
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily Niwi

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Ėntered as second-class matter Marelį 7, 1914 a t the Post Office at Chicago, I1L, 

under the Acį of Maręh 3, 1879

VOL XXVIII Kaina 3c Chicago, III., Pirmadienis, ;Rugsėjo-Septe mber 15 d., 1941 No. 217

SOVIETU KARO JĖGOS STUMIA NACIU 
KAR1U0MENĮNU0LENINGRAD0 K 
Lietus ir sniegas padeda rusams 

ginti miestą

DESTRUKCIJOS ŠEŠĖLIS VIRŠ VOKIEČIŲ. STAKLIŠKYJE BEGINKLIAI LIETUVIAI 
IŠDAUŽĖ BOLŠEVIKU CENTRUS

Komunistų agentai iš pasalų pašovė 
mokytoją Kaminską

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
14 d. — Vienas britų karo avia
cijos dalinys jau pasiekė so
vietų Rusijos teritorijų ir yra 
pasiryžęs padėti raudonajai ar
mijai vesti karų prieš vokie
čius, paskelbė britų aviacijos 
ministerija.

Britų aviacijos dalinį sudaro 
britų lakūnai, kurie atskrido 
savais orlaiviais, naudoja britų 
karo medžiagų ir britų karei
viai žemėje orlaivius aptarnau
ja. Ministerija neskelbia kiek 
orlaivių pasiųsta Rusijon ir ne 
mini kokiuose frontuose britai 
dalyvaus.

Britų aviacija sudavė labai 
smarkius smūgius vokiečių lai
vynui visame prancūzų pakraš
tyje. Buvo išmestas didokas 
bombų skaičius Bresto laivų 
dirbtuvėse, kur taisomi “Gnei- 
senau” ir “Scharnhorst”.

Norvegijos pakraščiuose bri
tų aviacija paskandino du vo
kiečių laivus, kurie vėže karo 
medžiagų šiaurėje kariaujan
tiems naciams.

MASKVA, Rusija, 14 
d. — Sovietų karo jėgos šian
dien sudavė naciams, labai'smar
kių smūgių Leningrado apylin
kėse ir atsiėmė tris kaimus, 
skelbia sovietų laikraščiai.

VOKIEČIAI ŠAUDYS PRANCŪZŲ PILIE
ČIUS UŽ GINKLO LAIKYMU

Areštai Prancūzijoj 
nesibaigia

VICHY, Prancūzija, rūgs. 14 
4.— Paryžiaus karo komendan
tas, nacių generolas Schaum- 
berg, grasina šaudyti kiekvienų 
prancūzų, pas kurį bus atrastas 
šaunamas ginklas.

Vokiečiai ėmėsi griežtų prie
monių, bet prancūzų suvaldyti 
negali, todėl paskelbė tokias 
drastiškas bausmes.

Prancūzų policija areštavo 
apie 1,000 asmenų La Rochelle 
provincijoj, nes ten pradėjo 
reikštis nepasitenkinimas.

Policija suėmė Do- 
riot šalininkus

VICHY, Prancūzija, rūgs. 11 
d. — Perigaux, Marselyje ir 
Limoges miestuose policija su
ėmė Doriot šalininkus, kurie 
nepatenkinti maršalo Petaino 
režimu.

Laisvų prancūzų šalininkai 
bandė susprogdinti policijos 
centralę Limoges mieste, bet 
bombos laiku buvo surastos.

Valdžia kaltina de Gaulle ša
lininkus neramumų kėlimu ir 
sako, kad jie trukdą sunor- 
muoti santykius su Vokietija.

Norvegijoj veikia 
karo teismai

STOCKHOLMAS, šved., rug- 
sėjo 14 d. — Norvegijoj vokie
čių karo teismai veikia visu 
smarkumu ir ramus gyvento
jai ilgiems metams kišami kq- 
lėjiman.

Vokiečiai deda dideles pastan 
gas prasiveržti į Leningrade 
apsaugų vidų, bet smarkus lie
tus, 1 o vėliau iškritęs sniegas, 
labai pakenkė vokiečiams ir jie 
buvo priversti pasitraukti at
gal.

Rusų Baltijos laivynas padė
jo Leningrado gynėjams išdau
žyti vieną nacių tankų diviziją, 
kuri dėjo pastangas prasiverž
ti prie miesto. Visame fronte 
ėjo kovos ištisų dieną ir nak- 
tį.

Maršalo Timošenko vadovau
jamos kariuomenės sudavė 
smarkių smūgių naciams Brian- 
sko srityje, kur vokiečiai trau
kiasi atgal. Sovietų spauda Ti- 
mošenkos kariuomenę vadina 
Maskvos išgelbėtoja. Tvirtina
ma, kad ši kariuomenė priver-
tė vokiečius trauktis atgal 230 
mylių fronte.

Visame centro fronte Timo- 
šenkos jėgos vakar paėmė ne
laisvėn 25,000 nacių kareivių. 
Šiame fronte rusai vartoja mil
žiniškai didelius tankus.

Praeitą naktį sovietų ąviaci- 
ja bombardavo‘Bukareštą, pa-, 
darė rumunams didelių nuosto
lių ir visi orlaiviai sugrįžo at
gal.

Vokiečiai nuteisė mirti dar
bininkų unijų lyderius Harry 
Westling ir Josef Larsen, bet 
Treboven buvo priverstas pa
keisti mirties bausmę kalėjimu.

Laikraštininkai Frederik 
Ramm ir Raold Amudsen nu
teisti sunkiems darbams, kol 
bus gyvi.

Serbų partizanai 
užmušė 400

BUDAPEŠTAS, Vengr., rūgs. 
14 d. — Serbijos partizanai 
plečia savo veiklų Balkanų kal
nuose ir kenkia italams bei vo
kiečiams.

Partizanai užpuolė vienų 
miestelį ir išžudė 400 fašistų ir 
fašistuojančių gyventojų. Zag-
rebo traukinių judėjimas buvo 
kelis kartus sustabdytas, nes 
partizanai nepraleido trauki
nių.

Policija bijo arbeti prie kal
nų, nes partizanai išmuša di
džiausius policijos vienetus.

Persai suėmė 400 
nacių agentų

TEHERANAS, Iranas, rūgs 
14 d. — Irano policija šian
dien areštavo 400 nacių agen
tų, kurie buvo užsidarę vokie
čių ambasados rūmuose.

Suimtieji bus įteikti sovietų 
ir britų agentams, kad juos iš
vežtų į Siberiją arba Indiją.

Irano valdžia įsakė vokiečių* 
italų, vengrų ir rumunų amba
sadoms apleisti kraštą. Mano
ma, kad ir Bulgarijos diploma
tai bus išvyti iš Irano.

NAUJIENŲ-ACM7 Telephoto
Didelio rusų bombonešio šešėlis atsimuša ant žemės, kur anot rusų randasi 

nacių artilerijos įsitvirtinimas. Nors rusai nepažymi kurioj vieloj šis paveiks
las nutrauktas, manoma, kad tai Rusijos teritorijoje.

SUEZO KANALO ZONOJE SUŽEISTAS 
PREKINIS AMERIKOS LAIVAS ARKANSAS
Bombas išmetė vo

kiečių orlaiviai
WASHINGTON, br Č., i-ugs. 

14 d- — Užsienio departamen
tas paskelbė, kad Suezo kanale 
tapo apšaudytas ir sužeistas ki
tas Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivas.

žemai nusileidęs vokiečių 
konstrukcijos bombanešys pa
leido dvi bombas, kurios spro
go prie paties laivo ir padarė 
jam nuostolių.

Bombos neužmušė laivo ap
tarnautojų. Amerikos laivas bu 
vo apšviestas ir turėjo visus 
pažinimui reikalingus ženklus.

Arkansas jurininko 
pareiškimai

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
14 d. — Joseph M. Suka, Ar
kansas kapitono padėjėjas, 
Amerikos ambasadoje padare 
prisiektus pareiškimus apie vi 
są laivo bombardavimą.

Nepažįstamas lėktuvas nusi
leido kokių 250 pėdų aukštumoj 
iš kurios jis galėjo aiškiai ma
tyti laivo nušviestus ženklus.

Kai lėktuvas pradėjo kilti, 
tai apačioje pradėjo, sprogti iš 
mestos bombos, kurios pramu
šė geležines laivo sienas.

Hearst pasmerkė 
Lindberghą

CHICAGO, III., rūgs. 14 d< 
— Hearsto laikraščiai, kurie 
iki šiam metui rėmė lakūną 
Lindberghą, sekmadienį pa
smerkė paskutinę jo kalbą.

Bes Moines mitinge Ch. 
Lindbergh žydus pavadino 
karo kurstytojais, o tai yra 
neteisybė., Lindberghas pa
sielgė neprotingai, nep?t io- 
tiškai ir neamerikietiškai, sa 
ko įžanginis.

Tokių minčių neturėtų tu
rėti galvoje joks amerikietis, 
baigia laikraštis.

<_______________________________/

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Pirma britų aviacijos eskadrilė pasiekė Leningrado fron

tą ir padės ginti miestą. Manoma, jog atvyko 40 orlaivių.
— Rusai sakosi, jog jų karo jėgos buvo priverstos pasi

traukti iš Kremenčuko, bet priartėjo prie Smolensko.
— Buvęs suomių ministeris Tannęr paneigė žinias apie suo- 

mių-sovietų taikos derybas, bet pasakė, kad suomių didžiuma 
norėtų taikos-

— Švedijoj diplomatai pasakoja, kad suomiai stengiasi su
sitaikyti su rusais, nes turi žinių, jog Stalinas derasi su vokie
čiais. Hitleris pasižada išlyginti dabartnę fronto liniją ir pasi
likti Ukrainą, bet nelies Maskvos.

—- Prie Gąlapagos salų tapo. paskandintas kaučuką vežąs 
laivas. Amerikos laivynui įsakyta išvalyti minėti vandenys.

—- Britų admiralitetas skelbia, kad Viduržemių juroje ir 
Norvegijos pakraščiuose paskandino 8 “ašies” laivus.

-— Keli Amerikos misijos nariai, kxtu su Umanskiu, pa
siekė Londoną. Jie skrenda į Maskvą. >

—- Zagrebo telefono centralėje sprogo 4 didelės bombos, su- 
žeisdamos kelis vokiečiu karininkus. Mieste buvo sužeisti 6 
kroatų kareiviai. "

— “Ašies” orlaiviai smarkiai bombardavo Suezą ir Port 
Taufik. ‘

Jurininkai nori di- 
dęšųes ąįgoš

i ■ NEW rūgs. 14
d. — AFL unijai priklausą ju
rininkai t vakar atsisakė plauk
ti iš Jungtinių Valstybių į 
“ašies” arba sąjungininkų uo
stus, jeigu nebus padidintas ju
rininkų boną^£;.-

Fašistų ; laivai * bombarduoja 
Amerikos karo laivus, tai pre
kybos v laivams gresia dar di
desnis paVOjUS. .

Dabar jurininkai gauna 60 
dolerių boną, bet unija reika
lauja pakelti bono kainą iki 250 
dolerių. . < ■■■■'.

“Ašis” vengs Ameri
kos laivų

ROMA, Italija, rūgs, 14 d.— 
Virginio Gayda paskelbė, kad 
“ašies” valstybės dės pastan- 
gąs išvengti incidentų juroje 
su Amerikos laivais.

Vokiečiai su italais, sako, ne
bijo Roosevelto grasinimų, bet 
nenori incidentų su Amerika.

Gayda skundžiasi, kad 
‘ašies” valstybėms bus labai 
sunku, nes nežino kokios yra

‘ Amerikos saugumo zonos ir ne
žino kuriose vietose uždrausti 
laivams plaukioti.

Naciai laimi rusų 
fronte

' ■'•'į i I* ė ,

rūgs,. 14 d. -■
Štipritjš .^-vokiečių karo jėgos 
šiandien įsivetže į Leningrado 
apsaugos linijas ir glaudžiau 
supa miestų, skelbia vokiečių 
štabo pranešimas.

Rusai stipriai ginasi, bet ne? 
pajėgia sulaikyti vokiečių ka
riuomenės.

Skelbiama, kad rytų fronte 
žuvo nacių generolas von Scho- 
bert, bet nepasakoma kurioje 
fronto dalyje. Vokiečių aviaci
ja bombardavo anglų pramo
nės centrus. ' ,

— George Meany, AFL iždi 
ninkas, paskelbė, kad dabarti
niu mėtų AFL turi 4,569,056 
narius. Niekad jos narių skai
čius nebuvo toks didelis.

— Bulgarijos valdžia pakvie
tė kariuomenėn tris jaunų vy
rų klases.

— Suomiai skolingi Jungti
nėms Amerikos Valstybėms apie 
8 milijonus dolerių. Valdžios na 
ZĮiai mano pasiūlyti sumokėti 
dalį skolos iš rusų atimtais gin- 

■ klais. Suomiai turi didelius Įde
kius kanuolių, kulkosvaidžių ii 
kitų ginklų.

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 14 d. — Iš Stakliškių, Alytaus 
ipskr., gauta žinių, kad sovietų-vokiečių karo metu pats mieste
lis labai mažai nukentėjo. Pirmų karo dieną gyventojai matė, 
kaip degė Alytus.

Stakliškių lietuviai, nors ir be ginklų, sukilo, išdaužė bol
ševikų partijos centrus ir numušė visas komunistinių įstaigų 
iškabas. Netrukus Stakliškin atvyko bolševikų dalinys su šar
vuočiais ir apsupo miestą, šaudydamas į gyventojus iš kulkos
vaidžių ir šautuvų.

Tomis dienomis iš pasalų Stakliškyje buvo pašautas moky
tojas Kaminskas, kuris visų laiką slapstėsi nuo bolševikų. Če- 
kos agentai norėjo Kaminską išvežti į Rusijos gilumą, bet jo 
surasti negalėjo. Atėjus vokiečiams, Kaminskas išėjo iš slap
stymosi vietos, bet komunistų agentų buvo nušautas.

Lietuvos reikalas na
ciams neaktualus _____ \

STOCKHOLMAS, Švedija, 
•ugs. 14 d. — šiomis dienomis 
iurnalistai Berlyne prašė vokie
čių užsienio ministerijos suteik 
J daugiau žinių apie “Ostlan- 
lą” ir visą jo administraciją.

Ministerijos valdininkai atsi
sakė duoti prašomas informaci
jas.

Šiuo metu Vokietija turinti 
daug labai svarbių reikalų 
tų karo fronte ir neturinti lai
ko kalbėti neaktualiu “Ostlau- 
do” klausimu, — atsakė valdi
ninkas.

Galėsime gyventi
550 metu

ATLANTIC CITY, N. J., rug- 
sėjo 14 d. — Columbia univer
siteto prof. Henry Simms tvir
tina, kad netrukus bus išrastos 
priemonės prailginti žmogaus 
amžių.

Išaiškinta, kad žmogus mirš
ta, nes jo organizmas nepajė
gia atsispirti ligoms. Stimms 
tvirtina, kad galima žmogaus 
organizmų padaryti atsparų li
goms ir galėsime sulaukti 550 
metų.

Mokslas, kuris šiais dalykais 
rūpinasi, vadinasi gerontologi
ja.

Naciai padarė nuo
stolių kanvojui

LONDONAS, rūgs. 14 <1. — 
Britų admiralitetas paskelbė, 
kad nacių submarinai ir stip
rus keturmotoriai orlaiviai už
puolė britų kanvojų Atlantike 
ir padarė nuostolių.

Kanvojus buvo užkluptas ne
tikėtai ir paskandinti du laivu:. 
Britų laivas Brandenburg išgel
bėjo paskandintų laivų jurinin
kus, bet sekančios dienos ryta 
naciai paskandino Brandenbur-

Liko gyvas tiktai vienas ju
rininkas ir kova su submari- 
nais tęsiasi.

—Kiniečiai sakosi Hainan pro
vincijoj padarę japonų kariuo
menei didelių nuostolių ir pri
vertė pasitraukti.

ORAS
šiltas, debesuotas, gali lyti.
Saulė teka — 6:28; leidžiasi 

— 7:08.

Lietuvon atvyko 
spaudos šefas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 14 d. — Šiomis dienomis 
Kaunan atvyko nacių veikėjas 
Walter Zimmermann, kuris 
rengiasi vadovauti spaudos dar
bui.

Iki šiam metui W. Zimmer
mann gyveno Liubecke ir ėjo 
Nordische Gesellschaft spaudos 
šefo pareigas.

Paskirtas spaudos tvarkyto
jas glaudžiai bendradarbiaus su 
vokiečių komisaru von Renteln, 
kuris tvarko visus Lietuvos rei
kalus-

Kauno radijas dai
nuoja lietuviškai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 14 d. — Kauno radijo sto
tis girdima 1950 metrų ilgumo 
banga.

Badijas' veikia nuo 6 ryto iki 
22 vai. 30 min. vakaro. Per
traukos esti nuo 8 vai. ryto iki 
12 ii’ vėliau nuo 15 iki 16 va
landos.

Iš Lietuvos gyvenimo prane
šimų neduodama, tačiau trans
liuojama labai daug lietuviškų 
dainų ir muzikos. Radiofono or
kestrą diriguoja Lechavičius. 
Dažnai stotis prijungiama prie 
vokiškų stočių.

Latvijos Paleckis 
Rygos kalėjime

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
14 d. — Sovietų Latvijos tary
bos prezidiumo pirmininkas A. 
Kirchenšteinas pasodintas į Ry
gos kalėjimą.

Jis norėjęs bėgti Rusijon kar
tu su kitais latvių komunistais, 
bet pakeliui jį iš automobilio 
išmetė. Girdi, automobilin svar
bu paimti jaunesnį ir tinkames
nį , žmogų.

Tokiu budu latvių Paleckis 
atsidūrė paplentėj, kur buvo su
imtas ir atvežtas į Rygos ka
lėjimų.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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Cards Cnt Dodgers’ Lead ta Oae Game
' L.t-: <• ; /' ‘t-

such an organization, 
purposėš arid program. 
to find the necessary 
it. lt was created on

By t.ouis Adaihie
(Contihuėd f Fort! lašt tesuef

The Common CounciI

At (he end of that piete I stig- 
gested the formation of an orgaij- 
ization which migh. dėal cr hėlp 
to deal with the whbfe comfite^ity 
of these probleins; and during the 
past tvvo years a gtoup of peopte 
have engaged in the actual work 
of forming 
evolving its 
and trjing 
m one y for
Novefnber 22, 1939, under the laws 
of the State of New York as the 
Common Cburičil for American t'ni- 
ty, and announced on June 2, 1940. 
Its purposes are:

1. To hefp creale ambng the Aftfe- 
rican people the unity and mutual 
understanding rcsulting from a com
mon citizenship, a cdrfimori bėliet 
in democracy and the ideals of li- 
ber:y, the placirig of the commori 
good beforc the interests of amy 
grotip, and the acceplartCe, in fact 
as well as in lavv, of all citizeris, 
vvha'.ever their national or račiai 
origins, as čcpial partners in Amb- 
rican society.

2. lo further an appreciatidn of 
\vhat each groiip has contributed 
to America, to uphold the freedom 
to be different, and to cncourage 
the growth of an American culture 
which will be truly repreSentattive 
of all the elcments that makė tip 
the American people.

3. To overeome intolerance and 
discrimination because of foreign 
birth, descent, race or nationality.

4. To help the foreign-born and 
their children solve their spėriai 
problems of adjustment, know and 
value their particular cultural he- 
ritage, and share fully and con- 
structively in American life.

