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No. 223

NACIAI VISIŠKAI ATKIRTO KRYMĄ, 
DNIEPRĄ PERĖJO PRIE BERISLAVO

Kievo mūšiuose vokiečiai neteko 150,000 
kareivių, sako rusai

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
21 d. — Vokiečių kariuomene 
šiandien pasiekė Azovo jurą ir 
visiškai atkirto Krymo pusiasa
lį, skelbia oficialus vokiečių 
štabo pranešimas.

Vokiečių kariuomene perėjo 
Dnieprą prie Berislavo, netoli 
Chersono, ir nesulaikoma prisi- 
veržė prie Azovo juros krantų. 
Šią sunkią karo operaciją atli
ko tiktai viena pėstininkų di
vizija, kuri sugebėjo persikelti 
per upę.

NACIU KARO VADAS

Vokiečių kariuomenės ge
nerolas Fedor von Bock, ku
ris vadovauja pietų Ukrai
noj veikiančiai armijų gru
pei. Jis užėmė Poltavą ir 
supa Kievo srityje pasiliku
sią sovietų kariuomenę.

Sovietų kariuomenė bandė 
atakuoti šią vokiečių diviziją, 
bet vokiečiai sugebėjo ne tiktai 
atmušti nevykusias rusų ata
kas, bet ir pasiekti Azovo jurą.

Kieve vokiečių karo vadovy
bė suderino aviacijos, artileri

NACIU GENEROLAI ŠAUDO PARYŽIEČIUS, 
VISOJE PRANCŪZIJOJ PASIPIKTINIMAS
Vokiečiai sušaudė

12 prancūzų
VICHY, Prancūzija, rūgs. 21 

d. — Vokiečių generolų įsaky
mu vakar Paryžiuje tapo su
šaudyta 12 prancūzų įkaitų.

Gen. Stuelpnagel, vokiečių 
karo jėgų viršininkas Prancū
zijoj, paskelbė, kad ateityje jis 
šaudysiąs žymiai didesnius 
prancūzų skaičius.

Pradžioje šaudė po tris pran
cūzus už kiekvieną nušautą vo
kietį. Vakar sušaudė 12. Atei
tyje žada šaudyti po 25 ir žy
miai daugiau.

Petaino Prancūzijoj 
auga neapykanta
VICHY, rūgs. 21 d. — Viso

je Petaino valdomoj Prancūzi
joj jaučiamas didžiausias pasi
piktinimas vokiečių karo vado
vybes vartojamoms priemo
nėms Paryžiuje.

Net Petaino valdžios atstovai

jos, tankų, liepsnasvaidžių ir 
pėstininkų veikimą. Rusai ga
na gerai laikėsi, bet kai vo
kiečiai pradėjo suderintai pulti 
visais minėtais ginklais, pasi
priešinimas sumažėjo ir vokie
čiai pajėgė paimti miestą.

Apsupta rusų kariuomenė 
deda pastangas prasiveržti į ry- 
tus, bet vokiečiai nepraleidžia 
apsuptų sovietų divizijų. Vo
kiečiams atiteko jau didelis so
vietiškų ginklų skaičius. Rusų 
belaisvių skaičius neapsakomai 
didelis.

Užsilikusios sovietų kariuo
menės dalys deda pastangas 
prasiveržti, bet vokiečiai kas
dien juos labiau spaudžia ir yra 
pasiryžę visiškai sunaikinti.

Kievo puolimas buvo labai 
netikėtas rusams. Kai vokie
čiai moderniškais ginklais pra
dėjo pulti miesto apsaugas, 
aukštesnieji sovietų karininkai 
tuojau išskubėjo iš miesto ir 
vokiečiams teko įveikti tiktai 
atskirus sovietų burius. Orga
nizuoto pasipriešinimo jau ne
buvo. ,(?1 \

MASKVA, Rusija, rūgs. 21 
d. — Prie Kievo eina kova dėl 
gyvybės arba mirties, skelbia 
sovietų pranešimas. Ukrainos 
mūšiuose vokiečiai jau neteko 
150,000. kareivių, bet frontan 
siunčia naujas divizijas ir ver
žiasi pirmyn.

Odesos srityje ėjo labai sun
kios kovos ir sovietų lakūnams 
pavyko numušti 15 nacių lėk
tuvų. Tokio pat stiprumo ko
vos eina ir prie Leningrado.

Maršalo Timošenkos kariuo
mene pastūmė vokiečius 12 
mylių atgal prie Smolensko. 
Baltijos juroje vokiečiai dėjo 
pastangas paimti Oesel salą, 
bet sovietų karo jėgos padarė 
naciams didelių nuostolių ir 
atmušė priešą.

pareiškė savo nepatenkinimą, 
išleisdami specialų pranešimą.

Protestai eina iš visų Pran
cūzijos provincijų. Tuo tarpu 
Petaino įvesti tribunolai nutei
sė mirti tris asmenis Paryžiu
je.

Petainas pataria ne- 
sipriešintis naciams

VICHY, Prancūzija, rūgs. 21 
d. — Maršalas Petain per radi
ją pasakė kalbą į paryžiečius, 
kurioje patarė nesipriešinti na
ciams ir padėti suvaldyti sabo
tažą.

Paryžiuje rengiamas sabota
žas gali atnešti labai blogas pa
sekmes ne tiktai Paryžiui, bet 
ir visai Prancūzijai, sako Pe
tainas.

Maršalo valdžia išleido iš 
koncentracijos stovyklos trii 
respublikos aukštus pareigū
nus, jų tarpe vieną aviacijos 
generolą.

SUOMIŲ BĖGIKAS DABAR ŠAUDYMO MOKYTOJAS VOKIEČIAI NELEIDŽIA VEIKTI LIETUVOS 
UNIVERSITETUI IR VARŽO GIMNAZIJAS
Lietuvos kariuomenę pertvarko į pagel- 

binę policiją
LISABONAS, Portugalija, rūgs. 21 d. — Kilo labai daug 

neaiškumų dėl Lietuvos aukštesniųjų mokyklų likimo. Ypatin
gai neaiškus likimas yra Kauno ir Vilniaus universitetų. Kal
bama, kad universitetuose bus leidžiama veikti tiktai aukštes
niems semestrams, o naujų studentų nebusią priimama.

Ryšyje su šia neaiškia padėtimi Lietuvos universiteto pro
fesorių delegacija lankėsi pas Vokietijos generalinį komisarą 
von Renteln.

Prieš kurį laiką buvo gauta žinia, kad vokiečiai esą nusi
statę neleisti Lietuvoje veikti nei universitetams, nei gimna
zijoms.

Kaune formuojamas lietuvių pagelbincs policijos tarnybos 
batalijonas. Savanoriai priimami iki 35 m. amžiaus. Karinin
kai priimami iki kapitono laįpsnio imtinai. Stengiamasi Lietu
vos kariuomenę performuoti,į pagelbinę policiją. Lietuviai ka
rininkai busią tiktai iki kapitonų, o vyrcsnieji-vokieČiai. ši po
licija nešios Lietuvos kariuomenės uniformą su raikščiais ant 
rankovių.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Phavo Nurmi (kairėj), garsusis, Suomių bėgikas, daug kartų matytas Ameri- 

rikos sporto arendse, dabar savo tėvynėje pina šaudymo instruktoriaus pareigas. 
Čia jis 'matomas mokinant suomių karius. Paveikslas atsiųstas New Yorkan per Ra
dijų iš Berlyno.

Britų lakūnai padege s 
Berlyną

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
21 d. — Britų aviacija labui 
smarkiai bpmbąrdavo Berlyną 
ir sukėlė dideliu gaišrų pačia
me. miesto Centre,' Sako*,oficia
lus pranešimas;

Kiti britų orlaiviai bombar
davo nacių aviacijos centrus 
Norvegijos pakraščiuose.

Ėjo smarkios aviacijos ko
vos Lamanšo kanalo pakraš
čiuose, kurių metu tapo nu
mušta 15 nacių lėktuvų. Bri
tai neteko tiktai 1 lėktuvo šio
se kovose.

Sukilo fašistai anglų 
kalėjime

LONDONAS, rūgs. 21 d. — 
Sukilo 600 areštuotų fašistų, 
kuriuos britų valdžia laiko Peel 
stovykloje, Man saloje.

Suimti fašistai nepatenkinti, 
kad valdžia atsisekė sugrąžinti 
į stovyklą pabėgusius tris fa
šistus. Pabėgusieji laiveliu no
rėjo pasiekti Irlandiją, bet or
laivis juos, pastebėjo ir priver
tė sugrįžti atgal.

Vidaus m misteris įsake šau
ti į sukilusius fašistus, bet sar
gai ginklo nevartojo.

Skuba siųsti orlai
vius Rusijon

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
21 d. — Valdžios atstovai šian
dien dėjo visas pastangas gali
mai greičiau pasiųsti tinkamą 
orlaivių skaičių į Rusiją.

Valdžios atstovai bijo, kad 
lėtai siunčiama Amerikos karo 
medžiaga neatvyktų per vėlai į 
kovos lauką, kaip tai atsitiko 
anksčiau.

Manoma, kad sovietams bus 
įteikti orlaiviai net ir tuo at
veju, jeigu jie laikinai negalės 
sumokėti grynais pinigais.

"S------- -  ■'
— Britai skelbia, kad vokie

čiai užpuolė stiprų prekybinių 
laivų kanvojų, kuris iš Gren
landijos plaukė į Angliją, Na
ciai padarė nuostolių, bet vo
kiečių propagandos agentūros 
viską žymiai ■ perdėjo.

BULGARAI STOS KARAN “AŠIES” PUSĖ
JE, TVIRTINA BRITU DIPLOMATAI

Valdžia patikė jo 
naciu pažadais

LONDONAS, 'rūgs. 21 d. — 
Atėję diplomatų pranešimai 
tvirtina, kad Bulgarijos kara
lius nutarė stoti/ karan “ašies” 
pusėje.

Bulgarų o'valdžia dirba šia 
kryptimi, nes patikėjo nacių 
duotais pažadais. Naciai paža
dėjo duoti bulgarams vadovy

Pranašauja suvie
nytas Europos

Valstybes
BERLYNAS, rūgs. 21 d.— 

Atvykęs suomių ministeris 
Vaino Tanner pareiškė, kad 
po karo jis numato Suvieny
tas Europos Valstybes.

Vokiečių Eikraštininkai 
paklausė ar ministeris turi 
galvoje vien tiktai ekonomi
nį Europos valstybių bendra
darbiavimą.

Tanner atrakę, kad jo 
nuomone, busią įsteigtos su
vienytos valstybės ne tiktai 
ekonominiam, bet ir politi 
niam bendradarbiavimui, 

s---------------------------------------/ 
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— Sovietų karo vadovybė skelbia, kad centro fronte jiems 
pavyko atimti iš vokiečių 32 kaimus.

— Vokiečių generolai paskelbė, kad kulkosvaidžiais ir ran
kinėmis granatomis nutildys kiekvieną pasikėsinimą sukilti Pa
ryžiuje ar kitoje Prancūzijos vietoje.

— Naciai giriasi šiomis dienomis paėmę nelaisvėn 150,000 
sovietų kareivių.

— Turkai mano, kad vokiečiai neilgai leis jiems pasilikti 
neutraliais, Bulgarijos pasienyje koncentruojama kariuomenė 
rengiama siųsti Turkijon.

— Vakare sovietai pasisakė, kad jų kariuomenė apleido 
Kievą. x

— Vokiečiai skelbia, kad Azovo jurą pasiekę kareiviai sten
giasi maršuoti Rostovo kryptimi, kad galėtų pasiekti minėtą 
miestą. > .■•

— Bulgarų valdžia uždraudė klausyti rudų radiją. Baus 
nusižengėlius kalėjimu.

— Urugvajaus valdžia stato karę laivyno bazę, kuria ga
lės naudotis visos Ameriką r ginančios valstybės.

— Vokiečiai sakosi paėmė Oesel salą Baltijos juroje, nors 
patys prisipažįsta, kad joje dar vyksta smarkios kovos su rusais.

bę Juodoj juroje. Taip pat pa
žadėjo atiduoti Krymą bulgarų 
protektoratai^

Bulgarai turės teisę nustatyti 
muitus ir paimti viją transpor
to monopolį šiose jurose.

________ , \

Vokiečiai smarkiai 
spaudžia bulgarus
ANKARA, Turkija, rūgs. 21 

d. —- Patirta, kad vokiečiai da
ro labai didelį diplomatinį ir 
karišką spaudimą ~į bulgarų 
valdžią.

Atsisakius bulgarams siųsti 
kareivius į sovietų frontą, vo
kiečiai reikalauja pasiųsti ka
reivius į Prancūziją ir kitas 
okupuotas vietas, kad ten sto
vinti vokiečių kariuomenė ga
lėtų vykti frontan.

Bulgarai tikisi gauti Trakiją 
iš Graikijos ir, ko gero, didelį 
protektoratą Kaukaze.

LONDONAS, rūgs. 21 d. — 
Vokiečių kariuomenė paėmė 
nelaisvėn sovietų maršalo Vo- 
rošilovo sūnų, kuris buvo šąli: 
Leningrado, skelbia britų agen
tūra Reuter.

Stalino sūnų vokiečiai paėmė 
karą pradžioje.

Rengia naują mo
kesčių įstatymą

WASHINGTONr D. C., rūgs. 
21 d. — Senato finansų komi
teto pirmininkas George pareiš
kė, kad spalių menesiui valdžia 
rengiasi pasiųsti kongresui naw* 
ją mokesčiams .- rinkti įstaty 
mąT

Manoma, kad dalį mokesčių 
reikės mokėti ateinantį pavasa
rį, o kitus sumokėti rudenį.

Mokesčių mokėtojų skaičius 
šį metą bus'žymiai didesnis, nes 
reikės mokėti nuo 1,500 dole
rių metinių pajamų.

Audra pakenkė ra
dijo klausytojams
NEW YORK, N. Y., rūgs. 21 

d. — Trumpų radijo bangu 
klausytojai negalėjo girdėti Eu
ropos stočių, nes visame Atlan- 
tike buvo didelės magnetinės 
audros.

Specialistai tvirtina, kad dau
sose įvyko didelis judėjimas, 
kuris sujudino etero sluoksnius.

Radijo inžinieriai teigia, kad 
šiaurės pašvaistės pasirodymas 
sukėlė visą šią magnetinę au
drą, kuri sutrukdė susisiekimą 
oru su Europa.

Rengiasi sustabdyti 
kainų kilimą

I

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
21 d. — Valdžios atstovai ren
giasi dėti visas pastangas, kad 
kongresas priimtų įstatymą, ku
ris suvaržytų kainų kilimą.

Sekretorius Morgenthau, Ec- 
cles, Henderson ir kiti rengia
si liudyti banko reikalų komi
teto nariams ir siūlyti galimai 
greičiau pravesti įstatymą.

Visuose sluoksniuose padarė 
labai gerą įspūdį praeitą šešta
dienį B. Barucho padaryti pa
reiškimai.

— Britų ir vokiečių aviacija 
pradėjo smarkiai veikti Lybijoj 
ir manoma, kad netrukus pra
sidės smarkus mūšiai.

ORAS
Giedras, šiltas, vakarę lietus.
Saulė teka — 6:36; leidžiasi 

— 6:50.

Uždrausta pardavi
nėti grietinė

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 21 d. — Valdžia paskel
bė visų pieno perdirbimo ben
drovių žiniai, kad nuo praeito 
njęjjesio pabaigęs uždraudžia
ma pardavinėti grietinė.

Kauno radiofono direktorium 
paskirtas vokietis, bet radijo 
prograffia duodama- ir lietuvių 
kalba.

Kaune mirė profesorius Pra
nas Augustaitis, kuris profeso
riavo Kauno universitete.

Bruniaus vietą už
ėmė Paukštys

LISABONAS, Portugalija, 
rūgs. 21 d. — Viešai buvo pa
skelbta, kad socialinės apsaugos 
tarėju prie Vokietijos generali
nio komisaro Lietuvoje bus pa
skirtas tautininkų inžinierius 
K. Brunius.

Tačiau paskutiniu metu ton 
vieton vokiečių komisaras pa
sirinko ne Brunių, bet Dr. J. 
Paukštį.

Kokios priežastys privertė 
nacių komisarą padaryti tokias 
staigias pakaitas, iki šiam me
tui neišaiškinta.

Lietuvos pramonė 
neturi žaliavos

-------- /

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
rūgs. 21 d. — Iš Lietuvos at
einančios žinios tvirtina, kad 
Lietuvos pramonė gyvena labai 
didelius sunkumus dėl žaliavų 
stokos.

Geriau virkia tos pramonės 
šakos, kuriose dirbama su vie
tine žaliava arba kurios dar tu
ri žaliavos atsargų.

Visos pramonės bendrovės, 
kurios atleidžia nuo darbo dau
giau negu 10 darbininkų, pri
valo nurodyti atleidimo priežas
tį.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS, atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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This Crisis 1$ an Opportiinity
rookie bats cards to victory LITHU ANIA UNDER S0V1ET “PROTEC- 

TION” AND NAZI “LIBERATION”

By Louis Adamic
(Cdntindetl from lašt issue)

What You Can Do
Traveling aboitt thls year, I have 

been suggesting on my own initiu- 
tive the formation Of nbmcrous 
small local groups of teri tb tvventy 
people belonging to various back- 
grounds and religions. A number 
of them have Been formed, ahd H 
seems to me t ha t these grotips — 
at vvhose ineetings the cultiiral-rb- 
cial situation in the U.S. is dis- 
cUssed, along vvith ecbndrtiic and 
political problems, critically būt on 
a basis of acceptance — are among 
the inost positivė orgrittižbtions irt 
the country, clear manifestatiohš 
of active democraCy. Hėtė and there 
they are springing up spontaheoušly 
and beglnning to put an end to 
defensiveness, to the psyėhologlcal 
civil vvar. In various forms, and 
vvith varying degtces of effectivė 
ness, they existed for yėatš itl sotriė 
of the fifty-odd International In- 
stitutes, vvhich (not really Inter
national, būt intra-American) are 
to be found i n as many cities šcat- 
tered from coast to coast, doing 
excellent work in this field. I hopė 
these groups vvill find COMMON 
GROUND useful as eilher the ba
sis zor the jumping-off place for 
discussion.

Būt mere talk, reading, and get- 
ting actjuainted vvill not be enougli 
in the long run.

1 suggest that small committees, 
consisting of a fevv, perhaps not 
more than a score, of the best 
people (best as to character, in- 
telligence, and prestige) in the old- 
stock and nevv-immigraht elementą 
in the commUniJes or neighbots, 
be organized to survey, and then 
kecp a steady and sane eye 0J1 the' 
local cultural-racirtl §1 uatioh and do 
everything possibM/jto iinprdvėj it f 
for the probability is that it heėifš 
improving. I believe the Common 
Council hopes eventually to employ 
and develop field directois vvllo 
vvill be able '.o gi ve advice on spc- 
cific problems and situations, and 
help in organizational matters.

