
f ■ .n- ——ii. ■ ii. ■ ■ n i .................................. n ■ ,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
thc Lithuanian Daily Ntwi

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

Phone CANal 8500
■■■ .. .................. I ■ III I |

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NJAUJIJENO:
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Eatered as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under tne Act įpf March 3, 1879

The First and Greatest Lithuahian Palty i n America

NAUJIENOS
Ths Lithuanian Daily Ncw*

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kaina 3c Chicago, 111., Antradienis, Hugsėjo-Septc mber 16 d., 1941
------------- ——-------- ,---------- ■.-------- --------- - . ,------- ----------------------- —------- ; ;-------

No. 218

AMERIKOS KARO LAIVAI ŠAUS Į VOKIE
ČIUS ŠIAURĖS ATLANTiKE

PASIRENGĘS “šA.TJTI PIRMA”

Bus teikiama dar didesnė pagelba nacių 
priešams, tvirtina Rooseveltas

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 15 
d. — Nuo rytdienos Jungtinių 
Amerikos Valstybių karo laivai 
lydės iki Islandijos ir proteguos 
visus prekybinius laivus, kurie 
veža karo medžiagą sąjungi
nėms valstybėms, legionierių sb- 
važiavime pareiškė laivyno se
kretorius Knox.

Amerikos karo laivynui duo-

vo sutikta dideliu plojimu. Knox 
atvežė prezidento Roosevelto 
laišką Amerikos legiono pirmi
ninkui, kuris buvo perskaitytas 
suvažiavusiems atstovams.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
15 d. — Kongreso pirmininkas 
Rayburn pareiškė, kad pasikal
bėjimo metu su prezidentu bu
vo aptartas neutralumo įstaty

tas įsakymas, tvirtina Knox, pa
gauti ir sunaikinti kiekvieną

mo pakeitimo reikalas, bet ne 
prieita prie jokių konkrečių nu

“ašies” valstybių laivą arba tarimų.
narlaivį, kuris drįs įplaukti į 
šias zonas. Amerikos karo lai
vai apsaugos ne tiktai Ame
rikos prekybos laivus, bet visų 
valstybių laivus, kurie veža pre-

Neutralumo įstatymas nelei
džia ginkluoti prekybos laivų, 
todėl šiuo reikalu privalo buL 
padaryta pataisų, nes Amerikos 
prekybos laivai užpuolami ju-

Lengvasis kreizeris išplaukia jūron pilnai pasirengęs pildyti Prezidento įsa
kymą laikyti Amerikos apsaugos vandenis saugiais. Laivas apsiginklavęs spe- 
cialinėmis bombomis prieš subinarinus. Toliain juroj matosi didelis J. V. karo 
laivas pasirengęs akcijai.

LIETUVOS KARIAI PAĖMĖ VITEBSKĄ IR 
IŠKĖLĖ LIETUVOS VĖLIAVĄ

Padėjo apvalyti Lietuvą ir Baltgudiją 
nuo bolševikų armijos

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 15 d. — Turima žinių, kad Lie
tuvos teritorialinis korpusas, kuris buvo įjungtas į raudonąją 
armiją, pasižymėjo dideliu narsumu sukilimo prieš bolševikus 
metu.

Varėnos ginti pasiųsti lietuviai tiek kovėsi su bolševikais, 
kol į Varėnos apylinkę atėjo vokiečių kiariuomenė. Vėliau lietu
vių kariuomenė dalyvavo Lietuvos teritorijos apvalyme nuo pa
krikusios raudonos armijos likučių.

Lietuvos kariuomenes daliniai, apie 10,000 vyrų, taip pat 
dalyvavo Baltgudijos apvalyme nuo bolševikų. Lietuviai kariai 
.ėjo į Vitebską ir ten iškėlė savo vėliavą.

Vokiečių karininkas pastebėjo Lietuvos kareiviams, kad Vi
tebskas nebuvo Lietuvos miestu ir nėra pagrindo kelti Lietu
vos vėliavos. Lietuvių karininkas nurodė, jog Vitebskas savo 
aiku priklausė Lietuvai, bet vokietis vis dėlto liepė nukelti 
Lietuvos vėliavą.

kės sąjungininkams.
Hitleris mato, kad Atlantiko 

mūšį jis pralaimi, todėl ir de
da pastangas nuversti tiltą, ku
ris eina per Atlantiką ir veža

roję ir negali gintis.
Prezidentas Rooseveltas šian

dien informavo kongresą, kad 
iki rugp. 31 d. nacių priešams 
suteikė ginklų ir įvairios karo

britams karo medžiagą, sako 
Knox.

Jeigu Hitleris laiku nesuskubs 
nuversti šio tilto per Atlanti
ką, tai jis i
Anglijos ir svarbiausias šio ka
ro tikslas bus nepasiektas. Jei
gu vokiečiai bandys šį tiltą su
griauti su didesniu įniršimu, tai 
jis prie savo daugelio priešų tu
rės priskaityti 
karo laivyną.

Sekretoriaus

nepajĄ^siimlišti

dar Amerikos

Knox kalba bu-

medžiagos už 190 milijonų do
lerių. Dalis karo medžiagos jau 
gbli Amerikos uostuose, bet dar 
neperduota britams; kita dalis 
dar ne visai baigta gaminti.

Iš viso praeitą mėnesį paruo
šta nacių priešams mėdžiagos 
už 487 milijonus.

Lėktuvai, tankai, šautuvai ir 
laivai pradėjo plaukti iš mu
sų dirbtuvių, sako prezidentas, 
bet netrukus teikiamos karo me
džiagos kiekiai žymiai padidės.

PIETŲ FRONTE NACIU KARIUOMENE 
SKUBIAI VERŽIASI RUSIJOS GILUMON

Kievui gresia dide
lis pavojus

Naciai pralaužė Le
ningrado apsaugas

GALAPAGUS SALŲ VANDENYSE VE KIA 
“AŠIES” PIRATŲ GINKLUOTAS LAIVAS
Laivyno departa- i Vokiečiams draudžia

mentas infor
muotas

WASHINGTON, D. C, rūgs. 
15 d. — Laivyno departamento 
gautos informacijos tvirtina, 
kad Galapagos salų vandenyse 
ir Ecuadoro valstybės pakraš 
čiuose veikia nacių piratas.

Informacija nepasako ar 
ratas yra paprastas laivas 
narlaivis.

Manoma, kad Amerikos
vynas imsis reikalingų priemo
nių apvalyti šiuos vandenis, nei 
jais vežama Amerikon olandų 
Indijoj gaminama žalia medžia
ga.

Pi
ai

lai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
15 d. — Britų karo sluoksniai 
turi žinių, kad vokiečių kariuo
menė, užėmusi Kremenčiugą, la
bai skubiai veržiasi į 
prie Dono upės.

Vokiečių kariuomenė 
gerai ginkluota ir rusai
jėgia atsispirti. Kita vokiečių 
kariuomenė iš Gomelio apylin
kių gresia Kievui.

Iš viso, Kievas randasi labai 
pavojingoje būklėje, nes jis su
pamas iš dviejų pusių.

rytus,

labai 
nepa-

Rusai pripažįsta po
zicijų praradimą

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
15 d. — Vokiečių kariuomenė 
pralaužė pirmas Leningrado ap
saugos linijas ir veržiasi prie 
rusų stipriausių apsaugų, skel
bia nacių pranešimas.

Vokiečiai randa labai stiprų 
pasipriešinimą, visur pastatyti 
6 pėdų storio cemento pastatai, 
bet vokiečių artilerija juos grei
ti pralaužia.

Manoma, kad dabartiniu me- 
;u Leningrade apsupta 4,500,- 
000 žmonių, kurie nepajėgs iš
bėgti.

Sulaikyta daug 
olandų laivų

klaiisyti džiasą
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

15 d. — Vokiečių spauda veda 
kampaniją prieš anglų muziką 
ir prieš juodukų džiasą.

Su anglais, sako laikraščiai, 
jau treti metai vedame karą, 
o kavinėse 
galime iki 
tyti anglų 
zikos.

Patariama visiems sudaužyt 
gramafonų plokšteles ir uždrau
sti šią. muziką viešose vietose 
ir 'privatiniuose ' susirinkimuo 
se.

a* i "i * c
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Petainas teisia lais
vus prancūzas

Lietuviai randasi vo
kiečių nelaisvėj

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 15 d. — Prieš patį karą 
bolševikai paskyrė apie 3,000
ietuvių kareivių į sovietiškus 
pulkus.

Daliniai buvo pasiųsti į ry
tus ir vėliau pateko vokiečių ne- 

‘ '• *iaisv?n. Kartu su pulkuose bu-kelt:

ir restauranuose ne 
šiam metui atsikra- 
ir amerikiečių mu-

Suomiai tikisi 
baigti karą

MASKVA, Rusija, rūgs. 15 d. 
— Sovietų karo pranešimas sa
ko, kad vokiečiams pavyko per
žengti Dniepro upę ir užimti 
Kremenčiugą.

Kiti raudonos armijos dali
niai sugebėjo sulaikyti nacių 
pastangas persimesti per Dnie
prą, bet į pietus nuo Kievo na
ciai pralaužė sovietų frontą.

Rusai sako, kad vokiečių ka
riuomenei daro didelių nuosto
lių. Vokiečiai traukia frontan 
kareivius iš okupuotų kraštų.

Naciai bandė verž 
tis Egyptan

15 
ka-

— Lordas Beaverbrook pa* 
reiškė, kad Anglijoj gaminami 
tankai bus siunčiami Rusijon.

— Naujos Zelandijos premje
ras Frazer tikisi gauti Ameri
kos paramą, jeigu Naujoji Ze
landija butų užpulta.

KAIRAS, Egyptas, rūgs, 
d. — Motorizuotos “ašies” 
riuomenės dalys vakar įsiver
žė 35 mylias Egypto gilumon, 
bet buvo priverstos trauktis 
atgal.

Britai paėmė nelaisvėn daug 
vokiečių ir italų kareivių, su
gadino didoką tankų skaičių.

Karo vadovybė mano, jog tai 
buvo vokiečių bandomasis puo
limas, kad galėtų patirti britų 
karo jėgų stiprumą ir pasireng
ti naujam puolimui. ‘

PANAMA, sostinė, rūgs. 15 
d. — Turima žinių, kad Gala 
pagos salų aukštumoje veikia 
“ašies” valstybių piratinis lai
vas.

Kanalo zonon atplaukią lai
vai girdėjo užpultų laivų radi
jo šauksmus pagelbos. Keli bri
tų ir olandiečių laivai, kurie se
nai turėjo pasiekti kanalo zo
ną, pavėlavo ir visai nieko iš 
jų nesigirdi.
' Olandų laivas Kotą Nopan. 

kuris plaukė į rytų Indiją, bu
vo piratų užpultas.-

HELSINKIS, Suomija, rug
sėjis 15 d. — Viano Tanner, 
Suomijos susisiekimo ir pre
kybos ministeris, pareiškė, 
jog yra vilties netolimoje at
eityje pasiekti taikos.

šis socialdemokratų lyderis 
tvirtina, kad su vokiečiais 
suomiai nepadarė jokios su
tarties ir kovos prieš rusus, 
kol atvaduos Suomijos že
mes.

Suomiai nori paimti stra
tegines pozicijas, kad galėtų 
apsisaugoti nuo busimų sovie
tų užpuolimų.

VICHY, Prancūzija, rūgs. 1F 
d. — Visuose didesniuose pran 
euzų miestuose šiomis dienomis 
prasidės teismai prieš laisvų 
prancūzų šalininkus.

Petaino spauda stengiasi juos 
apšaukti Maskvos agentais, bei 
jie nieko bendro su Maskva ne
turi. Pratylą savaitę buvo nu 
teisti 27 asmenys ilgiems me
tams kalėti. .

Paskelbti valdžios praneši
mai, kuriuose žada sumokėti p< 
1 milijoną frankų už sabotaži
ninkų išaiškinimą.

— Vokiečių laikraščiai pirmą 
kartą paskelbė, kad vokiečių lai
vynui teks susidurti su Ameri
kos karo laivais, jei nori lai
mėti karą.

— Vokiečiai įsakė visiems 
norvegams atiduoti medžiokli
nius šautuvus ir panaikino iš
duotus leidimus. Nepaklausiu 
sius baus mirtimi.

— Naciai areštavo 300 Nor
vegijos darbininkų unijų atsto- 

I Vų. Oslo streike dalyvavo 40,000 
• darbininkų.

Kelia anglių kainas
SCRANTON, Pa., rūgs. 15 d. 

— Aštuonios anglies bendrovės 
.ranešė kainų tvarkytojui Hen- 
lersonui, kad jos pakeisiančios 
nglies tono kainą 15 centų.
Dabar moka angliakasiams 

gymiai didesnes sumas, todėl ir 
lis kainų pakėlimas reikalin
gas.

Hendersonas uždraudė
kainas, nes bendrovių saWnirt- 
kai dokumentais neparodė bu 
jino reikalo kainoms kelti.

Streikuoja 37,000 
angliakasių

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 11 
d. — CIO .unij*ai priklausą an 
gliakasiai šiandien paskelbt 
streiką didesnėse anglies ka
syklose.

CIO reikalauja, kad visi an
gliakasiai priklausytų prie ji. 
unijos. Vietomis unija kontro 
liuoja visus angliakasius, be 
yra tokių kasyklų, kur anglia
kasiai nepriklauso unijai.

Didelės plieno liejyklos susi
rūpinusios, nes joms gali pra
dėti stigti anglies.

Chicagoj leis naują 
dienrašti

vusiais rusais, nelaisvėn pateko 
Ir lietdviai kareiviai. .

Visi šie lietuviai laikomi vo
kiečių nelaisvėje ir neturima 
žinių ar vokiečių karo vadovy
bė juos paleisianti.

Naciai leis lietu
viams sugrįžti

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 15 d- — Vokiečių kariuo
menės rytų Europos užimtų 
kraštų ministerijos, kuri vadi
nasi Rosenbergo ministerija, val- 
lininkai skelbia, kad lietuviai 
galės grįžti namo.

Iš Lietuvos buvo išvykę Vo
kietijon 53,000 gyventojų. 30,- 
000 gyventojų yra lietuviai ir 
jie galės grįžti namo.

Tuo tarpu 23,000 buvo vokie
čiai, kurių likimas dar neišsprę
stas ir nežinia ar jie bus lei
džiami Lietuvon.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

— Rusai su britais padarė 
Irano valdžiai labai rimtą per
spėjimą. Galimai tolimesnis 
krašto okupavimas, nes šachas 
simpatizuoja naciams.-

Daugiau britų orlai- 
vių Rusijon

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
15 d. — Vienas britų aviacijos 
dalinys jau randasi rusų fronte 
ir dalyvauja kovoje prieš na
cius, skelbia britų aviacijos mi
nisterija.

Netrukus Rusijon bus siun
čiami žymiai didesni britų avia
cijos kiekiai.

Manoma, kad iš Rusijos M 
tai galės lengviau pasiekti vo
kiečių pramonės centrus, nes 
atstumas kai kuriose . vietose 
bus žymiai sutrumpintas. '

— Naciai pažadėjo nuimti apgulos stovį Norvegijoj.
— Argentinos kongresas nutarė reikalauti valdžios trijų 

dienų laikotarpyje išmesti nacių ambasadoitų Thermann, kuris 
kišosi į krašto vidaus reikalus.

— Vokiečių kariuomenė prasiląuže keliose vietose per Dnie
prą ir veržiasi į sovietų Dono baseiną,

— Londono valdžios sluoksniuose keliamas didelis ^susirū
pinimas nacių operacijomis Ukrainoj, nes vokiečiai stengiasi 
pasiekti Perekopą.

— Sovietų aviacija smalkiai bombardavo Rumunijos uostus.
—- Rusai paskandino 4 vokiečių laivus su kareiviais Lenin

grado pakraščiuose. . *
— Naciai sakosi, kad kovos eina Odesos gatvėse, bet rusai 

paneigia žinias. ,
_ Argentinos parlamentas reikalauja valdžios uždaryti dvi 

nacių vadovaujamas organįzacijas. Už nutarimą balsavo visi 
kongreso nariai, be vieno.

,— Harriman pasiekė Londoną ir tariasi su britais apie ke? 
lionę j Maskvą: ir apie galimus trijų valstybių nutarimus.

; NEW YORK, N. Y., rūgs. 
15 d. — Marshall Field pareiŠ 
kė, kad netrukus pradės leist 
naują dienraštį anglų kalbr 
Chicagoje.

Dabartiniu metu jis leidžir 
dienraštį New Yorke, kuris va 
dinasi PM. Leidėjas atsisakė pa 
daryti platesnius pareiškimus., 
nepasąkė kada laikraštis išeis 
ir kokio dydžio bus jo pusla
piai.

Jis tiktai palaikys dabartinę 
prezidento Roosevelto politiką.

Tiria žmogaus kvė- 
pavimo procesą

MADlSON, Wis., rūgs. 15 d. 
— Vietos universitete trijų die
nų konferencijai susirinko žmo
gaus kvėpavimo proceso tyrinė
tojai.

