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PREZIDENTĄ PALAIKO VISA VALDŽIA
WASHINGTON, D. C., rūgs. 23 d. — Prezidentas Roosevel- 

tas šiandien pareiškė, kad jis yra pasiryžęs prašyti kongresą 
pakeisti dabar veikiantį neutralumo įstatymą.

Sekretorius7 Knox tvirtina, kad šis įstatymas neša Ameri
kai tiktai nuostolius, todėl ir kalbos negali būti apie jo panai
kinimą.

Valdžia reikalauja leidimo ‘įginkluoti Amerikos prekybos 
laivus.

Sekretorius Hull sako, kad šis įstatymas privalo būti at
mainytas.

Neturima žinių ar Rooseveltas reikalaus panaikinti visą 
įstatymą, ar tiktai šeštą jo paragrafą, kur draudžiama ginkluo
ti prekybos laivai.

VOKIEČIAI SULAIKYTI ŠIAURĖS FRONTE, 
PIETUOSE STIPRINAMOS LINIJOS
Naciai giriasi sulaikę tris dideles 

sovietų atakas
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

23 d. — Patirta, kad Gluchovo 
srityje rusai labai pasekmingai 
puolė vokiečius ir padarė dide
lių nuostolių. Maršalo Timošen- 
kos kariuomenė padarė kelis 
sėkmingus puolimus centro 
fronte, kurie vėl sugrąžino op
timizmą į oficialius britų karo 
sluoksnius.

Gluchovas randasi 140 my
lių į rytus nuo GomehoJ»Vokie- 
Čiai ten buvo sųmuštU ir pri
versti pasitraukti su dideliais 
nuostoliais.

MASKVA, Rusija, rūgs. 23 
d. — Sovietų generolas Šoko- 
lovskis pirmą kartą priėmė už
sienio laikraštininkus centro 
fronto zonoj ir papasakojo apie 
kovas su vokiečiais.

Sokolovskis tvirtina, kad ko
vų metu vokiečiai neteko du 
kartu tiek kareivių, kiek rusai. 
Karo medžiagos atžvilgiu vo
kiečių nuostoliai buvo penkis 
kartus didesni už rusų nuosto
lius. ' •

Sovietų generolas tvirtina, 
kad blitzkriegas nelaimėjo. Da
bar karas pereina į paprastą 
apkasų karą, kuris stabilizuo
jasi visame centro fronte.

Rusų karo vadovybė parodė 
laikraštininkams kelis užimtus 
miestelius. Vpkiečlai, besitrauk

NUO RUGPIUČIO PRADŽIOS NACIAI 
SUŠAUDĖ 295 ASMENIS

Sušaudytųjų tarpe 
yra motęrų

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
23 d. — Nuo rugpiučio pirmos 
dienos vokiečių okupacinės ir 
karo valdžios sušaudė 295 as
menis.

Vokiečių karo teismai sušau
dė kelias moteris, bet nepasakė 
kuriose vietose tai tapo padary
ta.

Pirmiausia vokiečiai pradėjo 
šaudyti įkaitus Belgijoj, o da
bar tai daro ir Prancūzijoj. Už 
kiekvieną nužudytą nacių ka
reivį, Belgijoj šaudorųi penki 
asmenys.

Sušaudyta 50 kroatų
BERLYNAS, rūgs. 23 d. 

šiandien tapo sušaudytą 50 kro
atų, kurie buvo apkaltinti ne
apykantos kėlimu prieš okupar 
cijos kariuomenę.

Nė vienas sušaudytasis nebu

dami iš Jelnia, suvarė visus gy
ventojus į cerkvę, o patį mies
telį vėliau visiškai sudegino.

Sovietų karo pranešimas tvir- 
tjnaK kad visame šiaurės fron
te jiems pavyko sulaikyti vo
kiečių atakos. Leningrado apy
linkėse rusams pavyko tiek įsi
stiprinti, kad vokiečiai nepajė
gia toliau veržtis.

Leningrado srities kovose 
rusai išnaikino daugiau negu 
50,QQ0 vokiečių kareivių. Vie- 
tomis rusai buvd’ prtvefsti" pul
ti vokiečius durtuvais ir tokiu 
budu tapo sunaikinti du vokie
čių pėstininkų pulkai.

Pietuose stabilizuojamas fron
tas ir stiprinamos linijos.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
23 d- — Nelaukti sovietų puo
limai centro fronte, šiaurėje ir 
pietuose vokiečių kariuomenės 
buvo visur sulaikyti, skelbia na
ciai.

Kievo srityje vokiečiams jau 
pavyko paimti nelaisvėn 380,000 
kareivių. Belaisvių skaičius kas
dien didėja, nes kova tęsiasi.

Vokiečių kariuomenė dabar 
deda pastangas pasiekti Char
kovą. Sovietų puolimai šioje 
srityje buvo sulaikyti ir smar
kiai bombarduoti geležinkelio 
mazgai prie Charkovo.

vo kaltinamas bombų metimu 
Zagrebe, bet jie buvo skaitomi 
netinkamos nuotaikos parengė
jais.

Zagrebe buvo sudarytas karo 
teismas, nes bombų sprogimu 
metu tapo sužeista daugiau, ne
gu 12 vokiečių kareivių. Nu
teistieji tuojau sušaudyti.

Naciai sušaudė 7 
prancūzus

VICHY, Prancūzija, rūgs. 23 
d.—Vokiečių karo vadovybė 
Lil|e miestelyje nuteisė mirti ir 
sušaudė tris prancūzus. Visi bu
vo apkaltinti veikimu prieš o- 
kupacines vokiečių karo jėgas

Šalia Lille tapo nuteisti ir su
šaudyti 4 prancūzai. Tuo pačiu 
metu tapo nuteisti 8 asmenys 
ilgiems metams kalėti.

Teisiamųjų ir nuteistųjų tar
pe yra kelios moterys, kurios 
privalės sėdėti kalėjime.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Britanijos premjeras Winston Churchill ir 4 iš 5 prancūzų studentų, kurie 

mažais luotais persiirė per Anglų sąsiaurį. Jie pabėgo iš Prancūzijos ir atvyko 
Anglijon įstoti į Laisvų Prancūzų Armiją, čia matomas premjeras keliant toas- 
tą tų drąsių bernaičių garbei Churehijl’io rezidencijos sode. Ceremoniją seka 
Mrs. Churchill. $

AMERIKOS KARO LAIVYNAS ATLANTIKE 
GAUDO VOKIEČIU PIRATUS

Ieško Pink Star 
skąndįątoig^^^

|rikos *karo lai'"' nuleidime į
vandenį’. •< . v

pStfAtaįf<' įleistas !ftau-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
23 d.—Vakar Atlantike tapo pa
skandintas Amerikos prekybos 
laivas Pink Star, kuris vežė pre
kes į Islandiją.

Amerikos juros laivyno de
partamentas nepaskelbė jokio 
pranešimo, bet manoma, kad 
karo laivai smarkiai ieško vo
kiečių pirato, kuris paskandino 
Pink Star.

Amerikos prekybos laivas ta
po paskandintas pakeliuje j Is
landiją, todėl laivynas ir sten
giasi apvalyti šiuos vandenie 
nuo piratų.

Laivas legaliai pa
skandintas, sako 

naciai
BERLYNAS, rūgs. 23 <L—Vo- 

kiečių laivyno vadovybe paskel
bė, kad neturinti jokio praneši
mo iš savo karo jėgų apie Pink 
Star paskandinimą.

Tuo pačiu metu pabrėžia, 
kad, nežiūrint į informacijos 
stoką, laivas Pink Star paskan
dintas legaliai.

Pink Star plaukė vokiečių pa
skelbtoje karo zonoje ir vežė 
karo medžiagą britams, kurią 
vokiečiai skaito kontrabanda.

Knox prieš neutralu
mo įstatymą

■■ i ei

QUINCY, Mąss., rūgs. 23 d. 
— Sekretorius Knox šiandien 
pareiškė, kad Amerikos neutra
lumo įstatymas labai kenkia 
šio krašto pastangoms tinka
mai padėti nacių priešams, to
dėl jis privalo būti atšauktas.

Knox dalyvavo naujo Ame-

ORAS
Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka — 6:38; leidžiasi 

— 6:40.

Churchill Sveikina 5. Laisvos Prancūzijos Sūnūs VOKIEČIAI IMA PINIGUS UŽ AKĖČIŲ IR 
ARKLU SKOLINIMU ŪKININKAMS
Už vieno hektaro žemės suarimą 

ima 50 rublių į*
I ■ ■■■ ■ ■■ . N

LISABONAS, Portugalija, rūgs. 23 d. — Vokiečių paskir
ti komisarai Lietuvoje paskelbė kainas už naudojimąsi mašino
mis, kurias ūkininkai gali pasiskolinti iš sandėlių arba pasam
dyti atlikti žemės ūkio darbus.

Už suarimą traktorium vieno hektaro žemės imama 50 rub
lių, už dirvonų suarimą — 75 rbl., pelkių — 100 rbl. Už kulti- 
vatoriaus naudojimą imama 15 rbl., lėkštinių akėčių — 10 rbl., 
paprastų akėčių — 5 rbl.

Kainos nustatytos, matomai, vienai dienai, Pasinaudoji
mas dvivagiu plugu valandai kainuoja 3 rbl., paprastu plugu 
— 2 rbl., drapaku — 2 rbl., kultivatoriam — 3 rbl. Kirtimo ir 
sėjamos mašinos leidžiamos tik turint prityrusį darbininką.

Per Kauno radiją paskelbtas gimnazijų ir progimnazijų 
direktoriams įsakymas pristatyti švietimo vadovybei personalo 
sąrašus, mokinių skaičių ir savo pageidavimus. Progimnazijų 
direktoriai turi prisiųsti žinias apie mokyklą baigusius as
menis.

jai statomo^ 35,000 tonų karo 
laivo luobas ir susirinko keli 
tūkstančiai žmonių pasižiūrė
ti.

-L- Italų paimti nelaisvėn bol
ševikai tvirtina, kad maršalas 
Timošenko paėmė pietų fronto 
komandą. Budiony pavarytas. 

’»— Myron -Taylor vakar pa
siekė Lisaboną. Ketvirtadieni 
išskris Amerikon.

— Sovietų valdžia nakties 
metu vėl leido apšviesti Mas
kvos gatves.
/—--------------
3 milijonai gali likt 

be darbo
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

23 d. — Walter Weisenbur‘ 
ger, Amerikos fabrikantų aso
ciacijos pirmininkas, paskel
bė, kad netrukus trys milijo
nai darbininkų gali likti vi
sai be darbo.

Jeigu per. šešis mėnesius 
pirmenybių komisija nepa
jėgs .aprūpinti fabrikų žalia 
medžiaga, nemokės žaliavos 
tinkamai išsRh’styi, tai dar
bininkai liks be darbo.

Dirbs tiktai tie, kurie tu
ri darbą karo pramonėje.

<............... , -. j
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— Amerikos konsulas iį Islandijos praneša, kad Pink Star 
jurininkai sugebėjo pasiekti Islandiją. Dar neatvyko 12 ju
rininkų.

— AFL jurininkų streikas bus sprendžiamas tarpininkavi
mo komisijos posėdyje ateinantį pirmadienį.

— Valdžia padarė naujus patvarkymus bankams, kad da
botų kreditus ir padengtų investuotas sumas.

-r- Rusų puolimas prie Poltavos gerai vystosi, jiems pavyt 
ko užmegzti rysys su nacių apsuptais armijų korpusais.

—- Vokiečiai giriasi paskandinę Baltijos juroje sovietų de- 
strojerį.

—Britų įnžinieriai skubiai taiso kelius per Persiją, kad 
galėtų siųsti rusams karę medžiagą.

— iJapopai traukia kariuomenę prie sovietų sienos Sibire.
— Dėl nuolatinio bombardavimo, vokiečių valdžia įsakė 

anksti uždaryti visus kino teatrus.

Apribos algų 
kėlimą

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
23 d. — Kainų tvarkytojas Hen- 
derson < šiandien pareiškė kon
greso koihisijai- jog dedamos 
pastangos nustatyti ribas algų 
kėlimui.

Jis pridėjo, jog šiuo reikalu 
senai pradėtos derybos su Sid- 
ney Hillmanu.

Valdžios atstovai butų labai 
patenkinti, jeigu pavyktų susi
tarti su darbininkų atstovais 
dėl algų, nes tuo budu butų 
išvengta labai daug nesusipra
timų.

Pradėta organizuoti 
laisvi bulgarai

LONDONAS, rūgs. 23 d.—Pa
tirta, jog pradėta organizuoti 
laisvų bulgarų judėjimas, kuris 
apvalys kraštą nuo naciškų vai
dytojų.

Šio judėjimo pryšakyje stovi 
pagarsėjęs bulgarų ukininkų va
das Costa Tudorov. Dabartinis 
karalius kelis kartus jį buvo 
nuteisęs mirti, bet jam pavyko 
pabėgti ir pasiekti Angliją.

Manoma, kad šis judėjimas 
turės labai didelį pritarimą vi
soje Bulgarijoje.

— Geštapo agentai pradėjo 
tardyti nacių ambasadorių 
Abetz dėl neramumų Prancūzi
joj. Abetz buvo pataręs neper
sekioti prancūzų.

Stalinas atstatė mar
šalą Budiony

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
23 d. — Gauta žinių, kad so
vietų valdžia atstatė maršalą 
Budiony nuo pietų armijos va
dovavimo.

Budiony vieton paskirtas ge
nerolas Ivan Konev, kuris 
dovayo vį, sdvietų kariuomenės 
puolimui centro zonoj.

Maršalas Budiony ne tiktai 
atidavė vokiečiams visa Ukrai
ną, bet prarado visus ginklus. 
Vietomis, tvirtinama, jo ka
riuomenė visai nesipriešinusi 
naciams.

Australijos darbinin
kai nenori komu

nistų
SYDNEY, Australija, rūgs. 

23 d. — Australijos darbiečių 
vykdomasis komitetas pareiškė 
pasitenkinimą dėl teikiamos pa
geltos'sovietų karo jėgoms.

Tuo pačiu metu uždraudė sa
vo nariams priklausyti prie bet 
kokių komunistuojančių organi
zacijų.

Neleidžiama darbiečiams pri
klausyti net prie Sovietų Rusi
jos draugų lygos. Australijos 
komunistai stengiasi pasinau
doti sovietų karu siauriems par
tiniams tikslams.

Smarki audra Texas 
valstijoj

PORT O’CONNOR, Tex., rug- 
sėjis 23 d. — Nepaprastai stip
rus vėjas ir smarkus lietus pa 
rodo, jog Meksikos įlankoje pra
dėjęs siausti uraganas jau ar
tinasi prie Texas pakraščių.

Vietos gyventojai susirūpinę 
artėjančia audra ir stengiasi ap
sisaugoti. Iš silpnesnių namų 
skuba į stipresniuosius, iš že
mesnių vietų keliasi į aukštes
nes. Pakraščių sargai susirin
ko į didesnius centrus, kur ren
giasi pralaukti audros.

— Britų karo vadovybė pa
neigė Italų paskelbtas žinias 
apie nuostolius Gibraltare. Ita
lams pavyko paskandinti vieni! 
seną laįvą, kuris stovėjo pa
kraštyje.

Švietimo tarėjas 
persikelia Vilniun
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 23 d. — Praeito mėnesio 
pabaigoje per Kauno radiją bu
vo pranešta, kad generalinis 
švietimo tarėjas ir švietimo di
rekcija persikelia j Vilnių.

Švietimo tarėjas šio mėnesio 
pradžioje interesantų nepriimi
nėjo.

Per Kauno radiją buvo skai
tomos paskaitos apie Vilniaus 
miesto architektūrą. Per vieną 
transliaciją dainavo p-lė Griga- 
liunaitė ir skambino O. Biržiš- 
kaitė.

Ūkininkams nemoka 
už pieną

LISA BONAS, Portug a 1 i j a, 
rūgs. 23 d. — Patirta, jog “Pie
nocentras” gaunąs daug nusi
skundimų, nes pieno perdirbimo 
draugijos užtrunkančios pinigų 
išmokėjimą už pristatytą pie
ną. -

Centro valdyba perspėjo drau
gijas ir liepė pinigus laiku iš
mokėti.

Šio mėnesio pradžioje buvo 
šaukiamas “Pienocentro” tary
bos posėdis, kuriame turėjo ap
tarti tolimesnio veikimo pla
ną.

Kiek gimnazijų 
gali veikti

LISABONAS, Portugalija, 
rūgs. 23 d. — Patirta, kad na
cių paskirti komisarai leidžia 
atidaryti Kaune dvi gimnazijas 
berniukams ir mergaitėms.

Berniukams skirta po vieną 
gimnaziją Panevėžyje, Šiauliuo
se, Mariampolėje ir trys Vil
niuje. Toks pats gimnazijų skai
čius paskirtas mergaitėms.

Likusios gimnazijos palieka
mos mišriomis.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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ĮVAIRENYBĖS Iš KANADOS
Prakalbos.