1 have no authority to speak ’for 
the organization; as I understand 
its still-forming plans, hovvever*'ftie' 
Common CounciI hopes to acfiiėėe* 
its purposes by putting into opera- 
tion, step by stop as financial amt 
o'her energies bccome available, a 
program which it announced iri 
June:

1. Assembling as co m plėtė Infor
mation as possible about our 
different račiai and nationality 
groups, their backgrounds, con- 
tributions, problems, and ac- 
tivities, and about inter-rac’.nl 
and inter-cultural 
gencral including 
things:
a. Stimulation of

research i n this field by stu- 
dents in sočiai-Science de- 
partments of our universi- 
ties and others.

b. Co-operation with foreign- 
language groups and espe
cially with foreign-language 
historical societies.

c. Establishment of archivcs 
for original manuseripts, lėt- 
ters, scrapbooks, newspapers, 
or other records of histori
cal importance.

d. Field studies.
2. Dissemination of such Infor

mation and material throu;;h 
such means as:
a. Magazine devoted to these 

subjects and problems.
b. Stimulation of artidės in 

other publications.
c. Information Service to 

glish-language press.
d. Center of Information

ansvvering individual ineprir- 
ies.

e. Publication of suitable patn- 
phlets.

f. Exhibits of xvhat each group 
has contributed to American 
life and culture.

g. Bookshop for distributidn of 
books and matcrials on 
these subjects.

3. Speakers’ Bureau.
4. Educational work on. radio.
5. Work with schools:

probleriis i n 
among other

theses and

d. itettiili'caiiėh ėf piiiiphlefs, 
bihlid^rdfiBiėšf arid o hėr 
material suitable for school 
ušŽ.

b. Workirig oūt jirdįirhrfis an l 
sriggėsiidris for kėfidots and' 
teachers.

6. VYork Iri ihdtidri-btetiire field
♦ t V * % t

7. Close co-opera.ion with appro- 
priate government departments 
and officials.

8. Ėegišiativė akaftfst un-
fair afld discriminatory pro- 
posflls and for cons ructive 
mėasures, through appcarance 
at Cdrigrėsšfonai IteaHhgs, ed- 
ucatlon of puH'lic opinion, pub- 
lic meetings, ėtc.
Study of hiter-raciai in'.olev- 
ance in Eriglish and fbrfeigri- 
(angudgė pjrėss, Ori platform 
šfrid fadio, ahd rėply thėfėtd 
by:
a. Press releases.
b. Getting people to ansvver

— by way oF ‘hnsfant re- 
JoijRlėf” — ditačkš drid mis- 
infdririation rn tocrii ėdit'dv- 
iais, lėtterš to thė editor; 
etc. ,« . 1*

c. Arranging for rądio time to’ 
ahswer attaeks on ..radio.

Development of local discussiori 
gfotips bohšistilig 6*f ifėršoh.s* 
of various backgrounds.

11. ĖdūCafionaf feierisės to Forėigu- 
languagc press.

12. Educational work on foreign- 
language radio hours.

13. Work with irririiig'rant organiz- 
ations to promotfe education^ 
suitable prograins for second 
generation, community coritacts,-. 
etc., through such means as; 
personai confer'ences, attendin^ 
convėntions, nexys-letters, de- 
velopmėnt .of disėusšion f)ro- 
grams for local branches, ėtc. 
Co-operatiori vvith sočiai, ed- 
ucatipnal, patriotic, and other 
agencies, working, or interested 
in. this .fiętd. ■* , , x y 
■<t Technical Information ęnb

riaturalizatioH, imniigratipnj 
and other questions nfec'ės-r 
sary in advising the foreign- 
born.

b. Program and pėrŠona! In
formation.

Annual national conference,- 
for cbinriioh coūrisel, co-opera
tion, arid ėxčh‘ahge of ideas; 
of foreign-languagė editoLs* and 
organization officials, and all1 
others working i n this field or 
interested in ethnic and inter- 
račial problems.
Pcrsonal-serviCe biiredu to ad- 
vise and assist the fdreign- 
born, partieųlarly thdse not 
within reach of coriipetent lo
cal agencies, in solving their 
individual immigratioh, natuv- 
alizatibn, and adjustrtifeht pro
blema.

17. Publication of naturallžatibn 
pamphlet, handbook for new- 
comers, and other literature de- 
sigried to facflitate citizenship 
and adjušfment.
Encouragement of the fo]k aris 
and other potential contribu- 
tions and the promotidn of 
porturiities for instruction- 
parlicipation.
Essay and other c’offifešfs,
pecially for young people of 
foi*elgn purentame, dėsigribd to' 
stimulate intėrešt in and a'p- 
preciation of their particular 
cultural heritage.

20. A fbrfher revišiori of American 
history textbooks to give ad- 
equate recogriitiofi and spa'če 
to the newer strains in our 
population.
An ethnic and račiai encyckL 
pddia or handbook of the Ame
rican pteopie.

Hovvever, too.much mušt not be 
ekp'ėcled oF the Common CounciI 
too soon. At ti)e beginning, and ptV- 
ririps fbr some time, its energies 
Ore dpi to be aFl too limitėd. And, 
even in its most airibifioris 
ments, the organization does 
pretend to be anything būt a 
šfble vėhtęlb df appfotičhf (o 
prėblem. What is nėėdėd in 
crttciai, būt very stlfriulating

9.

10.

14.

15.

16.

18.

19.

for

tfp- 
and

es-

21

ma
not 

pos
tile 

thiš 
drid

favorable moment fs that, using the 
ideas and suggestions in this ar- 
ficlę for what they may be worth, 
individuals and schbolš and organ- 
izations begiu to afet iri their locai- 
ities — fpr thė time beirig inde- 
pendenly of the Čommon CounciI..

(1 o įe cbntinued) 
. • ri‘ * X V

:«AUJIĘNV-ACME \ .Telepho,tįif vį.

D‘ixiė Walke4, ClfdihUts’ feft fieldfcr, šliftėš back td ifršt 
after Owen lined to Brown in fourth ifthing1 of Stv JLoufS battlfc 
between league deading Brooklyn Dodgėrs and tne St. pLouiš 
Gardinals. The Cards won, 4 to 3, ęuttirig Dodger?’ lead to 
onegame- ■■ " —... .

in Čp. K, 17Qth Infantry 29th 
Div., at Camp Ateadė, And ^il’i 
bė dri (t 2’A i^bhths .Of ii^tfvėrk' 
in yirginia and the Čarol^as.. starc- 
ing Sept. 15th.\ ; '. $

“Y” College Will 
Open Fall 
Sehiestėr Today

vviriThe Central Y.M.C,A.> College 
open itš fall semefcteri toYiaty \Vith1 
an expečtėd’ 'fecoHl ^dnaoBinent.y> vt A 
: Under the štimiiUąvoP ineneased 
cmploy meni opportunities i n hd- 
Ifbrial defenše', ydurig meri and \v<>- 
tnbn in the Chicago a’rca are Shd\V- 
ing greater interest in school Vvork, 
partieųlarly in evening classes, 
Sjtertfhg bofrited otri.

Opinion On 
Lithuania

Dr:

liripbrial boiifcy grėlip, Lrindbri, 
England.

“The fate o f the Baltib Statės 
is one oL the least talked of, būt 
mošt čalamitous of many tragedies 
which have occured since Ęuroptf 
went mad. Much propoganda has' 
beeri rnadė to čonVincė everyorie 
ifiat Estonia, Latvia and Lithudh'iri 
joined thė Soviets of tfięir o^yri 
tree will. They were in fact oc- 
ęupied by the Red Army. The: elec- 
ti6ns Vvere a farce.

“Every report shoxvs that th’ese 
urihapby pebplčs regard their con- 
(įuerors in ertafctly the šame light 
as other peoples conųuered by Ger
many rėgard their oyvn masters.

“No orie in this eduntry Has ttied 
or is trying to provoke Rušsia; btit 
that dOes not nlfeart wė Cari igriore 
or eXcuse Ifer encroachments or 
agressions.”

(Memorandum of Information 
of Foreign Affaires and 
y^brld Crises, Fėb., 1941.)

. ... • "m -■ - . .h ■

F'rce evening courses tnacmtie 
shop y/ork Avilį be ppen^d to men1 
now eniployed during th*^’ dąy whrf 
wish to train .for Šklitccl 'jarid šėlhi- 
sltillėd jobs in HėFėhse ^ihtašlrie^ 
during ..the fall, thė ‘ Stąte’ Labbr 
Department cannduncecl todh'y.

Men betwecn thė ages'.of 18 and 
35, United States citizęns, vvith av 
lėast tvvo years oi liigh- šclidbi ed- 
ucation, arė eHįible for thė tMih- 
ing. TheL-only other ;reqūirėm*ėrit is* 
that they . mušt, be phyšically ab‘!ė’ 
to perform the work fbr vvhictf 
they are to train.

.. ’> < .->■ ■ . .: ’-C \ ■

Pėršbriš hitfeYėirited ih seciinfi^ this? 
training tfifiy ifrakė 4h ėppointmcni 
for an ihtervievv Ėy calling the' 
lllinosi State Emplo^nierit Service) 
D'ėferi'sė Trri'inirig U^tiit,' ifaildbiplf 

ItfliifcA -A ■ . ė t7
. . ■ r .

J. ■ ■ ■ .1 X- • L

Tlifee Lithuaiiians
’ “*«*** 4. < r ' <ML

In Chicago Cards 
IdiMp

&^Hšky,
Y^in the Chi&fgo ČM-

dinals opan the National League 
season against the Cleveland Rama 
ifr Čd’tfiiSkey t*ark, 35th and 

i Shieldsj Tuesday night under the' 
Bghfe, itefc Litežritdd hbys will 

:&■ for the*
j čhteagb

i Ap'dišitiš; IbrHifei’ Marąuette 
i cėlifėl, appeared
■iri thė Chicag'd

ė^dtr^ D»ė .

M rite is
ta Al

orib 'dl ta old&ifilii "Števėri Blockš 
įi ^riteri nation-
tvta ^l^ifri aš ta gfė^est line

W togbriter bri « football
fteid. His gt'dtftfetion in

in thė 
į fgffig . in Sari

bii ¥&fs’ Day;
I lOM. IH Ahgbtšt cri ta šame year 
ta iri . ta All-Star^

iri , W d įyėek later 
aiibtta All-Starš

grita iri
Bahartąky, ronowing the Dalias 

Ail-Šlar garhe,u jolriėd the Cardi- 
'nals ahd playirig exceį>tional foot
ball dųring the 1938 and 1939 Na
tional Lėa^uė šėašoYiš. Hė stayed 
put, as far as the playing end waš 
concerned lašt season, to coach a 
lų£h* šchdoi riibtball tfearn and 

■ terich ėcbhbfnics ahd Briglišh'.

Haš Daughter.
. «... A ... .. <

Bąbartsky is married and 
a 16-rrionth old daughter whom hė 
cąlls thė “Stravfe'Berry Ėlonde” iri 
his life.. BoTh Al’s t>krėrriš were 
bprn iri Lithltanią ahd hiš dad, 
upori Fiiš ŠffiVŽI iri Afttefica, waš 
a' coal' miner''in thė- Pennsylvanid 
fcb’al reg’ioris. His off-šėa-s6ri ad- 
dress 'is ShėnahdoaH,A Pa.

Beinor is a Harvey, III. boy 
vyhiie Apolskis seen the light of 
day in Cicfero.

, ’ Beinor;
;ckie, and Al1 

i Uni-

pro-
waš

the

S0METH1NG WE1L NEVER UNDERSTAND
By Wenetta Grybas

nac

Due to circumstances o'Ver which 
I have no control, I have beari 
forced to pirich-hit for our esteem- 
ecf Ė. J. B., vvftė h6S firialiy fėal- 
įžėd hM • čAildhood aĮribitiori to’ bri
edinė a štrėėt bar tridtOYrttafr.

Young Lithuaniari 
WiHS Afrtly Wiftgš

Bernard Esunas a husky, tatl Li.th- 
uanriari of Washin4tQti, D. Ė., wlio 
ftisi mariagfed to coriįe within the 
maximum age, vveight and height 
reųulreihent^ . fbr a ' Arriiy Flying 
Cadet, recently received, hte AVin^s 
as Second Lieuienant at Barksdalė 
Field žri ŠfrtfeVesiteH, La.

He is an alumnus of Texąs Uni
versity vėhėrd hfe ėlčėll&d iri špbrts. 
Before jbining tire. Army Arr Corp^ 
he was employed as a geologist 
vvith the Byrd-Frost (’o. of Tėxas. 
Mr. BernaFtf- fešdnaš h’hs been iis- 
sitfnedrfsAri ih^ruėtoi2 a f thė šttme 
Air Field.

Ųfofttv ht tsrt MSaSė, ftrf.
. ki . "‘ii *0 > V'1 <• .'.V - *X‘ •
His 'brofrher, rLh<|i$lątišv Ji ĮSsuri^s,

who has takeh* a prdjiiiherit < part iri '

OffėfM 
Technical Jobs 
Iii U.S.

\ . 17V..;

’ An evėF-gf’b^irig' hecdĮiof šŽtilleil 
’niėchanfčs, , tėfcKhiciaris and ėrigi- 
Iriėėrs is r'eštlĮting įn į sitehilbtišf 
drive . for yvorkers f)y ^he United 
States , Civil Service^ Cbihmission.

Opeh cdriij(tetitrv^ ė^arriįnation.4 
were annouribed į today ftjr ^womed 
tb šėrvė as ipinor ’eri^hąėrin^ aid^ 
iri the Chtekgb Drįhdtffcė Dišlrterj 
Applicatibns mrist lie orifilė vvith' 
thė. manager ofthe;' Seventh *tUnitęd 
Št&tes Ctyii; ^ėrvicė DistH<V Čhi- 

' rago : I’osl (iffice, IĄ Scpt. *23.

į ■

- Thė Fėdęf^l ifcMė^rk^ 
;N. J., ori ^^idoflJp^Hshed 
lits dėeision' Ifk thęj,ęhseį>f a Lftii- 
.uariian shlp, thę ‘‘Dėfftn® J^ietuva”.

,Ąfter the oecupajįon, Jįį Lithua- 
riia* the Šovietš att%Pwu tp Jake 
bossdššlbn of? • t nė' itešš'd 

! vv.itii its 
vv«^ ; ’tįr./

Calling all men:
Foūr rięw IiiS'ciOŪs loVfeli&š have 

jušt joinė'd the chofus,- so all you’ 
men had better hustle around anri 
come to refiearsals and mėet therri. 
TK&y m:fe; Šitriyrcii, Oria
Gailus,, Lttftatf Zakeš jthd Dorothy 
Gorški.

Al^ Glitž, a hW addltidrt td 
the batitbfi© sectiOrij may have^ 
feli a 6it loriėly wfia£ wifh only 6 
other men (fdwri frriday. Welcomė 
io all tfte riew triėfnbėri. Alt yod 
Old riieYnbers piėaš’ė’ come betek; 
Ali is forgiven.

—p—
Date‘s to remember for the Corn

ing sėasoh.
Barh tiaričė — Še'įHe’ritfeėr 27, 

at the Dan Ryan Field Hpuse, 87th' 
bėtvčeėri Darpėn aiičt Wbšterri. Get 

j^our čatlteo 6tit, gifiš, ririd 
ydtir Šiikdhy OVefalls, bd^šj ah'd 
all be ph hand to greet th&t šeri- 
sational Floradora Sektet, direct 

,frdm their tnumpihial tour oi Paris, 
Lori<Jon, and Pbdtmk. This is Prie 
everit thrit yoti 
membėr the date • ’ ■ X /

cahnot miss. Re-
— Sept. 27.

BdlĮic/įliib

, toge ther
tiirie
The'

The■; chdrtfs , vzltl db fhe program 
ior« the Simąho Daukanto SocieFy 
Ocf; ai thė LithuĖiriiėri Audito
rium.

> Noven^Bėr 1(5 will riiark the bė- 
ginning pf our oųt of town touAs 
vyithr. a concert in Kenosha, W;s.

Šth S t. Theafre ha.s bėen finally 
chbšėn ibY the frbftestt tteffbtrriahce

Rehearšals as USital Friday at 
NeiŽdį.- ; _ , - , < . .. .t

There’ą plenty of work ahead of 
us, <s6 i|i’š all gėt .iogethėr and 
dd biir M . . .

^ay, Mr. 5lėflas lėėf t’rl- 
dėy, g^ye j the' chorus ė Rart£ fdr 
wįrinints thę 1 tre^hies and firįt 
nląčeSi ,in .tįie ęhicągdiand Musfc

’4

KFišttTiš (RAy) NarBuTAs

Kafy-Keistdtįp Narbutas was work- 
ing for the Chicago Bridge & Iron 
Works thįs sumnier. He had work- 
ė'd theFė for frie past txCo suftiriiers 
for tfiat ėJttra frin mbriėy to ėa^fy 
hirii dvor thė faJll and ^ihtėr nioh'.Hs 
žt college. This summer xvAS ah urt- 
usually good one. since defensre work > ' ♦ •• • X * ’ ■xvas abundant and salaries high. 
BėV.dusė ėverything \yas rofling'- 
a'.ong so smoothly, xvhat with more 
.han ėfitiogh mdnėy tuCked away 
for the coming school year am! 
^art of his dėbt repaid to his folks, 
Kay decided to “splurge” and among 
other tliingš Hougfrt himself a še; 
č/ golf Clubs.

kay ušed to" beircvc, likę many 
6f riš did befofė 'Cvė took up the' 
gam, that golf was sissy s,'.uff. His 
attractive 6 ft. 2”, 215 1b. stature 
niade him Ihe perfect football play- 
er. In fact that was liow Irę first 
cairio to attend the Montana State 
University. Upon graduation from 
high school lie. was awarded a foot- 
bail šclibldišhip to <hė UniVeršity.- 
Afid foY the rihsf thrėe ybabs Kay 
did not have to \vorry aboiit tn- 
ition. His odd jobs around schocl 
to'ok barė of roOm, board and bobks.

Lovcr of Sports
With an cnviable football record, 

there was baseball and sxvimming 
too, and just about every Sp'ort 
imaginable, and eventually golf. Kay 
wafe hrighty proud of ihose rie\y 
cliibš of his dnd every morriing aš 
he dashed dovm the hallway otit 
:'o vvork he cast a lovirig glancė 
in their shinirig direction.

Kay had an especially ardent ad- 
hiirbr in his ydurig sister Aldona. 
STfe įvatčhcd hėr ideal mėti likę a 
little hawk, — pried throūgh the 
correspondence courses he was tak- 
ing/this summer to make his burden 
fifehtėr this laSt school yar, — tried 
tb Help him pack so that he xvould 
be’ atll šet to board the train fdr 
Montana on Sėptember 15, — an'd 
asked a thousand and one (juestions 
about ‘the west that she and 
and Dad were going to see 
June when they were daking 
vacations jointly 'to see ('Ėig 
ther” graduate from college.

Kay himself was very enthusiast- 
ic now that his lašt year of school 
yydfk was ori Hand. Dad was mi- 
^fity proud of him. And so wds 
Afbta > and , Aldona. He also leafri&l 
a fėw new dance steps and was 
anticipating a more sočiai life now 
that.he could afford it. Yes, finally 
ii ’fboked slnooth sailing ahead.

Tragedy Strikes
i Bift just a week ngb lašt Thirrs- 
day morning Kay left for work for 
the Jast time. There was nothing 
tfriiišiidl ab’oiit' the day. The sun 
was »bright and warm and \Vork 
At }h£ plaut waš fio riiofė different 
Hor fnore difficult than usual. lt 
was already 3:3i0 and Kay was pre- 
panrig to leave when one of his 
buddies called Irom aeross the yard 
ant! 'A^ed hlhl to lerfd a hand be- 
fore lie left. And as Kay was walk- 
ing aerbss; fhė glotihds to help, a 
huge pipe' felf from a erane and 
killed him.