Visiems žinoma, kad žmogus 
kvėpuoja ne vien tiktai plau
čiais, bet visu kunu. Amerikos 
mokslininkai tyrinėja, kaip žmo
gaus kūno celiulės veikia kvė
pavimo proceso metu.

Taip pat studijuojama vita
minų reikšmė ir tiriama, kaip j 
jie patenka į žmogaus kūną, i

Sugrįžo 40 Lietuvos 
repatriantų

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
15 d. — Pranešama, kad iš Sol- 
dau repatriantų stovyklos esą 
išleista į Lietuvą 40 žmonių. 
Jų tarpe išvažiavo generolas A. 
Kurkauskas ir R. Sidžikauskie- 
nė, buv. pasiuntinio žmona.

Kitiems lietuviams repatrian
tams vokiečių policija išdalino 
formuliarus, iš kurių busią 
Sprendžiama kas bus leidžiamas 
sugrįžti Lietuvon.

ORAS
Debesuotas, lis.
Saulė teka — 6:30; leidžiasi 

— 7:00.

“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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NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVOS PASIUNTINIO PROTESTAS 
DEL VOKIEČIU OKUPACIJOS

(LIETUVOS PASIUNTINYBES SPAUDOS ŽINIOS)

WASHINGTON, D. C., liepos 
10, 1941. — Liepos 3, 1941, no* 
toje, kurių p. žadeikis, Lietu
vos Atstovas, įteikė Amerikos 
vyriausybei, buvo prisiminta ir 
pernykštė sovietiškoji Lietuvos 
okupacija. Natoje paliesti da
lykai santraukoje šitaip apibu
dinami:

Šiandieninė Europa yra pątę-j 
kusi diktatorių valdžion; tenai 
f ak tinai visos tautos kenčia 
svetimų jungų arba gyvena sve
timos invazijos pavojų; deja 
šiuo atveju Lietuva nčrą išjųi- 
tis, — dargi antraip: Lietuvos 
nelaimes pralenkia nelaimes 
daugelio kitų kraštų dėl to, 
kad Lietuva vienų suviršum 
metų laikotarpy pergyveno ne 
vienų, bet du svetimų kariuo- 
incniif įsiveržimus.

Birželio 15 dienų 1910 me
lais Lietuva buvo apgaulingai 
užklupta ir pavergta Sovietų 
Rusijos. Okupacinis sovietų re
žimas savo teroristinio valdy
mo' metodais ir prievarta kraš
tui brukama sovietizacija buvo 
užsimojęs išnaikinti visų lietu
vių tautų.

Toksai svetimo grobiko žiau
rumas iššaukė, pagaliaus, spon
taniškų žmonių sukilimų įvai
riose Lietuvos vietose, šis 1911 
m. birželio mėn. 23 d. sukili
mas pareikalavo didelių iš su
kilėlių aukų. Sukilimas betgi 
suteikė, nors ir nesaugių progų

paskelbti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymų prieš pat už- 
plustant antrajai invazijai. Es
mėje Lietuvos sukilimas buvo 
nukreiptas prieš abu užpuoli
kus: sumišusias ir besitrau
kiančias sovietų kariškas pajė
gas ir besiartinančias Vokieti
jos pajėgas. Sukilimas buvo 
desperatiška, bet ryžtinga pa
stanga atgauti laisvę. Del ne 

pasiryš i- 
idėja Ii-

DU NAUJI KREKERIAI DEDEI ŠAMUI

j....................

World Playhouse
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—VOLGA”

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

ja^ nąo senos Volgos.
Pirmos oficialios RarS’ rilmoš iš 

/"Rusijos.

ko gyva.
Antroji Lietuvos invaziją 

prasidėjo š. m. birželio mėn. 22 
d., kai Vokietijos kariuomenė 
įžygiavo į Lietuvą ir, stumdą: 
mą ątgąl Raudonosios Armit 
jos divizijas, savaitės bėgyje 
užėmė visą Lietuvą. Nežiūrint 
Vokietijos vyriausybės paneigi
mo, kad ji neturinti tikslo Lie
tuvą okupuoti ir pabrėžimo, 
kad Lietuvos invazija šutam* 
pa su Vokietijos pasiskirta Eut 
ropos globos misija, neišski
riant apsigypimo nuo sovietų 
grasinimų, pora menesių Lietu* 
vos okupacijos iš vokiečių pu
sės įtikinamai įrodė, kad Vo* 
kietijos karine ' okupacija yra 
tik žingsnis pirmyn įgyvendint 
t i vokiečių ekspansiją, kuri ži
noma “Drang rlach Osten” var* 
(hi.

Lietuvos vokiškoji invazija 
jau gludinti Vokieti j os-Sovietų 
1939 m. nepuolimo pakte, savd 
esmėje yra agresija ir Lietuvos 
integralumo sulaužymas. Toji 
.invazija panaikino normalinius 
dviejų kaimyninių tautų san
tykius paremtus sutartimis ir 
paneigė lietuvių tautos šven
čiausių teisę apsispręsti ir būti 
nepriklausoma. Vokietijos oku
pacinis režimas panaikinp lai
kiną vyriausybę, susidariusią 

^pasėkoje Lietuvos žmonių su
kilimo prieš okupacinį sovietų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chaplin liudys Ame 

rikos senatui

Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St.

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

Tel. CANaI 5063

<aras JJuropoję
Jei norite žinoti apie kąrą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$800.

Mouey Orderį ar čekį Siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susi pažinimui kopiją pasiųsime veltui.
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WASHINGTON, D. C., rūgs. 
14 j. — Pagarsėjęs kino artis
tas Charles Chaplin senato ko
misijos tapo pakviestas liudinin
ku apie propagandą kino tea
truose.

Roosevelto užsienio politikos 
priešai tvirtina, jog kinas nau
dojamas kelti prieš vokiečius 
nukreiptą! neapykantai.

Chaplinas bus klausinėjamas 
apie filmą The Great Dictator 
ir apie pašalinę įtaką tokiai fil
mai gaminti.

. . - NAUJIENŲ-ACME Tfilephotų
Kearney, N. J. laivų statybos jarduose vandenin nuleidžiamas naujasis krei

seris, U. S. S. Atlanta. Tuo pačiu metu Quincy, Mass. jarduose nuleista kitas 
kreizeris, U. S. S. San Juan. Tai dvi naujos pajėgos augančiam. J. V. laivynui.

. . . I
■ yin i. ...n i»j>MyĮri<iĮtM įirį.r »uį-Į, ,1,.„.t..,;.,i- ................. ..  >

režimą, ir paskyrė 
komisarus, kaip gubernatorius, 
naujai užimtai teritorijai. Tai 
darydama, Vokietija nesiteik'v 
dargi nurodyti, kad bent ateity
je bųtų respektuojamos ele
mentarines lietuvių tautos tei
sės. Pastaruoju laiku naujoviš
kų kryžeivių vengiama minėti 
dargi Lietuvos vardas. Ji keletą 
šimtmečiu sėkmingai atsispyru
si teutonų viešpatavimui, da
bar jų įjungimą į naujai su
darytą Ostland’ą.

“Pereitais metais aš protes
tavau prieš Sovietų Rusijos ag
resiją, tyčią nukreiptą prieš 
Lietuvą. Dabar, kai Sovietų 
okupacija pakeista vokiškąją ir 
Lietuvos opozicija svetimai 
uzurpacijai tebesitęsia, skaitau 
pareiga inąųcp.^į^sybės var
du užregistruoti’ protestą prieš 
Vokietijos imperialistinę mano 
krašto invaziją ir pareiškiu, 
kad bet kokis Vokietijos pasi
kėsinimas lemti Lietuvos poli
tinę ateitį, nedavus progos lais
vai pasireikšti' lietuvių tautus 
valiai, bus skaitomas neteisė
tu”, pareiškė p. Ministras.

Kol Sovietų diktatūra, dabar 
pati agresijos auka iš savo pir
mykščio partnerio pusės, neat
sisako Lietuvos 1940 m. anek
sijos, Sovietų grasinimų Damo- 
klio kardas tebekabo virš Lie
tuvos likimo.

Kol Vokietijos diktatūros ne* 
pasotinamam užkariavimų ape-t 
titui nebus užkirstas kelias, to| 
jokia tauta nebus saugi. Tačiau^ 
šviesesnės ateities viltis tapo 
sustiprinta širdyse prispaustų 
tautų, tarpe jų ir Lietuvos, dū
ką didelės svarbos pareiškimo 
pa daryto dviejų didžiausių dc-. 
mokratinio pasaulio vadųx kur
tai Atlantike. Reikšmingi toą 
deklaracijos astuoni punktai tu
ri duoti pageidaujamų rezulta
tų: atsikratymą nuo despotiško 
viešpatavimo visokių diktato
rių. i

“Aš naudojuosi šia proga” — - 
baigia savo notą p. Ministras— 
“pareikšti pilną pasitikėjimą, 
kad Amerikos Vyriausybė ne
pripažins Vokietijos aneksionis- 
tinio režimo Lietuvoje, Lietu
viai tiki* kad anksčiau ar vėliai i

civilinius tas režimas turės Užsimušė Mažas
Berniukas

dviejų svetimų in-

ir užleisti vietą demokratiš
kai ir tikrai reprezentatyviai 
vyriausybei pašauktai laisvą va
lia Lietuvių tautos, kuri dabar 
kenčia nuo 
važi jų.”

Amerikos Raudonasis Kry
žius ieško progos pagelbėti Lie
tuvos žmonėms.;

A1& ' • ’J **(7. "Gerbiamas N^ihįian H. Davis, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
galva, savo ati^įie is š. m. 
rugsėjo mėn. pranešė Lie
tuvos Atslovuijtjgaliotui Minis
trui P. Žadeikiai, kad Ameri
kos Raudonasis Kryžius 194i) 
metų pradžioje uoliai talkinin
kavo Lietuvos vyriausybei 
grumtis su lenloj tremtinių pro
blema, bet šiuo tarpu dėlei 
priežasčių, paeinančių iš siau
čiančio karo tikrovės, Amerikos 
Raudonasis Kryžius neturi gali
mybės pasiūlyti savo pagalbą 
Lietuvai, kaip lygiai ir kitoms 
karo paliestoms šalims. “Tams
ta betgi’ gali būti užtikrintas, 
kad Tamstos tautiečių reikalui 
— kaip1 pačioje-Lietuvoje, taip 
ir ištrčhiinie ir Uoliau bus 
musų su prideramu palankumu 
svarstomi ir dabarties nauji 
reiškiniai duoda pagrindo tikė
tis, kad gal būt artimoje ateity
je atsidarys kad ir siauras kę 
aas dėl teikimo lietuviams taip 
reikalingos pagalbos,” -r- parei 
škė p. Davis.

Mariuel Mota, 3 metų berniu
kas, žaidė prie lango trečio auk
što bute, ties 322 East 91st 
Street. Sietas lange neatlaikė ir 
berniukas iškrito. Užsimušė vie
toj.

28c
Kvadr. pėda.

Kartu facia (karni-
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FBI gavo iš nacių

NEW YORK, N. Y., rūgs. 14 
d- -— Šnipų teisme paaiškėjo, 
jog FBI agentai mokėjo taip 
gerai apgauti nacių šnipinėjimo 
grandinę, jog išgavo iš jų 13,- 
825 dolerius, į*

FBI agentaif teikė naciarps 
melagingas žiniąs, už kuriąs na
ciai mokėjo amerikoniškais do
leriais. žinias vokiečiams par
davinėjo per radijo stotį.

Visus įsakymus gaudavo iš 
Hamburgo, specialios šnipinėji
mo tikslams pastatytos nacių 
stoties.

— Rumunijos vidaus reikalų 
ministeris perspėjo visą kraš
tą, kad valdžia bausianti gyven
tojus nepaprastai didelėmis 
bausmėmis, jeigu nesustos sa
botažas.

— Capetown atbėgę danų ju
rininkai tvirtina, kad Dakare 
randasi 15 nacių submarinų, 
kurie naktimis išplaukia į ju
rų.

Antradieri., tugsejo 16, 1941

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS”

I

t

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI žmonės mėgsta 

jis niekam nepa- 
nesibijo teisybę a

NUOSTABI KNYGA APIE DUSULI—DYKAI 
Tik ką išėjusi knyga iškelia žinių dusulio 
bei briancialio kosulio aukoms. Prašykite 
kopijos jei dusulys trugdo miegą, silpnina— 
jei sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. NET 
jei per metus kankinęsis ir 
įsigykite knygą. Ji atidarė 
tūkstančiams—gali ir jums ! 
gų. Nėra prievolių. Nuostabi
DYKAI. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiandien 
NACOR 836-X, State Life Bldg., Idnianapolis, 
Indiana.

bevilties ingyti, 
palaimos duris 
Nesiųskite pini- 
knyga visiškai

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

Puoškite savo namus U. S. lankstaus metalo 
ai ba medinėmis V enetian Blinds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN BLIND CO.
291749 WEST IULTON STREET

Tel. NEVADA 7560

i /Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
1 ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
I ta jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
' studijuoja, nors savo parapi-
• jonims draudžia jį į rankas
■ paimti.
I “Keleivį” 
J dėl to, kad
■ taikau j a ir 
J skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap- JG 
J gavikus jisai lupa be jokio ?
■ pasigailėjimo. - į

I Be to, jame rasi visokių pa- %
■ tarimų, pamokinimų, gražių 5 
' eilių, įdomių paveikslų ir ži- ?
■ nių iš viso pasaulio. S
* Kainuoja tik $2.00 metams. į
J Adresas toks: J

“KELEIVIS” | 
c 253 Broadway, 4 
į SO. BOSTON, MASS. į 
Svavasv.VmVavavaym?

MADOS

4732

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime Qrnfl 0(1(1 00 

ATSARGOS FONDĄ ViršOJuUjUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

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

■■■.. and - —j----------------
LOAN ASSOClATlONofChica^ 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgtnia Ilki

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia liętuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

• Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybe Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. -

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa- 

i visaklausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

No. 4732—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros. Nuo 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutą arba pnduotipą vyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užgakv- 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, Į1L

JACK SWIFf

>
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atdųsti manj^vyzdj No .......

Mfcroi „„ per krutinę

ULlHE POLARIANS 
AT THE1R MOMENT 

OF VICTORY
ARE BESET BY , 

A LONE
BŪT FORMIDABLE 
FOB. THE AURORA.

L1 ■ V' U * 
(Adręęas)

NAUJDSNOS Pattern Dept. 
1789 S. Hakted SU Chicago. HL

(Vardas ir pavardi)

3

Etai
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THEY ’VE ABANDONED) W£ MUŠT STAY 
THE ATTACK ON 
BUENOS AIRE5, AND 
AR Et RUSHING UP d! 
FOR ALTITUDE

ABOVE ’EM AT 
ALL CO5TS. IF 

THEY SURROUNO 
. US WE *RE DONE/

ęY.TjgE starsĮ JACK SWIFT 1$ 
ALI VE ? THAT IS KIS SHIP. HE HAS 
NERVE Yp ATTACK U3 $IN<5LĘ-HANDED

RA-MU, IN THĘ FLAGSHIP. TREMBLBS 
WITH RAGE AS HE SURMI3ES THE

THE POLARIAN ROCMET5 WHIZ Hl 
HIGHEFL BŪT THĘ ©IGG^R AUTO 
TU8ES FLAMING, GR1MUY HOLOS H 
ADVANTAGE.

——i



Antradien., rugsėjo 16, 1941

Iš Pietų Amerikos
—  - — - —........................—

J. Lazdauskas-Toliušis

LIETUVIŲ NELAIMES ARGENTINOJE
Tragiškai mirė Balių sūnūs
Prieškarinėje lietuvio Jurgio 

Balio šeimoje įvyko baisi tra
gedija. Jų sūnūs Jurgis Balys 
buvo labai gabus mokinys vie
noje mokykloje Lanuose. Kada 
Baliai persikėlė gyventi į kitus 
namus Lanuose, senų namų sa
vininkas grasino kerštu, kad iš
ėjo be pranešimo iš anksto.

Kada Balys buvo savo tarny
boje anglų geležinkelių dirbtu
vėse, o motina išvyko į miestą 
su reikalais, grįžę namo rado 
savo sūnų už namų darželyje 
po medžiu pakartą. Sakoma, 
kad prie to medžio pastebėtos 
didelio žmogaus kojų pėdos. 
Policija veda tardymą.

Bučytę-Bajoriunienę 
palaidojus

Skaitlingam lietuvių būreliui 
dalyvaujant, liepos 15, 1941 Su
randi kapuose iškilmingai pa
laidota Elena Bučytė-Bajoriu- 
nienė, 36 m. amžiaus. Visas lai
dojimo lėšas padengė 'velionės 
vyras, Jonas Bajoriunas.

Velionės kapas papuoštas 
daugybe gyvų gėlių vainikų, 
kurių tarpe matėsi vainikai nuo 
vyro ir sūnaus, nuo E. ir J. 
Petrulevičių, nuo E. ir O. Sa-

nas, J. Greičius, V. Saulėnas, I. 
Kazlauskas, K. R. Peneff, J. 
Saulėnas, J. Benkus, St. Gurs
kis, M. Mageras, A. Petraitis, 
VI. Didžiulis, P. Grigas, Adol
fas Urbonas, Kirpykla Brasil, 
Antanas Aleksis, etc.

