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ŽUVO KETVIRTADALIS ŠVEDU LAIVYNO, 
NELAIMES PRIEŽASTYS NEIŠAIŠKINTOS

Užmuštas 31 jurininkas, sužeistųjų 
skaičius nežinomas

iki šiam
Laivai bu-

jog spro- 
švedų j u - 
išaiškinta,

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 17 d. — Rytų Švedijos uo
ste stovėjusieji trys švedų ka
ro laivai sprogo ir paskendo. 
Sprogimo priežastys 
metui neišaiškintos, 
vo parišti uoste.

Pavyko išaiškinti, 
gimo metu žuvo 31 
rininkas. Taip pat
jog 11 jurininkų sunkiai sužei
sta, bet manoma, kad sužeis
tųjų ir užmuštųjų skaičius žy
miai didesnis.

Pirmiausia sprogo karo lai
vas Goteborg, kuris skaitėsi 
naujausiu švedų karo laivu, nes 
buvo baigtas statyti 1936 me
tais ir buvo aptarnautas 120 
žmonių. Sprogimas buvo toks 
stiprus, jog laivas lūžo į dvi da
lis ir tuojau paskendo.

Degąs aliejus ir riebalai bu
vo permesti ant greta stovėju
sių karo laivų Klas Horn ir 
Klas Uggla, kurie netrukus 
sprogo ir taip pat paskendo.

Įtalpos ptžyilgiu, 'švedų karo 
laivynas, netekęs šių trijų ka
ro laivų, sumažėjo visu ketvir
tadaliu. Švedų laivynas turėjo 
iš viso tiktai dvylika destroje- 
rių. Kitų karo laivų skaičius la
bai apribotas.

sukelti dide 
priartėti prie 
ir išaiškinti

Sprogimo metu 
Ii gaisrai neleido 
nelaimės vietos 
sprogimo priežastis. Labai smar
kiai degė laivuose buvęs alie
jus, kuris neprileido ugniage
sių.

Visos štockholmo ambulanci- 
jos nuskubėjo į nelaimės vietą, 
kad galėtų suteikti tinkamą pa- 
gelbą sužeistiesiems.

Pasakojama, jog nelaimė ga
lėjusi įvykti dėl netinkamo tor
pedos vartojimo. Goteborgo lai
ve sprogusi torpeda paskandino 
ir kitus laivus. Taip pat mini
mos ir kitos galimos sprogimo 
priežastys. Visi primena praei
tą savaitę Helsinkio uoste įvy
kusią nelaimę, kuri suomiams 
padarė didelių nuostolių, atne
šė labai daug aukų, bet iki šiam 
metui dar neišaiškinta.

Suomių karo cenzūra nelei
džia laikraščiams nė vienu žo
džiu užsiminti apie sprogimo 
priežastis, švedų laivyno sluok
sniai nagrinėja nelaimės prie- . 
žastis, bet jokio oficialaus pra
nešimo nepadarė.

Švedų uoste sprogimo metu 
trenksmas buvo toks didelis, 
kad net gretimų salų gyvento
jai išbėgiojo į slėpynes.

GROBI

*AVjrENV-ACME Telephoto
Sovietų kareiviai apžiūri vokiečių šalmus, ginklus, čebatus, dujokaukes, ir 

vėliavą—grobį paimtą iš vokiečių kovoje ties “L” upe, anot rusų cenzoriaus 
prierašo prie šios per radiją iš Maskvos atsiųsto paveikslo,

AMERIKOS LEGIONIERIŲ KONVENCIJA 
HITLERĮ SKAITO DIDŽIAUSIU PRIEŠU

Reilly tvarkys darbo 
komisiją

NACIAI PERSEKIOJA LIETUVOS ŽYDUS, 
VILIAMPOLEJE padare ghetto

Žydai priversti nešioti Siono žvagždę 
ant krutinės

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, rūgs/ 17 d. — Vokiečiams palan
kaus švedų dienraščio “Aftonbladet” korespondentas šitaip ap
rašinėja Kauno gyvenimą:

‘‘Kaune matėsi nepaprastai didelis judėjimas, kaip skruz
dėlyne. Visi labai skuba: kariniai automobiliai, ambulansai ir 
civiliniai vežimai.

“Visose gatvėse matėsi stačiai kilometro ilgio karavanai su 
baldais ir žydų perpildytais vežimais. Vokiečių valdžia įsakė 
visiems žydams iš Kauno kraustytis į Viliampolę, Kauno prie
miestį, kur padarytas ghetto.

“Ant tilto per Nerį triukšmas buvo neišpasakytas; reikėję 
skubėti, nes terminas buvęs griežtai apribotas. Visur matosi 
vokiečių ir lietuvių kalbomis skelbimai, kurie draudžia žydams 
vaikščioti šaligatviais. -

“Visi žydai priversti nešioti Siono žvaigždę ant krutinės ir 
ant nugaros, žydams duodamas darbas ir jie taiso kelius. Se
ni barzdoti žydai, vidutinio amžiaus ir jaunuoliai dirba su bas
liais, kastuvais ir karučiais.”

Rooseveltąs infor
mavo popiežių

Gyventojai išvartė 
Lenino stovylas

SMOLENSKO SRITYJ RAUDONOJI ARMIJA 
LAIMĖJO DIDELĮ MŪŠĮ

skelbia vokiečių štabas.
Krymo srityje pradėtose ope

racijose dalyvauja vengrų ka
riuomenės daliniai.

Vokiečių jėgos senai įsistip
rino keliose Dniepro punktuose 
ir dabar lengvai plečia opera
cijas į visą Dono srities plotą.

Pataria keisti neu
tralumo Į^ątymą 

MILNVĄUKEE, wis.,' rti’gs.
7 d. —: Nacionalinė Amerikos 
egionierių atstovų konvenci- 

, a šiandien priėmė rezoliuci- 
ą, kurioje Hitlerį skaito did

žiausiu Jungtinių Valstybių 
priešu.

Konvencija reikalauja pa
keisti Amerikos įstatymus ta 
irasme, kad nebūtų jokių te- 
ritorialinių suvaržymų.

Legionieriai pritaria dabar
tinei prezidento Roosevelto 
politikai ir pasižada visame 
jį remti.

Streikas atėmė mie 
stuijviesą

KANSAS'CITY, rūgs. 
—Elektros dirbtuvių ,
ninkai paskelbė s veiką 
sas miestas liko be šviesos ir 
be elektros energijos.

Miesto savivaldybės atsto
vai skundžias^, nes streikuo
jantieji nepaskelbė kada ren-

darbi- 
ir vi-

nes liko be šviesos ir gydyto
jai negalėjo dary'j operacijų

Policija areštavo vietos A 
F. Li skyriaus atstovą, kuris 
buvo elektros dirbtuvėje.

mie

Prie Jarcevo žuvo 
10,000 nacių

MASKVA, Rusija, rūgs. 17 
d. — Prie Smolensko raudono
ji armija privertė vokiečius pa
sitraukti atgal 30 mylių, skel
bia oficialus pranešimas.

Kovos ėjo prie Jarcevo
stelio, kuris randasi pakeliuje 
iš Smolensko į Maskvą.

Sovietų puolimas tęsėsi aštuo- 
nias dienas ir tapo sunaikinta 
10,000 vokiečių kareivių. Į ru
sų rankas pateko didelis vokie
čių karo medžiagos kiekis. Mū
šiui vadovavo sovietų generolas 
Rokosovsky.

Rusai paėmė Tama 
sari salą

MASKVA, Rusija, rūgs. 17 
d. — Sovietų karo jėgos Lado
gos ežere paėmė nuo suomių ka
ro jėgų Tamasari salą, skelbia 
pranešimas.

šioje operacijoj žuvo apie 800 
suomių karininkų ir kareivių, 
kurie bandė pasipriešinti rusų 
karo jėgoms.

Kovų metu tapo paskandinti 
šeši suomių laivai su kareiviais, 
kurie artėjo salos gynėjų pa- 
gelbon. Sala turi didelės stra
teginės reikšmės rusams.

Leningradas smar
kiai apšaudomas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17 d. — Vokiečių štabo kari
ninkas pareiškė, kad Leningra
das kasdien labai smarkiai ap
šaudomas. »

Miesto gynėjai labai stipriai 
laikosi, bet vokiečiai naikina ap
saugas ir kasdien veržiasi pir
myn. Karininkas pasisakė, kad 
jis buvęs 17 mylių atstumoj nuo 
paties Leningrado centro.

Rusų paruošti iškyšuliai la
bai sunku paimti, nes jie daž
niausiai esti ginami iki pasku
tinio kraujo lašo.

Nacių šarvuočiai 
eina Į Krymą

BERLYNAS, Vokietija, rUgs. 
17 d. — Dniepro žemupyje pra
dėtos vokiečių karo operacijos 
vystosi pasekmingai ir šarvuo
čiai veržiasi Krymo kryptimi,

— Norvegijoj nuteistus dar
bininkų unijų lyderius naciai ve
ža j šiaurinę Norvegiją arba 
Vokietiją.

rugs.

Churchill sveikina 
legionierius

MILWAUKEE, Wis.,
17 d.—Britų premjeras Chur
chill šiandien atsiuntė sveiki
nimo telegramą į Amerikos 
legionierių konvenciją.

Primena, kad prieš dvide-

jo kartu su britais ir dėkoja 
už dabar teikiamą paramą.

Legionieriai pataria Ameri
kos /valdžiai nelaukti, kol 
priešas bus pasirengęs užpulti 
Ameriką ir išardyti Amerikos 
gyvenimą, bet sunaikinti jį iš 
anksto.

Japonų-Amerikos 
taikos sąlygos

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
17 d. — Japonų kariuomenės 
laikraštis tvirtina, kad britai ir 
vokiečiai deda pastangas nu
traukti japonų ir amerikiečių 
derybas santykiams sunormuo- 
ti.

Japonų karininkai sako, kad 
bus pasirašytas su J.A.V. nuo
latinės taikos Pacifike paktas*

Amerikos atstovai pasižada 
pripažinti Mandžiuko ir japonų 
privilegijas dabartinėje Kinijo
je. Nesusipratimams išspręsti 
bus sudaryta speciali komisija.

Senatas patvirtino 
taksų Įstatymą

WASHINGT0N, D. C., rug
sėjo 17 d. — Senatas šiandien 
galutinai patvirtino taksų įs
tatymą ir persiuntė pteziden-* 
tui.

Šis įstatymas valdžiai leis 
išrinkti iš Amerikos gyvento
jų 3,553,400,000 dolerių. Ma
noma, kad šiomis dienomis 
prezidentas pasirašys priimtą 
įstatymą; ir pradės jį vykdyti.

Kongresas padarė labai ma
žas pataisas, įstatymas priim
tas toks, kaip jį senato komi
sija buvo pąruošUsi. *

'.t
Giedras.
Saulė teka ;— 6:32; leidžiasi 

•— 6:57.

Syrijai duota ne
priklausomybė

BEIRUTAS, Syrija, rūgs, 
17 d. — Laisvų prancūzų ge
nerolas Catroux vakar prane
šė Syrijos prezidentui, jog 
’.ii s vi prancūzai ir britai duo
da Syrijai nepriklausomybę.

Syrijoj bus laikomos karo 
jėgos iki šio karo pabaigos.

Catroux pabrėžė, kad bri
tai ir laisvi prancūzai išpildė 
prieš kelis mėnesius duotą pa
sižadėjimą.

WASHINGTON, D. C., rūgs 
17 d.—Preidentas Rooseveltąs 
šiandien ■ patvirtino Gerard 
D: i^eilly -dp'rbO santykių ko
misijai tvarkyti.

Iki šiam metui šią vietą už
ėmė Edwin Smith, bet jis tapo 
prašalintas iš 
stiprių AFL 
*estų.

Reilly dirbo
mente ir labai gerai susipaži
nęs su Amerikos darbininkų

šios vietos dėl 
vadovybės pro-

darbu departa-

Britai tvarkys Irano 
reikalus

LONDONAS, rūgs. 17 d. — 
Britų valdžia yra pasiryžusi per
imti visą Irano valdymą, jeigu 
naujas šachas ir toliau kliudys 
britų ir sovietų pastangoms ap
valyti kraštą nuo nacių agentų

Britai reikalauja, kad naujas 
šachas butų konstituciniu mo 
narchu ir nevaržytų liaudies tei
sių.

Britai neleis Irąno valdyto
jams toliau pataikauti naciams 
ii’ slėpti nacių agentus.

—-r Britai pasiuntė naujas j ė 
gas į Tobruką ir pakeitė tei 
buvusius kareivius.

_ Irano valdžia pareikalavo 
japonų ambasadęriaus Teherane 
atiduoti ambasadoj pasislėpusį 
Jeruzalės Mufti, kuris kėlė 
kilimą Irake.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

gu-

Vi— Britų ir sovietų karo jėgos vakar įžengė Tehefanan. 
sa persų sostinė apsupta ir nacių agentai negalės išbėgti.

— Briansko apylinkėse sovietai sumušė nacių tankų 
vizijas.

Bulgarijos valdžia prašė turkų praleisti per Dardanelus 
8 “jos” destrojerius, kuriuos nesenai įsigyjo.

— Turkai Užtikrino britams, kad praleis tiktai tokius ka
ro laivus, kurie priklauso tikrai neutralioms valstybėms* Italų 
laivų turkai nepraleis*

— Amerikos valdžia nutarė duoti rusams ginklų už 100 mL. 
Ii jonų dolerių* Sovietai t mokės Amerikai karo pramonei reika
lingomis žaliavomis.

— Vakar vakare Paryžiuje tapo nušautas dar vienas vo
kiečių kareivis, ,

•*— Belgrado vokiečiai sušaudė 50 jugoslavų už vieno vo
kiečių kareivio užmušimų.

— Bulgarijos garlaivis Šipka tapo paskandintas Juodojoj

di-

•Ą

VATIKANAS, Italija, rūgs. 17 
d.—Myron C. Taylor informa 
vo popiežių apie prezidento 
Roosevelto planus.

Amerikos prezidentas pasiry
žęs padėti britams visiškai su
naikinti hitlerizmą. įkaitoma 
kad M. Taylor misija baigta.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 17 d. — Teko patirti, kad 
patys gyventojai beveik visuo- 
se^lhiesteliuose išvartė Leninui 
ir Stalinui bolševikų 
stovylas.

Gyventojų tarpe 
vartotiems valdymo
neapykanta buvo tokia didelė, 
kad negalėjo pakęsti nė akme
ninių stovylų.

Lietuviai nenori prisiminti 
bolševikų valdymo laikų, todėl 
viską ir griauna, kas primena 
šį baisų laikotarpį.

pastatytas

komunistų 
metodams

Egyptas Įteikė na 
ciams protestą

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 17 d 
—Egypto valdžia šiandien įtei 
kė vokiečiams ir italams griež
tą protestą dėl Kairo mieste 
bombardavimo.

Kairas skaitomas musulmo
nų šventu miestu ir iki šiam 
metui nebuvo bombarduoja
mas.

Egypto gyventojai nori, kad 
britai tinkamai atsilygintų 
bombarduodami Romą.

Naciai registruoja 
Kauno vežimus

Nauji vaistai nėr 
vams gydyti

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 17 d. — Kauno radijas 
paskelbė nacių paskirtų komi
sarų įsakymą visiems vežikams 
įregistruoti savo vežimus vokie
čių eismo policijos biure.

Už neįregistravlmą bus bau
džiama labai sunkiomis baus
mėmis.

ATLANTIC CITY, N. J. rūgs 
17 d.—Dr. Kari A. Folkers šian
dien paskelbė, kad surasti nau
ji vaistai nervams gydyti.

Vaistų sąstatą sudaro įvairios 
tropikinių augalų sunkos, ku
rias tyrinėtojai ilgus metus rin 
ko. Naujai surasti vaistai pa
deda raminti nervų ligas ir kai 
kurias visiškai išgydo.

Dr. Folkers gavo 1000 dole
rių premiją už įdėtą darbą 
šiems vaistams surasti.

Naciai šaudys dau 
giau prancūzų

PARYŽIUS,. Prancūzija, rūgs. 
17 d.-—Nacių karo komendan
tas paskelbė, kad jis šaudys dar 
daugiau prancūzų įkaitų, nes 
nacių kareivių žudymas nesu
stoja.

Vakar tapo pašautas vienas 
nacių karininkas, kai jis išėjo 
iš Paryžiaus požeminio trauki
nio.

Nacių karininkas mirė ligo
ninėje, o šovikai pabėgo. Buvo 
paleistos kelios kulkos Į kitų 
vokiečių kareivį, bet nepataiky-

Įsakymą 
komisaras 
pačiu metu 
fiureris.

pasirašė apskrities
Kramer, kuris tuo 
yra ir vietos nacių

Dainininkams lei
džia dainuoti

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
rūgs. 17 d. — Per Kauno ra
diją koncertavo dainininkas 
Graužinis, solistė Arnastauskie- 
nė ir Danauskaitė.

Skambino Dvarionas ir ša- 
baniauskas. Vienam koncertui 
vadovavo Br. Jonušas.

Kauno miesto parke koncer
tavo lietuvių policijos orkestras, 
kuris visą surinktą pelną pa
skyrė ne Lietuvos, bet vokie
čių Raudonajam Kryžiui.

Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet

K

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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MOKYKLAVAIKAS ir

Rašo L. NARMoNTAlTĖ

Vaiko kampelis Nelygios sąlygos

LABAI GRAŽI MĖGSTA STALTIESĖ

Yra labai svarbu, kad kiek
vienas vaikas turėtų sau kam
pelį, kuriame jis laikytų savo 
reikmęnas, padėtų savo žaislus 
ir kuriame jis galėtų padėti ir 
savo mokyklos dalykus.

Kaip vaikas gali tvarkingai 
gyventi, jeigu nuo vienos mi
nutes iki kitos jis nežino kur 
rasti jam reikalingų daiktų? 
Daug keblumų yra išvepgiania 
gyvenant tvarkoje, kaip vaikui 
taip ir tėvams, kaip namie, taip 
ir mokykloje.

Betvaikė nimie
Anų dienų atėjo į klasę vai 

kas be popierio, paišelio, raša
lo ir be kitų svarbių ręiknienų. 
Tai vaikui buvo nemalonu 
įvykis, nes mokyt.Ja buvo už
davus labai svarbių lekcijų. Šis 
aukštos mokyklos mokinys, at 
sakydamas į mokytojos klausi
mų, dėlko jis nėra prisirengęs 
prie darbo, ištarė, kad jis va 
kar visus r Jk dingas dalyku* 
lai ėjęs, bet nežino šiandien kų 
jo motina arba jaunas .broli 
padarė su jais. į

Mokytojai užklausus, ar'ji. 
neturi tam tikiu vietų, kur ga
lima saugiai padėti savo popie
rius ir knygas, atsakė: “O taip, 
aš paprastai padedu ant kampo 
valgomojo kambario stalo, bet 
mano motina arba tėvas, arba 
brolis visados kur kitur nupe
ša. Aš negaliu kartais surasti 
savo dalykų per kelias dienas.**

Bet ne visiems tas yra gali
ma. Didžiuma darbininkų žmo
nių neturi užtektinai vietos gy
venti kaip reikią, ir tėvai yra 
priversti įvesti tam (ikrų tvar
kų, prie kurios |dekviępąs šei
mos nurys prisilaikytų.

