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Dniepro žemupyje naciai keliose vietose 
persikėlė per upę

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
16 d. — Vokiečių vyriausias 
štabas skelbia, kad prie limeno 
ežero vokiečių karo jėgos su
naikino tris dideles sovietų ar
mijas ir paėmė nelaisvėn labai 
didelius sovietų kareivių kie
kius.

Devynios sovietų divizijos 
tapo visiškai sunaikintos ir ki
tos 9 priverstos trauktis su di
deliais nuostoliais, tvirtina na
ciai.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
53,000 sovietų kareivius, 320 
tankų, 692 kanuoles ir kitokios 
karo medžiagos. Vokiečių ka
riuomenei vadovavo generolas

tenka kovoti dėl kiekvieno žing
snio.

MASKVA, Rusija, rūgs. 16 
d. — Ištisą naktį Leningrado 
srityje ėjo nepaprastai smar
kus tankų mušis, kuris pasibai
gė sovietų naudai, tvirtina so
vietų karo pranešimas.

Kovos lauke vokiečiai paliko 
šimtus užmuštų kareivių, daug 
sudaužytų tankų ir daugelis vo
kiečių pateko rusų nelaisvėn. 
Rusai paėmė 25 sunkius nacių 
tankus, tris šarvuotus automo
bilius, 9 lauko patrankas ir ki
tos medžiagos.

šiaurės vandenyse rusams 
pavyko paskandinti 10 nacių

ALIEJAUS TRAUKINYS LIEPSNOSE

R ACJIEN V-ACM E Telephoto
Ties Columbus, Ohio, nuo bėgių nuriedėjo 27 vagonai ilgo prekinio trauki-

nio, kuriais vežta aliejus. Jis užsidegę ir sunaikino daug vagonų.

KONGRESAS PRIĖMĖ TAKSU ĮSTATYMĄ

NACIU PASKIRTAS KOMISARAS UŽDRAU
DĖ VISĄ POLITINI VEIKIMĄ LIETUVOJE

- '■ - —-‘ -

Likvidavo fašistų atgaivintą “Geležinio 
Vilko” organizaciją

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 16 d. — Gauta autentiškų ži
nių, kad vokiečių generalinis koitiisaras Lietuvoje likvidavo “Ge- 
ežinio Vilko” organizaciją ir Lietuvos Aktyvistų frontą.

“Geležinis Vilkas” buvo suorganizuotas, kai Voldemaras pa
grobė valdžią ir įvedė savo diktatūrą. Vokiečiams paėmus Lie
tuvą ši organizacija buvo atgaivinta ir simboliniu jos vadu pa
skelbtas Augustinas Voldemaras. Tačiau nesant jo Lietuvoje, 
šios organizacijos vadovybę paėmė karo Invalidas Karutis.

Lietuvos Aktyvistų Frontas buvo sudarytas bolševikų oku
pacijos laikais- Aktyvistų fronto nariai vaidino didelį vaidme
nį sukilime prieš bolševikus.

Likviduodamas šias dvi organizacijas, komisaras von Ren- 
teln pareiškė, kad politinėms organizacijoms Lietuvoje nebusią 
leidžiama veikti.

Busch, o vokiečių aviaciją ko
mandavo generolas Keller.
" Dniepro žemupyje vokiečių 
kariuomenės keliose vietose per
žengė per Dnieprą ir veržiasi 
Ukrainos gilumon. Sovietų ar
mija labai atkakliai priešinasi 
vokiečiams, nenori įsileisti į Do
no pramonės centrą, bet vokie
čių aviacija kariuomefiei praski
na kelią. .

Vokiečių karo vadovybė sten
giasi pasiekti Charkovą, kad 
tuo budu nustotų vertės visos 
Dniepro žemupio apsaugos. Le
ningrado apylinkėse vokiečiams

laivų. Sovietų torpediniai laivai 
paskandino kelis karo ir kariuo
menės transporto laivus, šim
tai vokiškų karininkų ir karei
vių, kurie bandė išlipti šalia 
Leningrado, tapo paskandinti 
Baltijos juroje.

Sovietų aviacija smarkiai 
bombardavo tris didžiausius ru
munų uostus, sukeldama dide
lius gaisrus ir paskandindama 
uoste stovėjusius.laivus.*uižė .

Vokiečiai bandė palaužti 
Kronštadto apsaugas, . bet so
vietų karo jėgos neleidžia na
ciams priartėti prie šių rusų 
tvirtovių.

IRANO ŠACHAS ATSISAKĖ NUO SOSTO, 
BRITAI SU RUSAIS EINA TEHERANAN

Sostą užima šacho 
sūnūs

lia didelius protestus ir reika
lauja pašalinti šachą.

Paskutiniu metu išaiškinta,

Šiandien įstatymą 
svarstys senatas

WASHINGTON{, d. ■ c,, rūgs. 
16 d. — Amerikos, kongresas 
šiandien priėmė <haują mokes
čiams imti įstatymą ir persiun
tė senatui.

Manoma, kad senatas rytoj 
priims šį įstatymą ir viską per
siųs prezidentui. Kongrese bu
vo labai smarkių ginčų dėl mo
kesčio mokėjimo grupės praplė
timo.

Kai kurie nariai reikalavo,' 
kad mokesčiai butų renkami 
tiktai nuo 2,000 dolerių uždir
bančių porų, bet dabar turės 
mokėti nuo 1500 dol.

Laivynas lydi karo 
medžiagą

WASHIXGTQX, D. C., rūgs. 
16 d. N u o prac i tos ' miklios
vidunakčio Jungtinių Valstybių 
laivynas perėmė pareigas lydė
ti visus laivus iki Islandijos sa
los.

Bus lydimi ne tiktai Ameri
kos laivai, bet visi laivai, ku
rie veš britams reikalingą ka
ro medžiagą.

> Britų laivynas galėš siųsti sa
vo laivus į kitas kovos zonas 
ir galės tinkamiau apsaugoti 
vandenis tarp Islandijos ir Di
džiosios Britanijos.

Green lanko darbi
ninkų konvencijas
ST. LOUIS, rūgs. 16 d. — 

William Green, AFL preziden
tas, šiandien atvyko į statybi
ninkų unijos konvenciją, kuri 
prasidėjo. '

Narini lifbai patenkinti Green 
atsilankymu, nes mano, kad jis 
padės išspręsti daugeli sutikiu 
unijos gyvenimo klausimų.

Minėtoj unijoj buvo įsistip 
rinę raketieriai, kuriuos Green 
kelis kartus pasmerkė. Darbi
ninkai nori atsikratyti šiais ne
lemtais elementais.

Naciai gamina ma
gišką benziną

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16 d. — Britų ir sovietų karo 
jėgos šiandien pradėjo artėti 
prie Irano sostinės Teherano.

Rusai jau randasi 28 mylių 
atstumoj rytuose nuo sostinės, 
o britai artėja iš vakarų. Irano 
šachas Rėza Pahlavi atsisakė 
nuo sosto savo sunaus naudai.

Pats šachas paskelbė, kad jis 
blogai pradėjęs jaustis, jo svei
kata sumenkėjusi ir išvažiavęs 
iš Teherano krašto gilumon.

Britai nepatenkinti 
šacho politika

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16 d. — Irano valdžia buvo pa* 
sirašiusi sutartį su britais ir 
sovietais dėl vokiečių agentų 
įteikimo.

Irano policija areštavo dalį 
nacių agentų, bet į daugelį da 
lykų žiurėjo pro pirštus ir iš
leido geroką nacių skaičių.

Britai patyrė, kad Irano ša
chas labai nenoriai pildo duotus 
pasižadėjimus, todėl nutarė už 
imti sostinę ir apvalyti “ašies” 
agentų lizdus.

Šachas norėjo ap
vogti persus

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 16 
d. — Patirta, kad Irano gyven
tojai labai nepatenkinti atsista
tydinusiu šachu, nes jis ilgus 
metus labai sauvališkai elgėsi.

Visame krašte gyventojai ke-

kad šachas norėjo apvogti Ira
no gyventojus. Irano pinigai pa
grįsti brangenybėmis, kurias ša
chas norėjo išvežti užsienin ir 
pinigus padaryti beverčiais.

Pirmą kartą bombar
duotas Kairas

—■■—F" ............................................ ..

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 16 
d. — šiandien “ašies” orlaiviai 
pirmą kartą bombardavo Kairą 
ir užmušė 39 gyventojus. 93 as
menys tapo sužeisti.

Manoma, kad dabar britų 
aviacija bombarduos Romą. Pra
eitais metais Churchill paskel
bė, kad britų aviacija neboni- 
barduosianti Romos, jeigu “ašis” 
nebombarduos Atėnų ir Kairo.

Kairas skaitomas musulmonų 
šventuoju miestu, lygiai, kain 
Romą skaito šventa katalikai.

Naciai sušaudė
10 prancūzų

PARYŽIUS, Prancūzija, rūgs. 
16 d. — Nacių generolas Stuelp- 
nagel šiandien paskelbė, jog ta-' 
po sušaudyta 10 prancūzų įkai
tų už užpuolimus ant nacių ka
reivių.

Naciai paskelbė sušaudytųjų 
pavardes ir iškabino viešose vie
tose, kad prancūzai nedrįstų 
liesti vokiečių kareivių.

Naciai sušaudė nieko nekal
tus žmones, nes nacius užpuo
lusieji asmenys nesurasti ir su-

♦

Amerikos sutartis 
su Haiti

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
16 d. — Užsienio departamen
to sekretorius Hull šiandien pa
sirašė prekybos sutartį su Hai- 
;i salos ministeriu.

Jungtinių Valstybių valdžia 
pasižadėjo pasiųsti apsaugos 
priemonių už milijoną dolerių 
šiai strateginei salai apginti.

Iš savo pusės Haiti valdžia 
pasižadėjo siųsti į Jungtines 
Valstybes kaučuką, cukrų, ka
kavą ir kitas žalias medžiagas.

Prancūzai pasiuntė 
Roosęveltui gorilą
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

16 d. — Laisvi prancūzai šian
dien padovanojo prezidentui 
Rooseveltui didžiulę Afrikos go
rilą.

Gen. Larminat rašo, kad tai 
esanti didžiausioji • ir žiauriau
sioji Afrikos gorila ir su tokiu 
pat atkaklumu šiandien laisvi 
prancūzai kovoja.

Prezidentas sutiko priimti šią 
laisvų prancūzų dovaną ir ma
noma, kad lieps atvežtą gorįlą 
padėti j Wašhingtono zoologijos 
sodą.

— Prezidento Roosevelto at
stovas Myron Taylor vakar i§- 

su popie-

---------------------------------------s
Hilferdingas mirė 

nacių kalėjime
LISABONAS, Portugalija, 

rūgs. 16 d. — Amerikietis Va- 
rian Fry, kurį prancūzai iš
siuntė iš Prancūzijos, tvirti
na, kad nacių kalėjime mirė 
Rudolf Hilferding.

Hilferdingas buvo Vokieti
jos finansų ministeris ir vo
kiečių socialdėftiokratų pasi
žymėjęs veikėjas.

Betainas areštavo Hilfer- 
dingą Vasario mėn. Marsely
je ir atidavė naciams.
______________________________________________________________________________________

NEW YORK, N. Y., rūgs. 16 
d. — Pan American Airway? 
bendrovės tarnautojai išaiškino, 
kad vokiečiai išrado magišką 
benziną.

Vokiečių chemikai sugebėję 
pagaminti tokią medžiagą, ku
ri paprastą benziną paverčia or
laiviams tinkamu oktanu. Vo
kiečių lakūnai įmeta šmotelį 
dirbtinos medžiagos j paprastą 
benzino baką ir netrukus visa 
benziną tampa tinkama orlai
viams.

Amerikiečiai tatai išaiškino 
pietų Amerikos vokiečių orlai
vių linijose.

Berlyne 5 asmenims 
nukirto galvas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
16 d. — Nacių teismai nuteisi 
nirti penkis vokiečius ir šian- 
lien jiems tapo nukirstos gal
vos-

Vienam nukirsta galva už šni
pinėjimą svetimai valstybei, c 
kitiems už rengimąsi išdavyste^. 
Nacių teismai nenurodo Konkre
čių kaltinimų nužudytiesiems. 
v Šiemet Berlyne iš viso vifc 
lai tapo nužudyta 29 asmenys, 
kuriuos vokiečiai kaltino veiki
mu svetimiems.

Vitaminas C reika
lingas vaisingumui

MADISON, Wis., rūgs. 16 d 
— Susirinkę Amerikos moksli 
ninkai pripažino, kad vitaminai 
C turi labai didelės reikšmėt 
vaisingumui.

Tatai tvirtina prof. P. H. 
Phillips, D-rai H. Lardy, P. Bo- 
yer ir kiti. Bandymai buvo da
romi su gyvuliais ir žmonėmis.

Mokslas aiškiai nustatė, kad 
šis vitaminas labai svarbus ne 
tiktai dantims, dantų smege 
nims, bet ir vaisingumo pajė
gumui.

Šaudytiems nebuvo sudarytas I tisą valandą kalbėjosi 
joks teismas. - > ’žium.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vakar Paryžiuje naujai tapo sužeisti du vokiečių karei

viai. Nepažįstami asmenys pavogė vieną prancūzų pulkininką, 
Betaino politikos šalininką.

— Jugoslavijoj vokiečiai nuteisė mirti 10 asmenų už už
puolimus ant vokiečių karo jėgų.

— Bulgarų kareiviai suėmė kelis nusileidusius sovietų pa
rašiutininkus. ■ • > ■

— Sukilėliai visiškai išardė geležinkelio susisiekimą. Trau
kinius kiekvieną kartą lydi šarvuoti vagonai, kad galėtų apsi
ginti nuo užpuolikų.

— Vokiečiai pradėjo rinkti iš gyventojų senus batus už
frontėj likusiai kariuomenei.

— Persijos šachas, didoko kariuomenės būrio lydimas, ty
lomis išvyko iš Teherano.

— Hoover pareiškė, kad* Hitlerio režimas nepajėgs išsilai
kyti net ir tuo atveju, jeigu nepergyvens jokios kariškos ka
tastrofos.

i i — Vokiečių laikraščiai sako, kad jų kariuomenė deda pa
stangas pasiekti Krymą.

— Amerikos karo medžiagos kiekiai jau pasiekė sovietų 
teritoriją, sako Averell Harriman Londone. •

— Prancūzų ambasadorius 
Henry-Haye vakar kalbėjosi su 
sekretorium Hull.

— Britų aviacija sukėlė di
delius gaisrus Hamburge ii 
bombardavo nacių narlaivių ba
zę Cuxhavene.

— Wende31 Wtl’ikie pareiš
kė, kad ateinančiuose New Yor- 
ko mero rinkimuose jis atiduo 
siąs savo balsą už LaGuardią-

— Serbijos premjeras Nedič 
pataria gyventojams nekovoti 
prieš “ašies” okupacines jėgas, 
nes visas kraštas bus sunaikin
tas.

— Naciai traukia fcaro jėgas 
iš okupuotų kraštų ir siunčia 
į sovietų frontą.

— Biudžeto tvarkytojas Ha* 
rold Smith pradėjo rengti biu
džetą ateinantiems metams, ku
ris sieks 32 milijonus dolerių.

— 30,000 kiniečių, kurie klau • 
sė japonams ištikimos Šancha
jaus valdžios, sukilo, išmušė ja
ponų karininkus ir perėjo pas 
Čankaišeką.
U. Ii*. II. įJ, Ii'IUįi

ORAS
, Giedras ir vėsesnis.

Saulė teka — 6:31; leidžiasi 
— 6:58.

Patarėjai gali grą
žinti repatriantus
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 16 d. — Repatriantai ir 
Vokietijon išbėgę emigrantai 
gali grįžti Lietuvon tiktai tuo 
atvėju, jeigu vokiečių sudary
tos generalinės tarybos nariai 
pareikalauja.

Grįžo į Lietuvą daugiausia 
Įįę ...pabėgėliai, kurie užima vie
nokią ar kitokią vietą dabar- 

I tinėje administracijoje.
Didelė politinių pabėgėlių 

dauguma dar tebegyvena Vokie
tijoj.

Škirpa su Galvanau
sku Berlyne

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
16 d. — Pulk. Škirpa, inžinie
rius E. Galvanauskas, adv. R. 
Skipitis, Dr. P. Karvelis ir dau
gelis kitų dar ir dabar tebegy
vena Berlyne.

“Maisto” bendrovė pareikala
vo sugrąžinti Lietuvon dabarti
niu metu Vokietijoj gyvenantį 
pramonininką Pabedinską.

Vokiečiai pasižadėjo leisti 
jam sugrįžti, bet leidimas dar 
neišduotas, nes esą reikia su
tvarkyti kasžin koki dokumen
tai.

Girininkams uždėta 
didelė atsakomybė
KABALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 16 d. — Dabartinė Lietu
vos administracija uždėjo labai 
didelę atsakomybę visiems Lie
tuvos girininkams ir eiguliams.

Įsakymas sako, kad Lietuvos 
miškų administracijos pareigū
nai asmeniškai atsako už tvar
ką ir darbą miškuose.

Paskutiniu metu atsirado la
bai daug miško vagilių, nes kra
šte trūksta kuro, todėl girinin
kai privalės labai akyliai sau
goti mišką.

— Vokiečiai skelbia, kad pa
šautas prancūzų atstovas Mar
cei Deat mirė.

“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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Kanados lietuviu žinios
Rusų Laivyno Akcija. Baltijoj |)ųro|0

KANADOS LIETUVIU SEIMO ATLIKTI 
DARBAI IR JU VERTE

Npužtejktįpaj talko, klaidos
Pųgpįučip 30-31 dięnunMs j- pąyyko. 

vykę5 Ęąąado* Mftpyių Tary
bos šaudau seįm.ą§ jąų 
savaitės Kanados Liet. Žinių sk. 
“Naujienose” buvo platokai ap
rašytas, todėl ųš į smųlkmepąs 
nesigilinsiu. Tik noriu priminti 
gerb- “N.” skaįtytojąms, kąvd

šymas ne visai pilnas, nes kaip 
matome įš C.C.F. dėl Q. I. ąp- 
rašymo, kad seime trečioje se
sijoje buvo ir susįkiptiųių tarpę 
sekretoriaus K. Burės ir delega
tų gynųsių nepolitipių organi
zacijų teisę tųręti Jųrybųję 
sprendžiajnų balsų.

Aš nemanau kad spaudos ko
misijų už tai reiktų kaltinti, nes 
jį tą prąlei(io tik todėl, kad to
kie įvykiai yra nemalonu apra
šyti. Taipgi ųegalime kaltinti ir 
O. I. už liesos parašymų. Toki 
ar panašus susikirtimai pana
šiose sueigose nėra pirui ieną.
Mokykimės įš Prąęilięs Klaidą.