Būt, havirg comc in’o existence, 
vvhat, conerctaly, can the local com
mittees do? They can a 'tempi some 
of the things iocally that the Com
mon (jotineiI aspiras to do nation- 
ally. Where they exist, the Inter
national Institutes and some of the 
sėt. lement houses already have con- 
siderable Information (vvherever 
possible the committees should in- 
clude persons connected vvith these 
Institutions), vvhich could serve as 
a basis for a more thorough sur
vey. The survey should go parti- 
cularly in’.o the matter of prejudice 
arid discrimlnation and “tolerance” 
tovvard the new-immigrant and Ne
gro groups, and into their resull- 
ant negative or defensive attitudo 
and sočiai organization. The ncxt 
step should be to tackle the entbė 
local atmosphere of prejudice and 
defensiveness. One cannot be very 
specific in recommendiftg procedure 
in a variety of communities, būt 1 
think COMMON GROUND contains 
numerous generai and near-specific 
ideas. Schools and colleges should 
be dravvn into this task.

Local committees should put 
themselves in positibn to help in
dividui! vietims of discriminatiort 
and tactfully publicize such cases. 
Let me cite vvhat spontaneously 
formed greups have actually done 
i n recent months:

In a small Pennsylvania city d 
rumor got about that a local Ger- 
man American storekeeper was pro- 
Hitler, anti-L’.S., and vvhatnot. Hiš 
store vvas boycotted. Then a Citi
zen vvho knevv the man slightly 
suggested that ą committee be form
ed to look into his vievvs and give 
him a demoeratie chance to expresS 
himself. To shorten the tale, al- 
thoilgh tie štili had good things fd 
say about the Germany he had 
knovvn belore he emigrated to thė 
L.S. thiriy-one years ago, the mali 
vvas fdtand to be a good cltizeh. 
Novv he again has his place in tlie 
community, and the affair had a 
salutary effect on the atmosphere 
of Ihe city as a Whole.

In a Mid-Westem tovvn the schoM 
board discriminated against the “fo- 
reign’* children on ihe other side 
of the traeks, vvho vVerė all Amfc- 
ricntl-borrt of inimigrant pahents, tiy 
not giving them a bus to take thein 

to and fforti sdhool, althotigh they 
lived farther frohi thė nevv sbhool 
than most of the old-stock Ame
rican youngsters vvho were afford- 
ed bhs trahsportation. The sčhool 
board’s idea vvds that “thdse fo- 
reigners ought to be glad to havd 
a school to vvalk tb.” The directoi' 
of the settlement house behind thė 
traeks thought differently, and said 
so to a nuinber of people, old-stock 
and itnmigrant, who saw her point, 
formed a temporary committee, and 
got a bbs for the “foreign” young
sters too. The committee then or
ganized dh a permanant basis and 
has sinee smoothed out numerous 
other such vvrinkles and noticeably 
improved the reiations betvveen okl- 
štdek ahd hew-ihitnlgrdttt Ameti- 
cdhs.

(To bfe cdntiilUed)

10,000 Nurses 
Needed f of the Amy

Will Take Applications
More than 10,000 ntlrses ate 

needed for the Army Nurse Corps, 
the War Department announced 
today.

The Surgeott General of the Ar
my, (Major General JalTieš C. 
Magee) said 5,973 nurses are now 
on duty, būt to meet the author- 
ized guotą, 2,264 more are needed. 
This figure incltides 526 additional 
Regular Army nutses and 1,738 
Reserve nurses. An additional 4,- 
000 Reserrve nurses vvill be needed 
to care for Trainees to be indueted 
into the Army this year.

The Army Nurse Corps antici- 
pates that 40 per cent of Reserve 
nurses vvho had accepted one year’s 
assignment vvill reąuest discharge 
at the expiration of their 12 
months’ Service. As a resiilt, 4,144 
Reserve nurses over the author- 
ized quota mušt be enrolled te 
balance the number of retirjng 
nurses. The totai number of nur
ses needed comes to 10,408.

Mušt Be 22-30 Years Old.
To become a RegUlar Army 

nurse, the applicant mušt be bet
vveen 22 and 30 years of age, un- 
married and a citiezn of the Unit
ed States. She mušt meet the phy- 
sical reduirements for Army nur
ses and mušt be a gradute of an 
accredited high school, a school of 
nursing of apptoved štandardš, and 
also be a registered nurse.

Reserve Nurses.
To become a Reserve nurse> the 

applicant mušt be betvveen 21 and 
40 years of age, unmarried, a eiti- 
ent of the United States, and phy- 
sically fit. She mušt be a high 
school graduate and a graduate of 
an apptoved school of nufsing con
nected with a hospital giving a 
three year’s course in basic nurs
ing subjeets. The hospital mušt 
have had a daily average of at 
least 50 patients and mušt have 
had separate departments. A Re
serve nurse goes on active duty 
almost immediately after she iš 
svvorn in as an Army nutse dnd 
remains on duty foi* at least a 
year, unless dišcharged sooner. 
When a Reserve nurse is dischar- 
ged, she ceases to be a member of 
the Army Nurse Corps. There re 
no Army Reserve nurses on the 
inactive list.

Duties.
Duties of an Army nurse are 

much the šame as those in a ci- 
vilian hospital. Initial pay is $84C| 
a year plūs maintendnee. The sa- 
lary inereases with lenght of Serv
ice and the pay after nine years 
of Service is $1560 a year plūs 
maintenance. The new Army nur
se teceives the grade of Nurse 
with thė rėlative rank of Sėcohčl 
Lieutenant. In addition to thė 
white duty urųforms, nurses have 
a two-tone, blue coveyt eloth uniu 
fotm ivith rtidroon iritnmings, and 
a blue cape.

for Information ori a career aš 
a Regular Artfiy nbrse, an appli4 
cant should write the Surgeon Ge
neral of the Army, War Depart
ment, Washlngton, D. C. For inl 
formation pn becomirig a Reserve 
riurse, inąuiry should be mttdė ai 
the headCįuattėrs of the American 
Red Cross in Washington, D. C.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Stari Mūšiai, rookie Cardihal outfielder, gets to flfst bkse 

sdfely m third ihnlhg of St. Lotiis battle betvveeti«Cdrdinals and 
Chicago ČJiibs. Mūšiai coRected a tvalk, two singles, a dotible dhd 
bMtted In a rūh io givfe his teūm a 3 to 1 vittory.

PIRMYN
SHAKr'S AND FLATS
——————— u. .iiii^

Hey! Hay? Come to the Ba^n 
Dance!

Yes sir, by cracky, that long 
avvaited Barn Dance is this Sat- 
urday, coming up. Sept. 27th to be 
exact. Commencing at 8 ’clock — 
‘till the cows come home... That 
lovely Ryan Woods Field House at 
87th and Western, is the location.

See Cobina “strut her stuff” by 
jimminy!

He was born in Chillicoth Mis- 
šotiri in 1902, vvhen only 1 year 
old, moved to Osage Indian Rešer- 
vation, Bartlesville, Oklahoma, 
raised as covvhand from childhood 
on a catfle rahch, until 2 yeai?s 
ago, vvhen he canie to Chicago. 
Has called and eondueted square 
dances, better knovvn in these 
parts as “Barn Dances” since he 
vvds 14 years old of age. Novv has 
organized a groiip of Mušicians and 
Barn Dancers that can’t be beat. 
We offer you Mr. Edgar S. Huf
fman better knovvn as “Smiling” 
£d Huffman or “PQP” and his 
Nbvfelty Barn Dance Gang and 
Funsters. Yes-šir-rėe-sir, by jovė! 
It is Srrtiling Ed ahd his gang vvho 
vvill entertain and teach you the 
real barn dances at PIRMYN’S 
Barn Dance, come this Saturday. 
You see, some how or other the 
Happy Ramblers from Wausau, 
Wis; (formetly advertised Ss play- 
ing for us) got stuck in the Hay 
seed, būt Smiling Ed graciously 
came to our chairman‘s Stell Park
ers rešcue, thus, yoiji vvill enjoy 
the best there is, in Barn dances 
vvith “Pop’s” gang. We’H be seeing 
ya’ pardner.

Mini Haha Sub’ing for Mimie 
O’Graysh who sub’ed for B. B.

Army Lad Hopes 
For Some Letters

, ' Į ..į* Į

In California, Lonesome
DAR SIR:

I wks drdfted ihto the Ariny a 
couple of months ago.' I vvas at 
Fort Shetidan for a vve’ek apd thėn 
I vvas sent to California. That’s so 
far from home and I get lonesome 
during the evetiingš. I jtlėt rfertlerh- 
bered that my hidthėi4 has bėėfi 
receiving the Naujiėhos f ar mahy 
years and novv I’m a&king you for 

Can’t miss 'it, just .tąke the stairs 
to the bottom of the hill, there 
yOti Will fihd PittiiyhitėS, their 
sponsors and friends dancing, sip- 
ping cider and making merry. Get 
out your gingham gowns or over- 
alls and join us, by gum!

Vepl! prizes for best costumes.
ENTICEMENTS

Three Merry Widows, left over 
from, the gay nineties, .to show off 
their style of singjng, and to teach 
you the dance whicb|fwas the rage 
in their day’s. Some' Funll Whoops 
—A—Daisy! I'lf!

Monday after Sunday of THE 
L. U. C. meeting held at Interna
tional House on the Midvvay — 
and THE anhual eleetion of of- 
ficers. Unfottunately, being no 
good at crystal gazing at the time 
of this vvriting, it iš imposible to 
list the nevv Officers. Hovvever, 
vvatch next vveek’s colurim for 
narnės of thė nevv officets.
L. U. C. 16-YEAR 
ANNIVERSARY

As yoti knovv, John Balanda iš 
hard at vvork. Hard at vvotk whip- 
ping fihal platis for the Annual 
ShoVv this falL It is of špeėial sig- 
hificance this year —our tenth 
bifthday. After the smashing suc- 
cess, of “Teta Iš Amerikos” John 
says hė has to go sotae to beat his 
lašt yeat’s efforts. Būt John wows 
vvė’ll wow the public again and 
more so this year.
HEY—HAY!

Arė you the Romantic Type? Do 
the stars intrigUe you and the 
riiooh svvay ybU? Or arė you tbe 
outdoor type that loves the o.peri 
country and the crisp kisses of 
autumn vvinds? Or maybe you pre- 
fer the sočiai life—dancing and 
dining? Or are you the “unclas- 
sifiable” ali-atotihd-good-f ė 11 o w 
type? Makes no difference ‘cause 
no matter. vvhat your fancy—you’rė 
going to have one svvell time Sat
urday, October 4, at the HAY 
RIDE PARTY. Leaving the Drigot’š 
home, 5114 So. Knox, 7:30 p. m. 
prompt, sharp and on time. Yes 
šit, that means you too.

— Wenetta.
>' ’--------- 7------------- ---

Gladchuk’s Eastern 
Pick: Boston College

By CHET GLADCHUK

(FaHlfciis Lltlilianiah Boštoii Col- 
lege’s AH-American Center novv vvith 
the Nevv York Giants. He vvrote this 

forecast for the AP)
NEVV YORK,' N. Y. — I dislike 

to put my alma matei* on the spot, 
arid partitularly itš nevv hetld 
eoach, Denny Myers, būt I look 
for Boston cbllcge to come up vvith 
another championship teani this fall 
and retain the Lambert trophy.

1 saw enough at B.C.’s spring 
practice to knovv that the Eagles 
lioped to statt this season vvith ria 
eleven composed Jrirgely of tet- 
erans. This strength, coupled vvith 
thė cbhfidėiiCe of a championšhip 
tėarri, iš thė brisis for niy opinidn 
that C. riiay be the top teain iii 
the Erist;

COLGATE MAY BE POTENT

Colgate bris a great freshman 
teain and this mdtėrial mriy ehable 
Coacli Aridy Rerr to produėė a po- 
tent varsity for the Red Rąiders. 
Fordham was one of the East’s 
best a year ago and the Ratas 

pikely vvill be even stronger this 
year.

CornelI lošt heavily through 
graduritiofi btit thė Big Red team 
mušt alvvayš bė CO'ftšidered a threat. 
Pėrinsylvanld farėd a bit better and 
may win the so-čalldė Ivy league 
crown again.

Wcst Virginia is primeti to sjiritig 
a fevv Upsetš this year. Duųuesne 
figures to have a strong club. The 
vvord is that the Navy vvill be 
š'rb'nger thdn in any reėeht year 
ahd Artay should be much better 
under its nevv tiltb'r. Red Blalk f rota 
Dartmouth. After years at Brovvn, 
Tuss McLaughry vvill take over at 
Dartmouth and the Indians should 
bė darigerbuš.
HARVĄRD TOPS BIG THREE
Harvard may bę the best of the 

Big Thtęe< Yrilė chn’t help būt be 
improved under its nevv coach, 
Špike Nelšori, vvhil ? AUęrdices loss 
mtiy htįjh FMrifcetbh. Tėitiplė ėx- 
perts ohė of its bėst šėasonš. An
other tearti to Wdtth is Ctrtuniblta 
The Lions are Hable to bs the sur- 
prise club of the East.

a favor. I’d appteęiate it a lot if 
you publish my narhe and’ addrešs 
in your pa.per, so that i could haVe 
some pen pals, vvho vvould cheėr 
me up, and I promise faithfully 
that I vvould ansvver every one bf 
them, My name apd address is:

Prt. Danny Malteviėz,
Batt. F 57th T. N. B. N, Ist Platbdn 

Camp Callen, San Diego, Calif. 
(Note: Prt. Malcevicz is f rota 

Summit, III.).

Merit Exams 
Offered For
Seven U. S. Jobs

Open coinpetitive’,'ekatainatioris iri 
seven classifications for blueprinL 
photostat and card-punch , operat
ore and sheet-metąl vvorkers were 
announcod today by the United 
States Civil Servicb Commission.

Six of the positidns vvill be filled 
in the field Service in Illinois, Mich- 
igan and Wjscohsin and the other 
in the ordnance Service at the Rock 
Island Arsenai. Blueprint and photo 
operator positions vvill carry senio!’ 
and jtinibr tatirigs’ and the card- 
pilheh operators vvill be in tvvo di- 
visions.

Applicants for tUc slleet Inetai 
vvorker positions should contact thė 
secretary of the board of United 
States Civil Šervice ėxdtniners at 
the aršcHal. Otlieir dpplicarits mav 
ob'aifl infdrtaation f rota the secre
tary of the examining board at atiy 
first or second class post office, 
frohi Washington. or the manager 
of ttie 7tk distHct’ iri the Chicago 
Post Office.

Naujienose 
hip<la iifttiriy' riCro. 
'•d nąoioa Naiijioiio.. 

na udingoa.

The lašt days beforfe thė Gėrman- 
Sbvlet vvat* starteri, Lithuftniahs ex- 
liėrienCed A dteadfrtl exišfehce that 
resfeiribied the Bartholbftiedn ihass- 
aere. The GPU agents staged a 
Virtual pogrom of Lithuanians 
IhrbughoUt the cotiritiy. Hovvever, 
oh Junė 28j 1941, the Lithuanians 
revoltėd in Kaiihdš and Vilnius and 
thrbughout Lithuania against their 
oppressors.

At 10:30j on June 23, the insur- 
gents in Vilnibs and Kaunas pro- 
claimed the restitiltion of an In- 
dependent Lithuanian State and the 
formation pf a Provisional Govern
ment.

The sound of the Liberty Bell, 
glft of American Lithuanians to In- 
dependent Liihuania, vvas hcard arid 
the Lithiiahian Natidhal Arithem 
vvas played from thė radio station 
for the first time since the Soviet 
occupalion on June 15, 1940.

Witliin a few hours ail Govern
ment biiiidings in Kaunas vvere in 
the hahds of the insurgents and the 
Lithuatiiari State etnblein Vytis, Ule 
Wliite Knightį vvith the national 
flag, vvere flying over the War Mu- 
seuni, in the center of tovvn. The 
Provisional Government born out 
of this insiirreCtion headed by Dr. 
J. Ambrazevičius, deputy premier, 
acčording to its declaration “is cn- 
deavoring to base Lithuania’s future 
on principles of national unity and 
sočiai justice”.

In Vilnius vvhete thė soviėtized 
Lithuahiart arrhy played a most itn- 
pdrtant role in the uprising, the 
retreat of the Red Army vvas pro- 
ceeding the vvhole day of June 23. 
The histol’lc Gediminas Hill in Vil
nius again vvas a silent vvitness of 
Lithuania’s resurrėction. Tlie van- 
guard of thė German Army cntered 
Kaunas and then Vilnius in the 
afternoon of June 24.

All these facts, cohfirmcd by the 
Lithuanian4 prcss in Kaunas, in- 
dicale that on June 23, vvhile the 
bolsheViks vverė vvitlidravving and 
thė Gernuins vverė a considerabfe 
distarice from the Lithuanian Ca- 
pi.als, Llthuania tvas actually once 
again free and independent from 
both the Soviets and the Germane.

In this conrieėtlori it lias been 
riotėd thrit LLhuariiaii efforts to- 
vvards frecdom vvere gleėtėd by 
German ufficials vvith oniinbUs si- 
lence. lt is evident that Lithuania’s 
civil administration, if permitted Irt 
fuhctidri, vvill be comlielled to pal*- 
tiėipatė ih the E'itirofjeMn “nevv or- 
der”. To vvhat extent that patti- 
cipation vvill follovv remaihs to be 
seen. The very latest nevvs seems 
tb indicate that this Provisional 
Litlitianian Government from the 
very otitset became persona non 
grata \vith the Nazl Germany arid 
Lithuanians are vvondering vvhe- 
ther dr not there vvill be any dif- 
ierence betvveen Nazi “liberation” 
and Soviet “proteetioh”.
Soviet pogroms and deportations of 

Lithuanian pattiots.
During the dark days from Junė 

14 to Jiine 18 alonė, at least 30,004) 
of Lithuania’s intelligentsia, farni- 
ers and workers vvere arrested atid 
deportėd to the interior of Soviet 
Russia. This number does not in- 
clue those deported prior to June 
14, 1941.