Ko vaikui reikia
Kįękvienąni vaikui reikia pa

skirti tam tjkrų vietų, stalčių, 
dėžę įr t. t. Ta vieta bus vien 
lįk jo ir ęe kito šęirpypps na
rio. Vaikas turi būtį pamokin
tas tų vietų švariai ir tvarkiai 
užlaikyti. Jis neturį nieko įm- 
vi iš b.ro.’io ar sesers paskirtoj 
vietos.

Regųlįariai motina turį pra
nešti vąįkapis, kad ji apžiūrės 
jų dėžes ir stalčius. Taip da
rant tose vietose nesusirinks 
yisokie piekniekiai. Vaikui 
stengias gražiai ištaisyti savę 
kaippelius, kacį gautų motinos 
pagyrimų. Ir neužilgo jie pri
pras prisilaikyti švaros ir tvar
kos.

Vaiko dėžė arba stalčius
Šis pavyzdis parodo, kad Šio 

vaiko “gera vieta’* savo daly
kams padėti visai nėra saugi. 
Jeigu kitaip negulima susitvar
kyti, tai galima vaikui paskirti 
nors vienų stalčių, arba kokių 
dėžę vien tik jp dalykams. Te
gul ta vieta būna pastovi, ne
kilnojama nuo vienos vietos iki 
kitos.

Tada vaikas pripras padėti į 
tų paskirtų vietų savo knygas, 
popierius, mokyklos užduotas 
lekcijas ir kitus panašius daly
kus. Jam nebus nemalonumų, 
kad jis to arba kito dalyko ne
gali rasti.

Nebus keblumų
Vaikas išvengs daug keblu

mų mokykloj dėl užmiršimo 
reikmenų ar svarbių dalykų. 
Jam mokykloj bus ramiau ię 
pasekmingiau, jeigu jam nerei
kės atsakyti su ašaromis, kad 
jo padarytas lekcijas močiutė 
nuėmė nuo stalo ir įmetė į pe
čių ar kad mažas brolis su
kramtė.

Kuo daugiau vaikas tvarkin
gai gyvens namie, tuo daugiau 
jis prisilaikys prje tvarkos mo
kykloj.

Daug keblumų ir nemalo.nu- 
mų įvyksta mokykloj, panašiai 
kaip iv uuuue vien dėl to, kęd 
vaikai nėra pamokinami prisi
laikyti tvarkos.

Jeigu visiems hutu gąlinp 
gyycpti ideąlėse sąlygose, tpi 
vaikui butų sveikiausia protiš
kai ir fiziškai, jei jam bu|ų 
paskiriamas atskiras kamba
rys. Ten jis turėtų sau rašalų, 
(Įėžes ir koinoflfs. Visjcų jią ge
istų lengvai laikyti tvarkoje.

Pasekmįflęi įyykiąį
Tai ėdamas sdvo kampelį ar

ba savo rašyklų, vaikas pripras 
reguliariai tenai atsisėsti prię 
savo darbo. Jis bus pastovesnis 
asmuo, nes turės sau vietų. Jam 
nereikės dykai leisti laikų, kaip 
vaikai, kurie nežino kų daryti 
ir kur dingti.

Vaikas nežinos kaip tvarkin
gai gyventi ir dirbti, jeigu 
nieks jo nepamokins.

Tėvai gali daug pagelbėti šio
je vaiko auklėjimo srityje, 
duodami jam savo kampelį jo 
darbams ir jo žaislams, bet rei
kalaudami nuo jo tvarkingo 
prisilaikymo tam kampelyje, 
kaip namie, ir, žinoma, taip ir 
mokykloje.

Veda—Nina
Ruduo, kąda gamta mainosi 

j gražias spalvas, paprastai i p 
moterims primena apie naujas 
drapanas. Bet kelios moterys 
žino, kad jos veido oda ir plau
kai, saulės išdžiovinti per vasa
rų, nebeturi to švelnumo, ku
ris reikalingas dėlei tų tamses
nių rudeniniu spalvų. Prię sau
sų ir pasišiaušusių pląukų ne
bus lengvą pritaikinti Įr gra
žiausių skrybėlaitę. Tas pats ir 

veido oda. žinokite, kad iu 
suknelė priduoda gražesnę D- 
yąi«dy, kada veidas švelnus iii 
aiškus. —Oųa.

(Bus daugiau}

PEBAj ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAĮ>:

Niekuomet peleisk sidabrj- 
niams šaukštukams suteptiems 
kiaušiniu stovėti nenuplau
tiems. Nuėmus nuo stato, trio- 
jaus įmerk juos į šaltų vanile? 
nj. ‘ ■

Sųyo iiuosu laiku ir savo rankomis;kartais galite sąyo ųąvuus ląbąį gražiai 
papuošti. Pavyzdžiui, kuri šeimipinkė nąsididžiųotų turėdama pavęiksle parody
tų staltiesę? Jį lengvai numezgiąma dalimis, kurios vyliau snmezgįąnios į daik
tų. Ji nėra sunki padaryti. Pavyzdį galima gauti prisiųnčiant DEŠIMTS GĘhJTŲ 
J “NAUJIENAS”, Needlecraft Dept, ^?9Šouth’Halsted streęt, Chicago, III.

1

APYStĄKĄ ^ęgiaa į-tę

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
(Tęsinys)

“Gyventi muips teko atskirai. 
Palįą gyveųo mergaičių bendra
butyje, aš vyrų. Pradėjom iioj- 
malų gyvenimų, tę^iqe moks
lų ir laukėm nutilstant karo 
dundėjimo, kada vėl išaušs ra
mus rytas ir mes galėsime grįž
ti į savo, gimtinę, kurti gražų ir 
prakilnų gyvenimų. Dalią my
lėjo ir piane nemažiau, kaip ąš 
jų. Męs buvome vieps kitmq 
prisiekę,, tėvynės neląiniipgu li
kimu būti viens kitam ištikimu 
iki mirties.”

Valė rimtai klausėsi jo rimt^ 
ir jausmingo pasąkojimo, kuršį 
priminė jai panašumo su jos li
kimu ir tarpais pradėdavo net 
jaudintis. Pęanas supratęs, kad 
Vąlė jį užjaučia, savo pasakoji
mų tęsė dar didesniu jautrumu.

“Vakąrėlis buvo spiągus. Da 
lia buvo irgi smagi, musų žvilg
sniai dažnąi susitikdavo, ji kar
tais man nusišypsodavo, bet už 
tai jos ipeilužįs, visad palydy
davę, mane kerštingu žvilgsniu. 
Po kiek laiįco, aš pastebėjau, 
kad judviejų nebėra šokių kam
baryje. Man parupę juos suras 
ti ir aš išslinkau jų įeškęti. Ei
nant ilgų korįdęriumi, a§ išgir
dau gitaros garsus ir švelnų Da
lios bųįsų, ęiaipqpjant nięįįės 
ckpuęĮę. Manyje užvirė kęršto 
liepsna ir ašį kąįp lįutas, \įsu 
smarkumu, nieęipųsi lipk girdi
mo balso. Kai aš prave įau 

.kambario $įuris, kuriame jieįu 
buvo, ra^au juos sėdint. Jis 
mikliai tampė gitaros stygas, o 
ji niūniavo įpyliipų ręipansų:
Plaukia mano laivelis, apšvies*

“Vienų kartų” kalbėjo Pra 
nas, “Dąlią ir aš buvome šokių 
vakare. Ten jaunimo būryje 
buvo, ir mums nepažįstamų 
giipnazistų. Vienas tokių papra
šė Dalių šokti, aš leidau. Nuo 
šio vakaro nepažįstamasis pra
dėjo sekioti mano Dalių. Daly
kai išsivystė taip, kad Dalia 
pradėjo man nežinant turėti su 
juo pasimatymus. Aš ilgai neį
tariau, pakol mano geri drau
gai man prirode, kad ji mane 
apgaudinėja. Ir kada aš pats jų 
pagavau su juo, tada ji man 
pasakė, kad visa tai atsitikę taip 
nejučiomis, taip netikėtai, kad 
ji nors ir kažinkaip nenorėtų 
manęs skriausti, tačiau daugiau 
veidmainiauti man nebenorinti

tas mėnuliu, 
Skambėk mano dainele, tarp 

snaudžiančių bangų.
Kaip mėnuo bangas myli, žiū

rėk iš aukštybių,
O kaip aš tave my.iu, teregi 

mėnulis.
Nuštatyta gitara, tai mielas dėl 

tavęs,
Aš visas padainuosiu, pasaulio 

daineles...
(Bus daugiau)
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Nežiūrint karščio ir lietaus,

SĄRAŠAS VISU PRISIDĖJUSIU PRIE
Marijos juroeuonięnes

PAMINKIO FONDO
Spalio 17, 1939(Kadangi paminklas atiden

giamas rūgs. 28, tai čia paduo- Paul Daubaras .. 
dąme vardus visų draugų, ku- Ona Alekniene ... 
rie 
jo}.

prie jo pastatymo prisidė-

Rūgs. 30, 1939
and Mrs. K. Augusi $25.00 

Mr. and Mrs. A. Vaivada 
Dr. P. Grigaitis ..............
A. Salasevičius ..............
A. Zymont ......................
Mę. and Mrs. Šileikis .......
Mr. and Mrs. Rypkevičius 
Mr. and Mrs. Rudinskas 
Mr. and Mrs. J. Kairys .... 
Mr. and Mrs. J. Tanias .... 
Lillian Stppąr ..................
Mr. and Mrs. V. Maukus 
Mr. and Mrs. J. Lapaitis 
Mr. and Mrs. J. Pajauskas 
Mr. and Mrs. A. Vilis .... .

Mr.
12.00 
10.00 
10.0.) 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00

. 1.00 
1.00 
į.oo

i$.oo

. 2.00

... 2.PQ
.. 1.00

.. 5.00

.. .50

.. 2.00
I

D r. K. Draugelis
Miss Euphrosine

Mikužiutę ...................... 2.00
V. Stulpinas ...................... 2.0Q
LSS 116 kp., Qetroit .... lO.OpĮ
Mr. and Mrs. M. Rozenski 2.0Q 

Spalio 22, 1939
J. Mackevičius ...:.........
n. n........... ........ :...... ...
Mrs. Bartkus ..............
Mrs. A. Drigot ...........
M. Žilinskienė ........... .

Spąlįp 2fe, 1939
Mr. and Mrę. John

.. 2.00
1.00

.. 1.00

5.00

So. Boston, Mass.........
Nellįe Barvitz,

Phoenix, Ariz...............
Vytautas Beliajus ..........
P. Motiečius,

Waterbury, Gonn........
R. Balzekas .................. .
George Lukas ................

Lapkričių 3, 1939 
Mrs. J. šmotedis .......,....
Mrs. B. Rakauskas ........
Mr. and Mrs. L. V.

Radkins ........................
G. Kairis ’.........................
S. Jokubauskas ‘..............

t

J. Grigaitis ......................
A. Rulis ...........................
Mrs. M. J. Kemesienė, 

Detroit, Mich............
P. Kaušis, Detroit, Miih. 
Stefanija Dirmaitis,

Detroit ....................1....
Justinas Pilkis, Detroit .... 
Povilas Sadula, Detroit ....

1.0.1)

.. i.oq

i.oq 
i.oq 
i.‘oq 
1.00

5.oq
2.oq

Mr. ąnd Mrų. Y. R. 
Ambrose ............... .

A. Narbutas .................
Spalio 31, 1939

Petronėlė Jurgeliutč< 
Forest Hillš, N. Y. ...

Ona Kubilienė,

M. J. Page...................
Anksčiau naujieniečiai 

suelėjo ..................
Spalio 4, 1939 

Mr. J. Jasinskas ........
Mrs. Ą. G. Yatužįępė, 

Palmyrą, N. J.....
Pflrs. V. Fęiza ............
Bi’.ly Logue,

Birmiųghąin, Ala.......... 2.(10
Spalio 5, Į930.

Fraitęes Sądąuskąįtė ....... 5.00.
J. Wo^kį .......v........ ......... 5.00
Mrs. Ulyssa Rakštis .....   10.00

S^ąlip 9,
Mr- MMudd J- Uwą?...... 2-0P
Mr. and Mrs. Jarusb ........ 5.00
tyrą. RąBęp-
‘ Miccvičicnė ...... ....a... 5.00’

Spąlio 1|, 1939 
Petronėlė Baliekienė . 
peĮpięę flaliękįytė ....i 
Nora and Kazys Gugis

. 5.00
■
25.00

1.0(1 
i.op

Viso

. 5.00

1.0U
1.0C
i.oq

........................ $264.5q
(Bus daugiau)
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“Šaldyti” Aguykai
Sųpiaųstykite prinokusius ągur- 

kus į čįyi dalįs, išilgai. Apsern^įte 
vandenių, kųriąme ištirpykite po 
2 Šaukštukus alūno (alum) milte- 

. , » t lių kas kvortai vandens. Pamažu 
šildykite iki užvirs, ir palikite 
dviems valandoms šiįtoj ' viętojį. 
Tada įsunkite agurkus ir sųšaldy- 
kity Įeduotam vandenyj.

Padarykit? sirupą pęr 5 minu 
tęs virdamos 2 švarus cukraus, 1 
pantę acto, su 2 šaukštais čielų 
gvazdiku i? lazdelę ęinąnionn mus
lino' maišelyje. Pridėkite, ągurkus 
ir yįriiiįitę 10 mįpučių. Tądą ’ si> 
d'ėkiie aurkus į molinį ind^ ir ap- 
semkite sirupu. Per tris dienas iš 

•meilės ^sirupą užvirinkite ir supilki,-

ir prašė atleisti, kad ji pasitrau- 
kiųqtį (nię maęęjį. Č|ų aęįtį |<u- 
rio ir vardo man nesakė, taip 

• • ■ • « • • • > • t • f .
sužavėjo, kad ji ęįekę gražes
nio ir kilnesnio gyvenime ne
santi mačiusi. Ji prašė manęs 
būti tik draugais ir daugiau nc- 
bętrukdyti n^atytis su jos pa
sirinktuoju ..

Čia Pranas kiek patylėjo, nes 
šis pęisiminimajj jį sugraudino 
ir jis bijojo pravirkti. Valė ir 
tylėjo, laukdama, kas bus to
liau ...

Giliai atsidusęs ir pažvelgęs ; 
Yąįę, Ruanas tarė: “Pjq tokių 
mano brangios Daliutės žodžių, 
aš tapau kaip žaibo trenktas. 
Nežinojau įr negalėjau kų ir 
kaip sakyti. Aš skausmo pri
slėgtas bandžiau priminti jai 
jos motinos žodžius, tartus 
man, neapleisti Dalios ir prie 
pirmos galięiybės grįžti į tėvy
nę. Aš bandžiau jai išmėtįęčtį 
už klųstų, už tokį skaudų ir ap
gaulingų smūgį, tačiau niekę 
negelbėjo. Ji gyveųę tik sąvę 
pasirinktuoju ir į niąno grauęįų 
balsų nei mažiausios ęlomės ne
kreipė. Matydąmąs, kad aš tik
rai likau suviltas, bąndžįąų kal
binėti savo draugus pagelbėti 
man atkalbėti Dalios sužavėtų
jų iiuq: mudvięjų meilės, tąčiau 
ir ęįą tik pasityčiojimą sutikda
vau. Als|ųip4ąų, pąniekįųtas ii 
pažeistas Dalios, aš pasijutau 
|yg apkvaišęs. Nęžiuribt jokių 
pąstąngų, Dalios pamiršti nega
lėjau. ‘ ’

“Vargais, negalais baigiau aš
tuntų klasę. Kaip kiekviena} 
|ąjp ir niąnę k|ąsei buvo su
rengtas abiturientų išleistuvių 
yąkąrąs. I jį mane djpaugai iš
plėšė. veik "prievarta, nes eiti nc: 
mauiaę. pinojau, kad ten ma
tysiu Dalįą ir išdidųjį savo kon-

vasara slenka į praeitį. Gana 
|aįąvąį sau ląįhų fcistiĮ ręikia 
kibti vėl į darbų. Tad ir aš 
grįžtu prie ppgpliuotų uždavi
nių — kaip pradinės mokyklos 
mergelė — džiaugiuosi, kad 
alpųtpgų gebėtą, lies ¥«* )’ra 
proga susitikti sęnąis ir nau
jais draugais. Bet niekam lie
pi isįp.ą|į n čįaų, kad džiugina 
sųpDŽįnias į paprastas yėžes.

O. |<ąįp su jpsų F^vįų sko
piu — ųr esate prirengę prip 
rimtos drapięs? Ap dap 
ieškosit lengvesnio pasilinksmi
nimo? Vienaip ar antraip siū
lau jums “Major Barbora” 
Apollo teatre, su Wendy Hiller 
įp Ęęx Harrisuų. A^ęndy tjiller 
ypa duktp parako i^dirbystps 
Savininko, kuri yra pasiryžus 
išganyti biedpųjų db^įas ir dąp- 
bųęjasi Saiyątįou ^rapijoj. 
Geęrge Bernarai 
tas veikalas ir scenerija ųštri^įs 
bruožais nurodo jos ’^iurprizą, 
kai dęgtinė ir jos tėvo turtai 
didesniu skaičium ga
li pasigirti negu jęs Įcarštai en
tuziastiška religija. Tčmykit 
“griešninkus” Ėmlyn William, 
Robert Newton, Donald Galth- 
rop, Marie Ault. Jie įduoda 
veikalui tam tikrų žmoniškumą 
ir ironijų, kurių ypatingai įver
tinsi! pačio autoriaus įžangų iš
girdus veikalo pradžioj.

Talento reiškinys. Nepraeik it 
pro “Major Barbara’* jai ne
davę porą valandų savo ląįkę. 
Kad tik pamačius paveikslų, 
kuris buvo karo laiku nutrauk- 
tas Anglijoj Hitlerię bomboms 
krentant ir lošėjams atliekant 
karo užduotis šalį apginti. Tik- 
raį Anglijęs žppępė^ ypatingi 
— giilįpęi i ūkis žipript, jie pa
veikslus filmuoja.

Suząpąa YUĮhU*
ta atgal ant ągųrkų.

TŪPS, KUĘIE 
GAMINASI

4 U HE « O S Ę”
Pirkite tose krautuvėse, ku* 

rios garsinasi “NAUJW0SE”

kutentą. Kiekvienų kart pąiua: 
ęius jį, manę kerštas vis labinę 
dįcjėdayo, ii’ aš pradėjau nebe- 
pd^iliketi savim...
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CimilaŪo ir Ohio Žinios
VISI CLEVELANDO LIETUVIAI SMARKIAI 

ORGANIZUOJASI MAJORO RINKIMAMS
Rems F. J. Lauš che. — Mirė 100 metų sulaukusi lietuve.

Kitos žinios
Lietuviai labai susidomėję 

ateinančiais rinkimais, ir smar
kiai pradėjo varyti agitaciją už 
demokratų kandidatą, Judge 
Frank J. Lausche j miesto ma
joro vietą.