Šis Kanados Lietuvių Seimą - 
buvo pirmas, ir kaipo toks nc-

mažai klaidų padaro ir senas 
organizacijos, kurios turi pana
šius {juvažiavirpųs kas metai, tai 
kų jau norėti iš musų jaunoj; 
vos metus išgyvenusios organi
zacijos. Turint omenyje, kati 
mesvvisi dirbame tik atliekamu 
nuo kasdieninio darbo laiku, 
tai tos klaidos, kuiios pasireiš 
kė neužtektinain pasiruošimę 
prie seimo visai yra pateisina
mos. Jeigu ne K. Burės užsispy
rimas, kuris, deja, jam nenusi
sekė, tai niekas tų smulkmenų 
ir nebūtų pastebėjęs. Reikia ti
kėtis, kad ateityje tos klaidos 
nepasikartos, jeigu tik Tarybos 
pildomo komiteto nariai Suge
bės tinkamai įvertinti šio sęimo 
klaidų priežastis.

Dėl laiko stokos šio seimo 
darbai nėra gausįijgi. Tokiam 
seimui reikėjo nors trijų dieųų, 
tai. visi darbai butų atlikti rū
pestingai. O dabar teko viską 
daryli paskubom. Bet visų sei
mo delegatų sųlygos neleido il
giau posėdžiauti. Tuos truku
mus, kurių negalėje) atlikti sei
mas, turės atlikti naujai suda-

typptęęalįęčiams yįsąi taį ųe- 
kųv# žjppųią, bet Iproptigpįai 
tą gerai žinojo. Tėvynės mylė
tojų draugija atliktų gerų tau
kai (įarbą jei ątšapktų {<• B. įr 
jo vieton ką nors kitų pasiųstų. 
Tąrybos dųrbąį gąlėty pitį ųorT 
malė linkme, kitaip veikimą^ 
neįmanomas.

Ęeųdrąį paėmus^ šių seįmp 
darbus tenka vertinti kaipo pa- 
pipkų ateičiai, nes patarlė sako, 
“niokslas pinigą kainuoja”. Kir 
tą pusę medalio pąipatysime ią 
ateities Taryboj Jąrbų. Npra to 
bjogp, J<ųris neįšeįtų į gprą.

Aš iš savo pusės dėsiu savo 
pastangas, kad bendras musų 
tautos darbas butų varomas 
.gerąja linkme, bet tai ne nuo 
manęs vieno priklauso.

Aš linkiu, kad K. L. Tarybos 
nariai šį reikalų išspręstų gerąr 
ja tautai linkme.
^pmųnistų Bąubliaį I$ilikevi- 
čiaus Vadovybėj TiĮyn FĮet- 

kipipky čąmpionąi. 
♦. *

fiųpądos Lietuvių Taryba, 
dirbdama lietuvių tautos atva
davimo .darbą, |ąik.e Šl.o Seimo, 
leido ir svečiams pasiklausyti 
jo eigos. Bet komunacįai turi 
deglosios ypatybes. Kaip tik kup 
įlenda, tai ir elgiasi kaip deg
loji bulvėse. Ateityje teks sve
čiams paruošti pakvietimai, lai 
b.us galimą išvengti komu naci u

Skaitant komunacių organą 
“L. Balsas”, kur KĮlikevigiukas 
aprašinėja K. L. Seimą, tai gau
ni įspūdį, kad tai darbai gat
vės valkatų, kurie nesiskaito su 
jokiu žmoniškumu, pet plepa 
kas jiems ant seilės pakliūva. 
Ne jjtebėtiųa, kad ‘ L. Ęąlso-’’ 
(plas vajininkas, kuris yr.a gi
męs Lietuvoje, Kretingos ap$. 
darbavietėje užklaustas 
nisiracijps kur giipęs, 
Rusijoje. Nepianykitc
“N.” skaitytojai, kad tas vaji- 
ninkas nepretenduoją būti “su
sipratusiu”. Oho, tĮar ir kaip.

A. Frepzelis

admį- 
a įsakę

da gali pasitarnauti komunistų 
užgaidoms. Toji klaida tai yrą 
išrinkimas K. Burės sekreto
rium. Sekretoriaus pasielgimas 
trečioje sesijoje aiškiai jį nu- 
maskavo ir parodė kokių tiks
lų jis siekia. Taigi, delęgataį, 
kurie sakosi tikrai nori bendra
darbiauti su visomis organiza
cijomis, kurios įeina į Tarybų, 
labai klydo paduodami savo bai
sa už jį. K. Burė aiškiai pareiš
kė, “socialistų ir jų pataikūnų 
klikų reikia šluoti lauk iš tary
bos”. Jisai turėjo omeny tuos 
Tarybos narius, kurie praeityje 
stovėjo už demokratinį princi
pų Tarybos reikaluose. Taigį, 
juos K. Burė šio seimo proga 
buvo pasi mojęs iššluoti, bet ne-

Aušros Choro
v 4

Koncertas
St. Agnės Salėj Rūgs. 27.

TORONTO, Onl. — Ątįdąry- 
mui naujo sezono Aušros Cho
ras repgįų šcštadį.eųį, rugsėjų 
(Sep|embcr) 27 d., St. Agnės 
svetainėje, kanjpųs Grupę Street

sų šokiai*?-
Choras išpildys tų pajų pro

gramų, kuriuo sužavėjo pųbjįkų

pie, Ityęntreale. Aušros phorąs 
susilaukė gražių komplimentų 
net nuo paties Montręalo majo
ro.

Visi Torontą ir apylinkės lie
tuviai yra kviečiantį nepraleisti 
šią progų išgirsti nę įik cbpęą,

JACK SWIFT

IBlSHTING A 
STRATEGIC 0ATTL6, 

THK AURORA 
VVHIZZES OUT 

0gyOND THE 
EARTH’S ATMO3PHERE

THęY’RE 
GAMINO 
ON U5I ;

POLĄRJAN

ASUlT.

. (j

NAUJIENŲ-ACME TeJephoto
Po ilgos jr keblios kclipnės aplinkiniais keliais, Ame

riką pasiek^ šię- pa'vęikslai parodų rjušų ląiyyno kovų 
Balt jos juroje liepos 15 d. Sovietai teigia, kad šiame su- 
sirėtninię jie pąskandinp 30 pačių laivų, kilpiai,? vpztą 
kaęeįvįąi ir karo r.cik'mcns. Viršuj—torpeda pasiękė sa
vo liksią—nųcįų laivų. Vidury—rusų laivyno karininkas 
žiuri į liepsnojantį lųivą. Apačioj—laivas skęsta.

bet solistus, duetus, ir vien vy- Depjson 
rus dainuojant.

Po šio koncerto 
sparčiai pradeda dirbti, ruošia
si įvairiems žieminiams pąren- 
ginčams. Jeigu .mylite dainuoti, 
o ypač jaunimas, kyiečiame at
eiti, susipažinti, ir prisi.d.čti prie 
musų choro kur jus praleisi t 
linksmas valandas naudingame 
darbe.

Pasimatysim rugsėjo 27 d. 8 
v. v. St. Agnės Svetainėje.

G. Yokubynaitė
Choro Sekretorę

{domios Prakalbos

■ ■ IIUI'W ii m........

KORESPONDENCIJOS
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Rimnldvn N V (Lietuviu Amerikoj 38 kp. — 
muųnjjlh 1. |$3>50; 225 kp. aukojo $1; ir

152 l^p. — $1.75.Lariaus-Girėno paminklui au- 
kos pikniko davinys

Šiuo skelbiame gerbiamos vi- 
^oiųępęs Pąriąųą.-Qięė:
pų pąiųipkhj‘ gautu ųufcų (įe- 
yyniolįktą ptskaįjtą, 4?tUqtą 
rugpjūčio X3Q 4. 190 V|s| 
Žęppąu pažyn^eti pipįgąį ęąn- 
4ąsi Fppdo fjpmįb&tp ižjde, p, 
J. Spurgos globoję.

Įpįaųkos buvo tokios:
J. S. Rainys, Philadelphia? 

Pą., ąųkpjp $1 pašų: “Patė- 
ppjąu 4įęj)rąš|:yję ‘Laisvėje’, 
kąd rępkąĮę ąųjkąs pąsfatymuį 
P.apąįpklp ųjųsų ^nyp^iępis did- 
gyrimą PflFM ir fiinhiui, tai
gi ir aš pęiąį4ę4ų??

^ikodępiąs brookly“
pięti3? iF “La-
te* Į?FįMčiw rei"
fertHk” J- irgi brook-j

$1 *F priminė, 
#MfH I^FfH ragi

ną ^ą.s^ąįyG pamink-
te. A.- Pete Phiteitelplpa, Pa., 
yteiejų Bęųęklypę ię ą^ojo $2.

m F#$o vedė
ja ię |tef«\Vių baž-

Senia u
gyyęp.o PęųųklyPP 1F Vadovavo 

ChPFNP Papįęįįųs Raške- 
yįęių^ hTOklyfttelte? aukoj 0 
$1 ir s9Ftete<) W kttų asmenų 
l&c. V. :%kflįąų$ką§, passaic, 
N. J. aukojo $1. Lietuvių Ame
rikos Ukėsų Kliubas Bayonne, 
N. J., aukojo $2, prisiuntė J. 
Zalęckąs; jis taipgi surinko 

šių ąjjinepų: J. yilkalis,

Kliubas 
Maspeth, L. I. — $3.50; Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
lejrątjuros Draugijos 138 —
$175; pirma kp. — $1.75; ĮLię- 
|uvįų parbinįnkų Sgtivįepijinm 
J Įcp. — $1.75; iryl^tų kp. — 
$|.Q5; Lietuviu Qaf’biniųkų 
Draugijos 7 k p. $2.10; Nepri- 
gulmingas Lietuvių pi.iečių 
Klįubąą'— $3.50; Lietuviu A- 
merikos Badio Draugija, vado
vystėj J. Gipkąus — $2; Lietu
vių Moterų RateJs, Arlington, 
N. J. — $2.10; Moterų Vieny
bė — $240; Lietuviu Atletų 
Kliubas — $3.50; Lietuvių Pi
liečių K iubas, Greąt Neck, N. 
J. — $3.50; Lietuvių Profesi-

nuo
$1; K. Če^nauskąs, 50c; smul
kiu 50c. ' -

v

Yąkštienė surinkę $15
Mrs. Opa Yakš.tiejiė, 883 Bel- 

mont Avenue, Brooklyn, N. Y., 
jau antru kartu pasižymi as
menine rinkliava paminklo 
fondui, Šiuo, syk ji viešėdamą 
gimtadienio puotoje pagerbi
mui p. Mildos Šalaviejutės nuo

Nuo aukščiau minčių drau
gijų iš viso gauta $121.35. Pik
nike aukų surinkta $13.01. Už 
laimėjimus gauta $23.50. 
■žangos tikietų, atmokėjus 
niko išlaidas, liko $15.53. 
niko pelnas viso $173.39. 
aukščiau minėto n i aukom 
tu $200.01. Pirmiau 
skelbta paminklo
513.94. Dabar jame 
$1,713.98.

Šie Brooklyno bizpicriai do
vanojo daiktus laimėjimui pilin
inke: C. Shinianskas ir W. Pet
rauskas, J. Yakajtis, Sh.apolas 
ir Vaiginis, L. Aleksiejus, D. 
Rąškevięius, S. Bįock, A. Vik- 
rikas, Lųdvikas Rančius iš N.

Nuo 
pik- 
Pik-

kar
kų v u 

fonde $1,- 
randasj

Kur aukąs siųsti
Visiems nuoširdžiai dėkoja- 

nie už aukas — draugijoms, 
pavieniams asmenims, biznie
riams ir laipiojimo rėmėjams. 
Taipgi ačiū programos daly
viams, v^ųį publikai, o ypatiiir 
gai Brooklyno jaupimpi už 
gausų atsilankymą Dariaus ir 
bireno pramogoj.

Prašom visuomenės ir toliau

World Playhouse
410 So. Michigan.

Tęsias 11:16 A. M. iki vidumak.
39c iki 6:30 P. M. 

pĄBAk HOpp
2-r^ pikete Savaitę

Nąują Sovietų Musical Comedy! 
“VOLGA—VOLGA”

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

jas nuo senos Volgos.
Pirmos oficialios karo filmos iš 

Rusijos.

cheese 
thafs digestible 

a$ m ilk itselfį

SPREADSl SLICES! TOASTS!
MEI.TS PERFECTLYl 

W "I l A ‘ 1 H l 1

jį

0^*^
KRAFT FRENCH i 

DRESSING
• • ;

AMERICA’S LARGEST 
SELIING BRAND . . .

Aptrųoju kalbėlę j u 
bus Mrs. Rąę^Lųęk.ock ir po 

choras vėl vienų kalbėtojų nuo kiekvienoj 
grupės. Po prakalbų bus pa
klausimai su. diskusijomis. 
Klausimai bus priimami ir tau
tinėmis kalbomis, angliškai, lie- 
tu viską i ir čekoslovakų kalba.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
yra kviečiami ątsiįaųkyti į šiąs 
svarbias prąkalbąs, kur trijų 
tautų darbininkai derins ben
drų veikimų. Įsidėmėkite datą 
— rugsėjo męn. 21 d., 8 v. y. 
Įžanga —. laisvas aųkaviinąs.

C.C.F. Lięt. sk. konutętąs

ka, F. Valaitis, Mrs. Nellic Su- 
llavan, Antanas Kasmočius, B. 
Zinis, F. Šalaviejus, Aldona Zi- 
nis, J. Milišauskas, Joseph Gar- 
szva, B. J. Sčcgauskas, Antho- 
ny Daukantas. Po 50c aukojo: 
M. Miltakięnė, Spivak, John J. 
Gaigel, J. Natkevič, S. Kristu- 
paitis, P. Siaris, A. Balčiūnas, 
J. Sescila ir J. Krunklys po 25 
centus. Iš viso $15.

Orgųnizųciją aukos

ir garbingų musų tautos reika
lų. Aukas, išrašant čekį aę M.Q- 
nęy Or.derį vąr<|u Darius Girė-

Mpnųnųjcnt Fnnd, siųskite:n 4 s
Mę. Jųbn Spurga, Porjt ^effcp-
son
Jis

TORONTO, Onl. — Rugsėjo 
mėn. 21 d. š. m. 1032 Queen 
St. W., Lęnkų ląplipės bąžpy- 
čios svetainėje C.C.F. Tęinįly

Čekoslovakų ir Anglų Dover- 
cofrt kp. C.C.F.) organizacijos 
rengia bendras prakalbas.

Pra^ųlbų programas bus itin 
įdomus, nes po kiekvieno kal
bėtų j o bus koncertiniai nume
riai. Svarbiausiu kalbėtoju bus 
Toronto miesto aldermanas W.

SURROUND US, J 
THE1R GREEN BĄYS 
WILL. PIERCjE OUR ) 
FORCE 3CREEN.

Nori Divorso ir 
$132,000 :

Buvusio Inlahd Steel■ ■ ’fc- ' *•rovės
bend- 

viršininko duktė Ruth 
Jonės Jarratt ^užvedė divorąo 
bylų prieš fabrjjcąntą Waltęr 
Jeffcrson Jarratt. Ji reikalauja 
ne vien perskirų, bet ir $132,- 
000, kųriųps jam davė į biznį 
įdėti. Jisai yra 
Safety Vųlcanizer Company. 
Jarratt’ai gyveno ąd. 229 Lake 
Shorc Drive. » ■* • t

prezidentas

THERĖ 'S ONE ČHANCĖ- 
A DESPERĄTE ONE? 
V/E MAY PRSTROY 
THEM-PUTRI^K J 
DESTROYING fĘ 
0URSELVE5 ALSO.

Dexter Parke, Brooklyno, pa_- 
minėjimui musų didvyrių lakū
nų Dariaus ir Girėno skridinio 
ir žuvinio buvo išsiuntinėti 
laiškai su tikietais draugijoms 
ir prašant juos nupirkti. Sekar 
mos draugijos atsiliepė:

čių 54 skyrius — $21; švento 
Jurgio Draugija — $17.50; Lie
tuvių Kriaučių Kontraktorių 
Associacija $10.50; švento Pet
ro ir Povilo Draugija Bayonne, 
N. J. — $6; Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas — $21; Ameri-

Bąypųnę, N. J. — $2.80; Lietu
vių gociųli^tų Sąjungos J9 kp. 
— $.50; Susivienijimas Lietu
viu Rymo Katalikų, per A. 
Spęičį — $2.10; Susivienijimo

A^EŲTRONIp EXPLOSlQN. THE C 
CAN BE bTĖpRED UP ENOUGH TO B 
E VE N a N&TTRON. i OARED npt 
ON EART.H, BECAUSE I FE 
ENTIRE GLOBĖ MIGHT EX|

yra Papiinklo Fojido iždi
ninkas. Gavęs jūsų aukas vei
kiai prisius tų aukų prįėnjimo 
kvitų; be to, visos aukos skel
biamos įvairiuose laikraščiuo
se.

Visi suripkti pinigai niekąių 
nenaudojami, o laikomi taup
menų banke paminklo pastaty
mo reikalui.

Paminki Kpfliįteląs
Adv. Steponas Briedis, finan

sų sekr.; Jonas Šaltis, pirm.; 
Wa|tęr Shubųnąs, vįce-pirm.; 
Jonas Spurgą, iždininkas; Juo
zus Kąįrys ir Jurgis Karpus, iž- 
cjp globėjai.

IT
D THAT THE

_ Jg?<. Bpr iHĖflR
IN SPAGE ¥wfc OHLY RISK WILL BE TO THE 
ROLARIANS AND OURSELVES. WE*lį. ČHANCI

■Mi

——

4380

BVY
UNITED 
STATES 

SAVING9 
ffiONDS.

NĮo. 4880—Vaikiškos suknutės. 
Sukirptos mieros. Nuo 2, 4, 6, 8 
ir 10. *

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
Dpmerį pažymėti njierą Ir aiŠ- 
kiai parašyti ąavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno Da<
vyzdžio Kaina 13 centų, uaii** 
te pasiųsti pinigus arba paš
to žepklelįaįs kąytu ^u užsaky
mui. Ląiškus rci}uą ądrespot): 
Naujienos Paltern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chičago, III.

NAUJIENOS PatUro Dept.
1789 S. Halcted St., Chlcago, m.

čia jdpdu 15 centų |r pralan

atsiųsti man pavyzdi No

Mieto* y.—.... per krutinę

OMm ir payąrdi)
................. J.'*1*'......... ' T—*......rT'.'.(Adresai) *
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Trečiadien., rugsėjo 17,1941 NAUJIENOS/ Chicago, III.

Vadovauja

Iš Pietų Amerikosr.