Apart vyro ir dviejų sūnelių, 
kurių vyresnis, Jonas, yra 4 
metų amžiaus, o mažasis, Al- 
bertukas, vos poros savaičių, 
kitų šeimos narių nė artimų 
giminių neliko. Tik šiaip drau
gų ir draugių tai turėjo daug, 
nes gerbiamų Bajoriunų namai 
buvo visiems lietuviams atviri 
ir su visais jie labai gražiai su
gyveno. Sukūrę šeimos židinį 
1932 metais, pradžioje abu tar
navo, o prieš 6 metus atsidarė 
maisto produktų krautuvę.

Lietuvoje, Pašvytinio mies
tely, Šiaulių apskrity, liko dvi 
velionės sesutės: Emilija Bučy- 
tė-Kasiulienė ir Ona Noreikai-

o taipgi du dideli vainikai nuo 
Bajoriunų krautuvės klijentų, 
kuriais papuošė Jurgis Juo- 
džionis, Vincas Kudzelis, Jonas 
Sturonas, Nikita P., P. Pivo
riūnas, Trukėnas, Kazimieras 
Dešauskas, Povilas Longis, Ma
ria Levechinco, Antanas Toli- 
vaiša, Leonas Sirvydis, C. Ma- 
tuzevičrus, P. Kundrotas, Adelė 
Leciųpė, Petras JSaniaų^kas, Al.
Narkevičius, Lionginas- Ki.uė- dieną.

ištekėjusi gyvena Piltsburgh, 
Pa., USA.

Lai bus velionei lengva sve- 
ingos Argentinos žemelė.

Mirė Vainevičių sūnūs
Vainevičių sūnūs, 11 metų 

amžiaus, gimęs Argentinoje, 
baigęs 3 sk. pr. mok., mirė lie
pos mėn. 11 d. išgulėjęs 7 dis- 
nas Ramos Mejia ligoninėje. 
Palaidotas liepos 14 d. Sa randi 
kapinėse. Liko vienintelis su-Į 
nūs trijų metų.

Štai žinios apie tėvus:
Vainevičius, kilęs iš '• 

kaimo, Miroslavo v.,

3NAUJIENOS, ■ Chieago, III.

Grasino Tėvui

t)i\OLEUM Pakto jam DYKAI

CARPETS **t> U M-

NAUJIENŲ- a CM E Tel^nhoto
Joseph E. Foltz iš Motin t 

Carroll, III., kuris prisipaži
no rašęs grasinančius laiš
kus savo 70 metų amžiaus 
tėvui.

Naciško ir slaliniško pavergi
mo šalininkai —r lietuvių 

tautos priešai
Nadas Giedraitis “Argentinos 

Lietuvių Balse” rašo:
“Lietuviškai kalbančių Ro

mos katalikų kunigų tvarko
mas savaitraštis ‘Šviesa* Brazi
lijoje pritaria hitlerinei Lietu
vos okupacijai. Savo laidoje iš 
birželio 27, 1941 per visą pus
lapį milžiniškom raidėm para
šė: Mes laisvi!

Tos pačios dienos laidoj tau- 
tininkiškos ‘Pietų Amerikos ži-

■ nios* Argentinoje taipgi pirmo
je vietoje sušuko: Valio laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!

Pošniaus kaimo, Miroslavo v.,, palinkgję geriausios kloties 
Alytaus apskr. žmona Rozali- hitleriškai vaWžiai) pasiunt5 
ja 1 ocevičiutč-Vaineviėienė, ki- SVeikinimo telegramas Hitlerio 
Jusi iš to paties km. Atvykę į i 

rugsėjo 8

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

1 ATSILANKYKIT arba pasiuskit
■ Kuponą Reikalaudami Apskai

čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Lietuvai atsto- 
Žinių Nr. 26 š.

Ministras Dr. K.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.* otate ir ot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu O Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

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

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

Telefonas ........  ............... ........
• . ' .J ■ • » _ _ __

•

copr. mm, nckolgcrAft SSRYICE, INC

EMBROIDERED_CLOTH .PATTE
No. 2951—Išsiuvinėta staltiesė.

paskirtam Škirpai to laikraščio 
redakcija, tautihinkų klubas 
‘Vilnius’ ir štai dar kokia gė
dinga telegrama iš Argentinos 
pasiųsta: '

“Premjerui Škirpai, Kaunas: 
Valio nepriklausoma Lietuva. 
Linkime geriausio pasisekimo: 
Lietuvai išlaisvinti centras Ar
gentinoj.”

Tai dar ne viskas. Hitleriš
kus okupantus pasveikino ir 
ias žmogus, kur yra. skirtas ne
priklausomai 
vauti. “P. A. 
m. skaitome:

“Lietuvos
Graužinis iš savo pusės pasiun
tė šitokio turįnio telegramą: 
Ekscelencijai Škirpai, Kaunas: 
Džiaugsmingai sveikinu nepri
klausomos Lietuvos premjerą.”

Kada Lietuvą buvo okupavę 
rusai, tai ministeris Graužinis 
buvo labai nepatenkintas. Ko
dėl? Todėl, kad ne jo ideologi
jos draugai buvo pavergę Lie
tuvą, bet kada Hitlerio armija 
Lietuvą pavergė, tai tasai pats 
Graužinis okupaciją jau skaito 
“laisve” ir sveikina hitlerinin- 
ninkus už “išlaisvinimą”, ly
giai kaip komunistai sveikino 
Staliną už Lietuvos “išlaisvini
mą”.

Vieniems ir antriems dikta
tūrų klapčiukams svarbiau jų 
politinės ideologijos, bet ne lie
tuvių tautos valstybės laisvė ir 
nepriklausomybė.

Vokietijos konsulatas Urug
vajuje atstovauja čia gyvenan
čius lietuvius, išduodamas 
jiems pažymėjimus ir jų lietu
viškus pasus pakeisdamas vo
kiškais, bet ministeris Dr. K. 
Graužinis visa tai sveikina ir 
džiūgauja. Matosi, Lietuva jam 
rupi tiek, kiek ožiui kopūstų 
daržas: pyko ant bolševikų ne 
už tai, kad jie buvo pavergę 
Lietuvą, bet už tai, kad ne 
Graužinio ideologijos jie buvo.

Pirmiausia, ką lietuvių tauta 
turi padaryti, tai fašistus ir 
bolševikus turi pašalinti nuo 
Lietuvos reikalų ir juos boiko 
tuoti, kaip savo tautos išdavi 
kus

Tiktai lietuviai socialdemo
kratai ir liaudininkai nesveiki- 
no Lietuvos okupantų - rusų 
ir nacių. 

\
Nadas Giedraitis teisingai pa

stebi, kad ministeris Žadeikis 
gerai orientuojasi, kada jisai 
‘Naujienose” iš 27.6.41 m. pa
skelbė, kad “dviejų diktatorių 
Kova Lietuvos teritorijoje gali 
Lietuvai atnešti naują okupa
ciją”.

Kada Hitlerio konsulai užsie
niuose lietuviams lietuviškus 
pasus pakeičia vokiškais, tai tą 
naują okupaciją galima jau va
dinti įvykusiu faktu. Ją lietu
vių tauta nusikratys tik Hitle
riui pralaimėjus šį karą.

Skirtumas
šia proga pastebėsiu, kad 

tarp buvusių Lietuvos okupan
tų (bolševikų) ir esamųjų oku
pantų (nąčių) yra šitokis skir
tumas. Bolševikiški Rusijos 
konsulai užsieniuose labai 
vengdavo išduoti lietuviams ru
siškus piliečio pasus bei suteik
ti teises grįžti į Lietuvą, bet 
nacių konsulatai su lietuviais 
elgiasi labai “broliškai”: naciai 
lietuvius pripažįsta vokiečiais 
mielu noru.

Ministeris Graužinis “žino ką 
daro”, sveikindamas tuos na
cius ir jų favoritus.

Ei, vyrai, kas iš tokio minis- 
lerio? Lietuvos kaimietis visuo-

met yra daugiau lietuvis, negu 
kai kurie jo ministeriai. Tik 
miesčionys (kai kurie darbinin
kai ir valdininkai) visokiau
siais sumetimais vis ieškojo ir 
ieškos naujų Lietuvai okupan
tų sulig savo politinių pažiūrų: 
komunistai lauks, kad Lietu
vą okupuotų bolševikai, tauti
ninkai — kad hitlerininkai, ka
talikai — kad Lenkija arba 
Roma.

Vargšė Lietuva! Tokia maža 
tauta ir tiek daug “geradarių” 
turi, ir net savo vaikų tarpe.

Atrodo, kad Lietuvos diplo
matinio darbo (ten, kur jis 
įmanomas) žvaigždė yra tiktai 
ministeris žadeikis.

Iš kultūrinės lietuvių veiklos
Kultūrinis Urugvajaus lietu

vių darbas, sulyginant jį su ne
tolima praeitimi, žymiai page
rėjo. Jau visai pranyko tuščios 
polemikos, asmeniškumai ir ta
sai politinis karščiavimasis, ku
rį buvo kadaise iššaukė komu
nistai savo ekstra kairumu, ir 
smetonininkai tokiu pat ekstra 
patrijotizmu bei “tėvynės mei
le*’.

Vieniems ir antriems ekstri- 
mistams ataušus,, kultūrinėj 
veikloj pirmą smuiką traukia 
demokratinė srovė — socialde
mokratai ir liaudininkai. Ir kuo 
toliau, tuo labiau jiems sekasi 
harmoningiau tą smuiką trauk
ti.

Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija Urugvajus-Lietu- 
va yra taja ašimi, aplink kurią 
šis darbas sukasi.

(Bus daugiau)

N epriklausomy bė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3^% 
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS M. MOZERIS. 8r .

3236 S. Halsted St CAL. 4118

More Electric, 

make houseke

CONGOLEUM ...............
Kvadratais Jardas

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas .......................... ww
Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
,T«1. YARDS 5015.

easier!

O Taip, turėdami gausiai elektros 
leistuvų kiekviename kambaryje, 
rasite jkųy, kas mažiau “darbo” “na
mų darbe”: Nėra ilgų šniūrų, iš
tiestų nuo čia iki ten, dulkėms siu
rbti... ne susipainiojusių vielų maz
gų ... nė komplikuotų “sujungi
mų”. Lengva ir paranku vartoti

dulkių siurblį ir kitus įrankius ... 
lengva sutvarkyti arba pertvarkyti 
baldus.

Kodėl negalima patelefonuoti da
bar ir pažiūrėti, kaip mažai kaš
tuoja įrengimas daugiau elektros 
leistuvų jūsų namuose.

Tik pašaukite RANdolph 1200.

METINIŲ PARDA
VIMŲ GALAS 

BARGENAI, KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ 

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

Packard ..................
Plymouth 4 Durų . 
De Soto ................
Ford ......................... .
De Soto ..................
Plymouth Sedan ....
Buick Sedan ..........
Plymouth
Plymouth
Plymouth

150 Kitų

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Sedan ..........
Sedan .........
Sedan .... ......
Pasirinkimui.

$695
395
345

235
165
195 

. 95
65 

. 35

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

Ae

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojau? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą, Specia- 
lės žemos kainos atsaJcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

j#

h

No. 2951

Miestas Ir valstija.

I Vardas ir pavardė

1 Adresas...................

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
| 1739 So. Halsted St, Chleago. DL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No
Rašom visokią Apdraudą

T. R Y P K E V I Č I A gyvasties 
1739 SO. HALSTED STREET 

(NAUJIENŲ NAME)

UGNIES
LANGŲ 

rakanpų

APVOGIMŲ
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Lindberghas išsišoko
Daug nesąmonių yra pasakęs ex-pulkininkas Char

les A. Lindbergh savo kampanijoje prieįs prezidento Roo- 
sevelto užsienių politiką. Bet pereitą ketvirtadienį, kal
bėdamas Dės Moines mieste (Iowa), jįsai taip išsišgkp, 
kad jį ėmė smerkti net buvusieji uolus ję rėmėjai. Hearą- 
to laikraščiai pavadino jo kalbą “ne-aiperikopiška-.

Lindberghas pareiškė, kad Jungtines Valstybes nprį 
įtraukti į karą “britai, žydai ir Roosevęlto admĮnistrari: 
ja”. Visai teisingai kai kupie žmonės -pastebėjo, kad 
Lindberghas čia nušnekėjo, kaip nacių propagandos mį? 
nisteris Goebbelsas. Jisai bando sukelti neapykantą, prieš 
žydus, žaisdamas religiniais ir rasiniais neprotąujupęįų- 
jų žmonių prietarais.

Po šito išsišokimo Lindbergho vardas Ąmerįkps vi* 
suomenėje žymiai nusmuko.

Suomių “Mėlyna-Bąltą Knyga”
Suomijos valdžia išleido Amerikoje ^Mėlyną ir Baltą 

Knygą”, kurioje išdėstomą priežastys, privertusias SpQ_- 
miją antru kartu stoti į karą prieš bplševįkus. Vyriau-; 
sios tų priežasčių yra penkios:

1. Sovietų valdžia nesilaikė 1940 m. kovo 12 d. taikos 
sutarties sąlygų, bet visą Įaiką stengėsi iškreipti tos su
tarties punktus savo naudąi.

2. Maskva nuolatos kįšosi į Suomijos vidaus reika
lus, bandydama padiktuotį suomiams, ką jie turi rinkti 
savo respublikos prezidentu ir kokie ministeriai nępri? 
valo būti ministerįų kabinete. Sovietų konsulatų tarnau
tojai .Suomijoje ėjo. šnjpų pareigas. .-C •

3. Bolševikąi grasinimais privertė Suomiją leisti sovie
tų kareiviams keliauti per Suomijos teritoriją į Hąngo 
uostą (kurį Maskva atėmė iš suomių). Šita koncesija 
Maskvai vėliau sudarė pagrindą Vokietijos reikalavimui, 
kad per Suomiją butų leidžiama keliauti ir Vokietijos 
kareiviams.

4. Rusų karo lėktuvai 85 kartus sulaužė Suomijos 
neutralitetą, skrisdami virš jos teritorijos.

5. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Rusijos, bol
ševikai ėmė tuojau iš oro bombarduoti Suomijos uostus 
ir miestus, o liepos 25 d. pradėjo generalinį puolimą prieš 
Suomiją. Takiu budu Maskva privertė suomius imti gink
lą j rankas ir gintis.

Nors yra labai apgailėtinas dalykas, kad Suomija 
šiandien kariauja toje pačioje pusėje, ką ir naciai, bet 
kiekvienas bešališkas žmogus pripažins, kad tai įvyko 
ne per Suomijos kaltę. Faktai, išdėstyti “Mėlynoje ir 
Baltoje Knygoje”, tai aiškiąi įrodo.

Maskva tų faktų nė nebando atremti. Vietoje to, 
Stalino “Pravda” išplūdo Suomijos valdžią “nedorais val
dovais”, privedusiais kraštą “savo ąvantiuristišką politi
ka” prie prarajos kranto.

Jeigu kalbėti apie “nedprus valdovus”, tai Kremliaus 
klika turėtų pasižiūrėti į veidrodį. Kas per 22 mėnesiu 
pjo ranka ųž rankos sų Hitleriu ir, kartu su juo, plėšė 
silpnesnes tautas? O kai dėl ^prarajos kranto”, tai Le- 
pingradąs įr Kievąą yra dąpg prie to kranto arčiau, ne
gu Elsinkis.

Aišku, kad iš tos lekcijos, kurią per paskutinius tris 
piėnesips suomiai davė parpimelavusiems Ęrernliąus val
dovams, jie dar nepasimokįno. Jie vargiai ir pąsįmokins. 
Ęuprotą tik karsto lenta išlygins.

Suomiai tai žino. TodėJ Suomijos socialdemokratų’ 
yadas ir prekybos ministęrįs, Vaino Tanner, pareiškė, 
kad daryti taiką su sovietų valdžia nėra jokios prasmės. 
Suoinįja, kaip jw pasakė, neturi jokių karo sutarčių su 
Vokietija; tik atsitiktinai ji pasidarė Vokietijai sąjun
gininkė. •

Bet Suqmįjqs tingiai atskiri. Ji nori atsiimti savo 
teritoriją, kurią jai buvo smurtu paveržęs Stalinas, ir 
užimti pozicijas, kurįos užtikrintų jai sienų saugumą’. 
Ęai šitie tikslai bus pasiekti, Suomijos kariuomenė to
liau nebeis.

Suomija tikįsi, kad, darant taiką, jai teks tartis ne 
ąu Stalinų* kUfls pie^ųPRiet nesilaikė savo žodžio, bet su 
Rusijos demokratijos atstųvaįs. _
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Neramumai Europoje
Maištai prieš nacius prasidėjo daugelyje Hitlerio už

kariautų šalių: Norvegijoje, Holandijoje, Romanijoje, 
Vengrijoje,,Prancūzijoje, Jugpsjąyįjpje ir net mažajame 
Luksemburge. Lenkijos ir Čekoslovakijos žmonių kova 
eina prieš nacius jau seniaį.