TORONTO, Ont. — Rugsėjo 
21 d. sekmadienį, 8 vai. vaka
re, 1032 Queen St» West, len
kų salėje, įvyko C.C.F. Trinity 
raidingo komiteto viešos pra
kalbos su diskusijoms, einamo
jo darbininkų gyvenimo padė
ties temoje. Vyriausiu kalbėto
ju buvo C.C.F.—Socialistų 2-ro 
vardo aldermonas William Den- 
nison. Nuo lietuvių kalbėjo — 
A. Frenzelis, ir nuo anglų 
C.C.F. skyriaus Douglas Carr.

Kas yra C.C.F. Trinity
Raidingo Komitetas.
Trinity raidinge egzistuoja 3 

C.C.F. partijos skyriai; anglų, 
čechoslovakų ir lietuvių. Gyve
nimas verste verčia šiandie dau
giau dirbti ne tik darbininkų 

y organizacijoms, bet ir kiekvie
nam atskiram darbininkui. Pe
reitas karas atnešė “prosperity” 
— gerus laikus. “Geri laikai” 
greitai pasibaigė — atėjo pasau
linis krizis su nedarbu, badu ir 
skurdu. Krizis tęsėsi per de
šimts metų, šiandie vėl karas, 
skerdynės, turto naikinimas. 
Karas kada nors pasibaigs ir 
gali greičiau pasibaigti negu 
mes manome. Po karo gali grįž
ti nedarbo ir skurdo laikai, apie 
kuriuoą šiurpas ima pamanius. 
O jie neišvengiamai bus, jei dar
bininkų klasė nebus pasiruošus 
karui baigiantis ar jam pasi
baigus pakeisti valdančiosios 
klasės santvarką — kapitalis
tinę valdžią į darbininkų ir far- 
merių valdžią, kuri rūpinsis dar
bininkų ir valstiečių reikalais, 
o ne saujeles kapitalistų, fabri
kantų, bankierių ir spekuliantų 
reikalais. LkJ

C.C.F., Trinity- Raidmgo jST
I " * ••

mitetas susideda iš 6 minėtų 
skyrių — atstovų po 2 nuo 
kiekvieno skyriaus. Jo tikslas 
ne vien tik koordinuoti (arpe 
egzistuojančių skyrių, bet dėti 
pastangas, kad visi Trinity rai
dingo darbininkai butų sujung
ti ir suorganizuoti į darbinin
kų C.C-F. partiją.

Tikslui atsiekti tas komitetas 
šaukia viešas prakalbas, disku
sijas, parengimus, platina lite
ratūrą, keliančią darbininkų po
litinę kultūrą ir supratimą sa
vo kovos reikaluose.

Nėra abejonės, kad organizuo
tas darbas neša nepalyginamai 
didesnius laimėjimus negu dar
bas kiekvieno paskirai, Tuščio® 
kalbos nieko nereiškia. Kalbo
mis padėties nepagerinsime. 
Tikslą, pasiekti geresnio gyve
nimo, galime tik organizuota1 
ir pozityviu darbu. Darbas pra
dėtas. Jį turėtų remti kiekvie
nas darbininkas, nežiūrint ko
kia kalba jis kalba, nežiūrint 
kokių jis reikalų turi.

Šios šalies darbininkų gyve
nimo reikalai mums darbinin
kams turi būti pirmoje eilėje.

Darbininkų reikalams paremti 
yra daug būdų. Svarbiausias 
būdas — pašventimas laiko lan
kyti susirinkimus, priklausyti 
partijai ją paremiant centu ir 
laiku.

Tai vienintelis būdas sukur
ti naują tvarką, kuri nežino 
krizio, bado, skurdo ir karo 
skerdynių. Darbininke, priklau
sykime savo klasės eilėse ir at
likime savo pareigą.

Seimas ir po Seimo.
Birželio 15 d. 1940 m., oku

pavus bolševikams Lietuvą, su
naikinus Smetonos fašistinį re
žimą, daugelis užsienio lietuvių 
manė, kad su paskirimu Palec
kio vyriausybės bus atsteigta 
demokratinė santvarka ir, kad 
žmonės galės laisvai gyventi. 
Laukta apie porą mėnesių. Ap
sirikta, Bolševikai per du mė
nesiu įvedė didesnę priespaudą 
negu ji buvo prie Smetonos ir 
galų gale panaikino net Lietu
vos nepriklausomybę, prijung
dami Lietuvą prie Rusijos.

Nuo tada, užsienyje gyvenan
tieji lietuviai nusivylę bolševi
kų apgaule, sukruto organizuo
tis Lietuvos ir jos žmonių iš
laisvinimui. Tvėrėsi, komitetai, 
sąjungos ir tarybos. Tokia ta
ryba įsisteigė ir Toronte, į ku
rią įėjo visos nekomunistinės 
organizacijos ir visos srovės, — 
katalikai, tautininkai ir socia
listai. Taryboje visi atstovai 
vienbalsiai sutiko už išlaisvini
mą Lietuvos iš okupantų, bet 
už atsteigimą demokratinės san
tvarkos, kai kurie tautininkai 
stojo piestų ypač jų vadas K. 
Bure.
'.Atvykimas Chicagos konsulo 

P?'Daužvardžio, o vėliau kun. 
J. Balkuno, įtikino, kad kovo
jimas už grąžinimą seno, biau- 
riai nusidėvėjusio Smetonos fa
šistinio režimo yra nustojęs 
prasmės, kad jis niekad negali 
grįžti ir, kad už tokio režimo 
grąžinimą kovoti butų, didžiau
sia kvailystė. Visos srovės su
tiko, kad išlaisvintoji Lietuva 
turi būti su demokratine san
tvarka.

Smetonos atvykimas į Ame
riką į kai kuriuos tautininkus 
(ne visus), ypatingai p. K. Bure, 
tarybos sekretorių, padarė įta
kos ir p. Bure vėl pradėjo ma
nyti, kad Smetona buvo, yra 
ir bus Lietuvos prezidentu. Po 
to • p. Burėje pradėjo reikštis 
nežymus tarybos veikloje sabo
tažas. Daugelis tarybos narių 
to nepastebėjo. Visų tarybos 
narių entuziastinis darbas pri
vertė ir p. K. Bure, kad ir ne- 
noroms, dirbti už išlaisvinimą 
Lietuvos demokratiniais pagrin
dais.

Kadangi taryba turi šiokią- 
tokią konstituciją, kurioje sako
ma, kad tarybos sušauktas Ka
nados Lietuvių suvažiavimas-. 
Seimas, yra vyriausioji įstaiga,

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Inc.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(K^tpj 
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu už interesu o tas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Teilu

Vardas

Adresas

Telefonas

tai toks suvažiavimas turėjo 
įvykti, kad nustatyti aiškesnius 
ir stipresnius pagrindus tolimes • 
nei veiklai. Suvažiavimas dar 
gegužės mėnesį nutarta šaukti 
— rugpihčio 30 ir 31 d.d.

Lietuvos padėtis 
pasikeitė.

Besiruošiant suvažiavimui, 
padėtis Lietuvoje pasikeitė. Hit
lerio okupantai išveja Stalino 
okupantus iš Lietuvos. Lietuvo
je įvyksta sukilimas. Ar tas su
kilimas buvo bolševiko valdy
mo rezultatas, ar sukilimas bu
vo Hitlerio organizuotas ir 
įvykdytas — to niekas tikrai 
nežino ir jokių apčiuopiamų pri
rodymų nėra.

Hitleris susidarusiai Lietuvos 
vyriausybei davė progos pade
monstruoti “nepriklausomos’* 
Lietuvos “atstatymu” ir tas “at- 
stytymas” Hitlerio propagandos 
buvo plačiai paskleistos.

Nėra abejonės,, kad Hitleris 
su tuo “nepriklausomos” Lie* 
tuvos “atstatymu” norėjo pasi
rodyti Lietuvos žmonėms, už* 
sienyje gyvenantiems liepiu 
viams, na, ir naiviam pasauliui* 
kad, štai, koks aš esu geras.

“Sukilėlių** kelių ; savaičių 
“džiaugsmas” ‘atstatymu ne
priklausomos” Lietuvos paveikė 
daugelį užsienyje gyvenančių 
lietuvių. Ypatingai tautinei nu
siteikusios minties lietuviuose 
to džiaugsmo netruko. O Hit • 
lerio-Voldemaro dalinai ir Sme
tonos bernai tame surado gerą 
priemonę hitlerinei propagan
dai. Girdi: “štai, koks Hitleris 
geras, išliuosavo Lietuvą, ir jos 
žmonės dabar gerai ir laisvai 
gyvena.”

K. Bure ruošiasi 
“perversmui”.'

Atėjant seimui, K/ Burė 
smarkiai dirba, veda slaptą su
sirašinėjimą su tautinės min
ties organizacijomis ir atskirais 
asmenimis. Neleistinu budu 
šmeižia kairiąją srovę ir prie 
tarybos dirbančius tos srovės 
asmenis. Melagingai įkalbinėja 
dešinės srovės žmones pertvar
kyti tarybą, kad į ją neįeitų ne 
srovinės organizacijos. Tuo bu
du p. K. Burė manė sudaryti 
taryboje daugumą ir joje būti 
šeimininku, eiti visas pareigas 
ir už tas pareigas pasiimti nuo
latinį atlyginimą. Tai vienas 
Burės tikslas. Antras — atstum
ti Hitlerio priešininkus ir pa
mažu likviduoti pačią tarybą. 
Tais kurstymo, perversmo ir ta
rybos likvidavimo reikalais vyk
sta gerokai ankščiau j Mon- 
trealą. Ten organizuoja klikas- 
klikutes pažangiųjų iš tarybos 
pašalinimui.

Perversmas neįvyksta, nes 
pas Kanados lietuvius yra karš
tas troškimas ir griežtas nusi
statymas kovoti prieš bet ko
kios rųšies okupantus, nežiū
rint ar jie p. Burei patinka ar 
ne. Taippat, Kanados lietuviai 
griežtai nusistatė kovoti su vi
soms organizacijoms ir su k i e! 
vienu žmogum, kuris tik deda
si už pilną Lietuvos išlaisvini
mą.

Tačiau p. K. Burė daug pa
sėjo demoralizuojančios sėklos, 
ypač tafrp Montrealo ir Toron
to lietuvių.

Seimas.
Seimas įvyko rugpiučio 30 d. 

po pietų. Iš pradžių buvo ne
gausus nei delegatais, nei pu
blika. Iki vakaro prisirinko apy
pilnė Vyt. Klubo salė.

Pati seimo eiga nebuvo sklan
di. Seimo vedėjams truko prak
tikos tokiose didelėse sueigose, 
juo daugiau, kad p. Burė buvo 
užimtas ne seimo pasekmingų- 
mu, bet klikų organizavimu. 
Dienotvarkė pilna balasto įvai
rių komisijų rinkime, kurios 
pagaliau jokio darbo neatliko.

Buvo svečių iš Amerikos —- p. 
Valaitis ir p. Klingą iš Brook- 
lyno. Šelme dalyvavo rubsiuvių 
unijos atstovas iš Brookiyno 
dig. Jankauskas. Visi kalbėjo 
gražiai. Jankauskas kalbėjo į 
seimo dalyvius iš du^binįnk^ško 
vaškaicgio. Jo kalba buvo vie
na iš geriausių. <

pa-

at-

ne-

Ar jos luvo širdingos — p. 
Valaičio ir Klingos kalbos — 
nežinau, bet jęs^buvo gražios, 
prie vienybės skatinančios. Kal
bėjo vietiniai montrealiečiai ir 
torontlečiai. Ąš įči4 nerašysiu 
smulkiai kas ką bet pa
žymėsiu faktą, kad finalas sei
me — rinkimas tarybos valdy
bos buvo triukšmingas. K. Bu
rė, su maža klikute lygsvaros 
netekęs, bėgiojo, rėkavo pakam
piais ir nepritariančius koliojo, 
Šokinėjo ant scenos, už scenos 
ir nuo scenos? Užlipęs traukė 
nuo jos p» Valaitį ir Klingą, 
skundėsi ir maldavo, kad Šie du 
padėtų jo kaprizams. Kada pa
starieji norėjo p J Burę įspėti, 
kad jis elgiasi nepriimtinu bu* 
du, tai p. Burė ir Klingą su Va* 
laičiu išvadino komunistų 
taikunais.

Valdybos rinkimų sesija, 
rodė azijatiška, .

Čia pasireiškė įnirtimas,
apykanta. Balsuojama 8 ar dau
giau kartus. Delį p. K. Burės pa
kelto triukšmo sesija nutrau
kiama- “Biirininkąms” atvėsus 
por pertraukos kaž kas pasiūlo 
slaptą balsavimą, nors ir šis 
buvo netvarkingas' ir ne visai 
teisingas. Jame balsavo daug, 
kas neturėjo teisės-balsuoti. Ba
lotai be jokių ženklų, balsuoto
jų turinčių teisę’. skaičius ne
žinomas. Bet šiud budu išrink
ta valdyba. Valdybos sąstatas 
nepasikeitė. Vienas kitas įėjo 
naujas ir vienas ar .kitas buvo 
pakeisti pareigoms.1 ’

Išvada.
• , c ,

Iš seimo laukta ir tikėtasi 
daug. Seimas jeį..ji.e p. K. Bu
rės užsispyrimas valdyti tary
bą arba ją palaidoti, butų ga
lėjęs daug nuveikti, padėti stip
rius pagrindus veikimui, įgyti* 
naujų simpatikų ir rėmėjų Lie
tuvos išlaisvinimo darbui. Da
bar gi, po seimo reikia many
ti, kad daugelis buvusių rėmė
jų numos ranką. Apie finansi
nę paramą, kurios daugiausiai 
reikia, reikia labai abejoti. P-o 
K. Burės elgsena taryboje jau 
rodė ko jis iš išlaisvinimo Lie
tuvos sąjūdžio siekia — leng
vos duoneles. Seimo atšaukimas 
nebuvo galimas. įv

Visi jo laukė ir Seimas ati
dengė p. K. Burės tikrąjį vei
dą. Daugelis, kurie jo praeiti
mi ir jo ašmenių abejojo, da
bar Įsitikino, kad tokiam Bu
rei prie tokio darbo neturi bū
ti vietos. Tiems, kuriems rupi 
Lietuvos išlaisvinimo reikalai, 
turi jį prašalinti. (Kitaip šis sei
mas yra pirmutinis ir galima 
sakyti paskutinis.

Jei ponai tautininkai neturi 
popularesnio ir sąžiningesnio 
vado, tegul jiems vadovauja p. 
Bure niekam tas nesvarbu. Tuo 
sakydamas aš nenoriu sakyti, 

Jkad visi tautininkai yra 
ninkai. Ne. Anaiptol -ne. 
tinįnkų tarpe yra gerų, 
širažių tėvynės patrijotų.
nei niekas kitas tokių tautinin
kų nesmerkia, ira vilties, kac 
ir tie tautininkai, kurie seka 
paskui K, Burę, taip greit nuo 
i o prasišalins, ar p. Burę pra
šalins kaip greit sužinos pono 
K. Burės “patriotįškužną” ir jo 
praeities darbus. . ■ J

Prie progos šio laikraščio 
skaitytojus mėginsiu jo biogra
fiją riors trumpai pabrėžti. Ji 
yra -įdomi ir skaitytina.

’ J» Rašalas.

IŠ TORONTO PADANGĖS
Ar nepermaža susirūpinimo 

šiuo įimtu moment.:?

Seimo proga Montrealo teko 
susitikti ir su vienų minčių bei 
srovės žmonėmis. Nors pasi* • 
matymai ir pasikalbėjimai bu
vo labai trumpi, vienok nors 
ir trumpais minčių pasikeiti
mais .teko paliesti ir savus rei
kalus, kurie mums, kaipo dar
bininkams, svarbus ir opus.

Kiek teko pastebėti, tai mu
sų draugai montrealiečiai bene 
bus perdaug nutolę nuo ben- 
drunios. Atrodo, kad pas jus, 
draugai, permažai domimasi 
viešesniu gyvenimu. Turiu gal
voj socialdemokratus bei sim- 
patikus.

Tiesa, visi šios idėjos žmo
nės esate gerokai pažengę ma
terialiai asmeniniam gyvenime, 
dažnas turite aukštesnės ver
tės nuosavybę, kiti biznius, vi
sa tai, be abejones reikalauja 
didesnio įtempimo, rūpesčio ir 
prisirišimo. Tačiau negalima 
sakyti, kad tai atima visą lai
ką ar norą nuo organizacinio 
bei idėjinio veikimo.

Dabartiniu taip rimtu mo
mentu reikia visiems susirū
pinti, nes įvykiai auga kasdie
ną, vis žiauresni, vis skaudes- 
ni, neribotas gobšumas, grobi
mas ir visko naikinimas liečia 
ne ką kitą kaip musų luomo 
žmones — darbininkus ir vals
tiečius. Man rodos, kad dabar
tiniu momentu, kuomet neži
nome ką atneš rytojus, negali
ma į viską lengvai numoti ran
ka, bet reikia daugiau organi
zuotis, glaudžiau vienytis ir su
sikaupti !

Jums, draugai, tuyint geres
nes sąlygas,-.dažniau,. galite pa-, 
sikviesti gerą kalbėtoją iš J. V., 
kurių ten likimas nepavydėjo, 
kaipo žymių visuomenininkų, 
musų padėtim uoliai besirupi-

narės Br. Čirunicnės šeimos 
nelaimę, kuri ją ir jos artimuo
sius be galo išvargino ir nu
slopino.