J. Lazdauskas-Toliušis

LIETUVIU NELAIMĖS ARGENTINOJE
(Tęsinys)

Butų gerai, kad šios draugi
jos parėmimui, visi demokrati
nio galvojimo lietuviai paauko
tų jai knygų, nes esamas drau
gijos knygynas, palyginus jį su 
narių skaičiumi, yra permažas.

Draugija yra nusistačiusi iš- 
sirašydinti visus Šiaurės Ame
rikos lietuvių laikraščius ir žur
nalus, ir tuo tikslu yra išsiunr 
tinėjusi raštus. Bet ne visų laik
raščių bei žurnalų antrašus tu
rėjo, ir ne visiems galėjo to
kius raštus pasiųsti.

Nori Laikraščių
Visų laikraščių ir žurnalų re

dakcijos, kurios sutinka siunti
nėti šiai draugijai savo leidi
nius padengiant tik pašto išlai
das, prašomos tuoj aus pradėti 
siuntinėti, kartu su pirmuoju 
leidinių siuntiniu pasiunčiant ir 
sąskaitą, kurią d-ja tuojaus ap
mokės.

Draugijos antrašas:
Asociacion Cultural 
Uruguay-Lituania,

Rio de Janeiro 87, Cerro, 
Montevideo, Uruguay.

Kad ir tiktai pašto išlaidas 
padengiant, bet laikraščiai bei 
žurnalai dėlto nuostolių netu
rės, nes jų visų tikslas — būti 
skaitomais kuo skaulingiausio 
lietuvių skaičiaus. Tai tasai kil
nusis spaudos tikslas, kuriuo 
ji vadovavosi ir tebesivadovau- 
ja.

Šios draugijos vadovybė ma
no, kad skaityti įvairiausių po
litinių pažiūrų spaudą ne ti li
tai galima, bet tiesiog būtina, 
jei nenorima, kad lietuvių tau
ta butų trumparegių tauta. Įvai
riausių politinių pažiūrų spaudą 
Lietuvoje draudė skaityti sme- 
tonizmas, vėliau stalinizmas ir 
dabar draudžia hitlerizmas. Ir 
kaip sykis jie visi nesisarma- 
tina kalbėti api.e Lietuvos išlais
vinimą. .. v

šiems triems “izmams” so
cialdemokratai ir bendrai laisvą 
žmonijos galvojimą gerbianti 
lietuviai sako: mes nesibijome 
skaityti jūsų spaudos, jūsų 
kritikos, bet taip pat reikalau
jame nebijoti musų spaudos it 
musų kritikos. Tik prasikaltė
liai bijosi kritikos.

NAUJTENU-ACME Telephoto
Japonijos imperatorius Hi- 

rohito, kuris perėmė Japoni
jos armijos vadovybę. Kai 
kas mano, kad jis tai padarė 
tikslu išvengti karo , ir gir
di, imperatorius to sieks net 
jei tai reikštų nutraukimą 
santykių su Ašimi.

-L,____ _ ~ 1 . ■ ■■ ■ : .11

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s'55 so
Telefonas ATLANTIC 4290.

Kas Bijo Laisvės
Didysis Urugvajaus nepri

klausomybės kovotojas, genero
las Artiga, savo tautai yra pa
sakęs : “Su laisve nei įžeidžiu, 
nei bijausi!”

Tai labai žmoniškas, logiškas 
ir didvyriškas to karžygio iš
sireiškimas apie laisvę.

Tiktai tie valdovai laisvės bi
josi, kurie jneturi visuomenėj 
pritarimo, kurie tai visuomenei 
bei tautai yra prasivogę korup
cijomis’ ar kaip kitaip. Todėl 
jie, tie vagys ir despotai, pa
tys pirmieji ir rėkia: šalin lais
vė! Šalin kritika! Mat, paverg
tas žmogus neturi teisės jų kri
tikuoti. Tiktai juos girti ir auk
štinti turi teisių.

Tatai matome Vokietijoj, Ita
lijoj, Rusijoj, ir Lietuvoje ne 
ką geriau buvo prie Smetonos. 
Kritika Rusijoj, Vokietijoj ir 
Italijoj reiškia mirtį, ne ką ge
riau reiškė ir Lietuvoje: pakri
tikuosi Smetoną, kildavo di
džiausias triukšmas: policija ta
ve veda, tardytojas tardo, ka
ro lauko ar apygardos teismas 
tave baudžia iki gyvos galvos. 
Bažnyčių varpai zvanina! Už

kaip Stalinas trpekistus ir ki- 
-tus ne stalinistus.

■ Kai 1934 metais vienas pu- 
stagalvis šovė į prezidentą Dr. 
Terrą, už tai, kad jis, padaręs 
pučą, “pataisė” senąją Urugva
jaus konstituciją, tai aš pagal
vojau: vyruti, laimingas esi tu! 
Po metų tu busi laisvas dėl 
dviejų dalykų: 1) todėl, kad Šo
vei ir nepataikei, ir 2) todėl, 
kad ne Lietuvoj esi. Lietuvoj 
už tokį “darbą” smetoniška 
žvalgyba tau j gyvam skūrą bu
tų nulupusi, butų tau kojas ir 
rankas išsukinėjusi, — butų ta
ve skradžiai žemėn pasiuntusi!.!

Sakykite, ar gi tasai pirma- 
sai ir paskutinasai Lietuvos pre
zidentas, Antanas Smetona, nė 
fenomenas? Argi nevęrta jį pa
rodyti pasauliui, ir net pasiūly
ti laisvės simboliu kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą ?

Urugvajaus prezidentai netu
riu teisių šaudyti žmones arba 
juos kalinti už prezidento kri
tikavimą. Kritikudti galima, tik 
šaudyti draudžiama. Gi prie 
Smetonos Lietuvoje buvo at
virkščiai: ten buvo ir tebėra ga
lima žmones šaudyti ir kalinti, 
bet buvo ir tebėra draudžiama 
kritikuoti. Ten žmogžudystė 
buvo ir tebėra aukščiau kriti
kos, — ji “kilnesnė”, “tautiš
kesnė”, negu kritika.

Kas gi, paliau, butų atsiti
kę, jei visa musų tauta butų 
pasekusi A. Smetoną, — jei 
kaimynas kaimyną butų šaudęs 
ar smaugęs už pakritikavimą. 
arba, daleiskime^ pajuokimą ve
damos tvarkos jo ūkyje?
“20-to Amžiaus Barbarizmas”

Jei Smetona taikė mirties 
bausmes ir kalėjimus savo pi
liečiams už kritiką, už politinį 
pasipriešinimą, už nepaklusnu
mą, tai kaip turėtų elgtis lie
tuviai vyrai su savo žmonomis, 
kurias jie pagauna besvetimote- 
riaujant? ,

Smetoniškai galvojant tektų 
atsakyti: reikia jas kankyti, ! v i į •> 4;. j'- ,. »* f; • <• >' • vmucyti, jmesti į tamsų skiepą, 
paskui už- plaukų ištraukti ir 
pakarti!

šis atsakymas taip pat yra 
labai logiškas staliniškam ir 
hitleriškam galvojimui bei “fi
losofijai”.

Tai 20-jo amžiaus barbariz
mas, pilnoj to žodžio prasmė
je! '*

Montevideo, Uruguay.
(GALAS)

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu O Sienų Tailu

Vardas ..............._................................

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

Telefonas ................... _...................

No. 2923—Nerti uždangalėliai kėdei pagražinti.

fNAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2923

| 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.... ........

I Vardas ir pavardė.......~......................   —

Adresas.......—................

Miestas ir valstija_____________ — —■____ _______ _————

ką? Už tai, kad kritikavai!
Tai biauriausias dalykas, ger

biamieji piliečiai! Tai chuliga
nizmas ! Smetonai buvo “gali
ma” net vyriausybę nuversti, o 
tau net kritikuoti negalima. 
Reiškia, Smetona buvo tavo po
nu, o tu buvai jo baudžiaunin
ku, su kuriuo jis darė ką no
rėjo: norėjo — sušaudė, norė
jo — pasigailėjo.

Nedovanotinas dalykas! Į 
tuos kapus, į kuriuos šiandien 
verčia lietuvių lavonus Hitle
rio diktatūra, vakar į tuos pa
čius kapus vertė Smetonos ir 
Stalino diktatūros!

Dėl Smetonos
Hitleris ir Stalinas — sve

timtaučiai, tai ne taip ir skau 
du. Bet Smetona — “brolis, sa
vas žmogus, tautos vadas”! Ta
sai “tautos vadas” šaudė tau
tiečius, bet bučiavosi su Ilgov- 
skiu, kuris Palestinoj nupirko 
A. Smetonai nemažą dovaną.

Dar vieną dovaną bučiau ga* 
Įėjęs padovanoti’ ponui Smeto
nai, jei jis, važiuodamas į Š. 
Ameriką, butų pravažiavęs Mon
tevideo uostą. Bučiau sušaukęs 
į tą uostą visą Urugvajaus liau
dį pažiūrėti tą lietuvišką feno
meną — tautos vadą, kuris šau
dė ir kalino savo tautiečius, ne 
ką mažiau kaip Hitleris Žydus*

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8e,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

I■ I ! !■■■

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS LINOLEUM-

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas fcv 

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

J°KS_ dienynas nestengs 
v< užrekorduoti visą skai
čių išvengtų nesusipratimų, 
.pataisytų klaidų ir išgel
bėtų padėčių dėka klus
naus jūsų tarno, telefono!

o k s asmuo nestengia 
tinkamai suskai

čiuoti žink- 
snius, ku- Į 
riuos telefo- į 
nas sutaupo i
Atsukite “THE

-kasdien—arba išspręsti kiek 
sugaišties ir vargo jis pa
šalina.

Telefonu pašaukimas nu
neša jūsų asmenybę per 
visą miestą, teikia progą 
abiejų pusių klausimams ir 
pastaboms.

Ar ir šiandien nelaukia 
kas nors gero žodžio iš jū
sų?. .. Illinois Bell Tele- 
.phone Company.
TELEPHONE HOUR” kas

Pirmadienį 7 P. M., Dienos šviesos 
Taupymo Laiku, WMAQ.

METINIU PARDA-’ 
VIMŲ GALAS

BARGENAI. KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ

Atsilankykite ir Persitikrinkite.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

fR*ght«r»d Trod* Mark

15 pink <x y«lk>w ųoM flllnd 
Guildit* bock,;.. .$33.79

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

15 |«weĮi, pink <x y«ttow gotd fllled
«M», Gulldit* bock....... .$33.73

•R««. U. S. Po*. Off.
. Pcrtenh Pending

BEGEMAN’S
: DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVES 

4184 ARCHER AVENUE 
3142 WEST 63rd STREET

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Ae--

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padargtus 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 pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies t. R Y PKE VI ČIA gyvasties

i J.ANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 
RAKANDŲ .(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

. ♦ • .1 / . . , ■ • •• * .

1940 Packard ...................... $695
1939 Plymouth 4 Durų ....... 395
1938 De Soto ........................ 345
1937 Ford .............................. 19.5
1937 De Soto ........  235
1936 Plymouth Sedan ........... 165
1936 Buick Sedan ............... 195
1935 Plymouth Sedan ............ 95
1934 Plymouth Sedan ........... 65
1933 Plymouth Sedan ............ 35

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey -
Atdara vakarais ir sekmadieniais

į Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

i J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime' visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne- 
mokėmb apkainavimo.

Tel."CRAwford 0619
‘ *' 'nepilnai Apdrausti—

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

PRAISED 
FR0M 

COAST 
TO

COAST!

No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quicidy relieves 
itehing soreness and starte right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo. -»

MIDDLE-AGED 

PEOPLE
are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den* 
turės f reųuently cause this conditlon 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others, 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Any Data U»a

LISTERINE ANTISEPTIC
Rjh AfoAa Vaur BtMŠh
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Užsakymo kainas
Chicago  j e—paštu: 
Metams$8.00 
Pusei metų’4.00 
Trims mėnesiams 2.00
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“Aišku, tuo pačiu ląiku, kad Britanijos ir Ame
rikos valdžios negalės visomispa j ėgopiįs padėti Ru
sijai, jeigu joms nebus ątsjdeįsta^ pąsjaptięs šydas, 
kuriuo tenai yra viskas apsįaųst^. ^y}$tu valdžią 
turi bųt pasiruošusi aiškiais žodžiais papasakoti apip 
Rusijos gamybą, Ęusijps nuostolius žmonėmis ir gin
klais, apie Rusijos nuptaiką ir Rusijos planus atei- 
ĮUųį.1?

toftg gyvenime Stalino diktatūra turės 
“IJP§įrengti,, ir dųp$ save išekžaminuoti, kaip naujokas, 
W4s'i liąriugip^ ...... ’ '
Cl

A

V

Gandai ąpie slaptas Stalino derybas 
su pačiais

Švedijos diplomatai, komentuodami Vaino Taimerio 
pasakytą per radio kalbą apie Suomijęs taikos tiksjus, 
pasakoja, kad suomiai turi žinių, jogei Stalinas vpdą 
slaptas derybas su Hitleriu dėl separatinės taikos. Suo
miai norį padaryti taiką su rusais, pirmiau negu Stali
nas susitars su naciais.

Hitleris siūląs tokias sąlygas Stalinui: Vokietija pa
silaikys užkariautas sovietų teritorijas kartu su Ukrai
na, išlyginęs dabartinę fronto liniją, bet Maskva paliks 
sovietų rankose.

t

Tai yra gandai, apie kurių tikrumą sunku ką. nors 
pasakyti. Bet į akį krinta tas faktas, kad nacių divizijos

* * A ' ‘ J * '

jau seniai paliovė ėjusios priekyn centro fronte, Mąskvos 
link. Bolševįkai giriasi, kad jie čia vokiečius sulaikė ir 
net atbloškė kai kuriose vietose atgal. Tai kodėl jie ne
galėjo sulaikyti nacių veržimosi Leningrado link ir į Uk
rainą? Ekonominiu atžviegiu Ukraina ir Leningradas 
yra daug svarbesni, negu Maskvą.

Maskva yra politikos centras. Jeigu yojriepįai užim
tų sovietų sostinę, tai sugriūtų visas Stajiųp di^tątupps 
ąpąrątas. Gal būt, Hitįęps nenorį kįpąfi Į?ąįsų 
gį savo buvusiam partneriui?

M. pjBĄT MIRĖ
Berlypąs ^ranc^ą, kad Marcę! 

Deat mirė nuo — PQ P^“ 
sikėsinįmo Įjrie§ jo ir Laval’ip 
gyvastis, nęsenįąį įvykusio Pa
ryžiaus priemiestyje. Pierre Li - 
vai pąsitaįsę ir j0U išėjo iš 1 - 
goninės. Buvo pranešta, kad ir 
Deat sveiksta.

darbiaviinų” su ybkj.efįja šali
ninkas Fpapcųzijojp.v Jisai prie
šinosi karųį sįjį Vokietija. Prieą- 
kąripėje Francuzijoje jisai bi|- 
vo suorganizavęs vadinamų 
“neO-socialistų” partiją, kuri 
agitavo už susitarimą su hitle
riška Vplpętiją.

Jei yra teisinga žinia, kad M- 
Deat mirė, tai naciai neteko 
I , «. W 4 t 4 r •.♦ » • « » * » .V 4 » »»•• M

vieno stam^iąipsiųjų §ąvp rėn|ę- 
jų Francuzijflję.

KODĖL FRANČUZIJA 
SUSMŲKp

Anglija ir Amerika nežino, Ma 
padėtis Rusijoje

•’ v

Prezidento R($sevęįto paskirtį Valstybių
delegatai į Maskvos konferenciją jąi} yx$ jr pe
riasi su anglais. Amerikos delęgąpįjąį 
ell Harriman, o britų delegacijaj — ^ęąyęrljp.ęį:.

MąpQH)a, kad tos delegacijos Per W
dienų, jei ne anksčiau. Jos tarsis sų spyįtęfų ftpię 
tai, kękįą pagalbą Anglija ir Ameriką galį gutęikti yu: 
sams koyęję prieš Hitlerį. Tačiau, kad anglai ir ameri
konai žinotų, kuo jie gali Rusijai padėti, jie turi gauti 
pilnas informącįjas apie Rusijos armiją, jos apsiginklą- 
virpą, kareivių nuotaiką, Rusijos pramonę ir kitus daly
kus.

Demokrątjjų valdžios apie tuos dalykųą ąipl nįę- 
kę nežiųp. Naciai, be abejonės, yra paipfprmųpfį 
geriau, pęs Stalinas ilgą laiką su jais kooperavo, ir Hit
leriu turį Rusijoje daug šnipų. Neseniai pati Maskva pri
pažino viešai, kad Volgoą srityje esą tukstanęiaj žjnppįų, 
kurie tik laukia signalo iš Berlyno pradėti “sabotažą” ir 
“diversiją” prieš sovietų valdžią. Maskva įtarė, kaipo šni
pus ir Hitlerio agentus, kilusius iš vokiečių kolonistų Pa- 
volgės gyventojus; bet kodėl vokiečių kilmės žmonės, vi
są sąyo ąjnžįų gyyępųgiteji Rusijoje, turi būti labiau prie
šingi Maskvai, negu ukrainiečiai, gruzinai, armėnai, (to
toriai ąrfya kpFįfls pors kitqs (tautinės grupės?

Hitleris susiranda agentų net ir tarp pačių komu- 
ųiątų. Ąnąmąt ^tąjįpąą jššaudė tūkstančius komunistų 
partijos vadų ir pareigūnų, Raudonosios armijos marša
lų, genepojų ip kąpįųinkų, žvalgybos viršininkų ir dįplo- 
matipgą tąpųypų^ ątstovų, ąp^altiųjdąpias jups visus pa
laikius ^ląptųs rysįųs su Vokietijos Geštapo. Butų naivu 
mąųyfį, kad PP tp$ kruyinos “čistkos” jau nepaliko Ru- 
sįjpją nė yĮeno nąpįų ągenjto, —- jeigu naciai bųvp įsi- 
skyęrpę j viętaą sovietų valdžioje!

g jięĮjipĮcrątm§ sąyp slppfrų agentų Rųsįjoję neturį. 
Jos stųjų i tąlką Stalinui užrištomis akimis. Pagalbą duo
ti reikėjo urną}; tyrįpėti nebuvo laiko. Bet toliau šitaip

_ 1 • _1 — — _ — A. _1 — T— — 1_ ~ ____ •     

ipą Jtysjjąį turės W teikiamą milžinįgkp mastų, Įcąd jį

Jos stq.jp 

tęstis negali,* ypač kuomet jdaįiar paaiškėjo, jogei para- 
rpą Pusi ją j tyręs bufį tgikiamą milžinišku mastų, pąd jį 
galėtu palaikyti Pr>ešš Hitlerį.

