalbos kursus 
aukštesniųjų mokyklų mokyto- 
iams.

I kursus priimami jau buvę 
vokiečių kalbos mokytojai ir as
menys su geru 
vokiečių kalbos 
te.

Priimami ir
dijuoją germanistiką. Baigusie
ji' kursus, kurie tęsis 6 savai
tes, gaus pažymėjimus ir galės 
dėstyti vokiečių kalbą.

pažymėjimu iš 
brandos atesta-

studentai, stu-

Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 6:27; leidžiasi 

— 7:05.
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Surinko $560.00 
Nelaimės Ištiktai
Dikų Šeimynai

Serga vyras ir abudu sūnus
BRIGHTON PARK. — Di

džiausiomis pastangomis ir 
darbu grupelė moterų surengė

World Playhouse
410 So. Michigan.

Tęsias 11:15 A. M. iki vidumak.
39c iki 6:30 P. M.

DABAR rodo
2-rą Didele Savaitę

Naują Sovietų Musical Comedyl 
“VOLGA—-VOLGA”

Gausy bė-štiprios komedijos, kan 
dančios satyros ir žavios muzi
kos. Išgirskite vėliausias melodi

jas nuo Senos Volgos.
Pirmos oficialios karo filmos iš 

Rusijos.

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS 

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
Stovas

ROXY REMEDIES
6859 SO. VVESTERN AVĖ., 

Chicago, III.

labdaringą vhkarą Dikų šei
mai. Tai buvo Mrs. tlikienės 
draugės, kurios suprato ir at
jautė sunkiai ligos perblokštos 
Dikų šeimynos padėtį.

Rengėjos
Vakaro renginiui pasidarba

vo Mrs. J. Sacauskienė, kuri 
užlaiko bučernę ir grosernę po 
adresu 4359 S. Maplewood avė. 
ir kuri vadovavo šiam labda
ringam darbui* Mrt. Jurašienė, 
Mrs. JokUbaUsklėnė it Mrs. 
Norvaišienė — komisijos na- 
rėš; Mrs. M. RupŠis, kuri užlai
ko alaus užeigą po adresu 4358 
S. Western avė., Mrs. Mizerie
nė, Mrs. Č.esna ir Mrs. Mila
šienė, kurios bendradarbiavo 
su komisija, kaip tai aukų, val
gių ir dovanų rinkime. Jos vi
sos aukų surinko suvirš $560.

Daug publikos
Praeito sekmadienio vakare, 

rugsėjo 7 d., K. Gramonto sve
tainėj, 4535 S. Rockwell st., 
tas labdaringas vakaras įvyko. 
Publ.kos prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Visi išreiškė uždo j .ir
tų Dikų šeimynai, o ypatingai 
Mrs. Dikiėnėi, kuri per kol Pli
ką metų vienui viena neša sun
kiai sergančios šeifnos naštą. 
Serga josios vyras ir abudu sū
nus.

Turtuolių Roilianiiški Nuotykiai

m

NAUJIENŲ- ACME) Photo
Korp. Palmei’ T. Beaudctte, 27 metų ainžiaus (de

šinėj), kuris J. V. Armijoje gauha $54 mėhėdfttčs algos, .0
nusisamdę už $1,300 lėktuvą ir nuskrido ^Oakland, 
Cal. į Seattle, Wash., paskelbti stisižiedaViriią su tur
tuole Cobina Wright, Jr. (kairėj), bet šios motina sitsi- 
žiedavimą paneigė. Kareivis Bėaudelte yra Miėhigano 
turtuolių sūnūs. / • 1 • :

Padėka

Ką Veikia L. K 
Ratelio Choras

Perstatys juokingų komediją
Skalių 26 d. Šbkolų svetainė

je, 2245 S. Kedzie, Lietuvių 
Kultūros Ratelio choras persta
tys vieną iš juokingiausių ko
medijų “Moter.ms Neišsimc- 
luosi”.

Prašome tą dieną nieko ne
ruošti, bei ateiti į Sokolų sve-

su iateliečiais.
Choro pamokos

Lietuvių 'Kultūros Ratelio 
choras pradėjo laikyti pamo-

kas. Pamokos įvyks kiekvieną 
antradienį 3336 S. Liiuanica, 
dėmėto svetainėje.

Tatai ateinantį antradienį vi- 
J nariai, visi kas tik mėgsta 
dainuoti, yra kviečiami ateiti ir 
įstoti į musų chorą.

Mes jau turime užkvielimą 
pildyti kelis programos 
d ra u gi j ų parcngimuose, 
reikia gerai pasiruošti.

Nupjrkom apslgyn’mo bonų
Lietuvių Kultūros Ratelis, 

turėdamas ižde gerokai pinigų, 
ntitare ir nupirko du apsigyni
mo bontis, kad tuo padėti mu
sų valdžiai apginti demokrati
ją ir pašalinti fašizmo pavojų.

kilu v 
užtai

METINIŲ PARDA
VIMŲ GALAS

BARGENAI, KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ 

Atsilankykite ir Persitikrinkite. 
1940 
1939 
1938 
1937 
1937 
1936 
1936 
1935 
1934 
1933

Packard ....................
Plymouth 4 Durų .....

De Soto ......................
Ford .............................

De Soto ......................
Plymouth Sedan .........
Buick Sedan ..............
Plymouth Sedan ..........
Plymouth Sedan .........
Plymouth Sedan ..........

150 Kitų Pasirinkimui.

VVENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Divetsey 
Atdara vakarais ir sekmadieniais

$695 
395 
345

235
165 
195 

. 95 
65 

. 35

d

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Komisija ir bendradarbes už 
.iūkas ir dovanas reiškia širdin- 
giaiisią padėką visai dalyvavu
siai publikai šiame labdaringa
me darbe.

Mrs. Dikienė prašo priimti 
nuo jos širdingiausią padėką už 
visą piniginę, medžiaginę bei 
moralę pagalbą. Ji pasiliks ne
užmiršta iki grabo lentos.

Motinos Sunur.

Vyrų Choras 
Rengiasi Prie “P ir 
mo Degtindario”

Solistai bus Marinti Clairė. 
Jolih Caftet) Jan Pėcteė', Clitit 
es Kullman, Igor Goriu, ir ki 
Ii. . ...

Operečių chore, taipgi mažės 
nėse rolėse bus. lietuvaite dai 
nininkė, Helen Bartush.

LINOLEUM Paklojam DYKAI.

CARPE7S^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes TuHiilė Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

CONGOLEUM ............... ?QC
Kvadratinis Jardas

INLA1D 69c iki 95c Kv. Jardas
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard.

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ........ ................. vw
Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek YARDS 5015.

* Lentų
* Medžiagų 

Stogams
«, Medžio 

Rdktnėiių 
Statybai

DABAR
LAIKAS

PIRKTI
Statys veikalą šį rudenį

Praeito sekmadienio rytą į 
pirmas pamokas po atostogų 
susirinko Gbicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, ir po vadovybe p. 
K. Steponavičiaus, pradėjo 
1941-2 sezono darbą.

Jau praeitą pavasarį buvo 
pradėtas mokintis scenai vie
nas iš gražiausių veikalų, ku
riame Vyrų Choras ga.i pilnu 
pasirodyt.. Tai “Pirmas Degtin- 
daris’' arba “Velnias * Išradę

Žymi Anglų Moteris 
Lankys Rąud. Kryž. 
Skyrių Chicago j 
■>r'- ---- -—""

Antradienį Clucagos Raudo
nojo Kryžiaus būstinę aplankys 

žinomojo

pusbrolis.

Pamoko? OTknvOnnia;s

r Į W^r^t,.at!Į2M1^;i^Bįį

ir

8739

Dainuos Ir Helen Bartush

JACK SWIFT>

THE POUARIAN 
ATTACK UPON 

BUENOS AIRES.

opere-
“New
“The

1031M 
tėvai:

reikalingas visų 
pilnas kooperavi-

ATIDA ŠERININKŲ! KlRtt SERIJAI
GRĄŽINKITE JAS PIKNIKO KOMftfcTtf.

PIKNIKAS SU DOVANOMIS
— RĖNGtA — - •

Ciccros Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrove.

Sekmadieni, Sept. 14 d. Pradžia 10 v. r.
SHADY TfcEE GROVE, 

Wil!ow Springs, III. (PriėSdis 0h Mėrtty Pdfk)
CASII DOVANOS bus duotos lairhėjtlsleffls. Natnie gatnlhti val
giai, gėrimai ir tt. CICEROS MOTERŲ CHORAS daihUč-š progfarfie 

MIKE BATUČIO OttKfcSfRA.
įžanga VELTUI. VfetJS ftVlfečtA RENGĖJAI

Lady Mountb.ąttęn 
britų lėktuvnešio<? Illustrious
kapitono žmonai Jos vyras yra 
Anglijos karaliaus.
Lady Moiintbąttcn Chicagon
atvyks lėktuvai -^rjnądiėhio va
kare.

■ii

MORNING STAR KLIUBO 
išvažiavimas:

JEFFER3ON- MfškŲOSE 
Sekmadieni, Rugsėjo 14,1941 

PUS KEPAMAS VISAS AVINAS
Dnug kitų link:fr.3^bių ir pamarginimų. 

kviečia visus Atsilankyti ~ komisija

C’ž!<vieči:*mc visus draustis lt prtžptafliils f ftiUSiį 
SUN AUS AtfifiŪfO

Išleistuves Į Armiją 
NITE CLUB TAVERN 
3359 So. Halsted šifėėt 

Sekmadieni, Rugsejo-Sopk 14 1941
Gėrimai, užkandžiai if tftUžiftd.

tėVAi Walter ik jUOžĖ pAEtbiftAt.

*JHE AURORA, 
MER MOMENTUM 

OVERCOME, 
RUSHES UP TO

Turime 
Didelį 
Pa'sirių- 
kima /J

Trumpas laikas ir užėję pa- 
vasUrm ai dalbai apie namu, 
privertė veikalą atidėti iki šio 
rudens. Taigi su pirmomis pa
mokomis ir imtasi už šio dar 
bo.

Kad tinkamai ir gerai šį vei
kalą sulošti, 
choro narių
mus. Taigi kaip buvę choro na
riai, taip ir nauji yra prašom 
be atidel.ojano ateiti į pamo
kas, kurios įvyksta kas sekma
dienį 9:30 v. ryto p. W. Ncffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt st.

Nauja valdyba
Taip pat buvo perrinkta val

dyba ir išrinkta pastovi biznio 
komisija. Į valdybą išrinkta: 
pirm. A. Vilis, rast. D. Mdleris, 
vice-pirm. P. švelnis, ižd. p. 
Tikutis. Į biznio komisiją pp. 
Dambrovv, Bergeris, Mazola 
S. Saikus. —Choro koresp.

Vėl Transliuos 
Operetės

MBC radio tinklas praneša, 
kad spalių 4 d., vėl pradės trans
liuoti radio pritaikintas 
tęs, “Merry Widow”, 
Moon”, “Šweethearts”, 
Red Mill” it kitas.

GIMIMAI ' 
CHICAGOJE

BARBA,, Maria/ 3538 Ellis 
avenue, gimė rugpiučio 22, tė
vai: Augustiii ir Teresa.

BAGDONAS, Theodofe, 6912 
South Rockwell stteet, gimę 
rugpiučio 22, levai: Theodorė 
ir Anna.

BENEDYK, Christine, 452o 
South Paulina Street, gimė rug
pjūčio 26, tėvai: Joseph ir An
geline.

JAVOR," Lawrence, 1801 
21st Placo, gimė rugpiučio 
tėvai: Lawrence! ir Anna.

JELEN, Edward J.» 929 
32nd Street, gimė rugpiučio 31, 
tėvai: Edward ir Jean.

KAZEN, Jpyce, 52 W.
Plaee, gimė rugpiučio 31, 
Robert ir Vera.

KIBELKIS, Patricia, 
Colfax avenue, gimė rugpiučio 
29, tėvai: Albert ir Annmarie;

MICKUS, Raymond P., 4323 
South Wells Street, gimė rug
piučio 29, tėvai: Peter ir Mae;

OBBISH (?), Ronald E., 4321 
South Fairfiled . avenue, girde 
rugpiučio 31, tėvai: Joseph ir 
Helen. ,

PALUS,' ------ x----------, 4055
Archer avenue, gimė rugpiučio 
29, tėvai: Tėd ir Ruth.

PUIKIŲ
Svetei iii

Mallory 
Skry
bėlių
ArroW 
Marš
kinių 
ĮVAIRIŲ 
hUšIŲ 
JAKETŲ

w.
24,

Martinkaus
VYRIŠKU KUBU 

KRAUTUVĖ 
3358 So. Halsted St. 

Phone YARDS 1066

STAGIGBR8 A3 DtS-RA^. BOLTS AND HEAT m 
0EAMS BEGI N LAPP1NG UPTHE ROCKET

100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitlnjtal reliktą, kaA baralkltž 
teikia 100% ApMMiffoa ir 100% Pataluos 
Fittlnrs, ’ Mumi tikslas yra pa- 
gelltMi jums visokeriopais sa
limais budais ir sutelkti Jums 
pasitenkinimą, kokio niekuomet 
pirmiau neturėjote. PRAŠY
KITE FITINGŲ DYJtAI Ir pa
mėtykite, kaip justi paral#tft* 
gali būti pritaikytos, arba 
įraukite nauja parailtf toli* 
p’grlal kaip ut Sfl, Ir turėsite 
nuostabias pasėkas t arba rte 
Rykite praėydaml Informacijų 
DYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

,!0 m. patarimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Danifcn Avė. Tel. Artf- 
įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIĖN 11 iki 8, 
Selunadienį iki 2 vai.
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šeštadienis, rugsėjo 13, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVIU TREMTINIU SOVIETŲ RUSIJOJ 
GELBĖJIMO REIKALU

Gal Ir Mes Tuoj Susilauksime

Kaip žinoma, bolševikai 175. Be to, Sibiro geležinkelio 
traukdamiesi iš Lietuvos išsi
vežė netoli šimto tūkstančių 
lietuvių, iš kurių vien tik į 
Altajaus kraštą Azijoje ir į Si
birą išsiųsta apie trisdešimts 
tūkstančių. Altajaus krašte 
tremtiniai paskirstyti sekančiai: 
Lokot geležinkelių stotis — 
1225, Kohmda gel. stotis 
2625, Eis gel. stotis — 9841, 
Barnaul — 2065 ir Zacainov—

PATAISOS
Tinkamos

stotyse išsodinta 1015 tremti
nių. Tarp daugelio lietuvių Bar- 
naul gyvena Vilniaus kraš.o 
lietuvių veikėjas ^Kastas Stašys, 
Domicėlė Gineitienė iš Taurag
nų su dviem sunums, Ona Žo
lienė su trim mažom dukrelėm, 
Reinių šeima iš septynių asme
nų, Jasėnai ir daugelis kitų.

Nereikia ir kalbėti, kad ji?, 
visi yra reikalingi pagalbos 
šiltais rūbais, maistu ir medi
kamentais. Patirinėjus galimy
bes siųsti jiems daiktų paaiškė
jo, kad dabart nėmis sąlygo
mis tas yra nepaprastai sunk i, 
nes, viena, siuntiniai ilgai už 
trunka kelyje, o, antra, ir ma
žiausias pakiečiukas apdėtas di
deliais mokesčiais.