Among the (lepbrted notablcs 
ai*e: Rev. Juozas Vailokaitis, vvell 
kiiovvn econoiriisi; Dr. K. Jokantas 
ahd Prof. Tonkūnas, both former 
ministers of Education; General 
Sutkus, former minister of Finance; 
Prof. Dovydaitis, former premier 
and signatory of Lithuania’s Decla
ration of Independericė; J4 Masi
liūnas, former minister of Ctrtu- 
munications vvith family; Prof. V. 
Vilkaitis, former Rectbr of the Dot
nuva Acadetny of Agriculture; Ge- 
riėrdl Nagius, head of the War Mu- 
setim iri Kaunas; Dr. A. Trimakas, 
former Cbhsiil and Conimišsioher 
a. i. for the Vilnius Dištrict vvith 
famliy; J. Staupas, Secretary Ge
neral of tire Lithuanian Catholic 
Students Ycrtith Fedėration vvith 
family; J. Valatka, Prešident of the 
Lithuanian Catholic Men’s Associa- 
tion; K. Ruginis, Prešident of the 
Li.htiahian Cathblit Teachers’ Asso- 
ciation.

Among the deported are also tvvo 
tamllids knovVh tb the Washington 
:bfciet$u MR Valdetadtas Čarneckis, 
rmTtier Lithbanlkh Chargė d’AD 
laires in Washihgton vvith his Ame
rican born wife and 6 children,

tmd Mr. k, RitaUskas, fdrrtiei* Uth- 
tianidn Minister to the United States 
vvith his tvifė and two daughters.

Accordlhg to the taost receht In
formation receivcd, 16,000 Lithua
nians have been deported to the 
Rusšiah Province of Altai, and dis- 
trlbuted tb the follovving Rail^ay 
Stations: 1225 to Lokot, 2625 to 
Kolunda, 9841 to Eis, 2005 to Bar- 
naul and 175 tb Zacainov. In ad
dition to that, 1015 vvere sent to 
tlie various Siberian Rdilvvay Sta
tions, 5075 to Starabielsk Railvvay 
Station (Ukrairie) and 2345 to the 
Medviezia Gora (Karelia) concentra- 
tion camp. These unfortunates are 
desperately in need of immediatc 
help from the civllized tVbrld.

No Vvonder that Prof. Euno Rai
la iriadė the follovving remark: 
“Evfen a Cotnmbtiist očcupatlon of 
a fevv months Uould ahnlhildte the 
ėducated class here (in Finland) 
rjust as the Communisls massdcrėd 
and exiled the educated classes in 
the Baltic States’’. (Timcs-Hcrald, 
July 81, 1941)

As the ansvver to deportation 
and pogroms and all that Lithua- 
hians hdve suffcred during one yėar 
of Soviet occupation thėrc cahie 
the spontancous revolt of the Lith- 
uartian populatloh Of June 23.

(To be • cbtitiiiried)

Technical Jobs 
In Britain Call 
Radio Men Here

Skillėd Tefchhiclahs Sought.

Although established less ^in 
three Vveeks flgo, thė Chicago teg- 
iotiah offiee fbr enilsting skllied 
Ametiotar’ibthnicians for tidnbbm- 
batant work In fciiglahd has ak 
ready tėceived sortie 200 itiąuitics 
and mote than 50 appUeaHons for 
rriėrhbėts. The ditectbt iš Wllllam 
Redfiėld.

Many of th ašė arė tad ta tac- 
chattlcfi, vvho ivish to lėarn td oper- 
aie the Btitišh šėctet weahon 
knovvn as the ' “radiolocator”, cx- 
peCted to prove of great commer- 
cial Valde after thė Vvar is over. 
Other .positions appliėd for range 
from that bf engitiė fittėt, Metai 
vvorker ahd elečtričal technician to 
instrument maker, motor mecha- 
nic, ship’š engineroom repairman.

Open 24 Offices.
The Chicago office, 120 South 

La Šalie street, is One of 24 that 
havė been sėt Up in major citiės 
throughout the country undėt the 
recently organized Civilian Tech
nical Corps project in aid of Brit- 
ish defense. More than 15,000 in- 
quiries have been received tb date 
from all parts bf the nation, ac- 
cording to Murray Mitchėll, Arrier- 
ican advišer to the Corps.

Corps memberships are open to 
men froth 18 to 50 years old. Ūpon 
passing regionai civil SėrViėe exam- 
inations, applicants are sent to Nevv 
York vvhere technical board rules 
Upon their expėrience qualifica- 
tions.

“Applicants here are a fine and 
intelligent-a.ppearing group. Many 
of the radio techriiciaris nealize 
that by studing aboard under vir
time conditions thėy vvill later find 
themselves in high demahd as in- 
structors in the United States. For 
there is no plaėė hėfe vvhdre they 
can stUdy theit sūbject in such 
ideal circumstances.”

“For Duration.”

Enlistments are for three years 
or “the duratioil”. Mėmbers of the 
corps receive free clothlng, board 
and lodging, as vvell as free medic- 
al care and vacations vvith pay, in 
addition to their salaries. They re
tain their citienship and taay be 
deferred under the draft, būt are 
subjftct to call by the federai gov- 
ėrnment if needed in civilian de- 
fensė vvork. Mr. Redfield stated.
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M. Iljinas
KOVA PRIEŠ SMĖLI

(Tęsinys)
Bet esti ir taip, kad smėlinė 

banga bu na tokia didelė, jog ji 
vis dėlto užberia krūmą. Tada 
prasideda lenktynės: banga au
ga, ir krūmas auga. Banga grei
čiau, o krūmas dar greičiau. Ir 
kai smėlinė banga pasiekia ga
lutinį savo aukštumą, pasirodo, 
kad krūmas ją pralenkė. Pasi
rodo, kad jo šakelės kyšoja sa
vo žaliais šereliais pačioj to 
smėlinio kalnelio viršūnėj.

Bet to dar negana. Krūmas 
išsikerioja, išsišakoja, visą tą 
barchaną perveria savo stiebe
liais. Ir ta smėlinė banga, tas 
barchanas, nueina tolyn su 
nuostoliais, palikdamas vietoj 
gerą pusę savo smėlio.

Nenorėjo smėlis pasitraukt, 
geruoju, — tegul dabar lieka 
vietoj.

Taip kandymo krūmokšlis 
sulaiko smėlį. Iš slenkančios 
smėlinės bangos — barchano 
jis padaro peidėm peraugusį ir 
apaugusį nedidelį kalnelį.

Bet yra ir dar vienas, pa
skutinis pavojus: žūt ne po 
smėLne banga, o tuščioj vietoj. 
Vėjas gali išpustyti smė į iš po 
šaknių. Tačiau kova ir tada dar 
nepasibaigia. Kandymas ir su 
vėju moka kovoti. Gulėdamas 
ant smėlio, jis iš.’eidž a pride
damąsias šaknis, kabinasi šak
nelėmis už bėgančio smėlio, s i- 
laiko jį, surenka aplink save ir 
po savim, pats sau p.'s daro 
d.rvą.

Ir ne tik vienas kandymo 
krūmokšlis — yra dar ir kito
kių žolių bei brūzgynų, kurie 
moka sulaikyti smėlį, moka

gyventi ant judraus smėlio.
Augalai, išeina nugalėtojais 

šioje kovoje.
Bet, pasiekę pergalės, jie pa

tys sau rengia pražūtį. Jų ap
saugoj priauga, priželia ant 
smiltinių kalvelių antroji auga
lų eilė, antroji rųšis — tokių 
augalų, kurie patys negali su
laikyti smėlio. Smėlynų viksvos 
ir kitos žolės apdengia kalve
les ištisu žaliu apvalkalu. Ir 
štai jau darosi ankšta, nepa
kanka vandens visiems auga
lams. Visų blogiausia pasidaro 
tada pirmutiniems gyvento
jams, kurie nėra pratę dalytis 
vandeniu su kitais. Ir jie mirš
ta, užleisdami vietą naujokams.

Lėktuvas viršum dykumos
Taip augalai sulaiko smėlį. 

Mes išgavom iš gamtos jos pa
slaptį. Ir mes tuo pasinaudosi
me, kad ir ją pačią, gamtą, 
pertaisytumėm.

Kodėl smėlis pradeda judėti?
Jis pradeda judėti dėl musų 

pač ų kaltės.
Ko gi reikia, kad smėlis gu

lėtų ramiai?
Beikia saugoti dykumoj miš

kai, nekirsti jų be atodairos. 
Reikia kirsti tik prieauglį, kad 
miškas nepraretėtų, nenyktų. 
Reikia saugoti dirvas dykumoj, 
saugot ganiavas, kad galvijai 
neperilgai ganytųsi vienoj \ie- 
toj, kad jie ne štryptų, neiš
mindžiotų dirvos.

Bet ką daryti su tuo smėliu, 
kuris jau išardytas ir pradėjo 
judėti?

Nejaugi jį palikti laisvą?
Ne, jį galima sulaikyti. JĮ 

reikia užsėti žo’ėmis. Mes ne-

PRAKTIŠKI IR ROMANTIŠKI NAMAI Dešimtys mokslinių ekspedi
cijų kasmet įsiskerbia į dar nc- 
išitrtas vietas.

Visa virtinė automobilių 
1933 metų vasarą perėjo toli
mą ir sunkų kel.ą iš Maskvos į 
Kara-Kumą ir iš Kara-Kumo į 
Maskvą.

Keičiasi dykuma, keičiasi ir 
gyvenimas dykumoje.

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatės vidurių ifSlffetėjimu— 
žarnos neveiklios—skauda galvą, n; r* ener
gijos, palengvinkite sau Aiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Si skonin
ga vidur'us liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. MiFonai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantį rytų tikrai jausite palengvi
nimų ir vėl jausitės puikiai. Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonjj- Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND LUMP

Sales $10.25taksai ekstra.

Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

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

1411 So. Halsted St. Tel. CANal 5063

COPft. HM. NMDLGCRAFT S6RV1C6, ING

HOUSEHOLD LINENS. " ^ATTERN 2960.

No. 2960—Išsiuvinėti užvalkčiai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. >2960
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....... '...........

Vardas ir pavardė ...................  ’..................................................................
I ■ ’' ■ ' "V s • t-l

Adresas .................... ,................................................................................................

Miestas ir valstija ........... ...................................................................... ............

Nauji namai jaunavedei 
turi turėti vykusir roman
tiškumo ir praktiškumo 
kombinaciją. Paveiksle ma
tomi “I)owry” namai supla
nuoti turint abu tuos reika
lavimus omeny. Jie yra tai
komi tik dviems asmenims, 
kas užtikrina romantišku; 
iną, ir tuo pačiu taip supla
nuoti, kad reikalui esant jie 
gali būti lengvai padidinti, 
kas padengia praktiškumo 
klausimą.

Šie namai susideda iš di
delės virtuvės, ypatingai di
delio gyvenamojo kamba

rio ir ruimingo miegamojo. 
Reikalui prisiėjus prie jų 
galima pristatyti dar trys - 
kambariai — valgomasis, ir 
du miegamieji.

'Pilni šio namo planai ga
lima gauti už vieną dolerį. 
Su planais kartu ateis ir iš 
kartono padirbtas namo 
modelis. Pareikalavimus 
siųskite “Naujienoms” arba 
Ladies’ Home Journal. Pa
žymėkite, kad norite plano 
Nr. 397.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos žydai ne
puola Lindbergho

1 NEW YORK, N. Y., rūgs. 19 
d. — Amerikos žydų komite
tas ir Amerikos žydų darbinin 
kų komitetas pasmerkė Lind
bergho pasakytą kalbą Dės 
Moines.

Amerikos žydai nesutinka su 
Lindbergho pareiškimais, nes 
jie neatatinka tikrenybę. Žydai 
įrodė pakankamo patriotiškumo 
Amerikos atžvilgiu.

Amerikos žydai tuo pačiu me
tu nevadina Lindbergho kalbos 
neamerikoniška, nes tatai sukel-

N < priklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskirs žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remi ntuokite ir įsigykite na
mus pag ii musų ilgamečio iš
mokėjime planus. Taupykite ir 
paskolas rakite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S Halsted St. CAL. 4118
*

galim laukti, kol jis pats ap
žels. Tai truktų perdaug laiko. 
Mes pasiųsim į dykumą lėktu
vus. Tegul jie skraido viršum 
dykumos, apipildami ją sėklų 
lietumi.

Apsėję smiltynus, mes ne t k 
juos sulaikysim, — mes juos 
paversim naujomis ganiavomis 
musų galvijams.
Nu varysim smėlio kalvas nuę 

musų laukų
Nuvaryti smėlį nuo musų 

laukų mums padės vėjas. Tas 
pats vejas, kuris jį mums at
neša.

Kaip gi bus galima tai pada
ryti?

Juk negalima įsakyti vėjui: 
pusk į priešingą pusę.

Ne, įsakyt, žinoma, negal ina. 
Vėjas nepaklausys. Bet jį gali
ma apgauli. Reikia tik ž’noti, 
ka p ir kur vįįą$ pyci^ J-ąajp ir 
kur jis va ro' ba rcl i a n tra , ' ta s 
smėlio kalvas.

Žinojimo, — štai ko mums 
reikia, norint kad gamtos jė
gos musų klausytų.

Kaip pučia vėjas dykumoje?
Yra vietų, kur vėjas žiemą 

pučia į vieną šoną, o vasarą — 
į kitą. Bet barchanai vis dėlto 
slenka pirmyn, netupčioja vie
toj. Jie daro vieną žingsnį at
gal, o du pirmyn.

Ir štai šita aplinkybe ir pasi
naudosim.

Jeigu vėjas vasarą pučia ne į 
musų pusę, o nuo musų, mes 
jam netrukdysim. Tegul jis va
ro tolyn nuo musų tuos smėlio 
barchanus.

Bet žiemą, kai vėjas pradeda 
pusti į kitą šoną, į mus, ir pra
deda stumti barchanus mus 
pulti, mes jam trukdysim viso
kiais budais: pastatysim bar
chanams ant kelio tvirtus sky
dus, pertvaras, sulaikysim jų 
judėjimą, prisodindami augalų, 
krūmų, medelių.

Kas gi pasidarys?
Žiemą, kai vėjas yra musų 

pr.ešas, mes jam trukdysim. 
Vasarą, kai jis yra musų drau
gas, mes* jam duosime visišką 
laisvę. Ir užuot nešęs barcha
nus ant musų, vėjas nuvarys 
juos atgal į dykumą.

Didis tautų aps’stojimas
O dabar apie nomadus.
Kodėl jie nuolat kilnojasi iš 

vienos vietos kiton?
Todėl, kad jų galvijai gyve

na pakojiniu pašaru.
Pakojinis pašaras — pašaras 

po kojom, — žolė. Yra pašaro 
po kojom — kaimenė ganosi 
toj vietoj. Suėstas pašaras po 
kojom — ir kojos neša kaime
nę toliau, į naujas ganiavas. 
Prisnigs sniego žiemą, apsnigs 
žolę — reikia išsikast pašarą 
kahopomis iš po sniego.

O kas, jeigu prisninga giliai 
arba jei žemę aptraukia ledu, 
kai būna lipundra su šalčiu? 
Tada žole nepasiekiama, tada

pašaro nėra. O jei galvijams šeimynų. tų neapykantą prieš žydus.
nėra pašaro — tai ateina ha-j 
das ir žmonėms. Gi badą seki 
ligos ir mirtis.

Ko rėkia, kad nomadai dau
giau. nebesikilnotų iš vietos vie
ton ?

Reikia namų. i
Taip. Bet reikia ir dar kai 

ko.
Visų pirma reikia vieno la

bai paprasto daikto — šieno.
Šieno atsarga —- štai visų ge

roji priemonė badą įveikti. Va
dinas, reikia pievų, reikia šie- 
napiučių.

O ko dar reikia?
Reikia diendaržių, reikia gal

vi džių, kad nereikėtų gal v jams 
žiemą šalti. Juk’ ir dykumoj 
karšta tiktai vasarą. Žiemą — 
čia šalčiai, speigai.

Reikia, žinohia, ir namų 
žmonėms. Ir ne tik namų, — 
ręikia ^ligoninių, mokyklų. . Rei
kia elektrinių stočių, kad butų 
šviesos, kad butų energijos ma
šinoms varyti. Reikia įmonių, 
kad iš pieno butą kur gaminti 
sviestas, iš odoš^ batai, iš vil
nų — audiniai; J ’jfeikia daržų 
kad nebūtų stokos žalėsių, ža
liojo maisto.

Nuo senų laikų nomadai dy
kumoje buvo priversti apsie’ti’ 
be to, kas reikalinga sveikatai; 
jie turėjo mėsos, bet neturėjo 
vaisių ir daržovių. ■ 1

Vaikai augo, nežinodami, kas 
tai yra obuolys.

Reikia, vadinasi, ne tik dar
žų, bet ir sodų.

Bet norint visti tai padaryti, 
reikia dirbti ne taip, kaip dirb
davo anksčiau. Juk pertaisyti 
dykumą — tai didžiulis uždavi
nys. čia reikia plano. Čia rei
kia žinijos, mokslo, čia reikia 
bendro darbo, draugiško dau
gybės žmonių darbo.

Ko negalima padaryti vieno 
žmogaus jėgomis, tai padarys 
darbininkų grupė, artelė. Ko 
nepajėgs artelė, tai įveiks arte
lių sąjunga. Ko neįstengs arte
lių sąjunga, tai padirbs visa 
respublika, o ko nesugebės res-. 
publika, tai įstengs visa res
publikų sąjunga.

Ne bet koks žmogaus dar
bas, bet planingas mlijonų 
darbas pertvarkys, -pertaisys 
dykumą.

Ir toks darbas jau eina.
Mes jau > pertvarkom dyku

mą. Karagandos kasyklos, Ka- 
ra-Bugazo įmonės, Ėmba-Nef- 
tės aliejaus keliamosios svir
tys, Džezkagano variui lieti 
krosnys, sieros liejykla pačia
me Kara-Kumo vidury, — visa 
tai musų akyse, mums bežiū
rint atsirado ir išaugo dyku
moje.

Kadaise būdavov didi tautų 
persikilnojimai. Pas mus da
bar vyksta didis tautų apsisto
jimas. Tik per vieną pirmąjį 
penkmetį pasidarė sėsliom^, 
apsigyveno prie žemės daugiau , 
kaip šimtas tūkstančių nomadų

Mokslinės stotys tyrinėji 
smėlio judėj.mus. T rinnUcsJ 
laukuose išauginamos vis nau- vai, kurie išplaukė iš Jungtinių 
jos ir naujos augalų rųšys. 1 Valstybių uostų.

— * Anglai skelbia, kad An
glijos uostus pasiekė visi lai-

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM
Kvadratmis Jardas

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 
vakarais.

BLETSTEIN
4957 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARDS 5015.

ATSILANKYKIT arba pasiuskit Karšto Vandens Įrengimai: 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

• ŠTYMO-—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 WlGarfield Blvd. prie State St. -c?;
... ., ,i į, . ;' ■ v. • • , . < blate ir 55 St.)

v < Telefonas ATLANTIC 4290.