Tas visas tautas numąlšinti Hitleriui neišteks jėgų.
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^APŽ VA L G A
KAS TAS REICHO KOMI 

SARAS LOHSE?
J<aip jau yra žinomą, okupa

vę Pabaltijo kraštus, vokiečiai 
paskyrė jiems reicho komisarą 
Loįse, buvusį nacių “gauleite
rį” Šlezvige.

Apie tą reicho komisąrą “Osl- 
ąpdui” rašo New York’o “Neuę 
Volkszeitung”. Laikraš|įs są^o, 
kgd p. Lphąe, Vokietijoj respų- 
bįjkgs Jąį^ąis, buvp Altonos 
mįestp tapybos naryj, “pagar- 

fįjmsiinėpis suktybėmis. 
Mgtyt ųž jo s'gąbųmii” Ęit- 
Jeri§ dayė jąrų atsakoųąingą vie
tą užkarįąuįpse teritorijose.

Liepos piėnf viduryje ^ppiisą.- 
ras Lohse aįvyko į Vįįnįų įr 
per 24 valandas pąlaidojo Jįp- 
fųyįų svajones apie nepriklau- 
ąpiųybe pp pačių glpba. Jigąi 
įiįyįjįąvo Laikinąją Lįęįųyos 
Y^riąuąybę, patyįrtlpp U^pąp- 
(įlRią Škirpgi ir jp draugais 
jyąŽįųpti į Lietuvą. Toliąų? pa- 
mlpėtas vokiečių laikraštis są.-? 
kQy Įpid Lohse priv^įp gep. 
Ęą^tįkj apleisti Lietuvą b’ ąpsį- 
gyyenli Vokietijoje. Pagaliau, 
jisąi išleido proklamaciją, pa
skelbdamas, kad “buvusioji lai
sva Lietuvos valstybė” yrą įjun
giama į nąųją vokiečių provin
ciją “P§tĮąnįą?*.

Pašalintoji Lietuvps vyriau
sybė, kufįos ppiešąkyje stovėjo 
p. ĄmhFQ^vloius, nuėjo į Ka
ro Muziejaus sodą padėti vaini
ką pęip pąmįųklo Nežinomajam 
Kareiyiui. . ■'*'<•

“Tos ceremonijos metu”, 
rašo ląįkraštis, “atėjo vokie
čių kareiviai. Priėję prie pa
minklo, jie pastūmė minią 
žmonią į šalį ir kaltais sunai
kino brangų lietuviams var
dą ‘Klaipėda’ ant paminklo 
akmens. Pasigirdus minioje 
murmėjimui, Geštapo pradė
jo žmones areštuoti. Vienam 
gatvės įpuzikantui, užgraji- 
nusiam uždraustąjį Tautos 
Himną, buvo peršauta galva. 
Jo kraujas aptaškė paminklo 
akmenį, kuriame buvo iš
kirstas Klaipėdos vardas.”

. Šitos žinios patvirtina jau 
pirmiau gautus pranešimus apie 
nacių šeimininkavimą okupuo
toje Lietuvoje, tik jos dar ryš
kiau parodo naujųjų okupantų 
žiaurumą. •

L. R. K. FEDERACIJA 
ĮSTEIGĖ KULFURINĮ 

INSTITUTĄ
K. Pakštas praneša, kad L. 

Romos-Katalikų Federacija nu
tarė įsteigti “Lietuvių Kultūrinį 
Institutą — Lithųąnian Gųltur- 
al Įnstjtųte” ir jo vedėju pasky
rė jį, p. Pakštą. /

Instituto vedėjas esąs pasiry
žęs paruošti ir išleisti eilę bro
šiūrų ir knygų apie Lietuvą: -

The Bęsfruętįon and Re^ur- 
rection of Baltic States.

The Baltoscandian Confeder-

The Problem of the Lithu- 
anian Boundaries.

Tką HisįoripąĮ Gepgraphy oi 
Lithuania.

The History of Lithuania.
Thę Gęogrąphy of Lįįįiųąnią.
The History of the Lithu- 

anian Literature.
Some Aspects of Lithuanian 

Art.
Prof. Pakšto užsimojimai yra 

nępiąži. Ęąip jąm pavyks jie į- 
vykdyti, parodys ateitis. Bet ar 
nebūtų buvę teisingiau pava
dinti tą įstaigą “katalikų”, o ne

KAI KURIE NACIŲ 
t'BBNDKĄDĄRBIŲ ’ 

TIPAI

Okupuotai ĮJetuyąį yrą pa
skirtas general komisaras Dr. 
Adrian von Rentpln. šis pasį- 
įskyre sau ęiję pąįąrėjų, kurių • 
vąrdąi jąii Jjuvp paskelbti “Nau
jienose”. Esąrųe gavę informa
cijų apie kai kuriuos tų nacių 
-‘pępcĮfadarbiųs”,

PąĮąi’ėjas švietimo reikalams 
Dę. Germanįąs-Meškauskas, -r—■
kaip įpums prąųešama, buvo | Vincas Trumpa 
nuq senų laikų apmokamas 
G$štapo agentas. Tarnavo Sme- 
tppps Saugumo Jepartamente.

Ąląntas ir Raįlą redagavo vy- 
rįąųąįąjį tautįųinkų organą 
“Lietuvos Ąidą”. Brunius yra 
voldemąrįnįpkas, “Geležinio 
Vilko” paryš, pusįąu inteligen- 
tąs.

-VokįąĮips ejpigracijoą laikais, 
Meškauską globojo Gestapo. Ji
sai tąppavp kur fai Rytprusiuo- 
s.ę, pasienio punkte. Į Berlyną 
ą|yąžįuocĮąyo, pąšnipinėti lietu
vių tarpe. Bendrai, viepas tree- 
dalys šios publikos tarnavo 

VGPU, o du ^ręčdąjįąi -— Gesta
po.

KAS DEDĄgl BERLYNE

Vieuąs gyvcąąs Berlyne as
muo ęąšo U

1 i i
“Škirpą tebėra sargų (su

prask Gestapo) priežiūroje. 
Manau, kad į Lietuvą jo ne
įleis, bent tuo tarpu. Jis yra 
visiškai ‘persona non grafa’. 
Gaila tik, kad ta jo suvaidin
ta melodrama daugeliui ge
rų vyrų kainavo gyvybes. Vi
sa jo svitą ir chuliganų 
“chevra’ apleido jį ir net iš
davė. Pirmasis tokioje rolėje 
pasirodė Pyragius, o tokie 
kaip Raila, Alantas ir kiti — 
tai čia ir stebėtis Jiėra ko; tai 
jų profesija.”
Pyragius, kiek žinoma, yrą 

voldemarininkas, Smetonos val- 
(l^įpg ^graduotas aviacijos ka
rininkas. Didelis chuliganas. 
Raila ir Alantas — buvusieji 
“Lietuvos Aido” didieji šulai, 
gmeįąųps pąkąjįkąį. Ęerlyne jie 
pasidarė Škirpos “aktyvistais”.

Berlyniečio laiške, toliau, ra-

“Škirpai dąbąr nįpko nebe
liko, kaįp vąįdintį Napoleoną 
Elenos saloje.

“Padoresnių Įretuvių, buv. 
visuoinepė^ veikėjų grupė, 
kuri irgi šliejosi prie jo, vis- 
giriuodaini sąyo liežuviais ir 
uodegomis, šiandįen irgi at
šlijo ir net susipyko su juo 
— vieni kitiems, kaip tai yra 
Škirpos stiliuje, parašė, ‘atsi
sveikinimo laiškus’.

“Tie, kurip u^eipa pas Škir
pą, pasakoja, kad šį kartą jis 
sėdi kiek 
uodegą.” 
Iš laiško 

jo autorius 
ma”, kainavusia SerU vy
rų gyvybių. Ątrodo, kad jisai 
kalba apie įvykusį Lįetuvoje su
kilimą. Tas sųkilimąs yra ver
tinamas ne vienodai.

nuliūdęs ir parietęs

ne vįsaį aišku, ką 
vądina “melodra-

n. m.......... ........r-"!—i------------
—f Niufoun^lapdų pakraš

čiuose rastas 1-939 metais žuvu
sio orlaivio- griaąčiąi. Manomą, 
jog tai lakūno Thąmas Smith 
lėktuvas, kuris skrido į Euro- 
pa p- diMP-

.v, . .. . . . . . NAUJ1ENŲ-ACMF Telephoto
Moderniškieji tankai ir bombonešiai dalyvauja J. V. Armijos manevruose 

Lousiana valstijoje. Manevruojantiems kariams dabar tepka pakelti viena ne- 
nupiatyta kliųtis-—pietinėse valstijose besiaučian|i tropiškoji audra.

Polonia ręsti tūta
5. TARP SENO IR NAUJO

pa- 
sie-

(Tęsinys)
Iš viso, lenkai ginčijo D. ka

ro nugalėtojų tezę, kad Lenki
ja buvusi jųjų sukurta. Anieji 
tik iškėlę tautų apsisprendimo 
teisę ir sudarę palankias sąly
gas Lenkijai atsistątyt. Nesigai
li vėlesnieji lenkų istorikai bei 
teisininkai ir užsipulti Pary
žiaus derybų dalyvius, esą, jie 
ne kartą lįliudę tikrosioms len
kų aspiracijoms. Ta» P^ts musų 
minėtas Hubertas sako, kad 
Lenkijos valstybė “atsirado ša
lia, p kartais net prieš vaPą. nu
galėjusį valstybių, kurioą atvi
rai pasisakė p ties lenkų valsty
bės atsiradimą tuo laiku, tokia 
fprma ir tokiu budu, kaip ji bu
vo įgyvendinta Varšuvoje 1918 
m. lapkričio m^., nes jos neįver
tino aplinkybių, kokios šiuo 
metu vyravo Lenkijoje”.

Versalio sutartimi buvo 
liktas atviras. Lenkijos rytų 
nų klausimas. Toji dalis buvu
sios Respublikos, kurią valdė 
senoji Rusija, priklausė nuo 
Lenkijos susitarimo su Sovietų 
Rusija.

Negalima sakyti, kad Vak. 
Europos valstybės (Prancūzija 
ir Anglija) nebūtų domėjusios 
šia problema. Priešingai, jos ją 
labai budriai sekė, stengėsi tar
pininkauti šiom dviem valsty
bėm, arba padėti Lenkijai, ka
da šiai buvo reikalinga karinę 
pagalba. Kaip minėjome, revo
liucinė rusų vyriausybė, vos už
ėmusi valdžią, atsisakė nuo vi
sų sutarčių, kurios buvo suda
rytos XVIII a. antroje pusėje. 
Šitą atsisakymą lenkai ypatin
gai vertino, nors pati revoliuci
nė vyriausybė dar tuo metu to
li gražu nedisponavo visa Rusi
ja. Lenkai davė tam dokumen
tui ir savotišką aiškinimą. Norą 
pačiam dokumente tik labai # ' ■ * - k
bendrai pažymėta pats atsisa
kymas ir nors tolimesni sovietą 
valdžios veiksmai aiškiai prieši
nosi lenkiškąja! interpretariijaį, 
tačiau ir iki pastarųjų dieną 
lenkai manė, kad tuo veiksmą 
į visas senosios Rusijos valdo
mas buv. Respublikos sritis so
vietai perleidę teises Lenkijaj. 
O kadangi lenkai neskyrė isto
rinės Lietuvos teritorijos nuo 
Lenkijos teritorijos, tad yįsai 
buvo suprantamos lenkų pre
tenzijos įr į pačią naujai sųsį- 
kurusįą Lietuvą. Tat njęs turė
sime progos iškelti vėliau.

Daug rimt.esi)į ir l^onkrętęsni 
yra Rygos sutarties nuostatai. 
(19J21 pi* kovo 13 d«). Tąja su
tartimi Lenkiją ir Soy. Rusiją 
nustato tarpusavines sienas. Sį. 
Rusija cįabar ątsįsako nuo sayp 
tejsių į Lenki j ps . valstybę, bet 
ta§ atsakymas toli gražu ne
liečia visos caro Rusijos vąl-

LOUISIANA SUSILAUKĖ

džioje buvusios Respublikos da
lies. Lenkija pati dabar pripa
žįsta Ukrainos ir Baltgudijųs 
dalies priklausomybę Sov. Ru
sijai. Be to, tąja sutartimi Lie
tuvos — Lenkijos ginčas palie
kamas spręsti šiom abiem vals
tybėm tarpusavyje. Kad ir kaip 
besistengė lenkai aiškinti, kad 
Rygos sutartimi buvo panaikin
ta 1920 m. liepos 12 d. Maskvos 
sutartis tarp Lietuvos ir S. Ru
sijos, tačiau tas aiškinimas vi
sai iš piršto išlaužtas, juoba 
kad sudariusi Rygos sutartį 
Maskvos vyriausybė ne kartą 
patikino Lietuvos vyriausybę, 
kad ji savo pozicijos Lietuvos 
atžvilgiu nekeič’anti. /

St. Hubertas iš kaikurių *Ry- 
gos sutarties straipsnių nori iš
vesti, kad šia sutartimi ir Sov. 
Rusija pripažinusi Lenkijai re
stitucijos teisę. Ypač jis remia
si tais straipsniąis, kurie nusta
to bibliotekų, archyvų ir kito
kio turto, išvežto į Rusiją po 
1772 m., grąžinimą. ‘‘Tais nuo
statais, sako jis, palaikoma 
nuomonė, kad senoji ir dabar
tinė Lenkijos respubl’ka iki 
šios taiĮms sutariąs sudarymo 
apima |ą pačią teritoriją, ne
žiūrint, kad dalis jos neįėjo į 
dabartinės respublikos sudėtį. 
Pokarinė Lenkijos respublika 
grįžta į padalinimų laikų Res
publikos teises”. Išvadas iš šįo 
teigimo, rodos, labai lengva pa
daryti. Gi tuo tarpu mes, kurie 
gerai žinome, kaip praktiškai 
rusai žiurėjo į aukščiau išvar
dintų turtų grąžinimą, ir atsi
mindami, kad ir Maskvos su
tartyje yra panašus nuostata), 
ne t|k sutikti su tokią
“intąrprą^ciją” ar išvada, bęt 
ji mums skąpiba pcrdąųg jau

Isį yįąq, įąčiau, mums mažiąjų 
terųpų ąp tąį^iškaį restitucijos 
klausiiųąs yrą yisąi tvarkoje, 
ar pe. Mums yisąi nesvarbu, 
kad vienas ąp ki|ąs diplomatas, 
pirrpa kartą įteikjąmas raštus 
pažymėjo, kąd dabartinė Len
kija yrą sčnosips Lenkijos tęsi
nys įp |ęad kaip su §ąnąją Len
kija įp Įąts|pyąųjain9jį valstybė 
turėjus drąug^ųą ęaptykįus, 
taip likįsi tureli jp su naująja... 
Muuįs Wbu, Ką4 Jąjį. idėja 
lenkams iki pat paskųtiųjų dif- 
nų įųyp ląkąi bpąnąi, ir kad 
tiek savo valstybę Rprdamj, tiek 
vėliau ji*e ja nuolat ir nuolat rė
mėsi. Grynai teisiškai imant, 
nei Vak, Europos valstybės, nei 
pačios buvusios Lenkijos dalin
tojos restitucijos teisės lepkams 
nepripažino. Jos griežtai nefor
mulavo nė pati Lenkijos vy
riausybė: nei savo nepriklauso
mybės pradžioje, nei vėliau. 
Nėra ji įtraukta nė į Lenkijos

konstituciją. Tačiau visa Lenki
ja gyvenp tos teisės dvasia ir 
puolat manė, kad tęsia senosios 
Respublikos gyvenimą. Vokie
čiai tą lenkų nusiteikimą pava
dina Restitutions psychologic. 
Mes jį pavadintume restituci- 
niu pshchozu, nes jis rėmėsi aiš
kiai klaidingu ne tik istorijos, 
bet ir gyvenamojo laikotarpio 
supratimu. To psichozo pasek
mės be galo didelės ne vien tik 
pačiai Lenkijai, bet ir visai Ry
tų Europai...

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gen. Brett apžiūrinė 

ja aviaciją
KAIRAS, Egyptas, rūgs. 15 

d. — Amerikos aviacijos gene
rolas George Brett , atvyko į 
Egyptą, kad galėtų vietoje pa- 
tirti”Amerikos orlaivių veiklą. 
y Jis išvažiavo į pirmąsias 
fronto linijas ir stebėjo Ame
rikoj gamintų orlaivių tinkamu
mą dykumų kovoms. Kalbėjosi 
su britų lakūnais, kurie labai 
patenkinti orlaiviais.

Amerikoj, sako Brett, yra 
daug tokių orlaivių ir mes dė- 
sim pastangas, kąd jie pasiek
tų į.oy.Qs laukus.

— ĮĮ^ylpja DoroRiy Runbar 
Rropjey, Yorko Amerika 
First Committee narys, labai 
griežtai pasmerkė paskutinę la
kūno Lindbergho kalbą.