M

Visų Rųšių

FURNASAMS
žinių apie Sovietų 

išblaškytus tremti- 
šelpimo darbas (L r 
nuo susitarimui su

Miss Dorothy Sims gėrisi sniegu, kuris šiomis dieno
mis aplankė Denver, Colo., per sniego audrą, kuri siautė 
nuo Montanos iki Colorado.

• PEČIAI
• RANGĖS
• BOILERIAI

MES GALIME APTARNAUTI 
KIEKVIENĄ REIKALĄ 

TEISINGA KAINA!

Northwestern
STOVE 

. REPAIRCO. ■
662 W. ROOSEVELT RD.
312 WEST 63rd STREET
2323 MILWAUKEE AVENUE
8816 COMMERCIAL AVENUE

Telefonas:

MONROE 6600

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Net ir lenkai, kurie daugiau
sia turi galimybių, kaip tenka 
patirti, iki šiol konkrečiai savo 
tremtiniams pagalbos suteikti 
nepajėgė. Daugiausia ką jie yra 
padarę, sudarę pašalpos daib.h 
reikaLngus komitetus ir surin
kę tikslių 
Rusijoje 
nius, bet 
priklauso
Sovietų Rusja. Didelis klausi
mas, ar bolševikai sutiks įsileis
ti be muito rubus ir kitokius 
daiktus, kurie butų naudojami 
ištremtiems lenkams išdalinti. 
Iki šąjį bolševikai vartotų 
daiktų visai neįsileidžia, o nau
jų galima siųsti ne didesniais 
paketais, kaip vienuolika sva
rų. Siuntinys kelyje užtrunka 
nuo trijų iki šešių mėnesių.

Tremtinių gelbėjimo atžvil
giu lenkai yra daug geresnėje 
padėtyje negu \ lietuviai. Mat,' 
jie turi užsienyje savo valdžią, 
kuri su bolševikais yra suda
riusi atitinkamas sutartis ir ve
da derybas dėl lenkų tremtin ų. 
Mums dabartinėmis sąlygomis 
tenka tik laukti ir žiūrėti, kaip 
pasiseks lenkams, o po to, gal 
būt, prašyti Amerikos ir Ang
lijos valdž ų, kad tarpininkau
tų prieš bolševikus ir padėtų 
sudaryti panašias gelbėjimo są
lygas, kaip ir jiems. Amerikos 
Raudonasis Kryžius taip pat 
Sovietų Rusijoje savo atstovo 
neturi. Jei jam butų sudarytos 
sąlygos laisvai veikti tenai, A- 
merikos lietuviai neabejotinai 
juo pasinaudotų nelaimėje atsi- 
durusiems broliams gelbėti.

Kaip dabar kad reikalai sto
vi, tai lietuviams Sovietų Rusi-

ra, kaip tik mažais pakiečiu- 
kais, nedidesniais, kaip po vie
nuolika svarų. Iki šiol, kiek 
man teko patirti, nei lenkai, 
nei žydai nėra gavę išimčių ar 
privilegijų iš bendros padėties 
ir tik 
pagal 
čius

gali pagelbėti sav.škiams 
jau nuo senai galiojan- 

bendrus nuostatus. Ka- 
ir tokiomis sąlygomis

yra norinčių pagelbėti, tai jas 
paduosiu detaliai.

Įvairiuose Amerikos mies
tuose yra firmų, kurios tarpi
ninkauja pakietų siutimui į So-

yra žinoma poras tokių patiki
mesnių firmų, butentl Kousmi- 
choff PM and Sons, 252'W: 55 
Street, ir Wbrld Tourists, Ine., 
1123 Groadway, corner 25 St. 
Šios firmos priima pakietus į

Kousmi-

mis

i joje kitokio kelio pagelbėti nė-.

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

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St. Tel. CANal 5063

MASTĖS WIND0W SHADE C0.
B., S. J. Vondrak ’ TeL Lafayettc 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR Ų2KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

TAIP, MES GALIME PARŪPINTI

Paskolą

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Be a

*236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

■.. ......

BUYgi^ANP SAVE

1) Vartotų rūbų ir daiktų vi
sai nepriima;

2) Nauji daiktai priimami nę 
didesniais pakietais kaip 11 
svarų;

3) Su daiktais turi būti tų 
krautuvių, kuriose jie pirkti, 
sąskaitos. Tik didelių ir patiki
mų krautuvių 1 (departmeiU 
stores), arba aukščiau minėtų 
bendrovių rekomenduotų krau
tuvių sąskaitos pripažįstamos;

4) Siuntiniai kelyje užtrunka 
tarp trijų ir šešių mėnesių;

5) ’ Rūbams ir smulkiems! 
daiktams muitas apskaitomas 
nuo vertės, o konservuotam 
maistui (herm^ically sealed 
foods) nuo svorio. Muitas i? 
visi kiti mokesčiai turi būti ap
mokėti daiktus įteikiant. Štai

I kokie muitai imami už labiau
siai kasdieni niauji vartojimui

! naudingus daiktus:
................ . 100%- nuo

sąlygomis:
Gatavi rūbai, įvairus
Peiliukai barzdos skustuvėliams .......  100%
Plaukams kirpti mašinėlės ..........   100%
įvairių rųšių barzdos skustuvėliui ......  75%
Elektros lemputės—batareikos (flashl.) 75% 
Įvairių rųšių apavai (batai, šliurės) ....... 75%
Kojinės ....................  :............................. 75%

.. 25%
100%
110%

50%

. 25 

... 55 

... 73 

... 55 

.. 27
32 

... 29 
. 18 
. 90 
..... 6 
$1.58

vertės

cans):
centų uz svarą

NAMAMS MODERNIZUOTI paskolos, automobiliams 
paskolos—visos jos yra dienos darbo dalis čia, Hals
ted Exchange National Banke. Galite gauti paskolą 
savo ypatingam reikalui greitai ir be apsunkinimų. 
iPasinaudokite šiuo patarnavimu, teikiamu tamstoms 1 
didelės, atsakingos įstaigos.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED STREET Prie 19th PLACE
Member Federal Reserve System and 

Federal Deposit Insurance Corporation

Tik UŽ $39:50
DABAR GALITE NUSIPIRKTI 

Naujausios Mados

ALIVA KŪRINAMI ŠILDOMĄ PEČIU 
PEOPLES KRAUTUVĖJ

Vaistai .
Įvairios smulkmenos (siūlai, adatos ir tt.
Rašomoji medžiaga (popieris, rašalas)
Baltiniai ............................... .....................
Vilnonės medžiagos ..................... ....... .

Konservuotas maistas (food in hermetically sealed
Jautiena ................................... ................. 20
Saldainiai ........................ .
Suris (visos rųšys) ...............
šokoladas ............................ .....
Kakava .................................. ...
Kava ........................................ .
Riebalai (lard) ..................... .....
Kumpis ..............  ....
Mėsos produktai .....................
Kondensuotas pienas ............
Arbata ................................ .....
Muilas skalbimui (household)
Tualetinis muilas (tolet) .....
Prie muito mokesčio reikia pridėti dar šiuos: 

Apžiūrėjimo mokestis pakietų iki 11 svarų 
Patarnavimo mokestis .........
Sovietų Rusijos apdr. mokestis 
Leidimo mokestis:
jei pakiete yra nuo 1 iki 5 daiktų ..... :....... .

»» »> >» ” 6 ” 10 ” ’
” ” ” ”11 ir daugiau daiktų ......

Eksportinio supakavimo mokestis:
nuo 1 iki 5 svarų ..............   i.......
” 6 ” 11 ” ..:..........1.. ...v. ..

Persiuntimo mokestis į Azijos Sov. Rusiją:
5 svarai ................................... ....................... .
6 ” ......................................... ........ .... ........
kiekvieną sekantį svarą reikią pridėti po 28 c.,

$1.65
13% nuo pak. vertės

3)
4)

5)

6)

$1.50
$2.00
$2.50

$1.50
$2.00

$2.81
Už

taip kad 11 svarų persiuntimo mokestis ............. ...........
Visus tuos mokesčius sudėjus, įskaitant ir daiktų 

menkiausias pakiečiukas kainuoja bent 20 dolerių.
Tokiu keliu tik labiau pasiturį gali saviškius šelpti. Jeigu 

ir toliau nebus daroma konkrečiu žygių išgauti, lengvatų per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių ar net ir per Amerikos valdžią į 
Sovietų Rusiją patekusiems lietuviams gelbėti, tai iliušų brolių 
ten laukia baisus likimas. *—P. Gulbinas.

$4.24 
vertę,

IPEOPLES KRAUTUVĖ pataria pirkti pečių tuoj aus, 
Atėjus šaltam orui kainos bus aukštesnės ir didis tru
kumas.

PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite visų gerųjų išdirbys- 
čių PEČIUS, QUAKER, MOORE, FLORENGE, SIEGLER, 
COLE, ATHENS, MONOGRAM, FROGIL, AUTOCRAT, 
ir taip toliau.

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Didele nuolaida už seną pečių perkant naują.

PEOPLECIrURNITURĖįJ
MANUFACTURIN4 COMPANYS 

4179-83 Archer Avenue 
Prie Richmond Gatves.

If ^•11 Pažiūrėkit 
j Savo 
Dantis—

\X Visi tai Daro
TINKAMAI PADIRBTOS PLO

KŠTELĖS GERINA JŪSŲ 
IŠVAIZDĄ.

Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klases medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo iki MJE.OO kiekgi ww viena 

KALBAME LIETUVIŠKAI
Pataisymai į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
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.

M A D0 S

No. 4685—Sportiška išeiginė su
knelė. Sukirptos mieros. Nuo 14, 
16, 18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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 pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chieago, IH. 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn

Mieros ..... ......... ....... per krutinę

’ (Vardas Ir pavardė)

. (Adresas) *1 5l.

7 (Miestas Ir vnlstQsX
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Roosevelto-Churchillo balsas Lietuvoje
Per Berną (Šveicariją) atėjo tokia informacija:

“Iš Kauno gauta tikrų žinių, kad paskelbus A- 
merikos Jungtinių Valstybių Prezidento Roosevelto 
ir Didžiosios Britanijos premjero Churchillo sutar
tus aštuonis punktus apie karo tikslus, Kauno stu
dentai surengė simpatijos šiai deklaracijai dėmenis* 
traciją. Studentai bandė nuvykti prie Karo Muzie
jaus, kur yra Nežinomojo Kareivio, žuvusio už Lie
tuvos laisvę, kapas. Tačiau studentai buvo išsklaidy
ti."
Tai yra reikšminga žinia. Ji rodo, kad Roosevelto- 

Churchillo balsas pasiekia ir nacių okupuotąją Lietuvą.
Kas dar svarbiau, ji rodo, kad Lietuvos besimoki

nančioji jaunuomenė stoja už demokratijų karo tikslus, 
o ne už Hitlerio “naująją tvarką".

Jeigu Universiteto studentai, kurie buvo išponėję ii* 
žymioje dalyje net sufafšistėję, šiandien geidžia perga
lės demokratijoms, tai reikia numanyti, kad šis senti
mentas yra dar stipresnis Lietuvos liaudyje.

Lietuvos darbo žmonės savo masėje niekuomet ne
pritarė tai smurtininkų klikai, kuri 1926 m. buvo pagro
busi valdžią į savo rankas ir sutrempusi demokratiją. 
Pergyvenę pasibaisėtiną bolševikų okupacijos vergiją ir 
dabar patekę po sunkia hitlerizmo letena, jie šiandien, 
be abejonės, trokšta laisvės labiau, negu kada nors.

Lietuva išsivaduos!

Tremtiniai ir pabėgėliai
r .7' i

Maskvos komisarai, kaip jau buvo pranešta, išgabe
no j Rusiją, Sibirą ir kitus sovietijos kraštus apie 200,000 
žmonių j vairių tautybių; 60,000 iš jų lietuviai.

Bet bolševikų okupacijos metu kiti žmonės patys bė- 
go iš “tarybų rojaus". Bėgti jie galėjo tiktai į Vokietiją, 
nes kitur visi keliai buvo uždaryti.

Pradžioje bėgo žmonės dešimtimis ir šimtais. Pas
kui tūkstančiais — kuomet Stalinas gu Hitleriu padarė 
sutartį dėl “repatriacijos" (vokiečių kėlimo iš Lietuvos 
į Vokietiją, a lietuvių — iš Vokietijos į Lietuvą).

Po “repatriacijos" priedanga iš bolševikų okupuotos 
Lietuvos išvažiavo į Treciojo Reicho teritoriją, kaip pa
skiausios žinios praneša, 53,000 žmonių! Iš jų tik 23,000 
yra vokiečių kilmės, o 30,000 — lietuviai.

Tik labai maža dalelė jų iki šiol gavo leidimą sugrįž
ti namo.

Tokio Lietuvos žmonių kilnojimo dar nėra buvę. Ims 
daug laiko ir bus be galo daug vargo, iki jie vėl susirinks' 
į daiktą. Tūkstančiams jų, gal būt, daugiau neteks pa- 
matyti savo tėviškių.

- į j *

{sakymas; šauti nelaukiant atakos
__ L

Prezidentas Rooseveltas davė įsakymą laivynui su
naikinti kiekvieną “ašies" silbmariną arba paviršiaus ka
ro laivą, kuHs bus pastebėtas atdaruose vandenyse — At- 
lantike, Bacifikė ar kur kitur.

šitas įsakymas buvo duotas po to, kai vokiečiai pa
kartotinai puolė, be jokios provokacijos, Jungtinių Valė* 
tybių laivus ir du jų paskandino. Prezidentas Rdoševel- 
tas teisingai sako, kad protestuoti ir rašinėti diplomati
nes notas Hitlerio valdžiai, kuri nesiteikė net atsipra
šyti arba pasiaiškinti, sunaikinusi Amerikos piliečių tur
tą ir jų gyvastis^ — butų bergždžias laiko gaišihimas. 1

Nacių piratus, kurie siaučia jurose ir okeanuose, 
prezidentas palygino su nuodinga gyvate, barškančiąja 
angim, kuri yta pasislėpusi Žolėje ir taikosi kirsti praei
viui. Tą gyvatę, sako jisai, reikia sutriuškinti, nelau
kiant, iki ji įkąs.

Šitokio pareiškimo pasaulis seniai laukė iš jungtinių 
Valstybių valdžios, Norint hitlerizmą sunaikinti, kitokio 
kelio nėra. O kad Amėrfka yra nusistačiusi tą barškan
čiųjų angį sutrinti, žino visi, šitas pasifyŽimas stidaTd 
Amerikos politikos pagrindą nuo to laiko, kai rf. V. kon
gresas priėmė “lend-leaseb įstatymą, paSkirdattins bido
nus dolerių kraštui apginti ir Hitlerio priešams padėti.