Wha^ ėlse is tfiere left to say? 
ban (fdėstiori katė’s redSbnirig 
fbf lakinį Kay a^>ay‘? Član we 
qta$stfon 'thė cėurse bf thė siffi? 
No. We only know tbtat death wlll 
come to all of Us either youn$ oc 
old1, būt kriovfr there’s this differ- 
ėhete bėtxVeW ^hė defcth of the dtd 
meri rffttf tHe yourig; "thtft old riteri

eVėriirlg vvfrfetleš tm-fft# M tfri* 
Lfėtor^ kndfv thht is $oh> --- 
hė vvtfn’t be hotrtė fdr šhrijter £d- 
niglTt, tdmdtTbvv bl dhy rilghL Thje 
m&lriiari cbfttinuriS '.o’ frring Kžty’s 
mail Irom the University knovving . 
it ^H1 ririVer be ansvvercd, And the 
šhfnirfg golf Clubš Starid in the 
tahvvėy uriusCd and ghtherlrig e’ach 
dfty’S dils*.. Sbfhė dfey thėy will be 
rėmbV'ed. Stirhfe diy tht fidoks and 
footB&ll suits and sports clothdS 
wijl be put away. Someday the hurt 
and sbrnM And tėdrs be less.

Būt the day will never come when 
tfdli understand xvhy — vvhcn ' 

the leaves have their time to fall 
and the riioon and the Starš their 
time to sėt — why Kate was so 
unreasonablė — why Kay had to 
l'ėAve thiė woMd .Fiat ycas rSady 
to offer him ever^tftihg he fhrd 
betn vzdrkirig for. Wė vvif] nbvėr 
uhdersta-nd. We cari only wait for 
Time’s soothing hand to ease ouc 
aching beait and wisfi ttaat there 
were some \vay we ėotrfd e'xf)rėšs 
Our decrifest 
Mothėr and D

ripMfhy to Kay’s 
and SHtef AldoYr'd.

New Civil Setvice 
Examinationš

FėstiVal..: He’s mighty proui 
ėph^įeęs the

he j-dkiftgiy 
Minti O’Gfaph.'

ftlom 
next 

their 
Bro-

g6 td deatfi afftf dėtfth i£6n&H tb .thė 
ytĄinfr’,’ s

Death came to Kay -r būt ct^me. 
f t seeinš, u rijus t Iv. And his Mom 
And Md And S»Ur wlio nėar £he

Junior Meteorologist, $2,060 A 
Year.

Horizontai Sorting Machine Ope
ra tor, $1Ž6Č A Year.

(For appoiutmėnt in Washing- 
triri, D. C. Only)

Link Tratner Operator Instrnetor, 
$3,200 A Year.

Link Traincr Operritor, $2,900 A 
Year.

Under Graphotype Operator, $1,- 
260 A Year.

(Washington, D. C. Only—ftot 
later than Sept. 30, ’41)

Autonotive Mechanic, $6.16 to
$8.08 A Day.

(Dįrieė o f KiFfrig: Sėt y. Bd;
U.^ Service Exrimrnprs.!<>✓■
Hoę-k |(Įęland Arsenai, Rock,^.^ t 

Island, Illinois)
Assistant Communications Opera- 

tor, $1,620 A Year.
Junior

$1,440 A
.fiinibr

A Year.
Senior
Year.
Purbhasing derk, $1,800 A
ASst. Purchasing' CFbrk, $1,620 A

Yferir.
Junior Purchasihg Clcrk, $1,410 
Year.
(Above pdrchaslng exams mušt
be applied fot b'y Sėpt. 28, ’41)
Junior Insp'ectbr (\Vtfge & Hoūr

Div. De0t. Of LaHor), $2,009 A Year.
(Not Isrter than Sept. 18, 1941)
Lhief Accouhtdrrt, $5,60(1 A Yėltr.
Head Accountant, $4,600 A Year.
Principal Accountaift, $3,800 A 

Year.
Sėnior Accountant, $3,500 A Year.
Ačeouniaht, $3,i$00 A Year.
Associate

Year.
Assistant

Year.
(Above
deadline

(iorritriunichtiolis (jpc'rrftoj', 
5 ear.
Pūrchasirig OfficCr,

Purchiisirf^ Clcrk,
A

A

$2,30(1

$2,000

Year.

Acčdtiritririt, $2J)00

Accountant, $2,600

abcouritant pbsitions 
by Sfept. 18,

Senior Mcdical Officer, 
YdH.

Medical Officer, $3,8(M)
Asibtitffte Afedičitl bffitėt, $3,200 

A Year. . ,
Jtfriior Bank ĖxAminer, $2,000 A 

Year.
Head Photograph'er, $2,600 A Year.
Senior Photographer, $2,000 A 

Year.
Assisfant Photographer, $1,620 A 

Year.
Under *Ph*otogrdf>h^r, $1,260

V ear.
(APPLICATION FORMS FOR 

ABOVE MAY BE OBTaiK’ED AT 
NbutV ToiST b^FiCfe BLOG., CHf- 
CAGO, ILLiNOlŠ, AS WĖLL AS 
ANY OtrfER INFORMATION PEtt- 
TA1NING THERETO). '

BUY

fBONDS

1941)' 

$4,600

A Year.

A

?Y' «
I .m- t b * j iiniute
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Vargšas Žebrokas
Mokinosi, Vargo ir
Niekas Neišėjo •

Korespondentas Kri 
tikuoja Tulus Apsi
reiškimus Bostone
Iš Lietuvių Komiteto Darbuo

tės ir LSS.
BOSTON, Mass.—Suvirš me

tai tam atgal, Bostone įsisteigė 
Lietuvių Komitetas kovai už 
Nepriklausomų Lietuvų, kuris, 
kaip tada buvo aiškiai pasisa
kyta, tarp kitko boikotuos tuos 
biznierius ir profesionalus, ku
rie rėmė musų tėvų šalies oku
pantų pakalikus.

Prie to komiteto, kovai prieš 
bendrų priešų, buvo prisidėję ir 
socialistai. Bet su apgailestavi
mu reikia pasakyti, kad ne visi 
tan darban įstoję žmonės deri
no savo žodžius su darbu.

Kaipo nemalonių keistenybę 
' reikia pažymėti, kad atsirado 

vienas socialistas, kuris vieton 
boikotuoti Maskvos agentų biz? 
nį, jį rėmė duodamas komunis
tų vedamai radijo programai 
savo biznio skelbimų.

Keista ir tai, kad tas asmuo 
po šiai dienai sakosi, kad- jo 
simpatijos gludi su socialistais, 
vienok jo darbai byloja jį tei
kiant pinigiškų paramų Krem
liaus agentams, kurie yra ne 
tik musų tėvų žemės nelabi 
priešai, bet musų naujosios tė
vynės, Jungtinių Amerikos Vai-

Keista ir gaila.
L.S.S. Bankietas.

Pereitų pavasarį So. Bostono 
ir Cambridge L.S.S. kuopos bu
vo surengę sėkmingų bankietų 
paminėjimui tų kuopų 35 metų 
gyvavimo sukakčiai. Jin suėjo 
visos apielinkės senieji veikėjai, 
kurie praleido malonų’' Vakarų 
dalindamiesi įspiidžiųis ir per
gyvenimais iš ilgosios metų vir
tinės darbuotės.

Veikėjai džiaugėsi, kad socia
lizmo idėja šiandien yra labiau 
negu bile kada pirmiau progre
syviojo pasaulio įvertinama, 
kad darbininkija labiau įmato 
socializmų kaipo jos geriausių 
užtarėjų ir gynėjų.

Po bankieto vakarienės turė
jo įvykti dainų programa, ku
rios pildymui buvo pakviesta 
jauna dainininkė, vieno' seno 
socialisto veikėjo duktė. Jai tu
rėjo pianu akompanuoti kita 
jauna mergelė, kuri, kaip teko 
patirti tapo komunistų įtekmėn 
paviliota. Dainininkė pasirodė, 
bet pianistė ne, ir taip koncer
tinės dalies bankiete neturėjo
me.

Vėliau komunistai tiešijosi, 
kad jie iškirto socialistams špo
sų, kad jie, girdi, davė įsaky
mų tai pianistei neiti į bankie- 
tų ir kad ta maskolių “orderį” 
išpildė.

Dainininkės Reikalas.
Po kurio laiko komunistai 

rengė piknikų ir per savo radi
jo pusvalandį garsino, kad jų 
išvažiavime koncertinę dalį pil
dys ta musų senojo socialistų 
veikėjo duktė dainininkė. Tie 
stalinlaižiai dar labiau ėmė tie- 
šytis, kad jie nuo socialistų ir 
dainininkę pasiveržė.

Tikrai keista, kad turime 
žmonių, kurie arba nemoka pla
čiau įžiūrėti ar yra silpnavaliai 
ir nežino kur reikia padėti taš
kas. Niekas nepavydi tai jaunai 
dainininkei lavintis muzikoje ir 
dainuoti, priešingai, mes visi jai 
linkime gerausių pasekmių. Bet 
daugelis musų negali suprasti 
kaip žmogus gali susidėti su 
svetimos šalies interesams par
sidavusiai srovelei, kurios pro
grama susideda iš biauraus* 
šmeižimo ir purvu drapstynvo 
visų tų žmonių, kurie neptita

ria Kremliaus diktatorių juodą- 
šimtystėi. Socialistai ypatingai 
yra komunistų dergiami pražen
giant visas padorumo taisykles. 
Tikrai keista. Bostonietis

Po Trijų Mėnesių — “Piš”.

SPRINGFIELD, III. — Vie
nas musų SLA politikierius, di
delis. žebrokas, praleidęs tris

mėnesius Chicagųje kur laviruo
si kaip geriau SLA kuopos mi
linguose kelt i,J betvarkę ir truk
dyti veikėjais veikiantiems 
trečiajam SLA vajuj, sugrįžęs 
bandė savo mokslų-, praktikoj 
įgyvendinti.

Pasigavęs ! keletu “flunkiųF 
adjutantų ir karčiamose nusi-

trypusių Nikalojaus antro “sal- 
dotų” atsilankė andai į vieti
nės SLA kuopos susirinkimų ir 
magino didelį ergelį sukelti, bet 
rimtieji nariai vargšų greitai 
apramino. Dabar jis nesupran
ta kaip t«i įvyko. Trys mėnesiai 
lavinimosi ir viskas piš-š-š.

Reporteris

Pasivogė $3,000 
Alinėje

Keturi maskuoti ir ginkluo
ti plėšikai pasivogė $3,000 nuo 
savininko ir kostumerių alinė
je ties 8504 North Cicero avė. 
Savininkas F. Sauer buvo atsi
vežęs pinigus iš banko čekius 
keisti.

Modern Roofing Co. 
1821 SO. LAWNDALB AVĖ. 

J. and C. Sarockas, ašv.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rusių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl nėr 
mokamo apdainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti-^-
I*IW’

u

v

t

$

No one in the world today is better ąualified than Anferica's top-rank observers to tell you about the spot your 
country is in. No one has a better right to tell ybU what to do about it. Today, they speak with startling 
unanimity. Wįth their own eyes, they have seen Hitlerism in the act of enveloping the world. They have been 
nation after nation crumble in Hitler's path. As journalists, their job is to see—to analyze—to report. As 
fellow Americans, their responsibŪity is to keep you informed. And your responsibility is to listen to theml 
These 12 are among those experts who saw the fate of the people bf £thiopia, China, Czechoslovakia, Poland, 
the Low Countries, France, Russia. Now they see what is gbįng to happen to you if you don't act at onęe. 
That's why they plead with all Americans to ’Vvake ųp—now—before it is 

*WAUACĖ DEUEItf born in Chicago,* JOHN GUNTHER, born in Chicago, III., 
author of "Inside Asia,” "Inside 
Europe"; has uitnessed the rite 
of the anti-democracies all over 
the uorld.

”1 have just returned ftom 
Latin America. It is boiling with 
Fifth Column agitation. If Hitler 
wins in Europe, he will tackle 
Latin America next, which is our

exposed and’ vulnerable fronticr. We mušt stop the > 
Nazis nou."

lU., tdw the Reichstvehr go into 
Hblland and Belgium; taw the 
Lufttvaffe toer'out to destroy 
Britain ivhito,he was the Chicago 
Daily Newt reporter in Berlin.

"If the Nazis win the war, 
soortęr ot later they wiH forc.e 
thė išsuė with the United States. 
They will paturally choose the 

time, the place, .thę męthods and the other cirčum- 
stancės to suit themselvės if left free to do so. The 

’ British and the RusSianš ęannot beat. Germany.
America therefpre has i Vęry. simplė choice. We can 
face the issu^ with the Nazis in Europe now (and 
the Japanesė i d the Far Eašt, if nėcessary) and witfr 
the ally that Hitler himself said ih ’Mein Kampf’ 
was the best in the world—the British Empire—or we 
can face the issue in the Western Hemisphere later 

•' and alone.’’ ;

*JAY ALLENr born in Seafde« Was2u/ęr-

*EDGAR ANSEL MO WRER, bern m
Bloomingion, III., for ueary 
months uatched the Nazi ma
chine as the head of the Chicago 
Daily Netvs Bureau in Berlin. . , 

"Gambler Hitler is not throw- • 
ing the flower of his army against 
the Soviets for any ordinary rea- 

. sons. If he succeeds, he wiirbe - 
v) ppjentially stronger than Britai.nr x

,ąnd, Anjerįęft co/pbined. ,WorJd domination witl be-z

"American failure to ūse this Gpd-givcų respitf^ 
for extending an unbreakable Anglo-Američatf riet* f v "■ 
■work over the whole Atlantic can ultimately mean 
loss of our independence. Wake up, Washington!” r

*P1ERBE VAN PAASSEN, bOfn >n

į

too latel •

*H. V. KALTENBORN, ,bota ln Mn- 
wauk6e, Wis„ radio commenta. 
tor, understands perhapt bettoe 
than any other American the menk 
tality uhich has allotued Hitlde 
tp d upe the pcople of-Germafey.

"Do not belidve that Hitler is 
a fortune-favored god. 'Among 
those men who seem jattached to 
his interests there are those who

hątc him; others fear him; some envy him. Your de« 
lay and your neg-ligcnce help būry these importam 
truths. Failure to act in time is the most shameful 
sin of which men cari be guilty.

"These words were spoken by Demosthenes to his 
fellovv.Athenians in ancient Greėce. I only changed 
one word, to substitute Hitler for Philip. For‘the 
Athenians of ancient Greece, likę the Americans o£ 
today, we're fond of ease and comfort and cherished 
a falše sense of national security in the facejof grsve 
dangers from vvithout and within.”

*WIUIAM L. SHIRER, bornln C9<įarlf
Rapids.'Ia., author of "Berlin 
Dior y," a Veteran neu)sman,since 
1934 has been on thedeath watch 
of democracy in Berlin.

"Does Hitler contemplate war 
with the United Šutės? I have 
argued this ųuęstion many times

• with many Germans here and 
not a few Americans. I am firmljr

convinced that ,he doeS; that if he wins in Eųrop* 
and'Africa he will in the end launch itunleSs we aseHolland, ■ distinguished corre- , 

spondent, author of one of the c. i ■_ 

first books to' arouse America, 
the phenomėrially successful 
"Days o f Our Years," uatched 
Naziism at its birth.

"The major purpose of Hit- 
ler’s attack on Russia was to split 
our country politically and thus 

to paralyze American aid to Britain.. If we relax for 
būt one instant, if we weakeh for būt one moment 
iri our supreme task of providing the weapons nec- 
ėssary to criish the Axis military machine on land, 
on sea and in the air, Hitler’s campaign to conąuer 
the world will be won.

"Now that vietory for democracy is within our 
reach and a better and freer world is in sight as the 
outeome of this struggle, we mušt remain constantly 
and acutely aware that only moral sabotage vvithin 
our own ranks can nullify our efforts. Our fight for 
freedom has entered its most signifieant and decisive 
phase." .

*RETTY WAS0N, born in Delphi, Ind., 
saw the dehaele' start ivith the 
dismembernient of Czechoslo- 
vakia, as CBS correspondent uit. 
nessed the invasion of Noruay, 
the battle and fall of Greece. 
Taken a prisoner to Berlin, she 
has only recently returned to this 
country.

f "Toward the United States, 
more than any other one nation in the world today, 
the suppressed people of Europe turn for faith. The 
belief that we, in our dream of free men everyvvhere, 
wlll meet the challenge, is the spark that keeps dis- 
couraged hearts burning.with hope. It is a great re- 
sponsibility to hold the trust of a world in our 
hands. I hope the American people will not let ma> 
terial selfishness blind them to the crudal issues at

• sukę."

šį
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eign correspondent' for North 
American Neuspaper Alliahce; 
has just returned) a liberated pris~ 
oner of the Nitzit }ih France.

'The only people who believe 
that the Nazis can organize Eu> 
rope arę i n this country. That is 
why we are in for it sure—whęn 
the Germans get around to u$.,

Ųhtii they aric ready for us they will'go on. tryirig 
to paralyze us with their serpent line and vVith the 
helpof cyriicąl minorines in. this country. Now i$ the 
timė to savę Ourselves—while we yet have allies.

f,Remėmber-^the Nazis are haunted by the fear 
that-!wė are cprijiug in!”

; born |-O

viilO/ Pa.# distinguished com- 
mentator 6n the air; possesses ex- 
traordinary contacts today over 
all Europe, uhere, from 1.910 to 
1^36, he uas correspondent of 
such publications as N. Y. Times, 
N. V. World, Collier’s, and Sdt. 
Eve. Post.

' "If Russia falls the British po- 
sition is desperate. Thėn we are in danger of stand- 
ihg alone aj the l**t bf the Allies.”

* JOHN T. WHITAKER( m cha/, k; tanooga, Tenn., correspondent g of the New York Post and Chi-
cago Daily News f orei g n 
Service until recently, when he 
tvas expelled from Itjaly.

i. “Likę the British, we Amerh 
H cans can regain our self-respect 

and find our souls again by fac* 
ing up to oūr duties. Liberty was 

not bought aqd paid for in 1776 to be lošt now be- 
cause a small mfnority cares nothing for the eternal 
verities. In a democracy the.minority has the right 
to exist būt the šame token the mšjority has the 
right to rule. Lindbėrgh and tyheeler ought to wear 
the uniforms pf Nazi generals. They are vvinning 
motę battles for Hitler than Brauchitsch or Keitei. 
They are winjhipg Japan, France and Spain to the 
Germans todšįy ind pert of South America tomdr« 
row. ' \ \ '

"It is timė’thė majority of Americans asserted 
themselves in the face pf this minority. It is tirtįę we 
struck for libęrty and ctue security-time we went 
tb war."'

*
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oųfselyes to a sabservjent place in his totalitarian' 
sčhcmc of things.” .

*BOŪGLAS MILLER, bom
Ib., author of " You Can’t;Do Busi, 
nes s With Hitler," commerciat 
attachė at Berlin from 1925 to 
1939, uatched <the attempt to 
dominate uorld economy.

"The Nazis.have invaded and 
enslaved fifteen nations. They 
have looted Europe; poisoned 
the minds of children,- attacked

the Church, the school, the press. They renounce 
truth, justice, and mercy. They replace private en* 
terprise by slavery., They assert their right to rule the 
wdrld as a 'master race.’They have a dictatorship con- 
trolling industry, commerce, and money in Europe.