AŠ esu užinteresuotas sekamais Vardas 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės): Adresas

□ Apšildymu □ Stokeriu
O Ptumbingu □ Sienų Tailu Telefonas

►

Modern Roofing Co. n
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. M

J. and C. Sarockas, sav. k 1
Visas darbas garantuotas. Tu- | 
rime visokių rūšių stogų. Pa- | 
šaukit mus šiandien dėl ne- ĮL 
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619 E

—Pilnai Apdrausti— K

PRADEK TAUPYTI 
ŠIANDIE

dabar, kad, bedarbei už-

INSURED

1739 SO. HALSTED STREET

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

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

Taupykite
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Ateičiai Užtikrinti!

‘$OOQ

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

AND SAVE
PIRKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų $Q .50
Plokšteles Kiekv. v

ir 
KALBAME LIETUVIŠKAI

Jnsų senos nldkštelės 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.

SPREADSl SUCES! TOASTSI 
MELTS PERFECTLYl

Garsinkitės “N-nose”



4 NAUJIENOS, Chicago, 111. Pirma'dien., rugsėjo 22,1941

ThC Lithuanian Daily' Ntwi

Pubpshęd Daily Ęxcept Sunday by 
The Lithūanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
• $6.00 per year in Canada

$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered aa Second Claęs Matter 

March 7tU |914 at the Ppst Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 18?9.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted S|.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8^00.

Pagalba Rusijai
Kai tik prasidėjo kąrąs, 1939 m. rugsėjo 1 d., mums 

buvo aišku, kad Jungtinės Valstybės neleis Hitleriui lai
mėti. Mes šitą nuomonę išreiškėme visu griežtumu ir 
niekuomet neturėjome pagrindo jos keisti.

Amerikoje tuomet viešpatavo izoliacijos sentimen
tas. Jungtinių Valstybių kongresas buvo priėmęs vadi
namą' neutralumo jstatyipą, kuris draudė neį už pini
gus pardavinėti ginklus , kariaujančioms šalims. Prezi
dentas Roosevejtas tyrėjo daug vargo, iki jam pavyko 
pravesti kongrese to įstatymo pakeitimą, įdedant į jį 
“cash and carry” proviziją, t. y. kad kariaujančiosios 
šalys gali gauti ginklų iš Amerikos, bet jos turi mokėti 
už juos “cash” ir turi pačios savo laivais juos parsiga
benti.

“Naujienos” stojo už tą neutralumo įstatymo pa
taisą. Kiek tuomet pamazgų išliejo mums ant galvos 
komunistai, rėkdami, kad “Naujienos” kurstančios ka
rą, remiančios Anglijos imperialistus, pritariančios 
kraujo liejimui, trempiančios tarptautinio darbininkų 
solidarumo idėją! Šitaip mus tuomet biaurojo tie patys 
komunistiški šarlatanai, kurie šiandien šaukia, kaip už 
liežuvio pakarti, kad Anglija ir Amerika privalančios 
kuogreičiausiai duoti pagalbą rusams.

Jeigu neutralumo įstatymas nebūtų buvęs pakeis
tas ir Amerika butų ątsisakiusi paręĮąvįneti ginklus 
Hitlerio priešams, tai Anglija jau seniai butų patekusi 
po nacių letena. Ir kas dabar Rusijai padėtų?

Anglijos ir Amerikos karo misijos dabar keliauja 
į Maskvą — dėl to, kad Apglija dar nėra užkariauta, ir 
dėl to, kad Jungtinės Valstybės yra pasiryžusios “su
triuškinti hitlerizmą”, kitaip sakant, dėl to, kad Ameri
ka jnepaklausė‘ Stalino ir jo agentų, kurie apsiputoję 
plūdo britų “imperializmo” rėmėjus.

Kuomet Francuzija susmuko — o Stalinas ir paka
likai daug prie to prisidėjo, kurstydami Francuzijos 
darbininkus streikuoti ir sabotažą daryti amunicijos 
dirbtuvėse, — kuomet Francuzija susmuko ir Anglija 
Ealiko viena kovos lauke prieš Hitlerį, pasidarė aišku, 

ąd vien už pinigus perkamais iš Amerikos ginklais 
anglai negalės ilgai kariauti. Reikėjo duoti ąnglams 
ginklų ir karo medžiagų bargan arba visai už dyką. Bet 
senatoriai Nye, Borah, Johnson, Wheeler ir kiti izolia
cijos mandrapypkiai buvo pravedę kongrese įstatymą, 
kad nė viena šalis, kuri nemokėjo pereitojo karo skolų 
Amerikai, neprivalo gauti Amerikoje kredito.

Prezidentas Rooseveltas ir vėl turėjo yesįį 
kovą, iki jam pasisekė tuos su varžymus ąpeifi ir paskui 
visai.panaikinti. Jisai padarė “mainus’* sp Anglija: už 
laivyno bazes atidavė jai 50 karo laivų. Vęliau kongre
sui buvo įteiktas septynjų bijionų dolerių “lend-lease” 
sumanymas, kuris po ilgų ginčų ir atkaklių obstrukcijų 
buvo priimtas.

Šiandien kiekvienam aišku, kad be šitų pagalbos 
žingsnių iš Amerikos pusės anglai nebūtų stengę atsilai
kyti prįeš Ęįtlerį. Nei fiziškai, nei morališkai jie nebū
tų turėję jėgų priešintis baisioms nąęįų atąlęoHis ore, 
sausumoje ir jurose. Londonas butų buvęs priverstas 
kapituliuoti, kaip kad kapituliavo Paryžius.

Bet kuomet Amerikos demokratija, po Roosevelto 
vadovybe, dėjo pastangas išgelbėti nuo, pražūties pasku
tinę įšlikųsią Ęuropps didelę demokrątmę valstybę, taį 
Maskva ir jos pasamdyti rėksniai šunis korė ant Rooser 
velto ir jo politikos rėmėjų. Jie keikė Rooseveltą už taį, 
kad jisai davė Anglijai 50 “destroierių”. Jie zujo, iškišę 
liežuvius, po visą šalį, organįzuodami demonstracijas, 
konferencijas ir “taikos mobiįizacijos” kongresus. Jie 
pikietavo Baltąjį Namą, protestuodami prieš “karo 
kurstymą”.

Suprantama, ir lietuviški Kominterno pasturlakai 
yykdė savo “pareigą”, dergdąiųi Amerikos valdžią ir su 
ypatingu įnirtimu drąbstydąpų purvais “Naujienas”, 
kurios nesvyruojančią! stojo už kpv^ prieš ląįt|e|,i§nią. 
Jeigu Bimbos, Mizaros, Andriuliai, Prųsęilęgs ir fciti 
Stalino čebątląišįai turėtu bent krislelį sąžinės, tai, pri
siminę tuos savo šmeižtus, jie pefųrėtų kur padęti ąkįų 
iš gėdos. Bet sąžinės ir gėdos pas juos jau seniai nebėra.

Anglai ir amerikonąi vyksta į Maskvą gelbėti nuo 
Hitlerio sovietų Ęųrijfh kurW diktatorius per 22 mė
nesiu kovojo, kad Anglija ir Ajnerika neturėtų kuo nuo 
Hitlerio gintįs! _ . v u___ _ \

Užsakymo kaina:
Chicag o j e—-paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ______ ...___ 3c
Savaitei ---------- ,.... ....... -___ 18c
Mėnesiui _____________1....  ?5c

Jungtinėse Valstijose, ne Chlcagoj,
Metams ..................   $6.00
Pusei metų________________ 3.25
Trims mėnesiams_______ 1.75
Pyięm mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Užsieniuose:
Metams________ __  $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims menesiams ___ L.._ 2.50
pinigus reikją siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. "

^APŽVALGA
RAGINA APRUBEŽIUOTI KAINAS

DR, RUDOLF HILFER- 
DING

/
1$ Ęerlynn Šįorųis dienopiįs 

buvo prąpęŠtą, kąd okupuotoje 
FrąųęąaŲoįe kąjėjįinė bgvp sįi* 
rasiąs pasikoręs Dr. Rn<ty]|’ 
Hiltypdtyg, gftfSMs Vaksijus 
moksljnįnkas, dn kartų buvęs 
finąpaų mioistpriu 
respublika kąhmętypse. Rnu 
nešimas nėra patvirtintas, bet 
Hilferdingo žmona, kuri perei
tą birželio mėnesį atvyko į A- 
meriką ir dabar gyvena New 
Yorke, mano, kad tai gali būti 
tiesa.

Rudolf Hilferding buvo vie
nas stambiausiųjų Vokietijos 
socialdemokratų partijos vadų 
ir teoretikų. Jo knyga ‘*Das 
Finanzkapital” (Finansinis Ka
pitalas) yra laikoma klasišku 
veikalu ekonominėje pasaulio 
literatūroje. •

Pereitą pavasarį Dr. Hil- 
ferdingas ir kitas Vokietijos so
cialdemokratų vadas, Dr. Ru- 
dolf Breitscheid (socialdemo
kratų frakcijos pirmininkas 
reichstage), buvo išduoti vokie
čiams, nors juodu jau turėjo 
leidimus keliauti iš neokupuo
tosios Francuzijos į Ameriką. 
Vichy valdžia tuos leidimus iš 
jų ątėme ip vąsąpio U d. atga
beno juodu į Aries, kur jų lau
kė nacių Geštapo.

Ęuvp spėjama, kad naciai iš
gabens tuodu socialdemokratų 
lyderiu į Vokietiją ty “pribaigs” 
kurių j e nors koncentracijos 
Stpvyklpję. Apie I)r. Ępębschei- 
d$ rįępą ipRių žinįų, fcąs toliaųs 
sų jųų atitiko, o apie Dr. Hil- 
fer(Įing^ puvo neseniai paskli
dęs gandas, kad jisai mirė ko
kiame tai kalėjime Vokietijoj^. 
Bet dabar Berlynas sako, kad 
jisai nusižudęs pats Francuzi
jos kalėjįme.

Matyt, jisdį blivo kankina
mas, jeigu jisai nebegalėjo il- 
giaus pakęsti kalėjimo režiipo. 
Hilferdingas buvo tvirto budo 
ir gilaus proto žmogus, pašven
tęs visą savo gyvenimą kovai 
dėl darbininkų gerovės ir ge
resnės pasaulio ateities.

PRIESAIKOS IR ŽODŽIO 
LAUŽYMAS

Clęvelandp ^Lietuvių žiniųs” 
rąšų:

“Budąmas Lįetuyoje, Pre- 
^idęųtąs p. Sįipetyity laužė 
savo priesaikas, duotas Die- 
yp vapdUi prigaųdiųęjo kayj- 
ninkųs, dųriUriųs prieš jį su
kilimus, žadėdamas ‘garbes 
žodžiu’ jų nebausti ir jų rej- 
kalavimus išpildyti, kad tik 
jie nustotų kėlę maištą. Kaip 
tik pavojus praeidavo, p. 
Smetona visad ramiai sayo 
‘garbės žodį’ užmiršdavo ir 
vėl savo darydavo.

“Atvykęs šiemet į Ameri
ką p. Smetona taip pat pri- 
siegayojo, bankiete New Yor
ke, kad jis nešikiš į Ameri
kos visuomenės vidaus gyve
nimą ir leis nuošaliai savo 
dieneles.”
O dabar, girdi, jisai jau ren

giasi daryti prakalbų maršru
tą kolonijose.

Ryte to butų galimą pridurti, 
kad prastai eįgesi i? tie, kurlc 
p. Smėlyną “Dievų yą^dų” 
saikdino, kuomet jisąį ųę|ęisė- 
tu būdų įsirioglino j preziden
to ąostą. y

NEBLAIVUMAS AR 
“PRINCIPAS”?

KNaujięiieą” ąną fjięną. įdėjo 
žinią iš Lietuvos, kad tenąi 
•derlius puįkųs, fąhrikai visi 
čielybėje ir daug jų dirba”.

Komunistų Vabalas-Pruseiika 
dėl tos žinios rašo:

“Grigaičio kompanija pw- 
sipąžįsta bjauriai įmelavusi.”'

esą? W ištisus metus 

“l^ąuįįeųps” skPlbll5>tps, kąd 
“bolševiką! aprąįino Lietuvą, 
suardė fabrikus, stmąikino 
ųkį”. Q dabar, gįrdi, pasirodo, I 
kad mašineriją |š fąbrikn neiš- 
ve^tą ir laukąi apsėti.

Ęąs tam YahąlMi Uždarė? 
juk per ištjsųs mriųa ląiko, 

bolševikai bUY9 dkų- 
pąvę ye|uyąr “Nąųiiep^” nė 
vįęną karią nPFa kad 
okupantai t‘ardo fabrikus” ar- 
bą “išgabena mąšįnerįją” (ma- 
šjneriją, tje§ą, bo|šėvikai gabe
nu iš Vilniaus, pkppąvę jį 1939 
m. rudenį).; Priešingai, “Nau
jienoj’ pįięlatos dėjų žinias, iš 
^tąryMari’’' Kauno ląįkrąščių, 
kur buvo kaibąnią apie “sta- 
chanoviškus’’ darbo tomP113 
fabrikuose — ir nemokėjimą 
tuos fabrikus tvarkyti.

“Naujienos” rašė ne apie 
mašinų “ardymą” Lietuvos 
fabrikuose, o apie darbininkų 
išnaudojimą ir pavergimą so
vietų komisarams. Nejaugi 
Pruseika neturi nė tiek smege
nų, kad negali atskirti tokių 
visai skirtingų dalykų?

Toliaus, kai dėl laukų neap- 
sėjimo ir derliaus. Patys tuo
metiniai Kauno komisarai bare
Lietuvos valstiečius, kad jie 
vėlina dirbti laukus. Ar visi 
laukai buvo, galų gale, apsėti, 
apie tai iki šiol nėra jokių ži
nių. Bet ką bendro turi su tuo 
javų užderėjimas? “Puikus der
lius” nepasako nieko kito, kaip 
tiktai tą, kad tas, kas buvo pa
sėta, “puikiai” užaugo. Prusei
ka, gal būt, yra įsitikinęs, kad 
javų užderėjimas Lietuvos lau
kuose tai “Stalino nuopelnas”, 
— kaip tąti sovietų kolchozo 
pirmininkas, kuris siuntė pa
dėkos telegramą “tėvui Stali
nui”, kuomęt apsiveršiavo pen
kios karvės, kolektyviame ūky
je. Bet mums atrodo, kad tas
užderėjimas daugiausia 
klausė nuo pavasario ir 

pri-
vasa-

ros orų.
Nežiūrint, kad bolševikų 

gauja per metus laiko plėšė 
Lietuvos žmones ir demorali- ; i c.i t; . .zavo jos ūkį savo idiotiškomis 
“reformomis”, Lietuvos vals
tiečiai dar neužmiršo, kaip rei
kia laukus arti, sėti ir akeli. 
Tai kodėl gi dabar tenai nega
li būti gero derliaus?

Skaitant tuos bolševikiško 
Vabalo plepalus, tenka abejoti, 
ar jisai rašė blaivu protu. Jei
gu jisai nebuvo įkaušęs, tai ji
sai sąmoningai mulkino savo 
skaitytojus, laikydamasis ži
nomo komunistų-fašistų-nacių 
propagandos principo: Meluok, 
kaip paskutinis begėdis! Juo 
drąsiau meluosi, juo daugiau 
žioplių apgausi!

“DEVINTAS PUNKTAS”

Roosevelto-Churchillo pareiš
kimas, kurį juodu padarė At
lanto konferencijoje, susideda 
iš 8 punktų. Bet, sako vienas 
anti-hitleriškas vokiečių rašy
tojas, jame yra da ir “devin
tas punktas”, kuris nebuvo iš
reikštas žodžiais, bet kurį kiek
vienas gali suprasti, įsigilinęs į 
pareiškimo turinį:

“Už tų aštuojuų taikus pla
no punktų, yra Devintas 
Punktąs. Jisai kalba į Vo- 
bįetijps kariuoiųcnės vado
vybę, kaipo vienintelę orga- 
nizųptą jėgą, kuri išliko ša
lia nacių partijos ir kurios 
pasisekimais nącių partija 
gyvena. Jisai sako, kad Vo
kietija ųebus suskaldyta if 
kad jį b.us tnęjaąs ir visiš
kai nuginkluotą tiktai tuo
met, kuomet Vokietija ir to- 
liaų§ nesibans. elgusis, |<aip 
agresorių tauta. Ęąr.iuomenė 
gąlį — daliniai —- būti pa
likta? įeigų ji atsiskirs nuo 
Himlerio ągresiųgo galvojimo 
ir agresingos technikos, pati 
jį užpuls ir pasiduos nuosai-

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Bcrnard Barneli (dešinėj), Pirmojo Pasaulinio karo 

industrinės tarybos galva, kalbasi su atstovu Henry 
Steagall, Atstovų Buto bankų ir pinigų komisijos pir
mininku, per senato apklausinėjimą, kur Baruch ragino 
įvesti griežtesnę kainų kontrolę.

Lietuvos Padangėje
NACIU PASIRINKTU LIETUVIŠKU PATA

RĖJU BIOGRAFIJOS BRUOŽAI
Petras Kubiliūnas, vyriausias 

nacių tarėjas.
Gen. Petras Kubiliūnas turi 

apie 48 metus amžiaus ir yra 
gimęs Rokiškio apskrityje, Ska
piškio valsčiuje.

Baigęs realinę mokyklą Ry
goje, jP,, Kubiliūnas įstojo dar 
rusų,laibais į Vilniaus karo mo
kyklą, kurią baigė trumpai 
prieš pasaulinį karą, šiame ka
re dalyvavo kaipo karininkas, o 
paskutiniuoju laiku tarnavo lat
vių šaulių pulkuose.

1919 metais grįžęs į Lietuvą, 
P. Kubiliūnas pirmiausia tarna
vo Lietuvos pasienio apsaugos 
pulke, kuriam ir vadovavo. Vė
liau jis baigė Lietuvos aukštuo
sius karininkų kursus ir gene
ralinio štabo karininkų akade
miją Prahoje.

1929 m. P. Kubiliūnas buvo( 
paskirtas Lietuvos generalinio 
štabo viršininku, kuriose parei
gose išbuvo iki 1931 m. birže
lio mėn.

Tuo metu kilus vad. voldcma- 
rininkų sukilimui, gen. P. Ku
biliūnas buvo iš savo pareigų 
atleistas ir apkaltintas už ka- 
riuoniępės prileidimą įki sukili
mo.

Nubaudus jį mirties bausme, 
genęrolui P. Kubiliūnui ši baus
mę tilivp pakeista kalėjimu, ku
riame išbuvo apie 2^ metų. Iš
ėjęs iš kalėjimo, P. Kubiliūnas 
gyveno savo ūkyje Pasvalio 
valsčiuje. Bolševikų okupacijos 
pradžioje P. Kubiliūnas buvo 
suimtas ir išlaikytas kalėjime 
beveik ištisus metus.