Ilgą laiką liga vargino ją pa
čią. Vos jai pegerėjus ištiko 
nelaimė vyrą. Jam kiek pasvei
kus, neapsakomai rūpestingai 
abiems teko pergyventi mažy
čio sūnelio ligą, kuri gręsė di
delį pavojų jo gyvybei. Ir vos 
tik jam pagijus, čirunai bandė 
atsikvėpti nuo skaudžių smū
gių, kaip staiga gauna žinią iš 
Jungt. Vaisi., kad Čirunienės 
brolis J. Žuklys pavojingai ser
ga. Vėl naujas smūgis.

Skubiai išvyksta čirunienė 
slaugyti savo brolį, su kuriuo 
nepaprastai gražiai sugyvena. 
Nors ima laiko, vienok ir bro
lio gyvybei pavojai pašalina
mi, tačiau perdidelis sveikatos 
nupuolimas reikalauja ramaus 
poilsio ir gero maisto. Kitos iš
eities nėra, kaip apsigyventi 
pas gerąją seserį Br. Čirunienę 
ir naudotis jos globa.

Nors nualinta nuolatinių 
smūgių sesuo turi pradėti dar
bą dirbtuvėje, tačiau užtenka 
jai ir motiniškų jausmų šeimai 
ir broliško rūpestingumo gera
jam broliui. Savo gera širdimi 
ir jautriais jausmais Čirunienė

Negaliina nepastebėti, kad 
montrealiečiai vyrai yra gabus’ 
ir veikime ir plunksnos darbe, 
tačiau per maža aktingame, 
drąsos ir energijos, todėl veiki
mas ir tas, koks buvo pradėtas 
— silpnėja, spaudoje nebesi
mato, plunksnos numestos į 
šalį, net nėra noro su kitu ko
lonijų draugais pasidalinti var
gais bei džiaugsmu.

Laimė, kad nors moterys 
vyrus pavaduoja ir nors ret
karčiais suteikia žinių per J. V 
laikraščius iš Montrealo gyve
nimo. Linkėtina, kad jūsų vei
kimas atgytų. Tada ir mes, iš 
jūsų imdami pavyzdį, žengsim 
didesnį “šuolį.”

SLA 236 kuopos septynių 
metų sukaktis

Toji musų vargingai, vos
11 žmonių susikurusi kuopa, 
kas metai augo ir tobulėjo, vis 
daugiau traukdama narių į vie
ną šeimą. Ir šiandien, švęsda
ma savo septintus gyvenimo 
metus, turi arti šimto gerų, 
tvirtų ir sveikų narių.

Metinį kuopos minėjimą na
riai nutarė vykdyti kas metai. 
Šįmet parengimų komisija jau 
ruošia scenai labai juokingą ir 
smagią dviejų veiksmų kome- 

kurią, 
vaidin-

iš

buri- 
Tau- 
nuo- 

Ir aš

sąžiningu keliu 
tą vargo ir ne
savanaudiškam

dažniau tenka

žiomis iškalbomis, aiškiai ir 
vaizdžiai nurodydami priežas* 
tis, vykstančių skerdynių ir 
tikslus jų vykdytojų, ryškiai ir 
giliai įsigyveni į rimtų įvykių 
padėlį ir matai, kas siekia tei
sybės doru ir 
ir kas naudoja 
laimės žmogelį 
gobšumui.

, Ir taip, juo
girdėti žymių C. C. F. asmenų 
kalbas, tuo aiškesnį supratimą 
įgiji, kas turi būti darbo žmo
gui svarbu ir ką lemti jis pri
valo.

Apgailėtina, kad musų lietu
viai, šios srovės draugai, taip 
mažai tesidomi svarbiomis pra
kalbomis ir mažai jas telanko. 
O jose labai įdomu ir nenuo
bodu. šiandieninis gyvenimas, 
daugiau negu kada nors, verčia 
darbo žmones jungtis ir burtis 
ateities kovoms už būvį, tadgi 
savo pačių padėties pagerini
mui, darbo atidėlioti nežino
mam rytojui negalima. Stebint 
kiek daug naudos mums neša 
C. C. F. organizacija, reikia 
džiaugtis, kad tie socialdemo
kratai lietuviai, kurie nepakrig- 
dė visai savo kuopeles, prisidė
jo prie didžiulės ir plačiai ži
nomos darbininkų organizaci
jos. —O. I.

ir gražų
sesers ar-

Br. Čiru-

pasveikęs nutaria atsilyginti 
jai, suruošdamas siurprizą, jai 
nieko apie tai neįtariant.

13 d. rūgs, pripuola čirunie- 
nės gimtadienis ir br lis Žuk- 
lys su pagalba Mrs. Podolskie- 
nės suruošia smagų 
pokilį, sukviesdamas 
timus ir pažįstamus.

Tokiu netikėtumu
menė, žinoma, ir nustemba ir 
susijaudina, tuo labiau, kad 
dalyvių ir’ brolio tampa gau
siai apdovanojama įvairiomis 
dovanomis. Iš brolio pusės yra 
ir girtinas ir gražus atsilygini
mas už sesers nuoširdumą.

Reikia tikėti, kad nuo dabar 
Čirunus paliaus lankę nelaimės 
ir jie laimingai tęs savo pavyz
dingą gyvenimą.

Ilgiausių metų gerajai Br. Či- 
runienei ir šeiniai!

Daugiau tokių apysakų
Neseniai “Naujienose” 

baigė apysaka “Pavasarių 
roj”, kuri pas mus buvo 
mėgiama, nes skaitytojus

užsi- 
Aud- 
labai 
labai 
grįžę 
skai-

į verti n- 
ir gau-

diją “Plutelė ir Pelės”, 
nėra abejonės, musų 
tojai gerai 'atvaizduos.

Mums nariams lieka 
ui vaidintojų pastangas
šiai su draugais atsilankyti į šį 
metinį kuopos parengimą. Po 
veikalo gal bus ir kas nors 
daugiau, be to, žinoma ir šo
kiai. Apie vietą ir laiką bei 
progranio smulkmenas 
pranešimų vėliau,

Pobūvis čirunienę pagerbti
Jau ne kartą šiame skyriuje 

buvo niinėta ap^e SLA kuopos

bus

iš darbo pirm vakarienės 
tė tęsinį. Panašiomis apysako
mis mes buvome ir esame 
skriaudžiami, nes seniau gau
davome labai mažai iš Lietu
vos geresnių knygų, o dabar jų 
negausime visai. Todėl “Nau
jienos” labai gerai daro, kad 
suteikia savo skaitytojams ir 
malonumo ir energijos jau bu
siančioms kovoms už atgavi
mą nepriklausomybės iš tų pa
čių pavergėjų, kurie buvo pa
vergę apysakoj kalbamu laiko
tarpiu ir kurie laiko pavergę 
dabar. ■<

Dauguma skaitytojų, be abe
jo, dėkoja “Naujienoms” ir 
pageidauja/ jei yra galimybė, 
dėti jų daugiau.

C. C. F. prakalbos
21 d. nigs. mėn. š. m. 8 v. v. 

įvyko bendrai su lietuvių čeko- 
slovakų ir anglų kuopomis 
ruošlos prakalbos svarbiais šių 
dienų klausiniais. Trumpai ta
rus, jos buvo ne tik įdomios, 
bet ir naudingos. Manau, kad 
musų draugai aprašys jas pla
čiau, suteikiant ir kalbėtojų 
vardus, todėl apie juos nei ne
minėsiu.

Man lieka tik pasidžiaugti, 
kad atsilankius ir atydžiai pra
kalbų išklausius, eini namo vi
sai kitu upu bei supratimu. 
Ten, kur kalba žmonės inteli
gentai, aukštų profesijų ir gra-

MADOS

4876 i

No. 4876—Išeiginės vaikiškos suk
nelės. Sukirptos mieros. Nuo 2 4 
6, 8 ir 10.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa” 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept» 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern DepL
1789 S. Halsted SU, Chicago, HL 

da (dedu 15 centų Ir prašau

Mieto*

{Vardas ir pavardė)

(Adresas) I
pitiestM ir rabtijalf

Skelbimai Naujienose 
duoda naudu dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.
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į Kanados Lietuviu Žinios
Padėka Montrealo 
Šeimininkėms Ir 
Aukotojams
Seimo Vakarienes, Kitų Vaišių 

Atgarsiai.
širdinga ] adėka šeiminin

kėms, dirbusioms vakarienėje, 
laike Kanados Lietuvių Seimo 
Montreale, ar kuo nors kitu pri
sidėjusioms prie šios vakarienės 
pa sėkmingu m o.

Visi žinome kiek triūso ir 
nuovargio reikėjo padėti šeimi
ninkėms ruošiant tokią vaka
rienę, kur svečiai prie stalų rei
kėjo sodinti net dviems atve
jais, nes vienu kartu žemutinė
je valgomoje Vytauto Klubo 
svetainėje tilpti negalėjo.

Šeimininkės.
Nuoširdi padėka priklauso 

šioms šeimininkėms, kurios ma
loniai vaišino svečius. Mrs. Lek- 
nickienci, kuri buvo šios vaka
rienės vyriausia vadovė; Mrs. 
Dunčikienė, Mrs. škudiene, p-’.ė 
A. Karpavičiūtė, p-lė J. Leknij- 
kaitė, p-lė Guzevičaitė — (tai 
šauniausios Montrealo lietuvai
tės — A. Karpavičiūtė ir nuo
širdžiai padeda mums dirbti lie
tuvybės darbą); Mrs. Matulienė, 
Mrs. Zabielienė, Mrs. Paukštie
nė, Mrs. Lukošienė, Mrs. Vili
mienė, Mrs. Baltakienė, Mrs. 
Vilimiutė-Anderson.

Aukotojai.
Aukavusieji vakarienės tiks

lu yra šie;
M. Aukštaitė, Mrs. Dunčikie

nė, Mrs. Leknickienė, Mrs. Ma
tuliene, M r. Sūdąs, ir M r. Kili- 
monis v-o 1 dolerį •

Mrs. Kinderienė, Mrs. Bagu- 
žienė ir Mrs. Zabielienė po 50 
centų.

Po du keksus aukojo Vi.i- 
mienė ir Jokupkienė.

Vieną labai didelį keksą su 
užrašu “Victory” kas reiškia-— 
už demokratijų pergalę — au
kavo mrs. Lukošienė, žymėtina, 
kad gerb. Lukošienė yra viena 
iš žymiausių lietuvaičių musų 
tarpe, šeimininkėms ženklelius 
taipgi paaukavo Mrs. Lukošie
nė. Vieną didelį keksą paauka
vo Mrs. Žemaitienė.

Pusryčiams sutikimui svečių 
dirbo Mrs. Kvietkauskienė, Mrs. 
S. žižiunienė ir Mrs. O. Kupre- 
vičienė. Taipgi joms pagelbėjo 
M. Vaišnora.

Visiems čia suminėtiems au
kotojams ir šeimininkėms dir
busioms vakarienėje ir pusry
čiuose, dar kartą lietuviškas 
nuoširdus ačiū Tarybos vardu.

Gal per neapsižiūrėjimą ga
lėjo būti kas nors pamiršta čia 
suminėti, tad pranešus klaidą, 
bus maloniai atitaisyta.

Dirbkim Kartu!
Brangieji tautiečiai, ir ateity

je dirbkime visi kartu. Tai rei
kalas visų, visos musų tautos. 
Kas gali būti kilnesnio kaip sto
ti į kovą bendrai visiems už 
savo tautai laisvės atsteigimą, 
kad ji liktų vėl nepriklausoma, 
ir galėtų gyvuoti kaip ir kitos 
tautos, o ne merdėti priešo pa
vergta. Kas kovos už musų 
krašto teisių atsteigimą, jei ne 
mes lietuviai, kurie skaudžiai 
jaučiame tėvynei padarytą o- 
piausią žaizdą, kaip pirmutinių 
taip ir dabartinių pasikęsintojų 
už jos nepriklausomybės išpie
šimą?

Tikiu, kad nei vienas tikras 
lietuvis niekad nenorėjo ir ne
norės, kad jo gimtąjį kraštą 
valdytų svetimieji. Stokime jam 
į pagalbą visi vieningai ir (ik 
tada musų darbo vaisiai bus pa
sekmingi. Kaip mes taip ir mu
sų tauta galės, jais džiaugtis ir 
didžiuotis. P

Tarybos Įgaliotas
P.S. — Pripuolamai t?ko pa

tirti iš šeimininkių, kad jų nuo
vargis liko kurkas mažesnis ka
da jos susilaukė tiek svečių, 
kad ir pačios to nesitikėjo, kad 
net dviem atvejais reikėjo juos 
vaišinti. Nors ir daugiau reikė
jo patrepsėti, tačiau jos yra la
bai patenkintos, kad jų darbas 
ir triūsas visuomenės liko nuo
širdžiai įvertintas ir tarybos 
tikslas gausiai paremtas. T. Į.

J. ir R. Mazeliauskai 
Švenčia 35-tas 
Vedybų Sukaktuves

Šį Namą Galima Įsigyti Mokant $32 Į Mėnesi .............. ............

N ^priklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskirs žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir lai apsirūpinęs. Statyki
te, remi ntuokite ir įsigykite na
mus pag 11 musų ilgamečio iš
mokėjime planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame '3^%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOC1ATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 5015.

CRANE COAL COMPANY 
J,«*5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta. . 

Perkant 5
SMULKESNI

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
LUMP $10.25
taksai ekstra.

Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITII A SMILE

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

■RHWHIW»<1ĮWN|I,I|’!> 1 "O1" W

1411 So. Halsted St. Tel. CANal 5063
21

CROCHETED MITTENS PATTERN 2969

Abu žymus Bridgeporto Orga
nizacijų Veikėjai

Jono ir Rozalijos Mazeliau- 
,skų 35 .Metų Vedybų sukaktis 
sukanka rūgs. 24. Jonas ir Ro 
zalija yra Bridgeporto gyvento
jai jau per suvirs 40 metų ir 
gyvena nuosavame name, adr. 
3259 S. Union Avė.

Keistučio B-vės Direktorius
Jonas per daugelį metų eina 

Keistučio “Spulkos” direkto
riaus pareigas, taipgi yra na
rys daugelio draugijų. Labai 
malonaus budo žmogus, visuo
met prisideda aukomis visiems 
visuomenės, ypač Lietuvos, rei
kalams. Myli skaityti1 ir įvairius 
laikraščius.

L.M.P.L. Steigėja
Rozalija yra uoli veikėja, 

ypač katalikiškose draugijose, 
taipgi visuomet prisideda ir prie 
įvairių visuomenės darbų. Ji 
yra viena pirmųjų tvėrėjų Lie
tuvių Moterų Piliečių Lygos ir 
nuo susitvėrimo eina iždininkės 
pareigas.

Kada buvo rinkliavos, įvai
riais reikalais, pav. Amerikos 
Raudono Kryžiaus ir kitais, ji 
visuomet su atsidavimu dirbo. 
Ji yra direktorė Lietuvių Au
ditorijos, darbavosi ir Vilniaus 
Vadavimo Draugijos parengi
muose, rinkdama aukas ir t.t.

Laimingai Sulaukti Auksinio 
Jubiliejaus!

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga sveikina Joną ir Rozaliją 
Mazeliauskus, linkėdama jiems, 
kuolinksmiausiai sulaukti auk
sinio vedybų jubiliejaus, ir kad 
nenustotų veikę kaip iki šiolei, 
su tokia pat energija ir atsi
davimu, dar daug metų.

M. Zolpienė.
Liet. Moterų Piliečių 
Lygos pirm.

No. 2969 — Nunertos pirštinės.

B. Smardack Sugrįžo 
Iš U.S. Pašto 
Konvencijos

Grįžo Ir W. Cailson
Praeitą savaitę sugrįžo Bru

no A. Smardack ir Walter CąrL 
son iš Nacionalės U.S. Pašto 
Supervaizerių Konvencijos, ku
ri įvyko Indianapolis, Ind., rug
sėjo 8-9-10-11-12 d.d.

Lietuvis Bruno A. Smardack 
yra Chicagos Pašto Sekretorius, 
o Walter Carlson antros klia- 
sos siuntinių departamento su- 
perviseris. Jo priežiūroje yra ir 
lietuviškų laikraščių cirkuliaci
ja. — Steponas Narkis.

Šis ivieno aukšto, 
praktiškas; -namas, yra 
lengvai prieinamas vi
dutinių įplaukų šeimai. 
Jis suplanuotas taip, 
kad nebūtų didelis ir 
kad tuo pačiu .suteik
tų užtektinai vietos. 
Kaip matote iš plano, 
garažas pastatytas po 
tuo pačiu stogu. Name 
yra virtuvė, gyvena

Modern Roofing Co. |
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. &

J. and C. Sarockas, sav. p) 
Visas darbas garantuotas. Tu- y* 
rime visokių rūšių stogų. Pa- 
šaukit mus šiandien dėl ne- d 

’ mokamo apkainavimo.
i Tel. CRAwford 0619 j

masis kambarys ir du miegamieji. Illinois valstijoje ši nuosavybė apkainuoja-
ma $6,200. Ją finansavo Federal Housing Administracija, suteikdama ap- 

z draustą $5,400 sumos morgičių. Išmokėjimai paskirstyti 25 metams ir siekia 
apie $32, neįimant taksų ir nelaimės apdraųdos.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . .MES NUMIE RYTOJAM IR ŲŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
i CASH AND CARRY.