Berlynas dar nepasakė, kokiu , budu naciai reaguos 
į šitą prezidentė įsakymą. Bet vienas atsakomingas Hit
lerio valdžios žmogus padafŽ tokį pareiškimą:

Užsakymo kalnas
Chicago  j e—paštu:

Metams ..... .   $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ........... ....... 2.00
Dviem mėnesiams .i.,,. 1.50
Vienam mėnesiui ......... .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija - ------------------ 3c
Savaitei--------- ----- —____ 18c
Mėnesiui ..........................  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ...~—_________  $6.00

Pusei metų--------------  3.25
Triips mėnesiams _— 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .-i,..-............ .75

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

Orderiu kartu sU užsakymu

z*

APZVAL
Vincas Trumpa

■ . » ■ 1 ,

Poloniu restituta
4. LENKIJOS ATGIMIMAS

4*

LATVIJOS GEOGRAFINĖ nei Europoje, nei Amerikoje. 
Todėl dabar jau patys naciai 
atmeta savo “kryžiaus karo” 
idėją.

Hitlerio rinktinės gvardijos 
organas “Schwartzkorps*’ rdšo'i

“Yra absoliučiai klaidinga 
matiyti, khd Vokietija ka
riauja prieš Rusiją šti tikslu 
išvadtldti Europą iŠ bolševiz
mo. Vokiečių tauta niekuo
met neturėjo pareigos eiti į 
kfyžiatis katą prieš bolševiz
mą ir ji niekuomet neturėjo 
tikslų paaukoti tūkstančius 
geriausiojo Vokiečių jaunimo, 
kad kitos tautos butų išgel
bėtos nuo bolševizmo.

“Hitlerio pastangos pasiek
ti susipratimą su Rusija bu
vo bergždžios, kadangi Stali
nas užsispyrė karianti šii Vo
kietija. Dabar, praėjus ketu
rioms savaitėms karo> mes 
matome^ kokį milžinišką 
skaičių tankų ir lėktuvų Ru
sija buvo pasidariusi šitam 
tikslui.”
Vadinasi, nacių organas ban

dę pateisinti Hitlerį, kad ne 
“fiureris” yra kaltas dėl karo 
su bolševikais^ o Stalinas. Ma
tyt, tas karas Vokietijoje nėra 
populiarus.

Bet ir bolševikai nenori pri
siimti kaltės. Liepos 3 d. Stali
nas pasakė kalbą iš Maskvos 
radio Stoties, aiškindamas, ko
dėl tas karas su Vokietija kilo. 
Jisai pareiškė, kad sovietų val
džia nedavė jokio pagrindo vo
kiečiams Užpulti SSSR, nes, gir
di, Rusija kuosąžiningiausiai 
vykdė sutartį, kuri buvo pasi
rašyta sU naciais Maskvoje, 
1939 m. rugpiučio 23 d.,

Iš tų pasiaiškinimų tenka pa
daryti vieną'išvadą: kad naciai 
principe nėra priešingi bolševiz
mui, o bdlšėvikai—hitlerizmui. 
Jie susipešė dėl to, kad jie vie
ni antrais nepasitikėjo.

PADĖTIS

f Latvių pasiuntinybės Infor
macijos Biuletenis nurodo, kad 
spauda klaidingai kalba apie 
Latviją, kaip “Rytų Europos” 
dalį.

Geografinės ilgumos atžvil
giu, sako Bidfetenis, Latvija gu
li į Šiaurę rido paties Europos 
centro, prie piet-rytinio Balti
jos juros kranto. Ir štai kaip 
jisai tai aiškina:

“Europos kontinentas tę
siasi į Rytus jr Vakarus daug
maž per 70 laipsnių ilgumos, 
nuo Lisaborios, kuri guli prie 
O0!!* į Vakarus nuo Green- 
wicho iki natūralios Uralo 
Kalnų ribos ties 60° į Rytus 
nuo Greenwicho.

“25° ilgumos į Rytus nuo 
Greenwichq yta daug-maž vi
durys tarp Rytų ir Vakarų 
Europoje, ir tas laipsnis* ei
na pfer patį Latvijos centrą/’ 
Platumos atžvilgiu (Šiaurės- 

Pietų kryptim) Europos centras 
esąs prie šiaurės 53°35’, kuris 
už 140 mylių į pietus nuo Lat
vijos sienos.

Tokiu budu Latvija yra 
“Šiaurinial-Cen tralinės Euro
pos” (North-Central Europe) 

; dalis.
Tai pačiai Europos daliai pri

klauso ir Lietuva, tik jos teri
torija tęsiasi toliau į pietus. 
Pietine Lietuvos siena beveik 
prieina prie paties Šiaurės-Pie
tų centro Europoje.

IR DAR KAIP SPAVIE- 
DOJASI!

Vietinio Maskvos davatkyno 
šulai yra susirūpinę Salomėjos 
Neries, Venclovos, Cvirkos ir 
kitų buvusių Stalino Saulės gar
bintojų likimu: ar jie kartais 
nebus “išsispaviedoję” iš savo 
nuodėmių ir atsižadėję Mask
vos?

Deja, kaip tik taip ir įvyko 
Dr; Pr. Ancėvičius praneša, kac 
bolševikų žvalgybininkai nušo
vė buv. komisarą Glovacką, 
kuomet jisai bandė nuo jų pa
bėgti, ir kad (dar nepatikrinto
mis žiniomis) drauge su juo 
“buvus nušauta ir žinomoji Sa
lomėja Nėris, poemos apie Sta
liną autorė”.

Cvirka ir Liudas Gira su sti- 
nUih “sėdi Vilniaus Lukiškių 
kalėjime it mėgina keisti kai
lį” — reiškia, spaviedojasi.

Buv. švietimo komisaras 
Venclova ir komunalinio ūkio 
koriiisatas Knyva nutarė geriau 
palikti po nacių globa, negu va
žiuoti į sovietų rojų. Jie, kaip 
Aricevičiaus radiogramoje sako-

“tėbėgyvena Vilniuje, keik
dami bolševikų okupaciją ir 
Stati rt o rėžimą.”
Buv. VicC-komisaras PaknyS, 

ištrukęs iŠ GPU nagų, sugrįžo Į 
Kaitrią. Nėra abejonės, kad ir 
jisai keikia ir spaviedojasi.

Komunistiškos stiprybės pas 
juos ne daugiau, kaip pas Pru- 
seiką, kuris anąmet spaviedojo- 
si, bėgdamas iš Koifiintetno, ir 
paskui Vėl spaviedojoši, grįžda
mas į Koininterii^

PATYS NACIAI ATMETA 
SAVO TEORIJA

Pradėdami karą prieš Sovie
tų Rusiją, vokiečiai skelbė, kad 
jie nori išvaduoti Europą httd 
bolšėViznim Bėt šita jų prOpa- 
gdtida iiferfcdo jokio Jirįtarirhd 
4 i.iu.4

Tiesa. Vokietijos valdžia nulems, ąr Amerikos lai
vynas “šaudys", ar ne. Bei Hitleris dabar žino, kad A- 
merika jam iš kelio nesitrauks.

MUSSOLINI APIE SAN
TYKIUS SU MASKVA

Suskaldyta tarp Rusijos, Pru- ’ 
sijos ir Austrijos, knkų tauta ; 
per visą XIX amžių brendo, 
kaip naujas tatitirife organiž- 
mas. Nors ir dabar jai Vadova
vo ponų luomas, kadaise suda
ręs Respubliką ir ją privedęs 
prie iširimo, bet kartu viš smar
kiau į tą tautinį organizmą įsi
liejo ir kiti visuomeniniai sluok
sniai. Tuo pačiu buvusioje Res
publikos teritorijoje brerido ir 
visa eilė kitų nacionalinių vie
netų. Lietuviai, latviai, ukrai
niečiai, gudai vis labiau ugdė 
savo tautinį susipratimą ir for
mavosi j atskirus tautinius or
ganizmus, Rytų Europoje, kaip 
ir visur kitur, pastebime tautė- 
jimo vyksmą. Neveltui istorikai 
XIX amžių pavadina naciona
lizmo atbudimo amžiumi. Bu
vusioje Respublikos teritorijoje 
tas atbudimas vystėsi gana kei
stomis aplinkybėmis, čia visą 
taiką buvo dar labai stiprlis pa
sireiškimas senųjų idėjų, kurios 
jungė visų trijų padalinimų 
aukštesnįjį luomą socialinio so
lidarumo ryšiais ir davė tam 
luomui tani tikrą tautinį atspal
vį. Bet suksimų, priespaudos, 
naujų idėjų ir priešingų pasida
linusių senąją Respubliką vals
tybių reikalą veikiama budo bei 
brendo ir likusi visuomenės da
lis, kurią nei; dviejų Šimtmečių 
bendras gyvenimas, nei kova už 
nepriklausomybę ir laisvę nesu- 
liejo į vieną tautinį vienetą. Tik 
toji visuomenės dalis ėjo naujo 
kraujinio tautiškumo keliu ir 
atsiskyrė ne tik nuo aukštesnio
jo luomo, bet taip pat suskilo 
ir savyje.

Šitas naujai tautinis judėji
mas atitiko bendrą XIX a. rit
mą. Liberalizmas ir demokra
tizmas rengė jam patogią dirvą. 
Aiškus, daiktas, kad tasis judė
jimas sukurė naują pažiūrą 
istoriją. Jis savo tautos praeity
je ieškojo to momento, kada 
per tolimų amžių miglas galima 
buvo įžvelgti gaivališką savo 
tautos pasireiškimą. Tik dėl to 
musų istorikas Narbutas užbai
gė lietuvių tautos istoriją XV.: 
amžiumi, ries nuo XVI a. lietu
vių tautinis gyvenimas įgavd 
tas formas, kurios visai nesuti
ko su naujai atgimstančiu tau
tiniu judėjimu. Dėl to ir S. 
Daukantas pasirinko senąją 
musų istoriją...

Tačiau kiek kitaip vyko len
kų tautos gaivalėjimasis. Turė
dama daugjau galimybės tęsti 
XVIII a. gale nutrukusį politinį 
gyvenimą, ji blaškėsi tarp seno
jo ir naujojo tautybės Suprati
mo. Ją magino ne tik naujas 
tautinis susipratimas, bet dai4 
labiau noras gaivinti ir atkur
ti senąją Respublikos idėją. Be 
abejo, toje kovoje nusvėrė savd 
šviesuomene galingesnis ir skai- 
tingesnis senasis tautybes su
pratimas. Netobulas istorinis 
pažinimas nemokėjo įžvelgti 
skirtumo tarp senojo ir naujo
jo tautybės stipratimo ir supai
niojo pačią tautiškumo Sąvoką. 
Tautinio atgimimo reikalas su
siliejo su senosios Respublikos 
grįžimu. Didelė dauguma len
kų istorikų, išėjusių arbd iš ari- 
stokratijos/ arba iš dvarininkų 
tarpo, gal būt, ir Sąmoningai 
pageidavo tokio grįžimo atgal.

Nepėrseniai buvo iš Italijos 
išlydėtas juodmarškinių legijo
nas į Rusijos frontą, šita pro
ga Mussolini pasakė kalbą, ku
rioje jisai gyrėsi, kad italų tau
ta buvo per inetų metus ruo
šiama šiai galutinai kovai tarp 
Romos ir Maskvos.

Anglų “The Manchėster 
Guardian” nurodo, kad juod
marškinių vadas turi trumpą 
atmintį.. Mussolini, sako jisai, 
ne tiktai neruošė italų tautos 
kovai prieš bolševikus, bet visa 
jo užsienių politika buvo pa- 

gurnu.
“Italija”, rašo tas laikraš

tis, “buvo pirmutinė valsty
be Europos kontinente, kuri 
suteikė pilną pripažinimą So
vietą Sąjungai (1924 m.). 
Dirvą šiam diplomatiniam 
žingsniui buvo paruošęs Kra- 
sinas pasitarimuose su Itali
jos biznio atstovais Geiioa 
konferencijoje ... Mussolini 
kvietė (1930 m.) Litvinovą į 
Milaną su tikslu gauti sovie
tų patamą fašistų planams 
Balkanuose if kartu, kaip pa
aiškėjo vėliau, susitarti dčl 
submarinų statymo Gėnoa 
Uoste rusų Juodosios Jdros 
laivynui. 1933 m. tugsėjo 
niėn., kuomet Stdliilds VfedČ 
derybas su Lėnkija, Romani- 
ja ir Francuzija, tai ir Mus
solini pdsiiilč SoViėtų RusP 
jhi 'naują nepuolimo Sutartį. 
Pagaliau, kai Litvihovas pa
darė Oficialų vizitą Romai,

tai Mussolini, priimdamas jį, 
konstatavo ‘pilną pažvalgų 
vienodumą’ tarp ‘dviejų mo
derniškų musų gadynės revo
liucijų, marguojančių ranka 
už rankos*.”
Šitie faktai primena seniai ži

nomą faktą, kad bolševizmas it 
fašizmas buvo per metų inetnš 
geriausi draugai, — nors Mas
kvos- propaganda apgaudinėjo 
publiką pasakomis apie tai, ,kad 
bolševikai esą “vieninteliai tikri 
fašizmo priešai”.

Del to jie visai nenorėjo supra
sti nei lietuvių, nei latvių, nei 
ukrainiečių (autinių judėjimų, 
štai klaidingo istorijos suprati
mo kilmė, čia reikia ieškoti ir 
restitucijos teisės, ir lenkų tau
tos tragedijos priežasčių.

Did. Karas išjudino visą Eu
ropą. Nuo seno augąs tautinis 
procesas galėjo dabar konkre
čiai pasireikšti. Kariaujančios 
valstybės, bijodamos karo me
tu ypač kėnksmihgos opozici
jos, pačios Skubėjo patraukti 
lenkų tautos simpatijas. Dar 
1914 iri. rusų kariuomenės va
das Nikalojus išleido atsišauki* 
mą į lenku tautą, žadėdamas 
Lenkijai autonomiją ir ragin
damas ją į uniją su Rusija. Au
strija ir Vokietija iš pradžių 
perdaug pasitikėjo savo karine 
pajėga, kad rūpintųsi savo vals
tybėse esančių tautybių lojalu
mu. Bet jau 1916 m., karui ple
čiantis ir pergalei nesant tikrai^ 
ir jos paskelbė bendrą manifes
tą, žadantį sukurti “savarankiš
ką Lenkijos valstybę su pavel
dima monarchija ir konstituci
niu režimu”. Ji bus sąjungoje 
su sąjungininkėmis valstybė
mis. Vėliau jos ypač pabrėžė 
Lenkijos bendradarbiavimą su 
centro valstybėmis ir tvirtino, 
kad tik toje sąjungoje Lenkija 
galės laikytis ir augti į savaran
kišką valstybę. 1917 m. buvo 
sudaryta Austrijos ir Vokietijos 
valdomoje Lenkijoje regentinė 
taryba, kuri turėjo tvarkyti 
kraštą, kol paims valdžią kara
lius arba regentas. Tie visi ak
tai ne tik nekalba apie senosios 
Lenkijos atstatymą, bet nenu
mato ir jos pilnos nepriklauso
mybės.