"They propose to make the rules of Interna
tional trading. They fili this country with spies, 
tryįng to brėak our morale, disrupt our govern- 
męnt, divide our people. We mušt oppose them 
ąnd beat them in the end, or lose our liberties 
and all that makes America worth fighting for."

*BEN ROBERTSON, born in Clemson,
S. C., London correspondent of 
PM; for long montht he lived in 
London through the uorst of the 
blitz; he hat tegtehed the Nazi 
attaeks on the bravo British.

”J have just come home from. 
England and I believe the time 
has gone when England alone 
can win the war. We both are

. going to lošė the war unless the United States comes 
i n with full force and right away. It is going to take 
everything England has got and everything Russia 
has and everything we have to beat the Germans— 
ve cdn’t go on half at war and half at peace.”
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pąpiuntinį Peterburge patarė Aleksandrui nesitaikyti 
sų Napoleonu. Caras jų pąklausė.

Atėję žiepią, kuomet’ Napoleonas, nesulaukęs taikos 
P^įūlyįnę iŠ Aįęksąp^ro, nutarė vesti savo armiją at
gal, nes ji nebuvo pasįruošjtisi šaltiems Rusijos orariis i? 
paturėjo jpaisto. Apųiįja vęl ėjo per Smolenską, tuo pa
čiu pptęriptų keliu. Nup badė, šalčio ir ligų milžinišką 
daugpipa Napolęppp kareivių žuvo. Pats imperatorius 
su buręliu palydovų atjojo į Lenkiją ir, gavęs roges, iš
dūmė į Paryžių.

Sugrįžęs į Francuziją, jisai skubiai sumobilizavo 
pąpją armiją. Bet užkariautosios tautos Ęuropoje jau 
sudilę priė§ hJ&Ppleopą, kitfjmęt pasklido gand^ ppie jo

Joto L, i^js įr lįomHiĮistsį
Angliakasių unijos prezidentas tJoĮin k. Lewis su

darė bendrą frontą su komunistais indu§tripii| upijjį 
kongrese (CIO) su tikslu tą unijų sąryšį konfr^li'ųįįti. 
Savo unijoje jisai seniai išmetė komunistus iš visų atsa- 
komingų vietų ir įdėjo į unijos konstituciją paragrafą, 
kuris draudžia komunisfųiį ų^ipiti bęį Jkękį 
postą. Nežiūrint to, CIO .ęrganįzą.ęįjps# kpipupį^ąi £$- 
mia Lewisą visoms keturippis, Q jwį, 
jiems už tai, leidžia jiems šeiminipkauti vispje eilėje įj)- 
dustrinių unijų.

Buvo manoma, kad, prasidėjus vokiečių-rusų karui, 
šitas komunistų bendradarbiavimas sus Lewisu pąirs, 
nes komunistai iš izoliacionistų ir karo priešų staigiai 
pavirto karštais intervencijos šalmiukais, o Lewįs $ąvo 
nusistatymo užsienių pplįtĮkpje nępą^eiįtp. Angliakasių

* '............

w-
............ .. ..... . _ 

sovietų Rusijai. Po šitokio Lewiso pasielgimų 
tai, rodos, nieku būdų nebegalėjo palikti'jų pą^ųpjų^is.

Bet ir komunistai, ir Lewisas yra oportunistai, ku
rie nei logika, nei kokiais nors principais pęsiyadpyą.u- 
ja. Jiems pirmoje vietoje rupi turėti kaip galint dau- 
giaus “galios” ir gerų “džiabų”. Todėl ir pO to, kai John 
L. Lewis viešai pasi$$p priųš pągalbpę tę^ųiįų Kųsįjai, 
komunistai nepaliovė veikę su juo išvien.

Šita politinių rąkętįenų ko,operacija inkilo aikštėn 
United Electrical, Ėactyp Malkine wijps
konvencijoje. Kaip jau žinoma, ta konvencija atmetė re
zoliuciją, draudžiančią rįnkti į yįpšiųįnkų pa
čius, komunistus ir’ fasisfųs'’, ir paskui 'išrinko ikitą as- 
menį į unijos prezidentus, vietoje James E. pąypy, ku
ris gynė paminėtąją rezoliuciją.

Kovoje prieš unijos pręzįįeptg Carey k?Q^ųųi§Upis 
padėjo ne tiktai hitĮėyiųiųkąi, ’Į>et* įr'Lę^yisp g^Įtijp^i. 
Lewisas, mat, nori ateinančiame CIO suv^į^yųpų yel 

' paimti į savo rankas CIO yadoyybę, iš kurios jisai buvo 
priverstas pasitraukt) pernai metais, todėl' jįsą) ięgko 
komunistų talkos.

Iš Washingtono pranešama, kad prieš kęįętų savai
čių komunistų šulai turėjo slaptą konferenciją New 
Yorke ir nutarė priešintis Lpwisp nusistatjmiui' užsie
nių politikoje, bet remti jį CIO judėjime. |r
rądio darbininkų kopvęųcijpje ’^as ‘sjąptąs ^j§(ęyfk)|kų 
raketierių nutarimas buvo praneštas /.'ištikijų^epį^ ųp- 
legatams. Tokiu būdų Stalino, Hitleriu ir Lę^įso 
jai sudarė konvencijpję liejkįfą

Komunistai, kokie buyo, tokie ir paliko. jie
šiandien dedasi karštais hitl'erizmb priedais, beF jie nėra 
ir nebus demokratijoj įyąųgąį............. . ‘ /

unijos prezidentas padėjo sąvo parašą P(Q 
Landono ir kitų konservatyvių rejJųblikonų ||| 
kimu, kuris pasmeigė jĮęosęvęltą ir pągaljjpg

Napoleonas ir Hitleris
Lygiai prieš 129 ši^djep, N^ąlgRpps

_ a jo ^įnijos

Napoleonas pradėjo savo žygį prieš caro Aleksand- 4 "1 d "1 O 4 O A • 1 .• L J .
Šiemet Hitlerio armįjop įsiveržę į 

epelio 22 d. Jau pr§pjp9 W

Tačiau reikia neužmiršti, kad Hitleriu .^ygį§ yĮV 
vykdomas pagal kitolų' p^'pį 'pėgp '

Erancuzų armija ėjo stačiai per Smoleųs^ą į 
vą. Ji nebandė tuo pačiu ląiku užkariauti pietinė"ir 
siaurinę Rusijos daljj. N ąppįępųąę pę pęjpąpė,: kad bu
tu galima tokiu plačiu frontu daryti puolimą. Jisai savo 
generolams pasakė: “Jejgų jųes ų^kdri^ųšįnaę' TJkrąip^, 
tai mes paimsime RusijošTtojas; jeigu 'mes eisime f Pe
terburgą, t^į munjj teks Rusijos gąAy^i; o jftjgų mes pa- 
imsimg’^^yg, |ąį pjgs tį^ijpg' Ęjjšij’os sfrdj.!>‘>■

Jisai pasirinko keli^ j ‘^ųęjjos širdj’.’. JJj-
poleono armija; ^mus^i ppe f , $o
i'Ug^jft H j JJasffyą, tą} }i re/fa fa jnigptft ftęv.eik ,VJ- 
sai apleistą ir ištisi jo kvartalai buvo apimti gaisro.

Cąrąs Spflšjp §?vp rųmuosp
Pęferburgę. Napoleonas laukė, kad AJęksąp^s atsiųs
tu 8&Wl igaHotijjiųg dėl t^kps. Bet (ją^ąs taikos 
neprašė. Napoleono priešai Paryžiuje . per Franpuzijos

jmarsavo į Maskvą uz 83 pienų po to 
perėjo Rusijos sieną.

ro I Imperiją 1912 m. birželio 24'4/

birželio
už kokių 200 mylių nuo Maskvos.

r ir nrrp r 'rųrja M?" jrcr . . jr yor
bando nukirsti ./galvą” Sovietų Sąjuiigai, paimdamos 
Leningradą, ir nupiautį jai “kojas”, užkariaudamos pįk-

...
■k t *' ' ' ' rtl^apolgono?

ažįp, lĮitler$ pfanas gękpaijjgęsnis,

Pereitą ketvirtadienį, rugsė- 
j°111-, ^ew “-TW: 
korespondentas Maskvoje, Gy
rus L. Sulzbergęr,' pranešė, ką a 1 >•. /'.'tiL.tiC j j u n V'.*’-; r<itrašo sovietų Raudonosios armi- 
• ,f! ;i J“j°s
Žvaigždę” ąpįę mūšius KieVo 
sriįyje, kurie tęsiasi jau bevęią 
du mėnesiu. Korespondento te
legramoje' skaitome:........

» a • u ;.i•, t 11 ‘ !
“Nors, kaip tas laikraštis 

sako, naciai1 buvo pasiekę 
Kiėvo vartus

' M hs fe® 

įĮjoąšfį ujgąi, ir apsigynimo 
pozicijos dabar yra taip su
stiprintos, laikraštisi pridu
ria’, kacl ‘Kiėvaš yra apjuos
tas plieniniu apsigynimo lan
ku...’ '•r,- - •
Įdomų čia yra tai, kad ‘Rau

donosios '< ' armijos laij^ašįis 
“Krasnąją fyfydgi”' dąijąr ' pri
pažinę, jogęi “nąęįąį buvo 
siekę Kievp vartus pirmoje sa
vo ofenzyvoje”. Kada ta ofen
zyva įvyko? Liepos mėnesio 
Pirmoje‘'riiseje,' t. 'y/bęyėik 4ji 
mėnesiai Įaifęo' ąlgą|.

“Naujienose” liepos 15 d. bu
vo įdėta tokia žinia:

“Paskutinis vokiečių šjabp 
pranešimas tvirtina, kad na-: .. p 4 • t v),j/<T. _lv‘cių kariuomenę pasiekę Kle
vo priemiesčius...” , A‘

•> v 1*. • . e
Bet sovietų karo vadovybę 

to fakto nenorėjo pripažinti. ,^i 
tylėjo' apie nacių prisiartinimų 
prie' ’ Kįęvę įęyėijc per’ju 'me
nesiu. O komunistų spaudoje 
Stalino klapčiukai apsiputoję 
plūdo tuos laikraščius, kurie 
buvo pranešę, kad vokiečiai sa- 
ko’ m 
prie Kjeyo. Nes ko ųerąšo Ma" 
skvą/įąi įiępįš’ Į’aną^ikąms yra 
“męląs.’.’.

Dabar pasirodo, kad vokiečiu 
štabas bdvo pranešęs tiesą, ku
rią Maskvos ' gąrlhrttojai 'bandė 
nuneigti per du menesiu laiko. rr, Z»rb.W!f Ui \ H .tfl • ). 
Tai mt wne- 
šnnąi yi^ųęmęj; yrą 1Q( fĮ 
singį. Nąęiąi (Jažnąi pasigirią 
nebutąis laimėjimais. Bet bol
ševikai meluoja dar daugiau. ‘ ’

e savo

Europos ląiš^, kurjuo pra
nešamos labai liūdnos žinios, ęj .o-Ap 7IL <it FBolševikai, vykdydami savo 1 --.....v ...... /Ka t*. >C.kruviną terorą Lietuvoje, 
nužudė gerai Amerikos lie- 
tuviams pažįstamus brookly- 
niečius — Julių Žostautą, 
^oza šimaitf, Rręną 
ir Povilą Vaitėjkuną. Nuo 
k^pyinps bolševikų . budeliš
kos rankos žuvę visi keturi 
buvę amerikiečių sukurtos 
fįpobęs bendrovės direkto
riai. ^ie sunkiu (Įarliii uzsi- 
įirbįąis pinigais sukurė tą 
įmonę, padarė didelės naudos 
Lietuvai, o kartu amerikie- 
ciams lietuviams, nes gražiai Y t • ' .' ■ . ». ■-( ''>4 ..»<l '

I

Komisarų valdžia juos suė
mė iiz tai, kad jie buvo įšęmg 
iŠ banko dalį bendrovės pini- 
gų, jausdami, kad bolševikai tą 
jtųr^ spjkonjjjskuos.

... • .< :O-,U> >BCj ■■ ■ .

ŲŽPAĘYS RAUDONUO I^QMEkiUŠ?"

J. Gabalas “Drauge” sako: _ <. v?, t (, v .
“Yra žinių, kad Stalinas 

yra pataręs Jungtinių Ąjnę- 
rikoš Valstybių komunis
tams, kad jie savo viešą 
veikią užgniaužtų, nes tai 
kenkią Amerikos',' Rusijos ir 
^pgįįjos geriems sąnty- 
kiarnš. Sakoma, kad šias su- 
gesjįias Stalinui pakišęs Har- 
ry Hbpkins, Prežidento Roo- 
šęyėjto specialus z delegatas, 
kuris neseniai lankėsi Rusi-

Šiuose žodžiuose išreikštą ‘ 
senĮįmeųtą pieš pilpąj įvertina-, 
me, ir todėl į ilgus ginčus su! i 
ąin. Paukščiu nešilęisime, nors 
galėtume labai lengvai parody
ti, kad jisai vietomis net pral
enkia su tiesa, — pav. kur ji

sai sako, kad “Naujienos” ne- 
nųi'odžiusios faktais pęjriątuo- 
tų atsitikimų apie iahi tikrus 
Lietuvos kunigijos pašięlgimps.

Mes darėme paštAbas apie jo 
straipsnį kaip tik dėl to, kad ji
sai, mukų ^tiprąįįmu, buyo la
bai “vięnšąjįškaę.’.’. Kąįpe()amas 
apie lietjjyįų tauįįnįo ąį^udimo 
praeitį, ąu^rius peijk^ “aušriJ 
ninkus”, spierkia ępcialdemo- 
38, “j| 'sukštot-’'^ba a^ 

bara wipinkN?- 
Visi jam negeri, išimant tą sro
vę, kurią kontroliuoja kunigai. 
Suprantama, jisai turi teisę ki- 
jus kritikuoti, bet tą pačią tei
sę turi ir kiti, — ypač, kuomet 
jo priekaištai kitoms srovėms 
yra neparemti rimtais argu
mentais. '

Savo nusistatymą straipsnio 
autorius išreiškia tokiais žo
džiais:

“jkįetuvįp jėgos pagrindas 
— fvirįųs tikėjimas ir jo 
duktė — dora.”

, .......... <■ . t . .

pųugejįz su šita jo
mintim 1 nieku budu nesutiks, 
ypmę Lįętųyos žmonių judėji- 

, nįė, įjūrio pastangomis buvo at- 
i steigtą Lięhiyps nepriklauso- 
i mybė, lapą! pidę|į vaidmenį su
vaidino iąįsyąmanįąi ir, anot 
kuii. Paukščio, indiferentai. 
Kunigų tįjk mąžunią jame daly
vavo, tuo įąrpų ’^ąl daugelis 
bažnyčios vadų kaip įmanyda
mi tą judėjimą trukdė.

“Vienšališkas” ir absoliučiai 
neteisingas yra straipsnio auto- 
riaus pasakymas, kad dora tai 
— “tikėjimo dųkfė”. Išeitų 
taip, kad netrintieji žmonės 
neturi doros) Jai sęnas prieta- 

: ras, kuris neišlaiko mokslo kri- 
tikos ir prijsįąrauja kasdiem- 

į iriam gyvpnįpįp' pąfyrimui.
Tokia pąžyąlga, kad “neti

kintis,4 tergo nedoras”, yra

S

t

“Vienybė”, rašo, kad sovietų 
okupacijos metu Lietuvoje bu
vo AužU’^yti’keluri buvę įrooli- 
lymėciai, amerikiečių r — 
vės “Drobės” direktoriai 
stautp,

' 7.' ų d - bendro-
Zo-

,wne* va>w 
eismas juos nubąude sunkiųjų

bausme ? hepaliankamai “stip-
FjV'‘ '

Brooklyrio sąvąHraštis rašo;
t/r.’.-irj ? ' ;tr •». • . . /

^°°W:
n»?fŠ gavo iš

Vincas Trumpa

■poloma restituta
5. TARP SĘNp ĮR NAUJp 

ęjeyi^ai ąi$]kįąi ręsįitųcijps ;
teisę skeįbė ir sųsįfinkęs 
rm stęigįamąsįs sęjmps. §iųp 

taik9P. Myb<$ Pa
ryžiuje, kuriose dauguma palai
ke tautinės Lenkijos atstatymų. 
^pąč už tautinę Lenkiją kovoj"j 
Apglįįbs atstovai. Lenkija dery
bose turėjo du atstovu: Padą- 
ręy^jkį ir tautinių demokratų ly
derį )movskį. šis pastarasis] 
(jąugmusia ir gynė didžiosiųši 
Ėęnk jps atstatymą. Dar prieš j 
derybas eilėje savo “memorija-j 
lų” jis nubrėžė busimos Lenki
jos ribas: ji turėjo apimti iri 
Lietuvą, ir Ukrainą. Kaip žino-l 
me, Paryžiaus derybose buvo 
išspręstos (nevisai) tik Lenki-1 
jos šiaurės-vakarų sienos. Rytų 
sienos buvo paliktos tolimes
niam sprendimui, nes Sov. RU“I 
sija derybose nedalyvavo. Stei
giamasis seimas sutiko su Len
kijos šiaurės vakarų sienomis, | 
tuo budu lyg atsisakydamas re-! 
stitucijos teisės. Vėliau tą pozi
ciją Aukščiausias Lenkijos teis
mas išaiškino šia prasme, kad 
Lenkija pati, savo valia sutiku
si susiaurinti šiaurės vakari] , . . J*"sienas, remdamasi tautinių 
principu. Visa gi akcija Rytuo
se aiškiai akcentavo restitucijos 
dėsnį. Lenkijos kariniai pasise
kimai su S. Rusija ir Lietuvą 
buvo aiškinami, ne kaip oku
pacija, bet kaip įgyvendinimas 
savo teisių. Tik S. Rusijos žy-

’ Jeigu įštalinas tiktai “patarė” 
komimistams viešai neveikti, 
.tai jo žodžiai nieko nereiškią. 
Komunistai yra jo ąįišoliujtiski 
vergai, kurie veikia po PPĮJ 
agentų priežiūra. Norėdamas jų 
V'ei^'l'ą 1 sustabdyti, Kremliatiš 
posasf duotų įsakymą savo žval- 
gybos atstovui Amerikoje ko- 
|ri|jms^iį ‘‘partiją’.’ JikvįdUoti — 
ir pįjįų viskas urnai pabaigta.

«|p|dt|. “patarimų” čj&ii.nus 
jiems hedavinėją ir iš jų net
iria. O jeigu jisai kalbėjo’Hop- 
kihšui apie patarimus, tai jisai 
^ųmę jąįn akis.

“J'fpMPTAS yjEN|4- 
LIšKUMAS”

Į tilpusias “Naujienų’’ ap
žvalgoje pastabas 'apie kufc 
Emft. Paukščio šfraipknį Kunl- 
gų ..y|eųybes Metraštyje to

uni-
> jieWyjeB’'‘lo 

straipsnio autorius atsakė ilgo;
arp

“Ryšium su P®:
^tąbpmis turiu tiek' pasakyti:
§roye§;J p^krmpos 
višuonien>eje buvo ir bus. Bet
Įtemgfąs yięn^Jiškumas sro-
W p tautai yra

v m?

ti tautinį principą, — sudužo į 
lenftų ųžsispyppną ir į kąikųrių 
dalyvių norą paremti galingos 
Lęn^ijp? j^.