Rugsėjo 11 dieną buvo su
šauktas viešas susirinkimas 
Lietuvių salėje aptarti rinkimų 
vajaus reikalus J susirinkimą 
atėjo veik visi politikoj vei
kianti asmenys. Viso buvo virš 
šimto. Tuoj po pasitarimo bu
vo sutvertas kliubas “Frank J. 
Lausche for Mavor”.v

Į kliubo valdybą liko išrink
ti K. S. Karpius, Jonas Jarus, 
P. P. Muliolis, Mrs. O. Micha- 
lich ir Victor Anderson. Kliu
bas gyvuos tik kol rinkimai 
pereis. Jis sutvertas tuo tikslu, 
kad daugiau suvienyti lietuvius 
balsavimams už minėtą kandi
datą.

Frank Lausche yra Cleve
lande gimęs ir augęs iš ateivių 
tėvų, slavų tautos. Tai bus pir

mutinis kandidatas, kurio tėvai 
yra ateiviai. Lausche jau buvo 
išrinktas teisėju keletą kartų 
su didele didžiuma balsų. To
dėl visi lietuviai nepamirškite, 
kad nominacijos įvyks rugsėjo 
30 d. Nuėję balsuoti atiduokite 
savo balsą už Frank J. Lau
sche.

Mirė Ciumkienė
Mirė Roza’ija Ciumkienė, 

nuo 998 Linu dr., sulaukusi net 
šimto metų amžiaus. Palaidota 
bažnytinėmis apeigomis. Šim
to metų amžiaus retai kas su
laukia.

Vestuvės
Suėjo į šeimynišką gyvenimą 

Marcelinas Žitkus ir Emile Kli- 
kunaitė. Linkėtina jaunave
džiams gražios ateities.

Trafiko ne’aimės
Clevelando srityje trafiko ne

laimėse nuo pirmos dienos šių

NAUJIENU-ACME Telephoio
Theodore Schafer iŠ To- 

/

nica, III., ant kurio ūkio 
šiemet bus laikomas Illinois 
valstijos ir vėliau visos ša
lies -komų varpų skynimo 
kontestas.

L1NOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS
KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLENDED WHISKEY. 75% Ne litrai Spbits d sti’led from Grain 

85 Proof (Since Sept. 1). Julius Kessler Disūlling C'b Jncoronrated. Baltinote. Md.; Lawrenceburg. Ind.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkus, Švieži, Dau^ Jaunesni 

Vartokite Ostre*. /ame yra abelni stiprylai. 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.--kų- 
nain. stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
lodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras raAo: <-Tas labai patarnavo mano ligo
niam. AS pate jj vartojau. Pasekmės pui
kios.” Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunes
nis nuo Mos pat dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

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. 
ūgi $5,000 mokame 314%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos. M. Mozeris, Sec.

3236 S Halsted St. CAL. 4118

PILIETYBĖS PAMOKOS VELTUI
PRASIDĖS KETV., RUGSĖJO 18-tą, 8:00 VAL. VAKARO

JOSEPH J. GRISK
4631 So. Ashland Avė. YARds 1001

metų jau žuvo 87 asmenys. Pe
reitais metais iki to laiko buvo 
žuvę 75 asmenys.

Darbai gerai eina
Darbai eina visu spartumu 

ir visose šakose. Darbininkų 
daugelyje vietų trūksta. Dabar 
yra gera proga jaunuoliams 
mokintis įvairių amatų. Reikia 
nepraleisti geros progos. Vė
liau gali būti pervėlu.

linkiu, kad vajus butų pasek
mingas. Kiekvienas iš musų, 
jeigu kokį darbą dirbame, tai 
norime, kad jis kuosekmingiau- 
šiai išeitų.
Demokratų mitingas rūgs. 21

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

'2^c '
Kvadr. pėda.

Kartu facia (karni
zas) ir įrengimas 

DYKAI.

. Puoškite savo namus U. S. lankstaus metalo 
hrba madinėmis Venetian Blinds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.
U. S. VENETIAN BLIND CO.

2917-10 WEST EULTON STREET

Tel. NEVADA 7560

MADOS

No. 4829—Modemiška popietinė suknelė. Sukirptos mieros. Nuo 
nuo 12 iki 18 Nr. 4793, nuo 34 iki 48. No. 4785.

Įsikalbėjus kai kurie pasako
ja, kad Amerikoj daugiau be
darbės nebebus, ne tik musų 
laikais, bet ir musų vaikų lai
kais. Kad taip įvyktų, tai butų 
laimė visiems. Tačiau karui pa
sibaigus visko!.' gali atsitikti.

Dėl SL71; *
SLA reikalais “Keleivio” re

daktorius pastebi, kad nors 
vieną sykį ar nebūtų galima 
susitarti visiems ir balsuoti už 
visą dabartinę Piki. Tarybą be 
gaišimo laiko ir varinėjimo po
litikos. Tokia pastaba yra labai 
užgirtina ir Susivienijimui nau
dinga. Butų gražiu dalyku, kad 
nors vieni rinkimai praeitų be 
triukšmo ir be nešvarių agita
cijų. Tokiu budu ir seime bu
tų daug gražiau visiems sueiti.

Vienodi trafiko įstatymai
Visai Ohio valstijai įvedė 

“Uniform Trafic Code”. Seniau 
Clevelande važiuojant negalė
jai sukti į kairią pusę ant ža
lios šviesos. Reikėjo pasukti Į 
dešinę pusę ir laukti kol švie
sa persimainys. Nuo dabar rei
kia sukti į kairę pusę ant ža
lios šviesos. Trofikas kiek susi
maišė todėl, kad kai kurie žmo
nės negali atprasti nuo senos 
sistemos. Reikia būti labai at
sargiems kada sukate privažia
vę šviesą.

“Lietuvių žinių” vajus gerai 
eina

Demokratų partijos kandida
tas į majoro vietą, Frank J. 
Lausche, rinkimų rekliamą ati
darys rugsėjo 21 dieną, Geauga 
Lake Parke. Jis ten pasakys 
kalbą ir nurodys savo platfor
mą, ką jis darys, jeigu bus iš
rinktas miesto majoru. Į minė
tą parką suvažiuos milžiniškos 
minios žmonių. Taipgi bus iš- 
dalinta daugelis brangių dova
nų. Ten dalyvaus dideli politi
kos šulai, kurie pasakys kal
bas, nurodys kodėl sekantis 
miesto majoras turi būti'de
mokratas. Geauga Lake Park 
randasi tik kelioš mylios, nuo 
Clevelando. A

Parsiduoda daug namų
P. P. Muliolis, nejudinamo 

turto agentas, man pranešė, 
kad .dabartiniu laiku jis turi 
labai gerų bargenų. Turi daug 
namų pardavimūT'ūž labai pi
gią kainą ir'.tie namai turi būti 
parduoti labai greitu laiku. 
Randasi gražiose vietose, ir yra 
gražus namai. Taigi atsikreip
kite pas p. Muliolį, o ten gau
site informacijas.

Vakarinės mokyklos
F’ iiiĮvairios mokyklos Clevelande 

praneša, kad turinčios vakari
nių mokinių klases įvairiose 
mokslo šakose. Pataria jau
niems vaikinams, kad jei jie 
nenori mokintis raštinių darbų 
tai gali mokintis įvairių amatų 
nuo darbo Kuosomis valando
mis. Reiškia, jeigu žmogus in
teresuojasi mokslu, tai vis gali 
mokintis vienokiu ar kitokiu 
budu. —Jonas Jarus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nunui gauti vieną ar dau-! 
giau virš nurodytų pavyzdžių' 
prašome iškirpti paduotą blan^ 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-' 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

»

Vatijienos Pattern Dept., 1739 
So. Kalated SI.. Chicago, f 11 j

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzdį No_______

M i eros ............. „  per krutinę

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Katalikų savaitraštis ‘Lietu
vių žinios” praneša, kad vajus 
eina gana pasekmingai ir gau
na daug naujų skaitytojų. Mat, 
abi parapijos vajum susidomė
jo ir patarė savo parapijonams 
laikraštį užsirašyti.

Well, visgi galima pasakyti, 
kad “Lietuvių žinios” yra prie
lankus laikraštis vietos lietu
viams. Nors ir yta leidžiamas 
katalikiškoj dvasioj, tačiau ga
lima pasakyti, kad daug ką at
lieka ir visiems lietuviams. Jei
gu reikia kokį pranešimą pa
daryti, ar tai kokį pagarsini
mą, neatsižvelgiant kas ką ren
gia, “Lietuvių žinios” niekuo
met neatsisako. Todėl tokis 
laikraštis ir gali būti pilnai re
miamas visų vietos lietuvių.

Pasitaiko tokių momentų, 
kad mes turime pamiršti reli
giją arba kitokius politiškus 
nusistatymus. Pats nuo savęs

Argentina laukia 
prezidento spren

dimo

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

YRA DAUG PIGESNI

510.25

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0IV.ZY1LIV

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLKGA1T13
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta.............................
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI
BLACK BAND LUMP .......

Sales taksai ekstra.

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas fcv 

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

Visų Išdirbančiu 
LAIPTAMS KARPETAS QC<į

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

METINIŲ PARDA
VIMŲ GALAS

BARGENAI. KURIE NETURI 
SAU LYGIŲ 

Persitikrinkite. 
..... . $695 

395 
345 
1°.5 
235 
165 
195

Sedan ........... 95
Sedan ......... 65
Sedan ........... 35
Pasirinkimui.

Atlankykite ir 
1940 
1939 
1938 
1937 
1937 
1936 
1936 
1935 
1934 
1933

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

150 Kitų

X

s

c

3

PAL1AVTNGS 
"and-------------

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VI Raima tltl

WENZEL 
-i DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais 
■!■■■! .... ..................................... ...  .........  S

3SM

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

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

Apart Apsaugos, TurimeO E n n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUUiUU

" Nėra' Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

1411 So. Halsted St Tel. CANal 5063

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

BlĮYpj^AND SAVE

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 16 d. — Argentinos par
lamentas pasiuntė savo nutari
mą prezidentui apie nacių vei
kimą Argentinoje.

Visi Argentinos gyventojai 
atsidėję laukia prezidento spren
dimo, nes su juo yra surištas 
nacių ambasadoriaus likimas.

Pasakojama, kad dabartinis 
ambasadorius Thermann pasi
trauks ir ambasadoriaus vietą 
užimsiąs atsiųstas Hitlerio agen
tas Fritz Wiedemann.

i i Naciai pakeitė apgulos 
stovį Norvegijoj, neš bijojo vi
suotino norvegų 
tina švedai.

sukilimo, tvir

PIRKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštele? 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų $Qo 50 
Plokštelės Kiekv. w

’r pūkščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

$1 ir aukščiau. 
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už
sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

Murinę soothes, cleanses and refreihes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, wind*» moviea, 
clo«e work, late hours. Free droppcr 
with each bottle. At all Drug Stores.

URINE,
A E Ves
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NAUJIENOS 
Thk Lithuanian Daily N£ws 

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine. 

1739 South fialsted Street 
Teleįlhdne CANal 8500.

Šiibšcrlption kates:
S6.00 per yęar.iu ‘Canada . 
15.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Ohicago 

3c per copy.
Entered as Šecond Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
ot Cfcdcago, III, undėr the ačt of 
March 3td Į879.

Naujienos .eina kasdien, išski
riant 4ekmadiehids. Leidžia Nad- 
jifenų Bendrovė, 1730 S. Hrilstfed SĮ, 
Chicago, III. Telefonas Canal $500.

—. $d.oo 
~ 4;00 
___  2.00 
— 1.50

M
. 3c 
13c 
75c

Užsakymo kaina:
ChicAgoje—paštu:

Metams______________
Pusei metų —-------------
Trims mėnesiams -
Dvįeną mėnesiams _ __
Vięnarri mėnesiui f

ChicagoJ per Iššiuntinėtojus:
Viėna kopija — ...r______ _
Savaitei —"____ z.
Mėnesiui....................;...... .....

Jungtinėse VHišiijbšė, fie Chicagoj*
Metams :.............$6.oo

3.25 
1.75 
1415 

.75

Pusei Tnffi.it - "
Trims mėnesiams  :
Dviem mėnesiams —
Vienam zriėhėsiui

UŽftUiiittto:
Metams -.—j_____ ...^__ $8.00
Pusei hletiį    4.00
Trimš mėnėšiairiš   2.50

z .................    1 ......................................M.hii.1 i i............ ...................................

APŽVALGA-te
Vincas Trumpa

“Polofiia institutą
Sov, Rusijos vyriausybės griež
tą notą jis nuo šio žygio atsi
sakė. Pagaliai!; 1938 ni. įhria4 
šuš bkHdyiflas v£l jfešikąrtojo. 
“Pbibhia rhštitiila” jisiHlbžas 
nuaidėjo per visą Lenkiją. Da
bar, Lietuvai nusileidžiant į£,ki- 
tdihs Valstybėms pei’špėjiiš nlo- 
dėrubtl savo riktiją; Lenkija vėl 
riegalėjo įvykdyti savo siekimų.

Negalėdama realizuoti savo 
planų Lietuvos atžvilgiu, Len
kija pasišovė Vri-idiiiti “Lietuvbs 
ttbiiriklausomybės sargo” vaid- 
ihenį. Tuo vaidmeniu ji aiškino 
ir Vilniaus okupaciją, nes tuo 
budri ji apsaugojusi Li^uvą 
riuo bolševikų invazijos(!). Vie
name istorikų kongrese lenkų 
Wielhorskis aiškiai pažymėjo^ 
kad “nuo 1919 m. gegužės mčn. 
Lietuvos nepriklausomybės sar
go vaidmenį pasiėmė Lenkija, 
atstumdama bolševikus iš Vil
niaus krašto. Tą nepriklauso
mybę ypač reikėję saugoti nuo 
rusų ir nuo vokiečių, nes juk, 
pagal lenkų nuomonę, Lietuva 
ir tetarnavusi rusams ir vokie
čiams prieš Lenkiją(!). Ir 1938 
m; kovo mėli. Sdtartį pašira- 
šiiis; pulk. J. Bėbkris pareiškė, 
krid Lenkija yprit suinteresuo- 
tri Liėluvos tiepriklrilišoitiybe. O 
iš teisybės ji nė Lietuvos nepri- 
klausdttiybe buVo suinteresuota, 
Bet troško, kad Lietuva tą ne- 
priklatišdmybę suvaržytų, ritši- 
sakydama gerų santykių šu Vo
kietija ir SoV. Rtisija, ir kad 
iirimrižd pasvirtų į Lenkijos pu-

iifiNiiiJa ir Lietuva .
BtigiOia teko HUkSHtėti 

rtiib UiHkijbs KĮSiiteiflilj pa- 
ėiiifii j8ž ėiaufėš kaiffiyHui Lie- 
ttiVąi; Mteiį Mūrija į-

LENKŲ APE I lf Al

liiivo gandų, krid gen. Sikors
kis, lenkų valdžios gal^u Lon
done, pasakęs, jogei Lbnkijri 
dritigiau hėkeliiahti prėtefizijų i 
Vilhių if Vilniaus kraštiį. Bei 
lėiikiį literatūra rodo, krid ofi
ciali Lenkijos vadų nudtnonė; 
VįlniriUš klaUsime, dar iebėrri 
toki# pat, fcbkia ji buvo priė 
PiĮsiiaskįb.

^6rke išleistame “bolisli 
Hėvlė^v” No. 3, rugsėjo 15 d."> 
^rk įdėtas strriibšhiš aįie “Len- 
kijoš Rytiį PhBViHbijriš”; Tos 
įįrd^ihėijbš ėšahėidš Škįilynios: 
“Witob; Čolesiė;
Vdlbyriid; Štriiiišlawow

» 
žėhiėiripiš; kiif Viifiiitš; Vilniaus 
kfaŠtaš ir žyįiii dalis SliValkijo# 
yha pažymėti j kilipo “Lenkijos 
provincija”:

Pačiame Vilniuje lietuvių, 
; girdi, buvę “tiktai ().8(j nito- 

tovą netiesą; Tai yra labai irti- Miiėių (1,600 gyvbHtbjij)”, bbl 
tus priekMBtfls. Jisai — ilifiilo hėįjasdkoiha, kadA ir kMliiše 
jiribŠas; b kbvojfe sti priešh teh- Upliilkyiie^ las gyVbhtojiį šil
ką vartoti ašmens_diškreditavi- škditymaš buW atliklaš. Rub
iną, tiesos užtylėjimą ir nfet Į lneį Želigovskio armija (Piišiid- 
kdMdiš visišką ptašijenkimą šu jo įsakymu) pagrobė Vilnių 
iėša. Tikšldš ^ra h^iešą ritigh- kr jo gyventojus terorizavo, — 
eti, tdi kodėl ąŠ tdlėčirih atrii- aišku, kad lietusių buvo “su

žadėti itį pFlėtodrilį; kiiribiniš rasta’’ Vilnilijė labai riėdriug. 
jisai yra pasiekiamas?..

... . l Leilkąi drir vis savinasi ir Va-
Tikslas, kurio tuo laiku sieke karų Ųkrdinbš teritorijas; Jie 

Lėhinas, buvo prilyginti įnen- noii, kad Lenkijai butų driph- 
kąs: susilpninti įfĮėšihgos frak-1 žintoš Rygos sutartyje nlistaty- 
cijbš įtriką partijoj8, khri vėikė giknus — toje sutartyje, ku- 
į)džeiW ir lieiiičejo jokioš ga- riiį bolševikai pasirašė, pralrii- 
lios. Vėliaus, kubrilėt Lerilhui ję karą-šii Lenkija, 
įhšitaikė broįjd pdgrbbti vai- ..... ■
džią į savo rahkhs, melas pasi- ANGLAI TIKISI
darė pas jį nuolatinis kovos PERGALE
ginklas. Ant melo ir apgaulės | - ■
tapo pastatyta visa bolševizmo 
sistema.

" J z i —
Kitas diktatorius, Hitleris, ««!• riors. jiė neteko štijjriau- 

(iašiėko įalioš tilo pačid ginklu. si°jo sayd'feąjunginihko Vaka- 
Mh šavo khygdj “Mein Kkmįff’ r1 Eurdpojfe (Francuzijos) iš 
(Mana Rota) jisai pasakč; kad vokiečių biJo 
jjropagabddjfe reikia tattbti iiie- daugelį Anglijos miestų, bet an- 
1d, kaipo įiriehtibrię pdblikai 8lai <?šia kbvą ii- nfeftbri rič kai-

rinti. Ir Hitleris patarė; mbllio-

MELAS -r TOTALItAIU 
Nfe TIESA

Vienaš svarbiausiųjų tdtdlįfc- 
rinės diktatūros įranklij yra 
propagdritiį o ta jos proįdįįan- 
da Susideda daugumoje iš melo;

Šituo aiž^iiįįlii komunistai; 
f aši strii ir naciai laikosi to pa- 
tieš pHHčiįid: MblUdit be rii6- 
tkUfbŠ; jilb drąšiau mtludsri jtid 
ddtiįidii žilibfiių priims mėlį ilž

Bus pakeistas netitraliiittd jštatytiiaš
» *

* ** r * * ii* *Amerikos Legiono konvencija Milwaųkėė*jė pasisa
kė Už į>Fėžidėfitd RodšėVėlto užsienio politiką; Tai Fbiš- 
kia labai didelį smūgį iždliacijos šaliiilhkams — įbkiėflisi 
kaip senatoriai Wheeler, Nye ir Brddkfy ijhtodgbš ^TH- 
biihe” ir ėx-ldkunas Liiidberghaš.