M

P

15 |ew.li, pink or y«llow gold filled
«ai«, Gulldit. bock....... .$33.75

Duokit >Gruen- ii* jus •duosite Haikro 
dėlį, jungiantį-, dailiausią stylių su 
visu akuratiškumu ir patikimumu, 
kurie padarė Gruen vardą garbingu 
laiko matavime. Pamatykite pas mus 
Gruen rykiuotę šiandien.i

tRoglitored Trade1 Mark 1

I5|ewels, pink or yeHovv gold filled 
coie, Guildite bock..........*.. $33.75

•Reg. U. S. Pat Off.
Patinti Pending

BEGEMAN’S
DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVĖS 
4184 ARCHER AVENUE 
3142 WEST 63rd STREET

MOS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LOMBER CO.
I STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272
. a . . .

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų - t, 
Statybai

IR VISOKIAU
ŠIŲ KITU STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

—Pilnai Apdrausti—

Diena Iš Dienos
Smagios Lubių Dūk-
relės Krikštynos

, “Jean Alice”
Antano ir Alice Lubių duk

reles krikštynos Įvyko sekma
dienį, rugsėjo 21, šv. Martino 
bažnyčioje. Jai buvo suteikei du 
vardai: Jean ir Alice, o kūmai 
buvo: Viktoras Preikšą ir Ka
zimiera I ėtkienė.

Jean Alice jau vienų metų 
amžiaus, tad ji ne tik gal at
simins savo ,'vienų metų sukak- 
4, bet ir krikštynas. Ji yra vik
ri, graži mergaitė, tad ir jos 
'tėveliai turi labai didelį džiaug
smą.' -
■ • Pp. Lubiai dar turi ir kitą 
savo šeimynos narį: sūnų An- 
.vhony ILchard, Jr. Jis jau yra 
dviejų ir pusės metų amžiaus. 
Tėveliai tikisi susilaukti rimto 
iPėdinio.

Biznyje
Pp. Lubiai gyvena ad. 410 

West 61 st St. Čia buvo iškelta 
ir krikštynų puota, kurioje da- 
’yvavo giminės ir pažįstami. 
Ant. Lubis ir Steponas Bražin
skas užlaiko taverną, 5906 S. 
Wentworth Avė. Pas juos taip 
jau lankosi ir “Naujienos”, ku
rias dabar .atsinaujino.

— Jusu Ona.v

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)
John Norton, 22, su Shirley

Welsch, 19
Joseph Michunas, 26, su Ge

ne rieve Liss, 21
Joseph Gigas, 26, su There- 

sa Makan, .24
Alfred C. Puvogel, 50, su Lu- 

cille Dalon, 37
*

Joseph Balskars, -u Stephanie 
Pakanskas

Reikalauja
Perskirų

♦ ’

Caroline Labane nuo Charles 
Labane .

Gauna
P,erskiras

Anne Valentą nuo Otto Va
lentą

SAVE
P’PKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų $Q .50 
Plokštelės Kiekv. **

’r aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.
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Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal v8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
JEntered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienas eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Jiąls.ted St., 
Chicago, 1|L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnas
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .. .... ......   „ 3c
Savaitei ---------------   18c
Mėnesiui __________ ?.__ r__r 75ę

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metanas...................   $6.00
Pusei metų ——--- ;----------- 3.25
Trims mėnesiams ___ -___ 1.78
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui ---------- — ,75

UžsieniųoMi;
Metams ----- ------- ---------— $8.00
Pusei metų ____ ________ __  4.00
Trimą mėnesienas ____ —_ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratijų arsenalas
Pereitą žiemą J. V. kongresas priėmė vadinamąjį 

“lend-lease” įstatymą, autorizuodamas išleisti 7 bilionųs 
dolerių pagalbai tų valstybių, kurios ginasi nuo agreso
rių. Prez Rooseveltas neseniai pateikė kongresui rapoj’’ 
tą apie tai, kiek pagalbos buvo suteikta Anglijai, Kini
jai ir kitiems demokratijų sąjungininkams iki rugpjūčio’ 
mėn. pabaigos.

Pasirodo, kad buvo suteikta pagalbos visų už $190,- 
000,000.

Paskirta 7,000 milionų, o išvežtą į reikalaujančias 
pagalbos šalis 190 milionų, t. y. mažiau kaip 3% paskir
tos sumos! Ir didesnioji to eksporto dalis susidėjo iš mai
sto bei kitų nemilitarinio pobūdžio dalykų.

Tiesa, yra duoti dideli užsakymai karo lėktuvams, 
tankams, kanuolėms ir kitiems karo pabūklams, kurie 
dar bus pagaminti ir pristatyti Hitlerio priešams. Užsa
kymams yra baigiama suvartoti visa kongreso autori
zuotoji 7 bilionų dolerių suma. Prez. Rooseveltas prašo, 
kad kongresas paskirtų tam reikalui dar šešis bilionųs. 
Bet kol kas tų užsakymų yra atlikta tiktai maža dalelė.

Kaip demokratijų arsenalas, Amerika iki šiol yra 
padariusi labai nedaug. O laikas bėga. Hitleris užbariau- 
ja vis daugiau ir daugiau teritorijų.

“Optimizmas” trukdo apsigynima
Per pirmuosius karo metus Anglija ir Francuzija1 

nesiskubino ginkluotis, pasitikėdamos anglų laivyno ga
lybe ir franeuzų armijos stiprumu, o taip pat garsiąja 
Maginot Linija. Tik kuomet Francuzija netikėtu greitu
mu tapo parblokšta, tąį anglai susigriebė ir ėmė spar
čiai ginkluotis. ; <

Nuo to laiko ir Amerika rimtai susirūpino savo at->, 
eitįm. Bet kai vokiečiai nesugebėjo per Anglijos Kanalą 
įsiveržti į britų salas, tai Amerika vėl ėmė save ramin
ti, kad ją apsaugos Atlanto okeanas.

Nacių užkariavimas Balkanų pusiausalio ir Kretos 
salos buvo Ameriką nugąsdinęs, bet paskui vokiečiai pa
suko į Rusiją. Anglija ir Amerika vėl pradėjo įsivaizduo
ti, kad Hitleris suklups, nes jį paalsins “nenugalimoji” 
Stalino Raudonoji armija ir neišmatuojami Rusijos plo
tai, kuriuose net ir Napoleonas pražudė savo kariuome
nę. Todėl per paskutinius tris mėnesius demokratijos neį
dėjo tiek pastangų, kiek buvo galima, apsiginklavimo pa-, 
greitinimui, ir demokratijų pergalės prospektai šiandien 
yra ne geresni, kaip kad buvo vasaros pradžioje.

Tik dabar, kai rusų frontas pradėjo griūti, tai An* 
glija ir Amerika susigriebė, kad daugiau gaišinti laikę 
nebegalima, o svarbiausia — kad laukti iš kur nors “iš-, 
gelbėjimo” nėra jokios prasmės. \

B ombastiški Maskvos pasigyrimai, kad ji neduos na
cių “bestijoms” nė vieno colio sovietų žemės arba kad ji 
netrukus “sudaužys į skeveldras” visas Hitlerio motori
zuotąsias divizijas, atliko lokio patarnavimą demokrate 
joms. Rusijos fronte naciai, galų gale, dar pasipelnys, 
pagrobdami kalnus sovietų ginklų ir mašinų. \ 1

Optimizmas, paremtas tuščiomis svajonėmis ir pagy? 
rų pasakomis, trukdo apsiginklavimo pastangas. \ _ '

Maršalas S. Budenny gausias “saktį”

juryje buvo Vorošilov, o jo artimesnieji draugai buvo' 
Budenny ir Timošenko. '

Už tai, kad jie yra ąklai atsidavę Stalinui, tai Ru
sijos diktatorius pakele juos į maršalus, o Jęai prasidėjo ' 
kuras sų Vokietija, taj paskyrė juos vyriausiais kariuo
menės vadais trijose fronto dalyse: VorošiĮovą šiaurės 
fronte, Timošenką centro fronte, o Budenny pietiniame 
fronte (Ukrainoje).

Rusai, kurie gerąi pažįstą sovietų Raudonosios ar
mijos istorijų, sako, kad Semion Budenny yra *‘pasižy* 
mėjęs’’ tik trimis dalykais: jisai turį didelius ųąųs, gerai 
šoka kazokų ir gali išgerti daug vodkos. Budenny yra 
pusiau-berastis; nėra lankęs net pradinės mokyklos. Pra
moko rašyti ir skaityti caro armijoje, kurioje jisai buvo 
pasiekęs ‘'vachmistro" ciną.

Velionis gei}. Tuchąčevsky, būdamas karo komisaro 
padėjėju, privertė tuos “komarmeioųs" lankyti Karo A- 
kademijos kursus- Bet jie jo neapkentė už tai, kad Tu- 
chačevskis buvo išėjęs aukštus karo mokslus ir žiurėjo i 
partizaniško karo '‘didvyrius" su panieka, Savo knygoje 
apie Busijn&rEepkijos karą (1930 m,) Tuchačevskis nu
rodė, kad Stalino kontroliuojamoji "Pirmoji Ęon-Armi-' 
ja", atsisakydama kritingame momente klausyti vyriau- 
sios kopiančios, davė progą, lenkams sumušti kairįjį so-1 
vietų fronto spąrpą, ir laimėti pergalę kurios pasėkoje 
Beninas buvo priverstas pasirašyti Rygoje negarbingą 
tąijiąi Pilsudskių. 1 .

StąĮipae ir jo <fvachmistrų” kliką niekuomet nega
lėjo dovanoti maršalui Tuchačevskiųi tęs kritikos. Nors 
Tuchąčevskis buvo geriausias karo dalykų žinovas Ru
sijoje, ir mechanizuoto karo strategijos pionierius (kaip 
De Gaulle Frąncuzijoje), bet Stalinąs sufabrikuotais kal
tinimais jį pąsmerkė (1937 pi.) įr sušaudė, neva už slap
tus jo ryšius su Vokietijos generaliniu štabu, tuo tarpu1 
kai tikrumoje Stalinas tuo laikų jau buvo pąts slaptai 
susiuostęs su Hitleriu (per savo agentą Kandelaki) ir 
rengėsi pasirašyti su juo sutartį, kad Hitleris galėtų pra-r 
dėti karą prieš Lenkiją įr Frąncuziją. “Faktus” Tucha- 
čevskiui apkaltinti Maskva gavo iš Hitlerio slaptos po
licijos, Geštapo.

Kartu su maršalu Tuchačevskiu buvo nužudyti visi 
kiti žymesnieji Raudonosios armijos generolai — Gapiar- 
nik, Putną, Uboreyičius, piaršajas Egorovąs, gen Jakir 
ir 1.1.; taip pat ir “rąųdonojo” laivyno viršininkai ir avia
cijos vadai.

Po tos “čistkos”, “arklinės arnjijosVcvachmistraį pa
liko neginčijami karo mokslo “autoritetai” Sovietų Są
jungoje. Dąbąr, Stalinui ^ųsipykus su buvusiuoju savo 
talkįpipku Hitleriu/tie vachmistrai vadovauja Stalino 
armijoms kovoje įrieš nacių antplūdį. “Kuomet visi šio 
vokįęčty-rųaų kopfliktp faktai bus iškelti aikštėn, gali
mas dąiktąs, kftd bus surasta, jogei Stalino “piaršalų” 
nesųgebęjĮpią^ pražudė Rusiją. '

Jeįgų Raudonoji armija dar gali Jociams priešintis, 
tai tiktai dėl te? Kad ji yra mechanizuota^- pagal tą pla
ną, kurį buvo pąrwęs velionis Tuchąčevskis. Kai vokie
čių Geštapo anąmet pampino Maskvoj GPU agentams 
“medžjągą’? Tųchąčevskiųį^ pasmerkti, Hitleris tųpmet, 
gal būt, uŽtiKrino ^au pergalę ant sovietų Rusijos. /

Kas iš to? Kad Staliną^ dabar rengiasi duoti “saktį” 
vienam iš tų maršalų. Kuomet nacių šarvuotosios divizi
jos jąų,baigia užkariauti Ukrainą? Kol diktatorius tuy' 
savo rąnKesę galią, jisai gabesnių žmonių prie vądovyr 
bes neprileiS; nors pražūtis gręstų visam kraštui.

I IIH II iiųpii U ..... iiiwm.ii.uihi m I i ■Į>. , m I IJ. .1.1 niyiiM'.niif ,WIĮ|I iiijiiiiiiiiiį

-APŽVALGA-
h U..L. ."Įi.R

NUNEIGIA NUNEIGIMĄ

Neutralioje Šveicarijoje, kaip praneša New Yorko 
“Times” korespondentas, gauta žinių iš pietinio Rusijos 
fronto, kurios rodo, kad sovietų armijos Ukrainoje pra-r 
dėjo visiškai krikti. Sovietų šaltiniai pripažįsta, kad Rau-r 
donoj i armija pietuose kovojo labai menkai, ir dąbąr gra
sia pavojus, kad į vokiečių rankas pateks visas Doneco 
(“Mažojo Dono”) baseinas su jo gausingomis kietųjų 
anglių kasyklomis ir kitomis pramonėmis. •

Patys rusai, matyt, įsitikino, kad maršalas Semion1 
Budenny neturi gabumo vadovauti kariuomenei motorL 
zuotame kare, nes jau pranešama, kad jisai busiąs pa-: 
keistas gen. Ivanu Koųevu, po kurio vadovybe rusai da-f 
rė sėkmingas kontr-atakas centro fronte. Ritos žinios 
sako, kad maršalas Budenny jau ėsąs atstatytas.

Semion Budenny yra vienas iš tų raitelių, kurie pą- 
garsėjo pilietinio karo metu, kaipo “Pirmoji Kon-Ąripi-r 
ja” (arklinė armija), ir kurios politinis vadas buvo 
“pats” Stalinas. Žymiausias tame bolšėvikų kavalerisjtų

“Naujienose“ neseniai (buvę 
minėta, kad asmeninis prez. 
Boosevelto pasiuntinys Vatika
nui, Myron G. Taylor, įteikė 
popiežiui XJI laišką, kuriame 
Rooseveltas tarp kitko prašė 
popiežių viešai pareikšti, ka(l 
demokratijų kova prieš Hitlerį 
esanti “teisįpgąs kuras”; bet po
piežius atahakęs ta prašymą išr 
'pildyH.
\ Vątįkapo talkraštįs ”Qs§ęrva- 
tore Bppianp'’’ šita įinift nuiwi- 
gė'. Nųppjgą jų taip pat ir pa- 
siu-nlinyą Tąyfor. Ęąl kor^pORt 
denĮaę Herbprt L- Matjbews? 
nąžiqrin| |ų pųpęįg|ii|Ui 
kad jf) žinią buvę paremta tik’ 
raią faktais- '

Jq P^R^šimą, perduotam te
lefonų 1^ Rppęs skąjtataei

“Jųąų kprąąppndęntaa, pą, 
tikrinu pFanešWh 
kurį jisai buvo pasiuntęs, vis? 
tiek mario, kad .esmėje jisai 
buvę teisingas, nepaisant ųž- 
ginčijimų. Išsireiškipiai galė
jo hut kiek iškreipti... bet 
rašąs šiuos žodžius ir

< yrą įsitikinęs, kad Vatikanui

Michigaiio valstijos advokatų 
Sąjungos susirinkimą. Jisai ma
no, kad Vokietija šįanęlien tu
ri 30Q divizijų, kurioąe yra nųn 
devynių iki dešimties milijonų 
ginkluotų vyrų, ir kad, reika
lui esant, Hitleris gali mesti į 
mušius Rusijoje dar kokį 100 
divizijų.

Palyginant su šitomis nacių 
jėgomis, priešingoje pusėje at
rodo taip:

<■ “Anglija turi tiktai dalelę 
to skaičiaus, mes turime 33 
divizijas ir vieną kavalerijos 
brigadą. Vien tik Vokietijos 
oro jėgą ypą tokio pat dy- 
džio? kaip visa musų armija.’’ 
Vienas susiraminimas naciz

mo priešams yra tas, anot Mc- 
Cloy, kad Anglija su Amerikos 
pagalba netolimoje ateityje viešr 
pataus ore. Bet vokiečių armi
joms sumušti Jungtinės Valsty
bės, gal būt, bus priverstos siųs- 

į frontų savo1 kareivius.ti

papratęs gauti
“SANDVIČIŲ”

Hitleris ir moterys

Seniai yra žinoma, kad vadir 
namieji komunistai tai — Mas
kvos apmokami agentai (žino
ma, lyderiai, o pe paprastieji 
“partijos” nariai). Įsitikinimų 
jie neturi jokių. Vakar jie bu
vo ųž taiką su Hitleriu, šian
dien jie už karą; vakar jie plū
do “plutokratiškas demokrati
jas“, o šiandien jie gvoltu rėkia, 
prašydami tų demokratijų pa
galbos Ęusijai.