Nepriklatisomybe ėmė artėt 
iš kito šono. Rusijoje susvyra
vo caro valdžia. Ktinigaikšėįo 
Lvovo vyriausybė kreipėsi vėl 
lenkų tautą, siūlydama jai de
mokratinę santvarką ir nepri
klausomybę, tik karinėje unijo
je su Rusija. Tame atsišaukime 
randame ir vieną įdomią vietą, 
metančią aliuziją į busimus tau
tybių santykius busimoje Len
kijoje. “Rusija tiki, skaitome 
ten, kad tuo pat metu tautos, 
nuo amžių susirišusios su Len
kija bendru gyveniniu, gaus 
tani tikrą garantiją, liečiančią 
jų pilietinę ir tautinę padėtį”. 
Galutirtį žingsnį padarė bolše- 
vistiriė Rusija, kuri pasiskelbė 
atsisakanti nuo Visų sutarčių ir 
aktų, kuriais buVo padalinta 
Lenkija, ir pripažįstanti lenkų 
tautai nepriklausoihybę. Tas 
aktas sukėlė daug ginčų, bet 
faktine jo reikšmė nebuvo dide
lė, nes beveik visas buvusios 
Respublikos žemes šiuo metu 
dar tebevaldė Vokietija ir Aus
trija. Be to, — o tai svarbiau
sia, — jUo tik atsisakoma nuo 
vienos Rusijos teisių į Lenkiją. 
Kokia toji Lenkija turi būti, tas 
aktas nenumato.

Į Did. karo pabaigą Lenkijos 
nepriklausomybe ima rūpintis 
ir Vak. Europos valstybės. 1917 
tn. Paryžiuje susiorganizavo 
lenkų tautinis komitetas, laikęs 
save oficialia lenkų organizaci
ja. Kaip žinome/ Lenkijos ne
priklausomybes briVo reikalau
jama ir 14-kdjė Wilsono straip
snių. To svarbaus dokumento 
13-sis strdipšnis sako, kad “rei
kia sukurti nepriklausomą len
kų valstybę, turinčią apimti ne
abejotinai lėnkų Apgyventus 
plotus, kuriai reikia užtikrinti 
laisvą it saugų priėjimą prie ju
ros ir kurios politinę ir ūkinę 
neprikladsomybę ir teritorinį 
neliečiamumą garantuoti tarp
tautiniu paktu”, šita \Vilsono 
tęsė yta labai svarbi, nes ja rė
mėsi D. karo nugalėtojos Pary
žiaus — Versalio derybose, ku
riose dalyvavo ir Lenkija, it 
per kurias Lenkija įėjo į nepri
klausomų valstybių bęhdrudme-

_ * • < . - ' • ■ * • 'I

nę. Toje tezėje musų reikalui 
reikia pabraukti ypač du daik
tu: tikrai tautinį busimos Len
kijos charakterį ir Lenkijos ne
priklausomybės garantavimą 
tarptautiniu paktu. Joje ne tik 
neminima senos.os Respublikos 
atgaivinimas, bet tautinis nau
jai sukurtos valstybės charak
teris iš esmės priešinasi jos at
gaivinimui, nes ji, kaip, mes nu
rodėme praeitą kartą, visai ne
buvo tautinė.

D. Karo pabaigoje su nema
žu griežtumu buvo iškeltas tau
tę apsisprendimo šūkis. Juo pa
sinaudojo visos atgimstančios 
tautos, ir užtat galima sakyti, 
kad kiekviena jų dabar pati pa
ėmė likimą į savo rankas. Tarp
tautinės sutartys ir pareiškimai 
tik parengė dirvą. Kiekviena 
tauta galėjo pagal savo pasau
lėžiūrą ne tik nustatyti savo bu
simos valstybes pobūdį, bet ir 
nustatyti jos santykius su pra
eitimi, Tos tautos, kurios turė
jo savo valstybinę praeitį, galė
jo pasiskelbti atstatanč.os seną
ją savo valstybę. Reikia pripa
žinti, tai buvo labai paplitęs 
metodas. 1917—18 m. ir vėliau 
Lietuvoje buvo taip pat labai 

. stipri tendencija surišti besiku-

tuva. Tačiau čia nugalėjo nauja 
tautinės valstybės idėja.

Kitas dalykas buvo Lenkijo
je. Čia beveik visos grupės su
tiko su atstatytos Lenkijos “Po
loniu restituta” sąvoka. Ypač 
ta sąvoka buvo brangi J. Pil
sudskiui, nors socialistinės par
tijos išauklėtam, bet savo kil
me ir dvasine struktūra tipin
gam senosios Lenkijos atstovui. 
Nuo 1918 m. Pilsudskis tapo 
neabejotihu atgimstančios Len
kijos vadu ir sukurė busimos 
Lenkijos programą: ji turėjo 
būti išplėsta visai 1772 m. Res
publikos teritorijai. Tiesa, Pil
sudskio programoje Lenkija tu
rėjo būti federatyvinė valstybė. 
Tik tokia ji galėjo apimti ne 
tik Lietuvą, Gudiją ir Ukrainą, 
Jbpt Riekti dar .ir toliau. TUo pa
grindu Pilsudskis sudarė sutar
tį su ikrainiečių vadu Petliura, 
dėl to jis rengė pasikėsinimus 
ir į Liettivą. C

1918 m. lapkričio 11 d. re- 
gentinė tatyba pavedė J. Pilsud
skiui visą vykdomąją valdžią, 
kol bus sušauktas steigiamasis 
seimas. Tą datą lenkai ir laiko 
atstatytos Lenkijos pradžia. 
Valdydamas tik mažą dalį bu
simos Lenkijos, Pilsudskis pir
maisiais savo dekretais nelabai 
aiškiai tekėlė restitucijos prin
cipą. Tai turėjo padaryti stei
giamasis seimas. Bet savo de
krete dėl busimo seimo rinki
mų (1918. XI. 28.) Pilsudskis 
kalba apie “atvadavimą nuo vo
kiečių valdymo tolimesnių prū
sų užimto kraštb dalių”, o taip 
pat ir apie kvietimą į steigia
mąjį seimą Lietuvos ir Ruses 
(taip buvo vadinamas ukrainie
čių gyvenamas kraštas) lenkų.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačius Naujiem s 
vra nandinj-rOs

ON SAU • ATTOUR POSTOmCEORBANK

BUY
UNITED 
STATES

SAVINGS 
^/SoNDS

AND STAMPS

AMERICA ON GVARD!
Above ifi a reproduetion of the 

Tteasury Department** Defenae 
Savlngs Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man** statue by famed sculptor 
Daniel Cheeter French. Defenae 
Bonds and Stamps, on Bale at your

I
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PRASIDĖS KETV^ RUGSĖJO 18-tą, 8:00 VAL. VAKARO
JOSEPH J. GRISK

4631 So. Ashland Avė. YARds 1001
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i Turtas Virš$6,000,000.00j

Apart Apsaugos, Turime Otftfi ORĄ A H 
| ATSARGOS FONDĄ Virš d3UU|ŲŲUiUŲ
f Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
j Savaites dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
į______________dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M._____________
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i LOAN ASSOCUmONof dnc»r>
I JUSTIN MACKIEWICH. Pres. į
I 4192 Archer Avenue

VlRgtnla 1M

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ m STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ OlViSYILlVį 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

Slegaitis
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU šilimą •boilerius •!

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

VVEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta.................... j................

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP 
Sales $10.25taksai ekstra.

TON Y LUKOŠIUS __ 
Geriausias Brighton Park Drabužių

Išvalome, pataisome ii perdirbame visokios rųšies darbu
žius. Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius 
į naujas madas, už , prieinamas . jcąinas. Darbą atliekame 
:'°įrėitai ir 'groti? ttli 'turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tek Lafayette 1310
1 liiiii^^

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei mtrite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti. reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite
"Mes

Jokių nemalonumu
esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwiiters”

0’MAUEY & McKAY, Ine.
W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIA1 AGENTAI Šių Kompanijų 
t.MiRICAN INDEMNITY COMPANY

'COLUMBIA F1RE INSURANCE COMPANY 
IMPER1AL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMĖN’S INSURANCE CCMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CG. 
M1CH1GAN F1RE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOEN1X INDEMNITY COMPANY.
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ACZ4E-NAUJIENU Telephoto
Po drąsaus žygio, kanadiečių, angių ir /.norvegų Kar.:.ii 

užen.č Špicbergeno salų, tuo įgydami sąjungininkams nau
ją ir svarbų jsistiprininių kovoje prieš nacius?’

S. KAPSNYS

VEIDRODĖLIAI
(Tęsinys)

Jos akių ugnis deg.no jo kru
tinę ir kariu laidojo viltį.

—Vargu įstengsiu. Dar pa
bandysiu.

•

Išėjęs susitiko gražuolę — 
garsiąją artistę. Kažkodėl ji ne
kentė jo, persekiojo sarkazmais 
ir pabrėžiama panieka, naudo
jos kiekviena proga jį įgelti. 
Savo gerbėjams net draudė mi
nėti jo vardą, kuris, sake, erzi
nąs jos nervus. Jis tuo visiškai 
nesirūpino ir, jeigu tekdavo su 
ja susidurti, būdavo abejingai 
mandagus, nesistengdavo at
remti jos puolimų, tik pasiša
lindavo.

—Labas vakarus į Nebėki t,

Yra Eilę Metų Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais1

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- $1 dQ.5O 
vinmkas turėtų pamatyti Wmkler Sto- * J 

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

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONĖS įžymusis pro
duktas.

Jis taupo pinigus ir darbą 
tūkstančiams natrių savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pini PressUre Sealed Hopper... 
The Econbmiser Bumer... ir 
daug kitų vienintėliai Winkler sa
vybių. 3 Metų Garantijos Planas.. 
Matykit, kaip Wihkler tryna uolas., 
kanda plieno dūdą,' negadinadamas ir 
nestabdydaihas stokėrio.
STEWART TVARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki 

mu stokėrio.

ARGHER STOKER SALES
4706 So. Westem Avenue

Phone LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Dis

FREEMAN STOKERIAI IR 
WINKLER STOKERIAI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

■ r. « . • ' _<-«>•*»••»• r > — * - _ .j

Nutariau,, kad jų^ ne taip’ jau 
blogas, šiam vakarui noriu jus 
areštuoti. Tegul tai bus mano 
kaprizas. Žinau, kad jus nesi- 
priešinat kaprizams.

—Nesitikėjau tos malones.
—Visko galima tikėtis iš mo

ters. Einam į gobelenų kamba
rį. Ten Vieni uu bičiuliškai pa
plepėsim.

Kaip visados, jis kalbėjo ma
žai, tik retkarčiais įsprausda
mas žodžius, kad butų gyvesne 
šneka. Jame šaipėsi mefistofe
lis. Ji kalbėjo apie savo sieki
mus, idealus, meną, kad nesą 
vyrų, kurie visiškai suprastų 
moters sielą. Ji tikėjosi suras
ti tokį žmogų, bet... Dar vis 
klaidžiojo... Jos posakių tonas 
buvo persunktas viltimi, kad 
tuo žmogum busiąs'jis — gal 
iki šiol neteisingai puolamas. 
Mimika, viliojančios kokietiš- 
kos pozos daugiau reiškė, negu 
žodžiai: padaryk pirmą žingsnį, 
kad mano savimeile nenuken
tėtų, nepraleisk gal vienintelės 
progos. Vadinasi, išvedė jis, la
bai Svarbi, rimta pergalė. Kągi. 
Belieka atšvęsti. Skambučio pa
šaukta jėjo Žibutė.

—Prašau parengti dviem va
karienę su šampanu. Mano po
nia teiksis pranešti savo norus.

Artistė jį apliejo dėkingumo 
kaskadu ir įsigilino į sąrašą.

Buvo pakenčiama, kol jos lu
pos glamonėjo skanėsius. Bet 
kai nuogos rankos apglėbė jo 
kaklą, pradėjo, smaugti jį, pra
bilo aptilęs nuobodis. Jis pasi
naudojo nuovargio intermezzo, 
atsiprašo ir, pažadėjęs tuoj grįž
ti, išėjo. Nebegrįžo.

Parvažiavęs namo be paliovos 
žingsniavo iš kampo į kampą, 
rankiojo minčių pabiras, mėgi
no iš jų sulipdyti aiškias, vie
ningas idėjas, bet nevyko. Pas
kui atsisėdo, paėmė popierį, su
spaudė rankom galvą ir bandė 
išvesti formules. Parašė vieną 
ženklą ir sustojo. Kažkas išar
dė labai komplikuotą mašiną, 
išmėtė atskiras dalis ir nūn

t pr^eš jį stovėjo uždavinys: visą 
I surišti, sujungti į darnų viene
tą. Veltui pastangos. Vėl eme 
žingsniuoti. Pagaliau užmiršo 
savo tikslą'- - iš naujo atrasti 
savo išradimus. Kaieidoskop.š- 
kai keitėsi pergyventi epizodai. 
Nepastebėjo, kad atėjo diena ir 
gatvės atgijo. Nuėjo į miega
mąjį, ten pasižvalgė, lyg kažko 
ieškodamas ir vėl grįžo.

i
Tarnas rado jį sustingusį fo

telyje, išvagota raukšlėm kak
ta.

Po kavos atėjo direktorius 
pakalbėti apio projektuojamus 
veidrodėlius^

—Pagal ;j.UŲs fabrikuosiu i 
naujus modelius. Drįstu primin
ti — kalbėjosi, kad jie butų 
maži, labai iryškiai rodytų ir ne
daug Vietos ■tiž.ifitų ridikiuliuo- 
se... Kad galima butų į juos įdė
ti pudros, dažų lupoms ir kita 
ko, aiškiįio; direktorius.

-?-Taip, kripe Nutartas daly
kas. Vykdyki!-; Norėčiau su ju
mis daugiau ‘pakalbėti, bet aš 
(rupulį nesveikas. Dovanokit* — 
kitą kartą. i

■ Kai direktodius išėjo, jis pa
šaukė tarną.1:

—Atneškit man gerą, tikiu 
veidrodį. :

{sakymas liuvo greit išp.ldy-

—Ką jus ulncšėt?

—Ar jis tikras?
—Tai}), iš ' musų fabriko -- 

su pasididžiavimu pabrėžė tar
nas.

—Senas vėpla. Aš sakiau — 
tikrą, gerą, vaduias, ne musų

Frakuoto senio pečiai 
miai truktelėjo. Praėjo- 
pusvalandis, kol reikalavimas 
buvo patenkintas.

—Taip, čią,— tikras. Pritrau- 
kit arčiau staliuką ir pasta ty
ki t ant jo veidrodį... Galit .eiti. 
Ir nesirodykit, kol aš liepsiu.

Ilgai nagrinėjo, lyg seno pa
žįstamo, jau apmiršto, veidą. 
Paskui išėmė iš spintelės dailų 
revolverį — bičiulio fabrikanto 
dovaną. Mažo kalibro, begarsis. 
Arti pritraukė veidrodį ir pri
glaudė vamzdelį prie smilkinio. 
Taip, šis veidrodis geras — ne
bus kvailo apsirikimo.

Ranka nudribo, visas kūnas 
atsilošė. Iliuzorų išradėjas visiš
kai ramiai sėdėjo. Deš.niam 
smilkinyje buvo tamsiai raudo
na dėmė.

. {GALAS

Apiplėšė 
Alinę

geras

Du revolveriais ginkluoti plė
šikai susirinko $235 nįo 30 
kostumerių ir savinihko alinėje 
ties 4158 Wešt Chicago avenue.