-Tiesa, kai kur prisiėjo nusi
leisti tautiniam principui, bet 
pagrindu vis dėl to pasiliko is
torinis argumeųlas, kurį viena
me pįrmųjų posėdžių plačiai iš- 
(įbstę'Lenkijoj atstovas Dmovs- 
kis. Dmovskio męmorijale tarp 
kita ko skaitome, kaj spren
džiant apie sritis, turinčias pri
klausyti ^enkijai, “privalome 
pradėki nuo'1772 pi”. Kiek to
liau jis priduria, kad z<tai ne
reiškia, jog ji (Eeųkija) turi 
būti atstatyta tose pačiose sie
noje, Jųaip tada, bęj, toks priva
lo b»U išeit es taškas, o sienos 
bus pakeistos pagal šiandieni
nes sąlygas”, žinoma, Dmovs- 
kis taip lengvai nebūtų atsisa
kęs 1772 m. sienų, jei jos kai
tuliais atžvilgiais nebūtų var
žiusios Lenkijos siekimų. Len- 
įdja tureja aiškų sumanymą pa
silikti Aukštojoje Silezijoje, ku- 

] ri nei 1772 m., nei anksčiau 
Lenkijai nepriklausė. Tam sie
kimui paremti ji iškėlė tautinį 
principą. Bet Poznanę ir Vak. 
Prusus norėdama prisijungti, 
kur buvo aiški vokiečių daugu- 

|ma, jau ji vadavosi istorinėmis 
teisėmis. Gi Dancige H*r Pama
ryje ji veikė savo naudai, rem
damasi ekonominiais ir strate
giniais sumetimais. Vokiečių 

gis į Varšuvą ir pralaimėjimas I delegaci j a įsakmiai įrodinėjo, 
Ukrainoje sugriovė plačias len- ]<a(j ĮOks elgesys nesutinka su 

svajones._Bet užtat dabar | jokįa teise, nei principu: čia, 
esą, “visai sauvališkai n ulėm a 
nesenstančios istorines teisės

. «‘t 1 i • - ’• < S 1

pagrindas, ten tautinių teritori
jų, kitur vėl politinių interesų 
atžvilgs, kiekvienu gi atveju 
sprendimas yra nenaudingas 
vokiečiams”.

Nežiūrint šių protestų, šiau
rės va^įrų sienaą pustatyti len
kams nebuyo sunku. Lenkija 
čia iš tikrųjų grįžo į 1772 m. 
ribas, kai kur jas nert prašokda
ma. Buvusi Vokietijos valdžio
je Lenkijos dalis su papildy
mais sugrįžo į Lenkijos respu
bliką. Kiek painesnis klausimas 
buvo su Austrijos valdoma da
limi. Mat, čia lenkų pretenzi
joms pastojo kelią Čekoslova
kija, kūną Vakarų santarvinin- 
kės iš kalno jau buvo pripaži- 
ilusibs. Lenkijai čia nepavyko 
įgyvendinti šayo siekimo turėti 
bendrą sieną su Vengrija, o gal 
ir sų Austriją. Lenkijos pietų 
sienos buvo nustatytos St. Ger
inamo ir Trianono sutartimis. 
Tomis sutartinus Austrija ii 
Vengrija surinka pripažinti Bul
garijos, Graikijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir čej<c - 
slovakijos sienas, kokias jas 
nustatys svambiausios sąjungi
ninkės ir draugiškos valstybės. 
Nežiūrint, kad tomis sutarti- 
mįs aiškiai pasakoma, jog čia 
reijkalą sprendžia ne pačios — 
sutartyje išvardintos valstybės, 
bet D. karo nugalėtojai, tačiau 
ir čia Lenkija aiškino, kad ji 
užėmė R. Galiciją ne nugalėto
jų sutikimu, bet savo pačios 
teisei kurįą ji valdė tą sr tį 
prieš 1773 metus. Lenkai nuro* 
dįnėjo, kad paĮicija buvusi tik 
Austrijos aneksuota ir dabar, 
susidėjus aplinkybėms, grįžtan
ti prie savo senos tėvynės. Tas 
sugrįžimas plaukiąs ne iš tre
čiųjų sprendimo, bet iš betar
piško I^enkijos ir Austrijos su
sitarimo.

(Bus daugiau)

* . į» * *

galima šiandien skelbti, nes ji 
Siekia suskaldyti visuomenę į 
absoliučiai nesutaikomas dalis. 
Deja,’ niusų "kunigai mėgsta ši
tą nevykusį sofizmą dažnai 
kartoti.' i Kuri. Paukštis yra ne 
pirmas, kuris jį išreiškė.

Jeigu Ąmerikos Jungtinių 
yąlstyjjių steigėjai fjutų tokį 
dęspį įrašp į. ^gririklausomybės 

f;aj' si? '^štas var- 
giai buttį' pąįapęs stipriausia 
pasaulyje ‘‘ deino»(<rąįijos tvirto
ve.

jįlJfe? yr^ 4ar jlęau^ęspjš^''
...... f

IVAllilOS O0S
— Argentinos valdžia nutarė 

glaudžiai bendradarbiauti Ame
rikos ’ žemyno apsaugos darbuo
se ir nutarė nutraukti su na- i Y .< ..... .....................ciais

j..- ■ )j. • . Įj,, į

Amerikos ambasadorius 
Leahy matėsi su Petainu ir įtei
kė prezidento kalbą.

— japonai patenkinti Roose- 
yeįtp kalbą, nes vį^ą dėmesį 
kraipė j '

— Paryžiuje įtapo smarkiai 
?."au?^s W ^bis’ kuris

Illinois valstijos aukščiausias 
teismas pakėlė Cook apskričio 
Supėrior teismo teisėją Ėbgėr 
J/Kpey į lįįinois apeliacinio tei- 
Sfflg ....... ....

Kiley užima vietą mirušio

kų svajones. Bet užtat dabar 
Lenkija turėjo progos apsi
skelbti vieninga tautine valsty
be Rytuose, kaip ji tai skelbė 
ir dėl šiaurės vakarų sienų.

Mums šiandien jau perdaug 
aišku, ar ji buvo iš tikrųjų tau
tinė ir vieninga. Mums dar la
biau aišku, kokiu klaidingu is
toriniu argumentu Lenkija tei
sino savo žygį į Rytus. Net ir 
pripažįstant restitucijos teisę, 
daugybė 1919—39 m. Lenkijos 
sričių toli prašoksią 1772 m. 
Lenkijos ribas. Pačios gi resti
tucijos teisės niekas aiškiai ne
priklausomybės kūrimosi me
tais nebuvo formulavęs. Ją 
stengėsi išvesti ir pagrįsti busi
mos Lenkijos istorikai ir teisi
ninkai. Tai yra ypač budinga, 
ir tatai parodo, kad ir toliau 
Lenkija neatsisakė savo preten
zijų į 1772 m. “Lenkiją”, žino
ma, tą to meto Lenkiją savotiš
kai suprasdama. Dėl to tad vi
są laiką naujoji Lenkija buvę 
pavojinga Rytų Europos taikai 
ir ramumui.

Naudodamasi palankia tarp
tautine padėtimi ir remdamasi 
savo istorine ideologija, pokari
nė Lenkija jungė savyje ir tau
tinį ir storinį charakterį. Iš 
vienos pusės buvo pabrėžiamas 
naujosios Lenkijos “etnišku
mas”, iš antros — jos istorinės 
teisės į tam tikras sritis. Vokie
tijai ir Austrijai pralaimėjus 
karą, buvo stengtasi sukurti di
delę ir galingą Lengiją, kuri bu
tų Damoklo kardas viršum 
kiekvieno kada nors iškilsiančio 
Vokietijos noro atsirevanšuoti. 
Nors jau Paryžiaus derybų me
tu kai kas nurodinėjo, kad to
kia didelė ir etniškai marga 
Ledija kaip tik nebus stipri jr 
np^alės suvaidinti to vaidmens, 
Jcųtis gedamas ant jos pečių, ta
kiau pagal pačių lenkų nusista
tymu būti stipriu reiškė — bu-

Žuvo Eleveiterio

§t. Luke ligoninėje mirė 
metjj 'ęĮęyeR’ėi-jp ;($ej$:ęr&§ 
James McDermott, £533 
įyį avenue. Jisai pavirto ir nų- 
isn,t,o 3° pėdu i eleyęjįęrio Šli- 
M ^resu'416 South frank- 
«n

24

tym<| būti stipriu reiškė — bū
ti dideliu. Bent taip galvojo va
dovaujamieji Lenkijos sluoks- 

uvo atsižvelgta ir įnim.’ ’ Įįfe^uvo atsižvelgta ir į 
kaikunų derybų dalyvių nuro
dymus, kad per daug didelė 
Lenkiją, kj|fį| sukurė Pary
žiaus konferencija, bus pavojin> 
ga‘Eųrįpę§''faikai (pav., Pietų 
Ąfrikos atstovas gen. Smuts). 
yį§ps ši|^ pastangos, vokiečių 
delęgąjų protestai ir pagrindinė 
Ver&liO ųerybų mintis — vi-

Garginkitės “N-nose”



Pirmadien., rugsėjo 15, 1041
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METINIŲ PARDA
VIMŲ GALAS 

BARGENAI, KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ 

Atsilankykite ir Persitikrinkite. 
1940 Packard ........................ $695
1939 Plymouth 4 Durų'..... 395
1938 De ’ Boto ...../.A ’ ....... 34$
1931 Ford ........................ 19.5
1937 Dę Soto ....................  2J5
1936 PlymouŪi Sedan ........  165
1936 Buick Sedan ................ 195
1935 Plymouth Sedan .......... 95
1934 Plymouth Sedan ......... 65
1933 ,piymoutji SedAn .......... 35

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL 
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais 

V- ..... i F

I.
— Petrai, ei Petrai!
Šaukė pro seklyčios lapgą 

persisvėręs gaspadorius. Ir žiū
rėdamas į berną klastingai, lyg 
žaltys, pro ūsų stagarus šyp
sojosi.

Petras baigė šerti gyvulius.
• . • . . t / i ' r 3 • . *• ‘ • • < . • . • • C

BJĮYfli^AND 5AVE

N epriklaušomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas, 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na- 
thus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F.' S. 
ligi $5,Q00 mokame 3^%.
KEISTŲTO SAVINGS

and* LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8r„

3236 S. HaJsted St. UAL. 4118

Pažiūrėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI PADIRBTOS PLO-
KšTElįS Aa^ZDĄ^ ',USP Dantų plokštelės dirbamos musų 

pačių ^apora^orijoj, vartojant tik 
pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios dantų plokštelės nuo 
00 kiek- 

- viena 
ituvįšįcai

Pataisymai į 3 valandas 
$1 ir aukščiau. •'

Atsilankykit ' ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniūotų rdenlist!i£

satisfagtion
DENTAL

LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ.

Phohe ' Mohro’e 4433 
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

50 $

LlNOLEŲM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLĘUM J)Q£
Kvadratinis Jardas fcv

INLAID 69c iki 95c Kv. Jardas 
12 pėdų Platumas 44c J£v. Jard. 

Visų Išdirbyščitf.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas .......................... T
Atdara Antrad., Ketv., šešįad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SD. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YĄppS 5015.

Pamažu, nesiskubindamas basliu 
užrėmė kūtės duris Ir pjaęiu 
žingsniu patraukė per liųmp- 
siantį diendaržio mėšlyną į tro
bą.

Ąžuolas — ne pelnas. P.ęčiai 
— teta ~
bute h m — r1-
ki? ,W«’ ® MĮ įei
ti

ar w ii W ff y^di- no: jtafe
■ 8 $?$?, - W*-
ti> W W wis- ,™h- Aty? - Av ta ffu- 
dW .ta. M) f^los nwm- jbus.f da^,’ # w ta£s- 

wio saW mte ;?p- di^M tota ta* ■w
vi? hm w w ,?Wa~ ma?i?

jr lijjyo 
vaFM teta$ F3" 
padoriųm.

— Ar eini kur? >
— Ja, norėjau ...
— Jei gali — užsuk sekly

čion. Turiu reikalą. Pasikalbė
sim.

Bernas nenorom peržengei

Pirkite tose krautuvėse, kU' 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PILIETYBES PAMOKOS VELTUI
PĘA^IDĖę jq£TV., RUGSĖJO 18-tą, 8:00 VAL. VAKARO

J0SEPH J. GRISK
4631 So. Avė. YARds 1001

MADOS

No. 4875—Gražus džemperis su 
blue. Sukirptos mieros. Nuo 11, 12, 
13, 14/ 15,’ 16/ 17 ir* 18?

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prtiŠome iškirpti paduotą ^lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažyinšti ’fchierą ir aiš-

tė pasiųs# pnpgųs ^ba paš- 
fp ženkleliais JcaflU užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halstęį SU ChĮcago, III.

NAUJIENOS' ‘Patterfi* Dept.
1789 S. Halsted St^Chictgo, Ifl.

Čia įdeda 15 centų ir prašaa 
atsiųsti man pavyzdį No ... .

Mieroa -------------------- per krutinę

te

^'POe^ ir vaM^T

NAUJIENOS, Chicago, III.
slenkstį. Velnias žino, ko rei
kia.

Seklyčion bernas retai teuį- 
ęidąyo^ Per dięjią Januose prie 
darbo, nąktį kūtėj pas arklius 
arba grįčioj ant pečiaus. įKur. 
jam žinoti visas gaspadoriaus. 
ištaikąs!

čia grąžiau, pęgji ^gpįčioj. čia 
tik svečiams ir patiems gaspa- 
doriams.

— Sėskjs.
Gaspadęį-ius buyo yįenąs. J.ą,u 

pražilęs senis.. Titnagis — se
nis. Gudrus —- senis.

Bernas atsisėdo ir lamdė ran
koj kepurę.

— Tai kurgi taip ruošeis?
— ištolo pradėjo gaspadorius.

— Et, šen- ten ... Jis nė pats 
nežinojo kur.

Sekmadienio vakaras. Pęr 
žalsvą dangų driekės raudoni 
šilko kaspinai, žeme kvėpavo 
kažkuo šiitu, svaiginančiu. So
džiaus gale — girdėjosi — tra- 
liaĮiavo armonika ir protarpiais 
prasiverždavo įsismaginusio juo
ko srovės. >;

Vakaruškos.
— Pas mergas ėjai? — šyp- 

soda.mas kvotė gaspadorius.
— I^e! •— atkirto bernas.
— Man piergos ne galvoj!

— dar pridūrė-
Jis nemelavo. Jis sakė teisy

bę. Mergos! Jas reikią mylėt.’. 
Jis retkarčiais matydavo, kaip 
jas myli. Tam reikėjo daug lai
ko, reikėjo (jaug mokėjimo. Mo
kėti šokti, apkabinti, bučiuoti, 
kalbėtis. Kitaip: pakels uodegą 
ir paliksi nuknebusia nosimi.

Petras tQ nemokėjo. Ir jam 
nesisekė su mergom. Iš jo juo
kės :

— Pusantro pagalio! Telias!
Teg.u. Jis nepyko. Buvo ap

dažęs.
Jis anksti, pradėjo vargą'varg

ti. Darbą dirbti. Pradžioj — 
piemenių, vėliau — pusberniu 
ir bęrpu. Kol vaikis .buvo — 
karves ganė. Tada tėvas — mie
stelio grytelninkas — algas su
derėdavo ir j:į lyg kokį daiktą 
už tiek ir tiek gaspadoriui vi
sai vasarai parduodavo.

Juodos dienos. Kąs porėjo —- 
tas špąndėl Ne vieną vasarą vė
jo pagairėj lietaus už apykak
lės pliekiamas kelmynuose iš- 
štyrėjo. Ąpairžo vaikis. Suram
bėjo. Lyg botagas, dažpai į van
denį pliauškinamas, subrinko ir 
nebeliaunas pasidarė.

Bet tyso, augo. Pečiai gele
žimi virto, rankos dirvonuose 
akmenis, lyg plunksnas, svai
dė. ’ ‘ -i

Ir šit nušašęs, glytlaižis vai
kis — bernas’' stipruolis. Visoj 
apylinkėj stipriausias! Dabai 
jis pats sau alga susideri. Su
muša su gas'padorium sutarto 
žodžio pąįyirtį^iti. O paskiau iš
tisus metus svetimam dirba.

Žmones ne jį patį, bet jo jė
gą vertina. Jo raumenys. Tvir
ti. Lyg iš plieno. Gaspadoria'i 

1 \ 1 « ujį gaudyte gaudo ir vienas ki
tą prašokdami algą siūlo. Žino
ma, jis eina pas tą, kuris dau
giau 'duoda.

Jis geras darbininkas — taip 
apie jį sako.

Ir jis taip mano. Ir jis savy 
vien jėgą vertinti įprato. Dar
bo jėgą. Gyvulio jėgą.

Darbas jo rankose tirpsta. 
Niekas taip dalge rugių neker
ta, niekas' taip šakėmis mėšlo. • * • • * 1. 
nemėžia. Pasiutę raumenys! Bet 
tik vieni raumenys. Jis vieną 
darbą ir težino. Lauke1 dirbti, 
prie stalo valgyti, naktį miego
ti. Tiek.

Tik tiek. Nieko kito galvoj.
I I * f

Beveik nieko kito širdy.
Toks bernas. Palinkęs baslys, 

ant kurio, lyg maišas, kaba pa
kulinis spalių prisivėlęs švarkas. 
Apdiržęs. Nečiuinas. Darbo gy
vulys.
’ "'Taigi, jam mergos nerudi.

— Na, tįi čia man seniiif akiją 
^edųpąk.' Vyrąs 'o m^<-

$adpriU? įr plbija, k^į If# V|- 
pa seklyčia skamba.

Bernas nustemba. Kurių vęl- 
mų tas senas driežas dabafr prie 
jo prikibo.

numoja— Et, ką čia.
ranka.

— J?u nesiožiuok! Merga mer-, 
plieką, bęt įe jos nęišgy- 

vensi, — 'klastingai' šypsos ir 
artin į berną prilindęs pašnabž-, 
dom usus kiloja; — O kaip tau 
Elzė, ar tinka? 

m r.
— O kąs pian E^ėl
— Taip sau. Nieko 

a-a? Gera, graži -
merga, 

prie šir-

Bernas nežino ką atsakyti. 
Jis’nesupranta,“ kūnų velnių iš 
jo nori ir truputį pyktelėjęs at
kerta:

— Kę čįa, gaspadoriau, da
bar mane spavedoji?!

— O tai tau! Spavedoji! Nė 
pakąlįėt negalimą. Mąt koks! 
O aš nįa-inaniaų ... Ne spave- 
dct tave noriu, o pakalbėt, ži-

,1 , . ’ i j * i • • • •

nai ką?
(Bus daugiau)

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI* PALENGVINSITE SAU— 

šiuo ^Toderniškū, švelnių Budu
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėjimu— 
ŽafmOs nevetJOioB^ekauda galvų, hftre ener
gijos, palengrvinkitė sau Šiuo modernitku 
budu—kramtykite FĘEN-A-MINT. Ši skonin
ga Viatiriūs ’ lluosuolanti kramtoma fratna 
pagelbės švelniai, bet tikrai, ižvalyjti__vldu- 
rius. Milionai i—._ \
MINT. Pakrimt^kitė“ FEEN-A-MINT einant 
gulti-—sektfntl rytJį tikrai jausite palengvi
nimų ir vėl jausitės puikiai. Visai šeimai 
pakelis kainuoja tik v

10c

žmonių naudojasi' FEEN-A-]

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
Į75 W. Jackson HAR. 2504

Rome Office, Newark, -N. J.
5922 W. Roosevelt R<L. Austin 1171

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

World PIayhouse
410* So. Michigan.

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

DABAR RODO
2-rą Didelę ’ Savaitę

Naują Sovietų Musical Comedy!
“VOLGA—VOŲGA”

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

jas nuo senos Volgos.
JPirmOs oficialios karo iilmos iš 

’ Rusijos.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 8. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius te 

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

' apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

...................................... . .

