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M: OLE GIBRAl «
PASKANDINO TRIS BRITU LAIVUS, 

KETVIRTĄ SUNKIAI SUŽEIDĖ
Britai buvo užklupti visai netikėtai

ka- 
jog

ROMA, Italija, rūgs. £2 d. 
— Nedideli italų karo laivyno 
“savižudžiai laivai’*’ šiandien 
įplaukė į Gibraltarą, paskandino 
tris britų parištus laivus ir ket
virtą labai sunkiai sužeidė, skel
bia italų karo pranešimas.

Italai tvirtina, kad nauji 
ro laivki yra toki maži,
britai visai nepastebėjo, kaip 
jie pajėgė priartėti prie Gibral
taro ir įsmukti į uosto apsau
gas. Dideles britų patrankos 
lengvai butų galėjusios sunai 
kinti italų laivus, jeigu jos bu
tų pastebėjusios artėjantį prie
šą.

Gibraltaro uostas yra labai 
gerai apsaugoj amas, jo vande
nyse guli labai daug stiprių 
nu, kurios didžiausią laivą 
Ii paskandinti, uostą saugo 
deli ir stiprus britų karo
vai, bet italai pajėgė prasiverž
ti uostan.

mi- 
ga- 
di- 
lai-

Italų karo pranešimas paaiš
kino, kad Gibraltare buvo var
tojami tie patys maži laiveliai, 
kuriuos italai vartojo Maltos 
uostui pulti. Britų karo vado
vybė Maltoje taip pat nelaukė 
italų užpuolimo, bet “savižud
žiai laivai“ sugebėjo įplaukti į 
Maltos uostą ir paskandinti ke
lis britų laivus.

“Savižudžiai laivai“ yra vie- 
;no jurininko aptarnaujami. Lai
velis pryšakinėje dalyje turi la
bai stiprią torpedą. Beveik vi- 

;si laivelį valdą jurininkai yra 
; tikri, kad jiems teks užmokė
ti gyvybe.

Italai Maltos salon pasiuntė 
8 tokius laivelius. Nieko dau
giau negirdėjo apie išplaukusius 
jurininkus. Buvo girdimi 8 di
deli sprogimai ir vadovybė ma
no, jog tapo paskandinti 
tų laivai.

LONDONAS, Anglija, 
22 d. — Britų valdžios
sniai nepadarė jokių komentarų 
apie italų paskelbtą pranešimą 
dėl Gibraltaro užpuolimo.

Britai skelbia, kad daugiau 
negu 600 orlaivių bpmbardavo 
Vokietiją in vokiečių laikomas 
teritorijas. Britai neteko 7 bom- 
banešių ir 20 naikintuvų. 4 bri
tų lėktuvai buvo numušti Ber
lyno apylinkėse.

8 bri-

rūgs, 
sluok-

Gibraltaran įsiveržusieji ita
lai paskandino 10,000 tonų lai- 
vą-tanką ir kitą 600 tonų, tan t, 

ką. Paskandino 6,QjįO, toųį.gar
laivį, kuris buvo prikrautas ka-

kitą 12,000 tonų laivą. Italų ka
ro vadovybė mano, kad ir šis 
sužeistas britų laivas nebetiks 
plaukiojimui.

STALINO PASIUNTINYS PRAŠO BRITŲ 
DUOTI DAUGIAU TANKŲ RUSAMS

Beaverbrook jau 
Maskvoje

Leningrado srityje 
smarkios kovos

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22 d. — Stalino pasiuntinys 
Maiskis, kreipdamasis į Angli
jos darbininkus, pareiškė, kad 
sovietų Rusija šiandien reika
linga labai daug tankų.

Patys rusai, sako Maiskis, ga
minasi daug tankų, bet jų ne
pakanka. Vokiečiai 
kiai puola ir tiktai 
juos sulaikyti.

Britų pramonės
Beaverbrook jau randasi Mas
kvoje ir tarsis dėl teikiamos pa
ramos sovietams.

labai smar- 
tankai gali

ministeris

MASKVA, Rusija, rūgs. 22 
d. — Leningrado srityje vyk
sta smarkiausios kovos, skelbia 
sovietų pranešimas. Vokiečiai 
bandė prasiveržti per miesto ap
saugas, bet visose vietose jie 
buvo sulaikyti ir jiems padary
ta didelių nuostolių.

Leningrado miesto sovietas 
išleido atsišaukimą, kuriame 
kviečia darbininkus iki mirties 
ginti miestą.

Sovietai paskelbė visuomenei, 
jog pasitraukė iš Kievo.

Maiskis britų tankų 
dirbtuvėse

Naciai naikina rusus 
prie Kievo

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22 d. — Sovietų pasiuntinys 
Maiskis lankėsi vienoje britų 
tankų dirbtuvėje ir darbininkų 
aky vaizdo j e išgyrė britų tan
kus.

Britai ant sovietams siunčia- 
mų tankų išpiešė didelę V ir 
ant pirmutinio užrašė: “Mas
kva, aš ateinu“.

Darbininkai pavedė Maiskio 
žmonai pakrikštyti vieną tanką. 
Ponia Maiski tankui parinko 
“Stalino“ vardą. Daugelis dar
bininkų nusišypsojo su panieka, 
kai tokį vardą išgirdo.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
22 d. — Vokiečių karo vado
vybė tvirtina, kad Kievo apylin
kėse turi apsupę apie 30 sovie
tų divizijų, kurios deda pastan
gas pasprukti.

Vokiečiams pavyko padaryti 
didelius plyšius apsuptos kariuo
menės tarpe ir 
mažinti sovietų 
šinimą.

Naciai paėmė
liūs sovietų kareivių kiekius. 
Kievo operacijoms vadovavo na
cių generolas Reichenau.

tuo žymiai su- 
jėgų pasiprie-

• Į ftACJLENU-ACMF I

Tobruke apgulti britų kareiviai sekmadienio sulaukę meldžiasi įkaitusioje 
dykumoje. Bet jie neina toli nuo prięš-lėktųvinių patrankų, iškeltų aukštyn — 
laukiančių priešo lėktuvų pasirodant.
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Karo ir 'Saule'* Ik^itv Karini Meldžiasi LIETUVOJE SURAŠINĖJA SPECIALISTUS, 
NACIAI JUOS RENGIASI SIUSTI UŽSIENIN
Neužsiregistravę darbininkai bus sunkiai 

vokiečių baudžiami

Vokiečiai draugauja 
su Žydais

4<_ Z’ 3 ;.«• r z?

BERLYNAS, Vokietija, rūgs, 
22 d. — Nuo vakar dienos Vo
kietijos ir Čekoslovakijos žydai 
pradėjo nešioti nacių primes
tus ženklus ant viršutinių dra
bužių.

Didelė vokiečių dauguma, ne
kreipdama dėmesio į nacius, de
monstratyviai sveikinosi
vaikščiojo gatvėse su nacių pa; 
ženklintais1 žydais.

ir

Švedai priešinasi 
nacių norams

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 22 d. — Naciai visą laiką 
dėjo pastangas įtraukti Švedi
ją j karą prieš Rusiją.

( Švedų premjeras Hanssen su
kviestiems savo ir užsienio laik
raštininkams pareiškė, kad Šve
dija, nežiūrint į didelį spaudi
mą, yra pasiryžusi pasilikti neu
trali šiame konflikte.

švedai yra pasiryžę palaiky
ti gerus santykius su kitoms 
šiaurės valstybėms.

Naciai keršys už ka 
rininko mirtį

VALDŽIOS ATSTOVAI SKUBIAI RENGIA 
JAUJA MOKESČIU ĮSTATYMĄ

• < , ' . 'Si• ' •’ i ’
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Bus mažesnis uz 
: priimtąjį

WASHINGTON, D. C.> rūgs. 
22 d. — Dar nenudžiūvo para
šas nuo pasirašyto pusketvirto 
bilijono dolerių taksų įstatymo 
valdžios atstovai skubiai rengia 
naują.

Tvirtinama, kad šis įstaty
mas bus žymiai mažesnis, nes

sieks tiktai apie 250 milijonu; 
dolerių. .7 .

Nauji mokesčiai bus 
ant didesnių bendrovių 
pertvarkytas mokesčių
ant subendrintų nuosavybių.

dedam 
ir bu? 

ėmimai

Prezidentas tariasi 
su lyderiais

nelaisvėn dide-

VICHY, Prancūzija, rūgs. 22 
d. — šiandien vokiečiai palai
dojo Paryžiaus užmuštą nacių 
armijos kapitoną Scheben.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos ir dalyvavo visi oficia
lus asmenys. Prancūzų sluoks
niai mano, kad vokiečiai dabar 
smarkiai keršys už šį 
ką, nes parengiamieji 
jau daromi.

Vokiečiai Smarkiai
prancūzams ir žada padaryti pa- 

Į vyzdinę bausmę, kad prancūzai 
daugiau nedrįstų šaudyti vokie- 
čių.

— Sovietų laikraštininkai 
tvirtina, kad vokiečiai netrukus 
stigs benzino, nes iš 7 milijonų 
tonų atsargos jau sunaudojo 
rusų fronte 5 milijonus.

ORAS
Žymiai vėsesnis.
Saulė teka 6:37; leidžiasi

6:48. te.

Elektros bendrovė 
duoda bonus

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 
22 d. — Central New York 
Power Co. nutarė mokėti sa-' 
vo tarnauto jants 2 dolerių bo- 
ną, kol pragyvenimo išlaidos 
vėl sugrįš į normalias vėžes. 
Dabartiniu metu pragyveni
mo išlaidos žymiai pakilo, to
dėl bendrovė ir nutarė duoti 
boną. Niagara-Hudson ben
drovė nutarė duoti savo tar
nautojams $1.83 boną.

VVASHINGTON, L. C., rūgs 
22 d. — Prezidentąs Roosevel 
tas šiandien pasikvietė pasita
rimui senato pirmininką H. A. 
Wallace, kongreso pirmininką 
Rayburn, lyderius Barkley, Mac 
Cormack ir kitus.

LISABONAS, Portugalija, rūgs. 22 d. — Per Kauno radi
ją buvo paskelbtas vokiečių komisaro atsišaukimas į Lietuvos 
bedarbius. Visi raginami užsiregistruoti darbo įstaigoje. Pir
moje eilėje raginami užsirašyti ir neapmokyti bedarbiai staty
bos, medžio ir metalo apdirbimo specialybėse.

Statybos srityje registruojami visi inžinieriai, mūrininkai 
ir kiti specialistai. Medžio srityje — staliai, račiai ir kiti spe
cialistai.

Be to, registruojami visi darbininkai ir tarnautojai, kurie 
moka vokiečių kalbos, nežiūrint ar jie dirba, ar ne. Gyveną 
provincijoje privalo užsirašyti apskrities miestuose. Pasakoja
ma, kad Lietuvos darbininkus veš į Vokietiją arba kitas vokie
čių okupuotas šalis. Neužsiregistravę busią baudžiami sulig vo
kiečių įstatymais.

Iš Kauno pranešama, kad Kauno gatvės dar nepavadintos 
Hitlerio, Hindenburgo ir kitais vardais, tuo tarpu Rygos gat
vės jau turi šiuos vardus.

Socialistai pasmerkė 
,< Lindberghą

BOSTONAS, Mass., rūgs. 2’2 
.1. — Socialistų partijos vado- 
zybė paskelbė, kad Lindbergho 
padaryti pareiškimai žydų at
žvilgiu yra didelis smūgis demo
kratijai.

Nors Lindberghas ir pasmer 
kė nacių .daromus žiaurumus 
Žydų atžvilgiu, negalima patei
sinti padarytų jo pareiškimų.

Už sukeltą karą negalima kal
binti jokios tautos, nes karo 
priežastys guli ekonomiškame 
šių dienų sutvarkyme, sako so
cialistai.

Jurininku streikas 
plečiasi

Vėl registruoja nu
savintą turtą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 22 d. — Kauno miesto ir 
apskrities komisaras išleido įsa
kymą, kuris liepia vėl registruo
ti visą bolševikų nusavintą ir 
žydų turtą.

Iš lietuvių valdžios pusės bu
vo dedamos pastangos sugrąžin
ti pramonę •. jos savininkams, 
bet dabar nežinia'' ar ir toliau 
šių dėsnių bus laikomasi.

Jau išleista eilė patvarkymų, 
kurie yra priešingi šiems dės
niams.

Ragina ūkininkus 
sėti rugius

Kartu su jais aptarė tolimes
nį įstatymus leidžiamos įstai
gos darbą.

Prezidentas prašė sukviestų
jų dėti pastangas galimai grei
čiau priimti naują ginklams sko
linti ir perleisti įstatymą.

— Italai tvirtina, kad vokie 
čiai taiko pačiūžas orlaiviams 
kurie bus vartojami kovoms 
Rusijoj žiemos metu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prancūzai skelbia, kad britų generolas Wavell šiandien 

pasiekė Tiflisą ir manoma, kad jam bus pavesta ginti Kauka
zas. Praeito karo metu jis buvo Kaukaze, žino rusų kalbą ir 
pažįsta labai gerai teritoriją.

— Bulgarų valdžia areštavo su nacius nesutinkančius pat-, 
lamento narius ir išvežė visus į koncentracijos stovyklą.

— Turkai tikri, kad šiomis dienomis Bulgarija bus priver
sta stoti karan “ašies“ pusėje,-nes naciai jau atliko paruošia
muosius darbus.

—. Tarp Islandijos ir Grenlandijos tapo paskandintas vie
nas Panamos laivas, kuris vežė karo medžiagą į Isltind'iją. Lai
vą paskandino narlaivis. : ■ .

— Rusai giriasi, kad Kievo srityje apsupta sovietų kariuo
menė pajėgė prasiveržti į rytus, tuo tarpų naciai sako, kad jie 
sunaikino 30 rusų divizijų, . z

> — Naciai sakosi, kad Oesel saloje vyksta labai Smarkios 
kovos su rusais, nors salos didžiuma jau yra vokiečių rankose.

—Amerikos, karo laivas nuvežė sovietų -aviacijai reikalin- 
minti geležies išdirbinius. benziną j Archangelsko uostą.

karinin- 
darbai

grasina

— Japonų valdžia uždraudę 
150 pramonės bendrovėms ga-

me krašte jaučiama didelė ge 
ležies stoka.

. . — Amerikos misija, kuri vyksta į Rusiją pasitarimams, 
jau pasiekė sovietų teritoriją.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
22 d. — Nors laivininkystės ko
misija ir paėmė savo žinion tris 
prekybinius laivus, kuriuose ju
rininkai paskelbė streiką, strei
kas plečiasi.

AFL jurininkų unijos sekre
torius paskelbė, kad bus skel
biamas visuotinas streikas, jei
gu nebus dedamos 
teigiamai išspręsti 
reikalavimų.

Valdžios komisija
rengia konfiskuoti naujų laivų, 

stengiasi išspręsti streiką.

pastangos 
jurininkų

jau nesi-

bet

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
rūgs. 22 d. — Per Kauno radi
ją Lietuvos ūkininkai vis dar 
raginami didinti rugių sėjos 
plotą. Buvo skaitomos pavardės 
tų ūkininkų, kurie užsiaugino 
veislinę rugių bei kviečių sėk
lą.

Vilniuje tris kartus per sa
vaitę veikia vokiečių kalbos kur
sai tarnautojams.

Vilniaus ir Kauno miesto bur
mistrai paskirti tarėjais prie tų 
miestų paskirtų vc:..rčių komi
sarų.

Taylor atidavė 
popiežiui vilą

VATIKANAS, Italija, rūgs. 
22 d. — Myron Taylor, prezi
dento Roosevelto atstovas prie 
Vatikano, Šiandien atsisveikino 
su popiežium ir išvyko į Ame
riką.

Myron Taylor, atsisveikinimo 
proga, padovanojo popiežiui sa
vo vilą, kurioje ilgus metus gy
veno.

Popiežius, savo keliu, vilą 
atidavė tikybinei kongregacijai. 
Manoma, kad popiežius įdavė 
laišką Rooseveltui, kurį Taylor 
parveš.

— Iš Teherano skelbiama, 
kad atsistatydinęs šachas lai
komas arešte, kol jis nepaskelbs 
kur dingo brangus akmenys ir 
'vairios brangenybės, priklausu
sios valstybės iždui.

— švedai gavo žinių, kad vo
kiečiams pavyko paskandinti 
norvegų pabėgėlių laivą, kuris 
plaukė į Angliją.

Vokiečiai rūpinasi 
suimti derlių

ZIURICHAS, Šveicarjia, rūgs. 
22 d. — Ziuricho laikraštis 
“Neue Zuericher Zeitung” sako, 
kad vokiečiai dabartiniu metu 
rūpinasi suimti Lietuvos der
lių.