•• • •
Legionieriai savo rezoliucijoje nuėjo toliau ir už 

Ėbbševbitb administračijį. Jie reikalaūjd, kad krašto ap
sigynimo interesuose Amerika butų pasiruošusi ne tiktai 
atremti priešo puolimą; bet; jei reikia, pulti priešą jo 
teritorijose, kad jisai negalėtų “atnešti karą pas inUš”. 
Šituo tikslu; legionierių nubihone, tufi ĖUt huiinti visi 
^geografiniai suvaržymai” Amerikos giriklUbitį jėgų ju
dėjimams.

Kitaip sakant, Amerikos Legionas stojM Už tai, kad 
butu atšauktas arba pakeistas įieUtfalUriid įstatymas, ku
ris draudžia J. V. laivams pldUkti į tam tikras karo zonas.

Nesunku numanyti; kad tą rezoliuciją padėjo legio- 
ničHaihs parašyti Rdosevėlto administracijos atstovai, 
ypač laivyno sekretorius pulk. Frahk kndx, kiiriš pasa
kė kdrivėhčijoje ilgą kalbą.

Prezidentas Rooseveltas seniai nori; kad neutralu
mo įstatymas butų atšauktas. Bet jfeigu jisai pats pada
rytų tokį pasiūlymą, tai izoliacionistai pakeltų baisiau
sią triukšmą. Kas kita/ jeigu to rOikalaUja toki^ patrio
tiška organizacija; kaip Legionas. Ji atakuoti nelabai 
drįs ir demagogas Wheeleris.

Laivų sprogimai Švedijoje
r - ----------------—y , . v. -k

Sunku suprasti; kas ten dėdasi šVSdijb-įė;‘^bperšė- 
niai buvo prdriešta, kad atsitiko nėiairfiė ant viėtio Šve
dijos laivo, plaukusio į Stockholhią ar iš Štočkliolmo. Va
kar atėjo žinia, kad dėl nežinomos jmėžastiėš įv^kb spro
gimai trijuose Švedijos karo laivuose, kurie stovėjo Vie
name rytų uoste. Laivai paskendo ir žuvo daug jurininkų.

Žinoma yra tiek, kad Švedija pastaruoju laiku dėjo 
labai daug pastangų padidinti savo karė laivyną. Kas sa
vaitė buvo pastatoma vienas naujas laivas. Galima su
prasti, kad Švedija girikhlojasi, bijodama puolimo iš Vo
kietijos pūsėS. Nors spaudoje biiVb viŠokių įdhdų apie 
tai, kad naciai jau esą švėdijojė vitedi įsigdlėjį, bbt tai 
netiesa, švedai neleidžia liitlėriui kišti sdvd hošį į jų 
krdšto Vidads reikdlūs.

Galimas daiktas, kad haciai už tai Švedijai keršija; 
dalydami sabotažį jos laivyne. Jeigu Švedija suseks, kad 
tie laivų sprogdinimai yrd Vokieti jos agėntlį ddrb.as, tai 
ji nusistatys prieš nacius dar gbiežčidU; fiė^u iki šiol.

Švedija galėtų daug padėti okupiibtbs riorVėgijUš gy
ventojams jų kovoje prieš haėitis; t) kdi atėiš pFO^d Suc^ 
mijai pasitraukti iš karo priėŠ Rttsijiį; tai VišdŠ Škahdi- 
navijos pusiausalis atsisuks prieš Trėči^jį Reichą.

L&ilhdš; dai* būdamas Rusi- 
j8s šbėidl-ijbihokra tų Pdr tijo'š 
Hdriii; pareiškė; kad kovė j e šit 
savo dįibhėiiltt itieiubti riėfd fiti- 
šidėjiniriš. RUoiiiėt jišdl dpšfti&U 
Žė ftiėiiŠ&Hktį lyderį MflFtoVįį iFinn,i ūl .:> 7 kei 
šiš daŠahki jį į jiattijdš trišHiH; I 
kaifitidsiliitiš j| štįriibiiiiigiiį irie- 
lavus, tai Leninas; teisindama
sis, gynė savo elgimąsi taip:

—Man daroma priekaištas,

’su-

Persijos šachas paboti
Persijos šachas (karalius) Rižri Pahlevi abdikavo ir 

pavedė sostą savo sunuį. Sakdr kad šachas padėjo bent 
kėliėrtis šiirithihs vokiėčitį, buviišiiį Teherane, pasprukti 
nUd ariglų ir rūšų.

Anglija ir itūšija reikalavo, kad Irano valdžia išduo
tų joms Vištis Vbkiečius, gyvenusius trane. Bet šachas, 
vis iššištikihėjd; Pauliau, ariglai ir rusai, netekę kantry-J 
bėš, ėmė marštioti į šacho šbstinę. Tubhiėt Pįža Pdhldvi 
jiUsišdlirib. Į jo šoŠtą atšisedb šacho įpėdinis, Mohartimed 
Riza Pahlevi.

šita atmainė Lbiidbfio hėdžiiigitia. Anglai hi&id; k#d 
senojo šachb sttriiiš yra toks pat nacių sėbras^ kdip ir jo 
tėvas;

kol aiigiai nebuvo ŠUsiplykę su Irano šachu, Londo
no tėiėįįfathbšė biįvb kMlbania apie Senį Piza Phhlevi la
bai į>aiatifciai; Bttvb pasakojama, kad jisai ėsąš protin
gas valdovas, įh-atėdęs daug gerų reformų trane, pasta
tydinus ghąžitj tfbfeį Teherane, nūtiėsęš gėiėžihkėlį ir 
Sutaisęs kėlius; Riza Pahlevi buvo lygintinas sU TtlfRijoš 
diktatorium, vėlibhiu Kdnaliu Ataturkii.

Č dabdr įiasirbdd; kad tas senis Persi j dš katkliilš 
buvęs žiaurus despotas, vagis, plėšikas ir slaptas Hitle
rio agentas, trano gyVėhtojMi esą labai laimingi, kad jiė 
td “bestijos” nusikratė. Jie net sutinka kęsti bolševikų 
afttiijtlš dkttpatija UŽ tiį patarnavimą^ kurį bolševikai

kitiį valstybių ir dė fdctb, ir de 
jure. Jeigu jau ir sutiktume, 1 
kad lltišija vienri galėjo džlbišti 

----- T —-,rr-u c .kaip Lietuvai, taip ir Lenkijai 
^jrkiį liHVb šliHšlri šii Lėliklj oš suverenumą į tam tikrą terilo- 
ištorijd; 'fiėšB; ŠO8 idikii tai riją (riorš dėl tb gali biiti ir ki

nta nuomonė), tai 1920 iii; Lle- 
iF JĮ8Š kriFtli Hėi iįiėnį | tilvos sutartis su Sov. Rusija ne

tik pripažino Lietuvą, kaip sa
varankišką valstybę, bet ir nu
brėžė jbs sienas, Vilnių priskir- 
dainri Lietuvai. Tik dėl to, kad 
Lietuvą iki 1923 m. Lenkija ne
buvo pripažinusi de jure, dary
ti išvadą; kad Lietuva ir neeg
zistavo, yra didžiaiisia ir tikrai 
begėdiška nesąmone. Pagaliau, 
mes sri pričiu anibrišadorių kon- 
ferehcijos sprendimu ir su Len
kijos “pripažinimu” de jure 
niekados nesame sutikę. Tuo
jau po ambasadorių koiifėrėii- 
čijbs Lietuvos užšienią rėlkalų 
mihišlras griežtai užprotėštrivo 
Tautų Sąjungoje prieš tą spreh- 
dimą, ir Tautų Sąjunga priėmė 
šitą protestą dėmesin.

Visai butų bergždžiri čiri dės
tyti visą Vihiiaiis ginčo istoriją. 
Meš jau ttidš visus įvykius pėr 
daug gerai žinome; Thčiati įdė
mu, kad lenkai šiame ginče nie
ko kito nepripažino, kaip tik sa
vo teisės nė tik į Viihiį, bet if 
į... visą Lifetutą(!j. Visų trė- 
čiųjų ir riet savo pačių sprendi
mą, jeigu jie nesutiko su ta tei
se (pav., Slivalkų sutartis Ir 
Spaa kbnfČreilėijds špFendihiaš; 
kur patys lenkai Vilriių pripa
žino Lietuvai), lehkai galėjo še- 
kriilčią difeitą šttlatižyti: žitlbttic; 
kad laikui bėgant buvo nusta
tyta visa eile demarkacijos li
nijų, šiokiu ar tokiu budu ri
šančių Lėilkijos rytų Sietlas, 
ypač su Liėtrivri. Nors tas lini
jas pravesdavo tokios tarptau- 
tirięš institucijos, kurias Lenki
ja kitais atvejais pripažindavo, 
bet šiuo ritvfejti tiė sptėhdiiriril 
jiems neturėję teisinio pagrin
do... Mtišų kelis kartus minė
tas S, Hubertas šiaip charakte
rizuoja tuos visus sprendimus: 
“Dėl to, sako jis, įvairios de
klaracijos, nustatančios “de
markacijos linijas”, vaidino tik 
laikiną vaidmenį Lenkijos san
tykiuose su (kitomis) Valstybč- 

! mis; gi jų įtaka į įvykių eigą ir 
lenkų rusų santykius buvo tei- 

:| siškai jokia, o politiškai Bėrgž- 
džid arba hiekinga”.

f ’ • ‘ »
Visi ginčai Rytdbšė galėjo 

būti baigti tik po karo šit S. 
Rušija. 1920 m. boiščviktj žygiš 
į VdFšuvą apardė Lenkijos pla
nus R^ttldšė. DabriF ji ėmė blai
vinti ghlvdti ir štipFrilbj krid fji- 
džiošids Lbnkijb^; iib'rš ir ffe'dė- 
ratj’vihės, ĮktiFitiirisi; kuri djjiHi- 
tų vislį LleUl^ą; titldiją ir Uk
rainą, nėrh idip iėriįval įgy^ėn- 
dinhmas. Tačiau šriėb planų kas 
liuli Lietuvos ii rieatsišakė. Sie
kė u ir ddF toliritl, 19žd iri; Hel
sinkio kdHfėFėiifcijbj e ji titiFėjo 
į savo aFfeitą įiFidikti 1F Livi
ją ir feiijį; 1F pFbjėktliBjriiną 
Pabaltijo vriišlybto iš- 
nadddtl žriVO Hėšpriiriėiiiiiii vi
same iriftiė s‘ėktoririjė; Šilą beri
ki jbs iHiHtį, įiiritikiušlį iŠ “P8- 
loniri Fė'šiituta” p'širiidz’8; gra
žiai išFeiškė, rriiHėdririiaš HėBin- 
kio koiifercnciją; IdiVlš ii. VI- 
tolš: “korėti štijiifiįHl rijhidk 
tą patį stalą iri; pri&riliriii; riplė 
tą pričią idėją keitifidri ftid'ždri 
valstybes ir didelę Lėiikijį; fcti- 
ri vis dar nebuvo pamiršusi Zig
manto Augusto ir Bdtbro laikų, 
aišku, buvo persunkus uždavi
nys net geriausios valios ir nė- 
riąlyglriil) Optimizmo Žmonėms*’.

Tik savo kdritiomeriės ir nih- 
sų kaimynų padedama Lietuva 
galėjo atsispirti prieš šiuos Len
kijos siekimus. Tokių bandyniri 
netruko ir toliau. 1927 metais 
Lietuvos vyriausybei vėl iškėlus 
visu aštrumu Vilniaus klausi
mą, J. Pilsudskis jau buvo pa
siryžęs skelbti mobilizaciją ka
rui prieš Lietuvą. Tačiau, gavįs

jĮ

dtitffij abiejų' tauiiį iiiSfisM,

Pdsaūlis štebiši liepalaiižirimu 
AriįlijOš žmbriių dvasios tvirtti-

pttšiėke įaiioš tuo jiačid įinkiu. siojo sayo (
Jdti šavo khygdj “Mein Rkmjįf” rų Europoj,. „
(Mana Km) jisai pasakč; kad vokiečių oro atakos apgriovė 
droiiagatiddjfe reikia yartbti iHei daugelį Anglijos niiestų, bet an- 
lį kaipo įiriehibrię pdblikai tęsia kbvų ik rifeftbri rie kal- 
liililkinti ir savo partijai s£ip-1 hčti apie taikų šu HitleHu.

Reikia jdd labiau štebėtiš ši- 
tbkitl dnįlų piiširyžimti, kub- 
riiėt patiri, krid rinhiptol hė Vi
ši jie yrd įsitikiiiį; jogėi Hitle
ris bris šiirhdštriš; žirioiha “šiau
dinių brilsriviinų” drirymd orgiU 
riižacijri, Griiltifj Poli, pravedė 
keletą ankietiį Anglijoje; tbi- 
raudamasi apie tai, ką žmonėri 
mano, kas laimės .karą; ir iš tų 
apkiausitiėjiihų buvo patirta, 
krid iieiiidždš škaiČiuš dilgių rie- 
Itiri viltieš šiliriušti riačlhs.

šitag skaiėiuš šVyruojri trii į 
rierią; irii į Litlį b’lisę. šitj ihe- 
tų Fūgšėj8 iriėii. prridžibjė litivb 
6% žrrioriitį Ariįjlijbjė išrėiškti- 
šlų riitonibrię, krid karą laimes 
Voktotijri; ($% — kriet laimės4 
Adgilja, b lįktišiėjl 25% — nė- 
priširiakė nei viČilalp, įlėi kiiriip.

Bet biržėiio iii^riėšį hiririe; 
kad Hitleris laimes karą, 17%; 
o krid Iriiriies Ari^lijd 
Pereitų mėtų liepos iriėriesį (pcl 
to, kai Prancūziją kapituliavo) 
tikintieji į Hitlėrid fiėrgalį su
darė 33%; o kad laimės Ang
lija; fikėjb tik 32l%; likusieji 
35% neturėjo jokios nuomonės;

Tačiau ariglrii iienuleido ran
kų net ir sunkiausiais laikais} 
kuomet atrodė; kad iitairiirilėji- 
mas yra neišvengiaiiiaš. Galimd 
neabejoti; kad dabar, kupinti 
Anglija turi daugiau talkininkii 
ir didesnė pagalbai ateina iš A- 
merikos, ji nemes ginklo* iki 
ritbiiš Įritinėta pilnri pėrgrile.

Jėigd pašali bši žriionėms riia- 
žds melagystes, ddkb fiitiritisį 
tai jie supras; kad meluoji. Bei 
jėiįįti pašdŪyšl didėlį iiitlą, tai 
atsiras daug žmonių, kurie ta- 
rihi pritikės:

Trecias totalitarinis diktato-1 
rilis, Mušsolirii, pabrėžė kitą 
taisyklę melo propagandoje: 
kad reikia melą dažnai kartoti.

Bliv. Italijos Užsienių tėikalų 
ihihištririš; grafas Gdrlb Šforža 
(katalikų liaudies partijos lydė-Į 
Fi§); Hukddd, kriti MiiŠŠoliHi įni - 
mas atidengė iotalitariškų Uilt- 
ta turų taisyklę:

“Melas yra melas, kuombt l 
jį išreiški nedrąsiai; meli^j 
gali palikti inėlii; kuomet jį 
įvairioji širiii^ą kartį; mel&sl 
visuttifiėt tfOirŠtd tiesa, kub-’ 
met jį pakartoji tukstaiiij 
kartį.”
Iš Lenino’, Hitlerio ii’ MUsso-l 

linio pareiškimų tokiu budu ąu- 
šidarb pilna ‘‘mėlo . leorija”: 
’fr limbai ją galima iŠfdikŠti 
taip: Kovoje sti priešu vdftbkl 
melą; meldbk dtąsidi; kartdk 
savo mėlį tiiUstdritį kartį.

šitą teoriją yra gerai išstudi
javę iibthViŠki tbifilitarizihb 
garbintoj#!: Bimbd; MižSfli, Ah- 
drtol$ Pmeika 1F M 
dSfhiki: Kiio to Idlkb; kili Vb^l 
klėty# ftfėdįo kaFį SU Stalirfd; 
j iė; įl# V: fiė^iiia u j a diėii# iš dfe- 
npš kartoję, kad “Naujiendš^ 
remia Hitlerį ir laiko jį Lietii- 
vb’s išlaisvintoju!

Jiė rhifhb, kdd tūkstantį k#ė-j 
tų psišdkyt&s frteldš pavirš tid-l

03 %

jįėmš atliko, p^aėddfrii išvyti saęhį!
Kitas vėjas kard fborite, kita ftiBtodija kofėspohdėh- 

tų pranešimuose.- •I

SU ežiais šit

tą ifetikiškUftias; ypae kad suh 
tykiais hm šusičltiš kata- : 

tiksės ffitJiitaaž bifetafbjė.: 
LeHkija tf Lieli^a laikui bė
gam aukufė fiSHišita hbši>Ubii- 
k& kuri išsilaikė iki kVtil a. 
gaib; tadiaas; iki laulišktimb 
ateutliHid aiHžiauš; Luguku sd- 
tapimu; tautinio elemento atsi
radimas šdgriovė senąją Respu
bliką

Nilo dabar lietuvių ir lerikį 
tautų keliai; tbdos; anižinai iš
siskyrė: Lietuvių tauta gaivališ
kai kilo ir augo iš tų sluoksnių, 
kurie mažiausiai senosios Res
publikos buvo paliesti. Be abe
jo, atbundanti liethvių tauta 
neriorėjo nieko beiulro turėti su 
senąja politine it socialine San
tvarka. Ji ėjo ranka rankon su 
visur kitur bundančiu naciona- 
ližmli ir pasitaikiuš įirogdi su
sikūrė taktinę rikli j d tipo vals- 
tybę-

Sldrš toks lietuvių taiitos gdi- 
vdlėjinldš btivd labai iiaturdltis, 
tačiad jb lėrikdi neiiorejb šh- 
prasti. Nėhdrejo jie sriprasti 
nei musų tautinės valstybės; Jie 
galvojo, kad Lietuva, būdama 
ilgus amžius unijoje su Lenki
ja, ne tik neturi, negali, bet ii? 
nenori sukurti nepriklausomos 
valstybės. Per daug čia užim
tų vietos išvardinti tą daugybę 
istorikų, kurie 1918—20 m. įro- 
dinėjd, kad LiėitiVa luti gyven
ti unijoje su Lenkija. Užteks 
paminėti prof. Zakrzewskj; ku
ris 1919 m: kalbėdamas apie 
Liublino Uniją padarė išvadą: 
“Ją (Liublino Uniją) galima pa
vadinti istoriniu Lenkijos if 
Lietuvos santykių tėštameritu”. 
Ypač lenkų plopdgrinda buvo 
stipri užsienyje; kur; bagahriu; 
jau imta neskirti lietuvių ir 
lehkų tautiį; Toji propagahdd 
tęsėsi iki priskutiriių metų, ndtS 
Lietuva, kaip nepriklausoma 
tautinė valstybė, jau buvo iš
variusi gilią vagą tarpvalstybi-’ 
iiėjė bendruomeiiėjė.