Kai “BKAM” paženklina ilcglinf, Jtjs žinot, 
km! fui yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prieš 1795—reiškia ryškiausia Boiirbon 
savybę, kokia pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint k>ok| skonj turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM leibely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal viena seniausių, aukš
čiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj. 
BKAM y ra jūsų vadas į geresnę boutbon.

JIM BEAM
"10 PROOF

Extra VERTYBĖ
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ

JŪSŲ MĖGIAMAM BAKE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ
Distilled & Bottled by

JAMES B. BEAM DIST1LL1NG G G., Ine.
• Clcrtriont. Ky.

DISTILIUOTO JAI NUO 1795

28 c
Kvadr. pėda.

Kartu facia (karni
zas) ir įrengimas 

DYKAI.

Iš DIRBTUVĖS
TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

✓

Puoškite savo namus U.' S. lankstaus metalo 
aiba medinėmis Venetian Blinds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. Venetian Blind Co.
2917-19 W. FULTON ST. Tel. NEVada 7560

BUDRIKO RUDENINIS
Išpardavimas

dTakandųJ/Ptirlor-Setų, Karpctų, Pečių, R idip ir ,s ibl 
vii.1 Milžiniškas stakas1 užpirktus, kada kainos buvo 
mos.1' NiekO1 nereikia laukti, tiibj ptĮštalOmc.

250 įvairių Pečių, gasinių, anglinių ir aliejinių, 
žymiausių išdirbysčių. Parduodamo po ...................

500 
ir kitų.

žemas

U

Zenith, Philco, Croslcvradio, 1942 RCA Viclor, 
Visiems prieinamomis kainomis nuo

$9.95 $375.00
Elektrikinių Ledaunių, kurios bus išparduotos už

... . $98.50, $148.50
ATIDARYTA NAUJA DIDELE 

KRAUTUVE
3239-41-43 South Halsted Street

Didžiausias pasirinkimas visokių rakandų už prieinamas 
kainas ir lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, =
3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

RADIO PROGRAMAI.
Nedėlios Vakarę 6:30.

. M.
Ketverge i s 7 vai. vakaro.

BUDRIKO 
WCFI^-1000 K. 
WAAF—950 K. Nedėlioms 4:30 P. 
WHFC—1450 K. Kefvergais 7 vai.

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 Rd<. Austin 1171

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND . 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VIOtory 4995 j 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
L. ------------------ -------- - -------- - - —-

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2680

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničlus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an- 
ali> i vdsas miesto dalis.

•1212 So. Halsted St.
• * su k it Tel. VICTOR Y 0066

• FOTOGRAFAS

arcus

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

muziką ir kitus įdomius 
pranešimus.

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

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

NAUJIENOS 
1789 So .Halsted St, 
Chicago, IU.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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“Po Lėktuvą 
Kiekvienai 
Šeimynai”

Fordas Daro Pranašavimą.
DETROIT, Mieli. — Henry 

Fordas pareiškė, kad ir po ka
ro jo dirbtuvės gamins lėktu
vus, ir netrukus ateis laikas, 
kad kiekviena šeimyna turės 
garaže mažą lėktuvą.

Fordo bendrovė vakar išsta
tė dy lenams Lincoln, Mercury 
ir Fordų 1942 metų modelius.

Nelaimėje Žuvo 
Gelžkelietis

CENTRALIA, 111. — Prie 0- 
din, 111., su B and O prekiniu 
traukiniu susikūlė Illinois Cen
tral ekspresas, “Panama Limit
ed.“ Pečkurys B. B. Boyd iš 
Cbampaign buvo užmuštas, o 
inžinierius H. W. Brookbank 
sunkiai sužeistas.

Traukinyj buvo I. C. gelžkc- 
lio prezidentas, J. L. Beven, bet 
jis išliko sveikas.

Kasdien skaitydami 
(^NAUJIENAS” lie- 
(tnviaijįgyja^naudin- 
^"žinių! ir’gerįs pa-.

Garsinkitės “N-nose”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjti Jf. (Kuiieihiff
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
Ir i KOPLYČIOS VISOSE JL/yrVai chicagos dalyse

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

Su POVILU 4ALTIMIERU
ryt-

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 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 Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas IA1D8 1419.

I. J. ZOLP 
1646 We«t 46th Street Phone YARds 0781

3319 Lituanica Avenue '

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 Wert 23rd Place Phone CANaI 2515
SKYRIUS: U-U Kart IMth Street TeL Fnlbnan 127*

Baus Sūnų Už 
Grasinimus Tėvui

Bandė Išgauti $1,000.
Federalis teismas atidavė 

proto specialistams 40 metų ti
kini n ką J. E. Foltz iš Carroll 
apskričio. Jisai prisipažino, kad 
savo 70 metų levui paraše gra
sinantį laišką, reikalaudamas 
$1,000.

Jisai net žadėjęs tėvą “iš
sprogdinti”, ir buvo pasivogęs 
prietaisus bombai iš Kankakee, 
III., arsenalo.

Daktarams ištyrus Fol-z’o 
protą, teismas uždarys jį be
protnamyje arba nubaus kalėji
mu.

Jaunų Republikonų 
Konvencija

SPRINGFIELD, 111. — Va- 
kar vakare Springfieldc prasi
dėjo jaunų republikonų organi
zacijos trijų dienų konvencija. 
Kartu suvažiavo ir Illinois se
nesni republikonai. Kai kurie 
tikisi darbų. 

■?

Patriotai Ir
Kalėjime

DETROIT, Mich. — Detroito 
pataisos namų įnamiai sudėjo 
$2,000 ir nupirko už juos ap
saugos bonų. Jie dėjo po 10 
centų kasdieną.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir, Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

YARds 1138
YARds 1139

NACIU LAIVAI AMERIKOS VANDENYSE RUS ŠAUDOMU F. D. R.

Šūviai iš karo laivo U.S. Pennsylvania simbolizuoja ir pabrėžia Prezidento Roosevelto perspėjimą vokie
čiams ir italams, kad jų laivai neplatfkiotų Amerikos apsaugos vandąjnyse.

Mirė Blanche 
Beinorienė

Beverly kapinėse šios savai
tės pradžioje buvo palaidota 43 
metų roselandietė, Blanche Bei
norienė.

Kilmės ji buvo švedė, ištekė
jusi už p. Frank Beinoro, 9925 
State street. Paliko vyrą, duk
terį Eleanor Rangas West 
Allise, Wis., sesęrį Mary, Tam- 
berl n Mount Greėiiwoode, ir 
brolius Švedijoje.

CIO Organizuos 
Gelžkelių 
Darbininkus

CIO Centras Washingtone 
skelbia, kad netrukus pradas 
organizuoti Amerikos gelžkelių 
darbininkus. Jie nebandys kon
kuruoti su brolijoms, bet eis į 
tarpą tų darbininkų, kurie nė
ra organizuoti, arba yra palai
dai sutraukti po AFL sparnu.

Sumažino
9

Asesmentus 
1941 Metams

Cook apskričio asesorius 
Clark sumažino 1941 m. “per
sonai property” asesmentūs tri
jose Chicagos apylinkėse šiau
rėj — North Side, Lake Vie\v 
ir Rogers Park. Pirmiaus ases- 
mentai siekė $10? 814,000, da
bar — $81,511,000.

Gali parūpinti reika
lingas jums pečių 

dalis
Tik dėlto, kad ta ar kita jū

sų pečiauš ar furnaso dalis yra 
sulužusi arba sugedusi, jus ne
turėtumėt eikvoti kurą arba 
pirkti naują inventorių.

Nuostabiai žemais kaštais jus 
galite nusipirkti reikiamas da 
lis praktiškai bet kuriam pečiui 
arba ftimasvi, padirbtam Jung
tinėse Valstybėse per pastaruo
sius šimtą metų.

Tik paimkite pečiaus vardą ir 
patento numerį, ir įteikite 
Northwestern Stove Repai? 
Kompanijai, G62 West Roose 
velt Boad, ar parankiausiam 
nims tos kompanijos skyriiu 
Jus gausite reikimas daJis, ku 
rios tiks, o darbą gautoms da
lims įdėti gali padaryti prak
tiškai kiekvienas asmuo sau.

• — Sk.

Ofisą Chicagoje 
Atidarė Dr. A. J. 
Valibus
Buvęs Kingston, Pa„ Ligoninės 

Medikalis Viršininkas

Adresu 2408 West 63rd st., 
šią savaitę ofisą atidarė nau
jas lietuvis gydytojas Chicago
je, Dr. Albertas J. Valibus. Ji
sai ne naujokas medikalėje pro
fesijoje. Praktikuoja jau 16 me
tų, bet tik keletą - savaičių at
gal atvyko Chicagon ir nutarė 
čia pastoviai apsigyventi.

Dr. Valibus yp buvęs Nes- 
bitt ligoninės, Kingstone, Pa. 
medikalis viršininkas, ir per ei
lę metų praktikavo tarp Ed- 
wardsville, Pa., Wilkes Barre ir 
aplinkinių miestų lietvių, tarp 
“Pennsylvanijos mainierių”. Jis 
ten buvo legislaturos narys ir 
darbavosi lietuvių organizacijo
se.

Brolis Gydytojas
Ten tebepraktikuoja ir jo bro

lis, taipgi gydytojas, Dr. Alex 
E. Valibus, kuris turi ofisą Mi- 
nersvillėj, Pa., ir yra narys vie
tinės aftšvietos tarybos.

Dr. Valibus yra baigęs Penn
sylvanijos universiteto medici
nos mokyklą. Jisai užsiima ge 
nerale praktika ir -savo ofisą 
aprūpino įvairiais elektriniais 
aparatais kaip spinduliams, kar- 
diografa, taipgi turi X*ray pa- 
tarnavimą* Valandos yra prr 
1 iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki) 
8 vakare. Telefonas yra HEM 
lock 5524. Dr. Valibus gyveni 
su šeimypa ad. 6000 So. Camp • 

bell avenue, tel. HEMlock 1643.’
Chicagiečių Giminaitis

Jisai yra giminaitis naujienie- 
čių pp. J. Jesulevičių, ir yra ve
dęs buvusią p. Mary A. O’Brai- 
tytę, seserį Dr-es C. O’Braitis.

(Sp)

=Mabio~
lwwi »!■»i«iv II pi Kiliminimi«i m'iinr'i mi....... ...- w
Jauna Dainininkė 
Fordo Valandoje

Carlotta Franzel iš Pontiac, 
Mich.

Fordo vasaros valandoje iš 
WBBM 8 vai. vakaro Chicagos 
laiku, rytoj, dainuos nauja, 
jauna dainininkė iš Pontiac, 
Mich., Carlotta Franzel. Ji ne
seniai baigusi High school. Sa
ko, pasižymi labai gražiu bal
su.

Antras solistas programe bus 
Jiinmy Blair.
Daidininkai ir orkestras, taip

gi choras, po vadovybe Mer- 
dith Wilson, išpildys daug po- 
puliarės ir klasinės muzikos.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos^Nariai.______

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDITTJS 
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. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED, ST.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C Z; VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

I vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niai*: pagal susitarimą.

Telefonas HEMlock 7899
| Namų tel. REPublic 4688

Km LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS
(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 2121

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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

Ofiso Tel. HEMlnck 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergencv; MIDvvay 0001

Al. J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL : 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI <
DRHERZMAN *

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų nagai nsiu- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. /ų

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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- SI,AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

8149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VTCtory 2679



šeštadienis, riigsejo 13, 1941 NAUJIENOS, Clnčago, UI.

Susitikimas su lietu- 
tiiis, kurie buvo 
vežami į Rusiją

LniktaŠtis “Į Laisvę” deda 
tokį aprašymą apie susitikimą 
Su. lietuviais, kuriuos bolševi
kai VtžC sovietų Rusijon i

—Tai buvė gražią saulėtą 
dieną, kai Lietuvos margaspal
vėse pievose dūzgė bitės, o lie
tuvio širdyj Slėpėsi didžiulis 
skausmas. Važiuojam trauki
niu iš Vilniaus į Naująją Vil
nią. Žmonių veiduose nevilties 
šešėliai. Girdėti dūsaujant. 
Akys neramiai žvilgčioja pro 
vagonų langas. Pravažiuojam 
pirmą Stotf — Pavilnį; antroji 
bus Naujoji Vilnia. Netenka il
gai laukti. Sušvilpia. Visi sku
ba į peroną.

Dairomės. Tuoj prieš musų 
akis stoja visas miškas gyvuli
nių vagonų. Vos keletą žings
nių žengę, atsidūrėme prie tų 
nelaimingųjų^ laisvės ir tėvy
nės netekusių lietuvių, kurie 
smurtu išvežami į Kazachsta
ną, Sibirą, Kamčatką; Visi va
gonai uždaryti, tik aukštai pro 
mažutį, aptvertą prekinio vago
no langelį ir kai kur pro pra
viras duris matyti galvos. Nė 
vieno veide nesimato ‘ buržu- 
jo’’, bet visuose labai lengva 
įskaityti liūdesys dėl pamintos 
žmogaus teisės laisvai gyventi, 
galvoti ir veikti. Kiekvieno

TĖVAS NORI BŪTI SU VAIKAIS

rket St. BEE-DEE

mote-

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REIKALINGOS PATYRUSIOS ope- 
ruo ojoš. prįe ŠŠoniį ir šlacks. Kreip
kitės 234 S. Ma 
SPORTS WEAR.

PATYRUSI MERGINA
ris. Bendras namų darbas. Gyventi 
vietoj. Nereikia virti. Geri namai. 
$8.00. Dorchester 3567.

HELP WANTED—FĘMALE 
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
gės nuo 30 iki 40 metų senumo, 
kad butų be šeimynos. Aš turiu ge
rą gyvenimą. Su darbu nereikės rū
pintis. Kuri mylite gerą švarų gy
venimą, parašykite laišką, įdėdama 
paveikslėlį.

Box 2587. 1739 So. Halstėd St.
.. .............................    „1'1,1,

OPERUOTOJO^, SINGLE neėdle 
power machines. Geriausios rąths 
už šmotų darbą. Pastovus darbaš. 
Dieną arba iiaktį. Mes mokiname 
jus. Krėipkitės 4-me . aukšte. 624 
W. Adams.

STAYER OPĖRUOTOJOS. Paty
rusios. Bierdefnan Pa.per Box Co. 
606 N. Oakley, Blvd. 
- --------------- ------------------ ;--------------

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dirbti Ciėaning Store. Ofiso 
darbas. 2808 W. 55th St.

A D V E R T1S E M K. N T S
M

, ... -r; TT?rr; . ...................... ....
FUftNiŠiiEb RUOMS—TO RENT 

_____6 y y ėriimiii Kambrifiai______
RENDAI DIDELIS apšildytas 

kambarys. Atsišaukite po penkių 
vakare.

6819 South Washtenaw Avenue

NAUJIEM Ų-ACME Telephoto
Septyni sūnus, visi jurininkai karo laive U.S.S. Ne

vada, džiaugsmingai sutinka su savo tėvu, kuris laivynan 
įstojo idant galėtų būti arčiau savo vaikų. Dabar jis nu
skirtas ant to paties laivo.

MERGINA lengvam namų darbui. 
Prižiūrėti kūdikį. Nereikia skalbti. 
Gyventi vietoj. $12. Nevada 5913.