Demokratijos nęgąli leisti, kad joms Rusijoje vėl at
sitiktų panašiai, kaip pęrėitaipe Pasaulio kare, kuomet 
Lpnįpų vųĮjįžįa $ karo ir Amerika buvo Pri"
versta siųsti savo kąriųomepę' į Archangelską ir Sibirą, 
kad ngpąBętų‘į y.bHėęių fankps gįųkjųį, pųrįųps Pųsiįa 
buyo gavusi iš Santųryęg yalstybių.

Taigi' Anglijos ir Amerikoj delegatai, nųyykę į Ifap- 
kvą, pareikalaus pijTpįąųsįa, kfid Stųįįnųs ,‘fųfidengtų pfr 
vo korįąs”. Vįępač 'Ąmerikos korespopcįpųtas Londopę 
apę tai gapo: ... . j-------- .

zįjps sumusįpąs įy kapįtuliapi- 
ja įąbąi nustebino pasaulį. EĮąr 
iki šiol tebėra svarstomos tęs 
katastrofos priežastys. Pradžįo- 
ję daugumas žmonių, rašiusių 

miš jo§ peląi- 
piės kaĮtįpinkųs dąj-įjįnįpjfų ju- 
dėjime ir-vadinamojo “liaudįęs 
fręąntp” politikoje. Jie sakę, kad 
dar^į||įp|<ą ręijkąl.avilnai ir Blu- 
p’o .sąjęiaiįnė^ refprpios gpskaji- 
dę ^apcpzų tautos vienybę įr 
^upąikino jos pasiryžimą giąti 
sąyo kraštą.

Šita atžagareiviu nuomonė ig- 

tus — pav. tą, kad Laval’io rų- 
ąięs polįtikįęriąi jąu §ęnįąi pą- 
laįkė artimus ryšįųs su Italijos 
fašistąis ir Vokietijos pačiais; 
arba tą faktą, kad Francuzijos 
generalinis štabas visai nesirp- 
pįpę pąpuošti ąrmiją modernįš- 
kąip kąruį, pasitikėdamas Mė
ginot Linijos stiprumu.

Visai, kitaip aiškina Francu
zijos susmukimo priežastis ra
šytojas Ny. Somerset Maugham, 
kuris gyveno per eilę metų 
Francuzijoje ir savo akimis ma
tė jos karą su vokiečiais. Savo 
atsiminimuose jisai rašo taip:

“Aš galiu padaryti resumė, 
kpdėl Fpijcpzjją ąusmuko, 
keliuose žodžiuose. įeperąjĮ- 
nis štahąs buvo nekompeten- 
liškas; karininkai buvo tušti, 
menkai susipažinę su moder
niškais karo budais ir nepą- 
kąnkąipąi pasiryžę; ka^ęįviai 
buvo nepatępkįnti įr jiem8 
truko atsidavimo. Nuo žmo
nių buvo slepiama viskas, ką 
jie turėjo žinoti; jie giliai ne
pasitikėjo valdžia ir nebuvo 
į^įtikipę, |<ad kąrąs tiarai pa
liečia jų gyvenimiškus reika
lus. Turtingosios klasės la- 
bjąp bijpjp bolševiko, negu 
Vokietijos viešpatavimo; jos 
pinriiaiisia galvojo,’ kaip ap 
Są.ųgoĮi sąyo kįšeniųs; ' val
džią buvo negabi, nesąžinin- 
ga finansuose ir dalinai nelo- 
jąjį. Ar yra nuostabu, kad 
Francuzija buvo sumušta? 
Butų stebuklas, jeigu ji ne
būtų buvus sumušta.” į

kad francuzai nesutiks būti Hit- 
leyįo vergaįs. Francuzijoje yra 
tpjcętan^iąi dprų, pątrijotingų ir 
4jrąsių Žpiępįų, kurie pąyągįųą 
nušluos.

KAIP MASKVA TERORI
ZAVO SUOMIJĄ 

J .U ',1 . / S1A«;4

W. Maugham tačiau mano, 
Knygoje”, kurią šiomis dieno
mis Suomijos valdžia išleido A- 
jnerikoje, ji parodo dokuiųeų- 
tąis, kaip SSSR valdovai ją 
nuolatos terorizavo ir kišosi į 
jęs politiką, nors 1940 m. ką- 
vo mėnesio taikos sutartyje jie 
buvo pasižadėję respektuoti 
Suomijos nepriklausomybę. Pa
vyzdžiui, Suomija norėjo suda
ryti bendrą apšiginimo sąjun
gą su Švedija ir Norvegija. Kąi 
tik Maskva apie tai patyrė, tuę- 
jau ji prieš tai užprotestavo. 
Suomijos pasiuntinys Jujo Kuš
ti Paasikivį buvo ' pašauktas į 
Kremlių ir jam buvo įteiktos 
dvi sovietų notos. Vienos notos 
turinys buvo toks:

‘‘Sovietų Vyriausybė gavo 
iš savo ministerio Stockhol- 
me, p-ios Kollontay, žinią, 
kurią jai suteikė Suomijos 
iriipisteris \yąsąstjęrna, kai 
yra ruošiama sutartis tą]TPe 
Švedijos ir Suomijos, kųrįa 
Suomijos ųžsįepių poliįtika 
butų pavesta Stockliolnjo 
kontrolei, Įąip kad ateityj e 
Suomijos užsienių politika 
pus nustaf9111a ne pjsįųkyjp, 
pet Stockl)Qlpae.

“Sovietų’ Vyriausybė laiko-
I ' • *4 ' Ssi nuomonės, kad tokia padė

tis, jeigu1 ji ištiesų butą si ■ 
daryta santykiuose tarp E - 
sinkio ir Stockholmo, reikė
tų likvidavimą taikos sutar
ties, kuri buvo pasirašytą 
tarp SSSR ir Suomijos 194p 
m.’kovo 12 d. Pagal tą su
tartį Suomiją nėra kitos vals
tybės vasalas, kuris nega) 
pasiimti atsakomybės už su
tarties vykdymą, bet suvere
ne Suomių yąlstybė, turinti 
savą pž ‘ 
linti aįlj 
vęs pa^fgąs;
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Šiuo veiksmu pavyko Hitleriui 
tik Lenkiją izoliuoti nuo kįtų 
valstybių, o įgilsiančius įdavi
mus įkąiį tokių tąrcjo buįi, nie
kas neabejojo — juos mini ir 
pats paktas) spręsti tarp savęs, 
nesikręįpjąųt į trečiųjų tarpi- 
ąinįiąyijpą. Štąj tpji etapiškų 
sąįyčių polįtjką, kuria faip di
džiavosi pulk. J.t Rėčkas. Ji tik 
padėjo Vokietijai išspręsti Aus
trijos ir Cekosloyakijos proble
mas, o pačiąi Lenkijai, bė Teše- 
pp, niekę dąugiau nedavė. Pats 
Lępkijos Vokietijos pągrindinis 
ginčo kįaųpiųias taip ir liko ne
pajudintas: Lenkija slapta ruo
šės į R. Prūsiją, Vokietiją — į 
koridorių, l^z'nanę ir Aukš. Si
leziją.

Aiškus daiktas, status kįuo čia 
nebuvo galimas. Kiekvienas tai 
įuto. “Ta naujoji Lenkija, sako 
Nitti, kuri su savo imperialisti
niais įgeidžiais ruošįą sau pa
čiai ir savo ką tik atbudusiai 
tautai baisų JUdiną — jei tik 
klajdos pebus laikų pataisytos 
•— vykdo dvi absurdiškas sąly
gas: atskirdama Vokietiją ir 
Rusiją ir gydama Prancūzijos 
Į^aro ageųtu prieš Vokietiją”. 
Ne tik ji skyrė Rusiją nuo Vo
kietijos, bet perskyrė ir pačią 
Vokietiją. Tuo atžvilgių padėtis 
buvo sunkiai pakenčiama. “Kai 
dėl lenkų koridoriaus, sako Ma- 
sarykas, reikia galutinai pasa
kyti, kad Vokietija niekuomet 
nepakęs esamos padėties, kuria 
Rytų Prūsija yra atskirta nuo 
vokiečių Reicho”. O maršalas 
Fochas nuostabiai nujautė, kad 
“ten (koridoriuje) slepiasi se
kančio ka**o kibirkštis”.

Žinoma, pavojų iš Vokietijos 
galima buvo koinpcnsuoti ge
rais sąplykiaįs su kitais kaimy
nais. Deja, ir čia Lenkija savo 
dideliu apetitu ir savo konser- 
v.at)škųipįi sįąpaįkipo yisękį pa
sitikėjimą. Su Čekoslovakija su
sipyko dėį Tcšeno, (tai visai pe- 
lepkiškas kraštas!) su Lietuva 

1 dėl Vilniaus, sų Soy. Rusija pc- 
gąlėjo geriau sugyventi, ypač 
bijodama, kad geresni šu ja 
suutyLiai nepaveiktų Lepkijos 
vidaus sąptvarkos. Dideli skai
čiai gudų ir ukrainiečių taip 
pat buvo kliūtis. Be to, ne pa
slaptis, kad Lenkija savo rytų 
sienų ųeįaikė gąlutinoipis. Te
gu jų ir nenorėta atstumti iki 
1772 m. sienų; bet paeiti pietų 
kryptimi iki Juodų^įę^ juros

' Pilsudfe §yaJ°h<"• 
iMty ik wnu lai^ n,až- 
IIF rtF>’,da’"as

Pctli uri?; m gcrcs' 
m sąnįykiąi buvo tik su Rumu
nija, bet ir čia didelio nuošįr- 
duiųo nesimatė, juoba kad siek
dama savo istorinių santykių 
su Vengrija, Lenkija slapta rę- 
mė vengrų revizionistinius pla
nus į Transilvaniją.

Iškėlusį savo restįtuęinius no
rus dar nepriklausomybės kovų 
metu, Lenkija, nors kaip vals
tybė nedalyvavusi D. kare, dau
giausia iš to karo “laimėjo”. Be 
tvirtos istorinės, tradicijos (kaip 
tetute’ >»-

R rart0 
SpFėjf? ikppti j flirtoj>| yAlsty- 

’srBa. įotfe. ii 1»»- 
fte <įė‘,,l?!>jo kfęipp i kai- 
rnypuji. i'hliiteii'ę va>s- 
l-yf^s, Jąįk.ėsi u^s|p|)įp pvlitikos 
principo: piaųp k^|piynu kai- 
niyųai yra mano <|fapįjaj. Ta
kiau sayp rfaliomįs g^Įijpybė- 

’ -‘įfc vi.
vals-

1 buvę 
užmiki senąją .“Res-

• * • J • * 1
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turėję tięk ita.kos, k^’P Lę»^į- 
joje.

Lenkijos nacionalizmas irgi 
rėmėsi aristokratijos ir bažny
čios nacionalizmu. Kitaip ir bū
ti negalėjo. Tik toks nacionaliz
mas buvo patogus Lenkijai, nes 
net vad. kresnose ir ponija, įr 
bažnyčia buvo perdėm lenkiš
kos. Gi nacionalizmo apsireiški
mas žemesniuose sluoksniuose 
SĮukęįlą panašą nųsitęiįkijną įr 
gaųšiųgosę tautinėse mažumo
se. To Lęnkįja labai bijojo įr 
visiškai neįęleravo.

Kai kas mano, kad federaty
vinė ĮLcnkija, kokią ją iš pra
džių įąivaizdavo J. įhls.udįkis, 
bųtų (įąug gyyemmiškesp|ė. 
Muins rodos, — anaiptol! Fede- 
ratyvįnės valstybės icįėja šiaiųe 
tajųtipių valstybių laikotarpyje 
iš viso ^unkiąi įmąpoina. I)ąr 
sunkiau ji butų įgyyęųdintą 
Lenkijoje. Federatyvinė valsty
bė nuolat butų išgyvenusi susi- 
durimus tarp lenkiškos ponijos 
ir bažnyčios — ir nelenkiškų 
“žemųjų” sluoksnių. Federaty
vinė Lenkija dar greičiau butų 
suskilusi, negu centralizuota 
Lenkija. Be to, federatyvinė 
Lenkija butų turėjusi apimti 
daug didesnį plotą; ji tikrai bu
tų siekusi 1772 m. ribas.

pap didesnių pasėkų ręstitu- 
cįjęs idėją tųfęjo Įąrpfąutjneję 
plotipėję. Jau pipųiaisiais ne
priklausomo gyvepimo njetųis 
jLiępkųja susidūrė sų nenugali*' 
.momįs kliūtimis. Tokia, kokia 
buvę sukurtą, Lenkiją fęlį grą
žu iiębųyo pątenkįnta. Neturė- 

nąturąlįų sįęnų ir nei su 
yięųiį kąjpiynįi nepąlaikydąiųą 
^aįjgįškų santykių, ji ėjo labai 
ąlįdžiįi m pavojingu keliu.
‘Vpkįętija, bę abejo, ne-; 

gaįęjo- įi.utį nei gero sugyveęi- 
mo, nei pasitikėjimo, kiekvie
nam buvo aišku, kad didelės ir 
galingos Lenkijos sukūrimas, 
taip brangus daugęlįuį prancū
zų, buvę nukleiptas prieš Vo
kietiją. Siena su'Vokietija pra- 
vesta labai “peracijonaljai”. N.e- 
žiurįpt, kąd Vokietija po Ver
salio su.tąrtįęs sinapkįai suma
žėjo, jos sieną ilgis padidėjo 
500 km. Kol karinė persvara 
buvo Lepfeijflg jr įfįį sąjungi- 
ninkčs Prancūzijos pusėje, ta- 
sis sienos prailginimas Vokieti
jai buvo labai pavojingas. Bet 
šiai pastarajai inilitariškai su
stiprėjus, lazdą atsisuko antru 
gajų. Lepkija pasidarę ląįiąi 
lengvai sužeidžiamą vįsų įlgų 
pasieniu.

Iš pradžių nei Lenkija nei 
Vokietija esama padėtimį nebu
vo patenkintos. Jų problemos 
Achilo kulnimi buvo Dancigo įr 
koridoriaus Įįją.ųšimai. Vokieti-

tinkamp ,<įu jųojneptų; sėųpsios 
pesjĮiibljįyos fttstątyjiį^ jy paų- 

jj^ yjs dėl-
v

pu?k 

teur6s 
— i? Upytei
Se Rrb?-

sa,‘- 
t-'i vi ninkių yalslybių. Tok n, pąt 
RW ?F W rF-

į|s tyip pą| guvųjį tau-
fi/iiii i’Ftete- Bi»yesh
ra ‘tep §<9y- ir P5“- 

W teeB teFi” 
^isiti- 

ĮF W Hetuvą,
Ttas Rygos ne-
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J

1H J?olltlkę ir ga~ priliptas ant są-

“Sovietų tyy^japsybč pata
ria Šąę/pįjąį įverti kas yrą 
anksčiau pasakyta ir pagal- 
ypti ąpię pasekąs, kurias at
neš tokios lįųši^s Nutartis, pa
daryta su syetim^i valstybę, 
peišimant Švedijos L”
Šitoje notęję bųlšeyikąi aiš

kiai grasino Suomijai, kad jie 
nutrauks taikos ^ąjitykius su 
Suomiją, j(ęįgįį jį drįs’stę^ į ąp- 
Sigynin}9 ūpingą su Skapjįįpa- 
yijos vaįsĮybęppŠ.

Maskva kišosi į Suomijos 
Prezidento rinkimus

Antra nota, kąrią Molotovas 
pereitą gruodžio męnesį įteikę 
Suomijos pasiuntiniui Maskvo
je, lietė Suomijos Prezidento 
rinkimo klaus mą. Ji skamba 
taip:

lio sutartis paliko neišspręstų 
sienų su §. ’ Pąsiją kfąpsimą. 
Lenkija čia nenorėjo pripažinti 
nei savo pačios, nęi Lietuvos, 
nei trečiųjų vąlstyjiįą sprępdi- 
ino tol, kęl 1&?3 pji. aipbąsądp- 
rių konfcręnęįją pesąnkcĮj olia
vo jos visą eilę saųyališkai įvyk
dytų veiksmų.

Nuo šių dviejų pyinęįpų su
derinimo priklausę yįsa Lenki
jos ateitis. Vienas — tautinas ir 
centralizuotos valstybės — prin
cipas lėmė jos vidaus santvar
kos raidą, antras — senosios 
Respublikos — diktavo jai už
sienių polįtiką. Be abejo, jįe 
abu buvo gjaudžiai susiję įr 
vienas veikė kįtą. Užtat Lenki
jos vidaus raidoje rąnjapie iš 
vienos puąes uitrademokratiz- 
mą, arba (Jeiųokratiją, ((beąt 
tam tikrais periodais),1 kas yri, 
neabejotinas senosios Respublį- 
kos paveldėjimas, iš antros —- 
didelį centrąlizmą ir be gąlo 
griežtą nutau tipinio politiką, y- 
pač vadinamuose kresuosę: Pęz- 
rianėję, Galicijoje, Vilniuje, ku
ri plaukė iš tautinio JLepkijos 
valstybės pobūdžio. Dar dau
giau. Tie cįu mojnęntąį sukūrė 
ir dvi priešingas tendencijas: 
konservą tirpią ir pažangą. Bū
dama senęsids ’Lęnfujop pavel
dėtoja, naujoji Lepkįja labai 
sunkiaį pasidavė pažangai. Len
kiją buvo viepę konseryąhš- 
kibusių valstybių. Jos religinį, 
ekonominis ir socialines gyve
nimas daug Įk.yr j^yėpavo dąp 
XVIII ą. orii. Niekur taip nesi-1 .. . v •• 1 • 'H •
matė į ąkią įsącįąliųe nelygybė, 
kaip Lenkijoje. Tik tarpais pra- 
sivęrždPYP žemesnieji slubks- 
pįąį į reikšmingesnę poziciją, u 
šiaip visą ppręndžiamą balsą tu
rą j ,0 poniją, kaip tam tikrais 
prįvilegijuoiąs luomas. Tą kon- 
spryątįškųpią smarkiai rėmė ijr

- tautinės įr 
— prįn-

reikalą arbą ąavįnėti kokių 
nors patarimų apie tai, kį 
Suomija tur ripkti savo nau
ju Preziden u, bef mes aky
lai sekame ųasįrupšimus rim 
kiniams. Iš to, kas bus iš
rinktas Prez|dejiti|, mes sprę
sime, ar Suomija nori taikoj 
ąu SSSR.

“Aišku, kąd jeįgu bus išb
rinktas Prezįdęptų ,toks asr 
muo, kaip Tąnper, Kivimaki, 
Mannerheim ar|ja Svinhufud, 
tai mes padprysiipe išvadą, 
kad Suomiją 1 ” ,,L!IS!?RF? JSjkyf1?

taikos sutarties, kurią ji pa
darė su SSSR.”