Žmopės, kurie vadovaująs! 
savo protų ir sąžine, šitaip kei
sti savo nusistatymo negalėtų^ 
Bet komunistai yra priverstį 
tarnauti taip, kąs juos šeria, — 
anot tos patarlės: “Kur šuo lo
ja, ten ir laka.”

Dėl to, kad komunistai yrą 
papratę Maskvos malone gyven
ti — ir už tai jai šunišku pa- 
kluspumu vergauti, tai Bimba 
mano, Kad ir bolševizmo prier 
šai gauna ”sapdvičių“ iš ko 
nors. Jisai rašo, kad visi prieš- 
bolševikiški ■ Amerikos lietuvių 
laikraščiai iesą /“Hitlerio papirk
ti”: 11 ..

“Tam papirkimui”, sako 
Bimba, “kelius Hitleris su
randa. Paskaitęs minėtuose 
laikraščiuose (ką, Bimba ne
pasako. “N.” Red.), nenoro
mis žmogus durnoji: nejaugi 
tos bestijos sandvičiais dabar 
tų laikraščių redaktoriai ir 
maitinasi?”
Apie “sandvičius” jisai čia 

prabilo, matyt, dėl to, kad jisai 
pats dabar gauna shndvičių tik
tai iš vienos “bestijos“. Iki bir
želio 22 d. jį šėrė “dvi besti
jos”; o dabar, kai tos “bestijos” 
tarp savęs susipiovė, tai viena 
“bestija” jau sandvičių daugiau 
nebeduoda. Todėl jisai ir teirau
jasi, kur tas jo ėdalas dingo.

HITLERIO MEŠKERĖ

buvo
Rau-

bUYQ siūloma parodyti savo 
' pritarimą kovai prieš naciz

mų.” >
Korespondentas sakosi numa

nąs, kad Vatikanui ta žinia bu
vo nemaloni ir todėl jį buvo 
nuneigtą, bet jisai pabrėžą, fcąd 
jo paduotoji žinia buvo gauta 
“iš labai rimtų ir labai gerai 
pąinfprmuotų šaltinių, ir kąc 
todėl yra ląbai geras pagrindas 
piapytį, jogei ji esminiai nepra- 
sĮĮenkįą sų tiesa”.

Šitįę Ęomos korespondento* 
pąreįskįmai tik dąr ląbiąu pa
brėžia fąktą, kad popiežius ne
turį drąsos viešai pasmerkti hit- 
Jerį^m?! Jisai yra Italijos fašiz
mą bHgį^vis, o Italijos fašizmas 
yrą Hitlerio vasalas.

VOKIETIJA TURI 10 
MIMONŲ kareivių

Ęą^ui einant, Vokietijos ginkr 
luptosios jėgos eina ne silpnyn, 
bet stįpryjb nežiūrint nuostolių, 
kuriuos naciams padaro priešų 
giukiąs.
- Tokių nuųmpuę pareiškė J. 
‘V, kąro ^ekretprįaus padėjėjas, 
John J. McCloy, kalbėdamas

Viename Amerikos savaitraš
tyje buvo įdėtas neva busimos 
Lietuvos žemėlapis, kuriame 
Lietuvos plotas yra padidintas 
tris ar keturis kartus. Autorius 
straipsnio, kuriame žemėlapis 
yra aiškinamas, sako, kad to
kią didelę Lietuvą planuojąs su
kurti Hitleris.

Tai yrą nacių propagandos 
dalis. Hitleris bando įtikinti lier 
tuvius,* kad jisai jiems esąs la
pai geras; tokiu hudu jisai tiki
si galėsiąs pavartoti juos, kaipo 
savo įnagį.

Lietuviai putų dideli nejšipa- 
nėliai, jeigu jie kibtų į šitą na
cių meškerę. Visai teisingai ra
šo “Tėvynė”:

“. i. lietuviai, kaipo teisin
gi ir vergovės ragavę žmo
nės, vąrgiąi puls ant šios Hit, 
lerip meškerės, peš jei lietu? 
viai sutiktų su tuo Hitleriu 
planu, tai sykiu sutiktų ir pa
vergti kįtų taptų žmones: 
musų pusbrolius latvius, Rin 
rie irgi nori Įąisvo gyvenimo, 
nemaža baltgudžiy ir taipgi 
nemąža Jępkų. Vietoje PUoIĮy 
mo ant š|qs Hit|erig pięške- 
rėš, lietuviai turėtų vienbąlr

(Tęsinys) 
2. *

Ęąi Hitlerio namuose. 
rasta pusižudž-iusi Grete 
bal, atrodė, kad pats Hitleris
juvo ląbai susirųpinęs. Hitlerį 
arčiau pažįstą žmonės tvirtina, 1 
įęad jis buvo susirūpinęs dėl 
nuolaikoj kuri susidarys visuo
menės tąrpe ryšyje su ta mis
terišką mirtimi,

Tuo tarpu buvo ir tokįų, ku
rie tvirtino, kad Hitleris buvo 
susįrupinęs Grete, nes iš tikrų
jų jų buvo pamilęs, praėjus ke
liems metams po Gretes Raubal 
mirties ir Hitleriui nutraukus 
santykius sų kitoms moterims, 
pats Hitleris kelis kartus apgai
lestavo Gretės netekimo.

§avo artimiesiems dažnai jis 
primindavo, jog Grete jam da
vusi reikalingų ramumą ir jis 
bptų besijautęs laimingiausias 
pasaulyje žmogus, jeigu putų 
gajėjęs su jagyventi.

Gal Hitleris ir nupširdžias 
mintis reiškė, kai šitaip prisi
mindavo Gretę, bet Grete, ma
tyt, buvo visai kitokios nuomo
nės. Hitleris Gretęj, matyt, jo
kio ramumo neatnešdavo. Hit
lerio asmuo jos sieloje sukėlė 
tokį nerimą, kad ji nerado ki
tos išeities, kaip nusižudyti.

Vokiečių laikraštininkai dėjo 
pastangas išaiškinti mirties 
priežastis ir kelis kartus bąndė 
prieiti arčiau prie Gretės Rau
pui motinos. Jie norėjo patir
ti, ar iš tikrųjų tarp jos duk
ters ir nacių fiurerio buvo arti
mesni santykiai, ar jiedu sim
patizavo vienas kitam, ar nėra 
šion tpagedijon įmaišytas tre
čias asmuo.

Nieko laikraštininkai negalė
jo iš senutes išklausinėti. Ji tik
tai tiek pabrėžė, kad nelaimin
giausia jos gyvenime buvusi ta 
diena, kada ji apleidusi Austri
ją su savo dukterimi ir išvažia
vusi į Miuncheną. Jeigu ji bų~. 
tų ir tojiąu tebegyvenusi gilio
je provincijoje, jos duktė bu
tų galėjusi labai laimingą gyve
nimą sukurti.

Jeigu sutiktume su mintimi, 
kad Gretės Raupai atveju Adol
fas Hitleris buvo nuoširdus ir 
ją įš tikrųjų mylėjo, turime 
pripažinti, kad toje meilėje kas 
nors buvo netvarkoje, jeigu 
mylimas žmogus Įąhiau pamilo 
mirtį, negu gyvenimą. Turint 
galvoje stiprų provincijos mo
ters būdą, galimą manyti, kad 
Gretė Rąybal, įsitikinusi, jog su 
Hitleriu ji nesijaus laimingą, 
nutarė nusižudyti. Ji važiavo 
Miuncpęnąn, kol Hitlerio arčiau 
nepažino, kol apie Hitlerį gir
dėjo tik iš Jaikrąščių ir pasako
jimų. Ęąį jai pačiai teko ąr- 
čiąu su juo susitikti, kai savo 
įsitikinimu patyrė kas jis tiks, 
pasijautė tokią nelaiminga, jog 
velyjo mirti.

Ponia Winnifred Wagner, 
mirusio SiegfHedo Wagųer 
žmona, taip pąt turėjo ląpąi 
glaudžius saulykins su fiureriu. 
Nacių tarpę buvo pąsąkojama. 
jog tai išeisianti ideališką vo
kiška popą.

Pats Hitleris ląbąi dažnai pas 
ją važipadavo, ten sukviesdavo 
visus savo artimesnius lyderius 
ir praieisdevę ištisus vakarus.

šiai Hitleriui ątsakyti: Mes 
neųoFim^ Flifckn pavergti, bet 
mes norime Lietuvei Įąisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo!

"prie to, kiek šis Hitlerio 
pląnąs Širdingas lietuviams, 
matosi jau ir iš to, jog jis 
prie Lietuvos nepriskiria ne 
mažiausio kąsnelio Rytų Prū
sijos, o ypač Klaipėdos kraš
to, kur gyvena dar tikrai lie
tuviškas elementas.”
Jeigu Hitleris butų ir dar taip 

nuoširdus lietuviams, vistįek jo
kių malonių iš jo lietuviai ne
gali tikėtis, nes jisai yra despo- 
tas, diktatorius. Kiekviena tau
ta, patekusi po hitlerizmo lete
na, būna pavergta.

■J. 'E 1 01

Ten klausydavosi klasiškos mu
zikos ir rengdavvo specialiai vo
kišką! muzikai parengtus vaka
rus.

Santykiai tarp Winnified 
Wagner ir Hitlerio baigėsi tuo, 
kad pastaroji uždraudė Hitle
riui įžengti į josios rezidenciją 
Bayreutbe,

Hitleris bandė draugauti ir 
sy H^pny Hoffmanp, asmeniš
ko ir oficialaus savo fotografo 
Hoffmapnp seserimi. Brolis bu
vo labai patenkintas, kad Hitle
ris draugauja su jo seserimi, 
bet sesuo neilgai rodė didelio 
prisirišimo.

Sąntylpąi tarp jos ir Hitlerio 
nesusirišp ir niekas iki šiai die
nai neišaiškino, dėl kurių prie
žasčių. Kiek vėliau sužinota, 
kad Hitleris apvesdino Baldur 
von Schirachą su Hcnny Hoff- 
mann’aite. Hitlchs pats dalyva
vo apvesdinimo ceremonijose.

Taip pat visa Vokietija žino, 
kad Ęaldur von Schirach yra 
labai dažnas vadinamų ‘‘vyrų 
ložų’’ lankytojas, kur gražioji 
lytis peįjeįdžiamą pasilinksmi
nimo metu. Baldur von Schi- 
rąch visą laikė skaitėsi Vokieti
jos jaunimo vadu, Hitlerio šta
be užima labai atsakomingą vie
tą, jaunimą kalbina kurti šei
mynas, bet jis pats savos nepa
jėgė sukurti.

Baldur von Schirach jau eina 
40 metus, apie desėtkas metų,

■ kai Hitleris jį apvesdino su 
Henny Hoffmann, bet iki šiam 
metui dar nesusilaukė vaikų.

Rimčiausia Hitlerio sužadėti
ne buvo Lėni Riefenstahl, švei- 
carietė, gabi kino artistė. Lėni 
Riefenstahl vaidino svarbiausią 
rolę visą Europą apėjusioje fil- 
moje “Audra Montblane” ir pa
rodė nepaprastai didelių gabu
mų kalnų filmoms.

Vokietijoj niekam ne paslap
tis, kad Hitleris buvo “įsimylė
jęs” Lėni Riefenstahl. Ne vieną 
kartą jiedu buvo matomi vie
šuose paraduose, ųe vieną kar
tą jiedu kartu yra nufotogra
fuoti ir ne vieną vakarą Lėni 
praleido kartu su Hitleriu.

Hitleris pats neslėpė savo 
simpatijų šveicarietei ir vokie
čių jaunimui kelis kartus ją nu
rodė, kaip pavyzdį. Spaudos at
stovams jis patarė sekti, kaip 
Lėni veikia filiuose ir mokytis 
sportuoti, kaip ji sportuoja kal
nuose ir sniege.

Lėni Rieffenstahl mokėjo pa
naudoti šią fiurerio silpnybę ir 
vienu laikotarpiu ji tapo tik
ruoju kino gamybos diktato
rium Vokietijoj. Be jos sutiki
mo nė viena kino bendrovė ne
galėjo pradėti statyti filnios. 
Jos nurodymai buvo galutinieji 
ip geriausi vokiečių kino direk
toriai negalėjo jų ginčyti.f

Viešuose nacių surengtuose 
vakaruose Lėni Riefenstarl bu
vo svarbiausiu asmeniu, apie 
kurį viskas sukdavosi.

Nė viepa moteris, kuri su- 
gebėjb priartėti arčiau prie Hit
lerio, nedrįsdavo kalbėti pirma
me arba aptramą asmenyje, bet 
visuomet vartodavo trečiąjį. Nė 
vįena mipėtų moterų nedrįsda
vo Hitlerio pašaukti “Tu”, bet 
visuomet vartodavo “Jus”.

Šiame kUųsime Lėni Riefen
stahl sudaro išimtį. Ji vienin
telė Hitlerį šaukdavo vardu ne 
tiktai asmeniškuose pasikalbė
jimuose, bet ir viešuose vaka
ruose arba sueigose. Toks arti
mumas nustebino net artimiau
sius Hitlerio draugus, nes nie
kas nedrįsdavo, išskyrus Boeh- 
mą, pašaukti Hitlerį “Tu”.

Lėni Riefenstahl labai daug 
pajėgė padaryti Vokietijoj, bet 
nepajėgė iŠ Hitlerio padaryti 
savo vyrą. Lėni Riefenstahl 
staigiai dingo iš nacių tarpo ir 
atsidprė vėl Šveicarijoj. Savo 
draugams ji dabar pasakojanti, 
kad niekad negalėtų gyventi su 
tokiu vyru, kaip Hitleris.

Stasys Dobilinis 
(Bus tąsa)
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Žiedo Perlas
biau. Tai dilema, kurią aš mie
lai duočiau išspręsti ŲjŲsų se
najam logikos profesoriui. Jis 
buvo foką išmintingas vyras.

Ar Dar Atmenate Šiuos Automobilius?

(Tęsinys)

Nežiūrint visos vyno sužadin
tosios drąsos, šaltis perbėgo per 
Grintalcs pastoriaus nugarą. 
Tarytum su kumštimi butų 
trinktelėję jo atmintin tie po
nios Ęorstienės žodžiai, koriuos 
ji kiek anksčiau buvo jam pa
kuždėjusi į ausį, šunes, kurie 
neėda, pablusta... Ar tik ir su 
žmonėmis neatsitinka tas pat?

GrintaJės pastorius žvilgterė
jo atgal. Nė vieno žmogaus ne
simatė šiame tuščiame kely. So
džiaus stogai saulėlydžio švieso
je atrodė tamsiai raudoni.

Bet tas, plika galva, nuleisto
mis rankomis ėjo į priekį nė 
kiek nesustodamas. Ir negalima 
gi buvo palikti jį vieną, nelai
mėje — matyt — netekusį pro
to lygsvaros. Pastorius Krauzė 
pasivijo savo bičiulį. Akimirks
nį jis galvojo, ką jis galėtų "pa
sakyti, norėdamas išbandyti jo 
protą. Ir nesugalvojęs nieko tin
kamesnio, jis uždėjo ranką bi
čiuliui ant peties ir tarė tą pa
tį, kas šitokiais atvejais — pa
prastai — tariama:

- Stipri malda yra geriausia 
parama visokiose nelaimėse. 
Žmogaus gyvenimas trumpas, 
kaip žiedų lapai, kaip rasos la
šelis...

Pastorius Fogelis pritardamas 
linktelėjo galva.

—Iš tikrųjų, taip. Tai buvo 
aktoriaus ir klouno veidas, ku
rį aš ten mačiau.

Grintalės pastoriui antrą sy

kį perbėgo šaltis per nugarą. Iš 
tiesų, ponios Korstienės teisy
bė! Matyt, kad jis jau nęt lo
giškos minčių sąsajos nebeįsten
gia suvokti. Bet dabar tuo la
biau negalima palikti jį vieną. 
Gal būt, dar pasiseks netikėtai 
rasti jo prote bent vieną švie
sesnę vietelę.

Ir Griptalės pastorius tęsė pąr 
šnekesį, su nuolat augančia bai
me klausydamasis beprotiškų 
atsakymų, kurie neturėjo jokios 
sąsajos su jo paties sakomais 
žodžiais.

—Jums darosi šalta, drauge,- 
Aš jus mielai palydėčiau namo. 
Tiesą sakant, aš patsai naktį 
neturiu kur skubėti.

—Aš taip pat norėčiau grįžti 
atgal. Jau seniai aš norėjau tai 
padaryti. Bet po trisdešimt 
dviejų metų tatai jau nebegali
ma. Tatai viršija žmogaus jė
gas. Net ir ji šiuo atžvilgiu ne
galėjo nieko pagelbėti. Vargše
lė, kaip ji kentėjo. Ir vis dėlto 
šypsojosi. Ąr tu gali įsivaizduo
ti, Ričardai, kaip sunku šypso
tis, kai sieloje kruvinos žaiz
dos ?

—Kaip jus norite, drauge. li
pas mane Grinlalėj jus galėsit? 
pernakvoti. Man kaip tik nese
niai atremontavo kambarėlį vir
šuj.