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (į r n h nnn n n

ATSARGOS FONDĄ Virš OųUUjŲuŲ.UU
tSęr.a Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PijRigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

.sTANiuieh

X

LOAN ASSOClAnONofCfiic»go 
JUSTIN MACKJJEVVICll. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRgima 7/47

FALLIED5^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos nišies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

63rd St 
.n5883-584«

BUDRIKO RUDENINIS
/<•».- / r > t' ’ t

Išpardavimas
Rakandų, Parlor Setų, Karpelų, Pečių, Ra^įp įr šajdytų- 
vų. Milžiniškas stakas užpirktas, kada kainos įnivo ge
nios. Nieko nereikia Jaukti, įuoj prįstatopie.

s 250 įvairių Pečių, gasiniu, anglinių ir aliejinių, visi 
žymiausių išdirbysčių. ParJuodame po ..........................

$28.50, $38.50 $98.50tfinrftaia.£ ttoca

SUTAŲpyS)[ JflNfGJJ, pAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- GTORFRl 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ

LINK-BELT,' Visiškai Automatiškas

ŠLEGAITIS..i;;.-.>išfokW šAlž :
6921 Šo. Western Avė. REPublic 3713
•ĮVEDU ŠILIMĄ •BOILERIUS »IR SUTAISAU SENUS Barčus

CHANE coal company 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOJJTH 902?
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug ?8.35 
dulkių išimta. ..........................

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLĄGĮi BAND LUMP ........ $1 Q £5 
Sales taksai eks.tra. v ’ < < ■■

: -*-■ *■' * * ______ »- » * r -ty 1 ■ i 1 ; -A.2 X 1

J
.. 4____ U-- <■

“F MMU L.:*rDabar Laikas Malevoti!
* ‘a r 1 ’ - >

< tn»f « rr<r+»«/1riUI *1 t

Mes parduodame sienų popierą ir visokią 
mąlęvą senomis kainomis) Turime pilną 
phsir’inkii’&į M;mklc^os;M vjrnišų, šejakų ir 
šįėhWns ^bpieVų.' J
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTATYMAS’ VISO/ CHICAGOJ

M CAW»! 5|1S?
ir i . -a*.

SO ĘELMAN
SERVICE WITH Ą SMILE

1411 So. Halsted St. 
.r 4-1 v 1 4 A « 1 • • • * • *. ■

ir<»>

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iŠ stoties —

W.G.E.S.
i i

Kasdien nuo 3:45 v. ry^to 
iki 9:15 vai. ry,to.

Subatomis nuo* 8:301^19:1,5 
-fti ‘yaj. lyto- ' 

pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit ’ vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

500 radio, 1942 RCA Vicior, Zenith, piiilco, Crosley 
ir kitų. Visiems prieinamomis kainomis nuo

$9.95 “ $375.00
150 Elektrikinių Ledaunių, kurios bus išparduotos už

J““ $98.50, $148.50
ATIDARYTA NAUJA DIDELĖ

KRAUTUVĖ
3239-41-43 South Halsted Street

‘ ' I ■ ę;;.!

Didžiausias pasirinkimas visokių rakandų už prieinamas 
kaihas ir lengvais išmokėjimais.

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

Tel. YAkds 3088

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI. 
WCFL—1000 K. Nedėlios Vakare 6:30. 
WAAF—,950 K. Nedėtoms 4:3Q P. M. 
WHFC—1450 K. Ketverges vai. vakaro.

NAUJĄ 
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 80 .Halsted St., 

r Chicago, IU. , wf
Vardas __ ________________
Adresas ...
Miestas

S
Valstija 

C----- -
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NAUJIENOS, Chicago, III, Pirmadien., rugsėjo 15, 1941 r

Illinois - Indiana-MicPkigan-Wiscous f mros j
aUMWA UNIJA SKELBIA STREIKĄ 

“OKUPUOTOSE” KASYKLOSE
Reikalauja Pripažinimo

SPRINGFIELD, III. — Uni
ted Mine Workers of America 
(CIO) šiandien skelbia streikų 
visose taip vadinamose “oku
puotose” kasyklose Amerikoje.

Vienintelis streiko reikalavi
mas yra duoti UiMWA unijai 
pilnų ir išimtiną pripažinimą.
Kas Yra “Okupuotos” Kasyklos

“Okupuotos” kasyklomis yrA 
vadinamos tokios kasyklos, ku
rios priklauso plieno ir kito
kioms pramonėms, ir kurias pa
čios kompanijos operuoja ir pa
čios sunaudoja visas iškastas 
anglis.

Pav., U.S. Steel turi keletą 
kasyklų, iš kurių kasa anglis 
savo liejykloms. Tokios U.S. 
Stesl kasyklos ir yra “okupuo
tos”.

Netoli Chicagos 
Žuvo Septynių 
Žmonių Šeimyna

Baisi automobilio-traukinio 
tragedija

HAMMOND, Ind. — Į pietus 
nuo Hammondo, Highland 
priemiestyje, prie Kennedy avė. 
kryžkelės, Grand Trunk gelžke- 
lio ekspresas sudaužė keleivinį 
automobilį užmušdamas jame 
važiavusius septynis žmones.

Streikas paliečia apie 50,000 
kasėjų. .

Likvidavo Streiką 
Detroite

DETBOIT, Mich. — į darbą 
sugrįžo 60 merginų, sustreika 
vusių United States Rubber 
Company dirbtuvėje. Darbinin
kės sutiko nesusipratimą išriš
ti derybomis.

nariai.
žuvo 37 metų Andrevv Scha- 

fer iš Schererville, Ind.,
Jo 34 metų žmona Anne,
Keturi vaikai: Earl, 18; Alby, 

10; Harold, 11, ir Marion, 6, ir
Gyrus M. Haynes, Schaferie- 

nės tėvas, iš Belleview, III.
Kryžkelė neapsaugo'a

Kryžkelė, kur nelaimė įvyko, 
neturi jokių apsaugos šviesų 
nei vartų. Ekspresas važiavo 
iš Chicagos į Montrealų, Kana- 
dų. Greitis buvo apie 45 
lios. Automobilį vilko apie 
lių pirm negu sustojo. Visi 
tyni žmonės buvo užmušti 
toje.

my-
mv- v
sep- 
v i ii-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foI)n JF. Cutieifcis
SENIAUSIA IR DIDUAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ « NAKTJ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitagi Aut. 
U47 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 8727 
T\ Ir ~ e KOPLYČIOS VISOS! 
vy IV a 1 CHICAGOS DALYSI

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:80 vaL ryto H WHIP stotie* (1528 K.) 

S« POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ii- pie
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavitnui “Nau
jienų” namo. Kiekvieną auka, nežiūrint kaip dalelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiąi įvertina šio Likraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos liėtuvijoje. Dėkui jums, nau- 
jieniečiai.

Ona Schultz, Elizabeth, N. j........ ......
LSS ir LDS 4-ta kuopa, Chicago'-...C 
J. Jakaitis, Harvey, Iii. ....................
Buvo paskelbta ..................

Viso dabar

šjryt laidoj i
Užmuštieji yra laidojami šį

ryt iš Elmwo<,d kep yčios, 
Hammonde.

Schafer dirbo Lindę Air Pro
ducts Co. bendrovėje, East Chi
cago, Ind.

Mirė Nuo Surudiju 
sios Vinies
A. Zitlau — Paėjo Iš Lietuvos

ROCHELLE, III. — 49 metų 
darbininkas Adolfas Zitlau ei
damas į darbų užmynė ant su
rūdijusios vinies.

i

žaizda užsinuodijo ir perei
tos savaitės pabaigoje jisai mi
rė Lincoln ligoninėje nuo žandų 
surakinimo.

Zitlau paėjo iš Lietuvos ir 
gyveno Rochelle mieste nuo 
1925 metų.

Kaltina Chicagietį 
Sabotažu ;
Buvęs Harvester Darbininkas

DETROIT, Mich. — Flinte, 
Mich., policija turi suėmusi 43 
metų chicagietį Augustų Braise, 
kamantinėjimui apie sabotažą 
ir priešvalstybinio veikimą.

Braise taipgi naudoja pavar
dę Novak. ,

Jisai seniau dirbo Internatio
nal Harvester dirbtuvėje, 
cagoje. :

Buick Pakėlė
Kainas 8-16%

Chi-

$5.00 
10.00

$1 211.75

.... $1,257.00

Kliubo Susirinkime
Skaitė 2 Str&ipsiiis 
Iš “Naujienų1*

Išvyko į Legiono 
Konvencija

Švenčia 66-tas
Vedybų Sukaktuves

ne korespondento kaltė ir p. 
Christenson neturi pulti ir že
minti korespondento, bet atsi
lankyti į kliubo susirinkimų ir 
ištirti reikalų.

A. Tumavich, Rašt.“Stebuklingai Malonu”
WEST PULLMAN. — Chica- 

giečiai I. W. Cranmcr’iai, 2340 
West 113th Place, šių savai
tę švenčia 66-tas vedybų su
kaktuves. Jie apsivedė rugsėjo 
mėnesį, 1875 metais, nuo 1893 
metų gyvena West Pullmane,

Cranmer yra 89 metų 
žiaus, o jo žmona 84.

Paklausti ką jie mano
vedybinį gyvenimą po 66 metų, 
jie atsakė, “jis stebuklingai ma
lonus”.

Illinois Valstijos Delegatas

■

■ '' >

-y.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

am-

apie

—5™,_H®?P-Y.IA.IJ).AKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
Gydytojas ir chirurgas

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

*

Cicero Lietuvių 
Improvement Kliubo 
Atsakymas

DR. A. TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

Cicero Miestelio Asesoriui p. 
Frank J. Christenson.

Už neteisingų užsipuolimų 
ant kliubo korespondento už 
“Naujienose” rugpiučio 12 d. 
tilpusių žinutę, kliubo susirin
kimas, įvykęs rugsėjo 9 d., 1941 
m., Liuosybės svetainėje, pripa
žino, kad ta korespondencija 
buvo teisingas atpasakojimas to 
kas buvo svarstyta kliubo susi
rinkime. Jei p. Christenson’ui ta 
korespondencija nepatiko, tai

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

Palaiko Korespondento Pusę 
Ginče Su Cicero Valdininku.

CICERO, III. — Cicero Lietu
vių Improvement klubo bertai- 
ninis susirinkimas Atlaikytas 
rugsėjo 9 d. Liuosybės sagėje. 
Į jį susirinko yjpatiiiįg&i didelis 
skaičius narių, kurie apsvarstė 
visų eilę klausimų liečiančių šio 
miestelio gy ven to j ų gerovę.

Speciale komisija raportavo 
apie nuveiktų darbų išmatų 
tvarkymo' reikalu. Pranešta, 
kad savivaldybėjįjau pradėjusi 
veikti ir kad išsiuntinėta para
ginimai gyventojams, taip pat 
ir policija asmeniškai aplanko 
ragindama piliečius išmatų in
dus uždengtus laikytį. To neiš- 
pildžiusieji per d’ėšiiritį dienų, 
bus baudžiami, ąr

ėc■*.' -j

r Valdybos Raportas.
Kitos komisijos svarbių ra

portų neturėjo, nes' miestelio 
taryba per paskutinius du me
nesius nelaikė ppsėdžių. Jį su
sirinkimus pradęs laikyti kaip 
rugsėjo 15 d. '

Valdyba raportavo, kad prieš 
lęelis metus buv'ęs klubo pirmi
ninkas tapo patrauktas į teis
mų už negrąžinimų pas jį esan
čio klubo turto. Pranešta, kad 
buvęs iždininkas atsiteisia mo
kėdamas po tam tikrą dalį, .lis 
jau gerokų dalį atmokėjęs ir ža
da netolimoj ateity pilnai už
baigti atsiteisimų.

Straipsniai “Naujienose”
Susirinkimai! daug gyvumo 

įnešė skaitymas dviejų straips
nių iš “Naujienų”. Vienas — 
rugpiųčįo. 12, d. korespondencija 
apie kliubo susirinkinąų, pasira^ 
šyla -‘Buvęs”, o antras — Ci
cero miestelio asesoriaus Frąnk 
J. Christenson viešas atsaky
mas, kad “Buvęs” toj korespon
dencijoj nepamatuotus užmeti
mus daręs.

Susirinkimas išklausęs abu 
straipsnius pripažino, kad ko
respondentas “Buvęs” teisingai 
aprašęs tai kas kliubo liepos 8 
dienų laikytam susirinkime ap
kalbėta ir komisijų raportuota, 
ir, kad p. Christenson bereikalo 
korespondentų “Buvęs’’ kaltiną.

Nariai nusiskundė, kąd ant 
Cicero avė., ties 15t|i strėėt, la
bai dažnai pristątytą daug tro- 
kų ir automobilių ir kad dėl to 
keleiviai turi vargo įlipti ar iš
lipti iš gatvekarip. Reikalui iš- 
iirti išrinkta komisija. Buvęs 
:•/ . ♦ i

Anthony H. Kasplr
Vakar į nacionalę Americar 

Legion konvenciją išvyko An
tanas H. Kasper, Dariaus-Girė
no American Legion Posto ko- 
mandantas, ir Illinois valstijos 
delegacijos narys.

Konvencija prasideda šian
dien ir užtruks iki savaitės pa
baigos. Ji įvyksta Milwaukėje, 
Wis.

Debatuos Pagalbą Rusams
•4 ’*<• * •' '•

Kaip ir valstijinėj konvenci
joje, taip ir 
smarki kova 
ir Rbosevello 
kų; % • '• H

Smarkiausi- ; ginčai kils dėl 
Amerikos pagalbos Rusijai.

Spėja Kad FDR Laimės
Kaip Springfielde, taip ir Mil- 

waukėję kovą laimės preziden 
to šalininkai, ir išneš rezoliu
cijas ųžgirdami ginklų progra
mą ir Roosevelto užsienio po-

DR. A. W. PRUS1S
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI

Milwaukūje, eis 
tarp izoliacininkų 
politikos šalinin-

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 Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergencv: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI

Legiono ' dabartinis koman- 
dantas yra Milo Warner.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
Subatoi nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Tš RUSIJOS'
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačius Naujiem s 
yra hnndin^o^

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

8

ADVOKATAI

šp 
šir

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

DR G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaįko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Garsinkitės “N-nose”

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VFZELTS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

WHITNEY TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 RO. HALSTED STREET 
Tel. CALuraet 6877.

Vai.: nuo 1:00 pnnM iki 8 v. vak.
134 N. LA SAULE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 Iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VlCtoiy 2678

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Nauji Modeliai Jau Chicagoj
DETROIT, Mich. — Buick 

firma paskelbė, kad naujieji au
tomobiliai, kainuos 8-16% dau
giau, negu 1941 metų modeliai. 
Kai kurie modeliai bus apie 
$150 daugiau, negu senieji, o 
kai kurie iki $300.

Šią savaitę dyleriai Chicagdj 
juos jau pardavinės.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East U8th Street TeL Pullman 1278

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARde 490h

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayettr 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
____________________ T«lrfonM TAKD8 Ml»._______________

L J. ZOLP ’ •
1646 We«t 46th Street Phone YARds 0731

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Mirė Besakyda 
mas Kalbą

KANKAKEE, III. — Bekal
bėdamas apie reikalingumą žmo
gui visuomet būti “pasiruošu
siam anam gyvenimui”, staigiai 
sukrito ir mirė John Hickey, 
žymus vietos laidotojas. Jisai 
buvo 56 metų amžiaus. Kalbė
jo bankete, surengtam vienam 
dvasiškiui.

Rado Negyvą 
Medžiotoją

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. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos \ akys Atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki ( 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

• pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

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

HAMMOND, Ind-. —- Prie Lo? 
re”, Ind., bpvo atrastas negy- 
na medžiotoms Arthur Sinman 

•’š Hammond. Ind. Jam einant 
» ėr lieptą, lentą lūžo ir jisai" 
užvirto ant šautuvo, kuris 
vė ir suvarė kulką jam į 
dį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS Ht CHTRTrRGAS 
NADIOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonu HEMlock 7899 
Namų teL REFnbllo 4688
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E Stungevičius 
Išvažiavo i 
Š. Ameriką

Jie “Priešai” Kino Propagandos Tyrinėjime

Studijuos Chicagof.

MONTEVIDEO.—Buvęs Lie
tuvos Konsulato Urugvajuje se
kretorius, stud. Feliksas Stun- 
gevičius, studijavęs teises Uru
gvajaus universitete, išvyko į ši. 
Ameriką,- kur tęs teisių mokslą 
viename Chicagos universitete.

Savo inteligentiško tėvo, ki- 
Idsib iŠ šertos Lietuvos brtjorų 
šeimos, padedamas, stud. Felik
sas vos paaugęs ir užbaigęs pir
mąsias klases Urugvajaus ang
lų kolegijoje, pasireiškė žurna
listikoj, bendradarbiaudamas is^ 
paniškuose urugvajiečių dien
raščiuose, o taip pat ir “A. L. 
Itelsė” yra tilpę jo straipsniu, 
trtdrril užšipėlrrydaihas rttrošir- 
džioS fiettivių įiagarbbs, ties kaš 
gero padaryta lietuvių trintai, 
tris yra gero lietuviams.

Khdmet Urugvajau btivb at
vykusi š. Amerikos prekybos ir 
pramonės speciali komisija, pre
kybinių sutarčių sudarymui 
tarp Urugvajaus ir š. Amerikos; 
trti tdš kbrrtišijbs konferencijo
se dalyvavo ir štud. Fėlrkšriš, iŠ 
karto kaip vertėjas, o vėliai! 
karpo sekretorius tos komisijoj 
pirmininko. Kartu su ta komi
sija Feliksas ir išvažiavo, kas 
parodo jo gabumus ir tuos, ku
rie tuos lietuvio gabumus įver
tinę jį išsivežė su savim.

Man teko kalbėtis su stud. 
Felikso tėvais po jo išvaziavififo 
Š. Anifėrlkon, ir matyti jų vei
duose didelis pasitenkinimas sa
vo vierifUr'čid šitriaiis pasiseki
mais, kris iabrii sifptantama, 
nes tai du triumfai — triumfas 
jų Sunaus,. kuris sugeba reali
zuoti savo tėvų troškimus, ku
rie yra jų gyvenimo prasmė.

Seni žmones sako, kad lai
mingas tas sūnūs, kuris eina sa
vo tėvų nurodytu keliu, o ka-

ff ACTJIkNV-A< TAKinn<>«»

Wendell Willkie (kairėj), kino paveikslų gainin-
^nėjas, sveikinasi su Sėli. Gėrald P. Nyė> pirfiiūb- 

ju liudininku senato vedamam apklausinėjime apie 
tariamą propagandą filiuose.

Diena Iš Dienos
Sunkiai Serga

TEATRAS
-

EKRANAS

tarimai keįmaAom^ Ve in- 
teligentiškumo, tai vertėtų sa
kyti, kad dar laimingesnis yra 
tas sūnūs, kurs turi inteligen
tiškus tėvus ir sau kelią pats 
ieško. Tėvų inteligentiškumas 
ir pastangos (bet ne gražus rū
bai ir mados vaikymasis) padė
ti triumfuoti vaikams moksle 
ir žmonėse, reiškia daug dan
gteli, nėgu medžiaginiai turtai 
jiavefdėjhntii.

Tikit!, kad stud. Feliksas Su
grįš iš š. Amerikos su teisių 
daktaro titulu ir šia proga pa
spausti jam ranką bus tikrai 
nuoširdus malonumas.