Šių metų birželio 23 d. pra
sidėjus lietuvių sukilimui prieš 
bolševikų okupantus, gen. P.

kiai politinei kontrolei.”
Imagai to rąžytojo nuomonę, 

Rooseveltas x ir Churchilląs sa
vo parciškiipu apie taikos tiks
lus davė Vokietijos generali
niam štabui suprąsti, kąd Vo
kietijos armija gali išgelbėti 
save ir savo kraštą nuo visiško 
sunaikinimo ir pažeminimo, 
jeigu ji nuvers Hitlerį ir su
tiks, kad Vokietijoje butų pa
šalintas diktatūros yęžimas.

Pereitame Pasaulio kare Vo
kietiją privertė pasiduoti ne 
įieĮc Sąųtąrvęs vąlstybių gink
lai, kiek anglų blokadą ir WiL 
šono “14 punktų”.

Kubiliūnas buvo išlaisvintas įš 
Kauno karinio kalėjimo — IX 
forto.

Gen. P. Kubiliūnas ligšiol nė
ra aktingai pasireiškęs Lietuvos 
politiniame gyvenime, lenkin- 
damasis daugiausia veikimu ka
riuomenės srityje. Pažymėtina, 
kad gen. P. Kubiliuno šeima š. 
m. kovo mėn. išsigelbėjo iš bol
ševikų, išvykdama su vokiečių 
repatriantais į Vokietiją.

Paties gęn. P. Kubiliuno, ku
ris irgi norėjo išvykti Vokiętį- 
jon, bolšeyikai ųcišlcidų. P. Ku
biliūno žmona yra pulk. Lior- 
mono, bųv. Klaipėdos Krašto 
karo komendanto, sesuo. Pulk. 
Liormonas irgi yra išvykęs Vo
kietijon kartu su vokiečių re
patriantais.

Vladas Jurgutis, ukjo tarėjas.
Prof. Vladas Jurgutis, kuris 

esąs paskirtas ekonominės sek
cijos šefu, turi apie 55 metus 
amžiaus.

Jis yra kilęs iš Darbėnų, Kre
tingos apskr. Baigęs Kauno dva
sinę seminariją ir Petrapilio 
dvąsinę akademiją. V. Jurgutis 
Vėliau studijavo Miuncheno u- 
niverritete, kur įsigijo ekono
minių mokslų daktaro laipsnį.

Jjs dą;' prie$ p.ąsaulinį karą 
dalyvavo lietuvių visuomeninia
me gyvenime ir rašė lietuvių 
spaudoje, ypač s.pciąlipiąis klau
siniais. V. Jurgutis hąvu krikš- 
čiopių demokratų frakcijps pa
ryš Steigiamajame Seipję, o 
1922 in. beveik ištisus, metus 
išbpyp pžs|Phįų reil<ąlų mipis- 
teriu.

V- Vėliny hpvo Lie
tuvos BąpRp ' orgąpizątorips ir 
pirpiąs jo valdytojas. Tpšp pa
reigose jis išbuvo bene iki 1929 
m., lokių budy aktingai prjsi- 
dėdąrpąs prie Lietuvos vąjiptos 
— lįto įvedimo bei įtvirtinimo.

Nuo pąt Lietuvųs ąųkštpsįosi 
mokyklos — Universiteto įstei
gimo, V.. Jurgutis profesoriavo, 
dėstydamas finąn^ų p|oRs^. Y- 
ra parašęs kelis mokslinius vei
kalus iš savo specialybės.
Kazys Germanas, susisiekimo 

tyrėjas.
Kazys Germanas, kuris vado

vaująs susisiekimo sekcijai, yra 
gimęs 1897 m. Paežerių vaisė., 
Šakių apskr. Jo tėvas buvo dva
ro darbininkas.

1915 m. jis baigė “Saulės” 
mokytojų kursus Vilniuje. Di
džiojo Karo metu buvo Rusijo
je, kur baigė iš Panevėžio eva 
kuotąją realinę gimnaziją. 191 S 
m. grįžo Lietuvon ir stojo Lie
tuvos kariuopicnėn. 1920 me
tais baigė karo mokyklą.

1922 m. įstojo į Lietuvos Uni
versitetą, technikos faku tetų, 
kurį baigė 1929 m. statybos in
žinieriaus laipsniu. 1923 m. K. 
Germanas dalyvavo Klaipėdo • 
sukilime. Baigęs universitetą, 
inž. K. Germanas gavo paskyri
mą Panevėžio apskrities inži
nierium.

1937 m. pabaigoje jis buvo 
pąskirtas švietimo ministerijų ’ 
speęialiųio mokslo departamen
to direktorium. Jp žinioje bu
vo amatų mokyklos.

Nuo 1938 m. pabaigos iki 
1939 m. pabaigos inž. K. Ger
manas buvo susisiekimo minis- 
teris. Jis yra rašęs specialinėjc 
technikos ir savivaldybių spau
doje.

KI. Brunius ir Puodžius.
\ ‘Klemensas Brunius yra gi

męs 1906 m. Šeduvos valsčiuje, 
Panevėžio apskrityje. Jis yra 
baigęs Vytauto Didžiojo Univer
sitetą Kauną diploiųuoto staty
bos inžinieriaus laipsniu. Inž. 
K. Brunius Lietuvoje buvo ži
nomas kaipo aktingas prof. A. 
Voldemaro šalininkas.

Stanislovas Puodžius yra gi
męs 1896 m. Zarasų apskrity
je, Dusetų valsčiuje. Prieš bol
ševikų okupaciją jis buvo Za
rasų burmistras. I. R.

Maisto Kortelės Lie
tuvos Miestuose

LISABONA, Portugalija. — 
Gauta kai kurių žinių apie mai
sto padėtį Lietuvoje. Kaip jau 
buvo pranešta, Vilniuje, Kaune 
ir kituose didesniuose miestuo
se įvestos maisto kortelės. Duo- 
dąpios.maisto normos nustaty
tos labai mažos. Pav., mėsos 
duodama vienam asmeniui per 
savaitę tik 200 gramų, cukraus 
— 50 gramų. Jaučiama taip pat 
druskos stoka. Sakoma, kad 
Lietuvoje esą užtikta apie 150 
vagonų druskos, tačiau jos 
trūksta. Ryšium su tuo eina 
kalbos, jog druska laisvai ne
pardavinėjama, kad ūkininkai 
neskerstų gyvulių ir nesudari- 
nėtų mėsos atsargų.

Kainos- maisto1 produktams 
yra dvejopos: oficialiuos, kurio
mis produktai pardavinėjami 
pagal korteles, ir neoficialinės 
(juodoje rinkoje). Pav. sviesto 
kilogramas oficialiai kainuoja 
8 rublius, o ūkininkai pardavi
nėja sviestą po 15—20 rbl. už 
kilogramą. lašinių oficialinė 
kaipa yra 10 rublių, o neoficia
liai 20—25 rbl. klg.

Valdininkų algos ir darbinin
kų uždarbiai šiuo tarpu esą pa
likti tie patys, kaip ir ho|$pvikų 
laikais.

Lietųvoję fĮar paliktų sovie
tiškų piiiigų perkamoji galia 
esanti vidutipįšl>ąi lygi, palygi
nus su pąėips VpKictijos kaino
mis: 1 rublis lygyti 50 ntynigų 
(i/2 jpąrR^).

U| 4 kantyariy Uuta Kaune 
reikią inokęti ąpję J50 ruĮdių.

Didelio susirūpinimo kč|ja ar
tėjanti žįeųią. Kyro klausimas 
esąs lą|>ai afctoajus. Ypač su 
baime į atejtį Žiyrį gyventojai 
tų painų, kurip^ę įrepgtas ceii- 
tfąlinis šildymas. Buvę namų 
Sąvipipkąi kuru nesirūpina, ka- 
flaygi namą! jiems negrąžina
mi. Be to, esą nedaug vjlties, 
kąd iš kur nors butų gauta ak- 
lųęps ąpglie^.

— Meksikos valdžia veda de
rybas su Amerikos atstovais dėl 
naujos prekybas sutarties, ku
ri bus naudinga abiems kra
štams.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

^NAUJIENOSE”
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PirmačĮięfl., rųgsgfa 22, Į941 NAUJIENOS, Chicago, Ih.
Andriejus Upits

Žiedo Perlas
Kimbroueh To Wed Texas Giri

(Tęsinys)
Po to jis vėl truputį pritilo, 

kad tuo metu pasižiūrėtų į savo 
amato brolį. Pavakares saulė 
kaip tįk buvo taje pusėje, ir jis 
valandėlę negalėjo nięko įžiūrė
ti. Pagaliau jis pamatė, kad to
ji vieta, kur anksčiau stpvėjp 
Fogelis, buvo tuščia, ir tada —- 
tada jo akys nejučiomis išsiplė
tė.

Ringsdorfo pastorius visįšžąi 
ramiai buvo paėjėjęs į šalį nuo 
duobės ir atsisėdęs ant malū
nininko Hageno kapo tvorelės 
granitinio stulpelio. Rankas jis 
buvq sudėjęą ant Iželių, sinakrą 
atkišęs į priekį ir atydžiai žiu
rėjo, 4 kalbėtoją.

Pastprius Krauzė tarėsi ma
tąs ir arčiau stovinčiųjų vei- 
dupsę nuąįątehjėjimą. Visa tatai 
juk taip nesiderino su laidotu- 
yių lYarką ir bųyp taip nepa
prasta. Jis galėjo susmukti že
mėn ties duobe—tada pora vy
rų jį butų pakėlę ir pahtįkę. Jis 
galėjo užsidengti veidą ranko
mis ir bląškytis nępąkębąiposc 
kančiose — tada ępdžįaųs pip- 
terys butų jį glostę ir raminę. 
Bet jis tik sėdėjo ir žiurėjo, ta
rytum jam visiškai nerūpėtų 
kas čia vyksta. Tarytum jis bu
tų paprastas kalbėtojas, sveti
mas pašalietis...

Kalbėtojas dėl to ant jp stip
riai pyk(>. Tuo jis juk sugadino 
visą nųqširdaus paųipkslo įspū
dį. Grintalės pastorius čia bu
vo svečiuose ir todėl visiškai su-

prantapią, kodėl jh ųorqjo pa
likti gėrę įspūdį. Pagaliau, ši
toks jo draugo elgesys mažų 
mažiausia buvo perdėm nedė
kingas.

Pastorįua Krauze pasisuko la
biau į dešinę pusę, kur stovėjo 
daugiau laidotuvininkų, ir tęsė 
pamokslą.

Visą Ringsdorfo pastoriaus ir 
jo mirusios žmonos bendrą ve
dybinį gyvenimą jis atpasakojo 
taip, jog atrodė, kad patiems 
ringsdorfiečiams ligi šiol jis bu
tų buvęs visiškai nežinomas. 
Tačiau tą žinomą pamokslinin
kas mokėjo išdailinti tokiomis 
smulkmenomis, kad tatai iš tik
rųjų atrodė, tarytum pirmą 
kartą girdima.

Jis labai gerai matė, kad vi
sos tos moterys senos ir jau
nos, dešipėj pusėj, kairėj ir tie
siog priešaky, gerėdamosios žiu
rėjo į jį. Ir tatai vėl sujausmi
no jį patį. Pati kalba ėmė jam 
patikti, ir tatai buvo tas svar
biausias ir feįkalingįaųsias. Jis 
leido vcĮĮį t i s^vo rąnkpms, jude
siams, mimikai ir visam kupuį, 
ir visu šituo lengvai išsisuku iš 
silpnesniųjų kalbas vietų. Leų- 
kė galvą giliai į priekį ir pas
kui vėl greitai kėjė ją į vifšų. 
Lenkėsi pats kąpo duobės kraš
tai! ir paskui vėl tiesėsi visu są- 
vo ūgių, retkarčiais nęt pasi
stiebdamas ant pirštų galų. 
Kartu su tiesįąnm Ijeiųenių ir 
keliama ranka jis kėlė ir savo 
balsą, o kai toji vėl nusileido

Žmonės drumstėsi, laukdami 
ką darys jų pastorius pačioj pa- 
bąigoj. Jie manė, kad jis puls 
ant kelių ties supiltu kapu ir 
verks. O gal būt, jis drovisi 
verkti visų akivaizdoj. Todėl, 
vienas kitam pirštais ar galvų 
kryptelėjimais pąnipdąiųi, žpio- 
nės pasikaukė ligi pąt kąpjnių 
tvoros ir ten stovėdąiųi žiurė
jo į pastorių.

šit, ąitl Jis pasijųęjįųp jr ap- 
sidąirė, liKęs vįeųas pats, žiū
rovai hąkstelęjpĮ yįęųąą bitąųi į 
šonus. *

Pastorius Fogelis priėjo prie 
kapo ir staiga pąsilęnkė. Jis pa- 
U^le ųiažųjų giedotojų supintą 
VUgiągėlių vajpiką, kuris buvo 
nuslinkęs į šoną, ir uždėjo jį 
ant rožių girliandos, tada atsi
tiesė ir žeųgė tiesiog vartų link, 
niekam daugiau nepasakęs nė 
žodžio.* Rankas į kišenes suki
šęs, kaklą įtraukęs, apykaklei!, 
pageltęs, smulkus ir palinkęs, 
nedrąsiais žingsniais jis skubė
jo molėtu keliu, tarytum norė
damas pabėgti iš šios vietos.

/ (Bus daugiau)

BUDNIKO RUDENINIS

KODĖL KENTĖTI DĖL ROJŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCyL skystis lengvoms žaizdojus, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susi'žeidimų ir visokią oąos ligų.
BOROCYL CQ., 1200 N. Ashland Avė, BJUJNsĮ’7209

l1 ■ . ' ' ' 11 ' " ............................

ŠUTĄUPYSI PINIGŲ, DAUG DAĘBO IR SVEIKATĄ. < jSJGVk 
GERIAUSIA IR STIP- 
RIAUŠIĄ SlV DIENŲ 01 

LINK-BbbT> Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOĘEĘ SALES 

6921 So. Węstern Ąve
• IVE»

REPublic 3713
ŠILIMĄ t BOILERIUS • IR SUTAISAU SENUS

i TurtasVirš$6,000,000.00 
: ....— ...................... .................................■RIJU111 'I"A l

l Apart Apsaugos, Turime O r nn nftft fln
Į ATSARGOS FONDĄ ViršwQUU?ŲUŲsUy
: Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų:
Ė Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienas, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M._______ ______

Jeigu esate biznyje ir jums reikia ątsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad ‘‘NAUJIENŲ’’ 
spaųstųyę yra pąsftųošusi jums pątęrųąųtį. Ątjiks 
darbą tobulai. Ęainoa kuoprieinamiausios.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St CanaI 8500

žemyn, tąrlųm bųkląi^ laiptui > 
leidęsi žeųiyn ir minkštasis Jją- ( 
ritonas, nuoląt žemyn, nuolat 
žeųtyn, kol virsdavo girdimu 
dūzgimų, panašių į dūzgimą 
ląųkiųių bičių, s|<raidąųčįų po 
baltą dobilų jurą.

Įrodęs viso žemiškų j o gyveni
mo tuštybę, žmogiškos meilės 
trumpuųią ir šios įemės kančių 
menkumą palyginti $u tomis, 
kurios mus laukia amžinybėje, 
jis ėmėsi temos, kurios imtis 
taip labai ragino jį ponia Kors- 
lienė ir apie kurią jįs pats jąų 
buvo galvojęs.

—Stipri malda yra geriausia 
parama visokiose nelaimėse. 
Praeina dienos ir savaitės, bet 
yra vienas, kas lieka kartu su 
mumis per amžių amžius, žmo
gaus gyvenimas yra trumpas, 
kaip žiedų lapai, kaip rasos la
šelis. žmogus apleidžia mus, 
kad mes liktumcrų vįeųį, kąd 
vientulybės kančiųs apvalytų 
mus nuo visų dėmių. Kad mes 
pabustųniėm iš ųia|dos švares
ni, turtingesni, palaiiųįųti šven
tų kančių, ąrtimęąųį dievui |r 
pasiruošę ląjn akimirksniui, ka
da jis pakvips mus pas sąve...

Kąi jis pabaigė, jo akyse su
žibėjo ąšąrps. Ęęt tatai nesuda
rė nesmagumo. Pastorius Krau
zė žinojo, kad jis kalbėjo gęfai, 
ir todėl liko valandėlę stovėti 
kaip stovėjęs, sunertom ran
kom ir nulenkta galva, leisdą- 
mas paskutiniems savo žo
džiams ^ilįaį įsmigti į ląidotuvi- 
ninkų širdis ir norėdamas, kad 
jie pakankamai įsižiūrėtų į jį 
patį.

Velionės ponios auklėtinės 
buvo atėjusios palydėti savo 
mokytoją. Baltai! būreliu, tary
tum paukšteliai, susitelkusios, 
plonais balseliais ir dažnai klys- 
damos, jos pagiedojo giesmę 
“Ęo|q dabąr rųiųybė”. YfUzdąs 
buvo toks malonus IV gviaudtis, 
kad pravirko net profesionalės 
laido tu vininkės bobos, vaikščio
jančios pakasynųsna po visą 
dvic|ęšiųitris kilometrų apylin
kę. rĮaip pat ip vipųąą kitą's vy
ras kepurės kampu ųusišlųųstė 
akis.

Grintalės pastorius ėjo pa- 
ręįk^l sąvq bičiUWbi 
tos ir paspausti jam ranką. Tas 
jau buvo atsikėlęs ųųo Hageno 
jęąpo grąnįtįųio stulpelio, ’bęt 
Krauze pabubėjo, kąd Fogelįų 
fllOT IjŪVR alkFpiptQS. i jį ir se
kė kiekvieną jo žingsnį laidotų- 
Yįpiflkų n)ijiiqjp. Net įp tątfa, 
kai jis spaudė Fogelio ranką, 
tas žiurėjo į jį — ir ųiekaip pe- 
galima pųyq ąųpyąs|i, ąr jis no
ri ko prašyti, ar šiąip ko pagei
dauja. Maty|i, negeras tai buvo 
žvjlgsm^. Tąmsiupsę įdubimuo
se giliąi spindėjo degąpčios a- 
kys, akimirksniais šypsodamos 
keista šypsena.