Kol kas palieka kolchozus ir 
sovchozus visai neliestus, tiktai 
pastato savo prižiūrėtoją.

Ar ir toliau šių naujai su
kurtų valdžios dvarų nelies, ne
žinia, tuo tarpu stengiasi iš jų 
išgauti visą, ką tiktai gali.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
6ESTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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Lietuvos Padangėje
ŠVEDŲ NUOMONES APIE LIETUVĄ

švčdų laikraštis “Aftonbla- 
det” įsidėjo redakcinę straipsnį 
“Pabaltijo valstybių padėtis.” 
Tenka pastebėti, kad šis laik
raštis yra žinomas, kaipo pri
jaučiantis Vokietijai.

Nagrinėdamas silsidariusią 
pastaruoju laiku padėtį Pabalti
jo kraštuose, laikraštis nurodo, 
kad dar prieš tų trijų valstybių 
“savanoriškų prisijungimą” prie 
Sovietų Rusijos ir po jo į tuos 
kraštus skverbusis rusų infil
tracija.

Lygiagrečiai buvęs pastebi
mas ir gyventojų bėgimas iš tų 
šalių. Pirmučiausia Vokietijon 
išvyktisios vokiečių kilmės Šei
mos.

Be jų, išvažiavę daug estų, 
latvių ir lietuvių. Daugelis jų 
stengęsi įrodyti savo vokišką 
kilmę, o kiti stačiai movę per 
sieną.

Faktinai šiuo keliu galėję pa
sinaudoti tik lietuviai, turį ben
drą sieną su Vokietija, šitas ke
lias buvęs atviras tik kurį lai
ką tuojau po pavergimo.

Pabėgėliai estai, latviai ir lie
tuviai, kurie buvę Vokietijoje 
palankiai priimti, dabar, kai ru
sai išvyti iš jų žemių, nekan
triai trokšta grįžti namo. Ta
čiau jiems rūpinti ir padėtis, 
kurioje bus jų kraštai.

Vokiečių planai dėl ateities 
dar nesą žinomi ir pabėgėliams 
tuo tarpu grįžti namo neleidžia
ma. Tokia padėtis sukelianti ne- 
i imastavirpo.

Dabar Lietuvoje sudaryta vo
kiška administracija ir ta sri is, 
kaip administracijos vienetas, 
pavadinta “Ostland.” Laikraštis 
tvirtina, kad pradžioje nebuvę 
manyta, kad vokiškos kilmės 
gyventojai, įsikūrę Vokietijoje, 
negalėsią sugrįžti į Pabal Lo 
valstybes. u - j

Toliau laikraštis aiškina, tad

esąs nafūtdliniš dhiyRas, jog pa- 
begeliams neleidžiama grįžti į 
Pabaltijo valstybes.

Tie kraštai sudarę karo ope
racijų sritį įr esą. sunkiai karo 
niiteridti. Jie negalį biftii atvi
ri grįžtantiems. Bet antra ver
tus, nehtrodą, kad vokiečių1 atl- 
miništracijos očgariiza'cija Lie
tuvoje duotų pagrindą pasida
ryti išvadoips apie tai, kaip ji 
busianti tvarkoma ateityje.

Laikraštis pastebi' ti^argingą 
faktą, kad rusai, traukdamiesi 
iš Pabaltijo, iŠVe/ė daug Vilio
nių, kaipo belaisvių, be to, nu
galabino ar deportavo tų kraš
tų šauniausius ir žymiausius as
menis, ir sunaikino daug ma
terialinių gėrybių. Tokiuose 
kraštuose normalinė ad'min iš
irą rija net negalinti būti suda
ryta.

Tačiau kyląs klausimas, kaip 
bus toliau; kai karo stovis pa
sibaigs ir kai sunkiosios karo 
žaiždos busiančia užgydytos, 
kai pabėgėliai galėsią grįžii iv 
kai tvatka busianti atstatyti 
bei maitinimo reikalai tvarkin
gai funksiomiošią.

Buvę kalbama, kad vokiečiai 
planuoją sudaryti iš Pabaltijo 
“javų aruodą”, kuriuo Pabalti- 
jis visada buvęs. J

Todėl ten ką manyti, kad Pa
baltijo kraštai busią įjung.i } 
Vokietijos ekonominę sistemą 
ir pavirsią Vokietijos javų a- 
i uodu. Jų maisto atsargos, 
anksčiau eksportuotos į Angli
ją, dabar eisiančios į Vokietija. 
Pasak laikraščio, pabaltiečiąi 
prieš tai, turbūt, nieko neturė
sią ką pasakyti. Bet savo bran
giai išpirktą vidujinę laisvę i’r 
kultūrinę autonomiją, iškovotą 
iš rusų carų pasaulinio karo pa
baigoje, jie, aišku, ri^esI^pašL 
iaikyti. v

i Tai ^sąs noras, kuriam Šve
dai, kurie Pabaltijo valstybiiį 
sparčią pažangą įvairiose srity
se nuolat5 stebėję, mielai į>ritek
sią. YpAtiilgai pasireiškusi Pa
baltijo taut$ pažanga turėjusi, 
kaipo sąlyga, nacioiialinę laisvę.

[KąRESPONDErĮGIJOS

Bostono Liettivių Sb- 
cialistiį VI-f<y Apsk. 
Koherencija

Olandijoj suvaržytas 
L; gyvenidias

•• j .... . . . i , u

AMSTĖRDAmAŠ, olahdija, 
rūgs. 21 d’: — Načių! paskirtas 
komisaras šiandien įvedė nau- 
jų ’SUVaržyn'ių Olandijos žydų 
gyvenime.

L- .

Dabar žydams uždrausta 
įžengti į viešuosius parkus, zo
ologijos sodus, resloranu'š, vieš
bučius, miegamup>ius vagonus, 
sporto aikštei, koncertus, skai
tyklas ir kitas viešas vietas.L .
—;  ------------------- —............ - -—;

Įvyks Rūgs. 28-tą
BOSTON," MašS. — Lietuvių’ 

Socialistų- Sąjungos Vi to Ap- 
skrič o kdnfėrencija įvyks rug
sėjo 28, 1941 m., 253 Broad- 
way, Šo. Bostone, Mass., “Ke*- 
leivio” name. Pradžia 11 valan
dą ryto.

Mėnesiu Aukščiau
šįmėt. Socialistų Apskričio 

konferencija yra šaukiama vie
nu menėsiu ankščiau, pėr tai, 
kad apskričiui būtinai reikalin
ga apsvarstyt daug svarbių 
klausimų bėgamais organizaci
jos reikalais. Yra prisiųsta po
ra svarbių laiškų nuo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Centro se
kretoriaus J. Buivydo, kurie 
reikalingi greitu laiku apsvar
styti.

Yra Maršruto klausimas ir

»

Nuo šio mėnesio pradžios už
draudė žydafns pasirodyti rin
kose ir prekiauti.

i ' __________

Kapitonai atpasako
ja jurų mušius

SAN FRANCISCO, Gal., rug
sėjis 21 d. — Britų karo laivai 
įp’aukė į Amerikos laivų dirb 
tuves, kad galėtų pataisyti pa
dalytas žaiždas.

Karo laivo Warspite kapito
nas papasakojo sukviestiems 
laikraštininkams apie Vidurže

mių juroje vykusias kovas.
Britų laivai dalyvavo Tarau

to, Malapan, Dodekaneso ir ki
tose kovose juroje. Warspite 
paskandino kelis italų laivus 
Matapan mūšyje.

— Vokiečiai sušaudė penkis 
olandus už suteiktą pagelbą nu- 
sileidusiems britų lakūnams. %

— Hitleris įsakė atimti visą 
turtą Austrijos princui' Star- 
hemkergui, kuris skaitėsi ge
riausiu Mussolinio bendradar
biu.

Tereikia Paspauti Guzikiuką

nuimtas, bet jei lija, tai paspausk guzikiuką, ir jis vėl atsidurs vietoje. Jis elektrą 
operuojamas. “Fenderiai” naujuose Buickuose įtraukti į duris ir duoda jam labai 
ilgą, masinę išvaizdą. Paveiksle parodytas modelis priklauso Roadmaster “70” seri-

kiti bėgamieji reikalai, kurių 
šiam trumpam pranešime pažy
mėti negalima.

Kuopų delegatai, džllyvaukit 
kuosliaitlingiausiai konfereUci - 
joj ir atsivežkit naujų planų 
dėlei ateities veikimo. Socialis
tų simpatikai taipgi gali daly
vauti konferencijoj su pataria
mu balsu.

Rinks Valdybą
Kaip iš artimų, taip ir toli

mesnių kolonijų delegatai pri- 
bukit laiku; nes. yra daug rei
kalų ir bus renkama1 Apskričio 
Valdyba 1942! rAėtams. 1

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
yi-ito Apskričio Sekretorius,

Buicko Sedanet “50”

P. Kručas,
21 St. Georgę Avė., 
Norwood, Mass.

; ’ ’’ ’ '.7
Vienas mažųjų Buickų, priklausantis serijai “50” — Sedanet rūšies. Jis turi 

124 colių važiuoklę ir yra aprūpintas Fircball motoru. “Bumpcriai” apsaugo ne 
vien prickf ir užpakalį, bet taipgi ir automobilio šonus.

Viršuj kairėj šoninis vaizdas Buick fSerics 70 Rbadmaster sedano, su fenderiais, įtrauktais į mašinos duris. 
Tokia kontrakcija duoda daugiau vietos viduj.

Viršuj vidury yra naujoviškas koja operuojamas “paVking” stabdis, kuriam atleisti instrumentų lentelėj 
yra specialis guzikėlis (kurį mergina operuoja dešinėj).

Kairėj apačioj yra instrumentų lentelė, o greta priekinis naujo Buick’o vaizdas. Kampe dešinėj, yra Buick 
Series “50” Sedanet. . '

(Šiuos autom'obilius jau galima pamatyti ir užsakyti Milda Aulo Sales — D. Kuraičio agentūroje, 907 Wcst 
35111 štrėėt).

RAŠO

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia j t į rankas 
paimti.

“Keleivį” žmonės mėgsta’ 
dėl to, kad jis niekam nepa
taikauja ir nesibijo teisybę 
skelbtu

Žmonių mulkintojus , ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų* ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

253 Broad way, <
SO. BOSTON, MASS. į

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

V. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio I i

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“AL. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

MADOS

No. 4882—Apatiniai, drabužiai. 
Sukirptos mieros. Nuo 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48’, 50 ir 52.

, gorint A gauti vieną ar t dau- 
gtau virš' nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą* blin- 
kUtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mieęą jr aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvienų pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti, pinigus grbfc paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adrCsiiori: 
Naujienoj Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St. Chlcago, III.



Antradien., rugsėjo 23, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

SĄJUNGININKAI LENKTYNIAVO SU ŽIE
MA PUOLIME ANT ŠPICBERGENO

Prieš keletą savaičių skaity-i šaltas, rudens audros yra ne 
tojai laikraščiuose pastebėjo 
anglų išsiųstą žinią apie są
jungininkų karių užpuolimą 

\ ant Špicbergeno salų. Kiek ve
šliau atėjo ir paveikslų paro
dančių ledo sukaustytas salas. 
Sąjungininkai, kaip skaityto
jai pamena, nuvyko ne salų 
okupuoti, bet tik išgriauti jo
se esančių anglies kasyklų, 
kad jomis negalėtų pasinau
doti vokiečiai.

Tie, kurie su Špicbergenu 
yra geriau apsipažinę, žino, 
kodėl sąjungininkai atlikę už
duotas karo vadovybės parei
gas, išsiskubino atgal 
jon. Ten gyvenimo 
yra labai nepalankios, 
jos pasidaro sunkios
žiemos metu. Tuo įlietu salos 
nei strateginiu atžvilgiu neturi 
jokios, gali sakyti, vertės nei 
vienai kariaujančių pusių.

Siuntė Oro Žinias.

tokios, kaip šiltesniuose kraš
tuose, bet žiaurus sniego ir 
ledo šturmai. Apie Rugsėjo 
pabaigą jura apie Špicberge
ną užšąlą ir laivų judėjimas 
turi visiškai sustoti. Ledas 
atsileidžia iki birželio ar 
liepos mėnesio.

Netoli šiaurės poliso

ne- 
net

Angli- 
sąlygos 
o ypač 
ilgosios

Špicbergenas oficialiai žino
mas Svalbard vardu, randasi 
daug toliau į šiaurę negu Ala- 
ska ar Islandija. Nuo čia 
Šiaurinis ašigalis randasi tik 
660 mylių atstume. Nuo pieti
nės Špicbergeno dalies iki 
šiaurinės Norvegijos krantų 
yra 400 mylių. Salas valdo 
Norvegija.

Nežiūrint to, kad Špicber
genas randasi taip toli arkti- 
kos zonoje, salose randasi pu-

per tris vasaros mėnesius.
Saloje gyventojų yra apie 

2,200. Didžiuma jų yra norve
gai ir rusai, dirbą kasyklose* 
Visos salos kalnuotos, kai ku
rie kalnai siekią suvirš mylią 
aukščio. Del blogo klimato, 
Špicbergene medžiai neauga. 
Vasaros metu sužydi kiek gė
lių. ,
Salos Atrasta XII Šimtmety.

Šipiqbcrgeną atrado norve
gai dvyliktam šimtmety, bet 
salosna žmonlės nesikraustė 
per sekančius 500 metų, 
kada žuvininkai atrado, 
toj vietoj okeane galima 
gauti daug banginių, sala
tapo žuvininkų sustojimo 
punktu.

Dėl artumo į Šiaurinį Aši
galį, Špicbergenas patapo 
daugybės polarinių / ekspedici
jų bazėmis. Iš čia šiaurinį 
Polisą aplanke Gen. Richard 
E. Byrd, Roald Amundsen, 
Lincoln Ellsworth, Gen. Um- 
berto Nobile ir Sir Hubert 
Wilkins. ....Vyg.

I “Vanduo Nebėga
Į Kalną*

Gaul and Ingalls dėžių dirb
tuvėje, 1535 West 15th street, 
nusižudė 55 metų sargas, Her- 
bert J. Justice, nuo 1318 Argyle 
Street. Jisai paliko raštelį su žo
džiais, “Vanduo negali bėgti į 
kalną”. z

lo 46.
Nariai turi užvedę bylą prieš 

savo viršininką Donovan, ku
rioje reikalauja atskaitos už 
$1,100,000 lokalo pinigų.

Sunkiai Sužeidė

Ruduo Jau Čia

Tik 
kad 
pa- 
pa-

Tyrinėja Skal 
byklų Uniją

.7. . . — ------------- :-------------------------- -

Prie Lake Shore ir Schiller 
gatvių susikūlė du smarkokai 
važiuoją keleiviniai automobi-

“Oficialiai” tai turėjo būti 
sekmadienį, rugsėjo 21 d., bet 
iš saulės pozicijos danguje as
tronomai nusprendė, kad ru
duo/ prasideda šiandien, 5 va
landą ryto.

Sekmadienis buvo labai gra
ži diena, ir vietomis tempera
tūra sieke 90 laipsnių.

MIDDLE-AGEIi
PEOPLE

are common offenders

Illinois Darbo Federacijos se
kretorius Victor Olander, gavo 
įsakymą nuo AFL prezidento 
William Green ištirti reikalus 
Laundry Workėrs unijos, loka-

Nelaimėje keturi žmonės bu
vo pavojingai sužeisti: Rose 
Zehawick, nuo 5299 S. Damen 
avenue, jos 11 metų duktė Rose 
Lilliari, vyras Petras Zenawick, 
ir antroje automobilio vairuo-, 
tojas, James Williamson, 7046 
N*. Paulina street.

40 Svarų 
Kūdikis -

Brookfield žvėryne hipopo
tamus “Bebe” ir “Toto” vakar 
“aplankė garnys”. Pataitė atve
dė 40 sveriančią hipopotamiu- 
kę.

Kaštuoja taip mažai—reiškia taip daug

Vokiečiai, tiesa, ten buvo 
įsitaisę radijo siųstuvą, ku
riuo siųsdavo Vokietijon oro 
raportus. Manoma, kad naciai 
iš tų raportų susidarydavo ga
na tikslių busimo oro Euro
pos kontinente ‘spėliojimų. Bet 
sąjungininkų kariai prieš ap- 
leisiant Špicbergeną, tą stotį 
taip pat su žeme sulygino ir 
naciams ims nemažai laiko 
kol jie galės naują pastatyti.