Bet tąja propgahda nesibai
gė Lehkijbš Veikifriaš. Ji ir kori- 
kteČiai siekė vykdyti Liublino 
unijoje surašytą “leštririientą”, 
tokį ieštainėhtą, kurio Hdtėjo 
lenkų ištoHkai (inlinis ir pati 
Liublino linija ir poliublihijinis 
gyveniiiihs visdi kitaip atrodo).

E>. Karo iiugalėtojams paliktlš 
Lehkijbš rytų sierioš problemą! 
šįirįšti Veiksniems laikdms,’ 
Lenkija visomis išgrileriils sten
gėsi ją spręsti pati, rėmdrim&si 
klaidingu istoriniu arguiiiėntd 
ir restitucijos teise. Pasinaudo
dama 1917 m. sausio 29 d. rusd 
vyridusybėš dękrėtu ir vėles
niais bėftdrriis bdiševištiriės Ru- 
šįjos pareiškimais, ji prisisavi
no tėišę i Fišris Sritis, buvusia# 
senoje RifeljOŠ vrilšlyljėjė. Na- 
tkiitėdririidš tuos akidš, prbf: 
Makovskis daro štrii kokią iŠ- 
vadį: “Iki šios datoš, Srikb’ jis; 
š&itošioš Lėiikijds res^ublikol 
rytinės įrivirtčifbš buvo po Rti- 
šijo# siiverėhitėtu; kutį nuri Šioš 
datos įjdkeitė lėrikiškašiS. Iš to 
išeina,* krid iki 1023 ht. kovo 15 
d; (ambrišadbrfįj konterėncijoš) 
Lietiivbš Štiverėniimui tiebtivė 
Ftėžbri; TebtiFd tik fakiindji yril- 
flŽia, Lėrikijbs įjfipdžihid 1020 
nū liėpoš 4 d. Triigi, Lietąvk 
goto šdVd teritoYijį iŠ Lenkijbį 
d tie iš Itūšijbri’7!)...

TbkiO šativfliiavimb šit teisės 
itl’itlčiįydis it šu tdfb'toiitiftįais 
riktrifš rriėš nfeklit nelrišintė įš- 
tdHjdjėi* Liėtuvri drir toli jirįeš 
10^3 rii. bdvb pFiprižšnta vis į

Lietuva, iš savo pusės; būda
ma maža valstybe troško gerai 
sugyventi su visais savo kaimy
nais. Nežiūrint to, lietuviuose 
nebuvo neapykantos net priris 
Lenkiją, sii kuria ją rišo ilga 
istorinė praeitis. Tačiau Lietu
va negalėją pakęsti, kad jos 
jiifetų kaimynas visai ighbtuotų 
m tįsį tautihį ątgirttiitią, kad rtri- 
norėtų pripažinti rriūitis teisės 
į neprikldiišomą valstybę ir 
kad, pagaliau, rėmdaiha&lš krei
vais istoriniais ir teismais argu
mentais, užimtų dalį etnografi
nes Lietuvos, nuolat tykodamas 
Į likusią dalį. Tie dalykai lietu
viui per daug skaudus, kad ils 
gdlčttį baibiai į jtibš žilinti. Jie 
perdaug koktus, kad lietuvių 
tauta galėtų užmiršti ir nepava
dinti tikru vardu tų nuolatinių

neprlkladšbmybę ir musų tau
tos k b ii o žrilbjimų.

Su lautiBė ir be šiį rbstiluci- 
liliį pFeterfžijiį sd Lriiikija mes 
buiūmfe grilėjį gerai gyventi ir 
butume Sugyvenę, kaip mes su- 
gyvePbdie sU kitais savo kai- 
m^iidiš. šiariHiėH jdd tie vienas 
ir įj? * ’ " ‘ .......
1918
per cldtik įia^djihgą žrilditrią...

LfeHktį pripažįsta, kad 
S iii. Lenkija žaidė

fLAfeAlGA)
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INSURANCE
(APRAUDA)

• Pft^A ąpdrauLą au
tomobiliams.

• APp^UDĄ NAMŲ Nio 

i APihtAUDĄ rakandų.
• AfhkAUDĄ NUO VAgIų.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• FAVERNŲ ir namų savi

ninkių kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
llties.

NAUJIENŲ
Raštine jo per

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki l.vaL popiet

Tnffi.it


ketvirtai!.; rugsėjo 19, 1941
K. Runza

Šį tą dirbinėjo.
Elzė jati aiškiai btW8 flėš-

čia
PradžiRJ jiš ItfeįiėtŠ dietai liti- 

siog sidtb. žadijb atstoti: 
Grąsė l^g nėgyVūtHb jdrlriiiiŠH. 
Bet vėliKtt attyžfc fedi šti-

-................................................. t............... —■ —

krdVe mergą su bėnkartu ir 
dar ... Pasiųstum ... Dalią ati
davė ...

Kur buvai: akis turėjai ~ 
reikėjo žiūrėti. Kas kaltas! O 
gal tu pats ir apgavai? Kas ži
no! Kitaip j ūk nebūtum nė že- 
W - ■

— Akis fcad Ui.
paSiUšluni! LidŲdiU Mni HU- 
UfeSli ir l^ii tdv6

Sybiiš HeJFHSld?! Mauk UŽ fl8-

- if išdė-

(Tęsliiys)
žmonių kalBūš ėdė galvą. Lyg 

piuklu piovė. Pagaliau, ir jis 
pats Elzėje kažką įtartina pa
stebėjo.

— Po velnių, argi teisybė bu
tų! . -

Norėjo ją pačią apie tai pa
klausti; bet neišdrįso.

Nutarė sų gaspadorium pakal
bėti.

— Gašpftddr ..; 
stė viską.

Re t nebesižėnyt pagrąse. Die- 
ritį prieš vešttives.

— Ar td pąsiuUi, ką? 
Nebėsižebyt! Velriių priedei: Ir 
alus j du padarytas if viskas. 
Toks kaštas, o jis — nebesiže- 
nyt! Ir durnumas — paplbpėjo 
kas — ir tiki. Pb velnių! Suvai
kysi, ką kdš taužljd. Kitaš iš 
pavydo, kitas ir šiaip liežiuviu 
pdttldlt hbrėddmdS. Merga'kaip 
kita, o jiš kažkokius niekus liu
dija. Ar nori, kad būt kaip ka
lė perkarus?! Eik tu! ... — 
ir senis net bliuzhyti cme.

• . ♦ • • • •

Ištisus metus plėšęs iš berno 
raumcrtŲ Haibb JėJfy jb prakai
tu ktovęš sąd llittą, jiš būti
nai norėjo dabar išplėšti ir jo 
šitdieš Idliiib. Uėl savo gbi'o 
vardb;

— Et, kas btiš; ,tas bus — 
žbhišiuoš .:: — nušileidb pk- 
moddthaš rdnka: — Bb‘t jeigu 
pasirodys teisybė — negyven
siu, kaip Dievą myliu, negyven
siu !

Kitą dieną buvo vestuvės.

6;
Petras jau sfehiai nebhbortiau- 

ja-... .
Tuoj po vestuvių, dntrk sa

kaitę, jis susikirto su gaspado
rium ir kd tiėšdsifhliid. ? 

J . i=. tU >'» -.itl. ii-< !>Kžl I ,
— Rupužė, apmansČikas!
— Tulčk HežiivĮ ųž ddiitų!
— Ne tau mano dantis skai

tyti. Driežas!
. tr t{į paČtį dieti/į Ūbu Šti fel- 

že išėjo iš ukiriinko: Štisirihko 
dMiktti§ it išČjd.

feudHb ėjo gąk)j\ bąiiguš pli
kas, lyg apsibiaušį akyg. Aša
rojančios. Kdrtais jati ktito dro 
blyš. Ir ėrdč Šalti. Dejds pitthas 
grtiofidS;

NAUJIENOS; Chicagd, UI.

Lietuvos Konsulato

Paieškomi asmenys

Prašo Valstijos 
Pagalbos Congress 
Gatvei Taisyti

gress gatves reikalu. Jau se
niai yra svarstofnas sumano
mas gatvę keleriopai paplatin
ti, išgriaūjant ištisus kvarta
lus namų ir padaryti ją bul
varu. Tam feikid nemažai pi
nigų, todėl valstija šaukiama 
talkon.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N, J..
5922 W. Roosėvelt Rd., Austin 1175

Miesto atstovai vakar 
fcravo su gub. Green’u Remkite Liettivišką 

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTtJAL LIQUOR
CO.— WHOLESAL£

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

kon-
Gon-

Sąrašas Nr. 121.

čia seka tardai ir pavardes 
tų kšftteiitį, kuriuos Lietuvos 
kdtisUiaidš Čhičagbje yra pra- 
šbftidš surasti:

. ADOMONIS, Konstantas. Jo 
ieškb Btišįfbiis Ahtahas Adbftib- 
ftiš; gyvbhąš Ąfgfcbtiiibjb.

kLfilVA,’/ Pranciškūs. ĮŪ3/ 
ihbtdiš £yVehb IŠib S., Jėffef- 
šbh St.. .Čfiičaįbjė. Vadiiibšl 
f’fdilk Rfe^š(ąf LėVas.

kUžMi^Sk^Š, Vlūdaš. Gy- 
bbtid Čiilbfcbjb.

(SJuaker
Ietis ir Visą šKVb įlūžusį pjrktj 
nukreipė į pašbūdbfiij IF jb Vlbd- 
turtį.

— žalčiai!
žieind«
Buvo šėięrriadieiiiš. f*8 Višafti. 

Miestelio rihiea ViFČ: Vyrli Bū
riavosi if. šfiikėjb. fcūHtiš kai 
bos gaudesys SUpbš vifštiffi gal
vų. O dpliūk finita rietėsi šd- 
krypusiiį trobėšiŲ gfaHciiš; flF8- 
tarpiais ŽiopČibjdhti kfatitŪViŲ 
durimis it užtukusiais idriįdiš.

Petras taip pat išėjo rihkOii. 
Jis norėjo kdžkį susitikti. 
Kaip iik!
Jo gašpddofiiiš štbvėjd fiiikbj 

ir kalbėjoŠ šti kitaiš iifciūiū- 
kais.

Jis priėJB IF ąašišVOikifib; 
Nejaukti;

J-•<; i L- »v«i- ivPo to, kai jie įsojo is gaspa- 
doriaus, ddr nebuvo su juo su
sitikę. Tiesa, kelius kartus ma
tė jį miestely, bet gaspadorius 
tyčia šalinos jo.

Dabar jiš prigriebė jį:
Jis buvb nutaręs galutinai 

baigti su gašpadbritim. Reika
las dėl dalios.

Stačiai ir pradėjo.
-—Na, kaip, gaspadoriau? Aš 

dėl dalios ?
— Dėl kb'kioš ddiibš ? — dė

jos nežinąs.
7— Kaip dėl kokios ? Aišku, 

dėl tdš; kurią žddėjai.
— Ką ž^dėjab if atidaviau.
— Siti tdįp — atidaviau. Ko

kios idu dalidš reikia? Vestuves 
iŠkėBdų
Vb?1 Elzei šliūbifiiUs šiuvo 
ir vėl kdštMs: O kai jtyš &BŪ uo
degas pakėlę išB’zdmol — ne 
žodžl8 nėšitkęš Visą a.-gą, kiek 
bū'vb suderėta. — šiimokėjaii, 
norš ligi kąlėuij> d&F kėli inčne- 
siai biivd. Taigi ::. O mano gas- 

sakė tdvb Elžėi dfo'Bės 
ritinį davusi ir dar Kažko ten, 
k?s gyvenime gnHijas Tai
gi, inatfil, kBRibs tŪti /lang ai 
dalios b'efėikid?! Rūr tu dŪii- 
ginti bututn gavęs?:; — kaltė 
jo guspadci-itis^

šiilifiKll Žtš; ta Miaš;:;bif- 
dėkit; ddiia jiš HiHii 
Afmiiščikaš I

Tą Pėtraš lūip gūi’ši.ūi šakį; 
kad aplink š£t$£jUši8ji įitiį j 
jiibŠ aišišiik^.žitijeti: ...

bdšjjadbHUi į&šiddi’e ilfe j dū
ką: rfiš iątkį šdb ^ib- 
Šdi kSiįbliš Šti f)dįjtaštŪ šdi+idi- 
tilūkti tafiU if Ib’ciR hč Žbdžib’ 
iigteįš hūįjb .teigti;

belfits ŪBt’ijb kažkį jjdšdk^- 
ii; bet tik cldf kdftą teišlūtį:

— AbWŪŠČlta!
ir dįjšišūkįš iifigŪBJdfičiii 

žiagšfliti bėf ftšij fitiką hū-^k- 
& RdHi'd. budžių akių Mtas-

£ėlf#Š Hėkfe'filč; tiėt fel-

įteikt jiš jžtŪ flbbbbbfiidVb: 
Niekas nebesamdė.

— Et, koks ten iš ženoto 
žmogaus bernas! Nepabūs ne
dėlios — ir bėga pas bobą — 
kalbėjo gaspadoriai.

Petras dabar tik ^ribViūs ka
sė ir miestelio žydams retkar
čiais malkas skaldė, barbyme- 
čiui užėjus, tiėsd, j| vienas ki
tas ūkininkas kelioms dienoms 
if hūsisaindyddvO. Bet jis jau 
tiebebūvb bernas. Stimenko. Rau
menyse nebejautė tiek jogos.

Samdininko darbas jį 
suėdęs. Tokia dalia!

{GALAS)

LiNkiŠ, ViĖidfts; kliįš M tel- 
Š1Ų. Aąfe 8.Š ūrifetą rdtižldŪS: bif- 
Bd timb^fbš geiežihejd.

Libl^skAS- Vlūfcdš, Idfe i? 
MdHjdrriįib’čŠ aįtyiifikčš. Jo ieš- 
ko rribliūd gyveiidiiii Lietuvo
je. .

iĮAfifcUŠIAŠ, Zigidas; kilęs 
iš TfHką apškt; Gylelio Brigh- 
loti i^dfk apyiitikčj, Ctiičdgbjb.

^AžĖkAUšKAiTL, Jūžč. Gy • 
Veiid čhicūgbje. Jai lalkdthaš 
ItiiškUŠ: :

kAtižitl^AŠ, koštas. Čyve- 
ho Chicagoje-i Vadinosi Gust 
Rogęrs.

VĖŽELIS, Andrius, gyveno 
Lowell, vėliau persikėlė į Wor- 
cester, Mass.> Dirbo anglių ka
syklose rytinėse valstybėse.

leškbhiidji asinėnys arba dpie 
juos žinias turintieji prašomi 
skubiai atsiliepti i

‘' i
LIETUVOS KONSULATĄ 
30 Nbrth- La Suiie Strebt 
Chicago, Illinois.

f

DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

laukia jus, kai ragaujate

iiisil pirmas stikliukas pasakys jums 
įad Skanesni degtines "«Paaar““‘t 
ftidangi “OW CįUAKER yra disti-

Amerikos geriausiu grudujver-
tiiiilmų tikrai DERLIAUS----------------

BRIDGEPORT ROOFiNG AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, r^nas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
■ Į ■ ii '■ 1^———į—

Garsus Nepriklausomas 
javų Ekspertas, 22 m.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

P'ALLIED-ai 
Lumber Co.

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

Tėl. LĄIVNDĄLE 2630

’/ICTOR BAGDONAS
LOCAL &.LONG DISTANCE 

MOVING
Pjikraustom forhįčius, .pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
gaiantųotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šailkit Tėl. VlCTORl 006fe

• FOTOGRAFAS

buvo

STBAIGHT BOURBON WHISKEY • 86 PROOF • THIS WH1SKEY IS 4 TEARS 0 L D • INE 0L0 OUAKER CO.. LA WRENCEBUR6. iHIL

dr tai ftidžKi Ošta-

Jūsų 
Mėgiamoje 

Pakelių 
Krautuvėje

laikinai gyvOrb pa;~
Miėš'^ib i ryte-

REMKITBTUOS, KURIE 
GARSINASI

Vaišės
OLD QUAKER SpeciaI Reserve!

Elzės tėyiis. ] 
ninkuš. Ktif kltdf’ iyši?

-- T d ve
Maiyktt! Po Veltiitį ;

•(*
kai tu kilt ftfesštiiatikit:rH! 1

VMM

IhHMtiiihtfrMiilil&i!iihifr-1-■ ....

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
ihus. Siųskite savo orderius!

buvo d:<bnr/gerokai pošikeitęš 
Vyriškai; ncLė toks Jiurblš, kąr< 
pirma. byvėtiimHš greit rį'f 
;ani haiijūs bruOžtis.

-— I<4, at tamsia juokūs (1$ 
rai, ar mane durniumi laikai!

—- Štibku; gadfidš. '
iriių! br.'id atidavė 

f 1 *

;. Mana
8kin kuKlybį* ir dbV'lnbš’ii' 

• t •» f 1 •

COPR. NSGOLSaUFT StRMCE, INC \

/CUDdLĖ+6V& ' PATTERN 2955
J^o. 2935—Pasiūti žaislai

Beer /overs lcnow 

A GODO HEAD means 

AGOOD BEER!

Tesis Prove Tavern Pale Beer Retains 67% 
BETTER HEAD" 5 Minutes After Pouring

bYLĖRiAl: Susižino
kite su sayo Vifeųin- 
tęlijįi Tavern fdle 
(Įfctributoriu, arba te- 
lefonuokite

The Atlantic 
Prewins Cerįpany 
1849 Wi Fi'llertoifc.Chlcacp, IIL 

UNcoln 8O1O ‘

Skaitykite Sį Įrodymų. Vienodose 
sąlygose Tavern Pale buvo išban
dytas prieš 10 gerai garsinamų 
alų. Stiklinėms kiekvienos rųšies 
leista stovėti tą patį laiką po įpi- 
Įiirio. (Po to kiekviena stiklinė bu
vo patikrinta.
tavern Pale parodė 67% didesnę 
galvą; negu vidutiniai parode visi 
kiti bandyti alųš. Bandymas da
rytas griežtoj priežiūroje

sėhlilcr, Melvoin ir Glasser, Ger- 
lifikiiotų V i b š ų j ų Akauntaiitų.

Alt-

Geriausios Medžiagos yra paslap
tis Geros Galvos.. . gero alaus 
ženklo, štai kodėl tūkstančiai da
bar reikalauja Tavern Pale... 
alaus dėl GEROS GALVOS kiek
vieną kartą. Pardgaukitė jd pa
tys, šiandien.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyv/oOd 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
„420. W. 63rd St.
TU IENŲ. 5883-5840

atcus
Rytine RAbio 

VALANDA
—iš Stoties—

W.G.E.S.
Khsdieh hųo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Šubatomis nuo ,8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

JOK OF PHTTEROS

NAUJIENOS, 
1789 So. Halsted S L; 
Chicafco, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valitija



NAUJIENOS, Chicago, III. , Ketvirtad., rugsėjo 18, 1941

Illinois-Indiana-MicKi^an-Wisconsin. Žinios i
"l*—........................................................    _. ..... ■ — ■ ■■■------------ ------------- I

f

Illinois Darbo 
Federacija Smerkia 
Lindbergha

Legionas Siūlo 
Laisvas Rankas

AMERIKOS LEGIONAS VĖL MARŠUOJA

Kovos Gengsterius Unijose

DANV1LLE, III. — Illinois 
valstijos unijų delegatai suva
žiavę Darbo Federacijos kon
vencijai priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasmerkia lakūną 
Lindberghą už jo pronaciŠkas 
kalbas, o ypatingai už kėlimą 
rasinės neapykantos Ameriko
je.