Tįkfai gerai pųsi§ękęs pą- 
ipųksląs nęlęįdP pastoriui Krąu- 
zęį galų|įnąį supykti. Jis atsisu
ko į du Ringsdorfo ūkininkus, 
kuriuos jis truputį pažinojo ir 
kurie, mgtyt, pqręjq‘ąų jųp pa- 
sikalbėfi,

• Vienas jųr tas bąrzdofius, pa-

iqW jp
! —^šimtam 
<tek9W! Taį httyp, pnikMS pą- 
moks^s.

priųtąlės pątsloj-.iųs. mosteįų- 
jp renka-

—M ims! Ibųgsdprfų pąsto- 
rjųą saka geriau-

—•pąįp, musu pastorius pą- 
mokslųs sąko gerai. Mes čs,ąme 
pątenkiati jau- Tiktai kartais 
jis, kulka upie takius tlftlykųs,- 
kurių mes negalime suprasti. Ir- 
be to — per mažai dievo žodžįų 
jis kalbą. Mes geriąų norėtu
mėm taip, kaip jus kad kalbė
jote.

Tas antrąsjs, ūsorius, įsitęrpė 
kalbon tokiu griausmingu bal
su, tarytum prūsų puskariniir 
kis.

—Taip, tai tiesa. Ponas Grin
talės pastorius kalba lygiai taip 
pat, kaip mūšų senasis pasto
rius.

Ęct Krauze nebeluręjo laiko 
ąpsvąrstyti, ai’ jo palyginimą 
sų sęnųoju pastorium tenka lai
kyti pagyrimai1 ar pųpeikimun 
nes už nugaros pasigirdo mo
terų kalbos.

—Ar jus pastebėjote, mielą 
Kętler? Jįs neišliejo ųė vienus 
ašaros!

—Taip, taip, miela Langes-■ / . . ‘i*, r j j • .

top! Jo toki kieta širdis. Ir be 
to — atsisėsti ant pono Hageno 
kapo stulpelio. Kaip tai atrodo!

—O (b’iųtales pastprius kal
bėjo taip gražiai!

—Tąip, taip, taip! Grįntąlčs 
pastorius toks puikus.

Tai buvo Riųgsclorfų felče- 
riąųs duktė, kuri kąrtojo tą sa
vo “taip,' taip”. Bąltąs apatinis 
balavo pro jos ružavo etamino 
sijono pądalkas, o pilkšvos akys 
geredaųipM8 Žiųręjo į printalcs 
pąstoriąilS berętą su bumbulč- 
iiy viršugalvy.

Grintalės pastorius buvo yj- 
sišpąi I^tęųkįųtąs liep ^avo pą- 
ręigų ąllikinųi, tiek sąyimi.

į'uo metu tm’tingcsųieji 
ĘįngsiĮorio ųkininkąį SU sąvo 
Žmoųomiy buvo apsiėję savąjį 
pastorių ir kipkvieųąs, pęikšcla- 
piąs užuojautą, stengėsi pąspau- 
sįi jąm ranką. Jie tai dąrę tru
putį vilkindami — gal būt, nors 
pačioj pabaigoj juos pakvies išk 
gerti pupdejį ar stiklą likerio. 
Nųtųrtingesnieji stovėjo čia pat 
šalia ir taip pat lingavo galvo
mis. Bet pastorius, tarytum nie
kuo nesidomėdamas, leido 
spaust; savo ranką ir žiurėjo vi
siškai į šalį.

Į šalį paėjusios, nusivylusios 
sodietės dar valandėlei susime
tė į būrelį.

—Ar jus pastebit, miela Ket- 
ler? Jis niekam nežiūri į akis.

—j j kr a i taip, miela Langeš- 
tok. Ir nesako nė vieųo žodžio!

—Ir nepakvietė į laidotuves 
nė yienq giminaičio! Tai yra 
kažkas dąr vįsai pegircĮėta.

—Kai įaidojo poną Hągeną, 
vienų svečių buvo porą šimtų.

—jįešiąs žąsis iškepę pietums!
Ūsorius ųkiniųkas, tai nugir

dęs, įsiterpę kulbon:
—Ir dyi stątines .Nftvmęheųp 

alaus paskyrė sodžiui!

Išpardavimas
Kuris. SUlUUpys. JIUUS duilU- Budriko didelis išpardavi- 
uuts lufcs. Iretlu Ireiiius buvci žemos. Dabar parduodam už 
s^UOVės kąiųąs ąų| unkštos rūšies Rakandų, Pečių, Kar- 
/pęlU’. PuJMy Valytuvų, Elektrikinių Ledaunių, 
^HulbreiUU Mašlųų, l^ąšųmų Mašinėlių, Laikrodėlių ir 
?ię<lU- ĄpsĮmoką pirkti dabar, padedant 50 centų depo- 
?įt^> Palaikomą tolei ko,lei pareikalausite. Lengvais iš
mokėjimais-

1942 METŲ RADIO. GRAŽIAME KABINETE.
Verta $75.0,0 ųž 50

KITOS MAŽOS RĄDIO.S PQ

’9.95 14.9S 19.95

Šmotų Parlor Setai, Vėliausios mados, drūtai padaryti.

” $59.50
Aliejiniai Pečiai, Quakcr, Norge, / Coles, Superflame

ir kili po $38.50

Jos. F. Budrik, S
FURNltURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

Budriko Radio programas nedėlios vąkąyę 8:30 vąl. vak.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America .
175 W. Jackson H AR. 2500

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

Remkite Lietuvišką

■
 Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014 

----------------- -........................  
BRIŲGEPŲRT ROOFING AND^ 

SHEET METAL ŲO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas, 
h ..... ..... — ....

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU'

olūeP
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE 

Tel. LAVVNDALE 2630

victor Bagdonas' 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

•Tdtografas 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tęt 5883-5840

Sopinę
Barčus
RYTINĖ RApiO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

parnešimus..

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

; NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, 
Chicago, III.

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

Ądresas ............................................ :

Miestas ..............................................

Valstija ............................................
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IR CIO IŠ0NA SU PILNA PARAMA 
PREZ. ROOSEVELTUI

Atsimetė Nuo J. L. Lewis'o Nusistatymo
SPRINGFIELD, III. — Illi

nois valstijos CIO unijų suva
žiavimas užsibaigęs vakar, vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasisako už visus prezi
dento Roosevelto žinksnius Hit
leriui sumušti, ir už pagalbą 
visoms šalims, kurios Vokieti
jos diktatūrą kariauja.

Levvis Vis Prieš Rooseveltą
Tuo nutarimu CIO unijos val

stijoje atsimetė nuo griežtai 
izoliacinio nusistatymo, kurio 
laikosi buvęs CIO prezidentas 
John L. Lewis.

Po pereitų prezidentinių rin
kimų, kuriuose Lewis rėmė 
Willkie, jisai vis dar atkakliai 
kritikuoja Rooseveltą.

Konvenęija išrinko laikiną 
valdybą CIO Illinois unijų ^są
jungai, taipgi priėmė eilę tari
mų.

Rems Indianos Streikierius
Reikalauja padidinti senatvės 

pensijas nuo $30 iki $60 pavie
niams ir $90 vedusiems, suteik
ti pilietybę Harry Bridges, įve
sti socialinę mediciną ir pasiža
da duoti visokią paramą CIO 
Farm Eųuipment unijos na
riams, kurie laukia teisino Win- 
chesteryje, Ind., dėl streiko 
Richmondo Harvester dirbtu
vėje.

Apsaugos Taupymo 
Ženklų Pareikala
vimas Vis Didėja

Už $4,453,000 Per Mėnesį
WASHINGTON, D. C. — J. 

V. Iždas skelbia, kad per Rug
pjūčio mėnesį šaly parduota Ap
saugos Taupymo ženklų už $4,- 
453,748, kas yra 30 nuošimčių 
daugiau negu Liepos' mėn.

Išviso ženklų nuo Gegužes 1 
d., kada Apsaugos Taupymo 
programa buvo pradėta, parsi
davė :

Gegužės ............ $3,475,070
Birželio ............ $2,802,345
Liepos .................$3,288,283
Rugpiučio ........ $4,453,748
Rugpiučio mėnesio ženklų de 

nominacijos buvo tokios: 10 
centų — už $266,571.50; 2'5 cen
tų — $2,532,722.75; 50 centų 
— $610,369.50; 1 dolerio — 
$765,225.00; 5 dolerių — $278,- 
860.00.

Dabar, pradėjus ženklus par
davinėti krautuvėse, manoma, 
kad jų bus parduota keleriopai 
daugiau.

PARAŠIUTININKAI MANEVRUOSE

N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Suvirš šimtas parašiutininkų leidžiasi žemėn Louisia- 

nos valstijoje vykstančiuose J. V. Armijos manevruose.

Kankakee Ligoninė 
Ieško Jokūbo Kriš- 
čiunaičio Giminių

Naujienos Iš Lietuvių 
Ūkininkų Krašto

Ūkininkų Dienos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn jf. (Kubeifeiž
SENIAUSIA IR DIDUAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

~I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
i605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield A venų* 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU 6ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

•MM*

iiiiiiaiiiaiitatitiuiiiiaiatiiiiiititiiiti

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
Miitiiiiiiiiiiuiii

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue .

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West.23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: tt-44 Eart MSth Street . Tel. Tolimui 127*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

Lietuvos Konsulatas praneši 
gavęs telegramą iš Valstijos Li
goninės, Kankakee, Illinois, ku
rioje Dr. G. W. Morrovv prašo 
surasti ten esįnčio. ligoniu Jo
kūbo Kriščiunaičio, gimines ar 
pažįstamus. Kriščiunaitis, sako 
telegrama, sunkiai serga ir jam 
reikalinga skubi operacija. Jo
kių kitų žinių apie Kriščiunaitį, 
kaip tai jo pirmykščiai adresai 
ar giminių pavardės, neturima.

Ligonio draugai ar giminės 
prašomi susisiekti su Lietuvos 
Konsulatu (30 No. LaSalle st., 
telefonas STAte 9833) arba tie
siog su D r. G. W. Morrow, 
State Hospital, Kankakee, III.

Vairuotojas Troką 
Išgelbėjo, Bet 
Pats Žuvo

ASHLEY, III. — Keistoje ne
laimėje žuvo 36 m. troko šofe
ris, Phillip Kryger’is iš Mount 
Vernon, III. Nakties laiku ant 
gclžkelio bėgių užsikirto moto
ras ir trokas atsisakė važiuoti. 
Pastebėjęs kad ateina trauki
nys, Kryger prie troko užžie
bė signalą-švytuoklę, kad duo
ti traukiniui ženklą sustoti.

Traukinio inžinierius signalą 
pastebėjęs garvežį sustabdė, ir 
trokas išliko sveikas. Bet žuvo 
.mt bėgių stovis šoferis Kry- 
jer.

10 Metų Kalėjimo 
Piktadariui

KENOSHA, Wis. — 42 me
tų detroitietis Charles Levon’- 
as, buvo nuteistas kalėti iki 10 
metų, už- apip’ėšimą. Pereita 
ketvirtadienį jisai atėmė $328 
nuo dviejų kasierių vienam mai
sto sandėlyje.

Uždarė Mokyklas Peotcne, III. Adolfas Matulis
Arizonos U. Foot-

Trys Mergaitės 
Prigėrė

OKAWVILLE, III. — Kaskas-

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
____________________ Telefon** YARDS 141*.___________________

I. J. ZOLP
1646 Weet 46th Street Phone YARds 0781

MARĖ DUNDULIENĖ 
SUSIŽEIDĖ RANKĄ

H ART, Mich; — Marė Dun
dulienė, žinoma šios apie'Likfc: 
ūkininkė, kuri taip pat yra 
“Naujienų” beųdradarbė, šio
mis dienomis bedirbdama gero 
kai užsigavo ranką.

Pasirodė Infant. Paraližius
PEOTONE, III. — Pradinė ir 

vidurinė mokyklos šiame mie
ste buvo uždarytos dviems sa
vaitėms laiko.

Moksleivių tarpe pasireiškė 
susirgimai infantiliniu paraližu.

Vienas 17 metų mokinys, Er- 
nešt Bowers, jau mirė.

20 Metų Kalėjimo 
Moteriškei

bąli Komandoje
šeštadienį Lcš Su Notre Danio

Arizona valstijos universite
to footballo komandoje šįmet 
ošia jaunas lietuvis iš East 
Chicagos, Indiana — Adolfas 
Matulis. Jisai užima ąuarter- 
backo poziciją.

Ši šeštadienį ta komanda loš 
su Notre Dame universiteto 
footballininkais South Bende,

kia upėje bebraidydamos van
denyje į duobę įkrito ir prigė
rė trys mažos mergaitės, 14 m. 
Irma Kuhn, 13 m. Mildred 
Smith ir 12 m. Shirlęy Schra- 
der, visos iš ()kawvi!le.

“"kiti’ LIETUVIAI’DAKTARAI ~
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
Nužudė Savo Vyrą

HART, Mich. L- Oras čia pa
sidarė vėsus. Pereitą savaitę tu
rėjome nemažai lietaus — lijo 
per tris dienas in žemę permer
kė pakankamai giliai. Tas labai 
pagelbėjo žiemkenčių javų se- 
jai. . ‘.r

Lietui apsto j uš, kilo smarkus 
vėjai, kurie pakenkė sodams. 
Vėjas krečia obuolius ir kriau
šes be pasigailėjimo.

šiuo metu ūkininkai jau bai
gia Jaukų darbus; kerta kuku
rūzus (kernus), rauna pupas, 
renka agurkus.- Kiti dar sėja ru
gius, kviečius ir šieną. Neužil
go ateis ir bulviakasys.

Nuo darbo Dienos Hart mies
telis ir apielinkė labai nutilo. 
Mokyklos atsidarė, vaikai su
grįžo į mokslą, svečiai ir vasa
rotojai išvažinėjo namo.

Svečiai Išvažinėjo.
Seklinskai iš Kenoshos ir An- 

tuliai iš Cliiėagos, pasiviešėję 
kelias dienas pas C. Yeaslovvs- 
kius grįžo namo. Wilsonai iš 
Evanstono viešėjo pas A. Yorks. 
Apžiurėjo savo Ūkį, aplankė 
kaimyninius ūkininkus ir grįž
dami namo užsuko pas A. Mile
rius. Shelby. Wilsonas ir A Mil- 
leris yrą evanstoniečlai, golfo 
parkų užveizdos. Abu jie ir grį
žo prie darbo. Onutė Millerienė 
pasiliko farmeriauti.

Grigaliūnienė atostogavo su
virš mėnesį pas A. Andrulius. 
Darbo Dienos savaitgaliui buvo 
atvažiavę jos vaikai ir mamą 
išsivežė namo.

Viešnios iš Detroito, Mis. M. 
Smailienė ir Mrs, Stąponauskie- 
nė, aplankė drhugus Custer, 
Mich. ir išsivežė Mrs. M. širvai- 
tienę, kuri atostogavo pas M 
D. tris mėnesius.

Liuberias Ligoninėje.
Harto aukštesniąją mokyklą 

lanko lietuviai, C. Buividaš ir 
Lucija Alvikiutė.

Jonas Ripalius žada keltis; į 
Detroitą žiemai. Tas musų naš
liukas sako žiemą vienam gy 
venti ant farmos yra per šalta.

Jonas Liubettas dar tėbėra Ii 
goninėje. Jo kairė koja nulauž
ta žemiau kelio 'dviejose 'vieto
se. Linkime jam greitai pasveik

ai. Marė Dundulienė

VANDALIA, III. — Vietos 
apskričio teismo džiurė reko
mendavo 20 metų kalėjimo bam 
smę 56 metų moteriškei, Mrs. 
Florence Cokenhower.

Ji buvo kaltinama nušovimu 
savo vyro Harvey. Ji tai pada
riusi, kad jisai neliudytų prieš 
ją kitoje byloje, irgi už žmo
gaus nužudymą.

Medžiojo Liūtus — 
Illinois Valstijoj

CASEY, III. — šio miestelio 
gyventojai pergyveno išgąstį, 
kurios pasikartojimo jie visai 
nepageidauja. Traukiniui sudau
žius cirko troką, iš narvų pa
bėgo du liūtai. Jie drąsiai sau 
bėgiojo po gatves vaikydami 
panikos apimtus praeivius. Po
licijai po ilgos medžioklės pa
sisekė juos, nušauti.

Didelis Gaisras 
Harvey’e

HARVEY, i III. — Du'ugnia
gesiai buvo kritiškai sužeisti 
gaisre, kuris sunaikino dal 
Beck Lumber Company sandė
lio, ad. 151st ir Broadway. Su
žeistieji yra Clinton Teagarden, 
iš Harvey, ir ugniegesys iš Ha- 
zelcrest, III.

Ugnis padarė apie $150,000 
nuostolių.

Garnys Aplankė 
Lakūno Namus

PITTSBURGH, Pa. — šio mė
nesio pradžioje garnys nusilei
do ant Jurgio ir Onos Jakentų 
namų, palikdamas jiems dukre
lę. Jai duota Katarinos vardas. 
Tėvas Jurgis yra žinomas la
kūnas. Kūmas J. K.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Indianoje. Arizonos universite
tas randasi Phoenix mieste.

Padarė Kratas 
Septyniose Cicero 
Alinėse

“Lošė Pinigais”
CICERO. — Cook apskričio 

šerifas su policija šeštadienį ir 
vakar rytą padare kratąs sep
tyniose Cicero alinėse kur bu
vo lošiama pinigais ir varomas 
lažybų biznis.

Tos vietos yra ad. 4829 So. 
48th Court, 47381X2 Cermak Rd., 
4807 Cermak Rd., 2504 W. 52nd 
Court, 2316 S. Cicero, 4740 Cer
mak Road, ir dar viena, kurios 
adresas nepaduodamas.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINŠF
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. . PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR: T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMMck 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.

KITATAUČIAI
DRT HERZTON

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. IRth St. ^etn’i Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

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

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
^**w***^ Ištaiso. z

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. C. Z. VRZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMIoek 7899 
Namų tet REPublle 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2678
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NAUJIENOS. Cbleago, U.

SARAŠAS VISŲ PRISIDĖJUSIU PRIE
MARUOS JURGELIONIENES

PAMINKLO FONDO

PARAŠIUTININKAI SKUBA ATLIKTI UŽDUOTĮ

(Tęsinys)
Buvo paskelbta ...........$398.60

Gruodžio 30, 1939.
Mrs. Garadauskas ....... l.OŪ
N. N.....................  50
P. Lakatas .................. 1.00
Jdhanha Jankauskienė 1.00
M. Dailydaitė, Lewlston,

Me...........................  5,00
J. Sinkus ...................... 1.0J
A. J. Rudžius, Detroit,

Mich. ........................ 1*00
j. Ambrose, betroit, Mich. 1.00
Mr. and Mrs. J. Alikonis 1.00 
Charles k. Braze, Kenosha,

Wis........................... 1.0b
Mts. S. C. Doiivaib Detroit,

Mich.......................... 5.00
LSS. Cetltralihė Kuopa 10.00

Vasario 20, 1940.
Lietuvių Jaunimo Kultū

ros Ratelis ... 5.00
Kovo 2, 1940.