Sąjungininkų kariai savo 
misiją saloje skubinosi atlikti 
prieš rugsėjo vidurį dėlto, kad 
ten apie tą laiką prasideda 
sunkus ruduo, pilnas audrų 
ir tamsos. Ten kaip ir kitur

ležies rudos, vario, zinko, gip
so ir asbesto kasyklos dar po 
šiai dienai nėra tinkamai iš
vystytos, bet anglis kasama ir, 
Europos žemynan siunčiama 
nuo pat 20t~ojo šimtmečio 
pradžios. Apskaitai uojama,
kad Špicbergene anglies ran
dasi mažiausiai astuoni bili
jonai tonų. Jos iškasama tik 
po pusę milijono tonų į me
tus.

Diena Iš Dienos

Daug Mineralų.
Anglis kasti ten labai leng

va ,nes jos sluogsniai randasi 
arti žemės paviršiaus, vieto
mis, kur kalnuota, anglis vi
siškai paviršiun išlindus. Ji 
kasama per ištisus metus,

Arktike, saulės nesimato be- ypač darbymetė verda, kada 
veik 6 mencc’’js. Užviešpatau- užeina šešių mėnesių ilgumo 
ja tamsa. Kadangi ten klima- diena. Bet dėl užšąlančios ju
tas abelnai ištisais metais yra ros, anglis galima išvežti tik

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff A vende 

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 ....... $10 25
Sales taksai ekstra

Dabar Laikas Malevoti!
u

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St

VMM

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

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John W. Kellis Jr., 19, su So

pinę Marcewski, 19
Michael Salaga, 45, su Anette 

Patrikas, 37
Chester E. Smith, 26, su Ade

le A. Rutkavvski, 21
Paul Freeman, 21, su Annel- 

lie Vebaytis, 20, iš Maywood, 
III.

Edward Illian, 21, su Rathryn 
Gavelis, 23

Edward Miller, 31, su Anne 
Ralis, 27 ,

Anthony Valaitis, 2|, su SteL 
la Mosteika, 25 , Į >

Joseph Check, .29, su Stepha- 
nie Syrtowt, 21

Dominick Raymond, 23, su 
Ann Dalba, 18

Charles Balius, 29, su Mar- 
garet Raschka, 27

Reikalauja 
Perskirų

Mary Parker nuo Harmon 
ParkerTARP MUSŲ ' : BIZNIERIŲ

AUTOMATINIS GASU 
VANDENS ŠILDYMAS 

, . I . ...

Nereikia laipioti beismanto 
laiptais—vanduo visuomet 

karštas!

Puiku turėti gausybę karšto vandens 
kiekvienam reikalui aplink namus, kai 
reikia jo. Nereikia lipti viršun arba že
myn laiptais, arba kurti ugnį. Tik atsu- 
kit kraną—štai karštas vanduo. Neten
ka rūpintis dėl kūdikio vonios—kadan
gi visuomet galite pasitikėti, jog;ęi Au
tomatinis Gasiniš šildytuvas bus darbe, 

' dičHifv ir naktį*, ...

Kaštai? Jus -stebėsitės, kaip žemi jie 
yra. žmones, kurie dabar turi smagumo 
iš Automatinio Gasinio Apšildymo, ži
no, kad tai yra ekonomiška priemonė 
parūpinti karšto vandens. Kodėl neatsi- 
lankote dabar irnepėrsitikrinat patys?

. •- Tik sustokit pas į..
^2$ ... { :7 ■;

J U S u APYLINKES 
MEISTRĄ PLUMBERI
’ ■ ■ •

šį skelbimą duoda /Public Service Company 
of Northefri Illinois.

♦ * ...

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

Before Any D ate Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To Mahe Your Breath Sweeter.

Karštas vanduo visuo
met — pasukus kraną

Be rūpesčio

LINOLEUM Paklojant DYKAI

CARPETS ^z>

Be darbo

I

1M < ^priklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas 
Atskir. s žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remi rituokite ir įsigykite na
mus pag ii musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^%.
KEIST [ JTO S AVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

iCONGOLEUM
• Kvadratinis Jardas

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

Tel. CANal 5063

COPR. i9»i. NEEDLECRAFT SERVICE. INC. ....- - i

PATTERN' 2902. 
------ ---------- I-- L---- ‘

PARDUODA BARBERNĖS 
ĮRENGIMUS

Petras Rumšas turi gerą bar- 
bernę, 342’0 So. Lituanica, per
nai jis įsigijo naujus fikčerius, 
bet senieji dar geri ir švarus. 
Jis juos pigiai parduoda. (Skl.)

Automobilis 
Nugriovė Namo 
Kampą

BRIDGEPORT. — Bridgepor- 
tiečio Mr. Boltono duktė moki
nosi valdyti automobilį. Bevar 
žinodama 33rd PI. susitrukdė 
ir įvažiavo į Mr. Žilinsko namo 
kampą, 816 W. 33rd PI.

Nugriovė pusę prekinio “por- 
čiaus” ir sulankstė automobilį. 
Dabar tėvui prisieis sutaisyti 
namą ir automobilį.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Kas užmokės Bilas?

TVe--
KIENO KALTE?

70MC 3

DIP-
totint

BOIL-

Oypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių iSvaizdų lygr naują 
už keletą centų. 20-ob 
spalvos. 10c——3 už Žftc

AT ALL DRUG AND NOTION COUNTERS

BUYpj^AND 5AVE
% * >A\ PIRKITE TIESIO-
f /Ii 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 $Qa50
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.

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

No. 2902

i

.CROCHETED DOILIES 
K- J— — “

No. 2902—Numezgtos staltiesėlės. Žydai Švenčia 
Naujus Metus

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Vakar žydai pradėjo švęsti 
Rosh Hashana šventes — Nau
juosius metus. Pagal jų kalen
dorių vakar prasidėjo 5,702 me

Garsinkites “N-nose”

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. R Y P K E V I C I A gyvasties 
langų

RAkANb#
1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 

(NAUJIENŲ NAME)

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
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Ketvirtas mėnesis
Vakar prasidėjo ketvirtas mėnesis, kai nacių divi

zijos užpuolė sovietų Rusijos ginkluotąsias jėgas. Per 
tris mėnesius laiko Hitleriui dar nepavyko Rusiją par
blokšti.

Tai yra stambus laimėjimas prieš-hitleriškų valsty
bių blokui. Visi atsimename, kaip Londonas ir Washing- 
tonas to vokiečių-rusų karo pradžioje sakė: Kad tik Ru
sijos kariuomenė atsilaikytų bent trejetą mėnesių! Jeigu 
ji atsilaikys, tai šiemet Hitleris jau nebegalės pasiruoš
ti įsiveržimui i britų salas, bet turės laukti mažiausia iki 
ateinančio pavasario; o ateinantį pavasarį britai jau bus 
taip stiprus, kad nacių invazija į jų salas pasidarys ne
įmanoma. ' ' ' :

Rusų sugebėjimas gintis iki šiam laikui tą invazijos 
pavojų pašalino šiems metams, o gal būt ir visai.

Šituo atžvilgiu mjušiai Rusijos fronte reiškia didelį 
persilaužimą visoje dabartinio karo padėtyje. Kad už tai 
priklauso kreditas Raudonajai armijai, nėra abejonės.

Sovietų Rusija pasirodė nepalyginti geriau pasiruo
šusi karui, negu buvo manoma. Jeigu kitų šalių karo eks
pertai butų stropiau sekę žinias apie Rusijos ginklavimą
si, tai jiems nebūtų buvę pagrindo stebėtis. Juk tikrumo
je bolševikai pradėjo ginkluotis anksčiau už visas vals
tybes, net ir už hitlerišką Vokietiją. O per keletą pasku
tinių metų sovietų išlaidos karo reikalams buvo be galo 
didelės, pavyzdžiui: 1939 m. tiems reikalams buvo pa
skirta 40 bilionų rublių; 1940 m. — 57 bilionų, o 1941 m. 
— net 70 bilionų!

Suprantama, kad sovietų valdžia, leisdama šitokias 
astronomiškas sumas ginklams, turėjo pasigaminti ne
mažai ir karo lėktuvu, ir tankų ir kanuolįu. Rusija dėl 
to ir pajėgė stipriai pasipriešinti Hitlerf^. divizijoms, 
kad ji turėjo pasigaminusi milžinišką karo pabūklų at-1 
sargą.

Tačiau, nežiūrint to, ji vistiek nestengė vokiečių su
laikyti. Nors Rusija gali, anot pačios sovietų valdžios, 
pastatyti į frontą bent dvigubai didesnę armiją, negu 
Hitleris; nors žymi dalis vokiečių divizijų yra laikoma 
nacių okupuotose šalyse “tvarkai palaikyti”, — vistiek 
nacių karo mašina per tuos tris mėnesius nesiliovė ri- 
tusis gilyn ir gilyn į SSSR teritorijas. Rusai visą laiką 
yra priversti trauktis, ir tose vietose, kur pasitraukimas 
yra negalimas, vokiečiai juos apsupa ir suvaro į “krep
šį”. Tokiose vietose naciai paima didelius skaičius rau
donarmiečių į nelaisvę ir laimi daug karo grobio — tan
kų, sunkvežimių, kanuolių, šautuvų ir t.t. ;

Po trijų mėnesių šitų grumtynių su rusais Hitleris 
jau yra užkariavęs daug didesnius plotus žemės Sovietų 
Sąjungoje, negu kad buvo Stalinas prisigrobęs Suomijo
je, Pabaltijo kraštuose, Lenkijoje ir Romanijoje. Nacių 
rankose jau yra Kievas ir didesnioji dalis Ukrainos; 
šiaurėje jie visiškai apsupo Leningradą; centre jie yra 
nuėję už Smolensko.

Taigi padėtis Rusijos fronte yra anaiptol ne opti
mistiška. Klausimas dabar yra: ar rusai pajėgs dar at
silaikyti iki žiemos?

Anglijai šis klausimas ypatingai rupi. Ji džiaugėsi, 
kad per ištisą vasarą ji galėjo pasilsėti nuo pasibaisėti
nų oro atakų, ir ji stengėsi per tą laiką sustiprinti savo 
pozicijas Artimuose Rytuose. Bet jeigu per ateinančias 
kelias savaites sugriūtų rusų frontas, tai Anglija atsi
durtų didesniame pavojuje, negu kad ji buvo prieš vo- 
kiečių-rusų karą.

Užkariavę visą šiaurinį Juodosios juros pakraštį ir 
pasiekę Kaukazą, vokiečiai gali per jurą ir sausžemiu 
įsiveržti į Mažąją Aziją — Iraną., Iraką, Syriją ir Pa
lestiną; gali iš tenai traukti Egypto link, arba gali per 
Iraną pasukti Indijos kryptim. Visi britų imperijos cen
trai Azijoje ir Afrikoje tuomet patektų po nacių smū
giais. Todėl, prasidėjus ketvirtam vokiecių-rusų karo 
mėnesiui, prieš-hitleriško bloko prospektai yra pusėtinai 
tamsus. /

Šioje valandoje kiekvienas mato, kokią pasibaisėti
ną klaidą darė “genialusis” Stalinas, per 22 mėnesiu rem
damas agresingus Hitlerio žygius. Jeigu jisai butų sto
jęs į karą, kuomet Francuzijos armija dar nebuvo su
triuškinta }r Balkapai dar nebuvo nacių užkariauti; -r 
tai ne vokiečių šarvuotosios divizijos dąbar siaustų Le
ningrado priemiesčiuose ir Ukrainoje, bet Raudonoji ar-
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“TIK DEMOKRATIJA 
ATSTATYS LIETUVĄ”

Brooklyn’o “Amerikoje” kun. 
Jonas Balkunas išėjo prieš tuos, 
kurie tikisi sulaukti geresnės 
ateities Lietuvai, bendradar
biaujant su Vokietijos naciais. 
Jisai sako, kad nieko- gero Lie
tuva iš vokiečių negaus:

“Turėkime vieną nusistaty
mą: tik demokratiją gali at- 
stątyti Lietuvą, tik Anglija ją 
šiandien gina, ir tik vaduo
damas! astuoniais Roosevelto 
ir Chųrchill’o punktais vėl 
kelsis Lietuva nepriklauso
ma. Jei rastųsi Lietuvoje to
kių, kurie kitaip mano, mes 
su jais nesutiksime, mes pro
testuosime prieš pastangas 
klastoti lietuvių tautos valią. 
Tik neišmanėlis gali laukti 
Hitlerio laimėjimo. Karą lai
mės tik Anglija su Amerikos 
pagalba ir mes joms, kiek 
musų galimybės leidžia, gęl- 
bėsime. Naciai apgaule, 
smurtu, teroru pasmaugė tiek 
daug valstybių, smaugia ir 
musų mylimą Lietuvą. Musų 
protesto jie gal neišgirs, bet 
išgirs visas nesukvailiojęs pa

saulis. Protestuokime prieš 
apgaulingą propagandą ir 
prieš žiaurų vokiečių veikimą 
Lietuvoje.’'
Gerai, kad kun. Balkunas, ga

lų gale, griežtai pasisakė prieš 
hitlerizmą ir prieš tuos, kurie 
tiki Hitlerio gerais norais. Bet 
keistas dalykas, kad jisai nė 
vienu žodžiu nepakritikuoja “Ą- 
mjerikos”, o ieško priekabių prie 
“Jaunimo”, kuris niekuomet jo
kių konsesijų hitlerlzmui neda
rė.

Kas kita “Amerika”. Ji rodė 
gana daug sipipątijos tiems, ku
rie ėjo išvien su Hitleriu arba 
skleidė hitląHškąv propagandą. 
Jį labai gyrė* sukilėlius, kurie 
padėjo naciams išvyti sovietų 
armiją iš Lietuvos. Ji stengėsi 
užtarti pulk. Škirpą, kuris Ber
lyne organizavo “aktyvistus”, 
tikėdamasis su pačių pagalba 
“išvaduoti” įj/įefųvą| ir kuomet 
“Naujienos” nurodė, kad Škir
pa apsigavo savo svajonėse pa
tapti Hitlerio “gauleiteriu” Lie
tuvoje, tai “Amerika” šoko mus 
barti, kam mes užgaulioję, tokį 
gerą “patrljotą”.

Taigi kun. Balkunas turėjo 
pįrmiąusia kritikuoti tą. Brook
lyn’o savaitraštį už jo nėvykųsį 
nusistatymą. Bet, vietoje to, ji
sai kabiiiėjasi prie kito laikraš
čio, kuriame pro-hitlerizmo ne
buvo ir nėra.

Dvi netiesos.
Kun. Balkunas sako, kad kai 

kurios užsienio žinios apie Lie
tuvą esančios dedamos laikraš
čiuose “pagražintoje formoje”, 
ir kaipo pavyzdį jisai paima 
“Jaunimo” numerį No. 14, ku
riame tilpo komisaro Lohse’s 
atsišaukimas į lietuvius, išvers
tas į anglų kalbą. Balkunas sa
kosi lyginęs tą vertimą su ver
timu įdėtu Latvių Informacijos 
Biuletenyje ir suradęs, kad 
“Jaunimo” vertimas esąs “pa
gražintas”. Sako:

“Visur Lphse kalbėdamas 
apie Lietuvą vadina ją buvu
sia nepriklausoma .Lietuvos 
valstybe. ‘Jaunimo’ vertime 
to nėra ... Lohse aiškiausiai 
atsišaukime pabrėžė, kad* ‘the 

mija butų galėjusi įsiveržti į Prusus, į Čekoslovakiją ir 
Austriją.

Bet Stalinas buvo žlibas, bailus ir godus. Jisai tikė
josi su Hitlerio pritarimu prisiplėšti svetipių žemių, o 
kuomet Ęįtlęrįs paįls, bekovodamas su Uburžųaziškais 
imperialistais”, tai uždėti savo leteną įr Vąkąrų Euro
pai. Kasdamas duobę Europos demokratijoms ir planuor 
(dainas apgauti savo “pauperį”, Kremliaus diktatorius 
tapę pats apgautas ir įtrąųjęę Rusiją į tokią bčdą, kokio
je ji nėra buvusi per šimtmečius. ,

a^rmed fęrces of the German 
people have routed the Bol- 
shevik word enemy at the 
cost of their own blood*. 
‘Jaunimas’ gi paduoda: ‘With 
the help of your, blood sacrif- 
ice, the armęd forces of the 
German nation has crushėd 
the Bolshevik .. J Kam tas 
klastojimas?”
Bet tikrumoje “klastojimą” 

padarė pats kun. Balkunas!
Aukščiau paduotoje citatoje 

yra dvi aiškios netiesos. Viena, 
netiesą, kad “Jaunimo” paduo
tame Lohse’s atsišaukimo ver
time yra užtylėta, jogeį Lohse 
kalba apie “buvusią” nepriklau
somą Lietuvos "valstybę. Yra 
faktas, kad tas Lohse’s išsireiš
kimas tapo pakartotas “Jauni
me” net tris kartus: viepą kar
tą paaiškinime prie nacių ko
misaro atsišaukimo ir du kar
tu pačiame atsišaukimo tekste.