Tai yra nepaprastai keista, 
mielas Ričardai, kad žmogus 
niekuomet negali palikti vienoj 
vietoj. Grįžti atgal jis taip pat 
negali, o eiti į priekį — tuo la-

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos Įigų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. bkuns.-jo-)
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LINK-BELT, Visiškai AutomatiškasSLEGAms
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

Apart Apsaugos, Turime tfrnn nnn no 
ATSARGOS FONDĄ Virš O JUU,UUu 1U U

Nėra Saugesnės V’etos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
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JOSTIN MACKIEW1CH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia

—O aš jumsf dar kartą sakau: 
susikaupkite! To reikalauja jū
sų profesiją, Jus turite parody
ti parąyijonims pusįžemlnimo 
ir susJvaldywiQ pavyzdį.

—Visą popietę aš kJmumi's 
tavo fcąDH’S. Ričardai? ir pi iri- 
menu są>0 buvusį reiOrikOS IW 
kytoją. Hittiivjanį semestrą aš 
baigdavau jo pagirtas. Aukšto
joj dramos studijoj j U dėstė 
deklamacijos meną. Todėl jis 
taip puikiai mokėdavo paruoš ii 
aktorius.

—Brangus amato broli...
—Amatas — tu sakai, Ričar

dai? Aktoriuos arnotus, mani 
manymu, yra pats geriausias- 
Todėl, kad jis yra atviras ir vi
si, net ir jis pats, jį vadini tik
ruoju varilu, ir todėl, kad jani 
nereikia ištisus trisdešimt dve
jus metus vaidinti vįepą ir tą 
patį vaidmenį. Vieną ir tą patį 
— tai yra baisu! Mano s Ridi jų 
metu laikraščiui rašė apie kaž
kokią aktorę, kuri nusiskandi
nusi upėj todėl, kad teatro di
rektorius gtsisakęs suteikti jai 
naują rolę. Nuolatos aš ją at
simenu. Ir kaip gerai aš ją su
prantu, tą narsią moterį!

—Leiskite, drauge, aš jus pa
imsiu už rankos, — man pasi
rodė, kad jus ką tik truputį Nu
svirduliavote. Taip. Mes dar 
truputį pakopsim kalnan, per
eisim kriaušių ir tada tuojau 
prasidės pušynas. Už valandos 
mes busime pąn|ię. Ir tada mes 
dar pasėdėsime verandoje ir pa
plepėsime. Aplipk Grintalę toki 
puiki panorama. Galima tiesiog 
pamanyti, kad tai Šveicarija — 
tiesiog Ritli klonys.

—Wilhelmą Tellį visuomet 
vaidina tas geriausias trupės 
aktorius. Ir publikoje kiekvieną 
sykį jis kai šauną savo sunui 
nuo galvos obulįy kas nors iš
gąstingai verkia-v‘Bet jis to vi
siškai nesigėdi. Todėl, kad visi 
žino, jog jisai yra aktorius ir 
tik šį vakarą vaidina tą vaid
menį. O po vaidinimo koks 
nors gerbėjas jį pavaišina res
torane keptu fazanų ir vynu. 
Jis yrą pats linksmiausias žmo
gus visoj apylinkėj ir pasakoja 
puikius anekdotus, Ir po viepus 
to nesigėdi, peš jis savo vaid
menį iš tikrųjų gerai atlieka.

—Jr tada, brangus drauge, 
kai mums pasidarys šalta sėdė
ti verąndoje, mes užžiebsime 
vaigomąjame lempą ir papra
šysime p>ąpo pzą, kad ji pa- 
dainpptų, Jį yrą jąppą ir dėvi 
baltą kepuraitę, kaip ir ponia 
Korstiepė. Bet užtat ji laba} 
puikiai dainuoja tiroliečių ro
mansus,

1. International automobilius, pagamintas 1905 metais. Jis turėjo 2 cilinderiu 
ir jo didžiausias greitis siekė 20 mylių. 2. Brevvster, 1914 metų modelis, buvo tuo 
laiku skaitomas pačiu puošniausiu automobiliu — keturių cilinderiu ir odiniai 
fenderiai. 3. 1914 metų Stanley Steamer modelis. 4. Haynes — pagamintas 1900 
metais. 5. 1904 metų Mercedes, septynių keleivių automobilius, šie automobiliai 
dabar randasi Mokslo ir Industrijos Muzėjuj, ties ežeru ir 57-ta gatve, kur publika 
gali juos pamatyti. , ‘

Muzėjuj yra specialė Industrijos Sekcija, kurion manoma greitu laiku bus at
vežta daug‘kitų ne taip žilos senovės be-arklinio važiavimo pabūklų, kurie šiais 
laikais vienok atrodo keisti.

D. .Cąmcron Peck, iš Bowman, Dairy (O., automobilių ekspertas, buvo paskir- 
tas muziejaus tarnsporlacijos- .skyriaus kuratorium.

-■   —t " *■ ■ ■« ■ *■ £ ■ - V; »1 ■-» Ų." 7" ■ — —T, į,...~ ^..1 > į ■ T ■ J1 l" — ——- ———-

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. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkitc Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
X ■ u i. i

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

victor Bagdonas"
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

• 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

ie
arcus

—IŠ STOTIES—

W.G.E.S

RYTINE RADIO 
VALANDA

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.

.................  I

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums jreikįą atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NĄŲJĮĘ^Ų” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainps kuopriemamiauMos.

MAUKITE IR PĄMATYKffE^PAVYZDŽIUS^'

NAUJIENOS
1739 So. Hąjsted St. Ganai 8500

■T'.iJ."l-’ i*

—Taip, taip.., Be į apie ką 
mes dabar kalbėjome? . Ak, 
taipl Tai buvo kalba apie taj. 
Taip, ir rytoj jis vaidins Napo
leoną arba, sakysim, grafą Ęg- 
moną, Jr jis yčl nejaus jokios 
gėdos, kai koki nors panele, ap
sivilkusį ružąya suknele ir bal
tais apatiniais, iš pačių pirmųjų 
eilių mėtys jam seenon rožes, o 
jis jai oru atsiųs bučkį, Nes jis 
yra aktorius ir todėl pilnai turi 
teisę būti žmogiškas. Kauk v jig 
nešioja tiktai scenoje ir meluo
ja taip pat tiktai ten. Jis yrą 
laimingas žmogus, nes piekąs 
nereikalauja, ked jis Vieluotų įp 
gatvėje, ir namie? iv smuklėj 
prie likerio stiklo, Jis ten sėdės 
su sayp gerbėja įr pabaigoj per
prašys ją padainuoti jam tiro
liečių romansą,

—Žinote, drauge, mano var
pininko Betgės žmona moka pa
ruošti iš kalnų žolių puikius 
vaistus npo drugio ir nuo šir
dies silpnumo. Vieną bonkutę 
ji mielu noru mums duos. Jū
sų amžiuje būtinai yrą reikalin
gos žolės, poilsis ir ramybė. Ir 
malda — nuoširdi malda.

(Bus daugiau)

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
t ĄTYDŽIAI tčrnykit, kad 
/ švarumas butų palaiko- 

apie namus.
r ' '

t NEREIKALINGI popie
riai turėtų bųti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisrp pavoj ų.

kad reika
lingi remontai prie narpų 
butų tuojau atliekami. Šė
pas,' išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrų.

ęSTATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už Itokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

lt, RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ“

1739 SOUTH HALSTED STREET

f GAN AL 8500

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!
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Mae West Nori 
Divorsuoti Lietuvį 
Frank Wallace

Užveda Perskirų By<ą 
Califomijoje.

SAN BERNARDINO, Cal. — 
Garsioji filmų aktorė Mae West 
bando nusikratyti lietuvio 
Erank Wallace, su kuriuo ji ap
sivedė 1911 metais Mikvaukoje, 
Wis.

Vietos apskričio teisme jos 
advokatai užvedė divorso bylų, 
kurioje Mae West . pripažįsta, 
kad su NVallace apsivedė, bei 
pareiškia, kad “niekad su juo 
negyveno.”

Šiame pačiame teisme Wph- 
ace turi užvedęs bylų, kurioj ji
sai reikalauja iš žmonos mokė
ti jam $1,000 kas mėnesį pra
gyvenimui. Jisai yra vodevilio 
aktorius.

Divorsas — Katė 
Vietoj Indų

BELVIDERE, III. — Mrs. Ed- 
na Lightner nebūtų tiek užpy- 
kusi, jei vyras Arthur butų me
tęs į jų lėkštę ar puodų, bet ji
sai pasigriebė katę, ir sviedė jų 
tiesiai žmonai į veidų. Katė gi 
paleido nagus į darbų ir visa 
veidų jai žaizdomis išvagojo.

Teisėjas Pierce pripažino, kad 
Mrs. Lightner turi pilnų pama
tų vyrų smerkti, ir suteikė jai 
perskiras.

Bankas Atmoka 
$4,414

1942 Metu Fordas

SPRINGFIELD, III. — Val
stija autorizavo State Bank of 
Farina, Farinoje, III., gražinti 
depozitoriams $4,414 uždarytų 
pinigų. Tie pinigai sudaro apie 
20% depozitų, kurių depozito- 
riai atsižadėjo, kad bankas ga
lėtų atsidaryti bizniui.

Du Broliai Iš Lietu
vos Įstojo Dėdės 
Šamo Armijon

Abu Savanoriai
PEORIA, III. — Du broliai, 

neperseniausiai atvykę iš Lie
tuvos, vakar įstojo savanoriais 
Dėdės Šamo kariuomenėn. Bo- 
ris, 22 m., ir Fima, 20 m., Haim- 
sonai pareiškė, kad “link Hit
lerio turime tuos pačius jaus
mus kaip ir didžiuma žmonių”, 
nes jų tėvai dabar vargsta na
cių pavergtoje Lietuvoje. Jiedu 
sako iš tėvų nėra gavę jokios 
žinios nuo pat rusų-vokiečių ka
ro pradžios.

Lankė Vytauto Univ.
Boris, kuris studijavo Angli

joje, atvyko Amerikon prieš 18 
mėnesių. Fima buvo Vytauto 
Universiteto studentu ir Lietu- 
vų apleido rugpiučio 31, 1940 
m., po bolševikų isistiprinimo. 
Jis Amerikon turėjo keliauti per 
Rusiją ir Sibirą.

Paveikslas parodo priekį naujų 1942 metų Fordų, kurie netrukus bus visose 
agentūrose per Ameriką, šįmet Fordo bus trys linijos, Super DeLuxe, DeLuxc 
ir Special, su 8 ar 6 cilinderių motorais.

a

Berniukas Žuvo 
Kur Ir Tėvai 
Buvo Užmušti

EDWARDSVILLE, III. — Ni
ekei Plate prekinis traukinys 
užmušė 11 metų berniuką, Jack 
Flannery, važiuojantį dviračiu. 
Nelaime įvyko visai netoli vie
tos, kur 16 mėnesių atgal trau
kinys automobilio nelaimėj už
mušė berniuko tėvus, brolį ir 
seserį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. (Euiieifcte
SENIAUSIA I! DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ m NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-ffl So. Hermitafft Avė, 
4W South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
rv k ~ ; KOPLYČIOS VISOS! 
JL^yiiai CHICAGOS DALYS!

Žmona-Hitlerininkė, 
Gavo Divorsą

■ t \ J

BĄTAVIA, III. — Lenkas An- 
drew Goncarz gavo divorsą 
Kane apskričio teisme, kai pa
siskundė, kad jo žmona yra hit
lerininke ir pasiliko gyvenai 
Lenkijoj, kai šalį užėmė vokie
čiai. Jis grįžo Amerikon.

R. Kisieliūtė Grįžo 
Iš Ligoninės

Buvo Operacijai
BRIGHTON PARK. — šiomis 

dienomis žinomų Petro ir Ma
rijonos Kisielių jaunesnioji duk
tė Rožytė sugrįžo iš ligoninės, 
kur Dr. A. J. Bertash, 756 W. 
35th St., padare vykusių apen-' 
dikso operacijų.

Dabar jauna pacientė randa
si namie, 4512 So- RockWell St., 
ir laipsniškai ema sveikyn.

—- Freritas.

TARP MUSŲ 
•' BIZNIERIŲ

h-...-..........    .u,

Konvencija Po 
Konvencijos

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

8a POVILU 3 ALTIMIERU

Direktoriai

Pilietybes Pamokos 
Bridgeporte
Pirmadieniais ir Trečiadieniais

Armour mokykloje, prie 950 
West 33rd Place, yra duodamos 
pilietybes ir anglų kalbos pa
mokos suaugusiems vyrams ir 
moterims.

Jos Įvyksta pirmadieniais ir 
trečiadieniais, nuo 1:15 iki 3 
vai. po pietų.

Mokytoja yra Mrs. Carrie P. 
Cook. Šios kliasės yra po Chi- 
cagos apšvietos tarybos globa. 
Mokslas nemokamas.

---------------- .i, i • 

Kaltina Mergaitės ! 
Užpuolimu

T0WN OF LAKE. — New 
City policija suėmė 21 metų 
jaunuolį, James Promis, kurį 
kaltina užpuolimu 1’8 metų 
mergaitės, gyvenančios prij 
49th ir Artesian avenue. Promis 
gyvena adr. 4721 South Locmis 
street.

Mirė Kazimiero 
Yesučio Anūkė

šiandien 2-trų po- pietų Elm- 
vvcod kapinėse yra laidojama 
Dolcres L. Emery, chicagicčia 
lietuvio, Charles Yesučio anūkė. 
Jos motina yra Yesučio dūk ė 
Elena Yesutytė Emery, žmoni 
E. Emery.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas koplyčioje, adr. 5308 Bei- 
mont avenue.

Pagerbė Jauną 
Gydytoja %

Chicagos universitetas įteikė 
Theobold Smith premijų su $1,- 
000 dovana jaunam U. S. val
diškam gydytojui, Dr. Hęrąld 
R. Cox, už išradimų čiepų nuo 
įvairių rusių šiltinės. Jis nepil
nai 35 metų amžiaus. - : ,

Universitete dabar vyksta į- 
vairių mokslinihĮeų suvažiavi
mai 50 metų sukaktuvių proga.

Suėmė Du Plėšiant 
Krautuvę

SOUTH CHICAGO. — Vietos 
policija suėmė du buvusius ka
linius iš Indiana valstijos, kai 
jie bandė apiplėšti Steve Gav- 
rilovičiaus krautuvę, adr. 3206 
East 92nd street. Vienas jų yra 
37 m. J. Kinlev, o antras, 27 
m. Jerome Bolding iš Michigan 
City, Ind.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas REPublic 7868

Tarnas Maženis Visur 
Dalyvauja

Dar rodos visai neseniai Ta
rnas Maženis, veiklus narys Da
riaus-Girėno Posto 271, dalyva
vo Am. Leg. State konvencijo
je, Springfielde, III. Čia jis tra- 
fiką dirigavo ir aplankė Abra
kam Lincolno namus, kitas is
torines vietas ir savo gimines.

Dabar vėl kų tik sugrįžo iš 
Am. Legiono Nacionalės kon
vencijos, kuri įvyko Milwaukee, 
Wis’.

Tarnas Maženis į konvencijas 
važiuoja sykiu su Chicagos Pa
što 2-ros kliasos siuntinių vir
šininku ir Am. Leg Van Buren 
Posto Past Commander, Walter 
Carlson.

— Steponas.

J. V. Laivas Paskandintas Netoli Islandijos

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

S. S. Pink Star, buvęs Danijos laivas, neseniai per
imtas J. V. nuosavybėn, kuris šiomis dienomis paskan
dintas netoli Islandijos. Prieš pereisiant J. V. nuosavy
bėn, laivas buvo žinomas Lundby vardu, ši fotografija 
imta prieš keletą metų ir ant laivo plevėsuoja Danijos 
vėliava.

r~GARŠMITES “NAUJIENOSE”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioį 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.
ZUBRICK’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 REPublic 4688

AKIŲ SPECIALISTAI
r®. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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. PFMJnck 5524
Rez. Tek HEMlock 1643 

Emergencv; MIDway 0001

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

VAL.: J iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR HERZMAN I

Tft RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St.. netoli Morean 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 Sega!
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS (1994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St 
Kamb. 1431-1434-TeI. 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 NT AKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230 

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2879
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SĄRAŠAS VISŲ PRISIDĖJUSIŲ PRIE
MARIJOS JURGELIONIENĖS 

PAMINKLO FONDO
(Tęsinys)

Buvo paskelbta ........... $461.41
Balandžio 3, 1940

Tesą ir Kostas Matuliai!-
i akai, Baltimore ....... $5.00

S. Butkus, Baltimore, Md. 2.00 
Ona Gapšienė, Baltimore,

Md................................. 1.00
Elena Debedienė, Baltimore,

Md................................. 1.00
V. Litvaitis, Baltimore, Md. 1.00
Marijona Pratapienč, Chi-

cago ..........,........... t..... 2.00
X ‘— Chicago .................. 2.00
Petronėlė Grigonienė ir duk

tė Aldona .................. 2.00
Pelnas nuo vakarėlio De- 

troit, Mich., rengtas 
Paminklo Komiteto 20.67

D. B. Brasis, Detroit, Mich. 2.00

Dr. J. Jonikaitlš, Detroit, 
Mich...................... 2.00

Dr. Andrews, Detroit, 
Mich..................... 1.0.)