Konvencija atsisakė svars
tyti pasiūlymus bandyti susi
taikyti su CIO, ir priėmė 
smarkią rezoliuciją, kurioje 
pasako, kad kovos gengsterlz- 
mą lokaluose, kur jis yra 
galėjęs.

įsi-

Žada įsteigti 
Naują Laikraštį 
Dar Šį Rudenį

Leis Marshall Field.

D. C. — 
ir laikraš- 
Evans pa-

Atsako “Tik Už

U. S. Armijai

užduo- 
legio- 

H i tie r į

nuimti vi- 
S. armijai, 
kur reikia,

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Savo Skolas”

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2121

MILVVAUKEE, Wis.—-Ame
rikos legiono konvencija be 
diskusijų priėmė 
kurioje reikalauja 
sus suvaržymus U. 
ir ją naudoti ten,
kad Vokietiją sumušti.

Amerikos didžiausia 
tis dabar, nusprendė 
nieriai, yra sunaikinti

Vakar delegatams buvo per
skaitytas sveikinimas nuo An
glijos premjero Churchillo.

Legionieriai pasmerkė 
menis, kurie nepamatuotai ir 
nepadoriai kritikuoja U. S. 
armiją ir valdžios pastangas 
šalį priruošti diktatūrų pavo
jų atremti.

Į Valstijos 
Policistus

SPRINGFIELD, III. — Per
organizuojamas valstijos polici
jos departamentas pašaukė tar- 

pirm ne- nybon 107 jaunus vyrus, kurie 
išlaikė kandidatams duodamos

WASHINGTON, 
Marshall Field III 
liniukas Silliman 
reiškė, kad jie tikisi įsteigti
naują rytinį laikraštį Chica- 
goje dar šį rudenį, 
gu sniegas pasirodys.

Field yra narys turtingos kvotimus.
Marshall Field binierių šei-Į Tarp jų yra Frank Adolph 
mos. Jisai yra didelis Roose- Baronas, iš Waukegano, III. At- 
velto šalininkas. * rėdytų, kad lietuvis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįjn į. (Eubeiktg
SENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

/

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

16OS-07 S o. Hermitage Aue. 
4447 South Fairfuld Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE 

JL/yiVai CHICAGOS DALYSI

Kbuuyldte musų radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
moUala, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU 8ALTIMIERU

... . , .. , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Kiekvienos Amerikos Legijono konvencijos didžiuoju momentu yra- didysis legijonininkų paradas. 

Čia matosi dalis paruduojančių Illinois valstijos delegatų Mihvaukeeje, Wis. Parade dalyvavo 100,000 legi- 
jonierių, o jo žiurėjo suvirš milijonas žmonių.

Suėmė Chicagieti 
Pasisavinusį 
$130,000

“Čia Mažai Tėra

Brightonparkietis J. Butkus 
vienam legaliam leidinyje 
perspėja kreditorius, kad “ji
sai atsako tik už tas skolas, 
kurias pats užtrauks”. Gyvena 
adr. 4348 So. Bockvvell St’.

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

GALLUPE, New Mexico, bu
vo suimtas Francis R. Carlin, 
vienos apdraudos firmos sek
retorius, kuris neseniai pabė
go iš Chicagos, pasisavjnęs 
’irmos $130,000 turto. (Pinigai 
priklauso St. George Frater- 
nal Insurance Society, 3304Sq. 
Wells street. r \ n .

> Gallupe Carlih’as*'buVo įsi
steigęs elektros biznį—pasisa
vintais pinigais.

Sustreikavo
Carnegie-Illinois
Darbininkai

YOUNGSTOWN, Ohio. i- 
CIO mašinistai išėjo į streiką 
Carnegie-Illinois McDonald 
plieno dirbtuvėje. Streikas pa
liečia tiktai tą vieną firmos 
dirbtuvę, kur dirba apie 3,000 
žmonių.

Studebaker Pakėlė 
Kainas $85

Laimingu, Kad 
Kas Aplankytų”

A. Leckavičius Rašo Iš Oak 
Foresto.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAStėvai: Peter ir Emily.

TAMKUS, Marjorie, 8436 So. | 6924 S. Westem Avė 
Vincennes avenue, gimė rugsė
jo 6, tėvai: William ir Julia.

Telefonas HEMLOCK 0201
VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

DOBAT, Robert, 6811 Osceo- 
la avenue, gimė rugpiučio 
tėvai: Frank ir Ruth.

29:

So.

LIETI VIA!

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
■hlHMUMHIIIIIItlI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ittIlllltillICItlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIli

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

SOUTH BEND, Ind. — Stu
debaker automobilių firma nau
jiems 1942 metų modeliams pa
kėlė kainas nuo $55 iki $85.00 
palyginus su tais pačiais auto
mobiliais 1941 metų modeliuo
se.

Pigiausias automobilis, kuris 
“pernai” dirbtuvėje (fob) kai
navo $710, dabar kainuos $795.

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

Atidarė Grožio
Salioną N. Chicagoj

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS :
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

____________________ Telefonas YARDS 1418.___________________

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

3319 Litnanlca Avenue
YARds 1138
YARds 1139

WAUKEGAN, III. — Buvusi 
chicagietė Emi’ija Parmalis- 
šeštokienė šiomis dienomis ati
darė grožio salion$ (Beauty 
Shop) North Chicagoje, adr. 
1603 Sheridan Boad.

Kviečia pažįstamus ir drau
ges atsilankyti.

Kareiviai Sugrio
vė Alinę

EAST ST. LOUIS, III. — 
mija suėmė teismui apie 30 
reiviy, kurie yjra kaltinami

ka- 
BU-? 

griovimu vienos alinės. Nesusi
pratimas kiloz savininkui išme
tus iš alinės du “girtus” ka
reivius.

OAK FOBEST, III. —- Aš, An
tanas Leckavičius^ šios prieglau
dos įnamis,, medžiu visų ger
biamo dienraščjįp “Naujienų^’ 
patalpinti šitą manp trumpą 
viešą padėką, seniems
draugams, p. J. indreliui, 4623 
Greenvvood Avėy Chicago, ir 
p-iai R. Simonaitis. . 1

Seniai jau bųyau su jais be
simalęs, bet šiomis dienomis jie 
mane aplankę žinoma, gau
siai apdovanojo.'x

Taigi, ir tariu jiems savo di-‘ 
džiausį ačiū.

Apie 150 Pavargėlių.
Šiais laikais labai yra malo

nu, kad kas iš lietuvių musų 
prieglaudą aplanko. Nors šičia 
visokių pavargėlių lietuvių ran
dasi apie 150, bet labai mažai 
tėra laimingų, kad kas aplanky
tų. Daugiausiai yra visų užmir
šti ir vargsta be jokios vilties 
ką nors geresnio sulaukti.

Tai dar kartą tariu širdingą 
ačiū minėtiems draugams ir 
dienraščiui “Naujienoms”.

Antanas Leckavičius, 
Inst. Ward 43, 
Oak Forest, III.

GRIGGS, Julie, A., 6533 
Wood stree-t, gimė rugsėjo 1, 
tėvai: John ir Catherine.

MANIKAS, Donąld, 3821 So. 
California avenue, gimė rugsė
jo 1, tėvai: Joseph .ir Pearl.

PARZAKONiS,’ ° Maria, <;1755 
Washington Boulevard, gimė 
rugsėjo 6, tėvai: Ernest ir Me
ta.

PALILUNAS,------------------ ,
12350 South Emerald avenue, 
gimė rugsėjo 3, tėvai: Felix ir 
Uršula.

PAGE, Charles Frank, 205 
įWest 115th street, gimė rug
sėjo 4, tėvai: Charles ir Pearl.

RAINĖS, Thomas, V- Jr., 121 
Wešt Huron street, gimė rug
sėjo 1, tėvai: Thomas V., ir An
geline.

SHIMKUS, --------------------- ,
4029 South Talman avenue, gi
mė rugsėjo 8, tėvai: Paul ir 
Ęvelyn.

, SUDA, Emily J., 4530 South 
Justine street, gimė rugsėjo 6,

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos_ Nariai. 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2201 Weįst 22hd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas REPublio 7868

Ofiso Tel. HEMIoek 5524
Rez. Tel. HEMIoek 1643

Emergencv: MIDwav 0001

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

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

Diena Iš Dienos

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE) ............. >
Raymbnd .Bagįaw, 23, su He -

len Rainės, 21
Fabian Rapoll, 22, su Mar

garet 6arth, 21
Robejėt H. WįUuweit, 22, su

Virginįa: 6. Hansen
Charles Yiidėll, 4 0, 

rie R. Jbhnston, 26

Reikalauja
Perskirą

: \ ‘j • t ,

John D. Rąmage nuo
E. Rfitnagė

^Žijciras
1 *1 •’ "I"''• . 'A'.- ' • ............ .

earl Suding nuo Henry Su- 
ding ;

siu Vale

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ca4.’ie

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutarti.

KITATAUČIAI -
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39

Ofiso Tel. VIRginia 0036 įmetus kaipo patyręs gydytojas chi- 
Rezidencijos Telefonas: rurgas ir akušeris.

BEVĖRLY 8244 Gydo staigias ir chroniškas ligas
TAD rr TYTTATTYTTT T0 vyru, moterų ir vaikų .pagal nau- 
JL/lv* Ji. U U IN U U Lilo jausius metodus X-Ray ir kitokius 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS elektros prietaisus.n,— Ofisas ir Laboratorija
^157 ARCHER AVENUE 1031 W. 18th St.. «etoH Morgan St. 
t n • 1S0 i i Valandos nuo 10—12 pietų irnuo I 3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro nuo g va] va]<# kiekvieną

Subato.i nuo 1 iki 4 popiet. dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
Trečiadieniais pagal sutarti. ir nedėliomis.

------------------- -------------------------- Tel. CANAL 3110

+ Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van--------------------------------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į)f. CharleS Segal

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. OFISAS
1957 W. Garfield Blvd. 4729 So. Ashland Avė.
Cor. Damen Hemlock 6699 _  2-ros lubos —
----------- ----------------------------------- CHICAGO. ILLINOIS

A Montvid M D h- 1<^"sovaiVaXaonuo 2 Mn. 1T1V11LY1U, III. 1/. 4 val poDiet ir ny0 7 iki 8:30 val
West Town State Bank Bldg. yakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

2400 WEST MADISON STREET valandai dieną.
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak. PKnnPTelefonas SEELEY 7330 | 1 nOne VY A I
Namų telefonas Brunswick 0597 ----------------------------------------------

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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. GUGISDR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas i advokatas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Kamb. 1431-1434-TeI. Central 4411-2 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą. Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 * ------------
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VFZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niai*: pagal susitarimą.
Telefonas HEMIoek 7899 
Namų teL REPublio 4888

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO,
TeL STAte 7572 

9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VICtory 2679



Lietuviai 4«w Pradeda NaujasCM- Vyr u Chorus 
Ruošia visai Ne
blogų Kombįnaciįa

Pąfaųos — Ir Keps Ąy|iw 
Jefferaon tyLiš^uosę.

$į sękųiadięnį, nigs. 2Į d., 
C|iicągQs Lįetuvjų Vyrų chorus 
ųž kviečią viąųų į “Dže^fersonp” 
niekus.

Ten kepsime aviną ir visi sy
kiu dainuosime. Tai bus lyg ir 
atsisveikinimas su miškais. O 
jąu pą^ui į ąyętąinąs I

Jei Lytų—
Rrivųžiav.įmas labai geras yi" 

sp^iais pąbukląis: — gątyekų- 
riais, busaįs ir automobiliais, 
nes vieta randasi prie Central 
Avė ir Elston.

Jei hutų lietus ir į miškus 
nebūtų galima važiuoti, tai visi 
trauksim į p. W. Neffo svetai
nę, prie 2135 Š. Leavitt St. ir 
ten dainuosim ir bahavosipi.
W 6-sios sąyaitės iki ‘ Pirmo 

Dektindario”.

Lapkęičio-Nov. 2 d., YyrU 
choras stątys scenoj, ęhięago.s 
Rietuvių Aųdįtorijcj “Pųrptių 
Pektindarį”.

Tos 6 savaitės netruks pra
bėgti ir dėlto negalima snausti. 
Veikalas vra labai gražus, su 
orkestrų ir dainomis, ir reika
lauja daug spėkų ir prisirengi
mo.
^Įlrąfta^” Apardė Kit^ą C^prua

Tarpe desėtkų tūkstančių 
C|ųęągq$ lįęĮųyįų raminsi l^ent 
kęli $init^i vyrų — dąipos ir 
ęfyilęsĮ . rungėju. J r. dabųr, kuo
metįdunuomenčs įpišrius cho
rus apardė ėmimas vyrų i ka
riuomenę, tai Vyrų chorus ųe 
tik-Jūrės atlaikyti savo po«»ei- 
jas, betjjrt
tiems pagelbsti. Taigi, v yru 
choęas ir kyjęęįą yisyą džipus 
ir dailės mėgėjus į talką.

J. L. A.

1 M Vestuvėms, Ban- * 
1 1 ■■ ■ ■ flkietams, Laidotu- ► 
O 11 U Fl^ėms, P. 9 £ U O Š i- * 

......... i marus.

5 1130 Archer Avenue J
Į Phone LAFĄYETTĘ 58QQ 4 
>teptxx±xxra3XxxxxxxYĮM^

Įtmcmio
KVIETKĮNINKAS S

H I ___ MGėlės Veštuvėitiš,1 Bankietams 
fr fcagvabąnis. ’ '

3316 80. UAL “ 
YARDS 7308

D SX

LUKTERĖK,

Brolau!
_____ *___________ .

NEPAMIRŠK PERŽIURfiTI
Smulkiųjų skelbimų:a

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote Jų • aplenkti, nes 
kiękyieųą dieną UU uasite 
visokių progų ką nors par-

jo’:iėškote.

Smulkiuoąius skelbikus ra
site Šiandien ir kiekvieną 

diertą “NAUJIENŲ”

Važiuoja Neįlįętį Pilietybei Pamokas
■ 1/A i IIMTk Id iilQ

Shametas, Žemantavičia Išvyks 
Briedžių šaudyti.

*• • • »

Cię^RO. — J. G. Shameįąs 
ir V. žęmąntavičįų v^žįųųją Qą- 
ųądųn rųedžįųti Šį penktadienį. 
Pąlieka nąmus ir abu yra ųųsi- 
stafę pegrjžtį Įsai nepušaus nors 
po( vięn$ įriedi (mop^e-.

Ąhų yrą ‘hnųųbęr pne” strjel- 
ęįai, tad nęra aįejpnės, jog jų 
pusiątątymas hųą įvykintas ir 
yęl tųęęshne progos valgyti 
briedienas. įX

Garfield Parko 
Kliubas Nerengs 
Rudeninio Vąkąrp
Darbo Daug — Pelno Mažai.

GĄĘFIELP. PARK. — Rug
sėjo VĮ d. ivyKusi^P1 Garfield 
Parko Pašalp.ps Klubo susirin
kime narįai nutarė nerengti jo- » I * • • ’» •< » * * te ' • ’ *
kio parengimo šį rudenį, nes 
girdi “ąureųgimąs pąreįkąląųja 
labai dąug dąrbo, susidaro di
delės išlaidos, o pelnų lieką la
bai mažai.”

Į parengimus dažnai daugelis 
narių neatsilanko, kas kitiems^ 
Už^rąuųa atsakomybė i
nąštą. Kąd išgąsti ręugė^js 
ųufl ųųostp.Uų panęšimo, ątąj- 
ląnkiųs'įeiį tųęi dąugiąn pinigų 
išleisti. r|as reį]<alą^ apkalbėta 
įr gvcięiąipsiai priešnĮętiniąm 
susirinkime bus. nųtąrtą, kąd 
pyądžipje me|ą vjsi nąriąi u^sį- 
mpkatų tam tikrą mokestį UŽ 
kurį gaus tikie|us apsilankymui 
į parengimus veltui. Tokiu bū
du prie parengimų prisidės vi-

šįmuc suvirinkime* rąpm’ląi 
pąpoęjė, kąd £|įuh.ąą ęjahąr.tip|ią 
meju i^ęį vjenp; (igonįą.
Pradedant sekančiu mėnęsąm 
susirinkimai prasidės 1 vai. p. 
p. Vasaros metu jie buvo laiko
mi H vai. ryto. Susirinkįpiai 
pus i^ikpipi toj pačioj, Nąpoc- 
o(n salėje, 3959 W. 5th Aye.

Koręsppndęn|ąs

LietyyiąfflS
Mokias Ądy- K|L

Gre|tftW
timierp( 
pamokų. 
bos nOfetytei 
i rąsHfl? RRP
South Wt«W lF $-
siregi^rų^itę 
niškai ąrbą W Šh
kliasą IR9,lęW ąift. Fr
Kai, taip, kaip i? Slfr
zone.
penkt^įę^) 
ro ra^ipėię.
mos.

Prastos
vč la^ Įft-
delis ateiste 
mingai perėjo pilietybės kvoti
mus ir yra šiandien Amerikos 
piliečiai.

( Šiame momente viena iš di • 
džiausiu laimių yra palikti Am. 
piliečiais ir rainiai gyvęųti de- 
mokratinėjo valstybėje.

Kartais Sunjtų, —-

Daugelis lietuvių nusiskun- 
ęj^ią, jog ląbąi sunku išmokti 
tąi, kas yrą pilietybės ęgzaęni-. 
nątorių ,<|aųsiarųą. Jįępis gąli- 
rpą užjausti, bet ųė.vą ręjkąlp, 
nuleisti rankų ę|ęl
bes- WaH§Rsięrns Imp.nšms yra 
daug sunkiau tųpkintis jr P.vV 
siręngti dėl tų |typtimų, bęt bąn- 
dųnia mokinti juos ąįę^įoję ir 
praktiškoje formoje. Mokįniyi 
sųprąlųs žinias apie šįps val
džios vaiyą savp įąįbpję, daus 
lengviau jąs išpiplji anglų dal
boje. Nepiliečiams ųpf.a pątarją- 
ma atidėlioti palikti Am. pilie
čiais, nes ątejtyje sepatvps ap
saugą įr reikalinga pašalpa gal 
nebus duodama tįerns/^Ąųęię nė
ra Amerikos piliečiais.

Nepaisant sunkenybių ir ne- 
pąranHumŲ, bandykite pasinau
doti šia proga nemokamai pri
sirengti pilietybei.

Adv. Charles R. Kai.