• 'i: X

Šjtpkip begėdiško diktavimo 
kaimyninei yalstybei, ką ji pri
valanti ar pęprivalanti rinkti 
Savo Prezidęptu, dar lur buį; 
nėra bųyę dipjonaatijos istorijo
je.

Įdomu, kąd StaĮipąs pirmoje 
vietoje pareikalavo peripktį 
Prezidentu Suomijos socialde
mokratą vado Vaino Tąnner’įo. 
Socialdemokratų partija Suo
mijoje yra stipriausia politinę 
organizacija, tačiau preinjiąu^ 
kliką turėjo cįrąsos reįkaląųtį, 
kad Suomija neripktą į Prezv- 
dėritus tęs partijos lyderiui

Suomijoj Į,įąip įf ^niau Vo- 
kiętijoje,' bol^kaj" |ajĄisiį 
neapkenčia socįalfleippkrątų. 
Maskva ir jos jarnąi sutinka gfi- 
riau kooperuoti su naciais ir 
fašistais, bet tik ne su demo
kratinio sęcialįzipp atstovais, 
Čia cįjir karją matome visą bol- 
Seyiįfnę reąkcingupią.

kija gį h^įyųnųs ž j Ry 
"1

Y4*- te h 
vert^, ko| įį 
Pruėjį<!&” K’las tekH 
GraH^is-'
j°s Į?rjfįiųja upe Pfųtijps JUTOS, 
taip pat aiškiai nujnatj, ka<J 
Len|ų'|^ <į|) to ar vė7
Ha"' fyįigrumį siį ' yoįieųja.”. 
193Q p?, $iltų taįk-
raštf?
Pie )Į.eįfy.e’18iąing tyfįi y,ų- 
kietmįl), .'kuriaųje VgĮuetija 
bus IMMte R8 ' 
do(Į)..,

Vėliau, kgi Hitlgns sukurė 
Vokietijos galybęi Lenkija pati 
ėmė iešjfotį sų y^įęfijp 
vivendi. Dabar ji jau mažiau 
galvojo apie Rytų Prūsiją. Jai 
svarbu biivb arta išlaikyti sta
tus quo, arba bent padaryti pa
togius mainus. 1934 m. Fįjsųds- 
kio-Hitlerio nepuolimo paktą 
lenkai aiškino, kaip ginčytinų 
klausimų su Vokietija likvida
ciją. Tačiau tokis aiškinimas 
neatitiko realią. dalykų padėtį.

Mm w Mv
Publiką” ir SĮftf/HfFĮM Pla‘ 
bus. Tąčįaų L^pkįjtt tp Įiępiokė- 
jo padaryti. Iy Į^tįįįiję^os teisę 
ji norėjo pritaikinti ypač Lie
tuvai.

(Bus dagiau)

Garsinkitčs “N-nose”
)
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(Tęsinys)
Jau beveik ipetąi, kaip jis 

kartu su Elze dirbo Pas gaspa- 
dorių. Bet ligi tol nebuvo įsi
žiūrėjęs į mergą. Jis ją pažino 
tik kaip darbo jėgą ir žinojo, 
kad pjaunant rugius ar krau
nant šieno vežimus jos raume
nys buvo tvirti, visiškai lyg ne 
mergos. Daugiau jis ja nesido
mėjo ir nematė, kaip kartais 
merga jį žvilgsniu smaigstė ir 
baltus dantis pro raudonas lu
pas rodė.

Jis nejuto meilės. Tos mei
les, Kurį ^isyose jnėnečienpse 
gimsta. Meilės gježpos ir nai
vios. Nemokėjo taip mylėti, 'ta
čiau jis buvo sveikas Vyras. 
Kupinas jėgų. Tiesa, jas dar
bui tenaudojo. Bet žmoguje yra 
dar kažkas, ko nevalioją sury
ti darąsi Jąs kulkas reikalavo 
savo dalies. Ir užtat berną jau- 
dipdayp fpęrgų liek™ kūnai, pro 
sijonų pądalkas baltuojančios 
blauzdos, darbymečio metu svai- 
gipąg pioterų prakaitas. Tada 
sųĮuĮdąvo pa^utiškąs troški
mas. Bet tai būdavo trumpam. 
Ėetkąr’čiąis. G^vąlįšf<as.'"

Po Įp — yėl ^arbas sunkus* 
Ir visiškas nutįsusio gyvulio ra- 
mupjąs.

Tokia būtis.
Ir dabąr — stąiga — ženy- 

tįs.
Bernui galvą sukosi. Jis ėmė 

atydžįaų į El$ę žiąrpt. Užsislė
pęs kur prakeršom iš paslapčių 
žiūrėti.

Merga kaip merga. Tik gal 
kiek per jauųą. šešetas-^ępty-

K’Hty ^i4'frric- 
Tik 'perdaug plepi ir linksma. 
Tai jam netiko. Ji erzino so
drių lupų juostele apvestos dvi 
eilės blizgančių baltų mergos 
dantų. Ypač tada, kai toji ro
dė dantis, o jį po raumenis 
ėdančio (įarbo traukė miegas.

Bet šiaip merga šito verta. 
Raumeninga. Tvirto kūno. Krū
tys dideles. Kojų blauzdos, lyg 
pienas. Toki merga. Darbo mer
ga. Taip Petras ją vertino. Pa- 
prasati ir grubiai. Akys jam 
buvo nesvarbų, jomis nesido
mėjo, nors, tiesa, męrgps ir jos 
buvo gražios: mėlynos su švie
siais atspalviais.

Bet bernas buvo nekaltas, 
kad jo nedomino akys. Jis ne
buvo įpratęs būti švelnus. Ir jį 
patį tik dėl raumenų veltino. 
Tik dėl jėgos.

Tačiau dąpgįausįa jį gąndė 
dalia. Dalia! Juk tai pinigai ąr 
žemė. O jis žinojo, ką tai reiš
kia. Gyvenimas jį buvo išmo
kęs tai vertinti. Ir jįs yęrtjnp. 
Jis ir moterį vertino jos dali
mi. Moteris — tai turtas. Jį 
tiek įy tevertą, kiek lurtąs.

Bus pinigų arba šerpes. Jr 
jam nebereikės būti bernu, ga
vo troba, šeimyna. Be vargo. 
Juk tai gera. Juk tai niekuo 
nepamainoma. Tąį visas gyveni- 
mas. Tai buvo svajonė. Bet pai- 
vi. Nes jis negalvojo, už ką bus 
pinigo ar žemės. Ir nežinojo,

New Yorke FĘI atleido kelis pareigūnus ir mano
ma, kad tai padaryta ryšy su jų santykiavimu su Baula 
von Luckner (dešinėj), kuri sakosi esąnti pirmam pa
sauliniam kare pagarsėjusio vokiečių kapitono “Juros 
Velnio” von Luckner pusseserė. Federaliniai agentai iš
tyrė jos iškeltas “pares”, kuriose, girdi, dalyvavę FBI 
pareigūnai. Apie tas “pares” taip pat apklausinėta Keith 
Ferguson (viršuj kairėj) ir Lucky Leak (apačioj kai
rėj).

mįljbtkw pamokos \).i.Tn
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kodėl gaspadorius taip piršo 
Elzę.

Jis buvo ne tiek savanaudis, 
kiek naivus. Jis buvo šiurkštus, 
bet geras. Jei jį kas apgaulų 
— butų gaila. Gaila, lyg nu
skriausto ištikimo šuns. Tokio 
didelio ir perkarusio.

Ir jį ruošės apgauti.
Nes jis nusprendė ženytis El- 

zc. ..
! n . ■ ♦•'4 »Į «* j • i ,J:i. Į. ' ’• (:•••»

Dalia. Prakeikta dalia!
— Ne aš pirmas, ne aš pa-, 

skutinis. Gyvena žmonės — 
gyvensiu ir aš.

Toks sprendimas.
O dar pinigai ar žemė.
Ir |<ąi gaspadorius vėl p.a- 

klausė:
— Na, Petrai, kaip?
Jis, lyg akmenį nuo krutinės, 

sviedė žodį:
— Ją, gęrai!
Gaspadorius tą diejią bųyo 

ląbąi linksmas.
4.

—

ir jums reikia

Musų 
Spaustuve 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Pąrbųs!
Jeigu ęsątę biznyje 
lų, sįęi^ęųtų, J0$k,Q, žinokite, kad 
spaustuve yra pasiruošusi jums pątarpąuti. £tlĮks 
darbą tębųjai? Pąinos kuoprieinamĮausids.'

įnti bi- 
iėNŲ.”

NAUJIĘNQS - 
Į7§9 ^p. Hą^ed ^ Cą^l §§00

Bėdą mergą prikalbėti.
Jai Petras netiko. Toks liur

bis. Ir ąenesnįs už ją. O visą 
žalia jaunystė dar tebebuvo 
prieš akis.

— Žinokis . •. Kaip nori .. . 
Tavo vąlįa. Mes dąporp, ką ga
lim. Nepatinka —: neik. Nieks 
n^yąąp, — kįrlo njergai gąspa- 
dinė.

— Ja, nevarot ...
— 7?ąį ką, gal lu norį, kad 

mąpo vaikas tąye ant savo 
sprando visam amželiui ‘Užsi
kartu. Kad tu to nesulauktum, 
paleistųyp!

Ką gagėjo padalyti mergaitė, 
kurios tėvai tebuyp tįk mieątę- 
įįp grytelninkai ? ’

Ji verkė. Ir tiek.
Vieną sekmadienį Petkas per 

gąspą(Jprių pasipiršo Elzei.
Jis buvo nusivalęs batus, su

sišukavęs jr po kaklu pasirišęs 
švarią skarelę.

Vasąpa ėjo rudeniop, žole 
gęJtp ir'’dąngųs klostės drumz
linų debesų skalomis. Vėjas vis 
dažniną Pfįtė ‘' sąvp švilpynę^ 
Tlu-u, tip-jįūpl 'Vąsąrąs daili
ninkas baigė savo kurinį. Bei 
jo spąlvos bpyo tokios nepąsto 
vips.

Jau po darbymečių.
— Na, Petrai, kada vestu 

vęs? — gaspadorius skubino.
— Man vistiek kada.
— JąJ Kįtą nedalią ant už

rašų. Gerai? ‘ .......   , t.
< — Gępu/ — ir —

Mergos su aiškia pašaipa žiu
rėjo į Elzę, o bernai tiesiog 
Žvengę ir kriukė.

Nieks peDOfėjp ęįit į tyroĮąi- 
čius. Benkartų vestuvės! 0 dar 
pinigus laidyk. Net ūkininkų 
vienturtis ir tas spyrės būti 
brolaičiu. Tik tėvo piktai suol- 
bytąs ši.ąįp ląįp §,uįzįko.

Vestuves kėlė pąts gaspado- 
rįuę. Bet kokios ten 'vestuvės: 
papįęyė metipį aviną, florą gai-

iF Wkl° šiek

tiek alaus užbirbino. Ir viskas.
Keletas desėtkų tekaštavo.

pžtat ir juokęs visas sodžius.
v(ęęėlfy lęflaį dįjj •—

Brolis piovė karvę tr ..d”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooseyelt R<L. Aųstin 1171Pąinąvo pųsberniąi tyčioifl 

Petrui girdint.
O tas vaikšęiojo lyg žemę Par

davęs.
(Bus daugiau)

Garsinkitčs “N-npse”
11 • 11111 •«i •H M »*M MM M«U • • • j«»• ‘
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Ęs^^^te-MATYKITF MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime DIdžįausį rąsirjnkijną

_ Puikios Rūšies

I

S V PASITIKĖJIMU 

^ALIIEO^ 
liimber Co.

LUMBER, MILLIVORK 
Stogam Medžiaga. Mės flnan- 
stiojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAYyNDALE 2630

o dalia, gaspadoriau?
— Kad sakiau bus, tai ir 

bus. Susirokuosim. Nesirūpink!
Jis jau nenoromis kalbėjo 

apie tą.
— Na ka, ženijies? — klau- . ir.sė Petrą kaimyno bernas.
— ženijuos.
— Vadinas, katę maiše per

ki, — pasakė ir juokias.
— Kodėl? — Dalią duos.

Dalią !' Duos tau tokią dar 
lią, kuri už 'kelių mėnesių vi
sais galais rėks.

— Niekus tauziji!
— Patauzisi ir tu!
Bet Petras j tik nusispiovė — 

ir liek. Niekai. Kažką prasima
no. Nori koją pakišt, tai ir ple
pa. Pavydu juk. ■■■>

Kaimo bobos ėmė liežuviais, 
lyg girnomis, įpulti.

— Vienturčio, širdel, darbas. 
Suviliojo mergaitę. Sako, tpjks 
padauža, mergininkas. Kur ten 
Petras! Liurbis toks.

— Reikėtų jam pasakyti. Ap
gaus dar berną.

— Et, širdel, kam čia. į sye- 
timus duris pirštus kišti. Pats 
akis turi — tegu mato.

— Ką, susiėdę, girdėjau jū
sų kieme veselią busią? — 
klausia kaimynė gąspądorienę.

— Taigi, dušęl, žada . ..
— Na kaipgi ten? — pakuž

dom teiraujas.
— Qt tas Petras, baįamu- 

tas ... Lindo, lindo prie mer
gaites —: ir Suėdė. O dar, sako, 
liurbis. Tikėk'bięsuį. Taigi, du- 
šel . . . jau ketvirtam mepesy, 
—- tą ištarė visai pašnabždom, 
— mano senis kai sužinojo, 
dušel, lai ko nepaduko. Tokia Į ’
gėdą, kaipgi, dušel. Ir užsįspy 
re: tegu ženijas, sako. Mokėjo 
suvilioti, — sako, — tegu mo
ka ir iš balos išbristi. Taigi, 
dušeį. Pradžioj spyrės, nė kal
bėt nęporėjo. Ne aš, sako ... 
Bet senis kai prispyrė, algos 
neatiduoti pagrąsė, tai šiaip 
taip, lyg šuo po girnų, prisi- 
rąngė, Tai, sako, ženysiuos, ar 
ką jau.

— Taigi, tąigį, • kąs galėją 
manyti ... -- lingavo marga 
skarele aprišta galva ir šyp
sojos pamėlynavusios lupos, ta
rytum Klausė:

— Ar gi iš tikrųjų taip ir 
buvo? Melagė, tu melagė!

Ruošė vetavęs.
Viso sodžiaus juokąpis.

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAI!
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

y*® 
kliillHV 
L ’IHH «>

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING f ' ’
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius’ rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus Žemą kaina. Musų darbas j 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• fotografas
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos -rųšies su mo
derniškomis u ž 1 r 1- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r"b a s 
garantuotas.'

420 JV. 63rd St 
Tėį. ENQ. 5883-5849

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

( . LIETUVIŠKAS jfARDAVfiJAS

CARR-MOODY IUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. YLCtory 1272
11,. ■ . ’ . J * < . ' J - <

kia

PRAPĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dąbar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
sąugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS apd LOAN ĄSSOCIATION.

INSURED Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
' j . •* « v i M ' t . i ‘

6 vai. vakaro.

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

f

v
•

Piymądįęniais taipgi 7:00 
yal. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir kitus įdomias 

pranešimus.

ĘAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus? Siuskite cavo orderiu^:

areus
RATINE RAD1O 
‘ VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E,S.
. Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
Iįki 9:15 yal, ryto,

S.ųjpątom;? i?uo 8:3qikj.9;U

ŪK ŪF PATTERŪS

Universal Savings
AND LOAN ASS0CIATI0N

1739 SO. HALSTĘD STREET

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Ciiicago, Ui, '- -

Vardas __ _________

Adresas________ _

Miestas

-



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadien., rugsėjo 17,1941
mirazsai

Illmois-Indiana-Michigan-WisconsinŽinios į
Karingas Ūpas 
Am. Legiono 
Konvencijoje
Entuziastiškai Sveikina Ameri
kos žingsnius Prieš Diktatorius

MILWAUKEE, Wis. — Visi 
Roosevelto priešai, kurie tikėjo, 
kad Amerikos Legionas pa
smerks jo politiką, skaudžiai 
apsivylė.

Kuo karingesni kalbėtojų žo
džiai, tuo daugiau konvencijos 
delegatai juqs sveikina. Legio
nieriai entuziastiškai sutiko 
pulk. Knox, laivyno sekreto
riaus ir armijos vado gen. Mar- 
shall pareiškimus, kad armija 
ir laivynas bus pasirengę Ame
rikos teises apginti bet kurioj 
pasaulio dalyje — ir nelauks 
kol priešas paleis pirmų šovinį.

Už Jėgos Vartojimą Prieš 
Hitlerį.

Konvencija priims eilę rezo
liucijų, kuriose užgirs laivyno 
naudojimą prieš vokiečių siib- 
marinus ir karo laivus, taipgi 
reikalaus nuimti suvaržymus 
armijai, kurie dabar neleidžia 
jai kariauti už Amerikos konti
nento ir Amerikos kolonijų ri
bų.

Paradas.
Vakar ^lilvvaukėje įvyko į- 

spudingas Legiono paradas, ku
ris užtruko kelias valandas.

Delegatų konvencijoj yra Da

riaus-Girėno posto komandan- 
tas A. H. Kasper, ir būrelis lie
tuvių svečių tarpe.

Amerikos Legioną suddro Di
džiojo karo veteranai.

Armijos Kvota Lie
pos Mėnesiui - 7,405

SPRINGFIELD, III. — Per 
spalių mėnesį U. S. armija pa
ims iš Illinois valstijos 7,405 
vyrus, daugiau negu pusę Chi- 
cagoj ir Cook apskrityje.

Rugsėjo mėnesio kvota yra 
3,519.

Svečiai Chicagoje
Iš Worcesterio

A. Salašavičiai.
Antanas ir Marė (čekaičiutė) 

Salašavičiai iš Worcesterio, 
Mass., atvyko į Chicago aplan
kyti savo dukrelę, kuri darbuo
jasi šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Kartu atvyko sūnus Antanas ir 
Leo, ir duktė Frances.

Svečiai apsistojo pas švogerį 
J. Alikonį, 324 South Sacra- 
mento bulvaras. Aplankę ir ki
tus gimines, jie apleis Chicago 
penktadienį, nes sūnūs Antanas 
turi grįžti į armiją rugsėjo 22 
d. Jisai turi seržanto rangą.

Kas norėtų su svečiais susiži
noti, prašomi pašaukti telefo
nu, VAN Buren 8539.

Viensėdis Juozas

SVARBUS MOMENTAS IŠ SVARBAUS LOŠIMO

.. . ACME-NAUJIENU Tftiephoto
Stanley Hack, Chicago Cubs’ų trečiasis b'eišnienas turėjo šitaip “namus” pa

siekti, kad laimėti savo komandai punktą, kuris sulygino rezultatą svarbiame lo
šime su Brooklyn Dodgers, stovinčiais Nacionalinėj Lygoj pirmoj vietjo. Chicagie- 
čiai brooklyniečius supliekė dviejuose žaidimuose ir susilpnino rytiečių poziciją ko
voj už svarbųjį ir pelningąjį čampijonatą.