H ii Myiiritiėiriš f I U U A Vestuvėms, Hari- IJ/4 kietams, Laidotu- 
WilBrr*vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mains I
4180 Archer Avenue

Pholtė LAFAYETTE 580»

LOVEIKISLU V LbIIiIU Visas Pasaulio
Palis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams ' .
3316 So. Halsted Street

TeL YARUS 73S8 . .

AR JIESKAI 
DARBO?

?■> i ■■ ■-SKAfUK■—i,

« ■ ------- ffi TEMYK SKILTIS   

“REIKIA DARBININKU“
ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

? Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIEfcOŠE“

DArė Operacijų

Walter Benikaitis sunkiai su
sirgęs ir ligoninėj buvo pada
ryta operacija. Jisai dabar ran
dasi savo namuose, 3500 South 
Wash£enaw Avė.

Draugai ir paž/stami prašo
mi jį atlankyti. Priklauso prie 
Chicagos Liet. Draugijos, Simo
no Daukanto Draugijos, Palai
mintos Lietuvos Draugijos 
No. 1 Rūtos Draugijos.

Apsiveda Kareivis
Felix Mironas

ir

Dviguboš Vestuvės šeimynoje
Į vedybų biurą šeštadienį ar

ėjo 2’0 metų Wilfred LeSanche 
Jr., ir jo 18 metų sesutė La 
Verne. Kartu atėjo ir abiejų 
motina, Mrs. Minnie LeSanche, 
3116 West 42nd street. Mat, 
abu vaikai dar nepilnamečiams.

Abu išsiėmė vestuvių leidi
mus.

Dūkte La Ve'čne apsiveda rug
sėjo 27-tą su kareiviu Feliksu 
Mironu, iš Cainp Grant stovyk
los, o surius tVilfrėd šu EVėlyn 
Cbgliahese, 6637 S. Marshfield 
avenue.

26, su

su So-

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Stanley M. Skrzype'k,
Emity Kolinas, 27

George L; Cdnrad, 30,
phie Zėmontt, 30

Jdseph Jiipin, 26, sn Geftriide
Brozauskas, 24

Tom H. Shukas, 21, sii Pa
triotą MacDuff, 18

Walter Giercis, 25, su Anne 
Wiltinas, 24

Bernard Sttbitfljerg, 33, su
Irene Zebray, Ž2

Charles Grdriškiš, 36, su PearI
Gricus, 27

Reikalauja
Perskitų

Agnės Moser hub Jbsėph Mo- 
sėr

Sbphie Balto Dedonas riiib 
Anthmiy Dedbrtftš

Adote Vflisifl nuo Walter V£i- 
sin

Linksmas Veikalas 
Apie Naujavedžių 
V argus-V argelius

(,Clatldia,,
Selwyn teatre, Lake 

Clark, šiandien įvyksta prem
jera linksmos, gyvos komedi
jos, “Claudia“, kurią iinpre- 
sarijus John Goldęn atvežė 
Chicagbn iš New Ybrko.

Komediją parašė j ritina apy
sakaičių rašytoja, Rbsė Fran
keli.!; Veifetrld '■ tutinyš-'ldorhiaį 
atpasakoja višokius yvūrgiįs; ir 
bėdas, šu kuriomis, susiduria 
jaunavedžiai, ypač jaunosibš 
žmonos.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

ir

BALOG, Ann, 3149 West Belle 
Plaihe avehtfe, gimė rUgfjiiicto 
19, tėvai: Juliu's ir Lorrainė.

GĖNEVICtt, Bita, 4324 Sb.
• » . «. ' • ' '' *• • '■

Campbell Avenue, gimė liėpbš 
30, tėvai: ClciTiėnf; ir ilėfėri.

GRiGŪŠ, Pariby; South 
Washtena\V avehue, gimė 
piučio 27, tėvai: John ir Eštėlle.

$55 Už Valizių 
Nešimą

(Gal Pinigįr Perddug Tirtai?)

Elmer Layette, patarnauto
jas LaSalle viešbutyje, viš dar 
negali tikėti, kad tokia laimė 
jį ištiko.

Viė'tram viešbučio šycčitii jis 
nunešė į kambarius va'lizeš. Ske
čias išsitraukė ryšulį pinigų ir 
padare L&yėttė’m $5# “tipą“.

Patarnautojas duošnads sve
čio pavardes neišduoda, bet sa
ko, kad jis yra “turtingas“ .alie
jaus šaltinio savininkas iš, pie
tinio Illihdis. ”

mcagū, m.
Chicagos Draugijų, 

KliubU Valdybos 
1941 Metams

^EIŠAIČIŲ KULTŪROS KLUfiO 
VALDYBA 1941 MĘTAMS: Birmi- 

ninkas—Steponas Nerkis, 4353 S. 
Talman avė.,- tel.. Virginią 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čęplinskdš, 
33^9 So. Lituanica avė.;, Nųt. rašt, 
—Juija l’ėtraitien^, 812 W. 33rd 
št.; Fįn. rašt.-T—Leonas Genio- 
tis, 4905 So.’ Kominsky ąvą<; 
įžd. -T Paul j. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ii' 
Cobs, 4409 o, tęsiau ave>/ ^jlvacu.- 
šalka—-Motiejus Vitkus, > 4432 So. 
Fairfield Avė.. Susirinkimai atsi- 
buha kas trfečią ttėčiadienį, HoL 
lywood InYi svet.,- 2417 W. 4Šrd 
Street.

TEISYBES'MtLEi'DJŲ Doif&T1 
STES .VALDYBA , MkTAJMS:

Joe Balcnunas—■ pirm., 3200 South 
LtKfrė B; . F: Kiiišį—-Vibę-
pįrm., 334'7 . Lltuaniča ą'yėi; Ą. j 
Kaulakis — Nut. rašt-, 3842 ^So.
Union ąvę.; Jeite ftasfier—Fih. 1 
rašt,, 3534 So. Lowe a ve.; J. 
Račhunsts— Įždiįfekašį ,^137 Šo. 
Hafeed . jįi.;' Žig. Grlgoniš . 
kolit. raŠt.; J. Racevičia—Iždo 

'gloD.7 KaŽ-. Valaitiš — Ligonių !
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjds; Steponas Nąr- 
kis—-rKorespopdentas; Ė. Jucius 
Maršalka. Sūsifrinkimai įvyksta 
kas antrą .šbkmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Ųhio. L. 
Auditorijojj ;3133 S. Halsted st. 
Nariai primiami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTbS~LIE- 
TUVOS' VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas if[ Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; ViCte-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S: 
Archer avė.,: Laf. 6300; Nut. rašt; 
—LuciĮle S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliųnas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičiuš, 4409 S. Fairfield 
avė.; .Kasos: globėjas ', ir .koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 Soūth 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; (Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėffešfo, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halstęd st. ; . j : • ' n;.

CHlCAGOSGKRAklšklŲ AP^VfĖ'- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—F. ■ Platkauskas, 4321, S. 
Rockwell ęt^-į Vicę-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529., S. jpaliforriia avė.; 
Nūtar. rašt.-^-M. Titiškis, 3638 & 
Wallaęe št,;, Ižd.-*-J. Bložys, 3938 
W. 63rd Pl.:< OOrganizatorlus —•' 
B. Gulbinas/1 '4035k S. Maplewood 
avė., tel. Virginią 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir Jt Gulbinienė. 
Susirinkimą!^ vyk&td11 kds trečią 
sekmadienį (nedėldięnį), į^iek; 
vieno mėnesid, 1:30 'fral, popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
št., Chicago, III. '

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS .'KLUBO* VALDYBA 
1941 (METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N., Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike. Čepui, 
3327 W.JL^»Moyne s t.; Nut. rašt. 
—A. Lųngeyicz,., 18j4 vWabansia 
avę., tel. Hūmboldt 2285; . Fin. 
rašt.—Stanley Būneėkiš, 3327 Le 
Moyne st.;, Kasiėrlus—John Kup
revičius, 3446 ;.W. Piėrce avė.; 
Maršalka—A. Kųį>fėviČius, „3448 
LeMoyrie St. . Mitingai atsibuną 
kas įtėČių ketvėrgą. 3600 Wešt 
North avė.

LiTHUANIAk ' pi k 6 Č R A TIC 
CLUB of thę. 15th .Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

j, Doviat, 6945, S. ĄlbdM 
Vice-preS. .jbšeph Vaišvilas, 
6147 Š6. Wašhtęria’vy ayė.; Rė- 
ėording sep’y— Jiistin Tar vidas, 
5931 So. Albany avė.; Financc 
Scc’y—John Noreika, 5924 South 
MaplewQdd. avė.; Trėdšūrėr—John 
Gūra; 6406 So. F£aricįščd. avė.; 
Sergt. ai Arnas—Mr. A. Dykus, 
640*4 So. CarripbeH avė.; Legal 
Advisoč—Chąs. Zekas, 2511 W. 
69th št.; Fihance Committee — 
Mrš. Noreika, 5924 S. Maplewood

> aVe., and. Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė. J' Executivfe; Comm.— 
Mr. ęhdrlėš DĘdvis,: . Mr. Kaz, 
Slepetiš, and | Ntr. ^Crųfa;. Boatd 
of Grievancės—J. Tarvidas, Cn. 
Daivišj' and Gust Rifteė; Publi- 
city Cėmmittee — Ch. Dajvįsz

American lithuanian čiti- 
ZEN’S ( CLUB—Political aAd .Bene- 

ticiai’ of the 12th Ward, Chicago; 
r Illinois — VALDYBA 19’41 ME

TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
MapleYvood Avė.; F. Jaka^iče— 
vice-pirm., 2857 So.-.Ėmerald Ay.: 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 8i2 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rasi.; 2902 Vf. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804

V^tfiiĮĮtiM 7'n'i iriiwiiiiWii^įiTrii4 ' ' 
HEy. W?W?BaLE

PATYRUSI MERGINA — mote
ris. Bendras tiamų dahbiis1. Gyventi 
yiėtoj. „NeręlRia virtj; G$ri namai. 
$8.00. DorcheŠter 3f>67.

a-
, MĖRG 

Prižiurę
, jvąm nariių darbui.

* , ktidikk Nereikia skalbti.
GyVėnti dietoj. $12. Neveda 5913.

TRIMUOTOJAS medvilnės, spe- 
ėia.iiždojasi. Patyrimas rtereikalin- 
kds.i darbas, 1217 Wash-
nifton1;. kddtibdtys 305.

RŽiiįALi^bš J’AI’Yrusios 
opi r uoloj os prie sijonų ir slacks. 
GR zi yieta, nųplafiniš darbas. 
Gė.as nTdkestiSL.Kręipiktoš 234 So. 
MafKėt st. bEe-dee SPORTS

REAL ESTĄTE FOR SALE 
y^ąęiai-žeyė rardavhnui t _

PERKAM, parduodam Ir nialndn 
namus, lotus, farmas ir bizniui 
Turime didelį pasirinkimą namų* 
pirkti už cašh ątba„mairiais. Norint 
pirkti kr mainyti, dėl greitesnio pa 
tafhavimo šaukite: . " . .
PAUL M. SMITh & CO

REAL EŠTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashl&nrl Avė
Tel. YARDS 1001.

i ~ ‘ Ni •iiir. r i r i į .i■■!■■■

FARMS FOR SALE
V ,. .UKtei PkrĄ&vtoiiii ,

PARDAVIMUI ilb geriausių ak
rų, akrai vaisių fatffioje, pietų va
karų Michifane. Pilnas modernus 
įrengimas. Savininkas Earl Spaul- 
ding, Berrieh Springs, Mich.

20 MEDŽIAIS apaugusių akfų. 
Puiki vieta piknikams, 131-m a 
Archer. i akras ant Archer Avė. 
Privatus savininkas. Frėd Smitty, 
123td Archer, Lemont, III.

T. Janulis,

------- -- ---------- -—...........----------------- ------------------

PATtRUSĮdS Mrfįcfe PRES-
SER ob'ėrbbtbjbŠ. . Krėlpkitės tuo-

REIKALINGA patyrusi mer
gina ar moteris ; bendram namų 
darbui. Savas kambarys, nereikia 
skalbti. Alga $lb iki $12. Rockwell 
7474.

"DEL? iVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
KRIAUČIUS PROSYTOJAS. Pa

tyrusi moteris darbui kriaučių ša- 
poje. Pastojus darbas, geras mo
kestis. Ateikite sfekmadienį taipgi.

Armitage Tailor and Furrier.
1935 Armitage.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šilifna, 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.

PORA DŽENlTORIAUS darbui 
žydų bažnyčioje. Aliejum kū
renamas boileris. Beismante apart- 
menias, furnišiūotas. Gera alga. 
3901 Congress. Kreipkitės vakare 
po 7 P. M.

■ >»>> i ui ' y__________________________ į
HELP W ANIE D—MALĖ 

Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuo j atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS; bartenderis. Dir
bti už baro. Švarus. 1248 W. 59th st.

40 AKRŲ FARMA OCĘANA 
kauntėje, 2 mylios Hari; alsias ke
lias. Trobėšfij pakanka, bet reikia 
K, Geras pirkinys — $1500.00.

ejimši. Hanšon-Osborn, Hart, 
Mieli.

KRAUSTYKlTĖŠ
TUOJAU VIDUN 

modelio .6 kambarių namas 
5835 Š. Mbzart

Taipgi 
penki nauji namai 
Maiątict.e Parke 
3aU0 \V. Ii7th 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 $5850.

MANOR REALTY
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

Naujo

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

2 PLATŲ MŪRAS, plieno bal
kiai. 5 karam muro garažas, 37 ^x 
125. Rendos $45 kiekvienas. Union 
Avė. arti 53rd St. Sheridan, 5943 S. 
Kedzie Avė. Pro.spect 3630.

32 PĖDŲ LOTAS, $650 CASH. 
Harding Avė. pietuose nuo 54th St. 
Tai yra 55-tos ir Cravvford blokas, 
kur didėjimas vertybių yra tikras. 
Box W 10, 1739 S. Halsted St.

BUSINESS GHANCES 
filžnib Prdg6§r

ANT PAIiDAVlMt) laikrodininko 
instrumentai už LABAI prieinami] 
kainą. Box No. 2541, 1739 So. Hal- 
sled St.

PARDUOS SU PAAUKOJIMU 
gerą Soda Foūntairi biznį; kartu 
ir vįeno aukšto medinį namą su 
dviem flatais po 4 kambarius. Ran
dasi skersai gatvės nuo teatro, ke
leto salių. Savininkas paaukos iš
eidamas .pasilsiui. Box 2543, 1739 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI NEBRANGIAI 
grosemė-Delicatessen, ideali vedu
siai porai. Išdirbta .per 23 metus. 
GRAceland 8901. 
1——■ II III I I ■ —
FURNISHED ROOMŠ—TO RENT 

Gyteniriiū!: .K^barH£^ ,
KAMBARYS ANT RENDOS, dėl 

vyro, moteries afba vedusios poros. 
Visi .parankamai, šiltas vanduo, 
telefonas. Prie suaugusios mažos 
šeimynos. 8033 So. Paulina St.

PAVIENĖ MOTERIS GAMINA 
skanius valgius. Dailūs kambatys 
2-ms draugėms, $8.50 į savaitę. 
Mrs. Kodiak, 9017 Commercial 
Avė., 2-ras aukštas.

PRIĖMIMUI IR SANDĖLIUI 
klerkai. Restoranas. Pastoviai. Al
ga ir valgiu 51 E. Chicagd Avė. 
-- ---- |U—--- r—r— * ■ A *-------------------------------

’ KAUTŲ SIUVĖJAI? 
visą darbą, patyręš.v ARMANDCi 
TAILORS, 37 W. Jackson.

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

QUALITY PLĄTING CO., 
2003 W. FULTON.

SUSIRINKIMAI
D. L, K. VYTAUTO DR-JOS su

sirinkimas įvyks antrad., rugsėjo 
16 d., 7:30 v. v., Chic. Liet. Audi
torijoj, 3133 S. Halšted St. Sus
inąs yra svarbus, kiekviena narys 
privalote pribūti. Kurie nariai esa
te pasilikę su mokesčiais, būtinai 
pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K., sekr.
L. MOT. D-JOS APš VIETA susi- 

rįnkįrhąš įvyks antrad., rugsėjo 16 
d. 7:30 V. vak-,' Jonist svet., 814? 
V7. 33 St.Gėrbiafnos dr-gės malonė-; 
kit-ė krėipt dėriiesį ir atsilankyti į! 
SŪS-mą; nes .po vasarinių atostogų; 
rniis’ų laukia dideli darbai.

—S. Puniškienė, sekr.

Sprogimas Simai 
kino Dirbtuvę

Nuostoliai $15,000

Neišaiškintas sprogimas 
reitos savaitės pabaigoje sunai
kint dirbtuvę adresu 2308 W. 
Harrišon slrčet, kučioj biznį da
rė d^i elektros bendrovės. Po 
šprbgimo kilo gaisras.

Nuostoliai siekia virš
oob.

pe

$15,

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

Turi Daug Bargėnų
Marquette park

71st ir Rockwell, 2/4-ių, karšto 
vandenš šilima, bungalo\v stogas. 
Kaina: $7,750.

Keturios krautuvės, 12 apąrtmeą- 
tų, du ofisai, kampinis namas, 
«lektrikjiįiąi ,,^ąįdytuvėi. ir*pečiai. 
*Paj amoš " $9,900’; į įmetus. Kaina: 
$45,000. - • 
h Keturios krautuvės, du 
mentai, kampinis namas. 
$13,500.

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

f SOUTH SIDE
Viena krautuvė, trys po penkis 

kambarius apartmentai. Mainys ar
ba parduos.

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

šešių flatų mūrinis kampas, 
2/5-ių ir 4/4-ių, 4 karam muro ga
ražas. Namas geram stovyje. Kai
na; $14,000.

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

BRIGHTON PARK
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

pirmame aukšte karšto vandens ši
lima, bungaloiv stogas. Kaina: 
$8,000.

12 flatų kampinis namas, 6/5-ių 
6/4-ių, nauji elektrikiniai šaldytu
vai ir. pečiai. Rendūš $6078.00 į 
metus. Kaina: $25,000 arba mainai 
į mažesnį.

BRIDGEPORT
3257 S. Emerald Avė. 2 

mūras, 6—6 kambariai, karšto 
dens šilima, pjrmas aukštas 
lytas ir išdekoruotaš, gatavas 
mįmųi. . Kaina: $6500.00.

RENDAI KAMBARYS, apšildo
mas, vienam asmėniūi ar vedusiai 
porai. 1943 N. Kostner, Špaulding 
7452. Kreipkitės po 6 P. M.

AUTQS—TRUČKŠ FOR SALE

PARDAVIMUI DODGE 1940, šįl- ‘ 
dytuvas, radio, balti tairai, chro- 
mium rings ir dįses. Karas mąžai 
vartotas,*, atrodo kaip naujas. Hol- 
lyw£>fid modelis.

lįfl- Wair#ife^fVIGtdry 1717.
■ ■ ... G, . H...;./. 1

apart-
Kaina:

karšto 
stogas, 
Kaina:

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

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus it pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.
i <ii.i i \

whqlesal:
Rakandai ir J

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nup 40 iki 
60%. Mes pristatome bite kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiai! in
formacijų. Vien tik naeioųaliai ži
nomi daiktai randasi pas tous.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avp- 

Chicago, IIL TeL RĖPublic 6051

FURNITURE 
sai Pardavimui

SCHOOLS AND INSiRVCTIONŠ

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ amatą! 
Dėmesio, Vyrai ir BernitiKai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te weldihg, kaip amatą. Gėras mb- 
kestis Avelderiams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai, .. . ,

Pradėkite bet kuriuo laiku. Meš 
tikrai mokiname jus. šią mokykjį 
valdo ir operuoja patyręs vveldęris. 
Didelis reikždavimfis wėlderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užšimokatė 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefoijubkite ar raŠykįtc 
NATIONAL WELI)ING SCHOOL

5428 S. Ashland Aye, 
Phone Prošpect 0056

FINANCE AND LOANŠ 
Finansai, ir Paskolos, .

flatų 
van- 
išva- 
užė- 

Atdaras 
apžiufėjifriui šeštadienį ir Sekma
dienį.
(32nd ir Halsted, krautuvė ir 2 

flatai. Greitam pardavimui $8,500.
35th ir Halšted, krautuvė ir 2 

flątėi. .Ketina: $7,500.00.
Mes turime daug kitų gerų pir

kinių ir riiaiinų, tavernų, mėsos 
mkrkėtų.