Tik Lohse’s atsišaukime var
tojama ne tas žodis, kurį kun. 
Balkunas rado latvių vertime. 
Vokiškame atsišaukimo origi* 
nale kalbama ne apie buv. “ne? 
priklausomą” (unabhaengig ar
ba sęlbstaendig) Lietuvos vals
tybę, bet apie buv. “laisvą” 
Lietuvos valstybę (“ehemaliger 
freistaat Litauen”). Latvių In
formacijos Biuletenis tuos žo
džius išvertė netiksliai, nors 
mintis paliko daug-maž ta pati.

“Jaunimo” paduotame atsi
šaukimo vertime pirmame pa
ragrafe randame tokį sakinį 
apie Lietuvą:

“The former free statė of 
Lithuąnią has been incorpor- 
ated into this sphere.”
Trečiame paragrafe vėl sako

ma:
“. .. soųth of the Dvina 

(Dauguvą) river to the bord- 
ers of the former free statė 
of Lithdania...”

ei ' >• ■

Ne gana į .to, kad tie žodžiai 
yra du kartu paduoti atsišau
kimo tekste, bet jie taip pat yra 
dar pakartoti ir žinioje apie tą 
Lohše’s atsišaukimą, pirmame 
puslapyje. Tenai, būtent, pasa
kyta :

“Lohse1 isšued a program 
declaratidn to the Litljuanian 
people in which he aiįnounc- 
ed that Germany has now 
become. the proteetor and 
guardian of the former frėe 
statė pf Lithuania.”
Nuostabu, kad kun. Balku

nas, akyvaizdoje šitų faktų, tu
rėjo drąsos tą laikraštį kaltinti 
dokumento klastojimu.

Netiesa taip pat, kad “Jauni
mas” iškreipė tą Lohse’s atsi
šaukimo vietą, kur kalbama 
apie “kraujo auką” parbloŠ- 
kiant bolševikus. Čia ir vėl rte 
“Jaunimas” klaidingai išvertė 
atsišaukimą, o Latvių Informa
cijos Biuletenis. “Naujienose” 
buvo įdėtas tikslus lietuviškas 
atsišaukiino vertimas (1941 m. 
rugpiučio 7 d.). Venai sakomą:

“Jūsų kraujo aukos pagal
ba vokiečių tautus ginklo jė
ga parbloškė bolšpvikišką pa
saulio priešą.”
Vokiškame originale šitie žo

džiai skambėjo taip:
“Mit deių Einsatz ihrds 

Blutes hat die Wehrmacht 
dės deutschen Volkes den 
bolschewistiscl|en Weltfeind 
niedergeschlagen.,.”

“Jaunimo” vertime šis saki
nys yra paduotas taip:

“With the Help of yopr 
blood sacrifiėe, the armėd 
forces of the German nation 
has (have) ctushed the bol- 
Shevik enemy of the World»..”
Aišku j kad Lohse kalbėjo a* 

pie “kraujo auką” ne vokiečių 
tautos, kaip parašė latviai, bet 
lietuvių. Bet kun. Balkunas įsb 
vaizdavo, kad latviai (kurie at
sišaukimo originalo, gal būt, ir 
nematė) rašo tiesą, o lietuviš
kas laikraštis falsifikuoja!

v Kaltinant ką nors ^klastoji
mu”, peikia patikriąti faktus,— 
kitaip pats kaltintojas rizikuoja 
atsidurti kaltinamųjų suole.

Kun. Balkunui, manome, tai 
bus naudinga lekcija. Tikimės, 
kad jisai savo šmeižtus prieš 
“Jaunimą” atšauks ir ateityje 
bus atsargesnis.

“JUNGTINĖS EUROPOS 
VALSTYBĖS*’

—Ot, tai vyras, sako dauge
lis, tas Hitleris. Jis ne tiktai 
Vokietijoj pavyzdingą tvarką į- 
vedė* bet ir visą Europą nuka
riavo !

Kad jis Europos didelę dalį 
nubariąvo, dėl to plekas nega
li gipčytis, ųes jo vadovauja
ma kąriuomenė šiandien yra 
Europos šeimininkė. Labai daug 
galima ginčytis dėl Hitlerio 
tvarkos “pavyzdingumo”. Fa
šistai ją skaito pavyzdinga, bet 
99% gyventojų nieko nenori 
apie tokį pavyzdingumą žino
ti.

Visai mažai užsienio visuome
nėje ginčų ir susidomėjimo su
kėlė klausimas apie Hitlerio vy
riškumą. Nejaugi Hitleris yra 
toks vyriškas, kaip jį daugelis 
paskubomis palygina? Kame gi 
gludi tas jo vyriškumas ir kuo 
jis pasireiškia?

Jeigu užsienio visuomenės 
tarpe šis klausimas jokio susi
domėjimo nesukėlė, tai taip nė
ra pačių vokiečių tarpe. Vokie
čiai priduoda labai didelės reik
šmės ne tiktai Hitlerio asme
niui, bet ir kitiems Hitlerio va
dams.

Iš pirmo 'žvilgsnio atrodo, 
kad šis klausimas gana sunku 
išspręsti. Sunku, nes užsienyje 
neturime progos patirti apie 
Hitlerio vyriškumą. Mes tiktai 
tiek težinome, kad Hitleris yra 
dar nevedęs. Žinome, kad jis 
jau yra pagyvenęs žmogus ir 
nesukūrė savo šeimynos.

Žinome taip pat, kad naciai 
deda pastangas galimai mažiau 
kalbėti šiuo reikalu. Kiekvie
na Hitlerio asmenį liečianti ži
nia stropiai kontroliuojama 
specialių spaudos kontrolierių. 
Kiekvienas nacių spaudoje ra
šomas sakinys apie Hitlerį yra 
rašomas Hitlerio asmeniui auk
štinti.

Pagaliau, kuo mes vaduosi
mos Hitlerio . Vyriškumui -nu
spręsti?. Ar galime vyriškumu, 
laikyti didėlius jo kariuomenės 
užgrobimus? Ar galime laikyti 
vyriškutnu isteriškas jo kalbas? 
Ar galime laikyti vyriškumu ar- 
tiniiausiy savo draugų išžudy
mą?

Šį reikalą, aišku, geriausiai 
gali išspręsti ne kas kitas, kaip 
moterys. Ne tiktai šiuo, bet 
kiekvienu kitu atveju kada kal
ba einą apie vyriškumą, sva
riausia yra moterų nuomone.

Ir vertingiausia, šiuo atveju, 
yra nuomonė tų moterų, kurios 
Hitlerį arčiau pažįsta, žino jo 
intymišką gyvenimą ir turėjo 
progos Šį tą patirti ąple Hitle
rio vyriškumą.

Nors Hitleris ir jievedęs, bet 
taį dar heteiškia, kad jis neno
rėjo vesti. Hitleris dėjo pastan
gas sudaryti šeimynos židinį, 
bet buvo “nelaimingas”. Pasku
tiniuoju momentu viskas išir
davo; kartais nuo svarbių rei
kalų negalędąvo “pasitraukti”; 
visuomet įtkdąyo užimtas, nes 
privalėdavo spręsti didelius, vi
są žmoniją liečiančius, klausi
mus. -

Hitleris bandė sueįtį į arti
mesnį kpnfąktą ne su viena, bei 
su kėliditiis fllptęrlmis. Nąjcių 
aukštesfli(e|i lyderiai ne vieiją 
kartą tapy saygs jau kdždSjpsi, 
jog Hitleris sudarys “pavyzdin
gą ŠeiftĮypą”, ųes Jabąi dažnai 
jisąi bl|yp yiatoiųa^ jei ne vie
nos, lai kitos, ųioters ^aųgys- 
tėję. Bet ųė vienas pranašavi
mas neišsipildė.

Kaly jap įpinejothe, vokiečiai 
duoda labai reikšmes
Hitlerio vyfHkųmpi ’F M reika
lą labai rimtai studijuoja. Ga
bus vokiečių žurnalistas H. E. 
Kaminski net ištisą knygą šiuo 
reikalu parašė. Jis šią problemą 
apėmė plačiau ir knygą pavadi
no “Nacizmas ir lyties klausi
mas”.

H. E. Kaminski surinko labai 
daug įdomios medžiagos šiuo 
reikalu. Įdomu šiuo atveju yra 
tai, kad jis pasistengė gauti
...••/ .................................................................................

Prieš keletą dienų Suomijos 
prekybos ministem Varno A. 
Tanner ųųyykp į Berlyną tartis 
prčkybps reikalais su Vokieti
jos valdžia. Jį tenai apspito 
grupė laikraštininkų, ir klausi
nėjo, ką jisai manąs apie Eu
ropos ateitį. Vienas nacių spau
dos atstovas paklausė ministerį 
Tanner’į, kaip jisai žiuri į “A- 
šies” planus apie “naująją tvar
ką”. Jisai atsakė:

“Aš negaliu į tą klausimą 
atsakyti. Mes suomiai dar ne
žinome, kokie yra tos naujos 
tvarkos planai.”
Tuomet jisai buvo užklaus

tas, kokia jo paties nuomonė a- 
pie Europos naująją tvarką. 
Ministeris atsakė, kad jisai nu
mato; jogei dabartinio karo pa
sėkoje susidarys Jungtines Eu
ropos Valstybės.

Jisai buvo paklaustas, ar ji
sai mano, kad bus tiktai eko
nominė; .valstybių sąjunga* Eu
ropoje.

“Ne”, atsakė Tanner, “taip 
pat ir politine — ir kodėl gi 
ne? Deja, neatrodo, kad 
Jungtinės Valstybės galės būt 
įvykdytos be karo.”
Iš - šitų Suomijos mįnįsterlo 

pareiškimų aišku, kad Suomija 
nepritaria hitleriškai “naujajai 
tvarkai” Europoje. Suomijos 
vadai — tokie kaip Tanner — 
stoja už Europos tautų federa
ciją, t. y. tokį valstybių susivie
nijimą, kuriame nebus jokios 
“ponų tautos” pavergusios ki
tas tautas (kaip planuoja Hit
leris), bet visos tautos turės ly
gias teises.

Įdomu tačiau, kad Stalino pa
stumdėliai tą Suomijos ministe
rį plusta susiriesdami — už tai, 
kad jis atsilankė “pas budelį” 
Berlyne. Jie užmiršta, kad pas 
tą “budelį” dar ne taip seniai 
važinėjo pats SSSR premjeras 
Molotov.

Suomijos ministeris Tanner 
nuvyko tartis su vokiečiais pre
kybos reikalais. O Viačeslav 
Molotov važinėjo į Berlyną su 
politiška misija. Ne gana to, 
kad jisai stengėsi sustiprinti So
vietų Rusijos ryšius su nacių 
Reichu, bet jisai dar atveže į 
•Berlyną ir visos Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos pasvei
kinimą nacių partijai!

Taigi Maskvos davatkos ge- 
riaus apie Tanner’io važiavimą 
į Berlyną tegul nęplepa.
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— Kiniečių kariuomenė šian
dien sulaikė japonų ataką čang- 
ša provincijoj.

— Vokiečiai giriasi, kad jiems 
pasisekė sužeisti kelis stiprius 
soyietų karo laivus Baltijos ju- 
rpje. 
, - ----- — —-...... ■ ■■ — *  —•
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GARSINASI

“N A U JIE NO S E”

Hitleris ir moterys
-- .a u ii „ į i į t .i

duomenų apie Hitlerio vyrišku
mą iš tų moterų, kurios, pačių 
nacių lyderių teigimu, turėjo 
būti Hitlerio šeimynos pagrin 
du. Ir įdomiausia yra ta aplin
kybė, kad beveik visos moterys, 
apie kurias Hitleris sukinėjosi, 
turi labai blogą nuomonę apie 
Hitlerio vyriškumą. Dar dau
giau. Visos iki vienos pareiškė, 
kad nenorėtų tupėti lokio vyro, 
kaip Hitleris.

Nacių biografai, aprašinėda
mi savo fiurerio praeitį, pir
miausia mini tūlą Jenny Haug. 
Kaminski tvirtina, kad tai buvo 
pirmoji moteris, prie kurios 
Hitleris “kibo”. Jenny Haug bu
vo asmeniško Hitlerio šoferio 
sesuo. Viskas buvo labai gra
žu, kol Hitlerio ir Jenny santy
kiai buvo tolimesni; bet kai jie 
pradėjo artėti, Jenny pareišku
si, kad “iš tų šiaudų — nebus 
grudų”, ir iš viešojo gyvenimo 
prapuolė ne tiktai Jehny, bet ii 
jos brolis. Kaminski dėjo pa
stangas išaiškinti koks likimas 
ištiko šiuos nacių lyderio arti
muosius, bet niekas žinių nega
lėjo suteikti.

Antrąja Hitlerio simpatija 
buvo minima Erna Hanfstaen- 
gel, artimo Hitlerio draugo ir 
aukšto nacių pareigūno Ernesl 
Hanfstaengel sesuo. Visi manė, 
kad ji bus Hitlerio šeimynos 
motina, nes ilgiausius vakarus 
praleido su fiureriu. Bet visų tų 
gražių vakarų rezultatas buvo 
tas, kad Erna ištekėjo už pa
prasto vokiečių chirurgo Sauer- 
bacho.

Kai Erna pradėjo savo arti
miesiems pasakoti apie Hitlerio 
vyriškumą, kai ji pradėjo vie 
šai pasakoti, jog jai geriau pa
tinka paprastas gydytojas, ne
gu “bejėgis” fiureris, tada ges
tapo agentai jai patarė užčiaup
ti burną. Erna Hanfstaengel ne 
tiktai užčiaupė burną, bet ir iš- 
važiovo Šveicarijon. Kad ji ir 
lėliai!^užčiaupusi burną gyven
tų, Hitleris jai davė gražių su
mą pinigų, už kuriuos ji įsigijo 
puikią vilą.

Trešiąja Hitlerio artimąja 
moterim buvo Grete Raubal, to
lima puseserė. Grote Baubai 
buvo atgabenta iš Austrijos ir 
su savo motina turėjo teisę gy
venti Hitlerio namuose Miun
chene.

Grete kelis metus pragyveno 
Miunchene, Hitlerio namuose, 
bet visas romansas baigėsi labai 
tragiškai: Gretė nusižudė. Iki 
šiam metui niekas neišaiškino 
mirties priežasties. Spauda nu
tylėjo, teismo oi’ganai negalėjo 
pravesti gilesnio tardymo, o 
Gretos motina į kiekvieną pri
siminimą apie savo dukterį at
sakydavo labai graudžiomis a- 
šaromis.

(Bus tąsa)
Stasys Dobilinis

Mokytojams liepia 
mesti propagandą

——    ■

MEKSIKA, sostine, rūgs. 22 
d. — Meksikos prezidentas Avi
la Camacho įsakė mokytojams 
kręipti visą dėmesį į mokyklos 
darbą, bet visiškai nustoti va
ryti komunistu propagandą.

Iš kabineto tapo išmestas ko
munistams simpatizuojąs švie
timo ministeris Luis Panton. 
Nhujas švietimo ministeris įsa- 
|<e mokytojams apleisti komu
nistų partiją iki spalių 30 die
nos. Mokytojai, kurie nepaklau
sys šio įsakymo, gali būti vi
siškai prašalinti iš vietos.

Komunistai labai susirūpinę 
šiais kabineto nutarimais, nes 
jie sugebėjo patraukti savo pu
sėn didelę mokytojų daugumą. 
Turėjo įtakos ir darbininkų 
tarpe, bet paskutiniu metu Mek 
sikos darbininkai jau nebetiki 
komunistų skelbiamais melais.

— Graikų karalius šiandien 
pasiekė Angliją, kur mano bu
kinai apsistoti.
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Andriejus Upits

Žiedo Perlas
(Tęsinys)

Visi laidotuvininkai žvilgte
rėjo vienas į kitą ir patrauks 
pečiais. Moterys ėmė čiauškėti 
daug garsiau^ o vyrai visu bu
riu pasuko sodžiaus aludėn sa
vo kaštu išgerti po porą alaus 
bokalų gerbiamosios ponios at
minimui.