Leo Sčhultz, Chicago .... 5.00
Juliau Llulevičius ....... 5.00
A. J. Viznis, New York 5.00

Kovo 0, 1940.
Mr. Ir Mrs. J. Pailga, 

Cicero ...................1.00
Mrs. A. Kmynick .......... : 1.00

Kovo 21, 1910.
Dr. ir Mrs. C. J. Mikolai-

tis, LaWrencfc, Mass. 5.00 
Mrs. Alina J. Marųuardt 2.00 
Mr. it Mrs. J. ii* T. Rikai 2.00 
Alphonse Kaulakis ....... 1.00
Mr. ir Mrs. J. ir O.

Višniauskai ........... 1.00
Smulkiais ...................... .25
Adolph Kaulakis ..... :....  1.00

Viso $461.41
(Bus daugiau)

URŠULĖ PANKAUSKIENĖ,
po tėvais Juraškaitė 

Gyv. Orland Bark, iii.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 d., 4:00 VS1. popiet, 
1941- m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės aps
krity, Kvėdarnos parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Matęušą, penkis suntts: 
Vladislovą ir marčią Petronė
lę, Antaną ir marčią Belle, 
Maieušą ir marčią, Bronisla- 
vą, Juozapą ir marčią Lucia, 
dukterį Uršulę, tris brolius: 
Kazimierą, Juozapą ir Petrą 
Juraškos it jų šeimas, pusbro
lį Juozapą Jurašką ir jo mo
terį Oną ir 3 anukus. Lietu
voj paliko seserį Oną ir daUg 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas .pašarvotas 3319 So. 
Lituanica Avė.—Mažeikos k. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 24 d., 8:30 v. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
Stelą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a.‘ Uršulės Pankaus- 
kieriės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vytas, 
Sunai, Broliai, Sesuo, Mar
čios ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. RUdžilis, 
Tel. CANAL 6174.
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Rkelbifeai Nauiluho«*s 
dunda riauda dėlto, 
kari pač; »8 Nau.jifi- s 
yra naudingos.
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Diena Iš Dienos
..*■■■■ ■ ■ llrt

Julia Gravas 
Susižiedavo

Apsives su F. žiliam.
Julia GraViutė, vienintelė 

duktė buvusių waukeganiečių, 
biznierių Jokūbo ir Onos Gra
vy, 4177 Archer Avė., susižie
davo su Krank Žilius.

Rugsėjo 16 d. jai buvo su
rengta “Surprize Shower Pat- 
ty”.

Frank Ziliaus ir p-les Julia 
Graviutės vestuvės įvyks spalių 
26 d. Vestuvių puota bus Sire
nos svetainėje, Archer Avė.

Žilius —• Ugniagesys.
Reikia žymėti, kad p-lė Julia 

Gravas pakol kas gyvena Wuti- 
kegan, III., nes ten turi darbų. 
Jaunasis Frank Žilius gyvena 
Brighton Parke. Jis tarnauja 
Chicagos Fire Departmente.

Steponas Narkis

Apsivedė Biznierių 
Kass-Kazakauskų 
Sūnūs Mathew

-- - ,
Rusėjo 14 d., prahcitzų Šv. 

Juozapo bažnyčioje, Brighton 
Parke, įvyko Mdthew Kass Ji*., 
23 m., ir Lorraine Francell, 22 
m., vedybos. Jaunavedis yra ži
nomų Brighton Park biznierių 
Jono ir Emilijos Rass-Razakau- 
skų sūnus. Jų jewelry krautu
vė randasi prie. 4^16 Arrher 
avė. .Jų jauhoji marti yta pran
cūzo tėvo (jau įnirusio) ir lie
tuvės niotihos duktė. Ji išauk
lėta lietuviškoj dvasioj.

Vestuvių puota įvyko Da- 
ridus-Girėno salėje, dalyvaujant 
su virš 300 svečių. Dabartiniu 
metu jaunavedžiai leidžia me
daus mėnesį Tennessee valstijos 
kalnuose. Jaunasis Kasš už me
tų baigs mokslų optottietristo 
laipsniu.

Slinkiai Serga 
Helen Morgan

Henrotin llgohineje £uli Sun
kiai susirgusi dalhininkė Helen 
Morgan. Ji turi iiikslų ir kepe
nų ligas, Daktarai iiori operuo
ti, bet ligone persilpha.

Vienu laiku buvo kalbų, kad 
Helen Morgan yra lietUvditč, 
bet tai tik gandas*

IŠsiČrtie Leiditnus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)
John Boihba, 74, su Kaltina

Mestai!, 65
Ėverett B. Lėwis, 27, šti Lu

dite P. Stiiktte, 23 (iš Wduke- 
gaho, 111.)

Edward J. Petrokus, 21, sd 
Lėttie MRlčžyk, 20

Stanley therny, 32, su Ėiith
H. Jevorutsky, 19

Frank Batelius, 29j SU Mttr- 
tha NeVčrdatiškaš, 25

Reikalauja
Perskirų

Šusan AVasilauskis nuo Anton
WdSilauskis -

Gauna
Perskilus

Mattie Makar nuo Henry Ma- 
kar

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
Palikę parašiutus nusileidimo vietoje, 592-1 Po parašiutų balalijonb kariai, ope

ruoju su Mėlynąją (trečiąją) Armija Lbu'sianos manevruose, bėga vatos laukais 
išpildyti uždttbtį — susprogdinti “priešo” tiltų.

z............—..........................................

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
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Milda Auto Sales 
Jau Turi Naujus 
Buick’us 1942

“Bodies” žymiai Pakeistos
Lietuvio p. D. Kuraičio Milda 

Auto Sales Buick’ų agentūra, 
907 W. 35th Street, jau turi 
naujuosius 1942 metų B niek mo
delius.

šįmet jų bus rodos, šešios 
rųšys, vieni modeliai su mažes
nėmis, kiti didesnėmis važiuok
lėmis (chassis) taipgi skirtin
gomis karoserijų (bodies) ru
sinus.

Karoscrijos žymiai skiriasi 
nuo pernykščių4 savo* -linijomis 
.Ir viduj turi daugiau vietos.

Naujųjų Buickų kainos yra 
iki $300 aukštesnės už 1041 
metų automobilius.

Waiikeganiečiai 
Daro Biznį 
Chicago je

Jokūbas ir Ona Gravai, kurie 
per ilgus metus turėjo gasolino 
stotį Waukeganc, III., kiek lai
ko nusipirko Smith’s Palm Gar
delis 4177 Archer Avė.

Dabdt* jie šių vietų naujai iš- 
dekbravo ir pavadino “Jacobs 
Palm Gardelis'’,

Kddangi pp. Graveli yra ga
bus ir malonaus budo žmonės 
jiems šis biznis gerai sekasi.

-—Steponą®

EDMUNDAS KUČINSKAS, 
ŽINOMAS BIZNIERIUS, 
INDUKTUOTAS ARMIJON

Vedėjas New Process 
Kepyklos

Penktadienį Chicagojė Armb 
jon buvo induktuotas būrys lie
tuvių vyrų, jų 'tarpe 27 metų 
amžiaus Edmundas Kučinskas, 
vienas žinomos New Process 
kepyklos Vedėjų, ši kepykla, 
penkta didžiausia visoje Chica^ 
goję, kepa plačiai mieste pa- 
sklidtisių Green Mill duonų.

Kučinskų daktarų komisija 
atrado geroj sveikatoj esant i f 
dabai* jis jau kareivio unifor-< 
mą dėvi Camp Grant stovyklo
je, netoli Rockford, III.

■ —— . ! y,-.. , . - - ' ’ ■
RElMklTE TUOS, KURIE 

GARSINASI
“NAUJIENOSE”

WENZEL 
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey 
Atdara vakarąis ir sekmadieniais 
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
žemaičių Kultūros Klubo 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia *.1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rast. 
—Julia Petraittenę, 812 W. 33rd 
st.; Fiii. raŠt,—Leonas Genio- 
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Avė, Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street. •

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA .1941 'METAMS:

Joe Balchunas^—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
Sirm., 3347> Litpanica avė.; A.

laulakis —-'Nutf rašt., 3842 So. 
Union avę.; FeŲx Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Haįstėd st,; Zig. Grigonis — 
Kont. tašt.,' J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. > Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas,j(Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar-( 
kiš—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sęfcrnad|ienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 2T1B3 S. Halsted st. 
Nariai priimami nilo 18 .metų 
iki 45 metų, .vyrai ir moterys.

DRAUGIJOŠ pĄLAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulinistras, 4016' S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—- 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šąškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
RockwelP st.; Viėe-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S* 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3930 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius —• 
B. Gulbinas, .4035 S. Maplewood 
avė., tel, Virginia 1998; Iždo gL 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek-* 
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet* 
“Sandaros” svet, 840 W. 33rd 
st, Chicago, III.

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

MAINYKIT DABAR
KAI MES DAR TURIME GERĄ 

Pasirinkimą
Garantuotų Vartotų Kairų 

Žemomis Kainomis
1935 Plymouth Sedan ........ $65
1935 Chevrolet Sedan .......... 65
1936 Chrysler Sedan ..........  145
1935 Dodge Sedan .............  185
1937 De Soto Sedan ........  235
1937 Fofd Sėdati ................ 195
1940 Studehaker Sedah ......  485
1939 Plymouth Sedan .......  385
1940 Packard sedan .......... 685
1941 Plymouth Sodąh ?45

150 Kitų Pasirinkimui.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Lega 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Boatd 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis. and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S ' ŲLUB—Political and Bene- 

ficial1 Of thė‘12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. JakUvlčė—• 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt, 812 
W. 33rd St; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio 3 sekmad., 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. I Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

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

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St; ižd—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W* 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kerias, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J* 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm* 

—Thohlas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas,.. 3259 So. Union Avė.;
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis;
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 30tn CoUrt, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt, 2441 W. 45th Place; Dr. 
F* A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė*; Dr. M. T. jStrikol 
—Klubo gydytojas, 4645 Sd. Ash
land Avė.. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille Š. Dagis 
—Kohtrolės rašt, 2902 W. Pėr- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—KoritrolČs ko
misijos pirm., 2857 Sd. Emerald

| CLASS1I IED ADS.
... . A II ■ I

UELit* WAM'£ED-MAL(E-FEMAL1E 
Darbihinkų-Darbihiiikių Reikią
100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 

Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietus reikalavimų. Išmokite 
amatą arba įvairų darbą. Samdy
tojai išmokins. Naktinis at dienos 
darbas. Algos $15 iki $25. Visi dar
bai 8 valandas 5 dienas. Garantuota

TR1 ANGLĖ AGENCY,
25 EAST JACKSON ĖLVD. 

Kimbali Bldg., 13-tas Aukštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

SPAUSTUVEI ” 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokus linotype ir raiikų 
darbų. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

PATYRĖ ČEVERYKŲ kirpėjai 
prie damų odos dirbinių. Morris, 
Mann, Reiily, 320 W. Adams.

PATYRĘ LATHE ir Milling ma
šinos operuotojai. 1724 Walnut.

REIKALINGAS DARBININKAS, 
kuris supranta aptiekos (Drug 
Stote) darbą. Gali būti ir nere
gistruotas. Darbas ant visados, mo
kestis geras. Rašykite 1603 Sheti- 
dan Road, North Chicago, III.

REIKALINGAS BENDRAI siu
vėjas ir prosytojas. Airlihe Clean- 
ers, 2754 West 63rd St. Kreipkitės 
bet kuriuo laiku iki 9 vakaro.

PROSYTOJO PADĖJĖJAS prie 
kelnių. 412 So. Market, 8-tas aukš
tas.

Business—to rent 
Bizniai Rendai

Taverna rendai su svetaine 
ir flatu. 1709 So. Ruble St. Kreip
kitės: 2 aukštas fronte.

Business chances

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delicatessen, pilnai įrengta. Gera 
vieta. įsteigta .prieš 6 metus. 2859 
So. Lowe Avė.

PARSIDUODA tavern pigiai, ge
rai išdirbtas, biznis, kampas, su 
kambariais gyvenimui. Renda pigi. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą.

7301 South Peoria Street

’ PARDAVIMUI , TAVERNAS ge
roje vietoje, rendos $30.00 mėnesy. 
Parduosiu Už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, cash 
biznis, trumpos valandos, nėra 
kompeticijos. Tel. SAGinavv 8112.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DR-OS mėn. susirinkimas 
įVyks pirmadienį, rugsėjo 22 d., 
7:30 V. vak. Houywooa sklėj, 2417 
W. 43rd Št. Visi nariai prašomi 
pnbuti ir naujų atsivesti. Visų 
buvimas yra svarbus, nes du mė
nesiu neturėjom sus-mų. Kurie 
užsilikę su mokestimis, malonėkite 
užsimokėti 50c. į metus.

—Ona svirmickienė, rašt.

Avenue; Michael R. Kažunas — 
Klubo legaiis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Centrai 
0592.

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

kas—Pirm,, 2109 N. Clevelanc 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. tašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, 111.; Stella Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emerald Avė.; E. 
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

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

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
Sq. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 

' svet., 2417 W. 43rd St.
MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, ,3327 Le
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striukas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
tašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tėl. SpaUldlng 
7903; Maršalka — A. KuptėvičiA, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pitmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

Skelbimai Naujienos? 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

PAVIENĖ MOTERIS GAMINA 
skanius valgius. Dailus kambarys 
2-ms asmenims, $8.50 į savaitę. Mrs. 
Kodiak, 9017 Čommercial Avenua, 
2-ras aukštas.

KĖNDUOJAS1 FUftNIšlUOTAS 
kambarys. Ženotai porai arba pa
vieniam. Gali valgyti pasidaryti. 
3856 Šo, Washtenaw Avė., 2 aukš
tas.

REAL ‘ ĖŠTATE FOR SALE“ 
Namai-Žemė Pardavimui

PERkAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didėlį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
kirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tarhavUno šaukite:
PAUL M. SMITU & CO.

RĖAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIU 
bungalow. Furnaso šilima, 2 karam 
garažas arti mokyklos, gera trans- 
portacija, 2312 N. Lovvell.

PARDAVIMUI 2 APARTMENTŲ 
mūras, 6 ir 7 kambariai, karšto 
vahdens šilima, 2 karam garažas, 
A-l stovy, puiki transportacija. Sa
vininkas. 3424 W. Monroe.

NEPAPRASTAS PIRKINYS: 
Marą. Manor, modernus 10 fl. 2 po 4 
kambarius flatai, 2 po 5 kambarius. 
Stokeris, table top pečiai, elektti- 
kinė refrigeracija, kampinis namas. 
Daugiau informacijų norėdami 
kreipkitės E. Welling, Wm. T. Fle
ming and Co., 6322 So. Western 
Avenue. REPublic 2801.

MARQUETTE PARKE 
parduosiu arba mainysiu į didešnį 
namą 2 po 4 kambarius mūrinį na
mą. Atsišaukite laišku. 1739 South 
Halsted St., Box 2552.

IŠLYGINTI PALIKIMĄ: 879 No. 
Paulina, muro namas, 6 flatai, 4— 
3’s 2—4’s Hanmann Realty Co., 805 
N. Clark, SUPerior 1737.

DU 2 FLATŲ mediniai namai, 
5 ir 6 kambariai, 6209-11 So. Prin- 
ceton» $4,000 cash už abu. Savinin
kas 6209 Princeton.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui______

^3?^AKR^rT^NGTA*įieno, gy
vulių farma. Bargeno kaina. G. 
Page, Brooklyn, Wis.

40 AKRŲ FARMA OCEANA 
kauntėje, 2 mylios Bart, giįstas ke
lias. 'irobėsių pakanka, bet reikia 
taisyti. Geras pirkinys — $1500.0i0. 
Išmokėjimai. llanson-Osborn, Hari, 
Mich.

AN1M ALS—DoGŠ—111RDS—^ĖT S 
G y vu 1 ia.i—S, uny s—Pąukšč iai e te*

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

\VHOLESALE FuBnITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mės pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

SCHOOLS AND 1NSTRUCTIONŠ
____________

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai)

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaip amatą. Geras mo
kestis \veideriams, šalis reikalauja 
weldcrių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname j lis. • Šią mokyklų 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas vvelderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefoniiokite ar rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 0056

——m u i i i — 
FINANCE AND LOANS

______ Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjitnais 

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS

and LOAN AŠ3OCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd; 
BEN. J, KAZANAŪŠKAS, Sec.

Turtas virš $1,000,000.004
į <*»■». .. i ,,1,1*1.r fc. i »4i,i, i t

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garsinasi "NAUJIENOSE”
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NAUJIEJI INCOME TAKSAI, KURIUOS 
MOKĖSIM ATEINANČIAIS METAIS

AMERIKOS ATSAKYMAS SUBMARINAMS

1 I

Pavieniai Mokės nuo $750, vedę nuo $1,500
Prezidentas Rooseveltas šeš

tadienį pasirašė naujų taksų 
įstatymą, kuris įveda ^žymiai 
padidintus income taksus 
ateinančiais metais.

Dabar pavieniai turės pil
dyti blankas jei uždirba $750 
ar daugiau, o vedę, jei uždir-

Uždarbis 
$ 800 ... 

900 .. 
1,000 .. 
1,500 .. 
1.600 ... 
2,000 .. 
2 500 ... 
3'000 ... 
4 000 ... 
5,000 ... 
6,000 ...
7 000 ...
8 000 ... 
9.000 ...

10 000 ... 
J 5 900 ... 
20.000 ... 
25,000 ...

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

9 Tėvai prašo Chicagos po
licijos surasti dvi jaunas mer
ginas, pabėgusias iš namų. Jos 
yra, 17 m. R. Nacker, 745 W. 
48th Place, ir 28 m. Mary, 2421 
W. 21st Place.

• Plėšikai atėmė $60 nuo S. 
Lakin’o, savininko maisto krau
tuvės adresu 4454 So. Kedzie 
avenue.

O Prie 77-tos ir Euclid du 
banditai apiplėšė troko šoferį 
Jay Bliss, 931 Chicago Avenue, 
Oak Park. Atėmė $40 ir pluoš
tą rūbų, kuriuos troke turėjo.

• Iš Manteno kalėjimo pa
bėgo du chicagiečiai, George 
Kendry, 61, ir 62 m. Vvilliam 
Bryant, 415 S. Wabash avė.

• 28 m. Edw.ard Norris, 355 
East 30th Street, buvo suimtas 
už davimą ugniagesiams mela
gingus aliarmus apie gaisrus.