Mes užrašome visokių rųšių a.p- 
draudą.

Mes pefkame ir darome pirmus 
morgičiųs,

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

953 W. 31št St.
Yards 0311

S. SHIBtKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais.

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais ritffiOkejimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINOS 
and LOAN ASSOCIAT1ON 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS,tSM. 
Turtas virš $1,000,000.00.

Mirė Sulaukus 100 
Mėtų AmžiausgJLVJMe) VT • A CAOllUlg V*

Balnis*—kasieriūs, 291Q W.< 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. DaūskUfdieTfė; A. Millėr 
—teįsėjaS, 42§8 Sę. Western Avė.; 
t)r. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer; Avė., tel. Viriinia 
0036. Susirinkimai atsibūva

lygiomis teisėmis ir mokestimis.

Nauji 1M2 Našniaį 
Chicagoje

—i—.
šįmet Brangesni

Agentūros vakar išstatė, par
davimui itštfjuš 1942 ihėių Nash 
automobilius. Jiė brangesni ite- 
gu 1941 metų modeliai-;/Jų taip- 
gi bus mazjah rinkoje negi^.pe
reitų modėliį, liėš Na'sh firfhA 
turi daug kariškų koAtr^ktų.

Nash’iai yra gaminami Keno 
shoje, Wis.

Tiek tenorėjo gyventi

HdSEtAND. Moūnt Hopc 
ftapinėšė šįryt yra laidojamą 
rošelandietė Fanfij7 Kuipets, 
kuri rugpiučio 1 d. mihėjo 100 
metų sukaktuves. Ji gyveno ad. 

5iace. Paėjo iš

.5 KAMBARIŲ NAMAS, paau
kojamas. Gasas, elektra, vonia, di
delė daržo vieta. Idealus namas 
senyvai j>orąi. 100 myli ndos Chi- 
ėagos. Savininkas. C. D. Pottęr, 
166 W. Jačkson, Hyde Park 2120.

T6-""

•*

r T
■r • ,

Olaįdijosi; .J
Ji dąžiiūi sa'kydaVo, kad te

nori gyventi “iki 100 metų“.

Garsinkites “N-nose”
nn Sun m$i«i stMi. tiltui ui

4 •

■ A* i

skelbiasi Naujienose.
i

k it.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

‘‘NAUJIENOSE
ii Naujienose.

•PARDAVIMUI — 3 AUKŠTŲ 
mūro namas,‘ susidedąs iš 7 apart- 
mėniįį. Barduos pigiai iš driežas- 

os. 913 W. CuUėrtoh St 
t.) 'arti Halsted Street.

. . .



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., rugsėjo 15, 1941

SUSTREIKAVO 7 DIDELIU MAISTO 
KRAUTUVIŲ DARBININKAI

Armija Paleidžia Vyresnio Amžiaus Draftierius

CIO Pikietuoja Hillman Firmos Skyrius

dideles 
maisto krautuves 
kurios paprastai

Pagelbės Nelaimių
Ištiktoms Šeimoms

CIO United Grocery and 
Produce Workers unijos lo
kalus 329 šeštadienį pradėjo 
pikiruoti įseptynias 
Hillman 
Chicagoje,
yra prie Sears and Roebuck 
Company dcpartair 
krautuvių.

Nori $26.
U,nija reikalauja 

darbininkams algas i 
minimum, nustatyti 44 
dų savaitę, duoti unijai 
žinimą ir mokėti algą 
n inkų i susirgus.

CIO sako, kad apie 900 dar
bininkų išėjo į streiką. Hill
man firmos vedėjai tai už- 
inčija, ir tvirtina, kad strei
kuoja tik šimtas-du.

Buvusi AFL Unija.
CIO lokalus vra buvusi AFL 

Protective Order 
Cierks unija, kuri iš viršinin
kų vietų išmetė Max Cald- 
wėlUą ir kelis jo draugus.

pakelti 
iki $26 

valan- 
pripa- 
darbi-

of Retail

Trys Skerdyklų 
Bendrovės Dar 
Tebestreikuoja
Majoras ir Valdžios Atstovas 

Bando Ginčą Sutaikyti.
Nežiūrint teismo draudimų, 

ir Chicagos majoro Kelly pa
stangų, streikas tebevyksta 
trijose mažose Chicagos sker
dyklų bendrovėse,

Illinois Meat Company, 3939 
South Wallace;

P. Brennan Co., 3927
Halsted street, ir

Agar JPacking and 
sion Corporation, 4057 
Union avenue.
Streikuoja Dėl 12 Darbininkų 

i

Streikas kilo pereitą savai
tę, kai kompanijos atsisakė 
priimti atgal į darbą 12 darbi
ninkų, • pašalintų po streiko, 
kilusio porą savaičių atgal.

Valdžįa Tarpininkauja.
Derybas su abiejomis pusė

mis veda ir federalčs valdžios 
atstovas, bet nei jam iki šiol 
nepasisekė abiejų pusių su
vesti ikonferencijai.

> Streiką paskelbė CIO sker
dyklų unija.

South

Provi-
South

Likvidavo Streiką 
Foote Gear and 
Machine Dirbtuvėj

Kom pani ja—CIO Sudarė 
Sutartį.

Foote Brothers Gear and 
Machine ' Corporation, ir CIO 
Electricai Radio and Machine 
Workers unija, išleido pareiš
kimą, kuriame sako, kad* suda
rė laikiną sutartį.

Susitarimas likviduoja strei
ką, kurį pereitą savaitę pa
skelbė CIO, reikalaudama 
unijai pripažinimo.
Darbininkai Priėmė Sutartį.

Dirbtuve samdo apie 1,000 
darbininkų ir gamina greičius 
lėktuvų motorams.

Adresu 1100 South Oa'kley 
avenue vakar įvyko streikie- 
rių susirinkimas, kuriame jie 
nutarė susitarimo sąlygas pri
imti.

žada Parūpinti Darbus
Cook apskričio koroneris Bro 

die paskelbė, kad stengsis ap
rūpinti pragyvenimu našles ir 
našlaičius, kurių dUonpelniai žū
na automobilių ir kitokiose ne
laimėse.

Tam tikslui koroneris įsteigė 
speciali darbų biurą, kurio tik
slas bus parūpinti tokių nelai
mių ištiktų šeimų nariams dar
bus, laikinus ir pastovius.

Būrelis Lietuvių 
Eina į Armiją 
Šia Savaitę

Raportuos šiandien, rytoj, 
užporyt

Kelios lokalės drafto tarybos 
Chicagos Southsidėje šią savai
tę šaukia į armiją apie 160 jau
nų vyrų. Jie turės raportuoti 
šiandien, rytoj ar užporyt ar
mijos naujokų centre 515 So. 
Franklin street.

Naujokų tarpe yra šie lietu
viai:

Frank A. Slykas, 6955 South 
Maplevvood avenue

Michael B. Tisevich, 6953 S. 
Artesian avenue

Anthony Petkus Jr., 6752 S. 
Maplewood avenue

Frank J. Kromelis, 4932 So. 
Western avenue

Frank J. Konrath, 5520 So. 
Hermita^e avenue, ir

Mike Prokop, 5520 S. Wash- 
tenaw avenue.

Agentūros Turi
19,462 Darbų

Neturi Darbininkų
Paprastai, darbų agentūros 

turi kur kas daugiau aplikan- 
tų, negu darbų.

Dabar kaip tik atvirkščiai.
Vien privatinės agentūros tu

ri 19,462 darbų, bet negali gau
ti darbininkų juos užimti. Tai 
yra daugiausiai mechaniški dar
bai ginklų dirbtuvėse.

Nelaimėse Žuvo 
Keturi Kareiviai

Vienas Nuo Šovinio.

Field, 
trum- 

atostogoms, 22 metif 
ir Raymond

Prie Marengo, Iowa, auto
mobilio nelaimėje mirė du 
kareiviai iš Chanute 
III. Jie važiavo namo 
poms
Frank Custer, 
CamoelL abu iš Iowos.

Motorciklio-automobilio ne
laimėje prie New Orleans, 
La., buvo užmuštas chicagietis 
kareivis, 27 m. William Ben- 
ziger, 4530 N. Richmond st.

Prie Cheyenne, Wyoming, 
šoviniui sprogus žuvo 29 me
tų John H. Martin, 6939 So. 
May street.

\ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Karys W. H. Wolfe (dešinėj) iš Atmore, Ala., priima seržanto J. J. Golit (kai

rėj), jam priklausančią algą ir iš kariuomenės atleidimo dokumentus. Wolfe yra 
34 metų amžiaus ir buvo pirmasis visoj šaly gauti atleidimą iš kariuomenės po to 
kai nuspręsta armijon neimti vyresnių kaip 2'3 m.

T

ORGANIZUOJA MAŽAS CHICAGOS DIRB 
TUVES GINKLŲ GAMYBAI

Bendromis Jėgomis Bandys 
Kontraktų Gauti

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Vakar ir užvakar žuvo:
James Reapsong, 64, 2004 S. 

13th avenue, Mayvvood, prie 13- 
tos ir Roosevelt, Broadvievv, III.;

82 m. Ascher Van Paemel, 
2822 N. Campbell avenue, prie 
Addison ir Avers;

Irgi 82 m., William Mark, 
723 West 6Cth St., prie namų;

74 metų Anna Cornwell, 1521 
North Campbell Avenue, ir

8 metų Carol Jane Wood. 
1823 N. Sawyer Avė.

Bijo Triukšmo, 
Nerodys Anti- 
Ilitlerinio Filmo

Peace bij Hitler

Riviera teatre, 4764 North 
Racine avė., roki ant “Mareli 
of Time” filmą apie taiką, 

Hitleris, jei

karą laimės, keli pro-hitleri- 
ninkai ėmė baubti, v

Kiti publikoj pradėjo šauk
ti, “Užmušti biaurybę Hitle
rį!”

Bijodami, kad publika gali 
prieiti prie kumščių, teatro 
Navininkai (filmo neberodys 
nei tame, nei kituose savo te
atruose. .

Filmas vadinasi, “Peace by 
Hitler.” V

Laikas Mokėti
Trečią Dalį
Income Taksų

Uždraudė Vartoti 
Žodžius “Baras” 
“Saliunas”

ir

Po specialės konferencijos, į 
kurią buvo suvažiavę fabrikan
tai ir majorai iš pramonės cen
trų vidurvakarinčse valstijose, 
mažos dirbtuvės pasinėrė į dar
bą karo kontraktų gauti.

Paskyrė Specialę Komisiją
Majoras Kelly Chicagoje pa

skyrė 15 specialistų komisija, 
kuri su kelių šimtų valdininkų 
pagalba suorganizuos mažas 
Chicagos dirbtuves, ir joms pa
gelbės karo kontraktų reikalu.

Pavieniai, mažosios dirbtuvės 
kontraktų negali įkąsti, nes ne
turi kapitalo, ir įrengimų, bet 
bendrai veikdamos, jos kontrak
tus gali gauti, ir juos išpildy
ti, kiekviena atlikdama po da
lį darbo.
Vienur Nespėja Dirbti, O Kitur 

Bedarbė

i

9

šiandien pasibaigia laikas mo
kėti trečią dalį income taksų 
federalei valdžiai. Asmenys, ku
rie mokėjo taksus išmokėjimais, 
šiandien turi trečią dali sumo
kėti, kitaip turės užsimokėti 
3% pabaudos.

Naujas Galvosūkis
Aludininkams

irjie neturėtų rūpesčių
— Illinois valstija už- 
aludininkams dar vieną

Mažosios dirbtuvės yra labai 
susirūpinę likimu.

Kadangi trūksta medžiagos 
civiliams reikalams, o 
traktų neturi, tai jos 
daryti. Kiltų keista 
kad tuo pačiu laiku,
nur dirbtuvės nespėja apsidirb
ti, kitur — reiškiasi bedarbė.

karo kon- 
turi užsi- 
situacija, 
kada vie-

t

... ir nepraleiskite progos gė
rėtis puikia kombinacija tabaky j 
CHESTERFIELD, kuri padaro ii 
vienq cigaretę, kuris VĖSESNIS LENG
VESNIS ir GERESNIO-SKONIO.

r
 Nepraleiskite progos matyti 
SONJA HENIE, žvaigždę “SUN 
VALLEY SERENADE" 201h Century-Fox 
filmoje, su GLENN MILLER ir jo bena.

Lyg 
vargų 
krovė 
galvosūkį.

Prokuroras Barrett nuspren
dė, kad aludininkai ir kabaretų 
savininkai gali garsintis, jeigu 
jie nori, bet savo skelbimuose, 
ir savo įstaigų varduose, ne
privalo vartoti dviejų žodžių.

Vienas jų yra — baras, tas 
trumpas bet svarbus žodis, ku
ris lietuviams labai gerai žino
mas ir artimas, ir kuriam 
tininko bus sunku rasti.

Bet Kaip Su “Baru”?
Antras yra — saliunas.

šiuo bus lengviau, nes galima 
saliunus vadinti “alinėmis”, “ta- 
vernais”, “karčiamomis”, “už
eigomis”, “aludėmis”, “alaus 
darželiais”, ir taip toliau.

Bet, sakykite, kaip dabar 
kės vadinti barus?

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

vie-

Su

rei-

Aliarmas Dirbo 
Labai Gerai, Bet —

Carl Lather, savininkas Para- 
mount Tool Die Manufacturing 
Company dirbtuvės, 1532 Cleve- 
land avenue, įtaisė aliarmą dirb
tuvėj, ir sujungė jį su savo bu
tu, dirbtuvės užpakalyje.

Į dirbtuvę įsilaužė plėšikas. 
Pasivogė brangią mašiną reika
lingą ginklams gaminti.

Aliarmas kaukė Lather’io bu
te per ilgą laiką, bet vagilis pa
bėgo netrukdomas. Latherio, 
mat, nebuvo namie.

Moteriškė Žuvo 
Sprogime

Eleveiteryje, vržiuojan- 
tarp vidurmiesčio ir Hn- 
street, kas tai ištraukė iš

čiam 
vvard 
kišeniaus piniginę chicagiečiui 
Angelo Roseti, 554 Green Bay 
avenue, Winnetka. Joje buvo 
$183. j

O Rankas apsukęs vielomis 
ir atsistojęs vandens pilnoj vo
nioje, elektros srovę atsuko ir 
nusitrenkė 53 metų chicagietis, 
Peter Koerfer, 1238 Congress 
street. Paliko raštelį nurodyda
mas laidotuvių tvarką, bet prie 
žasties nusižudymui nepadavė.

O Federaliai agentai suėmė 
tris chicagiečius už marihuanos 
ir kitų narkotikų pardavinėjimą. 
Jie yra, Philip Alvarzes, Cia- 
rence Ocheltree nuo 1521 W. 
Monroe, ir Jose Miranda, nuo 
20 S. Desplaines.

O Trečiadienį, 2-rą vai. pj 
pietų yra laidojama nežinoma 
moteriškė, kuri buvo atrasta 
nužudyta Rogers Parke, rugp. 
21. Ikišiol nepasisekė sužinoti 
nei vardas nei adresas.

• Mathias A. Klein, 444 8th 
st., VVilmette, raportuoja poli
cijai, kad Chicagos vidurmiesty- 
je jisai pametė $100 pinigais 
ir $1,300 vertės žiedą.

e Iš sanitario kanalo prie 
Cicero, buvo ištrauktas kūnas 
30 metų chicagiečio Charles Ma- 
ik’o, 4162 25th street.

e Prie Clark ir Diversey avė., 
Chicagoje, buvo suimtas dezer
tyras iš armijos, Lee Bivians, 
iš Denver, Co’orado. Pasirodo, 
kad jisai yra tiktai 14 metų 
amžiaus. Įstodamas armijon me- 
avo, kad jisai 18.
• Keista ne’aimė |vyko prie 

Harrison ir Keeler avenue. Ten 
msikulė keturi automobiliai, du 
jų trokai. Abu apvirto, bet nei 

Vienas vairuotojas nei keleivis 
nebuvo sužeistas-

• Nežinomi asmenys išdau
žė langus ir sugadino pompas 
gasolino stotyje ties 83rd ir 
Western avenue. Ji priklauso 
vienam S. Widener. Jisai parda
vinėjo gasoliną y% centu pigiau 
negu kitos reguliarės stotys.

55 metų Mrs. Christine Svend 
šen buvo užmušta, kai jos na
me sprogo kerosininis pečiukas. 
Ji bandė jį uždegti vandenį su
šildyti. Nelaimė įvyko ad. 7810 
St. Lawrence avenue.

Velionė buvo žmona 
vvoods kapinių užveizdus.^y%Jhesteffielcl

Tikra Kombinacija 
Pasaulio Geriausių Cigareto Tabakų dėl 

VĖSESNIO LENGVESNIO Geresnio SKONIO

Oak-

Radio Firma 
Stato Naują 
Dirbtuvę

S EISITEVISUR K

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Tele •
Cort-

. ■

Pasišovė
Detektyvas

Begaudydamas du berniukus; 
kurie vogė anglis nuo gelžke- 
lių bėgių ties 44th ir Federal; 
suklupo ir. revolveriu pasišovė 
Leroy Maxwell. Jisai tarnauja 
N. Y. Central gelžkeliu už de
tektyvą.

Nubaudė Už 
Pašalpos Pinigų 
Eikvojimą

Kalėjimas Ir $200 -
Apskričio teismas Chicagoje 

nuteisė šešiems menesiams ka
lėjimo ir $200 piniginės pabau
dos, Ottb Ziebell’j, Bremen vals
čiaus pašalpos tvarkytoją.

Jisai prisipažino^ kad naudo
jo pašelpai skiriamus pinigus 
savo reikalams OpyHght imi, Liccrrr * Mtbm Tobacco Cb.

INusipirkite pakelį... kuomet užsideg
site Chesterfield jūs gausite tokią ar omą ir kvaps- 
nį, kurie malonūs net ir tiems, kurie nerūko. 

Mes nešigailim lesų padaryti Chesterfield ge- 
- riaušių užsirūkymą kokį pinigai gali pirkti...nuo 
tabako viduje iki dregnumą-sulaikančio lengvai 

»• * • - • ■ > • -. t- .. t ;.*•>.* ■ * • »

atidaromo cellophane žųkieto, kuris laiko Ches 
terfield visada Šviesesnius ir VėsiaU'Degančius

žada Samdyti 600
Continental Radio and 

vision Corporation, 3800 
land street, stato naują dirbtu
vę Montrose pramonės centre, 
kur gamins radio aparatus iš
imtinai armijai.

Dirbtuvė statoma adr. 4150 
Noi<th Knox avenue. Kainuos 
$250,000.

Firma samdys, rodos, apie 
600 naujų darbininkų.

*