Tiktai prįė pat tiltelio Grihta- 
lės pastorius pasivijo savo bi
čiulį ir atsargiai paėmČ jį už 
rankos, Krauzės Veidas spindė
jo pasitenkinimu ir džiaugsmu, 
girdint nusisekusio pamokslo 
pagyrimus. Ringsdorfo pasto
rius vėl pažiurėjo į jį, tarytum 
klausdamas. Ir tokiom nemalo
niom, tamsiai žibančiom akim.

—Na, kaip jums atrodo... 
Kaip aš tai atlikau?

Tiktai po valandėlės pasigir
do atsakymas:

—Ką — atlikai?
Ringsdorfo pastoriaus balsas 

taip pat visiškai pasikeitęs. 
Krauzė ėmė pykti; Nors tai te
buvo tik Savitarpe bičiulių pa
rama — bet vis dėlto... Jis juk 
visa tai iš anksto buvo surašęs 
ir šį rytą du sykiu perskaitęs. 
Tačiau staiga jis prisiminė ir 
suprato:

—Jus, gal būt, manote... Tas 
palyginimas bažnyčioj nesideri
na su mano ant kapinių pasa
kytu pamokslu. Į tai r»š galiu 
atsakyti, jog aš niekuomet per 
daug nežiūriu, kad palyginimai 
turėtų orutinę sąsają. Aš ieškau 
tos vidujinės logikos, kuriai jie 

KOTU DR-0 Blaszczynskio
• (gyduolės gaunamos 

vaistinėse, pagelbės Jurris! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto kojį. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, rfųo pefštėjintč), 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. BRUNsSžO9
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tarnauja. Juk vaizdai ir palygi
nimai tenaudotini tik tam, kad 
sukeltų klausytojuose norimą 
mintį. Universitete retorikos 
profesorius mums visuomet 
primygtinai tą pabrėždavo.

—Taip... Jie visuomet tai pa
brėžia.

—Na, ipAtote, vadinas, ir jū
sų laikais buvo taip pat. Ir kiek 
aš pastebėjau, pamokslas pada
rė gana gerą įspūdį. Kai kurios 
moterys net verkė.

—Iš tikrųjų? Bet nejaugi tai 
... geras įspūdis, jeigu jos ver
kė?

Grintalės pastorius prikando 
lupą. Ne, su juo šiandien visiš
kai negalima susikalbėti. Bet 
kadangi jis pats buvo gerai nu
siteikęs, tai negalėjo ilgai pyk
ti. O be to, juk reikėjo atsimin* 
ti savo nelaimingojo bičiulio 
prislėgtą nuotaiką. Kaip tik pir
moj eilėj reikėjo turėti tai gal
voje ir savo bičiulio keisteny
bių nesidėti per daug sau į šir
dį.

Ties dptieka, kur kelias suko
si į pastoriaus namus, jis vėĮ 
pradėjo kalbą:

—Šie kalnų žmonės yrą 
šiurkštus, tačiau geraširdžiai, 
nors ir sunkiai palenkiami. Tik 
pamanykite, manieji grihtaiic- 
čiai buvo įpratę ateiti pas pas
torių su saVo reikalais šventa
dienį dar prieš pamaldas. Ir 
anksčiau, prieš man čia atvyks
tant, gyvenęs pastorius su visu 
jų buriu eidavęs iš namų baž
nyčion. Ištisus metus aš kovo

jau su šiuo papročiu, bet paga
liau vis dėlto pasiekiau tvarkos. 
Truputis pagarbos parapijos ga
nytojui niekuomet nėra kenks
minga.

Ringsdorfo pastorius nieko 
neatsakė į tai, nors ir atrodė, 
kad klausosi. Tačiau Krauze, 
matyt, jokiu būdu negalėjo ty
lėti. Tur būt, pradėtoji tema j£ 
labai domino. O, gal būt, ji tu
rėjo kokią n^rs sąsają su šios 
dienos pc. p % vedimais.

—Aš tuiėjau atleisti iš tarny
bos senąją tarnaitę, nes ji labai 
prastai lygino apykakles. Aš 
kiekvienais metais siuvuos nau
ją apsiaustą — siuvėją turi U 
dar iš universiteto laikų. Tatai 
atseina truputį brangokai, bet 
ką padarysi, kad musų amate 
kitaip negalima. Dabarties žmo
nės kreipia labai didelį dėmesį 
ir į orutinę pusę.

Jis pritilo, atsiminęs, kad jo 
bičiulis eina apsivilkęs nublu
kusiu apsiaustu, su dviem sa
gom ties liemeniu. O jei gėriai) 
įsižiūrėti, tai galima buvo ma
tyti ponios Korstienčs dailiai 
užlopyta apsiausto alkūnė;

Bet Grintalės pastoriui kaž
kas nė valandėlės nedavė ramy
bės. Jis nusiėmė bare tą sU bum- 
bulėliit Viršugalvy] ir vėl užsi
dėjo ant galvos. Jis ištiesė ran
kų, kad tirštai pakely sužėlusių 
dirvuolių galvelės slystu jam 
pro tarpupirštes... Su bato gale
liu paspyrė apvalų akmeniuką, 
pažengęs keturis žingsnius vėl 
paspyrė jį, ir patenkintas šyp- 
šojosi. Tada jis vėl prabilo:

—Ar jus pastebėjote tą liek
ną mergaitę stovėjusių dešinėj 
pusėj šalia jūsų? Ji vilkėjo ru- 
žavą suknelę ir baltas apatinis 
matėsi pro padalkas.

Ir nutilo, išvydęs savo bičiu
lio sustingusį, aklą žvilgsnį. 
Bet, matyt, tas žiurėjo į ką ki
tą ir staiga, parodė ranka į' se
ną kriaušę, augančią ant upės 
kranto, beveik be balso ištarda
mas:

—Čia ji mėgdavo sėdėti sau
lei leidžiantis. i

Pastoriui 'Krauzė ' palingavo 
galva ir mėgino paguodžiančiai 
atsidusti; Bet ši diena buvo per
daug gerai jam nusisekusi, kad 
jis (Jabar galėtų pilnai pritarti 
liūdnai savo neįainiingojo bičiu
lio nuotaikai.

—Tatai praeis, mielas drau
ge. Laikas gydo visas žaizdas, 
— taip pat ir giliausias širdies 
žaizdas.

Šis bąnajiįs, kąscĮięį) kartoja
mus posakis patiko jam pa
čiam. Poilia f^orstienė galėjo 
būti rami — jis kiek galėdamas 
atliko savo pareigų.

0 šit ir ji pati iš verandos 
jau plojo jiems. Grintalės pas
torius pasiskubino atsakyti; Jo 
drattgas išlaišVinb rankų ir pa
silenkę prie nedidelio geltonų 
rožių krupiOį augančio čia pat 
už vartų.

—Toj vietoj ji prieš trejus 
melus pamėtė mažą, žalią žie
do akelę:

Gerų laiko valandą Fogelis 
stebėjo žole apaugusį kiemo 
grindinį, susilenkęs ir lyg vai
kas aplipk tųpinėdamąs; Pasto
rius Krauzę patraukė pečiais, 
matydamas tokį vąikišktimų. 
Jain tuojau dingtelėjo galvot/ 
nadja tema pašnekesiui valgant 
pietus. Kaip tik tuo pačiu aki
mirksniu jis atsiminę kažkur 
Skaityto ar girdėto eilėraščio 
žodžius, kuriuos truputį patetiš
kų topų ir padeklamavo:

Pąs Leben gilt geringe, 
gleich einen gęldenen Ringė, 
aus deni die Perle fiel. 
(Gyvenimas yra mažavertis, 

kąip ir tas aukso žiedas, iš ku
rio iškrito perlas. — Vert.)

Ir nusigandęs žengė žingsnį 
ątgųl, tarytum gindamasis ir 
tiesdamas į priekį rankas.

Pastorius EogelĮs jau stovė
jo atsitiesęs. Jo pageltęs veidas 
dabftf pąšidafė pilkas, lyg že
me, o tamsiuose įdubimuose 
dęgė akys. Tarytum nuo tų 
akių gindamasis Krauzė ir bu
vo ištiesęs į priekį rankas. -

Taip, taip.*, visiškai taip...

“Čėringes” Strei
kuotojas

NaTJJIEN V-ACME Telepholu
Jack Cover iš Muskegon, 

Mieli., vienuolikos metų 
bernaitis, kas savaitė gauna 
po 50 centų “ččringės” iš
tėvo. Aną dieną jis pastatė 
tėčiui “reikalavimą”, kad 
suma butų pakelta iki 75 
centų savaitei. Tėvui atsisa
kius, jaunasis Jack paskel
bė streiką ii’ pradėjo pikic- 
tuoti namus. Streikuotojas 
sako: “Penkiasdešimt cen
tų toli neina šioj gadynėj... 
kinas, saldainės ir aiskry- 
mas pabrango...”

Aus deni die Perle fiel...
Gerai, kad ponia Korstienė 

buvo čia pat ir išblaškė šią ne
jaukią būklę. Persivilkęs kitus 
rubus ir sėsdamasis užstalėm 
Gr.’.ntalūs pastorius nesiliovė 
kaltinęs savę^ujž tokio neapgal
voto eilėraščio padeklamavimą. 
Juk j.o bičiulis jau ir taip bu
vo nepataisomas melancholikas 
kurį nebederėjo dar labiau lin
dinti. šiuo atveju tik išsiblašky
mas ir linksmumas begalėjo ką 
pagelbėti.

Srėbdamas buljoną, jis kart
kartėmis žvelgė į Fogelį. To 
veidas Įebębuy^į toks pat pilkas. 
Todėl plaudamas sau gabalą 
kepsnio, jis truputį pajuokavo 
su ponia Korstienė. Ar ji ka
daise taip pat nenešiojusi ruža- 
vos suknelės ir ar jai nepatikę 
raudonos kurpaitės, surištos 
kaspinėliu, kurio mazgas pa
nešėjo į rožę? Bet ponia Kors- 
liellė buvo tyli ir drovi. Pirštų 
galais ji vaikščiojo aplink sta
lą ir kraipydama galvą paėmė 
visiškai nepaliestą savojo pono 
lėkštelę.

—Bet kodėl jus nieko neval- 
gotej ponas pastoriau?'

Atsakymo nebuvo. Valgyda
mas ryžius Grintalės pastorius 
dar kartą bandė išmėginti sa
vąjį išblaškymo metodą. Šis pa
tiekalas jau nuo senų senovės 
esąs jo silpnybe. Kartą, dar bū
damas studentu, jis restorane 
to patiekalo suvalgęs ištisas dvi 
porcijas, visiškai užmiršęs, kad 
pinigų teturįs sumokėti tik už 
vieną. Ir tada t<4kę užstatyti ki
šeninį peilį ir motinos dovano
tą užrašų knygutę.

Bet iš tų juokų juokėsi tik jis 
vienas pats. Tiktai geriant vy
no butelį, kurį ponia Korstienė 
atnešė tiesiog nuo ledų iš rū
sio, jis tikrai atgavo senąjį sa
vo linksmumą ir su ypatihgU 
pasitenkinimu galėjo atpasako
ti daugelį tikrai vykusių anek
dotų iš pastorių gyvenimo. Ger
damas antrąjį vyno butelį, jis 
jau nebelaukė, kad juoktųsi ki
ti. Raudono vyno rūgštokas 
kvapas svaigino jį, hesileidžiari- 
ti vakaro saulė metė kambariu 
"geltonų atspindį, pro atdarą 
langą iš kalnų pjaukė geliamos 
bandos varpelių skambesys ir 

lengva, drėgna vėsuma glostė 
įkaitusį veidą. Jei nebūtų prie
šaky šio pilko bičiulio veido, jis 
tikrai manytųsi sėdįs kur kavi
nės verandoj ar laimingai pa
krikštyto kūdikio gimtinėj.

Kai nusileido saulė, Grintalės 
pastorius atsikėlė iš užu stalo ir 
ruošėsi eiti namo. Tik tiek jam 
ir bebuvo likę laiko, kad spėtų 
ligi visiškai sutems taku pereiti 
per kalnus ir anoj jų pusėj e- 
santį pušyną.

Jis sudavė plaštaka savo 
draugui per petį.

—Galvą aukščiau, drauge! 
Mes dar gyvensim! Musų parei
gos reikalauja vyrų, kurie ne
linksta ir nelužta. Einam, pasi- 
vaikščiosim tylame ore. Tyrus 
oras kaip tiktai ir yra patys ge
riausi vaistai prieš blogą nuo
taiką.

Poina Korstienė, nešina savo 
pono kepure ir apsiaustu, išsi
skubino paskui juos verandom

—Jums bus šalta, ponas pas
toriau ! Ponas pastoriau!

Bet tie abu jau buvo tolokai.

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon
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Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai* ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

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

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.
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Grintalės pastorius kažką jai 
dar atsakė. Tada jie abu pasu
ko už kalvos kampo ir dingo 
už akacijų tvoros.

Ponia Korstienė palingavo 
galva ir atsiduso. Gerą valandą 
ji dar žiurėjo į tą pačią pusę.

Pastorius Krauzė labai norė
jo kalbėti. Jis kažkodėl tarytum 
jautė, kad jo bičiulis buvo įsi
kalęs sau galvon kažkokią kvai
lystę, kurią būtinai turėjo iš
reikšti žodžiais. Prietemoj jis 
daugiau nebegalėjo taip ryškiai 
matyti savo bičiulio veido. Be 
to, nuo išgerto vyno jautėsi 
daug drąsesnis ir savarankes
nis. Jis pradėjo kalbą tiesiog 
nuo paties svarbiausio:

—kodėl jus, gerbiamasis bi
čiuli, visą dieną taip keistai žiū
rite į mane?

Dideliai jo nuostabai Rings
dorfo pastorius šį kartą atsakė 
tuč tuojau ir, rodosi, visiškai 
noriai.

Aš žiuri u ne į tave. Aš žiūrit! 
į veidrodį.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SBEET METAL CO.

3216 S; Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

kliedi
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
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 

k ... i ■ __  -___ _

® FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

- —

Sopinę 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

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.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS,
173d Šo. Halsted SL, 
Chicago, Iii.
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RAY EDMUNDSON NAUJAS CIO ILLINOIS 

UNIJŲ TARYBOS PIRMININKAS
S. Levin Išrinktas Vice-Prezidentu

Progressive Mine 
Workers Išmetė
J. Ozanic’a

P. GALSKIS RAŠO IŠ TOLIMO PORTLAND, 
OREGONE

Šis Bei Tas Iš Westų

Policija Suėmė 
Jauną žmogžudį

TAYLOR
ROSARY

VILA 
KOLEGIJAI

SPRINGFIELD, III. — Pir
moji konvencija CIO unijų Illi
nois valstijoje sekmadienio va
kare užbaigė sesijas išrinkdama 
valdybą naujai suorganizuotai 
CIO unijų Illinois valstijoje ta
rybai.

Pirmininku delegatai išrinko 
Ray Edmundsoną, United Mine 
VVorkers viršininką valstijoje 
ir karštą J. L. Levviso šaliniu- 
ką.

Nežiūrint komunistų opozici
jos pirmu vice-pirmįninku bu
vo išrinktas S. Levin, Amalga- 
meitų unijos Chicagos skyriaus 
viršininkas.

Antru vice-pirmininku buvo 
išrinktas Robert Travis, iš ūkio 
mašinų unijos.

De Laurie — Sekr.-Ižd.

Paskyrė William Keck’ą Gene- 
raliu Viršininku.

iš Department

iš Mine, M iii

United Canne-

Ll. — Neti- 
įyyko AFL 
Workers of

Sekretorium-iždininku kon
vencija išrinko Frances de Lau
rie iš plieno unijos. Į valdybą 
taipgi įėjo CIO lyderiai:

Al Glenn ir Philip Lambert 
iš Auto Workers;

Hugh White ir Edward Hec- 
kelback i* UMWA;

Lewis Haynie ir Roy Woods 
i< Steel VVorkers;
( Herbert March iš skerdyklų 
unijos;

S. Bissman ir Stephen Skala 
iš Amalgameitų;

Gerald Fielde iš ūkio mašinų mynės priežiūroje.

unijos;
Ernest Di Maye, iš Electrical 

Workers;
Nicholas Blattner iš Furnit- 

ure Workers;
Leonard Levy

Store Workers;
Angelo Berdu 

and Smelters;
John Sbeed iš 

ry, ir
Louis Goldstein iš Fur and 

Leather Workers.
Prieš Sales Taksus.

Taryba užlaikys raštinę Chi
ca goję.

Užbaigdama sesijas, konven
cija pasisakė prieš sales taksus, 
reikalavo pravesti valstijinį ai- 
gų-valandų įstatymą, ir pasmer
kė kongresinaną Dies.