O Stevens viešbutyje staigiai 
mirė 71 m. Mabel Gray, iš Al- 
bia. Io\va. Ji buvo atvykusi Chi- 
cagon atostogas praleisti.

o Brookfielde du nežinomi 
užpuolikai pašovė Chesterį Goff, 
superintendentą Pioneer As- 
phalt bendrovės, 435 N. Michi
gan. Jisai gyvena adresu 3403 
Maple avenue, Brookfielde.

• Nusiritęs nuo kopėčių už
simušė 67 m. Edward Becker- 
jack, 120 North Kildare avenue. 
Jisai maliavoj o savo namą.

• Gaisras kilęs apartamenti- 
niam name ties 2002 N. Kedzie 
avenue išmetė keliasdešimts 
žmonių į gatvę. Jisai užsidegė 
nuo šiukšlių. Žalos ugnis pada
rė už kelis tūkstančius.

• Bevažiuodamas automobi
liu 55 metų Francis Longley, 
5500 Kamerling avenue, gavo 
širdies ataką. Automobilį su
stabdė, bet negalėdamas prisi
šaukti pagalbos jisai netrukus 
mirė.

e Vagys išdaužė langus Ze- 
nith radio bendrovės sandėly j, 
680 North Michigan, ir pasi
vogė keturis brangius radio apa
ratus.

• Iš Calumet upės prie 91- 
mos buvo ištrauktas lavonas ne
žinomo apysenio vyro. Jis at
rodė apie 45 m. amžiaus.

Rado Nužudytą
# ✓

Moteriškę
Parėjęs namo iš darbo, sū

nūs Viktoras Winefield bute ra
do nužudytą savo 58 metų mo
tiną, Mrs. Margaret Winefield. 
Kambariuose rakandai buvo iš
vartyti, o motinos kūnas buvo 
suvyniotas į karpetą ant gyve
namojo kambario grindų.

Policija spėja, kad moteriš
kę nužudė jai žinomas buvęs 
kalinys.

Vedę, bet be Vaikų 
Pirmiau Dabar

TVAUJIBNU-ACME Tnlephoto
Čia matomas modelis naujo tipo šarvuoto prekinio laivo, kuris manoma “at

laikys savo” prieš ■submarinų atakas.

ba $1,500 ar daugiau.
Neatskaičius įvairių išlaidų, 

kurias galima nutraukti nuo 
uždarbio mokant income tak
sus, štai kiek amerikiečiai da
bar turės mokėti income tak
sų, palyginus su 1940 m. nor
momis:

Nevedę 
Pirmiau

$ 0.44
4.40 

24.20 
28 16 
44 00 
63.80 
83.60

123.20 
171.60 
255.20 
343.20
448 80 
558.80 
686.40 

1.476.20
2 666.40 
4 252.60

Kad palengvinti anąėrikie- 
čiams padidintų mokesčių

naštą pakelti, valdžia jau da-

šhntį nešančias notas, kurias 
priims už pinigą income tak
sus mokant.

Dabar
$ 3.00

11.40 '
21.00
69.00
78.60

117.00
165.00

. 220.50
346.50
482.50 
648 50 
824.50

1.030.50
1.246 50
1 492.50
2.994 00
4.929.00
7,224.00

Tų notų 
mažą sumą 
mėnesį iki 
ga suma income taksus užmo
kėti. Notos yra parduodamos 
pagelbėti gyventojams pelnin
gai pinigus taksams sutau
pyti-

Mirė-nuo išgąs'.ies auto 
nelaimėj

$

6.00 
42.00 
90.00 

138.00 
249.00 
37500 
521.00 
687 00 
873.00 

1,079.00 
1 305.00 
2.739.00 
4.61400 
6,864.00

11.00
30.80
70.40

110.00
149.60
233.20
316.80
422.40
528.00

1.258.40
2 336.40
3,843.40

galima
kas savaitę ar kas

Kareivis Nori 
Susirašinėti

$7,000,000 Armija
Aprūpinti Maistu, 
Kubu, Avaline

Lindberghas Vėl 
Kalbės — Indianoj
Jo giminaitis tą pačią dieną 

kalbės Chicagoj

Summitietis Califorpijoje.
“Naujienos” vakar gavo laiš

ką iš lietuvio kareivio Califor- 
nijoje, įkuriame jis nusiskun
džia išsiilgstąs Chicagos ir nori 
susirašinėti su jaunais lietu
viais. Laiškas skamba sekan
čiai:

“Mane Armijon drąftavo 
prieš keletą mėnesių. Praleidus 
savaitę Fort Sheridan, mane iš-

Martinelli tapo 
Paskirtas Chicagos 
Operos Meno Galva

Taipgi Dainuos Operose.
Giovanni Martinelli, pasauli

niai pagarsėjęs Metropolitan 
operos tenoras, tapo paskirtas 
Chicagos operos meno direkto
rium, praneša Fortune 
generalinis direktorius.

•Martinelli yra vienas iš ge
riausiai žinomų operetinių dai-

Pirmosios Pagalbos 
Teikimo Pamokos

Nemokamos.

Galio,

siuntė į Caiiforniją. Tai labai nininkų visoje šalyje. Jis debili
as

Užsakė Labai Daug Mėsos
Prie pirmiau paskelbtų mai

sto ir kitokių reikmenų užpir
kimų, rrmija pereitos savaitės 
pabaigoje pridėjo dar $7,000,- 
000 mėsai užpirkti, taipgi ava
linei, lovoms ir kitokiems ka
reivių reikmenims.

Avalinės armija užsakė 1,250,- 
004 poras, kurios kainuoja nuo 
$3.04 iki $5.01 kiekviena.

$333,000 Lovoms
Haggard and Marcusson kom

panijai Chicagoj armija davė 
$332,950 užsakymą pagaminti 
sulankstomų lovų.

Maisto kontraktus gavo šios 
firmos:

Jautienai:

Daugelis manė, kad po anti
semitiškos kalbos, kurią Lind
berghas pasakė' Dės Moines, 
lovvoj, jį rėmęs America First 
komitetas kalbėtoją pasmerks. 
Bet dalykas eina kaip tik prie
šingai. America First viršinin
kai, susirinkę Chicagoj konfe
rencijai, nutarė vėl rengti Lin
dberghui prakalbas ir jas trans
liuoti per radio spalių 3 d. iš 
Fort Wayne, Indiana.

Giminaitis

toli nuo namų ir vakarais 
pasijuntu ilgesio apimtas.

“Aš^ atsiminiau, kad mano 
motina per daug metų skaito 
‘Naujienas’ ir nutariau prašyti 
jus padėti man įsigyti plunks
nos draugų su kuriais aš gilė
čiau susirašinėti. Bukite toki 
geri paskelbti mano pavardę ir 
adresą. Laiškai man ilgesio va
landas nušvies. Aš pasižadu vi
sus laiškus atsakyti.
Pvt. Dahny Malcevicz 
Batt. F. 57th T.N.B.N. 
Ist Platoon
•Camp Calleų, San Diego, Cal.”

prieš lakunįą 
priešingas ko-

Wilson & Co., Chicago, $435,- 
845; Swift & Co., Chicago, 
$214,798; Armour & Co., Chica
go, $140,056, ir Cudahy Pack
ing Company, Chicago, $76,816

Kitokiam Maistui
Hunter Packing Company, 

East St. Louis, $55,450; Cuda- 
hy Packing Company, Chicago, 
$11,925; College Inn Food 
ducts, Chicago, $36,450.

Lindberghui 
mitetas spalių 3 d. Chicagoje 
rengs masinį mitingą, kuriame 
kalbės Augustus F. Lindbergh, 
artimas lakūno Lindbergho gi
minaitis, advokatas iš Alabama 
valstijos.

Galimas daiktas, kad Lind
bergho reikalu America First 
komitete įvyks skilimas. Jį su
daro prezidento Roosevelto 
priešai. Paskutiniu laiku kai 
kurie organizacijos lyderiai 
ėmė svyruoti ir linkti daugiau 
prezidento pusėn.

Žymiai Mažiau 
Mokinių Chicagos 
Mokyklose

412,142 .

Pro-

Išsiuntė Lietuvį 
Į Caiiforniją

Trokų Šoferiai, 
Kompanijos Veda
Derybas

karo

sūnūs

Tarnybai į March Field 
aviacijos stotį Californijoj bu
vo išsiųstas jaunas chicagietis, 
Antanas P. Yokšas
William Yokšų, gyvenančių ad. 
6843 South Campbell avenue.

Rugsėjo 12-tą jisai baigė 
aviacijos mechaniko kursus 
Chanute Fielde, Rantoul,

V

III.

Chicagietis 
Montana Univ 
Viršininkas

Tariasi Algų Reikalais
Chicagos Sherman viešbuty

je šiandien prasideda svarbios 
derybos, kurios paliečia apie 
300,000 šoferių, dirbančių tran
sporto firmoms.

Darbininkus derybose atsto
vauja John C. O’Brien, iš In
ternational Brotherhood of 
Teamsters (AFL), o už 900 
trokų firmų kalba J. L. Kee- 
shin, viršininkas Keeshin Mo
tor Express bendrovės.

Svarbiausias derybų punktas 
yra šoferių reikalavimas pakel
ti jiems algas.

šįmet
Chicagos mokyklų viršinin

kai bando surasti priežastis kei
stam apsireiškimui. . •

Nežiūrint fakto, kad Chica
gos gyventojų skaičius auga, 
per kelis paskutinius metus 
pradėjo mažėti skaičius moki
nių, lankančių mokyklas.

Pernai visose viešose mokyk
lose buvo 428,838 mokinių, o 
šįmet jas lanko 412,142', apie 
17,000 mažiau.

Viena mažėjimo priežastis ga
li būti ta, kad kai kurie moki
niai, nebaigę high school, pra
deda dirbti. Dabar kaip tik yra 
didelis jaunų darbininkų parei 
kalavimas.

i tavo New Yorke, Metropolitan 
operoje 1913 metais ir nuo to 
laiko užėmė pirmaeilę vietą 
peros bei koncertų pasauly.

r t. ■: >;

Paeina Iš Italijos.
Martinelli gimė Montagnan, 

Italijoje. Betarnaujant Italijos 
kariuomenėje/' t6 pulko orkes- 
tros vedėjas * išgirdo jaunojo 
Martinelli balsą-ir ragino lavin
tis operetinei karjerai. Pastudi
javęs balsą Milane, jis pirmą 
kartą pasirodė operoje “Erna- 
ni” tam iriiėste.'Kiek vėliau jo 
balsą išgirdo gaišti sis kompozi 
torius Puccini it' užsispyrė, kad 
Martinelli paimtų tenoro rolę jo 
naujojoje operoje “Mergaitė Iš 
Auksinių VakaiQį.”’*

i i

Moka 57 Roles.
■ | l . ■ •

Kada Martinelli atvyko Ame
rikon, operos mėgėjus tuo lai
ku1 žavėjo nemirštamasis Em ico 
Caruso. Jis sugebėjo išsilaikyti 
Metropolitan operos scenoje 
prieš tą tenorų tenorą ir kada 
keliais metais vėliau Caruso nu
mirė, Martinelli užėmė vyriau
sio tenoro vietą. Mar.inelli sa
vo repertuare turi 57 roles.

Šiandien jis jau pusamžio su
laukęs ir jo galvą puošia sida
briniai plaukai, bet Martinell* 
tebedainuoja po senovei. Ir š 
sezoną, apart naujųjų pareigų 
Chicagos operoje, Martinelli 
dainuos taip Chicagos operoje 
taip Metropolitan, New Yorke. 
Chicagoje jis dalyvaus su Law 
rence Tibbett Verdi gražiojoj 
‘Otelio”.

o-

Raudonasis Kryžius Chicago
je spalio mėn. duos dešimtį pa
mokų apie pirmosios pagalbos 
teikimą. Pirmosios penkios pa
mokos taikomos visiems susiin- 
teresavusiems virš 17 metų am
žiaus. Kitos pamokos bus duo
damos tiems, kurie jau yra su
sipažinę su pagrindiniais pirmo
sios pagalbos reikalavimais.

Norintieji į kursus įstoti pra
šomi susisiekti su First Aid 
Service, Raudonojo Kryžiaus 
patalpose, 6161 South Michigan 
avenue, telefonas WABash 3250

Teis Jauna

“Nužudė Keturis žmones”

berniukui
Knifey” Savvicki. Ji-

šiandien prieš kriminalį tei
sėją Sbarbaro prasideda byla 
keliama 19 metų 
Bernard
sai yra kaltinamas nužudymu 
keturių .žmonių.

Po arešto berniukas didžiuo- 
damas prisipažino, kad minimus 
žmones nužudė, vėliau užsigy
nė.

Jisai gyveno ad. 5036 Prince- 
ton avenue.

Mirė Jonas Noreka
Kūnas bus pašarvotas namuose

J. A. Pranskaitis 
Armijon

Neleidžia Atidaryti 
“Kabaretą Be 
Alkoholio”

21 d., 
lietuvis 
25 m e-

Sekmadienį, rugsėjo 
mirė jaunas chicagietis 
Jonas Noreka, sulaukęs 
tų. Jo kūnas bus pašarvotas
namuose adresu 5924 S. Maple- 
wood Avė. (telefonas Republic 
6140) pirmadienį popiet.

Plačiau apie velionio mirtį 
bus pranešta vėliau. Informa
cijų dėliai galima kreiptis į lai
dotuvių direktorių Liulevičių. 
4348 S. California Avė., tek 
Lafayelte 3572.

Nori Didesnės 
Senatvės Pašalpos «

Drafto taryba No. 22 penk
tadienį šaukia metams armijo
je Joseph A. Pranskaitį, 3807 
West 56th Street. Toj pat gru
pėj bus broliai, Walter J. h 
Stanley J. Gubernat, nuo 5210 
Latrobe avenue.

Dr. E. O. Melby
Dr. Ernest O. Melby, North- 

westem universiteto profeso
rius, buvo paskirtas prezidentu 
Montana valstijos universiteto, 
Missouloje, Mont. (Naujieniečių 
A. Narbutų sūnūs Keistutis lan
kė tą universitetą ir ten pasi
žymėjo lošdamas footballą.

Chicagietis Žuvo 
Anglijoje

Prašalino Du
Policistus Už 
Kyšius

“Biznį Tyrinėja”'
Penktadienį bizniui buvo 

darytas naujos rųšies kabare 
tas Chicagoj — Palladium, 4812 
North Clark štreet. Jis skirias; 
nuo kitų tuomi, Ijad neturi alko 
holinių gėrimų; Bet Chicagot 
policijai vietą, kažkodėl nepati
ko, ir ją tuojau uždarė. Policijoj? 
komisionierius Allman sako, 
kad jisai to kabareto “biznį ty
rinėja”.

ati

Apskričio rūmuose ir kitose 
publikai pasiekiamose vietose 
dabartiniu metu Old Age Assist- 
ance Unijos nariai renka para
šus po peticija, prašančia, kad 
senatvės pašalpa butų padidin
ta nuo dabartinių $26 j mėne
si, iki $33.50. Nurodoma, kad 
dabartinės sumos nepakanka as
meniui pragyventi.

pra-Policijos departamentas 
šalino iš tarnybos leitenantą Ar-

Anglijoje lėktuvų mūšiuose thur F. Patton ir dėt. John T. 
žuvo 22 metų serž. William McDermott už paėmimą $40 ky- 
Henry Smith, chicagietis, pasi-* šio nuo nusikaltusio troko So
da vęs savanoriu j britų karo ferio.
aviaciją. Jo tėvai gyvena ad. Abu tarnavo South Chicago 
2716 Noyes avenue, Evanstone.* nuovadoje. .

Lenkai Sudėjo 
$150,000 R. Kryžiui

Amerikos leųk.ų tąryba skel
bia, kad yra sukalusi $150,000 
aukomis Raudonam Kryžiui 
šelpti Lenkijos gyventojus ir 
lenkus, dabar kariaujančius so
vietų Rusijoje.

Kaip Žmona, Taip 
Mirė Ir Vyras

Po ratais automobiliui prij 
Lavvrence avenue ir Fairview 
pasimaišė 3 metų berniukas 
Anthony Barzano, norsaidiečių 
Barzano sūnūs.

Automobilio vairuotojas spė
jo automobilį sustabdyti, todėl 
berniukas buvo tik lengvai su
krėstas. Bet vairuotojo žmona, 
65 metų Dorothy Moeller, 7517 
W. Irving Park, tiek nusigan
do, kad apalpo ir neatgavusi 
žado mirė.

Mirė 8 žmonės
Kitose nelaimėse žuvo šie 

žmonės:
43 metų Thomas Campbell, 

6042 S. Marshfield avenue, prie 
68th ir Ashland;

56 m. Benjamin LaPiana. 
1223 Frontier slreet, prie Roo- 
sevelt ir Morgan;

63 m. Howard Adams, 4821 
Winthrop avenue, prie Clark 
ir Ridge;

Walter Gradar, iš Ilammon- 
do, Ind., prie Datil, New Mexi- 
co;

11 sužeidė
54 m. Christ Jensen, 7157 

Bennett avenue, prie Valparai- 
so (11 žmonių nelaimėj buvo 
sužeisti);

24 m. Joseph Scully, 921 S. 
Austin avenue, prie Ogden avė. 
ir Route 10;

11 m. Calden Ewart, North 
Judson, Ind., prie Demont, Ind. 
ir 35 m. Harry Payne, 4662 S. 
State street, prie 46Ji ir Prai- 
rie avenue.

Lygiai metai laiko atgal, šeš
tadieni, belošdama: golfų mirė 
chicagietė Mrs. Evie Paeth.

šeštadienj Marąuette Parke, 
prie 67th ir Kedzie,. golfų lošė 
velionės vyras, Carl Paeth nuo 
4321 South Albany avenue. Ga
vęs širdies ataką jis mirė.

MADOS

No. 4702—Moderniškos prijuos
tės. Sukirptos mieros. Maži 32-34, 
vidutiniški 36-38, didelio 44-46.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
C rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Ilalsted St., Chicago, I1L

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

Čia {dedu 15 centų ir praiaa 

atsiųsti man pavyzd] No ....... ..

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

(Vardas ir pavardė)

.4tf, (Adresu) i

. , (Miestu ir 
U”1 1 "■ugsgj-l -11

GIMIMAI 
CHICAGOJE

D0WNES, Daniel, J., 4132 
South Western avenue, gimė 
rugsėjo 7, tėvai: James ir Ce- 
ciba.

SIMONAITIS, Joseph A. D„ 
6958 South Talman avenue, gi
mė rugsėjo 3, tėvai: John ir 
Catherine.

J. Zalenas Perspėja 
Apie Paskolas

Joseph Zalenas, 2208 West 
North avenue, perspėja visus 
kreditorius, kad ateityje jisai 
atsakys tik už tokias skolas, ku
rias pats užtrauks. Už kitų sko 
las, padarytas jo vardu, jisai 

' nebeneš atsakomybės.