AjNe. štern
(po tėvais Juliana Vitkutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 d. 8:25 vai. vakaro 
1941 m., sulaukus 38 mitų 
amžiaus, gimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Rozaliją, tėvą Augus
tiną 2 seseris, Stanislavą Se- 
feiklėrtę, ŠVOgei*! Leo ir jų 
Valkus Lee k Ruth, ir- seserį 
Eleną~ Bęrngen, švogejį Lou, 
tetą Marijoną it .dėqę« Anta
ną Ramonus ir jų šeimyną, 
tetą Antaniną ir dėdę Anta
ną Mačiukevičius ir daug ki
tų gimiųių, draugų ir pažįs- 
tafrių. Kūnas pašarvotas na- 
foudše, 1139 Eašt 93rd streėt.

Laidotuvės įvyks .pirmadie
nį, rugsėjo 15 d. 8 vai. ryto 
iš namą į Šv. Jūožapo para
pijos bažnyčią, South Chica- 
goje, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi š. a. Juhė Stern’s gi
minės, draugai ir pažįstami 
ėšat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėšfe ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame
Motina, tfėVaS; Seserys, švo- 
geriai, Tetos, Dėdės ir Gim.

Laidotuvėse patafhaūia lai
dotuvių direkfofius I. J. Zolp, 
tel. Yards 0781.

komas skausmas, o lupose —- 
neišreikštas skundas.

Pirmasis ešalonas, gal apie 
50 vagonų, negailestingai pri
kimštas žemaičių. Klausiame, iš 
kur esą. Beveik visi pro virbus 
atsako: “Iš Tauragės, iš Tau
ragės”. šitokio atsakymo susi
laukiame iš visos eilės vagonų. 
Kiek toliau raseiniškiai. Varg
šai žemaičiai... Musų 
sirodo ašaros, tačiau 
kia: ir kentėdamas, 
moka tylėti dan'.is 
Tik viena gyvenimo

žmogaus. Iš tolo dar matome 
pro langelių virbiis išvargusius 
suprakaitavusius vddus, dar 
girdime mažųjų verksnius, ta
čiau nebegalime sU jais pasi
keisti nė vienu kitu žodeliu. 
Pavaikščioję ir apverkę jų ne
dalią, skaudančia šerdimi grįž
tame į sostinę, savyje klausda
mi, kada bus musų eilė.

TRIMŲOTOJAS medvilnės, spe- 
čialižuojaši. Patyrimas nereikalin
gas. PastovUš darbas. 1217 Wash- 
ington, Kambarys 305.

-- -

jie never-
žemaitis

Dokui Dievui, mes to nebesu 
laukėme. Ratas ėmė suktis į 
kitą pusę.”

Po šiuo aprašymu 
parašas: Studentė.

padėtas

dusi obel s, rankas laužydami 
Didelės ašaros rieda

• I t

išvagotais veidais, ši- 
skaushraš išsiliejo pa
stovintį prieš vagoną 

kuris neturi teisės nė 
paspausti

OPERATORS, BINDERS, single 
needl.e. Patyrusios prie moteriškų 
bovelninių žiurstų. Le NORE Gar- 
merit, 1020 W. Adams, 5-tas aukš
tas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbiriinkų-Darbihinkių Reikia
REIKALINGAS BARTENDERIS, 

vyras ar moteriškė. Kalbėti gerai 
lietuviškai ir angliškai. Gyventi 
vietoj ar išeiti. Geras mokestis.

6908 So. Western Avenue 
—;—-------------------

KRIAUČJU^ PROSYTOJAS. Pa
tyrusi moteris darbui kriaučių ša- 
poje. PastdįvUĄ, dalbas, getas irio- 
kestis. Ateikite sbkrnadienį taipgi.

Afiriitagė Jj?ailor and Purrier.
1930v Afmitage.

raukšlių
taip jos
mačius
sūnų,
rankos
motinai, nei stiklo 
duoti.

Einame toliau.

išvežamai
vandens pa-

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

PORA DŽ&NITOklAŲŠ< darbu; 
žydų bažnyčioj^. Aliejum kū
renamas boile^įš. Beismante apart- 
men^as, furnišiuotaš. Gera alga. 
3901 Congress. Kreipkitės vakare 
po 7 P. M. f.
i „ir, . Un i .i i J*". TU____ !

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

INSURANCE '
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDĖAUDĄ NUO VAGI?.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ lt riainų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYfKEVlčIŲ
1739 S. Halsted St

Vėl kalbina
me savo seses ir brolius. Ran
dame vagonus iš Šiaulių ir iš 
Marijampolės. Kiti jau išvažia
vę tbliau į iiežin.ą. Pamatę 
iii lis, išvežamieji susigrūda prie 
langelių, prie truputį pravertų 
durų ir visu nuoširdumu nori 
mums patarnauti, klausdami, 
ko ieškome. Viename vagen? 
matome jauną moteriškę su 
mažu vitikučiu ant lankų. Gir
dime jo prašymą: “Mama, duo
nos”. O ji pro ašaras pažvelgia 
į mus. Suprantame jos skaus
mą. Su savimi turime pasiėmę 
barankučių, lik než’nome kaip 
jas paduot;. Moteriške nulei
džia virvutę. Vos baigiame ant 
jos verti barankutes, girdime 
šaukiant raudonarmietį. Nepai
some. Moteriškė iš langelio pri
slėgtu balsu klausia: ‘‘Ar dar 
neprasidėjo karas?” Iš kito va
gono kaunietis klausia paskuti
nių naujienų. Teiraujasi apie 
draugus ir pažįstamus. Bet jam 
rupi svarbiausias dalykas: ‘‘Ar 
galima ko tikėtis iš Vakarų?” 
Suraminame. O jie ir mažiau
sia viltimi patenkinti — širdi
mi ir lupomis džiaugiasi.

Beieškant išvežtų ir pažįsta
mų, pasigirsta du štiViai. Suži
bome, kad vienas lietuvis norė- 
j6 pabėgti. Raudoharnlietis 
(uoj iššovė ir sugavęs surišto
mis rankomis jį nusivedė į dar 
‘‘saugesnę” vietą. Prikimštų va
gonų saugojimas dar paaštrėja. 
Nebeprileidžia arčiau nė vieno

William Jankauskas, 
Valeria C. Būdžius, 28

Albin J. LAtoza, 29, 
telle Skolowski, 25

Theodore G. Q liūs, 
Evelyn A. Wal-anth, 28

29,

su

.29,

Reikalauja
Perskirų

Margaret. Cebulski nuo
Cebulski
Gauna

APSIVEDĖ
LIETUVIAI

šit

E s

sū

Johri

apsi-

Raštinė atdara, kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
bud t ryto iki 1 vaL popiet

V, ■ .1 . r/r

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kletams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Aveniife

Phone LAFAYETTE MOt

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS G

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite.

Box 2521. 1739 So. Halsted St

REIKALINGA ST ALTORIŲ it 
pagelbinirikų į baldų dirbtuvę.

2267 Clybourn Avė.

REIKALINGA 
kurie gerai sūpržin.a 
John Pakel, 6816 
Giovehill (K,03,

KARPENTERlV, 
savo darbą; 

S. Western Avė.,

bartenderis. DirREIKALINGAS
bti už baro. Švarus. 1248 W. 59th st.

Paskutinėmis dienomis 
vedė šie jauni lietuviai:

Martha Surblis su Ėdvvardu
Richkūm

Katherine Žukauskas su Au
gustu Yakučiu ir

Elcanor Noreikis 
Czerwinskiu.

PRIĖMIMUI IR SANDĖLIUI 
klerkai. Restoranas. Pastoviai. Al
ga ir valgis. 51 E. Chicago Avė.

BERNIUKAI, VAIKINAI, norin
tys dirbti sunkiai, išmokti amatą. 
Gera proga.

QUALITY PLAT1NG CO., 
2203 W. FULTON.

Leo

SUSIRINKIMAI
TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAŲ- 

GYSTE laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadiehj, rugsėjo 14, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 12 vai. dienos. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus renka
mi darbininkai Rudeniniam Pikni
kui, kurs bus spalio 5 d. Liberty 
Grove.

— A; Kdulakis, rašt.
BUDRIKO WCFL, 1000 K., ra- 

dio programas nedėlios vakare 
6:30, dalyvaujant žymiems daini
ninkams ir didžiulė! Sudriko or
kestrai. 30 minutų geros lietuviš
kos muzikos ’ ir dainų.

—Pranešėjai.
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
mėn. susirinkimęs įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 14 d. Napoleon Hali, 3958 
W. 5th Avė., 11 valandą ryto. Pra
šom visus narius būtinai atsilan-i 
kyli. Yra daug naujo apsvarsty-! 
mui ir taipgi prašau užsimokėti vi
sus užsilikusius mokesčius.

—M. Medalifiskas,
233 So. Central Avė.

KAUTŲ SIUVĖJAS, mokantis 
visą darbą, patyręs. ARMANDO 
TAILORS, 37 W. Jackson.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai-r—Bendrai

RENDAI KAMBARYS, apšildo
mas, \ienam asmeniui ar vedusiai 
porai. 1943 N. Kostner, SpaUlding 
4752. Kreipkitės .po 6 P. M.

AR JIESKAI 
DARBO?

,------- —SKUITYK KSSDISN—-----
mUJIENASj 

U— IR temyk skiltis '

REIKIA DARBININKO0
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per ,

NAUJIENAS v

ii

1139 Siilk flalsled Sireel. CGICKGD. ILL

RENDAI KAMBARIAI. Galite 
virtis valgius. Gyvena vienas vy
ras. Atsišaukltė po 6 popiet.

5923 So. Racine, 2 aukštas 
užpakaly.

RENDAI KAMBARIAI. Turiu 
flatą potėi. 1 aukštas. 6406 South 
Wh.ppie SI.

RENDAI KAMBARYS, ŠTYMO 
šilima, gera transportaėija. 3947 
So. RoėkWell, 1-mas aukštas.

PAVIENĖ MOTERIS GAMINA 
skanius valgius. Dailus kambarys 
2-ms .draugėms, $8.50 į savaitę, 
Mrs. Kodiak, 9017 Č6mmercial 
Avenue, 2-ras aukštas.

KAMBARYS PAVIENIUI, $15 
mėnesiui, ir du kambariai vedusiai 
porai, $25 mėnesiui. Galima ir vir
ti, jei page±daujcina. Elevataris tik 
pusantro bl.oko. 6414 S. Lowe Avė. 
z įas aukštas, Jasaitis.

KAMBARYS VENDAI, .pas 2 su
augusius, apšildomas. Kreipkitės 
vakarais. 3231 So. Emerald Avę., 
2-ras fronte.

KAMBARYS ANT RENDOS, dėl 
vyro, moteries arba vedusios poros. 
Visi .parankumai, šiltas vanduo, 
telefonas. Prie suaugusios mažos 
šeimynos. 8033 So. Paulina St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI DODGE 1940, šil
dytuvas, radio, balti tairai, chro- 
mium rings ir dises. Karas mažai 
vartotas, atrodo kaip • naujas. Hol- 
lywood modelis.

Kdrl Wainora, VICtory 1717.

AN1MALS—DOGS—B1RDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai ėtė.

- 0

- NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

Business criANUES
Biznio Progos

PARSlpUOpĄ .APTIEKA, išdir- 
’b!ta per ilga1 laiką. Gera pioga $u 
mažU's invėsmfentu pasidaryti pini
gų į trumpą laiką.
Box 2540. 1739 So. Halsted St.

ROOM1NG HOŪSE. 13 kambarių. 
Renda pigi, štymo šilima. Geros pa
jamos, $^li'J j menesį. Priežastis — 
dėl ligos. Kaina $750. 1501 West 
Monroe. Atsišaukite 10 ryto iki 1 
popiet;

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui Meat Market ir gro- 

sernč. Gera vieta. Box 2542, 1739 
S. Halsted St.

ANT PARDAVIMO laikrodininko 
instrumentai už LABAI prieinamą 
kainą. Box No. 2541, 1739 So. Hal
sted. St.

PARSIDUODA TAVERNAS, gero
je vietoje, tarp dirbtuvių. Biznis ge
rai išdirbtas. Prięinama kaina.

6818 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA. Gerai 
einąs biznis. Parsiduoda iš priežas
ties kito biznio. Daugiau iilforma- 
cljų — 4314 Archer.

PARSIDUODA BĄRBERNĖ, su 
hamu ar be namo, arba išrenduo- 
siu su Visais įrengimais.

Geram barberiui geras biznis. 
Priežastis: turiu kitą biznį. 7134 S. 
Racinė Avė.

PARSIDUODA MODERNIŠKA 
taverna pigiai. Su . refrigeracija. 
Laikom 24 valandas atvirą. Lais- 
niai $300 į metus. Turiu parduoti 
greit. 6021 Archer Avė. ARGO.

PARDUODU DUONOS kepyklą 
su namu arba mainysiu ant priva- 
tiško namo. Daug metų dariau ge- 
čą biznį. Dabar pasenau, noriu .po
ilsio. Jei kas norės, išmokinsiu. 
Lenkų ir lietuvių apgyventa apy
linkė.

J; KOWALSKI, 
2054 Webster Avė., Chicago, III.

PARDUOS ŠU PAAUKOJIMU 
gerą Soda Fountain biznį, kartu 
ir vieno aukšto medinį narną sU 
dviem flatais po 4 kambarius. Ran
dasi skersai gatvės nuo teatro, ke
leto salių. Savininkas paaukos iš
eidamas .pasilsiui. Box 2543, 1739 S. 
Halstėd St.

PA.RbAVIMUI NEBRANGIAI
grosemė-Delįęątessęn,. ideali vedu
siai porai, išdirbta .per 23 metus. 
GRAceland 8501. /

MAISTO KRAUTUVĖ — groser- 
nė. Seniai įsteigta kampinė krau
tuvė. ' Didelis visas cash bižnis. 
Renda $35. štymas, gyvenimui 
kambariai. Dailus fikčeriai, refrige 
racija, daug stako. $850. pilna kai
na. 2834 N. Laramiė, karhpas 
Wolfram.

JH. f"1; *li.REAL ESTATE FOR SALE 
, yamąi-^eftiė PardatĮ^ii;

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

Turi Daug Bargenų 
marOuette PARK

71st ir Rockwell, 2/4-ių, karšto 
vandens šilima, bungalow stogas. 
Kaina: $7,500.00.

Keturios krautuvės, 12 apartmen- 
tų, du ofisai, kampinis 
elektrikiniai šaldytuvai ir 
Pajamos $9,900 į metus. 
$45,000.

Keturios krautuvės, du 
mentai, kampinis namas. 
$13,500.

Duflatis, 5—5 kambariai, 
vandens šilima, bungalow 
2 karams medinis 
$9,300.

SOUTH

namas, 
pečiai. 
Kairia:

apart- 
Kaina:

garažas.

karšto 
stogas, 
Kaina:

SIDE
trys po penkisViena krautuvė, 

kambarius apartmentai. Mainys ar
ba parduos.

57th ir Carpenter, 2 flatų mū
ras, 5—6 kambariai, du furnasai. 
Kaina: $6,300.

šešių Laių mūrinis kampas, 
2/5-ių ir 4 A-.ų, karam muro ga- 
lažfes. Niamas geram stovyje. Kai
na: $14,000.