Žągąriečių Kltabo 
Rudeninis Piknikas

«WW- 1
$^že, i imsckmiii-

mi -«h
I? gytF

nMi
Prwwt mw«t

iMį Jf # $
šaeSfflm h
nė su duktere, Mr. ir Mrs.
StumbTi^i, if W- įf Mp- §ipą- 
vięįąį. 1$ į.udįaRą
susitikti su Bartkais ir NipcP 
kais. ;

caffigs

LIETUVIŲ 
pįas įvyks 
ję adresu 
ąl. vakaro, 
nes turėsi- 
įiyti. Taip- 
Tą rengia- 

Jefferson

Dėl UOŠV08 no pas 
karna nm vietos
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lt W War10’ 
hfh kūdikių,

kam-

fHFi U fepmbariij

: YMft* lww» R
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Rikpiįp; doyąpą paąubayp. cį- 
cęyjętis. Spąidęyis. Didelį pyrą- 
gą paaukavo Gražutis, kųrį^ tu
pi kepyklą §o. Ęąirfield 
A ve*. Vieną, didelį l<ugplį aykąvp 
Pikelienė, barberip zpiona, q hi
tą Snaide.r.ienė.

Pirmąją dP.Y^n^ Pef‘ 
rauskas, ' aijtdąją — Mikutis, 
trečiąją — gąspadin.ė ĮĮ^per, 
kuri ją vėl atidavė kliųpui.' Ko-, 
misiją sąkq, k,a<4 pįlqiį|<ąs jpąty- 
ko nemažą pėįną.

Pikniko komisijos nariai 
daug dirbo ir už Jai jiems pri- 
kląušp kliųbp Ųadėka.

Žagariečių kliųbas dabartinių 
metu turi du/ligonius: Rq|ę-,Se- 
les ir Buivyd^ kliubas linki 
Jięips grcitąi pasveikti.

' T- Kor. B. Gąrskięne

Šįvakar Svarbus Ęr. 
Parko Dejuokratu 
Susirinkimas

CLASSIFIED APS-

NORĖČIAU PAIMTI VAIKĄ ar 
mergaitę dėl prižiūrėjimo at augi
nimo. Galėčiau pasiimti į savo na
mus ar kpr kitur. 2524. Sp. preeh 
St. aritros lubos užpakaly.

’ Help wante^>A2^L.___.
" - ?ei]^

'REIKALINGOS ’ PATYRUSIOS 
operūbtpjos prie sijpnų ir slacks. 
Graži yieta, nuolatinis darbas. 

’Ger&š mokėstis. Kffeipiktės 234 So. 
Market St. BEE-DEE SPpRTS

MERGINA-MOTERIS bendram 
namų ’ darbui. Gera paprasta virė
ja, švąri- 10 rytp iki 7 vakaro. Ap
augusių paliudymai. $9.00. Long- 
beacli 9652'. • ” ' ' "

77,75^

RARDĄVIMUI TAVERNA ir 
restotanaš, 8665 Vincennes, kam
pas Halsted ir Vincennes. Flatas 
viršuje, Marne baras, pilnai įren- 
gta virtuvė. Visa ęlęktrikįnė reiri-

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite <|abar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejųo|ti. Taupyme 
sąugipję į?tąigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS aąd LOAN ASSOCĮATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
• nuošimčio. Yęą ąpdrąusfĮi $5,QOO 

per Fe^eral Savings and Eoand IlĮSUr 
rance Corporation, Wasliįngton, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vaL ry
to iki 8 vai. yakaro; šeštadieniais iki 
£ vaL yakarp.

Universal Savings
AND LOAN ASSpęiATION

Į73ą SO. HĄLSTED STREET

^tslkę^tp jp Upšyp. lįada uo
šve atsikraustė, tai jam reikė
jų persikelti pąs karves gy
venti.

TvtĮTU vįe|o§ buvo dėl 6 
karvių, bet kada karvės atve7 
dė 2 veršiukus, tai jam ir ten 
pasidarė ankšta. Jis turėjo ta
da kraustytis pas vištas. Q 
pa,s yjšitąs jaių gyventi nepa
tiko. Ir kadangi uošvė su xno7 
teria į šlubą neleido, tai jaių 
ir prisiėjo kreiptis prie teisė
jo su prašymu ‘ pagalbos. Ži
noma, Jozėlis bylą laimėjo.

REIKALINGA PUSAMŽE MO
TERIS kaip .pagelbipipkė prižiūrė
ti taverną ir namus.' Anna Rud- 
man, Vincwood Gardens, 82 and 
Archer., užpakaly ^įg Tree Inn.

MERGINA-MOTERIS bendram 
namų darbui, prižiūrėti kūdikį. Ne
reikią skąlbti. Savąs kambąrys, 
vonia. Gyventi' vietoj. $10. Dt)R- 
chester 0221.

TAVERNA GREITAM pąrdąvi- 
mųi. $50ff.'Kitas biznis- 5222 Węst 
pivįsjdn. :‘ < f

TARP
BIZNIERIŲ

t . r b.< . rr i

Sl)aii|ieęiąi Atre
montavo Namą

BENDRAM NAMŲ DARBUI se
nyva ųioterįs, kuri įvertina dailius 
namus. Savas kambarys, vonia. 
Užaugę. Kreipkitės: Thomson, 4421 
Eitis/ ATLantic 1577.
p. • t ■/ <

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
dąrhųi.' Savą? kąmbąry§, rpuža šei
myną, ’ nereikia skalbti. $7. SoiUth 
Shore 9’056. ' 7r‘

TAVERNA RARPAVIMUI. Gera 
vieta, arti teatro. Bizniu gerai iš
dirbtas. Labai geras pirkinys, 6844 
So. Rącipe. Ro 8:00 vakarę.
• — ■ *. ■ * > •• • * •-* , »

• fctAE-ESTAfcE-'roi^SALK

PERKAM, pąrdupdązp ir nąalnojn 
«'į, Iptus, fąrmąs ir bUą|ua.

ė didelį pasfrinkimą namu 
pirkti už cash arba Jnainais. Norinti

PAUL M. SMITU 4 CO.
MOTERIŠKĖ BENDĘAM namų 

darbui, 25—45, švąri, atsakomihga. 
Savas kambarys. Priemiesty. $8. 
KęĮly, Palisadę 2000.

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui. P.ąpyastąs virimas. P.ęrson- 
al iaūndry. $’8—$12. Geri riąmai. 
RogėFŠ' Park 8272. 1317 Greehleaf. 
Heirpan.

MERGINA-MQTĘRĮS BENDĘĄM 
namų darbui.'Savas "kambarys, vo- 
n|a, $7, nereikia skąĮp.ti. ftįidway

4631 ?. Aąfiland ■,ĄYe.
' ' Tel' YAttpS' lOOtįYF

•----------■ .... .—/ ' .....
5 KAMBARIŲ NAMAS, paau

kojamas už $1,8(K). Gasas, elektra, 
vonia, didelė* daržo yįėfa. Idealus 
hemas senyvai porai. 100 mylių 
nuo Chįcagos. Savininkas C.' D. 
Ėotter, 166 yr. Jackson? Hydp Park 
2120. ; ............ * ’ K‘ " ’J” ’

BĘID.GEPORT- — pizųiępąi 
Paul ir Barbora Shąulįečiai ųp- 
seniai savo, bizniavą namą, 3437 
So. TYąllaęą/$.tr.ept ątyeipopfa' 
vo iš vidaus ir lauko pusės taip 
kad dąb,ąr narnąs ątfpdo kaip 
naujas.

Jiedu mėsos parduotuve sėk
mingai verčiasi nuo 1930 me
tų. — Vietinis.

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui. Savas kąmbąrys, nąrei^įą 
virti, nė skalbti. $8—ŠIO. K-cystone 
3127.-

2 PLATŲ MŲRA§, 5 įr 5 kam
bariai, gerąjne stovy, arti transpoį-- 
taciios. ’ kVj06. 11325 $o. 47th Čt., 
CICERO./.

|vyks Dariaus-Girėnp Salėje 

BRĮGHTO^ ZrĄĘĘ. -
YVąrdp Pjetųvių D,ęm°.Rr^tU Qr- 
gąnįąąciją $v,ąrb.U su$i- 
yįnkimą šįva^ąr, rųgęąjp 18tą 
dieną, yąląndą yąkąrg,. Į}ą- 
riiis-Girėnas Legion Svgjąinėję, 
4416 So. Western Avė.

Dalyvaus teisėjas John T. 
#v$Įs iv p.Įvrąiąiąkęts Al 
G, £ųmąki§,."Pąrkų ^pmigįppįp- 
Vius, kųrįę pląčįąu į$ąi;ąl<įn§į ką 
jię nųvąjįse $ų pągąlbą mW 
Qrgani4ąplj<os ir ką įjumąlp ą|- 
eifcją-

Todęl, ąįsiląąlcy.kitę yi$i ši9s 
ąp^linkęs gyyęntpjaj, nąyįąį iv 
nenariai. Prašpjp, ^siyėlą^li.

Į2-|o. }¥afdo Ljętųyiij įĮęipo- 
kvątu

& GĮHfsJcig.
f- ................. .. ■ ■■ >■ r- y ■> > ■■ ■«.- ■ ,7
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AR JIESKAI
DARRO?

.. SKAITYK MSDRĮH-trr-ii 

NAUJIENĄ 
š-—-n niiint siaimiMgH

■ R1IKIA DARBININKU"
a* . - : • ■ ,***«. 4. . • 1 <>•

Lietuviai taipgi perka ur parduoda
4 ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

žuvąvo Įr Grybavo 
vViscpnsine

12-tp Į5i?nipriąi lyĮ^Yičiąį
WEST- SIDE.' — Biznieriai 

Joseph ir Josephina Misevičiąi, 
2200 W. Cermak Rd., tik ką su- 
grįžo iš atostogų, kurias pra
leido Wisconsino valstijoj. Ten 
atostogaudami turėjo progos 
pažuvauti, pagrybauti ir sueiti 
savo senu? ir fręųtu?.

3Q Metų
Biznieriams Misevičiams šie

met sueina lygiai 30 metų kaip 
bizny.

Turi gerai išauklėtą ir pa
mokytą sūnų Vlada, kuris da
bar tėvams padeda bizny.

— Kaimynas.

J. Krukas Lankėsi 
Wisconsine

3*ka ir parduoda

1139 Spątfc Hilslei StreBt. CHICAfiO. ĮLL.

VIRĖJA, BENDRAS namų dar
bai. Puiki vietą.' Sąvap kambarys, 
Vonia/ $15'. Nereikia škalbtf 2440 
Ląkevięiy Ąyę. Ap|. 12B.

■ ^'^faoĖtP- vvAnted^-malė 
''<T DarbinloktiReikia ' . _

Spaustuvei 
reikalingas 

■' DARBININKAS, 
mokąs lino.Įype ir rankų 
darbą. . Tuoj atsiliepkite.

IEŠKAU PIRKTI NAMA. dviejų 
aukštų. Ęąs turite, prą$ąw greitą! 
atsišaukti, nes norėčiau gauti pakol 
oras beatšals. Bok 2549, 1739 South 
ŲĮąlsted St.

20 MEDŽIAIS apaugusių akrų. 
Puiki vietą piknikams, ; 131-ma 
Archer. 1 akras ant Archer Avė. 
Privatus ęąvininkaę. Fręd SrųRty, 
123 r d Archer, 'Lerhont, IR.

REIKALINGAS dąrbiųinkas yę§tp- 
ranui ir taverną*!. Gryveiiti yleto^ 
Paliudymai.

GEORGE’S CAFE
3^5 Sq. l^orgąn

t73feįilĄUSIpME5' K^pfč'MiS * 
GIEDANČIOS KA^ARKOS

Papūgos, Love Birds, Tropikų Žu
vys, šunys. Geros klėtkos, pritai
kyto^ paukščiams k valatąL

DARBININKAI REIKAL INGĮ 
Pastovus darbas, geras ‘mokėstiš. 
Kreipkitės tuojau. Rųsęrp Bakery, 
2549' W‘. Divisiort. ' '

> o . \ . . ‘t

REIKALINGAS PORTERIS, kad 
galętų rytąis pąp’utį už bąpo taver
noje. Valgis', Kambarys fr ' nipkęs- 
tiš. 4306 Sb. Ashland Avė.'

REIKALĮNQĄ§ patyręs 
kriaučius. Pastovus darfcaą. Atsi
šaukite tuojaus. 3608 So. Halstęd 
St., Tel. YARDS 4^91. ’ ’ '' F

REIKALINGAS PA^BĮIJĮ^KĄ^, 
kuris supranta aptiekos (Dtug 
Store) darbą. Gali būti ir nere
gistruotas. parbas ąnt vjsądos, mo
kestis geras/Rašykite 16JJ3 Shięri; 
dah Rožid; North Cliičago, III.'

ii 20 Šo: Ashland Avė, 
Tok Hemlook W3.‘ “

BRIGHTQ^ P^ĘK.. '— Nie
kad pirmiau atostogos nebuvo 
taip n^adoj, kaip kąd yra jos 
dabar. Retas kuris šiais metais 
neturėjo įp.kįų ątpstpgų.

Gerai žinomas Peoųles Furni- 
ture Kompanijos dalininkas 
Juozas brukasi 4179 Archer 
Avė., savo atostogas praleido 
Wisconsino ; valsti jo j.

Jis šioj lietuvių baldų įstai
goj eina svarbias pareigas.

‘ — Frentas.

VISĄ DĄRBA mokąs kriąųčius 
kautų šapoje. Pastoviai. primų 
Brothers. 517 N. ‘VVells Št. • • *>

PARDAVIMUI DQ£GE 1 fi^O, šiĮ- 
dytdvds,'‘ Nadioj balti tair.ai, čhro- 
mium rings ir dises. Karas mažai 
vartotas, ątrfido kąip naujas. Hol- 
lywood modelis.

Kari W.ąlnqrą, VlCjory U17.

IflOltfepAjrfl CASH— 
už rakandūfe' sutaupysite' nuo ' 40 
įk| ^0%. Mes prlst^the bilę - fcųr'. 
Pašaukite ar r.y.ykit^ c|ęĮ dąugįaU 
informacijų. Vien ‘ tik nacięnaliai 
žihpini daiktai randasi pas mUa. i- 

‘ ALIŠAUSKAI, SUNVS, 
63*43 Sb. Westem Avė.* 

Chicago, III. Tel. REPųbŲc SOSl

ŠCHOOLŠ AND ’iNsTRtCTIONS 
Mokyklos ir Painokom

UihlŠsio, Vytai ir Herhiukrin / 
Ąr ieškote gęęo darbą, didesmų 

prdgų,' daugiai! pinigu, pastovaus 
darbo? SAvAm užtikririiitain išmoki
te welding, kaip amatą. Geras mo
kestis šVčldeMams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. ‘' Kiek
vienas mokinys mokinamas - indivi
dualiai. ?

Pradėkite bet kuriuo laiku. Męs 
tįki^i uy^name į<ų. šią ta&kyįą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis’’ rėikaiAvftnaš ‘ wėMeril|. Die
nos ir vakaro pąrąokos, užęjipąkate 
dalimi?, kaip jum ’parankiau. AUI- 
lankykite,” iMlefonuokite a¥ rašykite

Phond Pro&pėct 0Q5o

iii

ĘUY
UNITED

< STATES 
VINOS

NP8‘
and

FURNISH^D I

KAMBARYS ANT RENDOS, dėl 
vyro, motąrięs arba vedusios poros* 
Visi parankumai, šiltas Yan<iuo, 
telefonas. Prie suaugusios mažos 
šeimynos. 8^33 So. Paulina St. 
' Tel. VINcennes 4081.

RĘNDAI FURNIŠIUOTAS kam- 
bąrys vyrui ar merginsi. Gali gą- 
minti sau yalgį. 7130 So. Maple- 
vZood AvenUe.*” :
- 11  ........................................I lll|įĮ jUHĮ.į. ..U.....  .......  

REMKITE TUOS, KURIE 
GABSINĄ8I

?K I Ų .11 .B O S jr

>INANCfc:



NAUJIENOS, Chicago, Iii., Ketvirtad., rugsėjo 18, J941

JAUNA CHICAGOS LIETUVAITE SLAUGE 
“KARININKE” U.S. KARO LAIVYNE

ANGLYS IR ALYVA KURIŲ VOKIEČIAI NEGAUS

Priskirta Prie Medikalio Skyriaus 
Hawaii Salose

Stebėtinai Graži Gamta.
Gamta Hawaii salose stebuk

lingai graži — žavinčiai gražios 
gėlės visur auga, ir visur jos 
laukinės: gardenijos, “pekaki”, 
ložės, gvaizdikai, ir daugybė 
kitų.

Medžiais negalima atsigerėti

Nelly Sieman (šimanauskaitė)
Tolimoje Hawaii saloje, kur 

v ra didžiausia U. S. karo laivv- 
no bazė, tarnauja jauna chica
gietė lietuvaitė, p-lė Nelly Sie
man duktė Edwardo ir Barba
ra Sieman-šiinanauskų, 4809 
West Maypo!e avenue.

Ji yra slaugė U. S. karo lai
vyno ligoninėje ir dabar, ro
dos, yra gavusi leitenanto ran
gą. Mat, laivyno daktarai ir 
slaugės irgi gauna rangas, pa
našiai kaip ir jurininkai.

Pearl Harbore.

mis — vieni su raudonais, kiti 
mėlynais, rausvais, oranžiniais, 
fioletiniais žiedais. Ir visi Ha- 
waii salose, vaikai, vyrai, ir mo- 

į terys, dėvi hawaiiškus vainikus 
vadinamus “leis”. O orchidėja*: 
lenai pamačiusi amerikietė 
svaigsta — yra mažyčių, lokio 
didumo kaip dešimtukas, ir yra 
tokių, kurios atrodo kaip visas 
giėbis gėlių. Ir visos tos orchi
dėjos yra laukinės.

Vaivorykštės.
Chicagoje, ji tęsia, žmonės 

gėrisi išvydę vaivorykštę gal 
kartą į mėnesį, o Havvaii salose 
jas matai po tris kartus į die
ną, kartais keturius, ir jos pa
prastai būna dvigubos ir trigu
bos. Žiuri ir negali atsigerėti. 
“Reikėtų kelis šimtus tomų šio 
pasaulio kampelio grožybes su-

ACME-NAUJIEN V Teiepholo
Sąjungininkų kariai stebi liepsną naikinant anglies ir alyvos sandėlius Špic

bergeno saloje. Jie tą toli šiaurėj esančią salą užpuolė ir sunaikino viską kas ga
lėtų būti vokiečiams naudotina.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES VAKAR CHICAGOJE

■■
........................

K®

0.0 f-t
e

■ i'

- izžf >

.Prie Madison ir Western po 
troku pakliuvo 42 metų Stan
ley Janish, 919 W. Madison st. 
Jisai buvo sunkiai sužeistas.

Prie 159th ir Van Dam Road, 
South Holland, po automobiliu 
žuvo 6 metų mergaitė Thelma 
Boer. Ji ėjo namo iš mokyklos.

Prie 119th kryžkelės trauki
nys sudaužė keleivinį automo
bilį, bet visi trys jo keleiviai iš
liko gyvi. Tik vienas buvo sun
kiau sužeistas, Donald Cooper iš 
Kankakee, III.

Daug Chicagiečių 
Dabar Gyvena 
Californijoje,—

• Nukritęs nuo elektros stul
po, į kurį įsilipo žaizdamas su 
kitais berniukais, labai pavojin
gai susižeidė 9 metų SVayne Ba- 
dzett, 3028 Arthington avenue.

• Sacred Heart bažnyčioje, 
7021 S. May st., sargas suėmė 
du jaunus vagilius, 19 m. John 
Merkle, 1350 
Grauopoulos, 
irgi 19 m. a. 
parapijonas.