Ch. Martin, Detroit, Mich. 1.06
Anaceta Zigmontienė, De

troit, Mich.............. 1.00
Margaret Ručinskienė, De

troit, Mich.  ..... 1.00
Albina Ambrozavičienė, De

troit, Mich.......... 1.00
P. Greivienė, Detroit, Mich. 1.00
M. Narusevi^us, iDetroit, 

Mich..........  50
V. Verneckienė, Detroit, 

Mich...........  50
M. Yuška, Detroit, Mich. .50
EI. Bachunienė, Chicago, 

m. ........................ i.oo
Balandžio 9, 1940

Mrs. K. Jakubienė ........... 1.00
Mr. ir Mrs. S. Machulis .... 1.00
Mrs. Eva Mineika ..........  1.00
Bruno Mathews ............... 1.00

Namų savininkai šioje naujoj kolonijoj randa išgrįstas gatves ir Šaligatvius 
nuo pat naujojo namo pastatymo. Gatvės ištaisymo kaštai įtraukti 
namo kainą ir jie išskirtsomi mažais išmokėjimais ilgai metų eilei. Federalinė 
Namų Statybos administracija nurodo, kad šaligatviai žymiai prisideda prie 
suteikimo didesnio saugumo kolonijoj vaikams. Seniau naujus namus pasista
čiusius naujoj vietoj, trukdavo daug iftėtų pakol pagaliau gatves ir šaligatvius 
išgrįsdavo. \

į originalę

CLASSIFIED ADS.
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HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 

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

TRIANGLE AGENCY,
25 EAST JACKSON BLVD.

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

VYRAI IR MOTERYS darbinin
kai visokių rųšių darbams — vieš
bučiuose, restoranuose, įstaigose. 
Geriausias mokestis. Modern Hotel, 
879 N. State.

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

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

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys^Pauk^iai ete.
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS gie

dančios kanarkos, papūgos, love 
birds, tropikų žuvys, šunys. Geros 
klėtkos, pritaikytos paukščiams ir 
vaistai.

NEW CITY PET SHOP, 
5120 So. Ashland Avė.

Tel. Hemlock 7673

FURNISHED ROOMS—TO RENI' 
G^ye^

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

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 23 dieną 1:20 vai. 
popiet 1941 m., sulaukus pu
sės amžiaus; gimus Lietuvoje, 
Telšių parap., Kauno apskr. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuljudime 
dukterį Kristiną Petreikis, 
sūnus Benefasą, Vilimą, Ka
zimierą, Stanislovą ir Myko
lą, seserį Dellą Rupeikienę ir 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus. Kūnas pašarvotas 
namuose 10564 So. Homan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rūgs. 27 dieną 9 vai. ryto 
iš namų į šv. Kristinos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antaninos Var- 
kalienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu^ 
vėse ir suteikti jai w paskutinį 
patferAaidm^ , ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame
Duktė, Sūnus, Sesuo ir 

kitos Giminės..
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Zolp, Tel. 
Yards 0781.

Balandžio—1940
Lietuvių Moterų Draugija 

“Apšvieta” nuo kortų 
pramogos, vas. 24, 1940

P. šaltimiero aukautų bilie
tų, ir Adelės Misčikai- 
tienės aukauto Albuno, 
viso .    33.16

Povilas ir Leokadija Krikš
čiūnai .................   2.00

Dr. Elizabeth Satkoff ....... 1.00
Mrs. Josephine Norkus .... 1-00
Dr. Susan Slakis .............  3.00
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kultūros Klubo, dalis 
pelno nuo pramogos 
vas. 25, 1940 ....... 6.00

Gegužės 17, 1940
Karolis Požėla ................ 25.00

Gegužės 1, 1941
Louise P. Narmontaitė ir

šeima ...................... 25.00
Lietuvių Brighton Parko

Moterų Klubas ........... 5.00
Elizbieta Ilevičienė ........... 1.00
Mrs. X ............................. 1.00
Kupiškėnų Kultūros Drau

gija ...................... 5.00
Ona Overling, Justicc Park,

III.................................. 1.00
Mr. ir Mrs. Orlakis ...... 2.00
P. Peika ..........................., 2.00

JONAS NOREKA, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 11:45 vai. 
ryto 1941 m., sulaukęs 25 me
tų amžiaus, gįmęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me mylimą motiną Juzefiną, 
po tėvais Prelgauskaitę, tėvą 
Joną, seserį Johanną ir švo- 
gerį Liudviką Antanavičius, 
ciocę Antaniną Kiselienę, jos 
vyrą Petrą, pusseserę Oną 
Junevičienę, jos vyrą Alek
sandrą, giminaitę Aleksandrą 
Zavackienę, jos vyrą Mykolą 
ir jų šeimyną ir daug kitų 
giminių ir draugų. Kūnas pa
šarvotas namuose 5924 So. 
Maplewood Avė., Tel. Rep. 
6140.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 25 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Noreka, Jr. 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Motina, Tėvas, Sesuo, Švoge- 

ris, Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. Liule- 
vičius, Tel. Laf. 3572.
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ATSIMINKIME SAVO SŪNŪS TARNAUJAN
ČIUS ARMIJOJE

Paįvairinkime Jų Nuobodžio Valandas

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

RE AL ESTA’t’E FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE naujas mūrinis duflatis. 
Abu flatai apšildomi vienu boile
riu, $8500.00.

Brighton Parke mūrinis duflatis, 
apšildomas, $7250.00.

Teisingas patarnavimas. 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 \V. 63rd St., 2 luboc

Žodis Tėvams

Balandžio 23, 1940
Mr. ir Mrs. V. Ascilla .... 1.00
S. Narkis .......................... 1.00
Miss Mary Bronza ....... 10.00
J. J. Grybai ....... ................  2.00
K. Yanionis, Fitchburg,

‘ Mass....... . U.... 1.75
Gegužes 14, 1940

Adomas Markūnas ........... 1.00
P. Ališauskas .................. 2.00
LSS. 71 kuopa, Cambridge,

Mass............................. 5.00

Iš viso Fonde, su geg. 1, 
1941 metų buvo .... $651.49

Dar iki šiai dienai priimta 
nuo sekamų:
Mrs. G. Gurnevičienė ....... .50
Mrs. Kavaliauskas ........... 1.40
Kazys J. Liutkus t........ 1.00
Josephine Valavičiene -... 1.00
Uršulė Žukauskienė ........... 2.00
Marijona Zolpienė ......... 2.09

Iš viso Fonde, su 2’4-ta 
diena rugsėjo, 1941 

metų yra ....... $659.39

JUOZAPAS KUPETIS 
9038 S. Bishop St.

Cedarcrest 4685
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu rugsėjo 22 d. 4:30 vai. 
popiet 1941 m. sulaukęs pusės 
amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Rietavos parap., Piaulių kai
me. Amerikoj išgyveno 28 
metus. Paliko dideliame nu
budime seserį Barorą Šlemo- 
nienę, švogerį Adomą ir ki
tus gimines, draugus ir pa
žįstamus. Lietuvoje paliko 
seserį Prancišką Linkšienę ir 
jos šeimyną. Kūnas pašarvo
tas randasi J. F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitagė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 25 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kupečio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Sesuo, Švogeris, Giminės 

ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Eu- 
deikis, Tel. Yards 1741.

MAINYKIT DABAR
KAI MES DAR TURIME GERĄ 

PASIRINKIMĄ
Garantuotų Vartotų Karų 

Žemomis Kainomis
1935 Piymouth Sedan ......... $65
1935 Chevrolet Sedan ........... 65
1936 Chrysler Sedan ........... 145
1935 Dodge Sedan ............... 135
1937 De Soto Sedan ........... 235
1937 Ford Sedan .............  195
1940 Studebaker Sedan ....... 485
1939 Piymouth Sedan ......... 385
1940 Packard Sedan ........... 685
1941 Piymouth Sedan ........... 745

150 Kitų Pasirinkimui.

wenzelĮ
DE SOTO—PLYMOVTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir gekmądUnUla

MARIJOS JURGELIONIENĖS 
PAMINKLO FONDAS,

Nora Gugis, Pirmininkė 
Julia August, Iždininkė.

(Pastaba: Jeigu yra Fondui au
kavusių, kurių vardai ne
buvo šiame sąraše skelbti, 
malonėkite neatidėliojant 
pranešti, Marijos Jurgelio- 
nienčs Paminklo Fondui, 
1739 So. Halsted St., Chi
cago.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Aną dieną “Naujienose” tilpo 
lietuvio kareivio atsišaukimas. 
Jis randasi vienoj stovykloj Cal- 
ifornijoj ir, anot jo paties žo
džių, vakarais, užbaigęs dienos 
pareigas, nuobodžiauja ir ilgisi 
gimtosios Chicagos, kur randa
si jo giminės, draugai ir pažįs
tami. Ir tas kareivis pėr 
j ienas” kreipiasi į lietuvius pra
šydamas, kad tie jam laiškus 
parašytų. ' •

J!'’’-
Ras Daug Malonumo.

Mes jam laiško nerašėme, bet 
pasiUntėm “Jaunimo” laikraš
čio kopiją. 'Pilėme gerai, kad 
jis kaip ir dešimtys kitų karei
vių kuriems “Jaunimas” siunti
nėjamas tegulami, ras tame 
laikrašty daug'malonių valandų. 
Per “Jaunimu jis galės palai
kyti artimui‘‘šilti tykius su savo 
Chicaga ič nei'50 laiškų jam ne
paduos tiek naujienų, tiek ži
nių apie Chicagos lietuvius, 
kiek vienas to laikraščio nuihė* 
ris.

Jei mes ekonomiškai stipres
ni butume, tai mieliausiu noru 
siuntinėtume “Jaunimą” kiek
vienam lietuviui karei -ui, De
ja, to daryti neišgalim e.

Tokiems kareiviams pagal
bon turėtų ateiti jų namiškiai. 
Tėvai pavyzdžiui labai lengvai 
galėtų “Jaunimą” savo unifor
muotiems stintinis išrašyti. Sū
nus tokia dovana apsidžiaugtų 
ir butų dėkingi.

tas yra anglų kalba. Jis metams 
kaštuoja tik vieną dolerį.

Atsiminkite namiškiai savuo
sius'šeimos nartus pasišventu
siai tarnaujančius Dėdei Šamui. 
Paįvairinkime jų nuobodžio va
landas.

. . Lt j! •• >9 " .

Siųskitė savo sunatis- ar bro
lio adresą su vienu doleriu se
kančiu adresu: JAUNIMAS, 
1739 So. Halsted Street, Chica
go,' Illinois, Prenumeratą gavę, 
mes tuojau pradėsime siuntinė
ti laikraštį ir nuo tavęs parašy
sime laišką tam Kareiviui, pra
nešdami kas laikraštį užsakė.

'jaunimas

žmogžudystė 
Kepykloj

14-TA APYLINKĖ. — Kėpy- 
kloję ties 659 West 13th st., 
vakar rytą buvo atrastas negy
vas 55 metų lenkas John Kos. 
Kas tai jį nudurė dideliu pei
liu. Kos kepykloje laikydavęs 
apie $2,000, bet pinigų ten ne
bebuvo.

Jis buvo dėdė 21-mo wardo 
alderinano J. P. Ropa žmonos.

VAIKINAS DIRBTUVĖS darbui 
— 674 N. Kingsbury, 

4-tas aukštas.

REIKALINGI VYRAI, kurie ga
lėtų dirbti ant , mažų Punching 
Press. Gera mokestis, darbas ant 
visados. Ateikite: Security Mfg. Co., 
625 W9 Jackson Blvd., 6 aukštas.

40 AKRŲ FARMA OCEANA 
kauntėje, 2 mylios Hart, grįstas ke
lias. Trobesių pakanka, bet reikią 
taisyti. Geras pirkinys — $1500.(M). 
Išmokėjimai. Hanson-Osborn, Hart, 
Mich.

■ra naudingos.

Kas Dvi Savaites.
“Jaunimas” išeina kas dvi sa- 

savaitos. Beveik visas jo teks-

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

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

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

. tas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BUČERNū ir gro- 
sernė, biznis išdirbtas per 30 metų. 
Elektrikiniai šaldytuvai, šaukit: 

CANAL 6698 5 • •
*------------ "A t " "-fT "> n '—

TAVERNA — PROGA
1 aukšto naYnas, krautuvė, taver

nos fikčeriai. 5 kambarių flatas už
pakaly, beismentas, karšto vandens 
šilima, dirbtuvės skersai gatvę ir 
tik viena taverna ant 51st St. tarp 
California ir Kedzie. 3111 W. 51st 
St. Norėdami informacijų matykite 
B. R. Pietkiewich, 2608 W. 47th St., 
Lafayette 1083.

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

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

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

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

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

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

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.

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

WHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SCHOOLS AND ifcSTkUČTIONS
Mokyklos ir Pamokos

a* a.
Martha Skrypką -

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 23 dieną, 1:15 valandą 
ryto 1941 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Lietuvoje, Žaga
rės parap., Daukšių sode. Amerikoj išgyveno 40 metų. Paliko 
dideliame nuliudime 2 seseris, Kristiną Didžbalienę, švogerį 
Kazimierą ir Oną Kristopaitienę, sesers sūnų Kazimierą Didž- 
balį, sesers dukteris, Marthą Sereiką, Lulu Philips ir Kazimie
rą ir jų šeimynas, brolį kun. Kazimierą Skrypką, pusbrolį kun. 
Juozapą Skrypką, pusseserį vienuolę Antonią, giminaitį Joną 
Kvietkauską ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu* 
voje paliko seserį Suzanną Jurevičienę ir jos šeimyną, brolį 
Ahtaną Skrypką ir jo šeimyną ir pusseserę Oną Skrypkaltę ir 
kitas gimines. Kūnas pašarvotas randasi S. M. Skudo koply
čioje, 718 Wftst 18th St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 26 dieną 9 vai* ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marthos Skrypkos giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
pasuktinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Seserys, švogeris, Brolis, Sesers Sūnūs. Sesers 

Dukterys, Pusbrolis ip, Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. M. Sku- 

das, Tel. Monroe 3377.

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 

> ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.

> Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuositel 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir Jeigu 
turite < ką‘.parduoti, ^įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo" skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės “NAUJIENŲ” 
Smulkiais Skelbimais/ 
Tel. CANAL 8500

RED-ITCHY-SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! 
Visose vaisti- ŽEMO

as tnilk itselfl

SPREADSI SUCBS! TOASTSt 
MELTS PERFECTLYl

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMAJĄI 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukui!

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

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

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

P A S K O L/O S 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokSjimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATIOJ4 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas viri $1,000,000.00.
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PASKUTINIS PASIKALBĖJIMAS SU T Mirtis Užbaigė Medaus Mėnesį

NEPAPRASTA MOTERIŠKEA
Prisiminus Mariją Jurgelionienę

Dvi savaites prieš įvykstan
tį “Naujienų” 25 metų sukak
ties jubiliejų, nunešiau rašinėlį 
“Aš Lietuvoje ir Naujienos Lie
tuvoje”, ir padaviau p. Jurge- 
lionienei. Nežiūrint, kad ji bu
vo dideliam darbimetyj, bet su 
senu pažįstamu pašventė pusė
tinai laiko pasikalbėjimui. Prie 
to buvo ir gerai nusiteikus.

Ji sako man, “atsimenat kaip 
revoliucijos laikais 1905 metais 
mes veikėme Lietuvoje, su ko
kiu ideališkumu ir pasišventimu 
skelbėme žodį ‘šalin caro val
džiai!’ Visur skambėjo lietuvy
bė, ir rašte ir kalboje ir mo
kyklose, ir kiekviename žinks- 
nyj stojome ir kovojome už Lie
tuvos vargšų, tėvų, motinų ir 
jų vaikų reikalus”.

Dvi Chicagietės
Kalbėdama apie Lietuvą, grei

tai išėmus iš deskos atvaizdė- 
li, man jį parodė. Jį buvo ką 
tik aplaikius iš Lietuvos. Tai 
buvo nuotrauka dviejų chicagie- 
čių. Viena buvo chicagiečiams 
plačiai žinoma veikėja ir “Nau
jienų” bendradarbė, kuri ne tik 
šiaip populiariškų straipsnelių 
parašydavo, bet taip jau gyven
dama Lietuvoje rašinėdavo į 
Marijos Jurgelionienės įsteigtą 
Moterų Skyrių “Naujienose”. 
Tai buvo Emilija D. šukienė- 
Dryžaitė, o antroji — daininin
kė — Akvilė Ančiutė, kuri tuo
met viešėjo Lietuvoje.

Iš žiaurios Praeities
Lyg tyčia, taip nuoširdžiai ir 

įdomiai daug iš gyvenimo da
lykėlių man pasakė, ir tiek iš

praeities sukėlė daug minčių, ir 
atsiminimų, kad, regis, ir ma
tau ir girdžiu tų kovotojų už 
Lietuvos šviesesnę ateitį vaito
jimus ir jų kančias, kai dragų'* 
naiir žandarai plakė su rim
bais ir rykštėmis... Kraujas-la- 
takais bėgo per valščiaus kie
mą kai nuplaktųs-apalpusius iš 
daržinės nešė sužeistus ir gul
dė ant grindų. Aš su kitais mo
kyklos vaikais stovėjome ir žiū
rėjome kaip miestelio — žydės 
ir lietuyės moterys ir vyrai ne
šė tiems vargšams revoliucijo- 
nieriams valgyti ir šiltos arba
tos davė gerti.