Keturių flatų mūras, 2/4-ių 
2/3-jų, štymo šilima. Kaina: 
$10,750.

BRIGHTON PARK

REAL ESTATE FOR dALČ 
Namai-žeml Pardavhihit

BARGENAS. GALITE kraustytis 
tuojau. 6413 So. Rockwell, 6 kam
barių mūrinis burtgalbw, 2 karų 
garažas. Platus lotas. Viskas per 
liaują pettaisyta; įmokėkite vieną 
tukstaritį. Teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas. Priųns lotą arba di
desnį namą į mainus.

REPublid 3713.

2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 
pirmame aukšte, karšto vandens Ši
lima, bungalow stogas. Kaina: 
$8,000.

12 flatų kampinis namas, 6/5-ių 
6/4-ių, nauji elektrikiniai šaldytu
vai ir pečiai. Rendos $6078.1)0 į 
metus. Kaina: $25,000 arba mainai 
į mažesnį.

BRIDGEPORT

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Šėkmadifenį 10 iki 6. 

Naujas 5 kambarių modelio hartias.
5208 So. Nashville Avė., 

$6,3^5.
LOMBARD CONSTRUCTlON CO.

3710 W. 55th St.
GroVehill 0366. PortsihdUth 6966.

flatų 
van- 
išva- 
užė- 

Atdaras

6 RAMfeAftiU Muro Bungaiow. 
Marųuettė Park. Karšto vandens 
šilir.a. 3 karam muro garažas. Tu
ri bllti parduotas tuojau. Nebran
giai. Informacijos: 5952 S. Ričh- 
mond St.

PIRKĖJŲ ATIDAI
Parsiduoda muro namas 5 ir 6 

kambarių, šiltu 
mas. Prieinama 
savininką. 4718 W. 12 PI., 
floras. CICERO.

vandeniu šildo- 
kaina. Matykite 

1-mas

2 FLATŲ MŪRAS, 5 ir 5 kam
bariai, gerame stovy, arti tfahspbrr- 
taciios. $7,500. 1625 So. 47th St., 
CICERO.

2 AUKŠTŲ MEDINIS lt. krau
tuvė biznio gatvėje. Furnaso šili
ma krautuvėj. Kaina $1,000. Užvil
kti taksai neįskaitomi. Priimsiu 
mainais plotą žemės į vakarus ar 
šiaurės vakarus nūo miesto.
Box 2532. 1739 So. Halsted St.

3257 S. Emcrald Avė. 2 
mūras, 6—6 kambariai, karšto 
dens šilima, pirmas aukštas 
lytas ir išdekoruotas, gatavas 
mimui. Kaina: $6500.00.
apžiūrėjimui šeštadienį ir Sekma
dienį.

32nd 
flatai; Greitam pardavimui $8,500.

3oth
flatai. < Kaina: $7,500.00.

Mes turime daug kitų gerų pir
kinių ir mainų, tavernų, mėsos 
marketų.

Mes užrašome visokių rųšių ė.p- 
draudą.

Mes perkame ir darome, pirmus 
morgičiUs. ...... J .

BRIDGEPORT 
REALTY company

953 W. 31st St.
Yards 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais.

ir Halsted, krautuvė ir 2

ir Halsted, krautuvė ir 2

PERKAM, parduodam ir malnoir 
namus, lotus, farmas ir bizniur 
Turime didelį pasirinkimą namu 
oirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M SMITH & CO

REAL ĖSTATE - LOANS— 
INSURANCE

4G31 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 1001.

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

KRAUSTYKITES 
TUOJAU VIDUN 

modelio 6 kambarių namas 
5835 S. Možart 

Taipgi 
penki nauji namai 
Marųuette Parke 

3500 W. 07th St.
STATYTOJAS PARDUOS 

ARBA MAINYS
Darbo žmogui proga, 2 flatai, 4X4, 

40 pėdų lotas, garažas, furnaso-sto- 
kerio šilima, geram stovy. Wood St. 
arti 65th St., tik $5350.

MANOR REALTY 
2532 W. 63rd St; 

Hemlock 8300

bi au jo

REIKIA parduoti, sutvarkyti pa
likimą. Savininkas. 2 flatų, 4 ir 4 
mūras, $2350. 1421 S. Avers Avė. 
Berkshire 7714.

2 FLATŲ namas, krautuvė. 2 
apartriicntai po 4 kambarius kiek
vienas. 440 W. Pershing Rd. 2-ras 
aukštas.

32 PĖDŲ LOTAS, $650 CASlI. 
Harding Avė. pietuose nuo 54th St. 
'lai yra 55-tos ir Grawford blokas, 
kur didėjimas vertybių yra tikras. 
Box W 10; 1739 S; Hals ed St.

2 FLATŲ MŪRAS, plieno bal
kiai. 5 kąram muro garažas, 37*6* 
125. Rendos $45 kiekviėnas. Union 
Avė. arti 53rd St. Sheridan, 5943 S. 
Kedzie Avė. Prospeęt 3630;

MUItO 6 FLATA1 ŠTYMO šili- 
m$, ąžuolo trimes, 25 metų sfehli- 
mo. geros pajamos, kaina $10*000, 
3i(To Vakaruose, 1500 pietuose. Ma
tykite savininką 1730 N. Kedžiė 
Avenue, Spaulding 4696.

2142 N. WĖŠTERN AVĖ., 7 kam
barių medinis namhs. Lotas 40*183. 
Gera bizniava vieta. Savininkas.

PARSIDUODA RAUjAŠ MŪRI
NIS keturflatis. 4 ir Š kambarių 
flatąi, mėnesinė renda $200. Kaina 
$12,800.

Dešimts flatų; kampas; arti Mar- 
ųuette Parko, kairia $24,506.

13 flatų arti Marųuettė Road, 
renda $6,000.00 į metus, kaina — 
$20,000.

Turime getų batgėnų dviflačių ir 
bungalovv.

CHARLES URNtCH (Urriikas) 
2500 West 63rd St. 
Tel. PROspeCt 6025.

Tėlfįngas patarnavimas.

E ARMS PbR SALE 
Ūkiai Padavimui

PARDAVIMUI 110 gėriaUsių ak
rų, akrai vaisių farmoje, pietų va
karų Michigane. Pilnas modernus 
įrengimas. Savininkas Earl Spaul
ding, Berfieh Springs, Mich.

.»* >

y®

20 MEDŽIAIŠ apaugusių aktų. 
Puiki vieta piknikams, 131-ma 
Archer. 1 akr&š arit Ąrther Avė. 
Privatus savininkes. Fred Šmttty, 
123rd Archer, Lemont, III.

WtoLESAtE ^tJRNtftJRE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandui, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mės prištatbirie bilė kūt. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik naciohaliki ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS. 
6343 So. Western Avp., 

Chicago, III TėL REPubRc 8051
M

SCHOOLS and insIructioNS 
Mokyklos ir Pamokos

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėihėšio, Vyčai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaip amatą. Geras rtb- 
kestis vvelderiams, šalis reikalauja 
^eldcrių. apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas wėlderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum pararikiHU. Atsi
lankykite, teleronuokite 3r rašykite 
NATIONAL \VELD1NG fJUHOUL

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056

PROFESSIONAL SERVICE
ProfesionalĮs JPątarnayiyas

turite Fistulą arba pi
lės? Aš pasakysiu juniš, k&U) pa
sveikau. Atsiųskite konverįą su 
stampa. H. K. Bergtnan, P. O. Bok 
56; Chicfego.

i i iiirf. įdiiy. <u. j. iinIrt+U.

FINANČfc AND LOA&S 
FihatHai it* PkMkdlbs

GREIT IR PIGIAI , 
ANT 1-MŲ MORGIŪIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOClATION 

of CHICAGO;
W. Certnak Rd. 

NAUBKAa,/t*ft. 
viri $1,000,000.00.

2202
BEN. J. 

Turtas
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“Streikas” American 
Can Company 
Dirbtuvėje

PARENGIMAI BRITŲ AVIACIJA DAUŽO NACIŲ LAIVUS

Reikalauja pakelti algas 18>/2c.
Vakar k»lb nevisai aiškus 

“streikas” American Can Coni- 
pany dirbtuvėje, prie 60th ir 
Western avenue, kur dirba daug

CIO Steel Workers unija dar
bą laikinai sustabdė, bet kąi 
grįžo dirbti, tai kompanija bu
vo uždariusi elektros jėgą.

Ko-ja “Nutraukė Derybas’1.
Joseph Germano, unijos va

das, kaltina kompaniją nutrau
kimu derybų naujai sutarčiai 
sudaryti.

Unija reikalauaja pakelti al
gas 17>/ž centų vyrams ir 18’Zi 
centų moterims.

Foote Streikas.

ŠĮVAKAR
Jonistų vakarėlis, Jonistų sa

lėje, 814 West 33rd street. Juo
kai, tautiški šokiai, užkandžiui 
ir dovanos.

. Lietuvių Tautinės bažnyčioj 
vakarėlis, Milda salėje, 3140 S. 
Halsted street, 7 v. v.

RYTOJ
Moųnt Greenwood SLA 118 

kuopos piknikas D. Ryan miš
ke, 87th 
Dovanos, 
šokiai.

Morning

ir Western 
“liętuviškos

Star Kliubo

avenue. 
vaišės”,

AUTOMOBILE
NELAIMĖS VAKAR CHIGAGOJE

. tų į laivą Roterdamo uoste. Paveikslas dešinėj parodo laivą parvirtusį ant šono po 
to kai aviatorių bombos jį sužalojo.

Mirė Penki žmonės
6133

0 “Pawnbrokeris” vakar grą
žino savininkėms kailinius pal
tus, kuriuos North Suburbau 
Cleaners, Ine., 1811 Benson, 
Evanstone, užstatė už paskolas. 
Paltai buvo palikti firmai lai
kyti per vasarą. Kai savininkui 
pritruko pinigų, jisai juos pa
naudojo užstatu.

e Iš aludininko Peter Lordo 
namų, ad. 6939 Chappel avenue, 
piktadariai išnešė $5,860 rūbų 
ir brangenybių.

0 Aldermanas Dickerson pa
siuntė Rooseveltui kaltinimus, 
kad naujoji Buick dirbtuvė Mel- 
rose Parke naudoja diskrimina
ciją prieš negrus, ir jų nesam
do daibams.

o Apskričio teisėjas Desort 
išdavė “indžionkšiną” prieš 43 
metų policislą Leo Beck, Ber- 
wy*n, reikalaujantį, kad Beckas 
paliktų savo buvusią žmoną ra 
mybėj. Jisai grasinęs ją nušau
ti, jeigu ims divorsą.

e Prie Wabash ir Cermak 
nežinomi užpuolikai pašovė 42 
m. chicagieti Edward Freed. 
1939 metais Freed buvo pašau
tas viename kabarete, kur bu
vo nuėjęs su jauna šokėja. Ji
sai yra vedęs, bet persiskyrė su 
žmona.

40 m. Trifon K. Sellas, 
Drexel bulvaras, buvo mirtinai 
sutrintas, kai jo trokas pasly
do ir apsivertė ties State ir 
73-čia.

Bėgdamas iš mokyklos pie
tums po automobiliu prie namų 
pakliuvo ir žuvo 8 metų Robert 
Rundell, 1839 West 21st st.

Kitose nelaimėse žuvo:
64 m. Barney Kuth, 1907 So. 

Harding avenue, prie Ogden ir 
Springfield;

59 m. Charles Russell, 4853 
St. Lawrence avenue;

57 m. Mrs- Anna Buss, 
Cornelia avenue.

išvažia
vimas Jefferson miškuose, Els- 
ton ir Central avenue. Keps 
aviną.. . Užkandžiai, gėrimai ir 
muzika.

Lietuviu Piliečių Kliubo 12 
Warde išvažiavimas Suntęj 
Pąi'k darže, 
avenue. 
šės.

Cicero Parapijos piknkas 
Vytauto darže, 115th, tarp Pu- 
laski ir Cicero. Dovanos, Eit-

išvažiavimas
135th ir Archer 

Dovanos, šokiai, vai-
Streikas dėl unijos pripažini

mo vakare tebevyko 
Gear and Machine Company 
dirbtuvėje, 4545 South Western 
avenue, 1 
darb. ninku.

Kompanija sutiko algas pa-' Bendrovės piknikas Shady Tiee 
Grove (Spaičių) darže, 8900 
Archer avenue, prie O Henry 
parko. Piniginės dovanos, 
lietai 10c.

Fųq!c

kur dirba apie 1,100 'naiičio orkestras šokiams.
Lietuvių Liuosybės Namo

kelti 10c., bet nenori pripažin
ti CIO unijos.

Skerdyklose.
Policija vakar pradėjo vykin

ti teismo išduotą draudimą 
prieš CIO streikierius Agar, 
Brennan ir Illinois Meat 
panijos mėsos įmonėse,
skerdyklų. Unijistai sustreika
vo, reikalaudami priimti atgal į 
daębą 12 prašalintų darbininkų.

Draudimas leidžia tik vienam 
p.kietininkų stovėti prie vartų, 
draudžia 
jantiems 
darbą, ir 
biznį.

Majoras Kelly bando ginčą 
sutaikinti ir pašalintųjų rdika^ 
lą atiduoti darbo\ tarybai. ^Uni
ja su tuo sutinka.

CIO pareiškė, kad draudimą 
kovos. ■ *

Kom- 
prie

Numatomas 
Sėkmingas Operos 
Sezonas Chicagoj

Bi-

Kodėl Chicagoje 
15!/2C.,O Kitur 
Mažiau?

......  ■ ■ Į I imi |||I III , rup ■ ...

“Mandagumo 
Savaitė” Chicagoje

730

Ir “Kapitalistams” 
Ir Komunistams — 
Visiems Jis Geras

trukdyti nestreikuo- 
darbininkams eiti į 

trukdyti kompanijų

“Naujienos” Šiai 
Skaitytojai Tikrai 
Pagelbėjo Gyvenime

Statys Daug Garsių Veikalų
Iš New Yorko sugrįžęs Chi- 

cagos operos generalinis direk
torius Fortune Galio praneša, 
kad 1941 metų sezono svarbie
ji planai jau užbaigti ir, kad 
chicagiečiai gali tikėtis vieno iš 
puikiAusių, operos sezęno. 
brjis prasidės . šeštadienį, lap
kričio 8 d., puošniuosiuose Ci- 
vic Opera rumuoes, Madison ir 
Wacker drive. Didžioji salė šie-, 
met tapo perremontuota ir pa
didinta jos sėdynių skaičius, iš
metant pirmojo aukšto ložas ir 
jų vieton pristatant sėdynių, 
kurios bus prieinamos ir netur? 
tuoliams. ., . , • -

Miesto Valdyba Tebetyrinėja 
Pieno Biznį.

Specialė miesto komisija stu
dijuoti kainų kilimą, dar tebe
tyrinėja miesto pieno biznį. Ko
misijai pirmin.nkauja aid. Lin- 
dell.

Komisija, svarbiausiai, bando 
patirti,' kodėl Chicagoje pienas 
iškilo iki 151/2 centų kvorta, 
kuomet kituose miestuose, jis 
yra centu ir daugiau pigesnis?