• Nukritęs nuo denio į lai
vo vidurį užsimušė jurininkas 
Fred Strauss, 50 m. a., 10048 
Oglesby avenue. Nelaimė įvyko 
prie 107-tos, International Har- 
vester bendrovės laive.

Augusta, ir Sam 
658 N. Aberdeen, 
Merkle yra buvęs

Baudžia Lietuvį 
Gydytoja Kalėjimu

išsirikiavę 
ji 

di-

P-lė Sieman yra priskirta 
prie Pearl Harbor, kur yra mi
nėta laivyno bazė — skaitoma 
didžiausia ir stipriausia pasau
lyje. Ten paprastai yra sukon
centruota didžiuma, karo laivų 
Pacifiko vandenyne, kur jų pa
reiga yra perspėti japonus per
daug nesmarkauto. x

P-lė Sieman rašo, kad “nie
kad negalės užmiršti vaizdo, ku
rį sudaro didžiuliai Dėdės Šamo 
šarvuoti laivai,
plaukti į jurą. Nenuostabu, 
sako, “kad Amerika taip 
džiuojasi savo laivynu.”

Tarnauja Klinikoje.
Paskutiniu laiku ji tarnavo, 

ir gal dar tebetarnauja kliniko
je, kuri aprūpina medikaliu pa- 

. tarnavimu ’ ne vien jurininkus, 
bet ir visus Hawaii salų gyven
tojus.

Į Havvaii salų grupę įeina vi
sa galybė salų ir saliūkių, ku
rių didžiausia yra “Oahu” sala, 
paprastai vadinama Hawaii. Jo
je randasi ir Honolulu miestas. 
Kiek tolėliau yra tikroji “Ha- 
waii” sala, taipgi kitos, “Maui”, 
“Kanai”, “Lanai” ir “Malokai”. 
Lanai yra didžiausia pasaulio 
ananasų (pineapple) plantacija, 
o Molokai saloje — raupuočių 
kolonija.

Karo “Miestas”.
Oahu saloje netoli laivyno ba

zės yra armijos Schoffield karo 
stovykla — išrodanti daugiau 
kaip didokas miestas negu ka
reivinių grupė. Reikia žemlapio 
per jas pereiti.

Daug Japonų.
Didžiumą Hawaii gyventojų, 

rašo p. Sieman, sudaro gelton- 
veidžiai, daugiausiai japonai. 
Yra nemažai pačių hawaiiečių. 
Po to seka portugalai ir galiau 
“Haoles” — amerikiečiai.

Santykiai su japonais gyve
nančiais saloje yra geri, nežiū
rint blogų diplomatinių santy
kių, ir amerikiečiai su jais 
draugiškai gyvena. Bet nežiū
rint kaip geras draugas japonas 
yra, juomi negali pilnai pasiti
kėti.

Kokios tautos ar rasės žmo
nės nebūtų, jie susikalba ang
liškai — savotiška anglų kalba, 
kurią naujai atvykusiam sunku 
suprasti.

P-lė Sieman Chicagoje baigė 
Lindblom mokyklą, slaugės 
mokslus išėjo German Deaco- 
ness ligoninėje, vėliau speciali
zavosi Augustina ligoninėje. 
Per kurį laiką ji buvo ir šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Jos sesuo Aldona Sieman ir
gi yra slaugė. Dabar tarnauja 
Billings ligoninėje, prie Chica
gos universiteto.

Petronis Karo Aviacijoje.
Hawaii salose yra ir daugiau 

Chicagos lietuvių. Jų nemažai 
yra tarp jurininkų ir kareivių.

U. S. karo aviacijoje tenai 
yra chicagietis A. J. Petronis. 
Jisai yra narys 46-to Pursuit 
skvadrono, ir tarnauja Wheeler 
airporte, Hawaii.

Tenai taipgi gyvena p. Tru- 
man, sūnūs kenoshiečių 
Braze-Brazevičių.

Kriminalio teismo teisėjas 
U. S. Schwartz nuteisė kalėji- 
man chicagietį gydytoją, Dr. 
Charles Bernį, 1032 East 55th 
Street. Jisai prisipažino, kad da
rė abortus. Bausmės teismas 
jam paskyrė nuo 1 iki 10 me
tų.

Teismas taipgi instruktavo 
valstiją atimti Dr. Berniui lais- 
nius, ir perdavė jo vardą imi
gracijos departamentui. Jisai 
nepilietis, paeina iš Lietuvos.

mas ateiti pagalbon sukelti rei
kiamus $400,000. Rūmai tada 
butų paversti Chicagos Meno 
centru.

Aukas visuomenė prašoma 
siųsti komiteto vardu, 
Michigan Avė.

Kaltina Policistus 
Žiaurumu

Taipgi Kitose Vakarų Valstijo
se; Iš Augustų Atostogų.

Nuvykę į Pacifiko vandenyno 
pakrantes naujieniečiai Kastas 
Augusias, Julija Augustas, taip
gi Edith Rimkus ir Al Augus
tas, atrado tenai visą būrį bu
vusių chicagiečių, kurie ten pa
stoviai gyvena.

Kvikliai.

Rs.

332 S.

Chicagos Opera 
Laikys “Nežinomų 
Dainininkų Kontestą

n

Artinasi Teisėjo 
Zurio Diena

Lietuvių Demokratų Cook ap
skričio lyga pagerbimui lietuvio 
teisėjo John T. Zurio, rengia jo 
vardo dieną sekmadienį, rūgs. 
28 d., Liberty Darže, 83rd st. 
ir Willow Spring road.

Iškilmėse laukiama majoro 
Edvvard J. Kelly, kuris pasiža- 
dęjo pasakyti vyriausią kalbą.

Turi Kaktusą 
Žydintį Naktį

Var-Chicagietė Mrs. Joseph 
nis, 9111 South Hoyne avenue, 
didžiuojasi “cereus” veislės kak
tusu, kuris žydi tiktai naktį. 
Tai vienas iš nedaugelio tokių 
kaktusų Chicagos mieste.

Vieną jų, rodos, turi p-a A. 
Kondrotienė, 5140 S. Neenah 
a venų š, žmona LSS veikėjo 
A. Kondroto.

Nauja Autobusų 
Eini ja Chicago j

p.

Valstijos komercijos komisu 
ja įsakė Chicagos gatvekarių 
bendrovei įvesti naują autobu
sų liniją 103 ir 106—gatvėrhis, 
nuo Western avenue iki India
na valstijos sienos. Dabar ten 
dalį kelio eina gatvekariai, da
lį kelio autobusų linijos.

Lietuvis Advokatas 
Paskirtas Miesto/ 
Advokato Padėjėju

Buvęs Liet. Advokatų 
Pirmininkas.

I ’ • '

Lietuvis adv. R. A. VaSalle 
šiomis dienomis tapo paskirtas 
Chicagos miesto advokato pa
dėjėju. Paskyrimą padarė mies
to majoras E. J. Kelly. Adv. 
VaSalle savo naująsias pareigas 
pradėjo eiti rugsėjo 11 d.

Adv. VaSalle, savo laiku bu
vęs Lietuvių Advokatų Sąjun
gos pirmininku, yra Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto gal
va. Jis taip pat yra Lietuvių 
Demokratų Cook apskričio 
gos teisių patarėjas.

iy-

Rytoj Laidoja 
Vincentą Čepauską

Iš A. M. Phillips koplyčios, 
3307 Lituanica avenue, rytoj 
rytą yra laidojamas chicagie
tis Vincentas čepauskas, 96 
W. 32nd Place.

Jisai mirę rugsėjo 16 d. 
Paliko žmoną Magdaleną, 
brolį Joną ir daug kitų gimi
nių.

Kviečia Visuomenę 
Padėti Išgelbėti 
Auditorium Rumus

Nori Sukelti $400,000.
Chicagoje dabar vedamas va

jus sukėlimui $400,000 už ku
riuos butų galima perimti ir 
tuo išgelbėti nuo sugriovimoi di
džiuosius Auditorijos rumus 
Dėl užsilikusių nemokėtų taksų 
per daugelį melų, tiems rū
mams, kuriuose per pusę Šimt
mečio chicagiečiai gėrėjosi ope
ra, baletu , ir koncertais, gręsia 
pavojus tapti nugriautais, nes 
privatiškiems interesams rūmų 
tolimesnis išlaikymas neišsimo
ka.

Iš žymių meno globėjų susi
daręs komitetas vadinamas Au-

Pirkite tose krautuvėse, ku- ditorium Music Foundation, at
idos garsinasi “NAUJIENOSE” sikreipia į visuomenę prašyda-

j

Kviečia Jaunus Solistus 
Dalyvauti.

Chicagos Operos kompanija 
paskelbė, kad šiemet, kaip i. 
praeity, bus prąvestas konkur
sas parinkimui o vyriškio 
ir vienos moteriškosios lyties 
dainininkų .'operoje dainuoti 
Konkurse gali dalyvauti kiek 
vienas balso studentas. Aplika 
cijos jau pritinamos dabar. Jas 
reikia pasiųsti sekančiu adresu: 
Opera Auditions Committee 
Chicago Opera Čompany, 20 N. 
Wacker Drive, (įhieago.
/ iii* ■ ■.' ■ - t?y ' Duos Kohtraktą.

Laimėjusiems bus suteiktas 
kontraktas dainuoti operoje šio 
rudens sezone. Tuo pačiu lai
mėjusiems bus suteikta privile
gija lankyti visas operos repe
ticijas ir reguliarius operos pa
statymus.

Teisėjai.
Teisėjų komitetą sudaro Mrs. 

James Ames, Edward Barry, 
Mrs. Clifford Caldwell, Fortune 
Galio, Mrs. Royden Keith, Mrs. 
William Ragland (Edith Ma- 
son), Mrs. Ftederick Moorhead 
(Marjorie Maxwell), Robeit 
Pollak, Roy Shields, Secil Smith 
ir Eugene Stinsbp.

Chicagos liėti&iai turi nema
žą skaičių daugįžądančių jaunų 
dainininkų. 'Tikimasi, kad dau
gelis jų šin kohtestan įstos ir, 
kas žino, gal laimės progą pra
simušti siekiaman operos pa
sauliu?

Skaitytojos 
Padėką

—t— .
Gerb. “Naujieną” Redakcija:

Prašau neatsisakyki suteikti 
vietos mano pamėgtam dienrašl- 
tyj pareikšti Viešą pagelią asme
nims, kurie mane aplankė ligos 
metu ir palengvino per gyvent 
sunkias valandas. Esu dėkinga 
gerb. klebonui už dvasinį sura
minimą, draugėms už užprašy- 
mą mišių maho intencijai ir už 
atnešimą gėlių. Taip pat dėko- 
ju Dr. S. Bfežįui. Visų prašau 
priimti mano širdingą padėką. 
Y ' ' Theteta J.Eikis, l

“Naujienų” Skaitytoja 
644 W. 18th St. (Sk.)

Garsinkitės “N-nose”
-K

Miesto teisėjas Dougherty pa
reikalavo pol. departamento at
siųsti teisman kamantinėjimui 
kelis policistus, kurie yra kal
tinami žiaurumu.

Jie buk labai mušę chicagie- 
tj, San^ Gervase, 1111 Hudson 
Street, bandydami priversti jį 
prisipažinti, kad 
alinę.

Gervase vakar 
smo kambaryje,
teisėjui policijos buožių padary
tas žaizdas.

jisai apiplėšė

nusirengė tei • 
kad parodyti

Portlande, Oregono valstijoje 
jie praleido kelias labai smagias 
paras su pp. Stanley Kvikliais, 
kurie su Chicago atsisveikino 
apie 20 metų atgal, ir “obuolių 
valstijoje” (taip Oregonas va
dinamas) sukurė gražų gyveni
mą. Jie yra “Naujienų” šėrinin- 
kai ir skaito “Naujienas” nuo 
pirmojo numerio.

Galskis Portlande.

• Susiginčijusi su sužieduo
tiniu, 17 metų mergina Sylvia 
Medina išgėrė nuodų. Pasisekė 
ją išgelbėto. Ji gyvena ad. 2151 
Seminary avenue.

• Milwaukee upėje, prie Mil- 
waukee, prigėrė 45 metų chica- 
gietis, Edward Metzger, 1117 
W. 63rd Street.

• Gaisras padarė kelis tūk
stančius dolerių žalos FederaI 
Fluorescent dirbtuvėje, 429 W. 
Superior Street. Visi darbinin
kai išliko sveiki, jie spėjo pa
bėgti.

• Du 12 metų berniukai Ro- 
bert Milės, 245 Scott Street, ir 
George Long, 1533 Sedgwick 
avenue pabėgo iš namų, ir iš
vyko “pasaulį pamatyti”. Ke
lionė į pasibaigė kai abu netru
kus išalko. Abu sugrįžo namo.

• Gaisras sunaikino Ritter 
Bag Co., sandėlį, ad. 1453 W. 
Harrison street. Nuostolių pa
darė $10,000.

Vakar Pabrango 
Duona

Visos kepyklos vakar pakėlė 
duonos kainą centu. 8 centų ke
palėliai dabar kainuos 9, o 10 
centų kepalėliai — 11c.

Kepyklos žada kepti naujo 
didumo kepalėlius, kuriuos par
duos po 10c.

Gavo Didelį 
Kontraktą.

Oliver Farm Eąuipment Com- 
pany Chicagoje gavo $2,832,000 
kontraktą iš armijos gaminti 
kevalus šoviniams.

Portlande dabar taipgi gyve
na chicagiečiams gerai žinomas 
Petras Galskis, kurio jumoras 
čįa turbūt niekad nebus pamir
štas. Jisai dabar ten dirba už 
siuvėją.

Visbarai, Nausėdienė.
Los Angeles, Californijoje. 

Augustai užtiko pp. Paul Visba- 
rus, kurie ten gyvena su sunum 
Petru, taipgi p. Adelę Nausėdie
nę ir p-ą A. Starkus.

Ir Fotografas Lukšis.
Los Angelėse susitiko ir

kitu gerai žinomu chicagiečių, 
apie kurį jau ilgokas laikas ne
buvo girdėti — fotografą J. 
Lukšį. Jisai ten dirba vienam 
laikraščiui ir užsiima real-esta- 
te bizniu.

žemė Drebėjo!

Sekmadienis — 
Nelaimių Diena 
Cicero Lietuviams

enkis Lietuvius Auto

su

Naujas, Jaunas 
Profesionalas — 
Dantų Gydytojas

— Dr. W. A. Prusis —
Gal jau/pastebėjote “Naujie

nose”, kad dabar pradėjo gar
sintos kasdien musų dienrašty
je jaunas profesionalas — dan
tų gydytojas. Tai Dr. W. A. 
Prusis.

Jis turi įrengęs modernišką 
ofisą, su visais reikalingais in
strumentais ir X-Say mašina. 
Ta mašina kainuoja daug pini
gų, bet, jhunasis profesionalas 
sako, kad dabar be X-Ray ma
šinos negalima apsieiti.

Ofisas Marųuette Parke.
Jo ofisas randasi naujame 

puikiame name, adresu 6924 S. 
Western Avė.

Suprantama, naujam profesi
jos žmogui iš pradžių, kol išsi
dirba praktiką, yra sunku, bet 
Dr. Prusis yra labai patenkin
tas. Jis sako, kad jam ir dabar 
jau neblogai sekasi, o toliau, 
dar geriau seksis. Ir nėra abe
jonės, kad seksis, nes Dr. Pru
sis yra mandagus asmuo ir su 
savo pacientais moka tinkamai 
apaeiti ir jiems suteikia gerą 
profesionalį patarnavimą.

Remkite tuos profesionalus ir 
biznierius, kurie 
“Naujienose”.

Atostogininkai mus čia re
dakcijoje bara dėl užmetimų, 
kad švaistydamies po Ameriką 
jie buk nelaimes visiems vežio- 
ją, (žiūrėk “N.” rūgs. 10 d. nu
merį), bet pripažįsta, kad kas 
panašaus gal ir yra.

Kai jie pasiekė Californiją, 
tai, tikėkit ar ne, ten ištikro įvy
ko žemės drebėjimas! Buvo ne
smarkus todėl didelių nuostolių 
nepadarė. (Apie tai buvo laik
raščiuose.)

San Francisco pp. Augustai 
susitiko su giminaičiu p. K. Au
gustu, kuris dabar yra karinin
kas U.S. karo laivyne. Jisai yra 
iš Benton Harboro, Mich., bet 
Chicagoje gyveno kurį laiką ir 
ėjo kadeto kursus Northwestern 
universitete.

Grįš Kitą Savaitę.
Atostogininkai žada grįžti į 

kitos savaitės pabaigą. Kelyje 
dar žada aplankyti Salt Lake 
City, Idaho, ir Pike’s Peak, Co- 
loradoje. R.

Sužeidė
Nelaimėje; Naudužienė Nusi

laužė Koją.
CICERO. — Sekmadienis bu

vo tikrai nelaimingas.
1409 S. 50 Avė. — tai Nau- 

dužų gyvenimo vieta. Praeitą 
sekmadienį, prieš pietus, p. 
Naudužienė paslydo ant laiptų 
ir nusilaužė koją. Tuojau nuga
benta ligoninėn. Turės ilgai 
kankintis. Koja tai ne ranka.

Piknikai.
Tą dieną pripuolė 2 piknikai, 

parapijos ir namo bendrovės. 
Abu buvo pasekmingi. Bet štai 
užbaiga tų piknikų.

Apie 8 valandą važiuojant na
mo keliu 66 stebuklingai susi
kūlė dvi mašinos. Sakau ste
buklingai, kad tas atsitiko vi
duryj kelio.

Senas vietos gyventojas, pa
tyręs šoferis, Justinas Areška, 
visuomet atsargiai važiuoja ir 
durnam kelią duoda. Bet šį 
kartą nebuvo progos išsisukti. 
Kaip pats automobilis, taip ir 
jame važiavę nukentėjo.

Trys Sunkiai Sužeisti.
Pačiam Areškai veidas apka

potas, koja užgauta. Greta jo 
sėdėjusiam Juozui Baradai vei
das, kojos, ir, sako, šonkauliai 
įlaužti. Guli ligoninėj.

Trys užpakalyj sėdėjo. P iii 
Areškienei galva užgauta ir ran
kos kaulas lūžęs. P-ia Baradie- 
nė ir K. Deveikis beveik nieko 
nenukentėjo, tik yra sukrėsti. 
Šiandieną automobilių nelaimės 
tai nieko naujo. —D.

garsinasi

Naujai Egzaminuoja 
Atmestus Naujokus

Armijos daktarai vakar pra
dėjo antru kartu egzaminuoti 
naujokus, kurie pirmiau buvo 
atmesti dėl sveikatos. Sergan
čius 
dys, 
bon.

Paliuosavo Lietuvį 
Nuo Karo Tarnybos

Drafto

vėl atmes, kai kuriuos gy- 
o pasveikusius ims tarny-

18 APYLINKĖ.
apeliacinė taryba davė naują 
klasifikaciją ir paliuosavo nuo 
karo tarnybos lietuvį Joseph 
Bukantu 907 West 20th Place. 
Jis tvirtino turįs užlaikyti mo
tiną ir seserį.