— Visoje Kroatų teritorijoje 
areštuojami kairiai nusistatę 
asmenys, nes jiems primetamas 
Zagrebo telefono centralėje su
ruoštas sprogimas.

— Amerikos ambasadorius 
Gauss matėsi su Kinijos užsie
nio reikalų ministeriu Tai-čai. 
Santykiai Įabai geri tarp abie
jų valstybių.

— Persijos šachas nprėjo iš
vežti užsienin i^dp brangenybes, 
bet prie siepo§ buvo suląiky- 
įps.'

BUY 
unitpd 

L STATĘS 
SAVUVPS 

uJbONPS 
®ANDSTAMPS

ON SALE ATTOUR POSTOlTiCEORMANK

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of Amenca’fl defense preparataons.

/



Ąntradięn., rugsėjo 1Ą 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.
K. Runza

(Tęsinys)
— Ką? — susidpnu bernąs.
Gaspadorius prislenka arčiau 

prie berno ir šiurenančiomis, 
lyg glamžomas popieris, lųpomią 
ištaria. Ištaria kažkaip slaptin
gai, stebindamas.

— ženikis Elzę;
— Ką? bernas nieko nesu

pranta ir išvirtosiomis akimią 
spokso. •

— Ženikis Elzę, — dar sy
kį pakartoja senis ir stebėda
masis aštriu žvilgsniu smaigsto 
berną.

— A-a velniam man ji!
— Ir vėl jis savo! Merga kaip 

liepa! Galvojau aš, galvojau — 
ir sugalvojau: suženyti jus. Abu 
pas mane dirbate, abu ir ant 
kojų pastatyti noriu. Ir dalią 
duosiu: žmonėmis padaryti no
riu. Kas man: atskelsiu porą 
trejetą desėtinų ir gryčią pąstą- 
tysiu- Gyvęnkū. Tu atidirbsi. 
Mąno žepięs daug. Ar šiaip, ar 
taip kasmet berną reikią sąm: 
dyti. Geriau rivjola£ijii turėti. Be 
klapato. Ženikis! — šnabždėję 
beveik į pat ausį gaspadorius.

— Ęęt lųųp? Map ir taip ge
rai, — spyrės bernas.

— Pasakė! Gerai! Anoks čia 
gerumas. Ar susįpgtupi, ar šjaip 
kokia nelaimė — vienas, lyg 
rąstas. NipĮtąm priglaust, nura
mint ...

— Gąl ir teisybę sąkp — 
mąstė bernas.

O gaspadorius, lyg žaltys, dar 
ilgai šnypštė. Gyrė mergą, že- 
nytis įkalbinėjo.

}?rQ atdarą sel^lyčips ląųgą 
naktis vis dažniau ėmė svaidy
ti vėsaus oro reškučias. Gale 
sodžiaus tilo vakaruškos.

švelniais kaspinais išsidriekė po 
sodžių. Buvo girdėti, kaip pa
kluonių ganyklose* žvengė ark 
liai, ir kažkur amsėjo šuo, ta
rytum didelėmis savo žiaunomis 
kąsnojo sustingusį, žalsvą nak
ties orą. O tąs dužo, s^ito ir 
skambėjo' prp mielos paklodė
mis nutiestus dirvonus retais 
protarpiais.

Dun! Dnn! Dun!
Ėmė kažkąs belstis į duris.
Gaspadorius kyštelėjo gąlvą 

pro atdarą langą. Pažiūrėt, kas 
beldžia.

— A-a, tas naktibalda patru
ko galvą!

Gaspadorius vienturtis — dvi- 
desėtkio su viršum ipetų vy
riokas — beldėsi grįžęs iš va
karuškų.

— Na, eisim gult. Naktis su 
galu.

Ir gaspadorius išleido berną 
ųžsklęsdamąs duris.

— Pasimislyk, Petrai. Mergą, 
kaip liepą. Dalį pats duosiu./

Bernas stabtelėjo kieme-. 
Tamsiai žalsvas nakties vidur
naktis. Viešuma alsavo žemė, ir 
medžių viršūnėmis dvelkė nuo
vargis.

Perbraukė įkaitusią kaktą ir 
plačiu žingsnių nužingsniavo ant 
šieno gultų.

Kol užmigo — galvojo. Tik 
vieno niekaip negalėjo supras
ti: kurių biesų gaspadoriui pa
rupo jam mergą piršti.

2.
— Na, l^aip? — šnypštė su- 

kempėjpsi senę. Lyg varna. Ūki
ninkė.

— Ka$ —: kaip? — pro usus 
išburbė gąspadoęįus.

— Pptraą!

Ląįyyne tarnaująs Charles AV. Sąttęrlee neturėjo 
užtektinai drąsas pasipiršti Jeap Shrįyer iš Kansąs, 
prieš išvyksiant tarnybon į Islandiją. Pasipiršimą vė
liau atliko jūreivio tėvas. Mcrginąi atsakius svarbųjį 
klausinių teigiamai, jaunasis vyrąs atliko 5,000 mylių 
kelionę? kąd apsivesti.

Kas tave, karvę, suvaikys! ...
Bet merga užsispyrė. Klebo

nui padėjo skųstis ir vientur
čiui gędą žmopiy ąky.sę pada
ryti. O jei ne — net į teismą 
paduoti. Tegu moka!

Susirųpino tęvai, žili varnai. 
Pradžioj mergą išolbijo ir iš
varyti, lyg kūle, žądejp. l}et to
ji bėdos smaugiamą pyądrąsė j o 
ir nenusigando. Nęhętpkie da
bar ląikąį.

— Neisiu if gąpą! Ęą norit 
:— darykit. Ąš nę pąlęjstuvė! 
Apgavo. Sakė, žądėp ... Ko- 
’de jus tėvai!

Sukando sęnlai dantys. Gėda 
yįsįęiųs ųainąms. Tokią giminė: 
’ų kgųįgąiį įųr akis vie- 
.ęs yąikąs ir |ąs pats ištvirkęs, 
lęųis pp tįęk dęĮ įp ant sunaus 
iir^o, kąd piępgą sųyilįpjp, bet 
de! tp, kad neręjkąiingų rupes
nių pridarę.

— Et, rupūžė! Įuąįdyk dėl i o 
dąbąr pinigus ir klapątikis!

Ir nutarė surasti mergą: ber
ną, kurs ją tuoj žępytųs. Viską 
ant savęs prisiimtų. Šiokią to
kią dalį duoti. Kad tik gėdos

nesusilauktų. Tiesa, merga sam
dininke — ne kokia gaspadorai- 
tė, tėvai miesteįįo grytelninkai, 
bet vis d#ltp męrgą. Ną ka^yė
— dalge po kaklu nepatrauksi 
ir skuros nenulupsi. Reikia kaip 
nors užgadyti.

— Pakalbėsiu su Petrų. Gąl 
ir sutiks. Jis toks liurbis. Mą 
žu nė nesupras, — nusprendė 
senis. Senis, lyg driežas.

Ir kasė sayo galvą.
Toks rūpestis!

3.
Bergas buvo nesavas. Akis į 

žemę įbedęs žangstė. Ir vis gal
vojo. ’ Net darbas nesisekę.

Gaspadorius jau kelis kartus 
kalbėjo apie ženybas ir vis pir
šo Elzę.

Velniam Elzę!
To bernas niekaip nesupra

to.
O gaspadorius vakarais nuo

lat kuždėjo ir dalią siūle.
(Bus daugiau)

— -------------------------------------------- ;----------------1

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America •
175 W. Jackson HAR. g5(M

Home Otfice, Newark, N. J.
592Ž W. RooęevelĮ £d.. Aųstin ĮĮ7i

Remkife Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KATfTĘĘ
MUTUAL LIQUOR 
Cp.-|VĘOL^ALĘ 

4707 S. Halsted 8L 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT RO0FING AND 
SHEET METAL CO.

Sgl6 S. Kalstei SL ViC^ry
Stogus, rynas, atoglangiub ir 

slenų įpmušfmug? ' <
Taisome bet ką. Atnaujiname i
kę. Darbaą užtikrintas. PUąat j

apdrau.stM ,
I ■— ■!! ■■ ■ —

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

Trad-rid-ra-lia-lia! La-lia, la- — Ą-a... Kalbėjau vakar, 
lia! ... pąbaigcįąn)ą nutiesė ar- Perdaug nesikrato ... Sakė, pa- 
monika, ir viskas nurimo. Tyla‘galvos ...
O ' l/< į ** ' • '
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Bes PAMOKOS VELTUI ’
PRASIDĖS KETV., RUGSĖJO 18-tą, 8:00 VAL. VAKARO

JQSETH J. GRISH 
4631 So, ĄsĮjlanęl Ąve. YAlUh Į001

* — F——■■J1!'.'.."

rALlIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630
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86 PĘOOF ... THĮS
THEMpOyBįį-RirBQURBON

... THIS WHISKEY ĮS 4 YEAĘŠ PLP- SPHENLEY 
DISTfBLERš ' Č'PRP., NEW YORK CITY

B Kentucky’s puikiausių Bourbon

“ SMETONA
— Kąd tik Dievas duotų . .. 

Tokia gė’da, tokia gėda.
Džiump! — įėjęs atžagarią 

ranka nusviedė pasuolin apina- 
srius ir atsisėdo už stalo. Ūki
ninkų vienturtis.

Tėvas akimis ėdė. Ir pro usus 
dumplėmis putė. O vienturtis 
panėręs galvą pirštais į stalą 
barbeno:

Ta-ta, ta-ta-ta!
— Arklius parvedei? — pa

klausė tėvas.
— Ja!
Ir aplink 'vėl sunkios akme

ninės tylos pritvino.
— Kai pasižiūriu į tave, vai

ke, — pro dantis pradėjo senis,
— tai, rodos, tik imk vadžias 
ir pliek dvasios pasiklausyda
mas.

Jis tylėjo. Tai nebe pirmas 
jam kartas. ;

— Užtrauksi tu visai gimi
nei gėdą. Paleistuvis .. . Suėdei' 
mergaitę ... —' olbijo moti
na.

— Kita vėl ... Suėdei ... Ku
rį galą jai suėdė!

— Na, tu, tu, senas kelmas, 
dar duok vaikui patuką. Ma
tai, kad jau ir be tavo užtari
mo • galvom eina. Į ką nusižiu
rę jus aš jį ir pagimdžiau. Lyg 
kuilys, atleisk pone Dievę, — 
širdo senė.

— Na, rys dabkr! Kiek kar
tų aš tą jūsų litaniją jau gir
dėjau !

Manė! — supyko- ir trenkė 
kumščiu senis. — Laidys jis dar 
čia dantis. Privirei košės, tai 
nors tylėk. Ką darysi, kai mer
ga paduos teisman, dreniau! >

— Na, jus čia manęs perdaug 
nęd^epiąvokit! Mąų svietas pla
tus. Spiaunu aš į visus turtus
— jr pašpĮ! Ęųr ųoęs į Ęrą?i~ 
Ii ją ar Argentiną. Tepasiunta 
ir mergos ir yaikaį!... — pik
tai nųsispiovė ir baltom pervė
rė tėvą.

— Ot Dievo kryželis ant sę-r 
nat'vės! ... Susimilk motiną 
švenčiausią, — dūsavo senė. Se
nė, lyg varpą.

Dar iĮgai tėvai riejos su vien
turčiu. Q yippįurtis buyo pa
siutęs. Pirmas sodžiaus1 mergi- 
pįnfcąs j? didžiųų^li^.'

— GrytęĮnipkąs, Įųpątpįko 
vaikas. Vieno mano puspadžio 
neatstoji, — ręždavo jis sarp- 
dipinkųį bernui yąkąrųškpsę. 
O jei kaip ir į muštynes įsivel-

Kas ką jam gali padaryti! Jq 
tėyas ne jjęt kas — vjsą pus
šimtį vąįdg. Valsčius tary
bos narys. Pats klebonas į sv£; 
čiųs atyąžiuoja ir su juo, lyg 
lygus su lygių< draugiškai syęU 
kinas. Jis pats šaulys ir namuo
se šautuvą turi. Jei ko — nų- 
dę$ ir Jąųjjųpse šunim pastaug
si. Valsčiaus viršaitis jam dėdė. 
Taigų įš ąuj^tp į samdininkus 
žibri ir retos gegužinę^ praei
nu jis su jtųfiųp bprnų ne-

susikirsty- Pčl morgų, ąę dčl 
ko kįtp.

— Šyąpca, aš tave su visomis 
blusomis galiu nupirkti! Kas tu 
m aų!

— Nu, nu, nešokinėk ... — 
tik tiek teatsakydavo jam koks 
bernas. Jis nemokėjo ką kitą 
atsakyti.

O ūkininkaitis —mokėjo.
Didelis pagyra jis buvo. Ir 

mergas mokėjo vilioti. Paskui 
pamesti. Ištvirkęs, nes vargo 
nevaržomas buvo.

Ir suviliojo n jis samdininkę 
mergą, Elzę. Pas jo paties tė
vus kartų su Petru ji tarnavo. 
Graži mergą. Tvirto kūno ir 
lieknai nuaugusi. Pavasarį pa
kluonėj liepa klykiančia jaunat
ve pražystą. Taip ir merga yi- 
sais sayp sąnariais ir pajauto
mis žydėjo. 'Pik jos pęr lęngyo 
budo bula. I’('f daug ))uošlis 
mėgp. Tyg UP sąrn^minkč- 
per dąųg žpd?iuįs tikėję. Ęip- 
tas vąrgą§ ir §ųpkųs darkąs dar 
jos ųępąkirtp įp neapvylė. Ža
lia jąųpatyę! Ji be galo skyręs 
nuo Bęįr.o, ųprs ąbų samdįnųi- 
kai buvo. Tas jau surambėjęs, 
darbų jąųęių pavirtu. Tiek 
ir tę^ppjp: plūgą šąkęs 
kiioįi ąr ptečmis mustąls 
švaisfyp. jį po smikąus dąrbp 
dar šokti galėjo ir vakarais pro 
klėties langą į sodo šešėlius žiū
rėdavo ir žalsva mėnesiena, lyg 
ko laukdama, gėrėdavos.

Ir ėmė ūkininkų vienturtis 
prie jos suktis. Graži merga, 
nors įr .samdininkė. Ir pradė
jo jis pas ją į klėtį vakarais 
užsjiųkti, jaį daug žadėti, ža
dėjo gale metų dvigubą algą iš 
tėvo išprašyti, pagaliau, žadėjo 
net ženytis. O per atlaidus karo
lius ir šilkinę skarelę nupirkęs 
dovanojo.

Ir susigundė merga. Turtin
ga ūkininke tapti panoro. Q 
viępturtįs žaltiškai iš viso to 
jiipkės ir niergą viliojo. Tol vi
lioju, kol visiškąi suviliojo. Ir 
pąmeįę.

Jąų |ręčįas mėnuo, kaip jis į 
klėtį nebeateina. Susitikęs į ša
lį sukas. Ir jau trečias menuo, 
kaip merga nesayy jaučias. Kaž
ko po širdim negera.

Kentė, kentė ir nebeiškentė. 
Ėmė ir išpasakojo viską gaspa- 
dinei. Senei, lyg varnai. Jo mo
tinai. Skęstant ir už peilio grie
biasi.

— Dar ko neprasimanys!
— Tikrai ... Nė vieno žod

žio nemeluoju. ,
r- Jis?
— Jis.-
— Eik tu Stervą, gędą turė

tum! Toks, ramus 'vaikas ligį 
šiol buyo ...

Mergą mišo. Ęąpdo.
— §ąkė ... Žą^ejo ...
— Bątj kultą ~ kam klau r 

sei. Žiąokis, vąikas esi. O 
į žmonęs kalbi| i^lejsk. Gal su 
kitu ..0 jąm įik bėdą meti,

ViCTOR BAGDONAS 
LQCAL & LONG DISTANCE 

Moving
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. ' Žema kaina. Musų darbas 
garaptuotaš. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
laukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOpBĄFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
dornie ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tęl. fNG. >883-5840

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 945 y»L ryto- 
Subatnmię uuo 8:30 iki 9:1^ 

yąl. iytp.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

jjrane$imus/

T

SUTĄUPYSI PINĮČŲj RĄUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK

LINK-BELT, Visiškai Automątiškas

SLEGAITIS
STOKĘR SALES

6921 So. Westem Avė, RĘl’ųblie 3713
•JVERU ŠILIMĄ •BOILERIUS . • IR SUTAISAU SENUS

M

CRAI'ĮĖ * COAL' ČOMPANY 
5332 So. Long Aveųųe 
lelpfonas Pq$TS»{OJ$ę

WĘST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių irĮfūnų, Jąug $8.35 
dųJĮmi Išimta.............................

Perįąpf 5 topus ąr daugiau.
SMULKESNI YRA’ dAUG PIGESNI

PLACĘ ĖAND LUMP $10.251 
stok8 tsMai

PRApĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A teičiai Ųž tikrinti!