Komisija tikrina, kad artimi 
Clucagai miestai gauna pieną iš 
tų ‘pačių ūkininkų, jiems tiek 
pat moka, kietį Chicagos pičįii- 
nės, vienok ChicKgojė pienas 
brangesnis negu kitur. .

Komisija taipgi tyrinėja džio
vinto ir kondensuoto pieno kai
nas.

Lietuvis Baigė 
Laivyno Karininkų 
Mokykla

Dar vienas laiškas iš Lietuvos

COURTESY WEEK
SEPT. 28-OCL 4
KEEP CHICAGO SAFE COMMITTEE
MAYOR.tOAARD J. KEUt GENERAL CHAIRMAN 

. . .. r

Zenon Prane.
Fort Schuyleryje, Navai Re- 

serve Officers laivyno karinin
kų mokyklą baigė jaunas chi- 
cagietis lietuvis, Zenonas Prane, 
4921 South Avers avenue. Jisai 
neseniai baigė Armour institu
tą, taipgi buvo Birutės choro 
pirmininkas.

Prane dabar rodos yra Great 
Lakęs laivyno stotyje.

Su šiuo lietuviu mokyklą bai
gė Denki kiti jauni chicagieč ai.

šiomis dienomis vienas chi- 
cagiečiams gerai žinomas mo
kytojas gavo kelionėje užtru
kusį laišką iš Lietuvos nuo sa
vo tėvų.

Laiškas paduoda amerikie
čiams jau gerai žinomas žinias 
apie tai, kad bolševikai darbi
ninkams neva pakėlė algas, bet 
tuo pačiu laiku maistas ir dra
bužiai tiek pabrango, kad jie 
daug mažiau tegalėdavo nusi
pirkti negu pirmiau, o dauge
lio daiktų visai negalėjo gauti.

“Gecukas”

• Susinėręs kilpą iš diržo pa
sikorė 69 metų barzdaskutys, 
Edward A. Schlitter, 2138 Ber- 
treau avenue.

Dabar Tereikia Nuosavos 
Pastogės

Kad geras laikraštis yra tik
ru žmogaus draugu ir priete
liu, priparodo viena “Naujienų” 
skaitytoja, kuri, atsinaujindama 
prenumeratą prisiuntė adminis
tracijai sekančio turinio laišką!

“Labai daug turėjau naudos 
iš savo mylimo dienraščio “Nau
jienų” per eilę metų. Jis man 
pagelbėjo visuose mano reika
luose.

“Neturėjau darbo — susira
dau per “Naujienas”.

“Neturėjau “rumerio” — su
siradau per “Naujienas”.

“Reikėjo gyvenamojo buto — 
susiradau per “Naujienas”.

“Neturėjau draugo — susi
ieškojau per “Naujienas”.

“Reikėjo išsiimti pilietybės 
popierius — nuvykau į ‘Naujie
nas* ir su p. Povilo Millerio pa- 
gelba šiandien esu J. V- pilie-

“Geriausias Prietelis”
“ ‘Naujienos* mano geriausiu 

prieteliu buvo ir yra. Aš lin
kiu jums geriausio pasisekimo. 
Linkiu, kad visi lietuviai “Nau
jienas” skaitytų. Per jas žinau 
kas visame pasauly dedasi. Lk- 
bai patinka man Moterų.Sky
rius, kuriame randu daug viso
kių patarimų moterims. Linkiu 
“Naujienoms” geriausio pasise
kimo.”

Gale laiško ta skaitytoja pri
dėjo skelbimą, kad ieškanti 
pirkti nuosavą namą. Nėra abe
jones, kad per “Naujienas” ji 
neužilgo galės jsikraustyti į sa
vo pastogę.

Tęsis 5 Savaites• ' • . • .’ *
Chicagos operos sezonas tę: 

sis penkias savaites su' vaidį- 
nimais pirmadienių, trečiadie
nių, penktadienių ir šeštadie
nių vakarais, bei šeštadienių po
piečiais. ' : '

Tarp dainininkų, kurie daly
vaus operoje, yra tokios gar
senybės kaip Lawrenče Tibbett, 
Elizabeth Rethberg, Bidu Sa- 
yao, Jussi Bjoerling, Richard 
Crooks, Frederick Jagel, Gio- 
vanni Martinelli, Lauritz MeL 
chior, Ežio Pinza, Lily Poną, 
Tito Schipa, John Charles Tho
mas ir daug kitų.

Dainuos Anna Kaskas
Mr. Galio pažyįliejo, kad šie

metiniam sezone chicagiečiai 
turės progą išgirsti daug jau
nesnių dainininkų, kurie kyla 
operos pasauly. • Jų tarpe bus 
lietuvaitė Anna Kaskas-Katkau- 
skaitė.
' Iš operų, kurios bus pasta
tytos, pažymėtina sekančios: 
Aida, Madame Butterfly, Car- 
men, Cavalleria Rusticana, I Pa- 
glįaci, Jewels of the Madonna, 
Higolėtto, Tannhauser, Tosca, 
La Traviata ir II Trpvatore. 
Trys operos bus pastatytos an
glų kalba: Falstaff, Martha, bei 
HanseI ir Gretel.

Svarbus Pranešimas
• '■ ■ ’ • ’ I 1 • •. z- • ’•’/. t ų'. " ••

Biznieriams Illinois
Valstijoje
Užsireįpstruokit, jei ne savo 

vardu darote biznį

“Mandagumas (Apsaugo Gy
vybes” — toks yra ębalsis sa
vaitėj nuo yugšėlft.; 28, iki spa
lių 4 d. Chicagpjv'kurią majo
ras Kelly paskyre^“Mandągumo 
Savaite”.

Jos tikslas yra^ptiminti chi- 
cagiečiams, ka^.|^dąmi man
dagus prie automobilio vairo, 
taipgi vartodami J atsargumą, 
jie išvengs nelaimių ir apsau
gos kaip savo taip ir kitų žmo
nių gyvybes. • ,

Per tų savaitę įvairios orga
nizacijos ‘ skiria dovanas man
dagiems automobilistams.

■ r r. ' • v, . U *• • 7-. *

Kaip jau <buvo, -pranešta 
“Naujiendse”, Illinois guberna
torius neseniai užtvirtino nau
ją įstatymą, kuris reikalauja, 
kad visi biznieriai, laiką biznį 
ne savo pilnu vardu (pavyz-. 
džiui, John’s Tavern, Mary’s 
Beauty Shoppe ir t. t.) užsire
gistruotų apskričio klerko ofi
se. Gyvenantieji Cook apskri
tyje privalo užsiregistruot 
County Clerk’s raštinėje, Rm 
600, County Buildmg, Chicago
je.

Visos biznio įstaigos, ar tai 
didelės, ar mažos, jei neinkor
poruotos, turi būtinai užsire
gistruoti. Užsiregistravusiems 
biznieriams bus išduotas tam 
tikras čertifikatas.

Iki šiol neužsiregistravę tu
ri pasiskubinti, nes originaliai 
laikas dėl ^registracijos buvo 
paskirtas 30 dienų, nuo liėpois 
17, 1941.

Neišpildžiusieji rhinėto įsta
tymo reikalavimų gali būti nu
bausti iki šimto doleriui

Ądv* C. P- Kai.

[domios Paskaitos 
Tėvams Apie Vaikų 
Auklėjimą
Kartą į mėnesį; nemokamas

pavasario su-

Viso baigusių; buvo 67.
' ' ' ’. 4 £ i' v
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LIETUVIAI
ARMIJOJE

Metus tarnybos pradėjo:
William J. Sadusky, 121 E. 

104th street
Victor Kaupas, 11334 South 

Roman avenue
Joseph Jacobs, 11917 South 

Union avenue.

Ieško Gengsterio 
žmogžudžio

Polic ja ieško žmogžudžio 
Thomas Russo, kuris dalyvavo 
troko šoferio Anton Gorczak’o 
nužudyme, balandžio mėn., ne
toli 63-čios ir Ashland. Russo 
įvėlė du gengsteriai. Sam Gai
lies ir David Goldblatt, kurie 
prisipažino, kad irgi dalyvavo 
nužudyme.

Gorczakas bandė atimti ka 
kurių krautuvių biznį nuo 
Klever-Shampay rūbų valymo 
firmos.

Laiško rašytojai gyvena Kau
ne, kur bolševikams būnant jie 
dirbo dirbtuvėje. Dirbtuvėje 
buvo “boselis”, kurį jie laiške 
vadina “Gecuku”. Jie sako;

“Apie Gecpką galiu papildo
mai tau parašyti, kad tai pir
mos rųšies biaurybė. Pirmiau 
laižė ‘kapitalistų’ sėdynę, o da
bar jau visaip taikosi nau
jiems gaspadoriams komunis
tams. Žodžiu — biaurus tipas 

bet, gaila sakyti, kad jisai 
išimtis.

Kad blusos nualptų.
“Tokius tik pasmaugti. Be 

jų Lietuvos gyvenimas pasida
rys tik gražesnis, darbas malo
nesnis. žinoma, tokiems veid
mainiams sekasi gerai, bet 
daug kas norėtų žalčius taip 
pasveikinti, kad net 
nualptų.

“Brolis ir tėvukas 
rike. Broliukas yra 
mos ‘galva’ —'nors 
metų amžiaus; 
giausiai

ne

jų blusos

dirba fab- 
inusų šei 
jis tik 16 

Mat, jis dau-
uždirba — apie 500

Katalikų Iškilmės
Soldier’s Lauke

Rytoj vakare, 7-tą, Soldier’s 
Field lauke jvyks masinės pa
maldos, kurias rengia katalikų 
Holy Name draugijų skyriai. 
Pąmaldose dalyvaus arkivysku- 
pas Stritch.

Reikalauja Bazių 
Amerikai Airijoj

Chicagoj e pradėjo -veikti sky
rius nacionalės organizacijos, 
Committee for American 4rish 
Defense, kurios nariai siūlo sa
vo gimtiniam kraštui, Airijai, 
atidaryti Jungtinėms Valsti
joms krašto uostus ir ten bazes 
įsteigti.

CICERO. — Rugsėjo 9 d. 
Roosevelt mokykloje atsidarė 
vakarinis institutas, kuns kar
tą į mėnesį iki 
rengs paskaitas tėvams apie
vaikų auklėjimą; Paskaitos lai
komos kiekvieno mėnesio ant
rą antradienį, 7:30 vai. vakaro.

Pirmąjį vakartį paskaita skai
tyta temoje “Mokyklos ir apie- 
linkės santykiai”.FKitos temos 
numatomos sekančios:

Paskaitų “kalfcųįęrįus”
Spalių 14 — “Vaiko raportas 

tėvams”.
Lapkričio 11 — “Knygos, Ki

nas ir Radijas”.
Gruodžio 9 “Normalaus 

Kūdikio Elgesys”.
Sausio 13 “Vgįkų—Tėvų 

Santykiai”/?
Vasario 10 

Aprėdymas”.
Kovo 10 — “Nubalansuotąs 

Gyvenimas”.
Įžangos į pąskaitąs neimama, 

ir tėvai jas lankę įgy£ naudin< 
giminių, kūriau sunau-^. -----
dotr .kasdieniniam^ gyvenime. /įapiginimas paskatins daugiau

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSĘ’’

FHA Numušė 
Nuošimtį Ant 
Remonto Paskolų

Skatina savininkus namus 
taisyti

Mąistas ir

Federal Housing adinin stra- 
cijos vedama “Namų remontas 
apsaugai” kampanija šiomis 
dienomis pagyvėjo su žinia iš 
Washingtono, kad nuošimtis 
ant paskolų siekiančių virš 
$2,500 dėl pertaisymo namų 
kuriuose gyvena daugiau negu 
viena šeima, pradedant rugsėjo 
15 d. numažinamas nuo $5 iki

Manomą, kad šis procentų

namų savininkų pertaisyti sen
stančius namus į moderniškus 
ir patogesnius.

do’ — geriau pasuk us ją pa
ėmė iš fabriko ir kur tai 
siuntė kaipo ‘instruktorę’.

Reikia rūbų
“Mamytė prašė tau perduoti 

kad piniginė parama jai neivi 
kalinga, bet jeigu galėtum at 
siųsti drabužių, tai butų laba 
gerai. Tikiuos, kad šį mamytės 
prašymą išpildysi tuojaus.”

Apipiešė Town of 
Lake Krautuvę

iš-

T0WN OF LAKE. — Mažo 
ūgio vagis pasivogė $50.00 B 
Velick avalinės krautuvėje, ties 
4807 South Ashland avenue. Ji
sai taipgi apvogė dvi kitas krau
tuves, 1321 E. 63rd, ir 7851 S 
Halsted Street.

Apskričio ligoninėje mirė 49 
metų darbininkas George Hill 
2718 Frances Plice, sužeistas 
sprogime, ties 2536 W. Monroe 
Street. Ten yra chemikų dirbtu
vė, W. J. Stange Co.

Sprogime žuvo ir kitas dar
bininkas, o keturi buvo sužeis
ti.

• Policija suėmė buvusį 
WPA darbininką, Walter J. Ras- 
mussen, 4850 N. Mobile avenue. 
Atėjęs į Marion Raskalewicz 
krautuvę, adr. 3648 Belmont 
avenue, jisai pasisulė ją “pa-

; mokinti” kaip išsisukti iš mo
kesčių mokėjimo.

• 60 metų Joseph Delsiacco, 
231^6 Flournoy avenue, mirtinai 
susipiausfė sau krutinę dideliu 
peiliu.

O Buckingham fontaną Grant 
Parke, prie Michigan ežero, da
bar bus iliuminuota nuo 8:30 
iki 9-ių vakare. Pirmiau fonta
ną buvo operuojama su švie
somis po 9-tos.
• Sanatorijoje yra uždarytas 
senatorius Dantei A. šerritella 
(valstijos legislaturos narys). 
Pereitą trečiadienį jisai gavo 
nervų paįHmą.

Paliuosavo Balchuną 
Nuo Armijos

30 Kitų Apeliacijų Atme.ė.
Drafto apeliacinė taryba 

Cook apskrityje paleido nuo 
karo tarnybos buvusį cicerietį 
George Balchuną. Jisai buvo 
klasifikuotas eiti į tarnybą, bet 
apel.avo. Apeliacinė taryba pri
pažino, kad jisai turi užlaikyti 
savo motiną.

Dabar Balchunas yra Lake 
Zuriche, III.

Taryba atmetė 30 apeliacijų, 
tarp* jų vieną nuo Kari Zakso, 
3332 South Halsted street. Jis

damas, kad turi tėvus užlaikyti.
26-,s kitus prašymus apel a- 

cinė taryba priėmė.

28 Profesoriai
I Armiją

Northwestern universitetas 
neteko 28 profesorių — dau • 
giausiai iš medicinos ir dentis- 
terijos mokyklų. Jie perėjo į 
armijos tarnybą.

Suėmė 21-ną Už 
Narkotikus

I ■ «■■■■■■ ■■.

Federaliai agentai suėmė 19 
vaistininkų ir 2 daktarus už ne- 
legalį pardavinėjimą narkotinių 
vaistų vadinamų “paregoriku” 
Kadangi dėl karo opiumo ėmė 
trukti, tai padidėjo “parego- 
riko” naudojimas.

b
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