KAIP CHICAGIECIAMS SEKĖSI GRYBAUTI
IR RIEŠUTAUTI INDIANOJ

■ -1       t v , '

Pas Ūkininkus Baltakius ir Druktfenius

savaitės
šiek-tiek 
vis dar
laukų-miškų vaizdai —

Diena Iš Dienos
Kvarantina Jo liet 
Mokykloje

sunkių-skubių 
pasiliuosavus, 

vilioja žaliuo-

Padarė Kratą 
Cicero Kliube

poli-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jfofjn jf. (Suteikto
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ K NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermi t ag t Avė. 
♦447 South Fatrfield Avenue 

Tt\tfonu LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Gražios šiltos malonios die 
neles dar teberieda rugsėjo sau
lėtu takeliu.

Po 
darbų 
žmogų 
j ančių
vykti iš didmiesčio triukšmo ii 
bildesio nelaisvės' pasidžiaugti 
miela gamtuže ir pakvėpuoti ty
ru oru. - ,

I raėjusį sekmadienį, vos tik 
aušrelei švintąnt, su drg. Kar
čiauskais, jų kaimynė p-ia Plu 
kienė ir aš pasileidome link La 
Porto, šį kartą Jurgis Karčiaus- 
kutis šoferiavo.

Per vieną valandą ir penkio- 
liką minučių jau. mes buvome 
La Porto miškuose. Ona su Jo- 
sephina pintines'1 į rankas 
ėmę pasinėrė į girią grybų 
ti.

pasi-. 
ririk-

Dykai

Grybų Nedaug
vyrai važiavome 

pas p?. Dr'uktenius-

Klaasyklte musų rudlu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
močiab, 10:40 vai. ryto iš WHIP stotiee (1520 K.) 

S* POVILU 1ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place , Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Esat 108th Street Tel. Pnllman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Mes 
Portą 
radę namuose, ir pavaišinti kar
šta kava ir bundukemis, išvyk
dami drauge pasiėmėm p. Druk- 
tenienę. Ji būdama tos apielin- 
kčs gyventoja geriau žino kur 
daugiau grybų yra. Bet grybų, 
kad ir su vadove prigrybauta 
neperdaugiausiai, tik p. Kar
čiauskienė buvo laiminga — ra
do tokį grybą, kad vos patilpo 
į jos krepšį. Svėrė arti fešių 
svarų. Jos sūnūs Jurgis žadėjo 
savo mamą su tuo grybu “nu- 
pikčinti”.
• Kada susirinko visi grybau
tojai, pasivalgėm prie gražios 
pakrantės tikrai sveikus ir gar
džius pietus, mudu su Motie
jum dar gerokai saulutėj pasi
kaitinome, ir grįžome dar pas 
gerus naujieniečius Druktenius.

Pas Baltakius
ten pasileidome pas far- 
p. Baltakius, kurių
140 akerių yra apie 7 
nuo La Porto, į šiaurę.

Juos

Skundžiasi, kad vėjas jau bai
gia visus purtyti, o nėra kam 
rinkti. Turi daug daržovių — 
pumpkinų,.“waterme'lqnų” it ki-. 
tokių, — viskas puikiai atro
do. . . . .

Mes su p~le Baltdkytė patrau-'• .. f . F ., 
kerne į jų mišką riešutauti, p. 
Druktenienė su mumis irgi bu
vo. Riešutus skindami turėjo
me daug “foniU”, skambėjo ir 
dainos.

Gera LietuvaiĮė, Linksma 
Mergaitė

• ■■■■', ; -v/

Baltakyte netik yra gera lie
tuvaitė ir labai'iihksma, bet ir 
smarki riešutauto j a. Mus Chi- 
cagiečius ji “subytino”, — pri
skynė didelį maišą riešutų ir 
mums atidavė vežtis į Chica
go. < •• V

Pagalios nuėjome prie šalti
nėlio, kur bėgo; vanduo šaltas 
ir tyras kaip krikštolas. To ska-: 
naUs mineralinio vandenėlio gė
rėme, ir prisiminę užtraukėme- 
“Kur tas šaltinėlis, kur aš jau
nas geriau, kur ta mano mer
gužėle, kurią aš niylėjau. Jau 
tas šaltinėlis žolele apaugo, jau 
ta mano mergužėlė Už kito iš
ėjo — —-

A. Smaleliš Butler 
Universitete

Jaunas chicagietis Albinas 
Smaleliš šią vasarą užbaigė che
mijos inžinierio mokslus North- 
western universitete. Bet jis 
tuomi dar nesitenkiha, ir išva
žiavo tęsti mokslą į Indianapo- 
lis, jnd., Butler Universitete.

Ten lankys specihliiiš kursus.
Kaimynas

o

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

4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1410.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARda 0781

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

far-
O iš 

merius 
ma iš 
mylios

Pirmą sykį teko aplankyti p. 
Baltakius ir su jais matytis ir 
kalbėtis. Beesą malonaus budo 
ir labai draugiški žmonės. Jų 
duktė Josephine dirba Michigan 
City, bet taip pat, padeda ir 
tėveliams prie namų. 5 metai 
atgal jų sūnūs jaunuolis, 21 mė
tų > amžiaus, buvo automobilio 
užmuštas.

Tūli Didelį Sodą
Dabar p. Baltakiai vieni dar

buojasi kiek išgali. Turi dideli 
sodą iš trijų Šimtų šešiasdešimts 
vaismedžių ir daug gėlynų. 
Obuoliai, pyČės, kriaušės taip ir 
geltonuoja prikritę ant žemės-

Stato SuLmarihtis 
Wisconsme

MANIT()W0C, Wis. -- Ma- 
nitowoc Shipbuildįrig Čoinpany 
čia stato 10. submdrinų U. S» 
karo laivynui. Viehą jau baigia* 
o antrą bildėjo.

■ ' ■ ■ 1 j—* ■‘■‘r ’

Chicagietis Rymkus 
Notrė Dame 
Komandoje

SOUTH BEND, liul. -
saus Notre ? Džtmė ūhivėršitėtd 
footballo komandoje šįmet los 
jaunas Chicago^ Loų
Rymkus. Jisai yra iš Lindblom 
LĮigh, kur pasižymėjo footballo 
lošime. Rymkus buš “tackle” 
pozicijojė.

Gai>

CICERO. ,— Apskričio 
ei ja iš Willow Springs naktį iš 
pirmadienio į antradienį užklu
po apie 75 vyrus ir moteris lo- 
šiantčius pinigais Rock Garden 
kliube, ties 2131 S. Cicero avė.

Areštavo 10 tarnautojų, sa
vininką Joseph Prarrillo ir 
konfiskavo pinigų lošimo ma
šinas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John J. Prazal, 40, su Anna 

Jurokas, 40
Valentine M. Kasluga, 22, su

Helen Urbanski, 19
Luther Bostick, 25, su Dy- 

ane Juška, 26
Gene Simonsen, 27, su Ruth 

K. Dienes, 32
Valentine Pieczyrak, 48, su 

Mary Rūkas, 42
Frank Kasai, 26, su Mildred 

Lanko, 21
Leo Vaičkauski, 26, su Irene 

Ruszyk, 25
Lon L. Labanauskas, 27, su

Josephine Girdžius, 22

Reikalauja
Perskirų

Julia Petrick nuo Juli.us Pet- 
rick

Lillian Mileski nuo Edward 
Mileski

JOLIET, III. — 36 mokiniai 
Washington pradinėj mokykloj 
buvo padėti po kvarantina. Vie
nas mokyklos mokinys, 12 m. 
James Kellenbach, mirė infan
tiliniu paraližu.

KITI_LIETUVIAIDAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gauna
Perskiras

Justina Pauls nuo Peter D.
Pauls

LIETUVIAI

GIMIMAI 
CHICAGOJE

ALESKY, Marčia, 4153 West 
21st Place, gimė .liepos 28, tė
vai: Frank ir Sophie.

STEPANOVIC, Barbara E., 
2858 West 25th Place, gimė 
rugsėjo 5, tėvai: Paul ir Emily.

Permainos Policijos 
Departamente

11 naujų seržantų
• Policijos koinisionierius 
man pakėlė į seržantus 11 
licistų, ir iš vienų stočių į ki
tas perkėlė 13 leitenantų, 
seržantų ir 83 patrolmenus.

Kelios permainos buvo pa
darytos Bridgeporto, Deering, 
Stockyards ir Maxwell nuova
dose.

Ali- 
po-
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AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

dėlibj pagal sutarti.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Krfeivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
’ 756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2121

nuo

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 , 

SereHomis ir Medei, pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas REPublie 7868

Ofiso Tel. VIRginia 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 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

8

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645' So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublie 4688

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Ėmergencv; MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DIt. IIEIiZMAS

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. Wh St.. "eto’i Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 143L1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Te!. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VTOtory 2679

i
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NAŪJiW>S, Cficago, iii.

AFRIKOS MIŠKUOSE GYVENA DAR MA
ŽAI TEIŠTIRTU NEGRU GIMIMU

Šiandien beveik visų Afriką 
yra pasidalinusios įvairios Eu
ropos valstybes. Tačiau Afrika, 
tas didžiulis žemynas, apaugęs 
atogrąžų miškais, dar ne visai 
tėra tinkamai ištirta. Didžiuose 
nj išpuošė, džiunglėse gyvena 
įvairių negrų gjmipių, 
gyvpųinjas, papročiai baltajam 
^inogui (j a r mažai tepą žiųojpa. 
Esamą nęt negrų gųpinių, apie 
kupų gyvenimą bą|tasįs žio
gus beveik visai nieko n£žipp.

Štai prieš kiek laiko vienas 
anglų mokslininkas Lilijus Stq- 
peris, surado dar beveik visai 
ųežm,on}$ žipogųi
negrų giminę, kurios pąppąčjai 
ypatingai keisti- pats Stoppris 
bpvp gimęs Ąfrikoje, nes jo tė
vas čia buvo inisįjpnieriųs, to
dėl su Afrika buvo gerai susi
gyvenęs, pripratęs prie jos kli
mato. Jaunas Stoperis lankė 
mokyklą, o vėliau net studija
vo Anglijoje. Stoperis nutarė 
atsidėti Afrikos tyrinėjimams. 
Įr jis kčJipyp pę ĄfyĮkos priš- 
kų$, apĮaųĮcė įvairias negrų gi- 
mipps,'spsipąžin# su jų gyypni- 
mų? tikyba, papročiais. Stųpe- 
ris patyrė daug kę nepaprasti 
įdomaus. Tpse kelįonėse jis už
truko labui ilgai, artimieji lau
kė, kad jis tikriausiai bekeliau
damas po miškus ir džiungles 
žuvo ar tai nuo čiabuvio ran
kos, ar buvo sudraskytas kokio 
laukinio žvėries. O žūti Afrikos 
miškuose yra nepaprastai leng
va, nes čia civilizacijos dar nė
ra nė žymės. Tačiau Stoperis 
nebuvo žuvęs; jo kelionės sekė
si ir jis patyrė daug ko naudin
go. Jdomiąusiąs dalykus čia yrą 
tai, kad StoperĮui pavyko su? 
rasti'ųegrų giminę, apie kurią 
iki šiol beveik nieko nežinota. 
Ta giminė vądinama nirohais.

i Jų tėra ne(|ąug, gyvena ijjeįžep- 
giamupse mį^kųdse, npo visų 
aLsisky/e,44ĮŽ3idarę. ^ypjiąi ųe- 
turi nieko bendra net su kito? 
mis negrų giminėmis. Baltųjų 
žmonių, apie kuriuos jij yrą 
girdėję, jie visiškai nekenčia.

Stoperis nutarė šitą gimįnę 
arčiau ištirti. Tačiau buvo la? 
bai pavojinga mrohų tarpe par 
silikti, nes tie galėjo apipulti ir 
nužudyti. Bet Stoperis nutarė 
rizikuoti: jis atsikėlė arti mroj- 
hų gyvenamų sričių ir čia pa
sistatė palapinę. Kai pipohaį 
pąipatė naują palapinę, jie pa
leido šunis ir užsiundė ant Ški
perio. Baisus šunės kelias dieT

■

EMILIJA S 
po tėvais 

Pyveųo yVapkegan, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 d., 1941 m., sulau
kus 40 metų amž., gimus 
Waukegąn, III.

Pąliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, 2 brolius: Pran- 
cjškų ir Steponą ir jų šeimas, 
seserį Valeriją Sheean ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
Nemanaich koplyčioj, North 
Chicagoj.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 18 d., 9 ‘vai. 
ryto iš ko.pl. į Immaculate 
Concęption pąrąp. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten .bus nulydėtą į Ą§cęp- 
sion ‘kapines.

Visi ą. a. Emilijos Skruz- 
dienės giminėsj draugai Ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:'
Vyras, Broliai, Qipi.

Laid. Direkt. Nemapajch, 
Tai. North Chicago 112.

nas neleido iš palapinės nė no
sies iškišti.

Per tas dienas Stoperis pa
stebėjo, kad mrohų giminės 
vyresnieji nešioja raudonos 
spalvos prijuostes. Stoperis 
tuojau suprato, kad šitai gimį- 
nei raudona spalva, matyti, tu
ri ypatingos reikšmės. Ir jis 
nutarė tai ištirti. Paėmęs šau
tuvą jis nušovė keletą šunų ir 
tuo kitus šunis nuvijo nuo pa
lapinės. šūviai taip pat labai iš
gąsdino ir mrohus, kurie tokių 
ginklų nežinojo. Tuomet Sto
peris apsivilko raudonais marš
kiniais ir kelinėmis ir nutarė 
rizikuoti eiti ir pasirodyti mro- 
hapis. MpoJjaį, pąųiatę a|eiųąn- 
tį visą .raudopą žmogų, palaikę 
jį ne šips žprųės gyventoju, lyg 
kokiu pųsdieyįu, ip ((augelis jų 
puolė prieš jį ant žemės. Mro- 
hai Stppęrį priėmė $u didele 
pagarba. O jam to tik ir reikė
jo. Taip Stoperis įsibrovė į 
mrohų tarpą ir nutarė čia pasi
likti ilgesnį laįką, kad galėtų 
artįmiau pažinti šitą beveik dąr 
yisiąkąi nežjnpmų negrų gipii- 
pę.. Ir Stoperis tarp šitų negrų 
išgyvepo net septynerius įlie
tus. Suprantama, kad per tokį 
ląįką jis kuo puikiausiai galėjo 
pažinti tos giminės pgppočįus, 
tikybą ir kt.

Ir tikrai paaiškėjo, kad Wi- 
dopa spalvą inrohams yra 
šventą. Toįd,ė| inrobai ypatingai 
garbina kraują, peš jis raudo
nas ir, be to, jų supratimų, 
kraujuję slypiu įį žmogaus gy
vybė. Dėl tos pąčios priežąsties 
ųegrąi Įr ugnį, kuri yrą raudo
nos spalvos, gapblpą. Bet ėją 
įdppius dalykas tąi, kad ugnį 
ųirohai dęgiųa tik paktįes me
tų, ųęs tuo laiką ji ypač yrą 
ryškiai raudonos spalvos. Die
nos metu ugnį deginti jnro- 
hams yra net uždraustą, peš 
tuomet ji nustoja raudonumo, 
todėl mrohai gali. nustoti ugnį 
garbipę. Saulę, besileidžiančią 
ir .tekančią saulę mrohai taip 
pat garbina, nes ji tuomet taip 
pat yra ryškiai rąudppos spal
vos. Mrohų tikybą, kąip ir vi
sų kitų negrų giminių, yisiškaį 
prįmityvisįką. Mrohai turi $cną 
padavimą apie sąvo dievus. 
Esą, seniai seniui, kai nirphaį 
buvę galingi, juos valdę keturj 
dievai. Kol dievai gyvepę san- 
tąikoj, viskas klojęsį gerąį. BeĮ 
kartą dįeyai tąpp savęs susipy
kę. Dėl kilusių vaidų turėję 
žūti viskas. Aiškų, butų žuyę ir 
mrohai, jei trys dievai nebūtų 
susitarę. Tuomet tie trys dievaį 
nugalėję ketvirtą — ir vėl su
grįžusi tvarka.

Dėl šitokio tikėjimo įpen
imose įsivyravo ir baisus pap? 
rotys, kurio paslaptį Stoperią 
išgavų tįk koletą pietų tirų 
nirohu pragyvenęs. Mąt, prisi
menant tą padayhną, skaičiuj 
trys inrojiams yra šventas, 9 
tuo tarpu 1 — prakeiktas, viso
kių nelaimių nešėjas. Todėl tu* 
rėti tris vaikus mrolpii yrą pa
laimintas dalykas, tuo tarpu jej 
gimsta ketvirtas vaikąs, jį$ yra 
laikomas dievo (mūsiškiai ta
riant velnio) tarnu. Todėl mro
hai ketvirtąjį gipiusįjį vaiką 
nužudo. Nužudymo ceremoni
jas atlieka burtipįnkai, kurie 
tarp mrohų tupi ypatingai di
delės galios. Stoperiui net tekę 
manyti, k<?ip ceremonijos 
yra ąĮt|įekainQ$, pes, mat, pq 
kpfptps metų jis buvęs laįko
piąs ir sąyp žjpųguipi- Stope- 
pįųi, žinomą, tps ceremonijos 
padarė bąisąųs, §lėgiąn.čiq įspū
džio.

Mrąhąį yypąi gah vesti da
gelį žmonų. Šiaip jau gyvepę 
primityviškai mįsdąmi iŠ me
džioklės ir laukiniais vaisiais, 
pi vi ligą.ei ją jų d? r visiškai ne
palietė ir tenka abejoti, ar grei
tai pa|ie$. Uitųjų valdžia čia 
taip pat, matyti, dar nesiekia, 
todėl ir yrą galimus tokios ti
kybinės ceremonijos, kaip ma- 
ių, žbdymą§.

Knox, LąGuąrdia Kalba J Legijoną

PERKAM, parduodam ir mainom

ir

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

3 AUKŠTŲ

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

ria'ntis. Prašau atsiša, 
‘ Bqx '

1739 So. Hąlsteų ąt.

Turime dideli patįtrinkimą namų 
pirkti už cash arba maigais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

IN SUR A NCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

PJERSONAL 
Asmenų Ieško

VIDURAMŽĖ moteris paieško 
draugo, tąipgi pusės amžiaus. Kad 
butų gero budo žmogus ir nege- 

lūkti laišku.