1739 SO. HALSTED STREET

Čia jūsų ipdėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Hk ką gavome paųją madų 
knygą, kurią galite gauti paa 
mus. Siųskite eavo orderius:

NAUJIENOS
1739 80 -Halsted St., 
ęhiefgo, HL

Vardąą ——--------------------------

Adresas ______________________

Miestas______________ _

YtUtiU--------------- ----------
Ik.----------

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 .vai. ry- M k • <
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
6 vai. vakaro.k

Universal Savings
ANP LŪAN ASSOCIATION

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

RAINA 15 CENTŲ
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Antradien., rugsėjo 16, 1941

sconsin. ŽinioslltoiS-Iiicliaria
Didžiausias Vandens Lėktuvas Pasauly

f

NAUJIENOS, £hicago, III.

Ragina III. Unijas 
Duoti Pilną Paramą 
Rooseveltui

“Meilės” Šeimyna 
Gana Didelė

Prašo Neskelbti “Nebūtinų 
Streikų”.

DANVILLE, III. — čia vyks
ta 59-tas suvažiavimas Illinois 
Darbo Federacijos unijų.

Konvencijos prezidiumas pri
ėmė deklaraciją, kurioje ragina 
visas valstijos unijas duoti kuo- 
pilniausią paramą ginklavimo 
programui ir prezidentui Roo
seveltui.

ROCKFORD, III. — Prie 
Roscoe miestelio 311 akrų ūky
je gyvena ūkininkų Walter V. 
Love šeimyna. Ji didžiausia vi
sam WinncbagQ- apskrityje — 
turi 16 vaikų. Vyriausias 20 
metų, jauniausias — L

Šeimynai maitinti kas savai
tę reikia 98 svarų midų, 10 
svarų sviesto ir 2 bušeliu bul
vių, neskaitant kito maisto.

“Laisvė Ar Vergija”.
Prezidiumas pareiškė, kad 

diktatūros stato šios šalies dc- 
mpkratiją į baisų pavojų. Klau
simas stovi labai aiškiai: “turi
me pasirinkti laisvę ar vergiją 
po diktatūromis.”

•Unijos buvo prašomos per 
ginklavimo programo laiką ne- 

' skelbti “nebūtinų streikų” ir 
bandyti visus nesusipratimus 
išrišti derybų keliu.

Pabrango 
Duona

BLOOMINGTON, III. — Nor
mai ir Bloomington miestuos-1 
kepyklos pakele duonos kainą 
centu. 20 uncijų kepalas kai
nuos 11 centų vietoj 10c. Už 
10c bus galima gauti mažesni) 
kepalas iš 17 uncijų.

Chicagietis Žuvo 
Keistoj Nelaimėj 

\

Atsiprašom!

Bertha Pužauskas

Turi Urmo 
Mėsos Biznį

Užsimušė Įvažiavęs
Į Stulpą

Prie 96-tos ii Westem ave- 
nue į gatvekarių stulpą įvažia
vęs su automobiliu užsimušė 30

ran, 823 West 51 st place. 21 m. 
George Meilįcke, 1654 Congress 
street, buvo pavojingai sužeis
tas.

300 Kasėjų Perejo 
Į UMWA

SPRINGFIELD, III. — CIO 
United Mine Workers unija 
skelbia, kad 300 kasėjų vienoj 
vietos kasykloje nutarė prisidė
ti prie UMWA. Ikišiol jie pri
klausė AFL Progressive Mine 
Workers unijai.

metų 
6142 

drau-

KENOSHA, Wis. — 15 
chicagietis John O’Neil, 
North avenue, su dviem 
gaiš sustojo ant vieškelio 43,
netoli Kenoshos, išbandyti nau
ją medžioklinį šautuvą. Jie pra
dėjo šaudyti į orą.

O’Neil vienu šoviniu pataikė 
į elektros vielą, iškeltą ant stie
bo. Viela truko, ir užkritusi ant 
O Nei! jį nutrenkė vietoj.

NAUJIENŲ-ACME Photo
J. V. Laivynas Ballimorėje statydinasi naują van

dens lėktuvą, JPB2M-1, kuris bus pats didžiausias tos 
pušies orlaivis pasauly. Jis svers 70 tonų ir galės nu
skristi ir parskristi iš Europos be sustojimo.

Šimu Paroda Chicagoje

Com. Antanas H. Kasper
Vakar “Naujienose” žinio

je apie Amerikos Legiono 
konvenciją ir apie Antaną H. 
Kasper buvp įdėtas klaidin
gas paveikslas. Vietoj p. Kas- 
pero, tilpo atvaizdas legio
nieriaus J. Mickeliuno.

A. H. Kasper yra Dariaus- 
Girėno (Posto komandantas 
ir Illinois delegatas Legiono 
konvencijoje, kuri vakar 
prasidėjo Mihvaukėje, Wis.

MARQUETTE PARK. — An
tai, neseniai suėjo vieni metai 
kaip Bertha Pužauskas, 6635 
So. Rockwell St., sėkmingai va
ro wholesale mėsos prekybą.

Ji pristato mėsos produktus 
į mėsines, valgyklas, viešbu
čius ir į šiaip įstaigas.

Biznierė Bertha Pužauskas 
tėra tik viena iš lietuvių mo
terų tokiam bizny j.

— Kaimynas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

=Mat)io
GRAŽIOS DAINOS, NAUJI
JUOKAI, DRAMOS, SMAGI

MUZIKA, ĮVAIRENYBES

Lietuviai Fabrikan 
tai Minnesotoj

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

9

18-TA APYLINKĖ. — Bro
liai George ir Victor Gouch’ai 
operuoją karstų išdirbimo įmo
nę vadinamą Reliance Casket 
Co., ties 2029-31 So. Halsted St., 
šiemet atostogavo Minnesotos 
valstijoj, kur, sako, turėję sma
gius laikus ir gerą poilsį.

Tik Vienu Du Iš Lietuvių
Pažymėtina, kad jie vienin

teliai lietuviai operuoją tokią 
įmonę Chicagoj. — Drg.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI

KITATAUČIAI j

Laidotuvių Direktoriai

8

ADVOKATAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bĮjn Jf. (žEuijeikifi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ofiso Tel. HFMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergencv: MIDwav 0001

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

VAT. • 1 ’ki 3 popiet. 5 iki 8 •vakaro 
2408 West 63rd St.

Kbuuykite musų rudiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTTMIERU

Jaunavedžiai
69 ir 83

So.

ad-

A. A. SLA.KIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį. '

WHITNEY TARUTIS 
, ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory NU

DIENĄ IR NAKTĮ 
Visi TeL YARDS 1741-1742 

A60S4H S o. Hermitagt Aus. 
4447 South Fairfield A venų* 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
TV U ~ KOPLYČIOS VISOSE 
JLFyikckl CHICAGOS DALYSE

Šiandie, antradienį, 7tą valan 
dą vakare, radio klausytojams 
bus smagu ir įdomu praleisti 
gražią valandėlę prie radio ir 
pasiklausyti “Peoples” regulįa- 
iio antradienio programo.

Šiandie programas bus gra
žus ir įdomus. Susidės iš nau
jų numerių, kuriuos išpildys žy
mus reguliariai radio talentai, 
sesutės Pranenskaitės, “Dėdė” 
Vaitekūnas, žinių pranešėjai ir 
patarėjai.

Taigi, nepamirškite užsistaty- 
ti radio ir pasiklausyti.

■ Rep. xxx

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

NARIAI

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 127*

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

!■ —I» .

I

Virš 200,000 
“Šventoj Valandoj”

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 poniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

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

J. LIULĖVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Tdetems YABD8 MU.__________________

L J. ZOLP
Phone YARds 07811646 Wart 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1188
YARds 1139

Rugsėjo 21—27 Chicagoje bus “Šunų Savaitė j ku
rios tikslas yra pamokinti savininkus duoti geresnę prie
žiūrą šunims, benamius šunes aprūpinti pastoge, ėtc.

Savaitės pabaigoje, rugsėjo 27, Lincoln Parke įvyks 
visuotina šunų paroda, kurioje bus renkami gražiausi ir 
geriausiai užlaikomi Chicagos šunes.

Nuo rugsėjo 19 iki rugsėjo 25-tos apylinkių parkuose 
įvyks preliminarės parodos.

(Paveikslas parodo pereitų metų čampioną, “Jeanne 
Babe”.

LITCHFIELD, III. — Būtie- 
ryje, III., vedybinį leidimą išsi
ėmė 69 metų westfrankfortie- 
tis, Clem T. Cable. Jo busimo
ji žmona yra Mary I. Crabb iš 
Sorento, III. Ji 83 metų amž.

įsiėmė Leidimus
Mvhom«i

(MILWAUKEE, W1S.)
Edvvard J. Narus, 1959

70th street, West Allis, su Pau
line Posavac, 5848 W. Wash- 
ington street, West Allis.

Frank J. Kraučunas, 1919 S. 
Kinnickinnic avenue, Milwau- 
kee, su Genevieve Osowicz, 
resas tas pats.
SAINT LOUISE, MO.

Joseph L. Lauda, 4304 
Soto avenue, St. Louis,
Aleen R. Krause, 3919 St. Louis 
st., St. Louis.
4 ■ • ' - * ■ ■’

Anthony J. Krencis iš Chica 
gos, su Evelyn C. We: n, i;
Chicagos/

Dė
sli

$10,000 Smuiką 
Pardavė Už 25c.

Policija turi suėmusi kaman
tinėjimui chicagietį Clifford 
Rupright. Nori sužinoti kur ji
sai gavo dvi senas smuikas, ku
rias pardavė vienam Senų daik
tų sandėliui.

Pasirodė, kad viena Smuiką 
yra apie 200 metų senumo, bu-? 
vo padirbta garsaus smuikų 
dirbėjo A. Stradivarius, ir gali 
būti apie $10;000 veftės;

GIMIMAI 
CHICAGOJE

SANKEY, Ronald, 84'0 North 
Campbell avenue, girdė rugpjū
čio 30, tėvai: Teofilas ifc Mary.

1 Milžiniška minia katalikų, 
siekianti virš 200,000 sekmadie
nio vakare susigrūdo į Chica
gos Soldier’s Field stadioną, kur 
įvyko iškilmingos “Šventos Va
landos” pamaldos. Jose dalyva
vo ark. S. A. Stritch ir daug 
kitų dvasiškių.

DR. HERZMAN '
Tš RUSIJOS

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

G^do 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 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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 trump&regystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimu akys atitaiso
mos be akinių. Karnos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

. Phone YARDS 1373

----------------- r—----------------------------

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 Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. G. SERNĖR 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutarti.

DR. C. Z. VFZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.
____________________ \

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CTTTRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMIock 7899 
Namų teL REPubUo 4688

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

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo\10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300
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Brighton Parko 
Demokratai Saukia 
Svarbų Susirinkimą

(vyks šį Ketvirtadienį
BRIGHTON PARK. — 12-to 

Wardo Lietuvių Demokratų Or
ganizacija šaukia svarbų susi* 
rinkimą ketvirtadienio vakarų, 
rugsėjo 18tą dieną, 8tą valandą 
vakare. (Kur? —' Red.).

Kaip žinote, ši organizacija 
yra plačiai žinoma ne tik BrL 
ghton Parko kolonijoj, bet taip-r 
gi priklauso prie Lietuvių De-> 
mokratų Lygos, Cook County, 
kuri bendrai veikia su didžiąją 
pelitine partija ir padeda lietu-. 
viau>s įvairiuose warduose gan- 
ti politiškas vietas.

Dalyvaus Zuris, Kumskis
Trumpoj ateityj ir si koloni

ja tikisi gerų žinių. Minimam 
susirinkime dalyvaus teisėjas 
John T. Zuris ir Lygos pirmi
ninkas Al G. Kumskis, Parkų 
Komisionierius, kuriė plačiau 
išaiškins ką jie nuveikė su pa
galba musų organizacijos ir ką 
numato ateityje.

Todėl, atsilankykite visi šios 
apylinkės gyventojai* nariai ir 
nenariai. Prašom nesivėhiotį

12-to Wardo, Lietuvių Demo
kratų Organizacija,
Korespondentas, S- Gurskis.

Masinis Lietuvių 
Demokratų Piknikas

4
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1 Metų Mirties Sukaktuvės

KAZIMIERAS 
N0RBUTAS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 16 d. 3:30 vai. po
piet, 1940 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskrity, Viduklės pa
rapijoj, šileikių kaime. Tapo 
palaidota? Lietuvių Tautiško
se Kapinėse rugsėjo 21-mą, 
1940 m. į

■ . UiAam

Prabėgo. - jau metai - -laiko 
nuo jo mirties, bet mes bu- 
vusięji jo draugai dar neuž
miršome.

Ilsėkis ramiai, musų bran
gus drauge, Amerikos šaltojoj 
žemelėje.

Nuliūdę liekame
Steponas Narkis, Mary 
RarTvill ir kiti tirą titrai

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papu oš 1-

GELININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5806

I OVFiKISL V v U 3 V Vi^ Pasaulio
Balis

KV1ETKIN1NKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrąbaius
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDą 73**

Pagerbs Teisėju J. T. Zurį
Paprastai, Lietuvių Demo

kratų Cook Apskričio Lygos 
piknikas įvyksta Ryan’s Woods, 
bet šįmet demokratai laikys sa- 
vo milžiniškų suvažiavimą Li
berty Grove, kuris randasi Wil- 
low Springs, Illinois.

Rodys Filmus
Kad sutraukti publikos, pro- 

gramo komisija jau turi suren
gusi įvairių palinksminimų, ku
riuos visi galės regėti veltui. 
Kaip tik sutems, bus “movies” 
ir juokinga komedija su Mi- 
ckey Mouse. Įėjimas į daržų ir 
kinas bus veltui.

Baigiasi Zurio Terminas
Piknikas prasidės 10 valandą 

ryto ir tęsis iki tamsumos. Ši 
diena bus minima kaipo “Tei
sėjo Zurio Diena”, nes turime 
atminti, kad sekančiais metais 
musų Lietuvio teisėjo terminas 
baigsis ir iš naujo turėsime jį 
išrinkti.

Tad, parodykime Chicagos 
politikieriams, kad mes esame 
suorganizuoti ir reikalaujam to
kio. politiško pripažinimo. Gali
me didžiuotis, kad musų teisė
jas gerai atliko, savo pareigas.

Suvažiuokit Skaitlingai!
Važiuokime rugsėjo 28 d. į ši 

pikniką parodyti, kad mes lie
tuviai vėl išrinksime savo tei
sėją. Kuo stipriau pasirodysim 
išvažiavime, to daugiau galėsi
me nuveikti ir reikalauti.
»• ' ■ ■ TO.:
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Padėka SLA 260 
Kuopai

Rugpiučio 21 d., mano duk
terį Alice Strankauskaitę patiko 
skaudi nelaimė. Automobilis jų 
pavojingai sužeidė.

Mes abi priklausome prie 
SLĄ 260-tos kuopos, ir kai na
riai sužinojo apie nelaimę, tai 
rugsėjo 7 d., susirinkime surin
ko mano dukrelei $12.50 aukų.

Duktė ir aš labai širdingai 
dėkojame kuopai ir nariams už 
tokių dovanų. Pati negalėjau 
būti susirinkime, tad pinigus 
pridavė ligonių lankytojas.

Magdelena Strankąuskienė

Roselandiečiai Vis 
Dar Neužmiršta 7 
Thorntono Miškų
Ten VU Dar Skambą 

kos Dainoj
ROSELAND. — Vasarėlė jau 

baigiasi. Nors ji buvo karšta 
ir sausa, vienok su ja skirtis 
nelabai kas nori, štai, ir rude
nėlis artinas, Lapai jau gelsta, 
ir nors nedrąsiai vienas po ki
to pradeda kristi į akinas t į.

Diėpos dar ganą šįitos, todėl 
Roselandiečiai stengiasi išnau
doti tų Unk#nų ir visų mylimų 
vasarėlę savo spėkų sustiprini
mui. *. -
“Ats^veikinn Fa Skrybėlėm”
štai, ir i vKftų-ų.) vi,

14 d į atsisveikindami su šiau
dinėmis skrybėlėmis suorgani
zavo iš parinktų draugų $vą 
žiavinpą į Thomson miškus.

Diena gana graži, vėjelis su 
lapais žaidė gana gražiai, ne- 
užmiršdamos ir išvažiavusiųjų 
veidus paglomonėti.

“Ąžuolynas”
Dar mums labai malonu pri

simint kada dar turim gražų 
“ąžuolyną”, pp. Dambrauskus, 
Kučinskus, Liudkevičius, Pučko- 
rius, Gailevičius, Sadulus,* ir ki
tus mylimus draugus iš toliau, 
kurie myli su roselandiečiais sy
kiu dalyvaut. Dar tų draugų en
ergija gana tvirta kaip, ąžuolo, 
lapai.

Tie Laikai Dar Toli
Vienok ateis toks momentas, 

kad ir tie žali ąžuolo lapai pra
dės vysti, ir tada jau Thorn
ton miške nebesigirdės lietuviš
kų dainų, nei linksmų pašneke
sių.

Todėl linksminkimės kol dar 
musų jėgos geros. Už šio išva
žiavimo surengimą ačiū Dam
brauskams ir Kučinskams.