SPR!NGFIELD, 
ketos permainos 
Progressive Mine 
America unijoje.

“AFL prezidentui William 
Green rekomendavus”, iš parei
gų buvo prašalintas generaiis 
Progressive unijos prezidentas 
Joe Ozanic, iš Mouth Olive, III.

Sujungė Raštines.
Unija sujungė savo centrali- 

nę raštinę su Illinois valstijos 
raštine ir naujuoju viršininku 
paskyrė Wihiam Keck’ą, Pro
gressive Mine Workers Illinois 
distrikto vadą.

taip

Kūdikis žuvo 
Įkritęs Į Karšto 
Šarmo Kubilą

Išbarstė Sunaus
Pelenus Ant
Tėvų Kapo.

an-

AURORA, III. — Copley ligo
ninėje mirė 8 mėnesių kūdikis 
Jerry Lamoreaux, kuris pereitą 
šeštadienį įkrito į kubilą šarmo, 
kurį jo motina buvo ką tik iš
virusi. Ji išėjo valandėlei iš bu
to, palikusi kūdikį 15 metų kai-

. AURORA, III. — Pereitą, 
/tradienį mirė ūkininkas John J. 
Cass, 75 m.a.

Pildydami jo prašymą, du ve
lionio draugai krematorijoje su
degino jo kūną, ir v’akar išbar
stė jo pelenus ant tėvo ir mo
tinos kapo Plano kapinėse, Ken- 
,dall apskrityje.

Apiplėšė Automobilį 
Ant Vieškelio

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Jf. CuDeiluS
SENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-^7 So. Hermitagt A po. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonu LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE Dyiial CHICAGOS DALYSI

DEERFIELD, III. — Prie 
Deerfield ir Wilmot vieškelių, 
netoli Deerfield kaimo, du gin
kluoti banditai sustabdė, kelei
vinį automobilį. Nuo jarne va
žiavusių atėmė apie $400 bran
genybių ir pinigų.

Apiplėštieji yra Ernest Lamm 
ir žmona, nuo 1057 Central 
avenue.

Mirė Pirmo Chica 
giečio Įpėdinis

KJUuuykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
me4UK 10:00 vaL ryto ii WHIP stoties (1524 K.) 

Su POVILU SALTIAUERU /

Laidotuvių Direktoriai

X

1'*^, 
;■<!* 

į W

y-

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Esat IMth Street Tel. Pulhnan 1274

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
___________________ Telefonu YARDS 141>._________________

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

IIHtlHIHItmilHHIIIIIIUIIHIIHllb

Ambulance

ir Naktį

NARIAI Patarnavi
Chicagos,
Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

mas Dieną

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

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

j. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

1646 West 46th Street

EAST CHICAGO, Ind. — Iš 
Whiting, Ind., šiandien 1-mą po 
pietų laidojamas Henry Edwin 
Beaubien, kuris mirė šeštadie
nį, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Jisai buvo anūkas Mark Beau- 
bien’o, vieno pirmųjų cbicagie- 
čių, kuris užlaikė pirmą Chica
gos viešbutį-alinę, Sauganash 
Hotel.

Arkliai Sumindžiojo 
Mergaitę

, čia, kaip ir visur, baigiasi va
sara ir laukiam rudens, Vasara 
buvo labai graži ir vidutiniškai 
šilta. Apie savaitę laiko, gali
ma sakyti, turėjome- karščio, 
siekė 100 ir 104 laipsnių šilu
mos, o naktimis vėsu — 
kad vasara buvo ideališka.

Dabar jau turime gana tan
kiai lietaus ir oras yra aukš
čiausiai—■ 70°, o žemiausiai — 
55 ir 50. Rytinėj dalyje Orego
no jau pasirodė šalčio, mat, ry
tinė dalis Oregono yra daug 
aukščiau, negu Portlandas. Te
nai yra daug šalčiau rudeniop 
ir žiemą būna didelitį. Šalčių.

Vakarinėje dalyje Oregono 
dar znenuimti vaisiai kaip tai: 
kriaušės, obuoliai ir kiti pro
duktai. Nors sezonas jau yra 
kaip ir prie pabaigos, bet daug 
augmenų dar nenuvalyta nuo 
laukų.

čia buvo didelis trukumas 
darbininkų, per tai daug užsi
liko nenuvalytų , laukų ijr savi
ninkai turi didelių nuostolių.

VVillamette Steel and Iron 
Corp. ga. užsakymą pastatyti 
du didelius aivus už $24,000,- 
000.00 ir čia turi didelį nema
lonumą, nes negali gauti užtek
tinai išlavintų darbininkų: abel- 
nai, visose didesnėse industri
jose jaučiama trukumas darbi
ninkų.

Svečiai Iš Chicagbs
Tai, netikėtai atlankė Port- 

landą netikėti svečiai iš, Chica
gos K. August, ^Julija August, 
ponia Rimkienė, Julijos sesute, 
ir jaunas Augustas, studentas 
iš Benton Harbęr, Michigan. Jie 
buvo apsistoję pąs Kviklius; bet 
labai trumpam IKikui. Rūgs. 9- 
tą atvažiavo po piėt, o 10-tą iš 
ryto išvažiavo į :Šan Francisco, 
atlankyti J<. Augustą, kuris tar
nauja tenais laivyne. ■ r * ' * *

Gavau atvirutę nuo Augustu 
iš Buena Park, California. Sa
ko, kad traukią^Įįnk Chicagos, 
gal jau ir pasiekę už keletą die
nų. Jie daug apvažiavb ir daug 
matė įvairių ir žingėidžių Vie
tų kaip Canadojį’Uip Su v. Val
stijose. .k :
Burton K. Wheeler Turėjo Ne
smagumo Iki Gavo Svetainę
Senatorius Burton k. Wheel- 

er važinėja su prakalboms po 
visą Ameriką. Jam ir čia buvo 
paskirta būt su prakalba, bet 
negalėjo gauti svetaines, nes čia 
žmonės yra kitokios niiomonėš 
.. ...... . .■,, ... ..

tie
or-

negu Wheeler — tad ne sim
patizuoja tokiems kalbėtojams. 
Per čielą savaitę laiko vedė de
rybas, bet galiau jau parenda* 
vo salę 22-ai šio mėnesio Mu- 
nicipal Auditcirium, kur telpa 
2,500 žmonių.

Vietos Lietuviai
čia nėra perdaug lietuvių, 

labai išsiskirstę gyvena, ir
ganizacijų trūksta. Nors yra 
čia pora draugijėlių, bet nevisi 
simpatizuoja joms, nes jas kon
troliuoja Maskvos davatkos. Tu
rėjau progos sueiti su keletą 
lietuvių, kurie jau senokai ap
sigyvenę ir finansiškai gerai 
pasilaiko.

Paul Atko (Atkočiūnas) tu
ri apartmentinį namą, iš kurio 
daro sau gyvenimą. St. Kvik- 
lis tai yra senas Chicagietis ir 
Naujienietis, kuris daug metų 
kaip Portlande gyvena. Jis yra 
geras čeverykų perbūdavote jas 
ir geras žvėjininkas. Jam gerai 
sekasi žvejoti. Sugavęs yra ke
letą Sturgeon virš 50 svarų.

J. Trannas taipgi senas Chi
cagietis, kuris yra vedėjas rū
bų siuvyklos.

Dar neseniai apsigyvenęs tik 
inuo 1938 m., tai Joe Vaisin su 
vžmona. Turi gražų namą ir daug 
vaisinių medžių. Labai graži 
vieta. Vaisinai gyveno Berwyn, 
III., buvęs kontraktorius. Labai 
^draugiški žmonės. Visi duoda 
labų dienų seniems draugams 
Chicagiečiams.

Kaltinamas sargo nužudymai
18 metų Willie Norvell’ui du 

kartu pasisekė pabėgti, bet tre
čią kartą policija galiau jį su
ėmė skiepe ties 1564 Lake st.

Būrio policistų vejamas jisai 
šokinėjo nuo stogo į stogą, 
bandydamas ištrukti nuo jų 
kulkų, bet galiau buvo sučiup
tas. Jisai gyvena ad. 1958 Hub- 
bard Street, ir yra kaltinamas 
nužudymu sargo Mitchell Het- 
mano, laike apiplėšimo Szunny 
and Sons baldų sandėlyje, 2130 
Fulton Street.

Du Norvell’o talkininkai bu
vo suimti anksčiau.

C. Taylor, prezidentoMyron
Roosevelto asmeniškas atstovas 
Vatikane padovanojo Rosary 
kolegijai River Foreste, Ilk, sa
vo vila “Schifanoia”.

P. Galskis.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugi j os Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

WINNEBAGO, III. — Pasi
baidę arkliai ūkininko Falkne- 
rio ūkyje mirtinai sumindžiojo 
jo 11 metų dukterį Laurą Lou. 
Kita mergaitė išsigelbėjo.

Berniuko “Streikas” 
Prieš Tėvus 
Pasibaigė —

50c geriau negu 0

12Mich. —
Jack Clover 

pradėjo pikie-' 
namus, reika- 
tėvai pakeltų

MUSKEGON, 
metų berniukas 
“sustreikavo” ir 
tuoti savo tėvų 
laudamas, kad
jam nuo 50 iki 75 centų savait- 
pinigius kinoteatrui, “aiskri- 
mui” ir panašioms išlaidoms.

“Streikas” greitai pasibaigė, 
kai motina berniuką painfor
mavo, kad streikieriai paprastai 
negauna algos, todėl ir jisai ne
gaus nei savo 50 centų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

a

Nušovė Moteriškę.
Pats Bandė
Nusišauti

MARION, Ind. — Po ginčo 
su 47 metų našle, su kuria drau
gavo, 59 metų Toni Š. Ctawley 
ją nušovė, po to pats baridė nu
sišauti. Jisai pavojingai susižei
dė.

Moteriškė buvo Delphia 
Muchmore. Crawley irgi našlys.

Dar Vienas Rep. 
Lyderis Už 
Rooseveltą

OSHKOSH, Wis. — William 
J. Campbell, Wiscdhsiho re- 
publikonų lyderis pasakė kal
bą savo partijos nariams ra
gindamas juos užmiršti politi
nius skirtumus it šiaiile krizy- 
je visomis spėkomis temti pre
zidentą Rooseveltą.

^isai smarkiai atakavo Lind- 
berghą ir šen. Whečlerį.

Mano 20 metų praktikavimas
• ' jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

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 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal 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 HEMlock 7899 
Namų tel. REPublfe 4688

3

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

kitUmetu^aidaktarai
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(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

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. HFMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Ėmergency: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

..<• „TŠ.RUSIJOS „u
Gerai lietuviams žinomas per Ą9 

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. JRth St., "eto’i Monran 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

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
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALnmet 6877.

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

Room 2014 Tel STAte 7672
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory M79

Garsinkitės “N-nose”



Antrąilien., rtigsejo 23,1941ANGLIJOS BOMBARDAVIMU IK AMERIKOS AUtOMOBlLtU AUKOS
VottfeffjDš bttihbbftešiai <A- gi i jos bombardavimu6šb žifvm 

šiųjų* oultDš keliais tulstafnčiais 
viršija Amefikoš automobilių 
aultaš, bet sužalotais asmenimis 
Amerikos automobilių nelaimė
se aukos viršija Anglijos bom'- 
bardąvimus arti 24 kartus. To
dėl lieka labai maža vietos ,pa- 
sirinkimui, kurie pavojingesni 
žmogaus gyvybei ir sveikatai': 
Vokietijos karo bombonešiai ai’ 
Amerikos taikoje važinėjantieji 
automobiliai ?

Vokietijos karo bombonešių 
žudomus Anglijos gyventojus 
vadiname herojiškai žuštian'čiais 
ir sužalojimus pariešftnčiais ko
voje savo' tėvynės ap^yniib’u'i 
nuo brutališlių ūžptiblikų; fu6 
tarpu AmeriŪoS nėlaiiiieš'ė nėra 
nieko nei herėjiško, nėi garbin
go/ Tai išdavos papraštč ame
rikoniško neatsargumo bei ne
pateisinamo skubėjimo. Daž
niausiai automobilių nelaimės 
įvyksta taip vadinamų pasisma
ginimo pasivažinėjimų metu1, 
kuomet, rodos, nėra reikalo nie
kam skubėti. Bet Amerikos gy
ventojas negali susilaikyti nuo 
skubėjimo net poilsio metu'. 
Skubam dirbti, skubam valgyli, 
skubam miegoti, skubam besi
linksmindami ir besismaginda
mi, skubam gyventi ir skubam 
mirti... Ko vertas tokis vien ne
paprastu skubėjimu paremtas 
žmogaus gyvenimas,

džiausiu įnirtimu bombardavo 
Anglijos miestus. Tūkstančiai 
tonų smarkiausiomis sprogsta
momis medžiagomis pridėtų 
bombų paleista iŠ oro aut Ang
lijos miestų. Kasdien skaitėme 
lafltrtfščiuošė Šiurpulingas žhria’s 
a01e An^fijols miestų gyvento
jų pagyvenamą?’ šio karo' tra
gediją. žudymas* ir žalojimas 
riet i¥i6tėrU it* valkų tai — prie
monės modėriiinio karo priešui 
nugalėti.

Beskaitant laikraščiuose ži
nias apie Anglijos miestų boM- 
bardavimus, žmogus manytum, 
kad didieji Anglijos miestai vi
siškai sugriauti ir nė vieno gy
vo 6r sveiko gyventojo juose 
rtefielikę. TėčiaU taip nėra. Angt 
lijds miestų bombardavimai už
muštų ir sužalotų ž/ilohii/ au
komis dar nepalenkia Amerikos 
gyventojų neatsargumo aukų.

Anglijos miestų bombardavi
mo oficialės aukų skaitlinės sa
ko, kad nuo pereitų metų pra
džios birželio mėnesio, iki bir
želio 1 dienai šių metų, visosė 
iš oro’ afakosė priėŠ Angliją įrž- 
rtiuŠta’ civilių gyventojų 41,150 
asnienų ir sužalota 53,037 as- 
m’enyš. Žinoma,’ baisi padėtis, 
kuomet tiek užmušta ir sužalo
ta nekaltų beginklių žmonių ir 
nemažam skaičiuje moterų, yai- 
kų ir senelių. Juo baisesnis fak
tas, kad tiek beginklių žmonių 
išžudyta sąmoningai.

Bet štai kitos skaitlines,’ ku
rios parodo, kas dedasi nnisiį 
Amerikoje, kurioje dar nė vie
na karo bomba nenukrito. Pa
ėmus tik vienų automobilių ne
laimėse žuvusias ir sužalotas 
atikas, turime štai ką: 194.0 me
tais Amerikoje automobilių ne
laimėse žuvo 31,409 asmenų ir 
sužalota 1,320.000 asmenų. An-

MMMRMlU

i

t?

tRštftŽ FA^ltAUSKIENE, 
.po _ tėva|s . Juraškaite 
Gyv, Orland Park, Iii.

Automobilių nelaimių tyrinė
jimo ekspertai teigia, kad ili'a- 
žian'srai 74 nuošimčių nelaimių 
galima išvengti, prisilaikant di
desnio atsargumo ir susilaikant 
nuo bereikalingo skubėjimo. 
Todėl reikėtų kiekvienam Ame
rikos automobilistui pagalvoti 
apie savo ir kitų žmonių sau
gumą? pirma, negu jis paima į 
rankas automobilio vairą ir pa1- 
leidžia motorą.

Šertas Pašalius1.

rugsėjo 20 d., 4;00 Vai. paplėt', 
1&4I m., sulaukus pūsėš am
žiaus, gimus Tauragės aps
krity, Kvėdarnos parap.

Palikp dideliame nuliūdime 
vyrą Matėu$ą, penkis sūnūs: 

1 Vladfslovą ir marčią Petronė- 
; lę^ Ąntaną ir marčią Belle, 

Mateusą ir mąręįą, Bronisla'; 
v4, Juozapą ir tiiarčią- Lucia', 
dukterį Uršulę,, .tris brolius: 
Kazimierą, Juozapą t įr . Ręųą 
Juraškus ir jų šęimas, pusbro
lį Juozapą Jurašką ir jo mo
terį Oną ir 3. ąnųkus. Lietu
voj paliko sčsĮeil Onįirdaug 
giminių, draugų fi* pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 3319 So. 
, Ųituanica Avė.—Mažeikos k.