VIDUTINIO ĄMŽIĄUS VYRAS 
pąĮeskp m.erginog ąrhą tfį,°ters ap- 
šiyędimųp .ųprai ątrądąptis. Svei- 
kąs. Tįraųnų gerą incpiįe. Kur gy- 
y.nątp, ąnjt ųkįą ąj mieste, para
dyti prašau. $ox 26^7. 1739 South 
Jialstecf s£

eško
«■*•*<*>>»**

JAUNAS VYRAS — paieškaų 
darbo kaipę barten<|erię tąyerne. 
Pilnai patyręs. Esu atšakorningas 
ip rimtas vaikinas. Box 2550, 1739 
So. Halsted St.

HELF WA^TRD—FEMĄLE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATARUSIOS 
operuotojos prie sijonų ir slackš. 
Graži vieta, ’ nuolatinis darbas. 
Geras mokestis- Kreipiktės 234 So. 
Market Št. ‘ BEE-DĖĖ SPORTS 
WEAR.

'Teįftphojo

¥or((.o mąjprą3 Lapųąrdia (ką^ej) Įr Dąiyyfip 
se|<n2|p|’įu8 FpaųJs Kųo^ pąšjęcildę rilHtpse (li$^ų$iip,sę, 
AįRcrĮĮ<ps I.egijoųp kopyęncijoj, ^ĮilNyąųkeeję, įeųr ąfrli 
pąęak.ė syapbias kalpąy.

SUSIRINKIMAI
Žemaičių Kųjtųrųs fcįubo susi- 

rmkimas įyykŠ tręčiądįenį, rūgs.
kąįp yą|. yąk., Holly/- 

XWOQUK' įnn syetain.ėj(e, 2417 W. 43rd 
St. —JųįĮĮą RefrąUleų.e, rast.

HUMBOLDT PARKLIETUVIŲ 
ROL. ICLŲHG sųšįrinkiųįąs įvyks 
rugsėjo 18 d., svetainėje adresų 
3600 ŲortR Ay.e- 6 yąį. vakaro. 
Nariąi nial.dnįe^ite bntĮ, nes turėsi
me syap^ių reikalų svarstyti. Taip
gi nepamirškite, kad yrą rengia
mas klųbp išvažiavimas Jefferson 
miške — Valdybą.

MERGJNA-NĮOTEKIS bendram 
namų darbui. Gera paprasta virė
ja, švari. 10 ryto iki 7 vakaro. Su
augusiu paliudymai. $9.00. Long- 
beach 9652.

KOŠE! NETIKIT? PASKAITYKIT '‘VILNĮ”
Skaitytojų Balsai*

Sovietų armija, kuriai vado
vauja maršalas 'fimpšenko jau 
netik, kad užėmė Berlyną, bet 
nužygiavo apie 120 mylių už 
Berlyno, lįnk Prąncuzijps.

Toks tai yra tikrasis paveiks
las dabartinio rusų-nacių karo.

ne. Jus skaitote kapitalistų 
spaudą, kuri pątaikąųją na
ciams ir susiriesdama meluoją 
apie pasckjnes froųle. Jų$ įje 
reakcijonieriški Jaįkrąščiąi mig
do ir suvedžioja. Už tai jus nie-

sų net ipano, kad vokiečiai įsi
varė apie 400 irylių sovietų te- 
ritočijon.-Juokas zinia matant 
kaip dau'įfclĮ’iljusų ^aipi.tąlistinė 
spauda gali lengyai apgauti, j

Tikrai, sovietų armija jau se
niai Berlyną užėmė ir paliko jį 
toli užfrontėj. Jei dalykai vys
tysis iki šioliniu tempu • ir to
liau, tai už savaitės, daugiau
siai dviejų, Raudonoji Armiją 
pasieks Prancūzijos sieną. Nie
kas raudonarmiečių negali su-

Patys Apskaitliuokįte.
Aš žinau tikrąjį karo stovi, 

nes nesiduodu didikų klasės 
spaudui suvedžioti. Aš skaitau 
proletarijato laikraščius, vienia- 
tčję pasauly spaudą, kuri turi 
drąsos rašyti tikrą tiesą.

Vakar “ViJnĮs” aiškiai para
še, kad “Maršalo Tjniošcnkos 
kariuomenė dar vis tebestumi į 
naziųs atgal irių 7 iki 12 my
lių į dieną.” Ir ko jums dau
giau reikia. Juk tai aiškus kaip 
diena.

Šis bolševikų-nacių karas tę
siasi jau 85 dienos. Maršalas Ti- 
mošenko kasdien .mažiausiai 7 
mylias atstumia tuos proklian- 
tus nazius. Nagi padaugiiikite 7 
mylias į 85 dienas — ką gau
nate? 595 mylias, ar ne taip? 
Žinoma. O Berlynas nuo Kybar
tų kur Raudonoji Armija sto
vėjo karui prasidedant, randa
si tik už 470 mylių. Nereikia 
būti dideliu matematiku ar ka
riškų reikalų žinovu, kad nu
statyti kur šiandien musų sau
lės Stalino konstitucijos gynė
jai randasi.

Dabar žinote dėl ko sovietai 
nerodo jokio susirūpinimo.

Proletaras

IORBA v«ms, Papuoįi- 
GELININKAŠ ->^s 
4J.80 Ąpcher Avemie 

Phonr LAFAYET’TE 5R6«
. < * y. ' I* < 1 •'H?41

Garsinkites “N-nosę”

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

KETURIŲ FLATŲ NAMAS Brid- 
geporbe adresu 3J33 S. Lowe Ąve. 
Mūrinis namas. Pilna kaina tik 
$4,500.00. Kreipkitės į J. Sutkus, 
Normai 5619-

2 AUKŠTŲ MEDINIS ir krau
tuvė biznio gatvėje. Furnaso šili
ma krautuvėj. Kaina $1,000. Užvil
gti taksai neįskaitomi. Priimsiu 
mainais plotą žemės į vakarus ar 
Šiaurės vakarus nuo miesto.
Box 2532. 1739’ So. Halsted St.

■.'M'.* •. •

Cftięagps Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Petėr Ukockis, 2539 ‘V/. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vąir 
tikaitis, 350Š W. 61st St.; Nut. 
rast.—J. Yuskęnas, 2547 W. 45th 
St.; Finf.r.^rašt—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425?zW. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Aut. Ivonaitis, 5542 S. 
Talmaą Ąv'd. ; Trųstėe — ,J. Yuš- 
kenas, 2547'!W. -45th St.; Ligonių 
apiekuųas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yųcijcab, 40Ž'4 $. Mozart St.
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D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1B41 (METAMS: ‘ Pirm.

—Thpmas. Janulis, 3430 S. Mor
gan Št.; Pirm. pagelb.—J. Mazi
liauskas, 32f59 So. Union Avė.; 
Nut. rast.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rast — 
Antanas Mažiliauskas, 6135' So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bųžinska$;, Apiekųnąs iždo—J. 
Dimsa; Maršalka—K. Visockis^ 
Atstovas į Čhicagos Lietuvių Au-

• ditoriją—Mart. Z. Kądziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 6Š6 W. 35th St. Susį- 
pipkirpus laiko kas trepią antra
dienį kiekvieno mėnėsio.

KEISTUČIO i PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman^—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., Į531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chanas—Protl 
rašt., 2441 W. 45th Placę;/Dr. 
F. Ą. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
—klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.. , Tel. Prospect /1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas. 3354 
So. Halsted St.; Luėillę'S. Dągis 
—Kontrolės "rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 Šo. Wallace St.; 
Frank .Jakayičia—Kontrolė? ko
misijos pirm., 2857 So.. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas —■ 
Klubo legalus patarėjas, 69 West 
Washington Št., Tel. Central 
9592.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Nipfikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. ketura
kes—Nut. rašt.. 1525 S. 51?t St., 
Cicero, III.; Stella- Gasper—Fin. 
rąšt., 3336*.'S. Emerald; Avė.; E. 
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai': J. Bąlakąs, J.414 
So. 49th CtA< Cicero, 111, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gūrskien^—koręsp., 3252 šo. 
Halsted St.'; K. Balchunas—Mar
šalka, ,3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą j mė
nesį, kąs ketvirtą sekmad., pir
ma valanda popiet. Hollywood 
svet.. 2417 W: 43rd S t.

3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.■ , f k A 7

ASSOCIATION OF L IT H U A- 
NIAN' PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT. VALDYBA 1941 
METAMS: John "Bagen

3442 SĮ Union Aye.;
Visockis—yice-pirm., «vu.ui*
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Thro.op St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
ši Draugiją laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3Į41 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Loy/e Av&; Walter Dūlevi-

q čiąs—k>on,tn.Į, rdšt., 8728 Harper 
. Ąyę.;,, Martinas Piępis-T-iždp glp* 

bėjaš, 3202, Šp. Emerald Avė,";
- Kazimierai Valaitis—ligonių pri* 

žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.’; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

REIKALINGA PUSAMŽĖ MO
TERIS kaip pagelbįninkė prižiurė- 
įi taverną ir namus. Anna Rud- 
man, Vinewood Garden's, 82 and 
Archer, užpakaly Big Tree Inn.

Š0KOLIADO PAKUOTOJA, 615 
So. Peoria St.

5 KAMBARIŲ NAMAS, paau
kojamas už $1,8,00. Gąsas, elektra, 
vonia, didelė daržo vieta. Idealus 
namas senyvai porąi. 10fl mylių 
nuo Chicagos. Savininkas C. D. 
Potter, 166 W. Jackson, Hyde Park 
2120.

pirm., 
Kazimieras 

2931 South

3432

ji h 11 jį

Tėve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

MERGINA-MOTERIS bendram 
pamų darbui, prižiūrėti kudįkį. Ne
reikia skalbti. Savas kambarys, 
vonija. Gyventi vietoj. $10. DOR- 
ches‘ter 0221.

ĘĘJ^DRAM NAMU DARBUI se
nyva moteris, kurį įvertina dailius 
namus. Savas kambarys, vonia. 
Užaugę. Kreipkitės: Thomson, 4421 
Ellis, ATLęptic 1577.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, maža šei
myna, nereikia skalbti. $7. South 
Shore 9056.

MERGINA-MOTERIS BENDRAM 
namų darbui. Savęs kambarys, vo
nia, $7, nereikia skalbti. Mięlday 
1701.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, 1 valgį. 4 užaugę, 12 —7:30. 
1133 E. 81st PI., Regent 4859.

MOTERIŠKĖ BENDRAM namų 
darbui, 25—45, švari, atsakominga. 
Savas kambafys., ’ Priemiesty. $8. 
Kelly“ Palisadė 2000.

HELP WANT(ED—MALĖ

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąę Įinotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas resto
ranui ir tavernai. Gyvent 
Paliudymaį.

' GĘORGE’S CAFE 
3465 Šd. Morgan

vietoj.

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

REIKALINGAS PORTERIS, kad 
galėtų rytais .pabūti už baro taver
noje. Valgįs, kambarys įr mokes
tis. 430^ §0. Ashland Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

REIKALINGAS PATYRĘS 
kriąučius. Pastovus darbas. Atsi
šaukite tuoj aus. 3668 So. Kalstė,d 
St., Tel. YARDS 4891.

BUSINESS CHANCĘS

PARDAVIMUI TAVERNA ir 
restoranas, 8665 Vincennes, kam
pas Halsted ir Vincennes. Flatas 
viršuje, Marne baras, pilnai įren
gta virtuvė. Visa elektrikinė refri- 
geracija. Tas pats savininkas 7% 
metų. '

40 AKRŲ FARMA OCEANA 
kaųntėje, 2 mylios Hart, grįstas ke
lias. Trobesių pakanka, bet reikia 
taisyti. Geras pirkinys — $1500.00. 
IŠniokėjiąrai Hansdn-Osborn, Hart, 
Midi.

FARMS—TO RENT ' 
Ūkiai Rendai

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

Bo?c 2544,
1739 Šo. Halsted St.

Automobiliai U’ Trokaį Pardavimui
1 < PARDAVIMUI DODGE 194ę, ši|- 
$jr|įivas, radio, sbalti - tstirai, chro- 
mium- rings ir dises. Karas mažai 
vartųtas, atrodo kąip naujas. Hęl- 
lywood modelis.

Kari Wainora, VICtory 1717.

FURNISHED ROOMS—TO R^NT

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

A1\ DVI ALS—DOGS—R1RDS—FEl'b 
Gyvuliai—šuny^—Paukščiai ętc.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
GIEDANČIOS KANĄRKOS 

Papūgos, Lovę Birds, Tropikų Žu
vys, šunys. Geros klėtkos, pritai
kytos paukščiams ir vaistai.

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. Ashland Avė. 

Tel. Hemlock 76?3.

WHOLESALE FURNITURE

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBĄ 1941 MATAMS: Prm—An

tanas Shimkus, ’ 3Į23' Lyndale 
Avė.: Vicė-pirni.—A. Sobol. 19'27 
N. CaliforpĮa Ąve., t,el. Armtyatfe 
4290; RaM.—M.CbepųĮ. 332? E.ę- 
Moyne' st.. tek Spaulding 7903:, 
Ižd. kąę.-nrL. .StRunas, 3636 Nnrth 
Avė., tel.. Spaulding 0745: Fin. 
rast.—B. Rogęrs. 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180n K«»s.j 
glob.—A. ., .Ųuųgevįcz. 1814 f ĮVę- 
bansia Ąve., tel. Hhmjboldt '2285 • 
Kas. Dagelb. -— S. Buneckis. 3327 
Le Moypę St., tel- Spaulding 
7903; Marika — A. Kuprevičia,

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu ųorite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi- 
rupĮnkitę ir nedęvėkite padus 
gajtvęmis. ‘Peržiūrėkite
‘NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų ųamų pirkti 
ir greĮtai sųra^itę koątuųię- 
rių gąyo namui pąrduąti. Ir 
butą greitą! išnuomuositė! 
Ką§dien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelblinus, ir jefgu 
turite kS parduoti, įęL^it^ į 
Smulkiuosius Skelbimą3 ir 
savo 'skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Raudokitės "NAUJIENŲ” 
Smulkiais Šįcelpimaisl 
Tel. CANAL 8500

PARSIDUODA RESTAURAN- 
TAS dirbtuvių distrikte. Renda 
$30. ir 3 kambariai pagyvenimui. 
Ilgas lysas. Kaina $750.

4945 So. ŲalstecJ St.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roje vietoje, įąrp dįrbtąvių? Biz
nis gerai išdirbtas. Prieinama kai
na. 6818 So. .Chicągfl Avę.

PARDUOS SU PAAUKOJIMU 
gęrą Soda Fountaią biznį sų Ice 
Cream gaminimo ‘mašina, Įtartų 
ir vieno aukšto medini narna su 
Ryiem fįątąm po 4 kamh^ruis. R?p- 
d,aši skersai’ gątvės nuo teatrą, ke
leto salių Cicerojė. Savininkas pa
aukos išėidamąs pąsįlsįui. šaukite 
CICERO 150.

TAVERNA GREITAM pardavi- 
njŲi. $500. KUat hizpis.' £222 West 
Division.

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Av<e., 

Chicago, III. Tel, REPublic 5051

SCHOOLS ANp INST^UČTIONS 
______Mokyklos ir Painokos ’.Y
IŠMOKIT ąiŲ DIENŲ AMATĄ! 

Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!
Ar ieškote gero darbo, didesnių 

progų, daugiau pinigą, pąstovąųs 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te yvelding, kaip amatą. Geras mo
kestis ■weįderiąms, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai. ,

Pradėkite bet kuriuo laiku. . Mes 
tikrai mokiname jus. Šią mokyklą 
valdo ir operuoja pątyręš YyeldeHs. 
Didelis reikąlaviroas welderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jujn pajrapk^1’ 
lankykite, tele/pnuųkiie ąr rašykite 
N ATI O N AL WELdING SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė. 
Phone Prpspecį 0956

J FINANČE ‘ AND toANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT I-MŲ MORIjICIV 

Mėnesiniais atmokė j lenais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINOS’ ’ 
and LOAN ASSOCIATJON 

of GHIČAGO.
2202 W. Cermak Rd.

1
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“Pieno Kainos 
Pakėlimas 
Nepamatuotas”
Miesto Komisija Dabar Studi

juoja Nuomas
Speciali miesto tarybos komi

sija studijuoti aukštas kainas, 
raportavo, kad pieno pakėlimas 
2 centais kvortai yra nepama
tuotas ir turėtų būti atšauk
tas.

Nori Pertvarkyti Pieno 
Įstatymus

Aid. Lindell, komisijos pirmi
ninkas, rekomendavo miesto 
valdybai kreiptis į fęderalę val
džią ir prašyti pertvarkyti pie
no kontrolės įstatymus.

Tas pats pienas, nuo tų pa
čių ūkininkų — Chicagoj daug 
brangesnis negu apylinkės mie
stuose, nors iš visur ūkininkai 
vienodai už jį gauna.

Užbaigusi pieno reikalą, ko
misija dabar studijuoja nuomų 
kėlimą Chicagoje.

Chi. Gatvekarių 
Tarnautojai Perka 
Apsaugos Bonus
Kompanija Tam Tikslui Nu-, 

traukia Dalį Algos
Apie 8,000 tarnautojų Chica- 

gos gatvekarių bendrovėj sava
noriai atsisako nuo dalies algų 
ir ją investuoja į U.S. apsau
gos bonus ir apsaugos ženk
lus.
ženklus Pardavinės Krautuvėse

šią savaitę ženklus pradės 
pardavinėti įvairios krautuvės 
Chicagoje. Bonus galima gauti 
pašte, bankuose ir ‘spulkose”— 
taupymo ir skolijimo bendro
vėse-

Greitas, Bet Nelabai 
Praktiškas Budas 
Valgyklas Pirkti

Pasibaigė Už Grotų
Paroliuotas iš kalėjimo, 32 

metų chicagietis Ira Bhodes su
manė nusipirkti kelias valgyk
las. Faktas, kad jisai neturėjo 
nei cento nedavė jam daug rū
pesčio.

Jisai žinojo kur yra daug pi
nigų — mažų paskolų įstaigo
se. Todėl, Bhodes ir pradėjo jas 
lankyti — paprastai apsigink
lavęs revolveriu ir užmaskavęs 
veidą.

Susivogė $3,000
Grobio jisai susirinko virš 

$3,000, bet galiau pakliuvo kai 
bandė apiplėšti Family Loan 
Corporation, 4806 West Madi- 
son Street.

Bhodes užpirko dvi valgyk
las — vieną ties 531 N. Wa- 
bash, antrą ties 1017 N. Clark, 
kur gyvena. Tai yra kur gyve
no. Jo dabartinis adresas ap
skričio kalėjime. Valgyklas per
ims policija.

“Sveikiausias 
Buterbrodas”

Jeigu norite skubiai ir svei
kai pavalgyti, priimkite Dr. 
Tom D. Spies patarimą. Jisai 
profesoriauja Chicagos univer
sitete.