■—-i Stepukas.

Gal Netikit, Bet Yra
Ir Lietuviškų
“Hill-billies”

remkitf: tuos, kurie 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

VYRĄS, SESERYS IR GWWB

6 Metų Mirties Sukaktuvės
ELZBIETA

PETRAITIENE
(Po tėvais BENDYKAITĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 16 d. 
rugsėjo mėn., 1935 m. 2:15 v. popiet, 
buvo palaidota rugsėjo 19 d. Concor- 
dia kapinėse, sulaukusi 46 metų am
žiaus, gimus Juodpetrių kaime, Tau
ragėj pąrap. ir apskrity.

Paliko dideliame puliudbne vyrą 
Joną, seseris Anna Kerstein Chica- 
goje ir Mary Petchulat, Waukegan, 
III. ir gimines.

RUDENI ANT KAPŲ
Į pakastą kapą, apsuptą beržų.
Papuoštą vainiko gyvųjų gėlių, 
Nespaudžiamą, kryžiaus iš Rieto akmens, 
Žvelgiu, sužavėtas rudens.
Apklodami žiemai tyliuosius kapus, 
Beržai baltarubiai jau barsto lapus 
Ir rudenio vėjas vis barąs piktai, 
Kad kliudo skraidyti kapai.
Dangus aosinjąukęs, bet drovisi lyt, 
Lyg mirštančiai gamtai bijotų kliudyt 
Gėrėtis, kol baltas sniegelis žiemos 
Dar lovos minkštos nepaklos.
I panrastą kąpą vargdienio, žmogąus 
Žvelgiu sugraudintas ir skausmo gilaus 
Apimtas, beržo pasirėmęs, verkiu, 
Ir ašaros byr ant gėlių.

Nuliūdę lieka:

Rugsėjo 27-tą Jie Bus Chicagoj.
Jeigu gavote laiškų su pluoš

tu šiepo, nepamanykite, kad 
kam nors galvoj susimaišė arba 
nori šposų pakrėsti.

Konverte gerai pažiūrėję ra
site ir lapelį, su pranešimu, kąd 
šiemet ir vėl įvyksta lietuviški 
“farmepski” šokiai, šį kartą 
rugsėjo 27-tą dieną (šeštadie
nį).

1$ Wawų,, Wis.
.Juose bus didelė naujienybė 

— tikras HUl-biily orkestras, 
kurio nariai yra lietuviai* iš 
Wausalu, VYiscousino. Tų “hill- 
billies’1 lyrteris yra jaunas ūki
ninkų Šimkų sūnūs, Ir kai jie 
smuikais, pjūklais, ir gitarab 
užtraukia,, tai atrodytų, kad tik
rai iš Ozarko, kalnų atvažiavo.

Rengia “Pirmyn” Chorai , 
šokius rengia Chicagos lietu

vių choras ‘‘Pirmyn”, Duniei 
Ryan’s miškų pavilione, netoli 
87-tos, ta?p Western ir Damen 
avenue. Nereikia puošnių rūbų 
šiuose šokiuose dalyvauti. Mo
terys ir merginos užsivilkite pa
prasčiausias ‘‘gingham” suk
nias, o vyrams užteks ‘‘overau- 
zių”. Įžanga tiktai 50c. asine- \ / mm.

Pagerbs Kongr.
A. F. Maciejewski

Rugsėjo, 17-tą Ącąęią Count- 
ry Kliube įvyks Golfo dieną, 
rengiama 6-to distrikto kon- 
gresmanui Ą. F. Maciejewskįui 
pagerbti. Bilietai yra po $3 gol
fui, pietums ir dovanoms.

Acacia kliubas randasi prie 
Joliet Road ir Wolf Road, prie 
LaGrange, Ilk

Rezervacijas Peikia siųsti An
ton J. Krupickai, 5712 West 
Čėrmak Rd. .•/

Tarpininkas

Wayne Ryman Morse, 
Oregono nutversi te to rekto
rius, kurį /Prezidcntas Roo- 
seveltas paskyrė gresiančio 
gclžkelių streiko problemos 
ištyrimo komisijos galva.

Diena Iš Dienos
Geo. J. Stungis 
Grįžo Prie Pareigų

SUSIRINKIMAI
žemaičių Kultūros KĮubo susi

rinkimas įvyks treciadięnį, rūgs. 
17 dieną, kaip 7.30 vai. vok., Holly.- 
vvood Inn svetąinėie, 2417( W. 43rd 
St. — Julia Petrąi(ienė, rast.

9-to Wardo Lietuvių Demokratų 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą antradienį, rugsėjo 16 d., Visų 
šventų parap. syet, 10806 S. Wa- 
bash avė., 8 vai. vąk;. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus išduotas 
pilnas .pi.kp.iko raportas ir bus 
svarstyta daug kitų svarbių reika
lų. —Valdybą.

D. L. K- VYTAUTO DR-JOS su- 
sirinkimas. įvyks antrad., rugsėjo 
16 d... 7 30 v. v., Chic. Liet. Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Sus- 
mas yra svarbus, kiekviena narys 
privalome pribūti. Kurie nariai esa
te pasilikę su mokesčiais, būtinai 
pasirūpinkite apsimokėti.

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

rinkimas įvyks antrąd., rugsėjo 16 
d. 7:30 v. vak., Jonist svet., 814 
W. 33 St»Gerbiąrnos dr-gė^ malonė
kite kreipi dėmesį įę ąlspankyti į 
su.s-mą, nes .po vasarinių atostogų 
musų laukią dideli darbai.

t-S. Pimiškienė, sekr.

TON OF LAKE, — žino
mas veikėjas Geo. Stungis, dir
bąs Drovers National banke ties 
47-ta ir So. Ashland avė., sa
ko,'turėjęs labai smagias ato
stogas.

Veikėjas Stungis labai gyvai 
seka lietuvišką judėjimą, ir vi
suomet gerai orientuojasi bet 
kokiame lietuvybės veikime.

. Vietinis.

Pasveikę Marijonai 
Bergis |

Buvo Pasidavusi Operacijai 4 • • .
WEST SIDE- — Prieš kurį 

laiką biznierČ Marijona Bergis, 
2213 W. Cermak Rd., buvo su
sirgusį, tąįCfSid reįk.čj.o. vyly
ti j ligoninę ir pasiduoti ope
racijai. Operacija gerai pavy
ko.

[ CLASSIFIED ADsTI
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PĘRšONAL, ' L 
Asmeąų Ieško

VIDURAMŽĖ moteris paieško 
draugo, taipgi pu?ės amžiaus. Kad 
bjatų gero budo žmogus ir nege
riantis. Prašau /atsišaukti laišku.

Box 2546
1739 So. Halsted St.

MRS,. WILĮS, ATSIŠAUKIT. Ji 
atsiskyrusi nuo Anton Wilis. Ji pa
ti, ar kas ją žino, praneškite laišku. 
Reikalas dėl jos naudos.

Box 2548. So. Halsted St.

HELP VVANTED—PEMALE 
Darbininkių Reikią;

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
operuotojos prie sijonų ir slacks. 
Graži vieta, nuolatinis darbap. 
Geras mokestis. Kreipiktės 234 So. 
Market St. BEE-DEE SPORTS 
WEAR.

PATYRUSIOS PUNCH PRES- 
SER operuotojos. Kreipkitės tuo
jau. 1724 Walnut St.

Chicagiečiai Kilę 
Iš Spring Valley 
Rengia Išvažiavimą
Įvyks šį Sekmadienį, Butcho 

DaPže.
Piknikus rengia žemaičiai, 

rengia juos ir aukštaičiai, tad. 
pikniką šiemet sumanė rengti 
ir springvalleyiečiai — chicagie
čiai kilę iš Spring Valley, III., 
miesto. Jų čia yra labai daug.

Tai bus “Basket Piknikas”,
ir įvyks šį sekmadienį, Willo- 
west (Anton Butcho) darže, 
83rd ir Willow Springs Road, 
prie gerai žinomo Liberty dar
žo.
Nepamirškit Pintinės Skanėsių!

Springvalleyiečių parengimas 
ne pelnui. Jis ir ne politinis. 
Kas tai paeina iš Spring Valley, 
tas yra kviečiamas dalyvauti, ir 
atnaujinti pažintis su savo tė
viškės tautiečiais. Bus šokių,

< nie;'tiriiBŠ fr^WrUs kiti pasilinks
minimai. Jei norite dalyvauti— 
tai tik atsivežkite pintinę pri
krautą skanaus maisto ir atva
žiuokite smagiai laikų praleisti.

Rengia Ben Survill, Kiti.
Pikniko rengimu rūpinasi 

John W. Pachankis, pirminin- 
hąs, kor-pirmimnkas policistas 
Ben SijLrvillas, ir Anton Petkus 
su Sam Saluskiu.

VEITERKOS reikalingos. Geras 
mokestis, uniformos ir valgis. Taip
gi reikalinga mergina trumpesnė
mis valandomis. Wigoda, 3464 So. 
Halsted.

MERGINA arba jauna moteris 
lengvam namų darbui. Padėti mo
tinai turinčiai jauną kūdikį. Gy-
venti vietoj. Gera alga. Merginą, 
kuri yra kompetentiška. Užmokės 
buso fėrą. Blue Island 2404, 12918 
Gregory, Blue Island.

REAL ESTATE FOR ŠALK 
Namai-žėmČ Pardaytauil

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, fermas ir bitinius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cąsh arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE - LOAN$— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė..
TeL YARDS 1001.

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

5 KAMBARIŲ NAMAS, paau
kojamas. Gasas, elektra, vonia, di
delė daržo vieta. Idealus namas 
senyvai porai. 100 myli nuo Chi
cagos. Savininkas. C. D. Potter, 
166 W. Jackson, Hyde Park 2120.

PARDAVIMUI — 3 AUKŠTŲ 
muro namas, susidedąs iš 7 apart- 
mentų. Parduos pigiai iš priežas
ties ligos. 913 W. Cullerton St. 
(20th St.) arti Halsted Street.

KETURIŲ FLATŲ NAMAS Bjid-
gęporte adresu 3733 S. Lowe Avė. 
Mūrinis namas. Pilna kaina tik 
$4,500.00. Kreipkitės į J. Sutkus, 
Normai 5616.

MERGJ/NA-MOTERIS bendram 
namų darbui. Gera paprasta virė
ja, švari. 10 ryto iki 7 vakaro. Su
augusių paliudymai. $9.00. Long- 
beach 0652.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE
Darbininkų-Darbininkių Reikia
PORA DŽENITOR.IAUS darbui 

žydų bažnyčioje. Aliejum kū
renamas boileris. Beismante apart- 
mentas, furnišiuotas. Gera alga. 
3901 Congress. Kreipkitės vakare 
po 7 P. M.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikią

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rapkų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So.JIalMed St.

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

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

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

QUALITY PLATING CO., 
2003 W. FULTON.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai

PARDAVIMUI 110 geriausių ak
rų, akrai vaisių faunoje, pietų va
karų Michigane. Pilnas modernus 
įrengimas. Savininkas Earl Spąul- 
ding, Berrien Springs, Mich.

20 MEDŽIAIS apaugusių akrų. 
Puiki vieta piknikams, 131-ma 
Archer. 1 akras ant Archer Avė. 
Privatus savininkas. Fred Smitty, 
123rd Archer, Lemont, III.

savininkas PARDUODA 120 
akrų, įrengtų. Juoda žemė, visa ly
gi. J .A. Moss, Luther, Iowa.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

100 AKERIŲ Stock farma ren- 
don už pinigus ar ant pusės. Arti 
St. Charles, III. Dėl informacijų 
rašykite:

. o Box 2544, 
HV / 1739 So. Halsted St. *.

.........  ■■■■■■,.,,-X___ —.
FURN1SHEŲ ROOMS-4TO RENI 

Gyvenimui Kambariai
PAVIENĖ MOTERIS GAMINA 

skanius valgius. Dailus kambarys 
2-ms draugėms, $8.50 į savaitę. 
Mrs. Kodiak, 9017 Commercial 
Avė., 2-ras aukštas.

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

Dąbar pacientė Bergis vėl 
prie savo bizniškų pareigų.

Ignas ir Marijona Bergiai 
yra, sąmoningi lietuviai ir pla
čios pažinties žmonės.

— Kaimynas.

Iškilmingai Apsive
dė Eleonora Budri- 
kaite ir Br. Briedis

Vestuvės Įvyko. Rugp. 23
MARŲUETTE RARK,—Rug- 

piučio 2B įvyko labai iškilmin
gos Eleonoros Budrikaitės ir 
Bruno Briedžio vestuvės, Mar* 
ąuette Park salėje. Bažnyčioje 
ir salėje dalyvavo labai daug 
svečių ir visi labai gražioje nuo
taikoje atliko vestuvių iškil
mes.

, Giedojo A. Grigoniutė
Jaunosios tėveliai Stanley ir 

Cathernie Budrikai, 7012 South 
Maplewood, o taip jau ir Vero
nika ir Juozas Briedžiai, 7124 
S. Maplewood, savo jaunuoliams 
iškėlė labaį šaunias vestuves. 
Puota visi svečiai tehai gėrėjo
si, Bažnyčioje laike sutuoktu
vių prie altoriaus palydėjo še
šios poros pabrolių ir pamergių,
o taip jau p-l§ Aldona Gfigo- 
niutė, palydint vargonajns, su
giedojo labai gražias giesmes.

Jaunavedžiaijų tėveliai la
bai širdingai dėkoja giminėms 
ir visiems svečiams už dalyva
vimą vestuvių- puotoje. Nuo sa
vęs jaunavedžiams linkiu daug 
laimės ir sėkmingo gyvenimo.

A, J. Kareivos 
Moteris Mirė 
Rio Rondo, Texas

Žinomo buvusio chieagiečio 
vęikcjo, Antano Kareivos visi 
š.eima, susidedanti iš 5 asmenų, 
prieš 11 melų išvažiavo į Rio 
Hondo gyventi dėl sūnaus svei
katos.

Boru metų vėliau ten pasimi
rė 17 pietų duktė, o po to, K), 
savaičių praslinkus, mirė sūnūs 
Edwardas 23 metų.

Jie buvo parvežti į Chicagą 
laidoti. Dabar mirė p. Kareivie- 
mė. Ji buvo paraližuota prieš 
metus laiko. Pereito sekmadie
nio rytą gavo ataką, o pirma
dienio vąkąre, rugp. 15-tą, pa
simirė.

Jos kūnas taipgi bus parvež
tas į Chicagą palaidoti.

Vėliau bus pranešta daugiau-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHĮCAGOJE)
John Aleknus, 28, su Doro- 

thy Pianowski, 26
Eugene Kulikauski,. 25, su Lu- 

cille Matei, $1
Joseph B1U, 36, sų IjsąbeHe 

Andrus, 24 \
Walter Zemgulis, 48, su Jo- 

sephine Kanewski, 58
Casimir Roduch, 33, su Stelių 

Bagis, 39
Michael Lukontis, 26, su

Lorraine česna, 25
Felix Mironas, 24, su La

Verne Le Sanche, 18

REIKALINGAS darbininkas resto
ranui i\r tavernai. Gyventi vietoj. 
Paliudymai.

GEORGE’S CAFE 
3465 So. Morgan

DARBININKAI REIKAL INGI. 
Pastovus darbas, geras mokestis. 
Kreipkitės tuojau. Rosen’s Bakery, 
2549 W. Division.

REIKALINGAS VYRAS, pavie
nis, pątyręs pečkurys dirbti prie 
boilerių .pirtyje. 1916 Division.

REIKALINGAS PORTERIS, kad 
galėtų rytais .pabūti ųž baro taver
noje. Valgis, kambarys ir mokes
tis. 4306 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS PATYRĘS 
kriaučius. Pastovus darbas. Atsi
šaukite tuojaus. 3606 So. Halsted 
St., Tel. YARDS 4891.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUOS SU PAAUKOJIMU 
gerą Soda Fountain biznį, kartu 
ir vieno 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 
grosemč-Delicatesscn, ideali vedu
siai porui. Išdirbta per 23 metus. 
GRAcelaįi 8901.

RENDON Taverna. Biznis pelnin
gas, išdirbtas. Savininkas apleidžia 
Chicagą.

944 W. 35th PI.

PARDAVIMUI TAVERNA ii 
restoranas, 8665 Vincennes, kam
pas Halsted ir Vincennes. Flątas 
viršuje, Marile baras, pilnai įren
gta virtuvė. Visa -elektrikinė refri- 
geraciją. Tas pats savininkas 7^ 
metų.

PARSIDUODA RESTAURAN- 
TAS -dirbtuvių distrikte. Renda 
$30. ir 3 kambariai pagyvenimui. 
Ilgas lyses. Kąiąa $7$0.

4945 So. Halsted SL

ANIMALS—DOGS—B1RDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai «tc.