La dotuvėš įvyks- treciadicriį, 
1 rugsėjo 24 d., 8:30 v... ryto įj 

kopi.. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kuriojč atsibus gedu’- 

\ lingu.; ’.čanialdcš , u^ velionės 
, sielą, o iš . Įen bus nulydėta 
■ į Šv. Kazimkro kapines’.
f Visi a. a. Uršulės Jankaus

kienės giminės, draugai ir pŠ,- 
. žjstąmi esat nuoširdžiai kvie- 
1 čiami dalyvauti ląidofuvės’e ir 
' suteikti jai pąpkųtinį patar- 

tiavimą ir at^isvęikinitiią'.
Nuliūdę: liekame: Vyras, 

j §unai. Broliai, Sesuo, Mar
čios ir Giminės.
. Laid. Direkt. J. F. Radžius, 

Tel. CANAL 6174.

jOnas' norLka; jr.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo .21 dieną, 11:45 vai. 
ryto 1941 m., sulaukęs 25 me
tų amžiaus,’ $mę[s Chicago, 
III. Paliko didėliame nuliūdi
me mylimą motiną Juzefiną, 
.po tėvais Prėlgauskaitę, tėvą 
Joną, s'ėserį’ Jbhanną ir švoT 
gėrį Liudviką Antanavičius, 
ciocę Antaniną Kišelienę, jos 
vyrą Petrą, pusseserę Oną 
Junevičienę^ jos vyrą Alek
sandrą, giminaitę Aleksandrą 
Zavąckienę, jos vyrą Mykolą 
ir jų šeimyną ir daug kitų 
giminių ir draugų. Kūnas pa
šarvotas namuose 5924 , So. 
Ma'plėW0'od Avė., Tėl. Rep.

j

> 6140. ,
Laidotuvės įvyks ketvirta^ 

. cueriį, rugsėjo 25 d., 8:30 vai', 
rytfo iš nartių į Gimimo’ Pati. 
$v. parapijos 
r:oje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. , t,

Vikf a. a. Jono Neteka, Jr. 
giminės, draugai ir pažįsta-

bažnyčiąr kų-

H

i

Lokomotyvas Sustojo Laiku
NA,W IENOS, Chicago, iii.

>>

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

POPĮERIO baksų opeyuotojos, pa
tyrusios prie uždengimo mašinų, 
S. S., Stayer. Pastovus darbas. Am
erican Set-Up Box, Ine. 152 W. 
Walton.

MERGINA—moteris bendram na
mų darbui. Savas kambarys, nerei
kia virti, neplaus langų. Mylinti 
vaikus. $9. NEVada 9808, Dr. Mar- 
cus.

MOTERIS BENDRAM. NAMŲ 
darbui. Virti. Nereikia skalbti. Sa
vo katiibarys. šaukite 9 iki 12 A.M, 
CRAwford 1826.

Mil'lLI io?r’

___________

. ACME-NAUJIENŲ Teiephoto
T St'. Lo’iirs’ važiuojančio traukinio lokomotyvas užvažiavo ant atidaryto 

golžkelio' tilto virš Chicagos upės ir jei nebūtų laiku sustojęs, tai visas trauki
nys blitų upėn nugarmėjęs.

rž »ii..ut—i..-a. ' ,1 ...Į , * utį1 V ibifcJ

CLASSIFIED ADS

100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 
Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Ištirpkite 
amatą arba įvairų darbą. Samdy
tojai išmokins. Naktinis ar dienos 
darbas. Algos $15 iki $25. Visi dar
bai 8 valandas 5 dienas. Garantuota 

TRIANGLĖ AGĘNCY,
25 EAST JACKSČN BLVD. 

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RErtDUOJASI FURNIšIUOTAS 
kambarys. Ženotai porai arba pa
vieniam. Gali valgyti pasidaryti. 
3856 So, Washtenaw Avė., 2 aukš
tas.

3 KAMBARIAI ANT RENDOS 
dėl suaugusių, pečiumi-šildomi, 
šviesus, viskas vėliausios mados. 
3325 W. 63rd PI., antros lubos iš 
užpakalio.

REAL ESTATE FOR SALĖ 
Namal-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį ,a j>asi rinkimą’ namų 
pirkti už cash arba mainais, Norint) 
jirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tątnavimo' šaukite; * . * 
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTĄTE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tėl. YARDS 1001.

Kchtoje ątsako j $oti- 
sėvėltd laišku

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
22 d. — Tvirtinama, kad prin
cas Konoje jau atsake į prezi
dento RoOsėvelto raštą dėl ga
limų taikos sąlygų Pacifike ir 
Azijoje.

JAponų ministeris Wakasugi, 
kuris vyksta j Washingtoną, 
veža princo Konojes notą.

Spaudoje nieko nebuvo skelb
ta apie Rodševelto atšakymą, 
bet diplomatiniuose sluoksniuo
se žinoma, jog prezidentas pa
darė konkrečius taikos pasiūly
mus japonams.

Bulgarė karalius ne 
važittOš Vokietijon
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22 d./ — Vokiečių agentūros 
skelbia, kad- bulgarų karalius 
nevažiuos Vokietijon ir nesima
tys su Hitleriu.

šiuos gandds, sako naciai, už
sienyje skleidžia sovietų agen
tai, kurie pasiuntė parašiutinin
kus į Bulgariją tiltams griau
di. ■/ LuoHin’

Užsieniečiai stengiasi pakenk
ti geriems vokiečių ir būlgarų 
santykiams, kad karan butų 
įtraukta Turkija ir Bulgarija.

TAUPYMO RANKUTĖS

Universal Savings and Loab ma'i. Šią sdvti;itę musų atstovai 
Association duoda kiekvieharrt Į 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium Lankutes visai ne- : 
mokamai, tik reikia atidaryti j 
taupymo serų sąsjcii'.ą Univer-

atsilankys į jūsų namūs ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

,1 Kiltie iickijrilč progos susi
tikti su musų atstovais, galite

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

spauštuveF 
REIKALINGAS 

DARBININKAS
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

MARQUETTE PARKE, iš prie
žasties mirties, parsiduoda 6 kam
barių m'urinis bungalow, 2 karų 
garadžius. Teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas. Įmokėti $1,000.00. 
Randasi ant Rockvvell St. netoli 
63rd Street.

Turime visokių kitokių bargenų, 
namų ir farmų, galima pigiai pirk
ti arba mainyti. C. P. Suromskis, 
6921 S. Western Avė., Telefonas 
REPublic 3713.

5 rpi, esat nuoširdžiai kviečiami £ 
dc’yVa'ūįi laiddtuvės-2 ir su- 

? tbikti jam .paskutinį, patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
} Motina, Tė vas, Sės u d, švog'e- 

riš, Girtybės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių dičektoriuš J. Liule-
; vičiuš, Tel. Laf. 3572.

(ion, 1739 Š. Įhdsted Si. Tąsyk 
gausite šią bankiit^ hcmoRa-

ings and- Loan Asšččiatioh raš- 
tiiię, 1739 S. illhlštcd' St.

ASSOCIATION OF LITHUA- 
NIAN PROPERTY OV/NERS OĘ 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rast., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

REIKALINGI VYRAI, kurie ga
lėtų dirbti ant mąžų Punching 
Press. Gera mokestis, darbas ant 
visados. Ateikite: $ecurity Mfg. Co., 
625 W. Jackson Blvd., 6 aukštas.

VAIKINAS, 16—20, dirbti viduje 
pieninėje. Pastovus darbas. LAWn- 
dale 8332.

NEPAPRASTAS PIRKINYS: 
Marų. Manor, modernus 10 f 1. 2 po 4 
kambarius fialai, 2 .po 5 kambarius. 
Stokeris, table top pečiai, elektri- 
kinė refrigeracija, kampinis namas. 
Daugiau informacijų norėdami 
kreipkitės E. Welling, Wm. T. Fle
ming and Co., 6322 So. Western 
Avenue. REPublic 2801.

PATYRĘ LATRE ir Milling ma
šinos operuotojai. 1724 Walnut.

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

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY- 
B A 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirin., 3141 So. Halsted 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220

jŲnion Avė.; Itelix Kasper—fin. 
irąšt., .3^4 So. Lowe Avė.; Juo
zapas,- Balčiūnas—ižditiinkas, 3200

1 So/' Lov/e Avė.; Walter Dulęvi- 
: čius—kontę. rašt., 8728 Hatper 

Avė.; Martinas Plėnis^—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 

■> Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis ■.—koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk- 
tądienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South

; Halsted St.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠLYGINTI PALIKIMĄ: 879 No. 
Pauliųa, muro namas, 6 ilatai, 4— 
3’s 2—4s Hammann Realty Co., 805 
N. Clark, SUPerior 1737.

St.;

So.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

■ PARDAVIMUI ..TAVERNAS ge
roje vietoje, rendos $30.00 mėnesy, 
parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RESTORANAS ir 
taverna. Fabrikų apylinkė, pelnin
gas biznis. Parsiduoda iš .priežasties 
prastos sveikatos. 2404 W. 16th St.

200 AKRŲ ĮRENGTA .pieno, gy
vulių farma. Bargeno kaina. G. 
P, Brooklyn, Wis. 

, ■ < ■
du'iiuALd—ouub—liiKua—r Elfe 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 Sį. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 

st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 , So. Kominsky avė.;

‘. Ižd,. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd št.; Ižd. pagelb. — Ona Jap

> cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar- 
šąlka^—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Avė. Susirinkimai atsi
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
kartu su nuosavybe, susidedančia 
iš 2 kitų krautuvių, visų parenduo- 
tu. 8240 So. Racine Avė., TRIanglė 
5664.

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai1. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Prie pat dirbtuvių.

4314 So. Ashland Avė.

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bilc kur. 
Pašaukite ar r zykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas inus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicago, III. Tel. REPublič 6051HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

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

SCHOOLS AND INSTRUCTiONS 
Mokyklos ir Pamokos

1ŠMOKIT 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 \vclderiams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. Šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas vvelderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELD1NG SCIIOOŲ 

5428 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 0056

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYr 
STĖS VALDYBA 1941 METAMI:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P.
pirm., 3347 Lituanica avė.; Ą. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt, 3534 , So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždb 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis^-Korespondentas; L. Jucius 

^Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas t antrąf sekfnadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L- 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 

:iki 45 metų, vyrai ir moterys^

Kilis,—Vice-

■tfiifih' fi
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FINANCE AND LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

IDJ5 Dod^e* Sedan ......
1937 De „Sotp Sedan ....
1937 Ford Sedan ..........
1940 Studebakėr Sedan .

I I O 11 O k ie tams, Laidotu 
UL1B M.ffnLvėmš, P a pu o š i- 
—————— • mamš

KVAĘ.TKIbĮINKAS, 
Gėlės Vestuvėiąs, Ęankietams 

ir Pagrab'ams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

JXXXXXXXXXXXXXXXX 
H 1^1 .FKlfc M .

mmt

Spausdinam

; GĖLININKAS
!. flktf Archer.
J' ėKohe I.AFAYETTĘ 5800

MAINYKIT DARAR
KAI mFŠ.DAR fURIMF GERĄ 

PASIRINKIMĄ
Garantuotų Vartotų Karų 

žemomis Kainomis
i 1935 Ųiymouth Sedan

PLAKATUS. BILIETUS
• 11 r i A ‘ k J v » >

► 
h

$65 
65 

145 
135 
235 
195 
485 
385! 
685 
745'

BIZNIO KORTELĖS 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Skelbimai Naujienose 
rNtinfljJ' haudaf dėltd 
kad piiAifr Nffu 
yra riatidičgos.

Do rtitiįr PasiriA'kliilėt

bE SOT6—JLVl^ėUTH
1143 Diveršey

•Atdara vakarai^ it sekmadieniais
............ .. ' 1 "> ' "■ H i J...... . ‘ 

remsite tuoš, KūĖrfc 
GARSINASI

NAUJIENOS
1739 South fialstel Štr.. 

CHICAGO, ILLINOIS!
M CdnatltfM ^į-

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBĄ 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, , 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pitr 
ipin.-7-J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer ąve., Laf. 6300; Nut. rašt. 
-r-LUcHIe.. S. Dagiš, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin, rąšt.— 
F, Mikliunaš, 4917 S. Comenskėy , 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt. —• 
F, MargevįčiUs, 4409 S. Fairfięld 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
-LB. J. Ja*kaitif 826 W. 34th PI., 
tęL Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 Š-, Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškaš, 3622 Sbūth 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yąrd^ 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Tęįmo* sekr.—L. JUcius. Draugi
jos ’susįrinkimaį įvyksta kas ąntrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio,1 
CKfcagos Liet. Audit;, 3133 So. 
Halsted į št

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS*

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• apdraųdą Langų.
• TAVERNŲ u nąmif savi

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPREVIČIŲ 
1739 S. Halstėd St

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGJZIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
6nd LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZ ANAUS KAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.

Raštinė atdara, kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais 
nub 9 ryto iki 1 Vai. popiėt
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VIRŠ BILIŪNAS DOLERIU KARIŠKAIS 
KONTRAKTAIS CHIC. DIRBTUVĖMS

Pereitą Savaitę Išdalino Virš $18,000,000
Nuo Amerikos ginklavimo 

pradžios armija ir laivynas pa
skirstė virš 1,000 kontraktų 
didelėms ir mažoms Chicagos 
dirbtuvėms, Kurie siekia virš 
$1,000,000,000 — tūkstantį mi- 
lionų dolerių.

Pereitą savaitę kariškų kon
traktų suma Chicagos dirbtu
vėms siekė virš $18,000,000.

$12,000,000 Harvesteriui
Toj sumoj yra vienas beveik 

$12,000,000 kontraktais Inter- 
national Harvester Co. dirbtu
vėms Chicagoje. Kitas stambus 
kontraktas, $2,834,000 teko 
Oliver Farm Eąuipment fir
mai šovinius gaminti.

Į šią sumą (nei į kitas pa
duotas sumas) neįeina $209,178 
kontraktas tekęs Elgin Natio
nal Watch kompanijai, Elgin, 
III.

Žemiau seka pereitos savai
tės kontraktų sąrašas.

All-Steel Eąuipment Compa
ny $2,070.

American Automatic Electric 
Sales Company, $21,617.

■ American Stores Dairy Co, 
$5,700.

G. R. Armstrong Mfgs. Sup- 
plies, $3,197.

Armstrong-Blum Mfg. Com
pany, $51,674.

Grover H. Ashbrook, $3,235.
Barber-Greeoie Company, 

$22,337.
Better Built Trunk & Case 

Co, $35,910.
Bird-White Corp, $20,425.
Bliss & Laughlin, Ine, $13,- 

777.
Bodie-Hoover Petroleum Corp. 

$980.
Brunswick-Balke-Collender Co. 

$9,925. ' .
Bryant Machinery & Engin- 

eering Company, $11,760.
Buda Company, $4,500.
Cansdy-Otto Mfg. Company, 

$5,404.
Carnegie-Illniois Steel Corp, 

$3,715.
Carson, Pirie Scott & Co, 

$17,273.
Chicago M iii & Li|mber Co, 

$30,639.
College Inn Food ^Products 

Co, $8,125. f
J. C. Deagan, Ine-, $1,056.
Dreis & Krump Mfg. Compa

ny, $19,356.
Economy Engineering Compa

ny, $24,150.
Enterprise Tool & Metai 

Works, $29,653.
Federal Machinery Sales Co, 

$1,214.
Federal Tool Corp, $2,040.
A. Finkl & Sons Company, 

$44,325.
$171,000 — G. M. Firmai
General Motors Sales Corp, 

$171,351.
Graybar Electric Company, 

$2,070.
Guiberson Diesel Engine Co, 

$69,210.
B. W. Handler Construction 

Co, $87,590.
W. F. Hebard & Co, $29,- 

148.
Frank G. Hough Company, 

$13,525.
Illinois Malleable Iron Com

pany, $11,413.
Illinois Tool Works, $1,175.
J. B. Inderrieden, $32,503.
International Harvester Co., 

$11,913,400.
Iron & Steel Products, Ine, 

$32,625.
C. R. Jahn Company, $11,244.
Johns-Manville Sales Corp., 

$57,758.
$62,000 Kellogg Switchboard 

Company
Kellogg Switchboard and Sup. 

ply Company, $62,001.
La Šalie Steel Company, $4,- 

329.
Lea & Sacks, $40,271.

Libby, McNeill & Libby, $209,- 
289. .

Liberty Trucks & Parts Co., 
$26,339.

Lyon Metai Products, $21,400.
Magnaflux Corp., $6,849.
Mali Tool Company, $9,730.
C. & 'E. Marshall Company, 

$7,055. . '
Marshall & Huschart Mach. 