Rytojaus dieną vežė juos į 
Šiaulių kalėjimą. Aplinkinių kai
mų ūkininkus greitai užvarė su 
arkliais-vežimais vykti į valščių. 
Kaip liūdna mums jauniems at
rodė, kai žmonės verkė gatvė
se stovėdami, kada vežimai pri
sodinti šimtais pradėjo važitio- 
ti.

Tai buvo mano paskutinis pa
sikalbėjimas su Marija Jurge- 
lioniene. Ji spausdama dešinę 
pridūrė, “Laikykis Š-kai!”

Dar Kartą Išreikšim Jai 
Pagarbą

šį sekmadieni Liet. Tautiško
se kapinėse įvyksta velionės pa
minklo atidengimas. Vyksime 
dar kartą išreikšti pagarbą tra
giškai žuvusiai Marijai Jurge- 
lionienei ir išnaujo. prisiminsi
me ją, kada buvo gyvųjų tarpe 
ir labai daug padėjo šviesti mu
sų brolius ir seses lietuvius ir 
nuolatos rūpinos kiek jai jėgos 
leido, vargdieniams padėti.

R. š.

Mrs. Gari Karrasch (viršuj, vidury), motina Ro
naldo Toft’o (apačioj, kairėj), kuris nušovė už kilo 
vyro ištekėjusią Mrs. Lee Sherman (apačioj, dešinėj) 
ir vėliau nusišovė save, raminama Mrs. .Tune Kinge 
(kairėj), nušautosios sesers, ir Mrs. Gonstąnce Toft, 
žudiko našlės, inkvesto metu. v

žmogžudys Snaudžia Teisme

Gavo Mušti Už Nieką 
Ir Kad Buvo Su 
Skrybėle

Tas Atsitiko Bridgeporte
BRIDGEPORT. — Aną dieną 

atėjo žmogus į vieną Bridge- 
porto užeigą ir linksmai sau 
gurkšnojo saldų alutį. Įkaito. 
Pasidėjo skrybėlę ant baro ir 
pamiršo. Kadangi jam jau pa
kako gėrimų, maršavo namo ■— 
tarp durų pasitiko kitą žmogų, 
su skrybėle, na ir pykšt jam 
per valgomąją. Tu rup... Tu! 
Tu mano skrybėlę užsidėjei! Na 
ir susikibo.

Well, užeigos savininkas tu
rėjo daug vargo juos perskirti, 
bet dar daugiaus turėjo vargo 
įtikinti smarkuolį, kad jis pe
šasi ne už savo skrybėlę.

Jisai išėjo, bet ir šiandien jis 
negali suprasti kaip galėjo jo 
skrybėlė atsirasti ant baro. Jis 
vis dar tikrina, kad ji buvo ant 
svetimo žmogaus galvos.
O Tas Atsitiko Brighton Parke

Ir šios muštynės buvo ne 
bažnyčioj, bet viešoj užeigoj ir 
įvyko už nieką.

Baras buvo 54 pėdų ilgio- Ro- 
dos, vietos visiems pakako. Bet 
atsirado štukorius, kuris nuėjo 
prie kito galo baro ir rodyda
mas į vieną žmogų, sako an
tram: matai, broli, apsisaugok. 
Aure, tas žmogus tave- žada 
mušti.

Ką? Ar jis! Aš jam parody
siu. — Na ir nieko nelaukda
mas pradėjo visai nekaltą žmo
gų kumščiuoti.

Kaip išsiaiškino reikalas — 
kaltininko šposoriaus jau nebu
vo. Bet šie du vyrai norėtų j 
pasitikti. — Steponas.

PAŠOVĖ MOTERIŠKĘ
Prie Damen ir Washington 

bulvaro nežinomas žmogus pa- 
šovė chicagietę Mrs. Anna Gilt-
rap, einančią šaligatviu. Ji gy
vena adr. 1709 Jackson bulva
ras.

Ieško Dviejų 
Kūdikių Motinų

_______ —x_

Paliko Juos Svetimuose 
Automobiliuose

Kai evanstonietis William 
Devine, 619 Brummel Street, 
sėdo į savo automobilį, kurį 
buvo palikęs atdarą prie savo 
namų, jame rado netikėtą sve
čią. Užpakalyje gulėjo 10 die
nų kūdikis.

Panašų netikėtą svečią savo 
automobilyje rado Mrs. Anna 
Brown, 9429 So. Throbp street. 
Grįžusi prie automobilio iš 
Little Company of Mary ligo
ninės, kur lankė tėvą, ji maši
noj rado 2 metų berniuką.

Abu vaikai atiduoti į vaikų 
lopšelį, o policija ieško motinų, 
kurios juos automobiliuose pa
liko.

Nusižudė Pamišęs 
Eks-Kalinys

Nužudė Moteriškę, Rengėsi 
“Užmušti Keturis Kitus 

žmones”
Viešbutyje ties 1236 West 

Madison street, revolverio kul
ka užbaigė gyvenimą 47 metų 
chicagietis Solly Cohen, kuris 
išėjo iš lygsvaros besėdėdamas 
ilgą laiką kalėjime.

Jisai paliko penkis raštelius, 
vieną jų policijai, kuriame pri
sipažino, kad jisai nužudė 58 
metų našlę Mrs. Margaret Wine- 
field, kuri buvo atrasta mirti
nai sumušta ad. 5064 Kimball 
avenue.

Norėjo Nužudyti Draugą, 
Giminaitį *

Kitame raštelyje aiškino, kad 
jį buvo apėmęs didelis noras1 
nužudyti keturis kitus žmones, 
du policistus, draugą ir giminai-. 
tį bet pats sau atima gyvybę, 
kad nebegalėtų kitiems žmo
nėms “neatitaisomas skriaudas 
padaryti”.

Bernard (Knifey) Sawicki, 19 metų amžiaus ber
naitis, kuris pereitą birželio mėnesį ..nužudė 4 asmenis, 
snaudžia teisme, Ghicagoje, kur svarstoma jo byla. 
Džiurėn pateko vienas lietuvis, Joseph Belskis. Valstija 
reikalaus nusikaltėliui mirties bausmes.

Ir Kitas Laivas Dėdei Samni

Darbininkai galutinai užbaigia karo laivo U. S. S. 
MassachUsetts statybos darbus ir puošia jį ceremoni
joms, per kurias tas juros milžinas bus oficialiai perves
tas J. V. laivynui. Laivas sveria 35,000 tonų ir yra 704 
pėdų ilgumo. Jis yra tos pačios klasės kaip ir neseniai 
užbaigtieji North Carolina ir Washington.

Atšaukė Chicagos 
Automobilių ' 
Parodą

---------------- I—

Sako, Dyleriams Ir Taip Truks 
Naujų Mašinų.

Chicagos automobilių agen
tūros žadėjo rengti naujųjų 
1942 metų modelių parodą nuo 
spalių 12 iki 19-los, bet vakar 
ją atšaukė. Parodos neberengs, 
nes šiemet automobilių gamyba 
bus labai suvaržyta.

Dyleriai spėja, kad ir be pa- 
lodos pagalbos jie galės par
duoti daugiau naujų automobi
lių, negu galės gauti iš dirbtu
vių.

Automobilių gamintojai tur
būt įves dyleriams kvotas ir 
duos naujų automobilių propor- 
cionaliai pagal skaičių automo
bilių parduotų per 1941 “auto
mobilinius” metus.

I Nusišovė Lietuvis
I Juozas Kupetis

Gyveno. Vienas.
| AUBURN PARK. — Adresu 
9038 South Bishop street, vakar 
buvo atrastas mirtinai pašautas 
47 metų lietuvis, Juozas Kupe
tis. Jis buvo skiepe namo, ku
riame Kupetis per kurį laiką 
dirbo už janitorių. Mirė nuvež
tas į Little Gompany of Mary 
ligoninę.

Netoli Kupečio skiepe buvo 
revolveris, kuriuo jis matyt, su
varė sau kulka į galvą.

Kaimynai pasakoja, kad Ku
petis gyveno vienas, ir papras
tai būdavo labai užsimąstęs ir 
susirūpinęs.

III. Republikonų 
Lyderis Smerkia 
Izoliacininkus

Sako, Jie Gali Karą 
Išprovokuoti.

Hill Blackett, buvęs ITinois 
republikonų lyderis, vakar pa
smerkė savo partijos narius ir 
vadus, kurie laikosi izoliacinės 
politikos ir kiekvienam žingsny
je kiša koją Rooseveltui.

Neigiamai Veikia Užsienį.
Jis aiškino, kad izoliacinin- 

kai, nuolat atakuodami valdžią 
gali užsienyje sudaryti įspūdį 
kad viduj Amerika yra pakri
kusi ir silpna. Tokiai nuomonei 
įsigyvvenus, tos šalys, kurios A- 
merika pasitiki, nukryptų į Vo
kietijos pusę, o pats Hitleris 
matydamas tariamą Amerikos 
silpnumą, įsidrąsintų ją užpul
ti.

Kaip Francuzija.
Blackett tikrino, kad jei 

Francuzija butų parodžiusi 
griežtumą kai Hitleris okupavo 
Rhuro distriktą, tai Hitleris gal 
niekad nebūtų tiek įsigalėjęs 
kiek dabar ir gal net karo ne
būtų buvę.

Panašiai, jei Anglijos lyderiai 
nebūtų buvę pasidalinę, tai ne. 
butų buvę Muenche.no sutarties. 
Už tą klaidą Anglija dabar mo
ka tragiškai aukštą, kruviną 
kainą.

Amerika privalo parodyti 
griežtumą, nes tik tokią kalbą 
Hitleris supranta, bet izoliaci 
ninkai savo politika ir intrigo 
mis kaip tik bando Ameriko 
poziciją susilpninti.

Atrado 350 Dėžes 
Vogtos Degtinės

Ties 20 East 25th street de
tektyvai atrado troką su 350 
dėžėmis degtinės, kuris buvo 
pavogtas iš sandėlio adr. 131 
West Cermak Road. Troke tru
ko degtinės apie 50 dėžių.

Am. Liet. Piliečių 
Klubas Pelnė 
Piknike $133.
Reiškia Padėką Aukotojams, 
Darbininkams, “Naujienoms”*

Amerikos Lith. Piliečių Kliu- 
bas 12 to Wardo susirinkimas 
įvyko 21 d. rūgs., Hollywood 
svetainėj. Po visų kitų svarsty
mų, prieita prie Biznio Komi
teto raporto. Komiteto narys 
N. Klimas raportavo apie iš
važiavimą, kuris įvyko 14 d. 
rūgs., Sunset Park, Kubaičio 
darže. Jis buvo sėkmingas, nes 
davė pelno $133.02’.

“Naujienoms”
Taigi, kliubas nutarė visų pir

ma padėkoti laikraščiams, ku
rie talpino Kliubo Koresponden
cijas, ypač “Naujienoms”. “Nau
jienos” visada Kliubui patarnau
ja už ką kliubiečiai yra dėkin
gi ir visados esti su “Naujieno
mis”. Kliubas taipgi dėkoja vi
siems radio leidėjams, kurie 
nuoširdžiai garsino šį parengi
mą. Reikalui esant kliubas ir 
juos parems visokiais budais.

Aukotojai
Dabar tariame ačiū visiems 

aukotojams: draugams Kubai- 
čiams už paaukojimą savo dar
žo ir dar paršo ir sūrio (Kubai- 
čiai yra savininkai to puikaus 
Sunset Parko, kuris randasi prie 
135th ir Archer Rd.) ;

Eddie ir Frances Kubaičiams. 
kurie turi užeigą 8200 S. Kean 
Avė.;

Alex Miller, savininkui užei
gos, 4258 S. Western Avė.;

Gramantų užeigai, 4535 So. 
Rockwell St.;

Dauskurdas užeigai, 2543 W. 
45th St., ir Gobrėnų — 4258 S. 
Campbell Avė.

Balniams, kurie turi lietuviš
kos duonos kepyklą, 2910 W. 
40th St.; p. Valienei; N. Klimui, 
kuris turi maisto krautuvę; Juo
zui Bogačinskui, kuris patar
nauja svečiams pas Rudauskus.

Darbininkai
Tariam ačiū v’ciems darbi

ninkams, ypač p^LCiėms Bernice 
Gracus, Eiizabeth Dagis, Agnės 
Remeika ir Eleanor Skukas ir 
visiems kitiems, L. Dagis, P. 
Remeika, Lrpšinskui ir t.t.

Ačiū visiems svečiams, kurie 
atvažiavo ir turėjo gerus lai
kus, tuo pačiu sykiu parėmė 
Kliubą. Kliubo įgaliotas ir Ko
misijos Narys,

N. Klimas.

Šitos Vestuvės 
Neįvyks

52 metų našlė, Laura Grauže, 
4746 Kenmore avenue, Wi.:con- 
sine susipažino su vienu Albert 
J. Llewellyn, 39 metų “lumber- 
džekiu”. Po trumpos pažinties 
prasidėjo kalbos, apie vestuves, 
ir Mrs. Grauže nupirko jam 
$200 automobilį. A įvažiavo į 
Chicago šliubui, Llewellyn pali
ko moteriškę pas jos dukterį, o 
pats dingo su automobiliu.

Skautai Rinks 
Popierį Chicagoj

Netrukus Chicagos skautai 
pradės eiti per namus ’ rinkda
mi nuo šeimininkių atliekamą 
popierį ir skudurus. Dėl gink
lų gamybos popierio dirbtu
vėms pradėjo trukti žaliavos, 
tad spragai užpildyti valdžia 
naudos vartotą popierį.

Paleido Dar 66 
Kareivius t

Armija paleido iš tarnybos 
dar 66 naujokus, paimtus ka
riuomenėn iš Chicagos distrik- 
to. Kelioliką jau paleido namo 
pirmiau. Iki gruodžio 10 d., vi
so žada paleisti apie 200,000.

VAKAR GHICAGOJE
•

• Banditai pabėgo su $200 
grobiu iš Psi Omega studentų 
brolijos namų, ad. 1832 West 
Adams street. Ten gyvena me
dikais studentai Illinois univer
sitete.

• Iš Lakevvood, Ohio, į Chi
cago atvyko vienas M. J. Ken- 
tosh ieškoti savo 15 metų duk
ters Lorraine, kuri neseniai pa
bėgo iš namų.

• Berwyn ligoninėje mirė 
43 m. Brookfieldo, 111., gyven
tojas, Chestet Goff, kuris bu
vo šeštadienį pašautas laike api
plėšimo.

• Troke, prie 836 Federal 
street, buvo atrastas negyvas 
vyras, apie 45 metų amžiaus, 
vargingai pasirėdęs. Pavardė 
nežinoma.

• Prie County Line Road 
Northwcstern ekspresinis trau
kinys sudaužė keleivinį automo
bilį, bet jame važiavusi' Mrs. 
Harry E. Newman išsigelbėjo, 
taipgi išgelbėjo savo 3 metų 
dukterį Patsy. Gyvena Glencoe, 
III.

• Chicagos Saugumo taryba 
skelbia, kad pavojingiausios va
landos Chicagoj yra nuo 4 iki 
5 po pietų. Tada daugiausiai bū
na automobilių nelaimių.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Užmušė 9 žmones.
Prie Ann Arbor, Mich., ir 

prie Bloomington, 111., įvyko 
dvi automobilių nelaimės, ku
riose žuvo septyni chicagiečiai, 
visi negrai.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

50 m. Stanley Kujawa, nuo 
5136 Archer avenue, prie Ped- 
tone, III.; į

Anthony F. Ahrens, iš Grasa 
Lake, III., prie Gurne, II!.

Juozas Belskis 
Sawickio Byloj 
Džiurininkas

Teis 19 Metų žmogžudį
83 metų lietuviui, buvusiam i 

bridgeportiečiui, Juozui Belskiui 
netikėtai teko pakliūti į džiu- 
rininkus kriminaliame teisme, 
kur dabar yra svarstoma byla 
19 metų žmogžudžio Bernard 
“Knifey” Sawicki.

Berniukas prisipažino, o vė
liau užsigynė, kad jisai nužu
dė keturis žmones. Jo advoka
tui paprašius teisėjo Sbarbaro 
bylą atidėti, pats Sawicki suri
ko, “Oh, nuts, baikime šitą da
lyką kuogreičiausiai, nevilkin- 
kim”.

Belskis gyvena ad. 649 West 
73rd street. Viso džiurininkų 
bus 12-ką, ir jie rekomenduos 
teisėjui kokią bausmę teisiama
jam paskirtį.

Mirė Darling Co. 
Sekretorius

Beritindamas kamuolius 
sporto salėje ties 6455 South 
Peoria street, staigiai mirė 56 
m. Lester T. Harrison, 7141 
Normai avenue.

Jisai buvo sekretorius Dar
ling and Co., trąšų firmos, 4201 
South Ashland avenue.

Sumušė 
Lietuvę

Marijona Žilinskas, 1931 So. 
Jefferson street, skundžiasi po
licijai, kad jai einant namo ne
žinomas vyras ją bandė apiplė
šti, bet negavęs pinigų ją su
mušė. v
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