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

WHOLESALE FURNJTURE 
Rakandai ir įtaisai Pardaviu

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Ave^ 

Chicago, UI. Tek REPublic 6051 

SCHOOLS AND INSTRUCtl^T 
iy Pamokos _ _

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

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

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs vvelderis. 
Didelis reikalavimas welderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056

Finansai ir Paskolos

PASKOLOS.
GRĘIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėsimais

MUTUAL FĘDĘĘAL
SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION-
of CHICAGO. ’

2202 W. Cermak Rd.
BEN. J. KAZANAUSKAS, 9*0.

Turtas virė $į,OOOJXX).OO.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., rugsėjo 16, 1941

Nauji Armijos 
Kontraktai Chicagos 
Dirbtuvėms

Marshall Field 
Žada Steigti 
Naują Dienraštį

1 AMERIKOS LEGIONO KONVENCIJA PRASIDĖTO

$10,900,000 Visai Valstijai
Per pereitą savaitę Illinois 

valstijos dirbtuvės gavo $10,- 
990,594 kariškais užsakymais.

Chicagoje šeštadienį užsaky
mus gavo šios dirbtuvės:

Dreis & Krump Manufactur- 
ing Co.—$43,576

Guiberson Diesel Engine
Company—$39,773

Lingberg Engineering Com- 
pany—$8,270

Diamond T. Motor Car Com
pany—$73,224, ir

Charles F. Clark, Ine.—$91,- 
592.

Anksčiau savaimėj kontraktus 
gavo š.’os dirbtuvės:

American Brake Shoe & 
Foundry Co., $60,554.

American Steel & Wire Co., 
$391,104.

Armour & Co., $2’71,459.
Armstrong-Blum Mfg Co., 

$1,794.
Barber-Greene Co., $16,386.
Bauer & Black, $48,475.
Berry Asphalt Co., $14,830.
Buda Co., $29,230.
Carnegie-Illinois Steel Corp., 

$4,206.
Celotex Corporation, $4,030.
Chicago Fence & Eųuipment 

Co., $20,575.
Chicago Pneumatic Tool Co., 

$76,663.
Collins Badio Co., $1,580.
Cudahy Packing, $40,400.
Dean Bilk Co., $9,946.
Derby Foods, Ine., $41,580.
E. I. du Pont de Nemours

Co., $1,766.
Eicor, Ine., $5,531.
E. L. Essley Machinery Co., 

$23,142.
General

$3,132.
General

$181,102.
General

$1,138.
Gerts, Lumbard & Co., $6,- 

103.
Goodman Mfg Co-, $185,269.
Groen Mfg. Co., $2,764.
Hydraulic Controls, Ine., $10,- 

097.
Illinois Lock Company, $475.
Illinois Tool Works, $5,314.
Imperial Box Co., $3,667.
International Filter Co., $17,- 

071. - -

Eis Rytais; Konkuruos su 
“Tribūne”

Marshall Field III, narys gar
sios Field šeimynos Chicagoje, 
skelbia, kad jisai su “būreliu 
draugų žada steigti naują ryti
nį dienraštį Chicagoje.”

Pareiškė, kad “tikresnį pra
nešimą padarys už 10 dienų.”

Sumanymo iniciatorius, apart 
Field’o, yra Silliman Evans, 
prezidentas laikraščio “Tennes- 
seean”, kuris yra leidžiamas 
Nashville, Tennessee valstijoje.

“P. M.” Leidėjas.
Field rūpinsis finansais, o 

Evans redakcine puse. <
Jeigu dienraštis išeis, tai jis 

konkuruos su dabartiniu “Tri
būne”, kuris rytinių laikraščių 
rinkoje Chicagoje turi “mono
polį”. •

Marshall Field III yra stam
biausias šėrininkas New Yorke 
leidžiamo laikraščio “P. M.”.

Sužeidė Du Policistus.
Du Maywoodo policistai, Hen

ry Frantz ir W. C. Wood, buvo 
kritiškai 
skvadkarį įvažiavo privatinis
keleivinis automobilis. Ne’aime 
įvyko prie 5th avenue ir St. 
Charles Road.

sužeisti, kaip į jų

Hillman Krautuvės 
Nori Draudimo 
Prieš Streikierius

Cable Corporation,

Electric X-Bay Corp

Motors Sales Corp

Prašo Uždrausti Pikietavimą
Hillman Ine., krautuvių ad

vokatai vakar kreipėsi į apskri
čio teismą, prašydami draudimo 
prieš CIO United Grocery and 
Produce Employees uniją, kuri 
paskelbė streiką.

Kompanija prašo uždrausti 
unijai krautuves pikietuoti. Jis 
sako, kad CIO neturi teisės nei 
streiko skelbti nei pikietuoti, 
nes darbininkai išsirinko AFL 
savo unija, o ne CIO.

(AFL lokalas, kuris buvo su
organizavęs krautuvės darbinin
kus, išmetė savo viršininkus ir 
nutarė prisidėti prie CIO.)

International Harvesteriui 
$142,000

International Harvester 
$21,484.

International Harvester
port Co., $120,543.

Fare Box Co., $50,-

Co.,

Ex-

& Johnson, $49,977. 
Svvitchboard & Sup-

Ine.,

Co.

Johnson
214.

Johnson
Kellogg

ply Co., $90.
Charles E. Larson & Sons, 

Ine., $4,731.
Leitelt Brothers, $9,539.
Libby, McNeill & Libby, $97,- 

667.
Link-Belt Co., $39,778.
Lord & Bushnell Co., $2,600.
Martin & Martin, Ine., $21, - 

271.
Miller & Hart, Ine., $31,770.
Monarch Decorating, 

$11,025.
Oak Mfg. Co., $18,524.
Orton Crane & Shovel 

$58,735.
Presto Gas Mfg. Co., $1,658.

Pullmanui — $285,000
Pullman Standard Car Mfg. 

Co., $285,152.
Quality Hardware & Machine 

Corp., $38,804.
Reilley Tar & Chemical Corp., 

$20,800.
Joseph T. Ryerson & Sons, 

Ine., $3,402.
Scully Steel Products Co., 

$50.
The Standard Oil Co., $1,184.
Star Hat & Cap Co., Ine., $30,- 

000.
Swift & Co., $485,175.

Laikys Kvotimus 
Annapolio 
Akademijai

Jauni chicagiečiai, kurie no
ri lankyti Annapolis laivyno 
akademiją, yra kviečiami laiky
ti specialius kvotimus spalių 4 
dieną. Juos rengia Illinois at
stovas kongrese, Charles S. De- 
wey.

Aplikacijas reikia gauti ra
šant kong. Dewey, Washing- 
tone.

Kvotimų tikslas yra išrinkti 
tris kandidatus akademijai 
9-is alternatus.

Šauks 250 Naujai 
Registruotų

ir

Armija skelbia, kad per rug
sėjį iš Chicagos paims 250-ts 
21 metų vyrų, kurie buvo sure
gistruoti karo tarnybai liepos 1 
d. Ateityje jų ims daužau.

Užbaigę dienos sesijas Amerikos
■VAUJIENU-AUMV Telppho

Legiono konvencijoje, kuri vakar prasidė
jo Milvvaukeeje, šie legijonieriai susipažįsta su to 'miesto svarbiausiu ir ge
riausiai žinomu produktu —- alum. Jie geria toastą jaunai merginai, dalyvau
jančiai atidarymo, iškilmėse.

TIKRIAUSIAS RUDENS ŽENKLAS.

AUTOMOBILIU
NELAIMES VAKAR CHICAGOJE

žuvo Trys žmonės
22 metų N. P. Schramer iŠ 

Viegil, III., buvo užmuštas ke
turių automobilių nelaimėje ant 
vieškelio 64, netoli DeKalb, III.

13 metų Raymond' Majdecki 
5157 Archer avenue, buvo už 
mušats dviems automobiliam? 
susikūlus prie Peotone, III. D v 
kiti žmonės buvo labai pavojin
gai sužeisti.

Prie Lake Geneva, Wis., au 
tomobilio nelaimėje žuvo 20 me
tų chicagietė June Cross, 604j 
Berenice avenue.

Foote Kompanija

• Naktį iš sekmadienio į pir
madieni degė Lawson YMCA 
rūmai, prie 30 West Chicago 
avenue. Nuostoliai nedideli.

• Diaipond Lake ežere, prie 
Mundeleino, Ilk, prigėrė dvi jau
nos chicagietės, 14 metų Anna 
Lecatese, ir Anna Ruccio, 24, 
ibi nuo 361 Hill street. Abi žu
vo kai apvirto laivelis, kuria
me jos plaukė.

• Paslydusi ant karpeto na- 
nie mirtinai susižeidė 74 me
tų Mrs. Mary White, 11903 So. 
Union avenue.

:5 £
$
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N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Kada ši toki paveikslai ima skverbtis į laikraščius, tai jau tikriausias ženklas, 

kad ruduo prisiartino. Čia matome futbolininkus pradėjusius treniruotę North- 
weštern universitete. 3-

Unija Paskelbė Susitarimo 
Sąlygas

CIO Electrical, Radio and Ma 
chine Workers unija vakar pa 
skelbė sąlygas, kuriomis atšau 
kė streiką prieš Foote Brothers 
Gear and Machine Co., dirbtu 
vę, 4545 So. Western avė.

Kompanija pakėlė algas 10 
centų valandai. Mokės 75 cen 
tų minimum, garantavo savaitę 
apmokamų atostogų, ir darbus 
darbininkams, kurie bus pašauk
ti armijon.

Darbininkai sąlygas priėmė 
sekmadienio masiniame mitin
ge.

• Chicagiečiai G. Schuett’ai 
sutaupė $600 numokėti naTno 
paskolą. Vagys įsigavo į jų bu
tą per langą ir pinigus pasivo- 
ąėi taipgi $50 vertės 
į. Schuett’ai gyvena 
'Jelson avenue.

laikrodi*- 
ad. 4116

Cook ap- 
gasolino 

rugpjūčio

BRITAI ŠPICBERGENO SALOJE

N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Pirmoji fotografija, atėjusi iš Londono, - parodo kanadiečius karius bestovinčius 

prie komisijonieriaus rūmų, Špicbergeno paloje, kai tuo tarpu jų viršininkas, rū
muose aiškina' komisijonieriui su kokia misija sąjungininkai ten atvyko.
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Vokietijos Konsulas 
Tebėra Chicagoje

Nors Vokietijos konsulatas 
Chicagoje buvo uždarytas bir
želio mėnesį, konsulas Dr. Emil 
Baer čia tebegyvena. Jisai, sa
ko, pavojingai serga, ir negali 
ilgos kelionės atlikti.

Chicagos Simfonija i 
Ruošiasi Naujam 
Sezonui atrado

Stengsis Parūpinti 
Darbus Atleistiems 
Kareiviams
Mokūs po $18 Nedarbo Pensijos 

Iki Darbus Gaus.

gomis Chicagoje yra organizuo
jama speciale (įstaiga parūpinti 
darbus kareiviams, kurie bai
gia metus tarnybos ir grįžta na
mo iš armijos.

Kai kurie gaus darbus tose 
pačiose vietose kur dirbo, bet 
kitiems reikės pagalbos.

Valstijos, biuras stengsis to
kiems darbus parūpinti per pri- 
vatiškas ir valstijines darbų 
įstaigas.
Pensiją Gaus Per 20 Savaičių.

Atleistieji.kareiviai, kurie ne
galės tuojau gauti darbus, gaus 
iš valstijos po $18 nedarbo pen
sijas iki darbus gaus, bet ne per 
ilgesnį laiką kaip 20 savaičių.

Ką Atleis.
Armija netrukus žada atleis

ti kareivius, kurie yra 28 me
tų amžiaus ir vyresni, ar turi 
šeimynas kurioms reikia 
kymo.

Rytoj Laidoja 
Stanislova 
Adamavičių

užlai-

Triner Scale & Mfg: Co., $39, 
179.

Truax-Traer Coal Co., $12,-
680.

Union Twist Drill Co., $2,-
160.

Wallace Supplies
$5,260.

Western Electric 
thorne, $32,500. ;

Western Felt Warks, $1,244. Monticello avenue
Wilson & Co., Ine., $222,212. klerką.
Youngstown Sheet*& Tube Vakar Shack dingo, kartu su
h. 84.935

Mfg. Co

Dingo Klerkas, 
Dingo $400

H. Forgan, 2781 Lincoln avė., 
Co., Haw- gėrimų krautuvės savininkas, 

‘ pasamdė vieną N. Shack, 4841 
dirbti už

* t ■ ■ ,
Gros 68-is Koncertus.

Garsus Chicagos simfonijos 
orkestras spalių 16 pradės 1941- 
1942 sezoną. Viso išpildys 68-is 
reguliarius ir kęliš specialius 
koncertus.

Muzikos mėgėjai jau dabar 
gali įsigyti sezoninius tikietus. 
Jų yra trys rūšys: koncertam 
ketvirtadienių vakarais, penkta
dienių popiečiais arba antradie
nių popiečiais.

Bilietai parsiduoda Orchestra 
Hali salėje. u v

Nusinuodijo 
2 Vaikų Tėvas

Garaže žmona vakar
negyvą savo 39 metų vyrą, Al- 
bert Schreib, 5236 Melrose st. 
Jisai tarnavo už pieno išvežie- 
toją ,Bowman firmai. Velionis 
paliko žmoną ir du mažus 
kus.

vai-

Mirė Rugsėjo 14-tą
Rytoj 8:30 vai. ryto į šv. Ka

zimiero kapines bus išlydėtas 
Brighton Parko gyventojas, Sta
nislovas Adama’vičius, 4548 So. 
Albany avenue.

Velionis mirė rugsėjo 14 d. 
Paliko motiną Antaniną Bich- 
nevičiutę Adamamavičienę, bro
lius Antaną, Kazimierą ir Vin
centą, seseris, Michaliną Jag
minas, Oną Mickewicz, ir Bro- 
nislavą Valutkiewicz.

Kūnas yra pašarvotas J. F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage avenue.

W.

Rado Pašautą 
Brokerį

Chicagoan viešbutyje, 
Madison street, buvo atrastas
revolverio šuviu sunkiai sužeis
tas brokeris, Andrew McKay 
Scott,'105 West Adams st. At- 
rodo, kad jisai bandė pasišauti.

• Valstija paskyrė 
ikričiui $447,054 iš 
'aksų, surinktų per 
mėnesį. Viso valstija surinko 
$1,537,066.

• Armija pasiuntė namo 13\ 
metų berniuką J. Lee Bivians, 
Kuris pasidavė savanoriu į ar
miją ir melavo, kad jisai 18 me
tų amžiaus. Gyvena Glouceste- 
ryje, N. J.

• Nusišovė 65 metų chica- 
gietė Mary McDonald, 526 No. 
Lawndale avenue.

• Morton Grove policija ieš
ko dviejų jaunų vyrų, kurie pa
grobė Northwestern universite
to studentę, einančią namo iš 
šokių ad. 128 N. Pulaski Rd.

Žmonių Nuomonė 
Apie Komunizmą 
Nėra Pasikeitus

Amerikos žmonėse Kremliaus 
diktatorius ir jo agentų veikla 
šioje šalyje neturėjo pritarimo 
niekados. Tas atsinešimas nepa
sikeitė nei dabar kada J. V. ir 
Britanija, savų gyvybinių inte
resų verčiamos, patapo nacius 
kariaujančių sovietų neoficia
liais sąjungininkais.

Daily Times dienraštis už
klausė eilinių Chicagos gatvių 
praeivių ar jų atsinešimas link 
komunizmo dabar yra pasikei
tęs ir iš paskelbtų rezultatų ma
tosi, kad nei vienas savo nuo
monės nepakeitė.

“Komunizme nieko neįžiurė 
jau pirmiau, neįžiuriu nei da
bar,” buvo maždaug jų visų at
sakymas. Bet didžiuma mano, 
kad sovietams reikia teikti vi
sa galima pagalba kariaujant 
Hitlerį ir tuo užtikrinti dides
nį saugumą šiai šaliai. Kai ku
rie atvirai pasisakė džiaugiasi 
matydami tuos du Europos siau
būnus viens kitą besmaugiant.

V-s

Žuvo Plieno
Darbininkas

Wisconsin Steel Company 
dirbtuvėje, 106th ir Muskegon 
avenue, buvo mirtinai sutrin
tas darbininkas 
pas. Jį užgulė 
balkis.

Pappas buvo
žiaus ir gyveno Gary, Ind.

Anthon Pap- 
didelis plieno

50 metų am-

Išgelbėjo Du
Chicagiečius

Iš Michigan ežero ugniagesiai 
ištraukė 27 metų Virgil Strom, 
iš Whiting, Ind. Jis iškrito iš 
laivo ir vos neprigėrė, bet lai
mei, tuo laiku netoliese pasitai
kė ugniagesiai.

Iš Chicagos upės, prie Lake 
Street, buvo ištraukta 17 metų 
cicerietė Barbara Neivelt, 1826

Karoblių Sūnūs 
Išvyksta Armijon

Rytoj j Dėdes Šamo armiją 
išvyksta naujieniečių Karoblių, 
gyv. 4212 So. Waflhtenaw avė.,
sūnūs Eduardas, 24 metų am- S. Cicero avenue. Ji šoko nuo 
žiaus..juo $400 pinigais ir čekiais tilto, norėdama nusižudyti.