Co., $36,430.
Massey Concrete Products 

Co, $21,996.
Mercury Manufacturing Co, 

$3,790.
Midwestern Tool Company, 

$32,629.
National Machine Company, 

$63,506.
Okonite Company, $115,045.
Arthur J. O’Leary & Son Co, 

$20,263.
Oliver Farm Eąuipment Co, 

$2,834,280.
Quality Hardware & Mach. 

Corp, $40,740.
Rathborne, Hair & Ridgway 

Co, $11,451.
Reid Murdoch & Co., $37,470.
Reilly Tar & Chemical Corp, 

$52,040.
Republic Steel Corp, $5,106,
Revere Copper & Brass, Ine,
Sanberg Eąuipment Company, 

$5,049.
Simpson Electric Company, 

$4,096.
Sinall Motors, Ine, $1,470.
Star Wrecking & Lumber Co, 

$745.
Stewart Warner Corp, $45,- 

789.
D. A. Stuart Oil Company, 

Ltd, $1,058.
Superior Sleeprite Corp, $40,- 

469.
Swift & Co, $196.

$1,010,000 — Teletype Corp.
Teletype Corp,, $l;010,978.
Templeton Kenly &, Co, $£',- 

140. ‘
Truax-Traer Coal Company, 

$16,292.
United Conveyor Corp, $10,- 

$2,619.
United Conveyer Corp, $10,- 

408.
Wallace Supplies Mfg. Com

pany, $7,365.
Westem Electric Company, 

$108,093.
Westinghouse Elec. Elevator 

Co, $13,500.
The Zoro Company, $24,665.

Ims 7,405 Vyrus 
J Armiją Per 
Spalių Mėnesį

3,066 Iš Cook Apskričio.
X

Spalių mėnesį su civiliu gy
venimu metams laiko atsisvei
kins 7,405 Illinois valstijos vy
rai. Tokį skaičių armija žada 
pašaukti atlikti karinę prievolę.

2,327 Per 5 Dienas.
Iš to skaičiaus Cook apskri

tys turės parūpinti 3,066. Nuo 
spalių 6 iki 11-tos armija Cook 
apskrityj paims 2,327, o kitus 
vėliau. . ’

Didelį nuošimtį spalių naujo
kų sudarys 21-metų kliasos vy
rai, suregistruoti liepos 1 d.

Texas valstijon 
eina uraganas

NEW ORLEANS, rūgs. 22 d. 
— Patirta, kad Meksikos įlan
koje pradėjęs siausti stiprus 
uraganas pradėjo eiti prie Tex- 
as valstijos.

t
Juroje; plaukę laivai pradėjo 

skubėti į krantus, kad galėtų 
apsisaugoti nuo uragano. Juri
ninkai bijo šio uragano, nes ži
no, kad uragano centras eipa

Į| Texas pakraščius, * f

Naujausias Chicagos 
“Detektyvą^”—
J. P. Rakštis

Suėmė Narkotikų Vartotoją 
Savo Vaistinėje.

• Tik tas, kas gerai žino opijaus 
ir kitų narkotikų vartotojus, 
įvertins drąsą, kurią vaistinin
kas Julius P. Rakštis parode 
šiame atsitikime.

i Jie yrą desperatiški žmonės, 
kumet jiems reikia opijaus, o 

1 jo negali gauti.
Pereitos savaitės pabaigoje 

vienas toks opijaus rūkytojas ir 
gal platintojas atėjo į p. Rakš- 
čio vaistinę, 1900 South Halst- 
ed Street, ir padavė receptą, rei
kalaujantį didelio kiekio nar
kotikų.

Falsifikuotas Receptas.
Receptas pasirodė įtartinas, 

todėl p. Rakštis nei nepagalvo
jęs koks pavojus jam gali gręs- 
ti, jei nepažįstamas pastebės ką 
jisai daro, susižinojo su gydy
toju, kuris receptą neva išrašė. 
Pasirodė; kad receptas yra fal
sifikuotas. Tada Rakštis pašau
kė policiją, ir grįžęs vaistinėri 
pradėjo nėvą receptą pildyti, ir 
nepažįstamąjį kalbinti, kad ji
sai nepastebėtų pavojaus.

Kai pasirodė policija jisai 
bandė pabėgti, bet negalėjo ir 
netrukus atsidūrė už grotų 
,Maxwell nuovadoje.

f Vakar miesto teismas nuteisę 
jį 60 dienų kalėjime.

Sėdėjęs Kalėjime. 1'
. • I 'v ■ ' . . ’ , •

Suimtasis yra tarp 25 30 me
tų amžiaus, ir naudoja vardą ir 
pavardę “Joe Michaels”, o kar
tais “Fielder”. Paeina iŠ Louisr- 
ville, Kentucky, kur atliko kelis 
terminus už apiplėšimus ir nar
kotikų naudojimą. Jis buvo ką 
tik atvažiavęs Chicagon. Neži
nodamas, kad Rakščio vaistinė, 
narkotikų šnekta, yra “hat 

; spot” — “pavojinga vieta”, ten 
ir nuėjo su suklastuotu receptu.

Kiek laiko atgal, p. Rakštie 
pagelbėjo suimti ir kitą panaš’’

NAUJIENOS, Chicago, III.

Vokiečiai Įžengia i Kijevą, Ukrainos So'stinę

Vokietis karys stebi degantį Kijevo miestą (viršutinis paveikslas). Nacių 
cenzorius pridėjęs pastabą, kad liepsnojantis tiltas yra virš Dniepro upės. Apa
tinis paveikslas parodo saujelę užsilikusių gyventojų spoksančių į degančio Ki
jevo gatvėmis bevažiuojančius nacius. Paveikslai atėjo iš Berlyno per radiją.

opijaus rūkytoją, pasirodžiusį 
su klostuotu receptu.

Pp. J. Jas jiskai 
Apleidžia Chicago

Šį ketvirtadienį Chicago ap
leidžia pp. Jonas ir Daniulė Ja- 
sinskai ir p-ios Jasinskienės se*- 
suo, p-lė Birutė Vailokaity t®, 
5425 South' Richmond Street.

Prie Risley lĮu&stelio, New 
Jersey valstijoje*; pp. Jasinskai 
įsigijo ūkį ir ten dabar pasto
viai apsigyvens.

Buvo Konsulato Attache.
Būdamas Lietuvoje p. Jasins- 

kas tarnavo užsienio’ reikalų 
ministerijoje, o Chicagoj Lietu
vos konsulate kurį laiką ėjo at
tache pareigas. P-ia Jasinskienė 
ir p-lė Vailokaitytė yra Lietu
vos Žemės Ūkio banko viršinin
ko p. Vailokaičio dukterys. 

f

Per paskutinius kelis mėne
sius p. Jasinskis darbavosi p.
D. Kuraičio Milda Auto Sales 
Buickų agentūroje.

Atšventė 25-tas 
Sukaktuves

Padėka
18 APYLINKĖ. — Jonas ir 

Petronėlė Moliai, 1916 S. Canal- 
port avenue, šeštadienį iškilmin
gai atšventė 25-tas vedybines 
sukaktuves. Jie surengė vaišes, 
j kurias kvietė visus savo drau
gus, gimines ir kaimynus.

Svečių susirinko didelis bū
rys. Šiuomi pp. Moliai visiems 
sako didelį ačiū už atsilanky
mą, taipgi reiškia padėką p-ai 
Antaninai Pocienei, uošvienei, 
kuri buvo vaišių šeimininkė.

Prie iškilmių įvairiai prisidė
jo ir ,pp. Molių vaikai, Petras, 
Jonas ir Josephine. Nereikia nei 
sakyti, kad vaikų prisirišimas 
ir' sukaktuvių proga parodyta 
meilė tėvams buvo ypatingai 
brangi.

Knudsen Ragina 
Amerikiečius 
Pabusti Iš Letargo

“Visiems Reikės Pasiaukoti 
Kad Karą Laimėti”

Vakar po pietų Chicagoje kal
bėjo William S. Knudsen, gin-’ 
klų adminsitracijos viršininkas. 
Jisai šaukė Amerikos gyvento
jus “pabusti iš letargo”, nes vi
sų laukia milžiniškas darbas.

“Mes negalime patogiai gy
venti, kuomet beveik visas pa
saulis už Amerikos ribų yra ka
ro liepsnų apimtas- Mes turė
sime pasiaukoti, kiekvienas sa
vaip, kad pravesti Amerikos gin
klavimo programą ir nugalėti 
pakvaišus! am bi tiška žmogų, 
kuris nori visą žmoniją turėti 
po' savo padu.’

Nušovė Mylimąją 
Apsivedusią Su 
Kitu Vyru

Atėmė Ir Sau Gyvybę.
Kruvina tragedija pasibaigė 

varžytinės tarp dviejų jaunų 
vyrų dėl gražios 26 metų chi- 
cagietės Kay Weber, 1842 Arm- 
itage avenue.

Vienas jų buvo 35 metų Ro- 
nald Toft, skerdyklų darbinin
kas nuo 3845 North St. Louis 
avenue, ir 24 m. Lee Sherman, 
nuo 3828 North Clark Street.

Toft labai ją mylėjo, bet 
Shennan’ui pasisekė jos ranką 
laimėti ir sekmadienio rytą ji
sai su Weber’iute ir giminėmis 
išvažiavo į Davenportą, Iowa, ir 
priėmė šilubą.

Bandė Nusinuodyti.
Patyręs apie tai, Toft bandė 

nusinuodyti gasu, bet buvo iš
gelbėtas. Vėliau, palinkėjęs grį
žusioms jaunavedžiams “lai
mingo gyvenimo”, jisai kur tai 
susirado pasenusį šautuvą, ir

Pranešimas Vyrams 
Nepatenkintiems 
Drafto Klasifikacija
Gali Asmeniškai Drafto Tary

bai Reikalą Išdėstyti
B. R. Pietkiewicz, drafto lo- 

kalės tarybos No. 97 pirminin
kas, praneša, kad karo amžiaus 
vyrai, kurie nesutinka su klasi
fikacija, kurią taryba jiems pa
skyrė, gali asmeniškai ateiti 
prieš tarybos narius savo rei
kalą išdėstyti.

Reikia Pildyti Aplikaciją
Tam tikslui reikia išpildyti 

aplikaciją ir ją priduoti drafto 
raštinei nevėliau 10 dienų po 
pranešimo karinio amžiaus vy
rui apie tai kokia klasifikacija 
jam buvo paskirta.

žemiau seka angliškas teks
tas pranešimo apie šį patvarky
mą :
“Opportunity to appear 
in Person —

“Every registrant, after his. 
classification is determined by 
the local board (except a clas
sification vvhich is itself deter
mined u po n an appearance be
tarė the local board in accord- 
ance with this section), shall 
have an opportunity to appear 
in person before the local board 
if he so reųuests in writing in 
the nianner and within the time 
in this section provided.

‘‘Written reąuest mušt be 
filed with the local board with- 
jn 10 days after the local board 
has mailed the notice of clas
sification (form 57). Upon re- 
ceipt of such written reąuest 
for an opportunity to appear 
in person, the local board shall 
promptly mail to registrants 
notice for the time and place 
fixed for the registrants appear
ance.

“LOCAL BOARD NO. 97 
“4440 S. Western Avenue

B. R. Pietkiewicz, Chairman.”

Dariaus-Girėno 
Postas Svarstys 
Naują Konstituciją
šįvakar Specialis Susirinkimas

Dariaus-Girėno Posto, Ameri
can Legion, nariai šįvakar lai
kys specialį susirinkimą, kuria
me svarstys naujos konstituci
jos ir įstatų projektą.

Narys J. Mickeliunas praneša 
valdybos vardu, kad susirinki 
mas prasidės 8 v.v., (įvyks Po
sto rūmuose, Dariaus-Girėne 
salėje, 4416 South Westerr 
avenue) ir bus labai svarbus 
Todėl, kiekvieno nario pareiga 
yra susirinkime dalyvauti.

apie 7-tą valandą sekmadienio 
vakare pasislėpė tarpnamyje 
prie buvusios mylimosios buto

Pastebėjęs ją per langą, Toft 
šovė, ir suvarė jai kulką į gal
vą, užmušdamas jaunavedę vie 
toje. Po to atstatęs šautuvą sau 
į krutinę pats nusišovė.

Didelis Gaisras
— Nuo šiukšlių

Nuo degančių šiukšlių užsi
degė ir gerokai apdegė trijų 
aukštų gyvenamas namas ties 
6849 Merrill avenue. Nuostoliai 
siekia kelis tūkstančius dolerių

— Meksikos valdžia įsakė vi 
siems užsienio turistams aplei 
sti kraštą ir liepė užsienio kon
sulams neįsileisti daugiau 
“ašies” turistų.

— Argentinoje kelia didelį 
nerimą nacių ambasadoriaus iš- 
vyjimo klausimas, nes žmonėm 
mano, kad prezidentas nesiren
gia išvyti nacių agento.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Antrądien., rugsėjo 23,1941y

Vakar ii Užvakar
Chicagoje

• Į Marshall High School rū
mus įsilaužė keli plėšikai. Ap- 
kraustė 15 kambarių, bet nera
do daug vertingo grobio.
• Beegzaminuodamas šautuvą, 
13 metų berniukas Robert Mas- 
si, sunkiai pašovė savo 80 metų 
motutę, Mrs. Augusta Nochi, 
2003 North Metld avenue. Ne
laimė įvyko šeimai išvažiavus į 
pikniką.
• Lopšelyje nutroško 5 mėne
sių berniukas, William Wedell, 
sūnūs chicagiečių Henry We- 
dell, 2915 Dickens Street.
• Prie North ir Kilpatrick gat- 
vekaris sunkiai sužeidė 60 m. 
chicagietį, Joseph \Vilagara, 
4708 LeMoyne avenue.
• Neišaiškintas gaisras įvykuJ 
20-tame aukšte dangoraižio ties 
65 East South Water Street, 
kur randasi General Millinery 
Supplies raštinė. Nuostoliai ne
dideli.
• Chicagietis James S. Lawton 
iš Chicagos, buvo paskirtas vi- 
ce-konsulu į Surinamą — Olan
dų Gvinėją, prie Karibų Juros, 
centralinėje Amerikoje.

• Savo bute, ad. 5645 Glen- 
wood avenue pasikorė 49 m. 
John E. Slattery, formanas vie
noje odos dirbtuvėje.

• Chicagiečiai apie tai žino
jo jau kiek laiko atgal, bet po
licija sakosi tik dabar patyru
si, kad gengsteriai Chicagoj 
kontroliuoja nikelinių muzikos 
mašinų biznį. Policija dalyku 
susirūpino tik po to, kai gengs- 
terių mušeikos smarkiai apkū
lė vieną Lionei Nathan, nekal
tą žmogelį, kuris labai nepro
tingai darė bandydamas su 
gengsteriais kopkuruoti. Dabar 
jau dąromąsjftyrinėjimas”.

• Į Chicąg&s upę, prie 21-os, 
nuo atdaro tilto vos neįkrito 
Alton gelžkelio ekspresinis 
traukinys. Tiltas buvo iškeltas 
prekiniam laivui. Garvežys pa
vojingai pakybo ore, bet lyg
svarą išlaikė ir pasi iko ant 
kranto. Pasažieriai išliko nesu
žeisti.

• Pavirtęs ant šaligatvio ties 
4171 South Halsted street, mir
imai susižeidė vienas Esko Mit- 
chell nuo 4407 Emerald avė.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

DAUJOT1S, Joan C., 2022 
Canalport avenue, gimė rugsė
jo 3, tėvai: Edward ir Suzanne

GIEDRAITIS, Patricia, 4753 
South Laflin Street, gimė rug
sėjo 7, tėvai: Alexander ir Ag
nės.

GAWRYS, Ruth A., 8253 Es- 
canaba avenue, gimė rugsėjo 
13, tėvai: Stanley ir Ruth.
LAKAWITCH, Kathleen Ann, 

342 West 47lh street, gimė 
rugsėjo 12, tėvai: Joseph ir 
Kathleen.

Pavogė Kovoliunų 
Naują Automobilį(

BRIDGEPORT.—Rugsėjo 20 
d., bridgeportiečių Kovoliunų 
sūnūs Pranas nusipirko naują 
automobilį ir šeštadienio vaka
rą paliko “parkinti” prie savo 
namų, ad. 3141 So. Normai avė.

Sekmadienio anksti rytą ren
gėsi važiuoti žuvauti. Bet pa
kilę 4 vai. ryto automobilio ne
rado.

Bijo, Kad “Nurėdys”
Pranas tikisi surasti automo

bilį, bet mano, kad vagiliai jį 
nurėdys, nes turi daug vertin
gų dalių, kurios lengvai nuima
mos. J. A. S.