Dr. Spies sako, kad gausite 
visokių vitaminų, kokių tik yra, 
jeigu valgysite buterbrodus 
(sandvičius) padarytus iš kvie
čių duonos (“peeled wheat 
bread”), mielių ir riešutinio 
sviesto (peanut butter).

Sako, labai skanu, pigu ir 
sveika.

“Mažas Plienas”- 
CIO Pradėjo 
Sutarties Derybas

Apima 170,000 Darbininkų
Washingtone, Pittsburghe, 

Youngstowne, Clevelande ir 
Chicagoje CIO plieno unija pra
dėjo sutarties derybas su “ma
žojo plieno” firmomis.

Derybos vyksta su. Youngs- 
town Steel, Republic Steel, Beth- 
lehem Steel ir Jnland Steel ben
drovėmis.

Unija reikalauja pilno pripa
žinimo, “check-Off” sistemos ir 
garantijų dėl kitų darbo sąly
gų.

“Mažojo plieno” įmonėse dir
ba apie 170,000 darbininkų.

Republikonai 
Nominavo Teisėjus 
Apskričio Teismui

Balsavimai įvyks lapkričio 4 X. N A HJIENŲ-ACM E Telcphoto,
Viena gatvė Milwaukceje, sausakimšai užsigrudus legijonieriais, suvažiavu-

Chicagos reguliariai republi
konai vakar sudarė sąrašą kan
didatų, kuriuos stato į apskri
čio teisėjus. Rinkimai įvyks 
lapkričio 4 d. Bus ir antras 
“koalicinis” sąrašas, x kurį yra 
sudarę demokratai.

Į republikonų sąrašą įeina: 
Edgar A. Jonas 
Charles F. McKinley 
William E. Helander 
Boy E. Olin 
Philip B. Dawis 
Edward J. Hess 
Drennan J. Slater 
Harold J. Clark i 
Frederick W. Heineman 
Dennis J. O’Toole 
Lėon J. Novak 
Elmer M. Walsh 
Gtistav E. Beerly 
Mulford H. Akis 
Bonald M. Brown 
Ferris E. Hurd 
Ačųuilla C. Lewis 
Eugene P. Kealy 
George Walter Johnson 
Harry G. Hershenson ir 
Allan Healy.

Kiti kandidatai
Republikonų konvencija taip-* 

gi nominavo Lionei G. Thors- 
riess į miesto teismo viršinin
kus ir Edward W. Burch į 
miesto teisėjus.

Bandys Gemblerį 
Pasodinti Kalėjime
Apeliuos Sprendimą Johnson’o 

Byloje
Kiek laiko atgal federalis tei

smas Chicagoje nuteisė William 
R. Johnsoną, Chicagos gemble- 
rių lyderi, kalėjiman už taksų 
nemokėjimą. Jam paskyrė pen
kis metus už grotų.

Apeliacinis teismas užvakar 
sprendimą panaikino, pasirem
damas argumentu, kad trūksta 
įrodymų.

Skolingas Virš Milioną
Prokuratūra Chicagoj dabar 

kreipsis į apeliacinį teismą by
lą naujai persvarstyti. Jeigu 
atsisakys, tai kreipsis į aukš
tesnį teismą, arba užves naują 
bylą federaliam teisme.

Johnson esąs skolingas vald
žiai virš $1,000,000 income tak
sais ir pabaudomis.

Chicagiečiai
Vėl Laimėjo

Commonwealth Edison Co.
Legiono Posto drum and bugle 
corps šįmet vėl laimėjo pirmą’ Tuščiame name; ties 1607 W. 
vietą Legiono konkurse, kuris Polk street, Maxwell policistai 
įvyko Milwaukėje, Wis. Ten atrado 58 keisus brangios deg- 
dabar vyksta metinė Legiono tinės, kuri’pereitą savaitę bu- 
konvencija. vo pavogta iš Morand Brothers

Dąriaus-Girėno Posto drum sandėlio, 818 S. May Street, 
and bugle corps konkurse ne- Degtines - vertė ~ siekia apie 
dalyvavo. $1,900.

KADA LEGIJONAS MIESTE, JUDĖJIMAS PADIDĖJA AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

siais savo konvencijon, ir smalsiais miestelėnais. Per legijonierių konvencijas 
paprastai visas miestas “pastatomas ant kojų/’

Ir Vėl Ta Pati
Istorija

Prie chicagiėčio Max Fox, 
4700 Drexel bulvaras, priėjo ne
pažįstamas žmogus. Pasisakė 
esąs “atbčgėlis iš Europos, ne
turi pinigų, bet turi daug dei
mantų, ir juos pigiai parduos.”

Lengvatikis Fox juos nupir
ko už $265. Bet trumpai tesi
džiaugė “dideliu bargenu”. Dei
mantai bitvo stikliniai.

Siunčia Mokintis
Sabotažu Kovoti
... . ■ ? .i ‘ ■- ■

Chicagos policijos ir ugniage^ 
šių departamentai siunčia po 
vieną žmogų/į- Edgewood, Md., 
specialę mokyklą patirti budus 
kovai su sabotažu. > ' •

Grįžę abu departamentų at
stovai perduos žinias- policįš- 
tams ir ugniagesiams^ Tam tik
slui buą atidaryti specialiai kui
sai. . . J; 1 1

Taupė Per Penkis 
Metus — Vagiliui

Chicagiečiai Harold Hill ir 
žmona, 225 West 59th Place, 
per penkis metus laiko taupė 
dešimtukus. Sumetė į bankutį 
apie 9,000-čius monetų — viso 
$900. Kai turės. $1,000, HilPai 
nusprendė, “jie pinigus padės į 
banką.”

Į Hill’ienės sesers namus, ad 
5925 Princeton avenue, kur pi
nigai buvo, įsilaužę vagis ir vi-; 
sus pasigrobė. < v ( . ■

Nusižudė Žymus 
Realestatininkas

Iš 21-mo aukšto lango Inter
national Harvester rūmuose, 
180 N. Michigan iššoko ir už
simušė Williarti Lauermąn, 55, 
m. a. Jisai užlaikė real estate 
biznį ties 1555 West 79th si. 
Gyveno ad. 10330 South Hoyne 
avenue.

Užtiko $1,900 
Vogtos Degtinės

KEISTUČIO KLUBAS TURI $32,500 TURTO, 
NARIŲ VIRŠ 1,500

Z ■ . . ■ , _______________

Organizacija Gerai Gyvuoja
Lietuvių Keistučio Kliubo su

sirinkimas įvyko 7 d. rūgs., 
H'011ywood Inn svetainėje.

Biznio Komitetas raportavo, 
kad naktinis išvažiavimas neda
vė jokio pelno, nes pasitaikė 
lietinga diena.' . t ; i

Investmentų Komisija prane
šė, kad Roselando, bendrovė tu
rės atiduoti už taksus žemę ant 
kurios žadėjo statuti svetainę.

Valdybos Importas

Pirmininkas Sholtemanas iš • 
davė raportą, kad;lper 8 mene 
sius Kliubas padare apyvartos 
virš $14,000.00 ir Kliubui pali
ko' pelno- virš $1,000.00. Dabar 
Kliubo’ turtas iki J-mai ,dienai 
rugsėjo sieke $32;500.35, o na
rių buvo virš 1,500.

• I * ' 1 - i ■ ■ 1Finansų raštininkas pranešė 
kad rugp. mėnesį buvo 1 mir
tis, įplaukų $1,035.37, o ligonių 
yra apie 15. Keli jų serga gana 
sunkiai. Kiti valdybos nariai ne
turėjo nieko naujo.

Komisija vajaus reikalu dir
ba labai lėtai. Nei raporto ne
turėjo. Kontrolės Komisija ir
gi neturėjo raporto. Choro Ko
misija pranešė, kad choras mo
kinasi operetę ir rengiasi prie 
šokių, kurie įvyks 11 d. spalių, 
Hollywood svet.

Konstitucijos Taisymo 
Komisija

Ji pranešė kas yra taisytina 
ir žadėjo trumpoje ateityje pri
duoti projektą svarstymui.

4-ios Rezignacijos
Šiame- susirinkime buvo net 

1 rezignacįjos. Rezignavo iš Va
jaus Komisijos J/ Skeberdytė, 
iš Kęntrolės Komisijos D. Dyo- 
kienė, iš Choro Komisijos —• 
N. Klimas ir F. Jakąvičia.

Į Vajaus Komitetą tapo iš
rinktas G- Budrys, o kiti pali
ko' sekančiam susirinkimui.

Prieš Savo Chorą
Buvo užsiminta apie metilų 

parengimą, kuris įvyks 9 die
ną lapkričio. Komisija dar ne
turėjo jokio plano ką mano da
ryti ir kokį programą turės, 
nes didžiuma komiteto narių 
pasisakė prieš sąvo Chorą. Jie 
mano, kad jis yrą’persilpnas pil
dyti programą.

šiame susirinkime Br. Stjrb 
kolkr patikrino narių sveika
tą.. Visi tapo priimti į Kliubą. 
Naujų narių vardų nesužinojau.

Kor. N. K; ,

13-to Wardo Liet. 
Klubas Atnaujina 
Pilietybės Kliasas

Sako, Su šiais Metais Bus 
Priruošęs 1,000 Naujų 

Paliečių
Marąuette parko lietuviai ne- 

piliečiai ir vėl turės progą lan
kyti pilietybes pamokas laiko • 
mus vietinio demokratų kliubo 
pastogėj.

Šis kliubas buvo pionierius 
šioje dirvoje, ir jau šešti me
tai kaip užlaiko pilietybes mo
kyklą. Mokytojas bus ir vėl kliu
bo raštininkas ir žinomas visuo
menės veikėjas, Jonas L. Juo
zaitis. Jis praneša, kad šiais me
tais mano pasiekti tūkstantį 
naujų piliečių, skaičiuojant nuo 
kliubo įsisteigimo.

Kas Ketvirtadienį
Pamokos bus laikomos kas 

ketvirtadienio vakarą, po ant
rašu 6825 S. Western avė., nuo 
7 iki 9. Per atostogų laiką pa
mokų salė buvo naujai išdeko- 
ruota, padidinta ir aprūpinta 
naujomis kėdėmis ir kitais rei
kalingais baldais.

Kaip visados, taip ir šiais me
tais, nebus jokių mokesčių stu
dentams.

J. L. J.

•Paleido 28 Metų 
Kareivi

* /-Į. ■ ------------.

Vakar armija jau atleido vie
ną Chicagos naujoką, kuris yrr 
28-ių metų amžiaus. Tai Char 
les J. Beaumont. Jisai tarnavi 
Fort Leonard Wood, Missour 
valstijoje.

Per ateinančius tris mėnesius 
namo grįš viso apie 8,000 karei
vių, turinčių daugiau 28 meti 
amžiaus arba kurių šeimoms 
reikia pragyvenimą parūpinti.

Katalikai Atidarė 
Centrą Kareiviams

Katalikų organizacijos po 
ŪSO priežiūra atidarė kliubą 
kareiviams, ad. 1122 So. Wa- 
bAsh avenue. Visi galės kliubu 
nemokamai naudotis. Ten ka
reiviams bus rengiami šokiai ir 
kitokie vakarėliai.

žuvo Įvažiavęs į Stulpą.
Įvažiavęs automobiliu į gat- 

vekario stulpą — prie 84-tos ir 
Ashland mirtinai susižeidė 26 
metų agentas, Joseph Hogan, 
8508 S. Carpenter street.

Prie Valparaiso, Ind., auto 
nelaimėje žuvo 53 metų chica
gietis James E. Ely, 1432 Car- 
men avenue.

Prie 90-tos ir South Chicago 
avenue mašina užmušė 60 metų 
Stanley Cilkowski, Baltimore 
and Ohio gelžkelio formalią. Ji
sai gyveno adr. 8913 Muskegon 
avenue.

Joniškiečių Klubas 
Užpirko Už $10$ 
U.S. Defense Bonds

Rengia Rudeninį Vakarą
Rugsėjo 14 dieną įvyko Jo

niškiečių L. ir K. Kliubo susi
rinkimas. Nors diena buvo šil
ta, narių buvo ne mažai ir vi
si buvo pilni energijos. Buvo 
raportas išduotas iš atsibuvu
sio pikniko ir pasirodė kad pel
no liko virš $50. Joniškiečiai 
gali tikėtis, kad su J. Jonkum, 
S. Kaniušu ir W. Bukniu ko
mitete, parengimai visuomet 
duos geras pasekmes, nes šie 
3 vyrai yra Kliubo smarkus vei
kėjai.

Buvo duotas Įnešimas, kad 
Joniškiečių Kliubas nupirktų 
United States Defense Bonds už 
$100. Priimtas vienbalsiai. Kliu
bo kasierius, Mr. S. Kaniušas, 
apsiėmė juos nupirkti. Visos 
draugijos perka tuos Defense 
Bonds, tad Joniškiečiai nepasi 
lieka. Visi turėtų remti musų 
šalį, pirkdami tuos bonus.

Vakaras — Lapk. 16
Kaip kiekvieną rudenį, tai] 

ir šįmet, joniškiečiai nutari" 
rengti kokį nors smagų balių 
Lapkričio (Nov.) 16 dieną. J 
komisiją įėjo Stella Mickevič 
Mrs. P. Jonaitis ir Mr. J. Kle 
vinskas. Koks tai balius bus. 
dar nėra nežinoma, bet girdė
jau, kad vienas iš komiteto na
rių žadą važiuoti medžioti lau
kiniu ančių.

Viena kliubietė pasižadėjo su 
daryti grupę, kuri pašoks kiti 
tautų šokius. Kaip girdėtis, ta; 
atrodo, kad bus galima tikėtis 
labai smagaus baliaus.

S. Mickevičiūtė.

Traukinio Nelaimė 
18-toj

Vieną žmogų Užmušė
Prie Cermak ir Ganai nuo bė 

gių nukrito ir apsivertė Penn- 
sylvania gelžkelio prekinio trau 
kinio lokomotyvas. Pečkuryi 
Gari Frederick iš Fort Wayne 
buvo sunkiai sužeistas.

Traukinio inžinierius J. J. M( 
Carthy iš Valparaiso, Ind., bu 
vo užmuštas.

Nelaimė įvyko vienam garve 
žio ratui užsirakinus.

Žiema Jau Netoli
Greit Chicagoj bus šalčiai 

todėl šitie plėšikai sumanė pa
sivogti praktiško grobio. Įšilau 
žę į troką prie 1235 W. 21 si 
street, jie pasiėmė šildytuvų 
automobiliams už $1,500.

■ ■■ .—■■■■» —.....

Chicagos-Hawaii 
Kumštynės

Šįvakar Soldier’s Field stadio
ne įvyksta kumštynės tarp Chi
cagos CYO boksininkų, ir kum
štininkų iš Hawaii salų. Visas 
pelnas eina labdarybei.

Garsinkite “N-nose”

VAKAR CHICAGOJE
•

• Prie viešbučio ties 6200 
Kenwood avenue du plėšikai 
užpuolė Dr. Lester Lesermaną 
ir atėmė $60. Jis atvyko Chica- 
gon pasisvečiuoti iš Rolfe, 
lowa.

• Žvilgterėjęs per langą iš 
Lake apskričio kalėjimo, 
sargas Edward Zersen pastebė
jo gaisrą. Tuoj šoko prie tele-- 
fono ugniagesius pašaukti. Jie 
skubiai gaisrą užgesino. Degė 
sargo E. Zersen’o automobilis. 
Jį padegė pats Zersenas, neat
sargiai išmetęs per langą de
dantį cigarete galą.

• Iš degančio namo ad. 3301 
Sheffield avenue, ugniagesiai 
išgelbėjo 62 metų chicagietį 
Alpha Miller. Jisai buvo tre
čiam aukšte.

• Miesto teisėjas priteisė de
vynis “bukins” užsimokėti 
$176.50 pabaudos už ėmimą 
pinigų lažyboms, po to visus 
paleido.

• Ashland auditorijoje mek
sikiečiai užvakar šventė Meksi
kos nepriklausomybės dieną. 
Vakar anksti rytą, po iškilmių, 
prie salės įvyko susišaudymas, 
kuriame 5 meksikiečiai buvo 
sužeisti, vienas labai pavojin
gai.

• Eidamas gatve širdies ata
ką gavo 69 m. Mrs. Elizabeth 
Levin, 3352 Douglas bulvaras. 
Bandydama prisišaukti pagal
bos ji ėmė skambinti durų var
pelius apartamente ties 1224 
S. Homan avenue, bet mirė 
pirm negu pagalba atėjo.

• Policija Chicagoje suėmė 
armijos dezertyrą Alexander 
Geller, 321 West 60th street. 
Jis įstojo savanoriu, bet aiški
nosi, kad “jam pasidarė ilgu 
žmonos”. Ji laukia kūdikio, ir 
jisai, (be,,to»..norėjo uždirbti pi
nigų ligoninei aptnokėj.

• Bežaizdamas ant gelžkelio 
bėgių nuo tilto 25 pėdas nukri
to ir užsimušė 6 metų berniu
kas, Adolph Kupiec, 3028 West 
36th place.

• Pavirtusi ant gatvekarių 
stočiukės ir galvą užgavusi į 
stulpą mirtinai susižeidė 43 me
tų Belle Brazellon, 1239 North 
LaSalle st.

• Užklupęs jauną vagilį ties 
3628 Milwaukee avenue, policis- 
tas Henry Kosenski šovė iš re
volverio. Ginklas atšokdamas 
trenkė jam į dantis ir vieną iš
mušę. Piktadaris, 14 metų Ralph 
Hartsell, 7304 Irving Park, bu
vo lengvai pašautas.

• Iki vakar dienos Cook ap
skrityje buvo 42 susirgimai in
fantiliniu paraližu.

• Prie Wave!and ir Halsted 
street, gatvėje buvo atrastas ne- 
iinomas žmogus. Gulėjo ant ša- 
igatvio be sąmonės. Dabar ran- 
iasi apskričio ligoninėje.

• Policija ieško advokato Jay 
Rosenberg, 222*7 Farwell avė., 
kuris kur tai dingo iš namų, 
oalikęs raštelį, kad “nusižu
dys”.

Moteriškė Skau
džiai Sumušė 
14 m. Berniuką

Po areštu yra 60 metų mo
teriškė Mrs. Rose Graft, gyve
nanti ad. 1317 West Erie street. 
Ii prisipažino^ kad sumušė 14 
metų berniuką, Joseph Allard, 
gyvenantį tame pačiame na
me.

Berniukas guli apskričio ligo
ninėj. Jam veidas visas sudau
žytas, dantys išmušti ir galva 
turbut perskelta.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto.
ad pačios Naujienos 
ra naudingos.




