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JURININKAI PRIVALO GINTIS NUO UŽ
PUOLIKU JUROJE, SAKO PREZIDENTAS

AFL jurininkų unija deda pastangas gali
mai greičiau baigti streiką

LAUKU DARBAMS VOKIEČIAI SIŪLO LIE
TUVOS ŪKININKAMS RUSŲ BELAISVIUS
Surašinėja vilnonių medžiagų atsargas

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
24 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas ir laivyno departamento va
dovybė studijuoja budus Atlan- 
tike plaukiojantiems Amerikos 
prekybos laivams apginkluoti.

Vokiečių karo laivai skandi
na Amerikos prekybos laivus, 
kurie veža įvairių medžiagą į 
Islandiją ir kitas vietas. Ame
rikos prekybos laivai negali tin
kamai gintis, nes neutralumo 
įstatymas valdžiai neleidžia gin
kluoti laivų.

Amerikos jurininkai privalo 
gintis ir turi turėti galimybių 
gintis nuo užpuolikų juroje, va
kar pareiškė Rooseveltas spau
dos atstovams.

Amerikos laivas Pink Star 
praeitos savaitės pabaigoje bu
vo paskandintas šiaurės Atlan- 
tikę, 275 mylių atstumoje nuo 
pietinio Grenlandijos iškyšulio. 
Pink Star paskandino vokiečių 
submarinas.

Šis laivas priklauso Ąmerikos 
laivininkystės komisijai ir užre
gistruotas Panamojj<įvyno są
raše. Amerikos -valdžia užsieny i 
je registruoja savo laivus, nes 
neutralumo įstatymas neleidžia 
Amerikos laivams plaukti į Eu
ropos vandenis.

Laivyno departamentas ieško ( 
tinkamų patrankų, kuriomis ga

t

RUSAI ATMUŠĖ NACIU KARO JĖGAS. 
KURIOS VERŽIASI PRIE MURMANSKO
Kovose užmušta 

2,000 nacių
MASKVA, Rusija, rūgs. 24 d. 

—Sovietų kariuomenė atmušė 
antrą kartą vokiečių, karo jėgas, 
kurios dėjo pastangas paimti 
Murmanską, skelbia oficialus 
pranešimas.

Pirmą kartą vokiečiai puolė 
Murmansko sritį liepos mėnesį, 
bet buvo sumušti.

Šiomis dienomis sutraukė di
desnes jėgas ir vėl bandė, bet ir 
šį kartą jie buvo visiškai su
mušti. Kovos lauke naciai pa
liko 2,000 užmuštų kareivių.

Leningrado srityje 
muša nacius

MASKVA, rūgs. ’ 24 d.—Le- 
ningrado srityje sovietų karo 
jėgos padarė vokiečiams dide
lių nuostolių ir privertė pasi
traukti keliose vietose, skelbia 
pranešimas.

Centro fronte pradėtas puoli
mas smarkiai vystosi ir tikima- 
si padėti maršalo Budiony ka- 

* riuomenei.
Sovietų lakūnai nutildė dvi 

vokiečių priešlėktuvines patran
kas Baltijos pakraštyje. Cherso-i 
no srityje rusai smarkiai gina
si.

ORAS
Debesuotas, 'lis.
Saulė teka — 6:39; leidžiasi 

— 6:45.

lėtų apginkluoti 1600 laivų, ve
žančių prekes per Atlantiką. 
Tuo pačiu metu yra susirūpi
nęs ir žmonėmis, kurie mokė
tų tinkamai vartoti laivan įtai
sytas patrankas.

Rooseveltas pareiškė, kad bus 
dedamos pastangos garantuoti 
laisvą prekybą ne tiktai Jung
tinių Valstybių laivams, bet ir 
kitoms pietų Amerikos valsty
bėms.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 24 
d. — Tarptautinės AFL juri
ninkų unijos vadovybė deda pa
stangas galimai greičiau baigti 
dėl jurininkų bonų prasidėjusį 
streiką.

Darbo departamento sekreto
rė Perkins pareiškė, kad strei
ko išsprendimas yra perduotas 
valdžios tarpininkavimo komisi
jai. Unijos darbininkų daugu
ma, vakar ir šiandien padary
tuose susirinkimuose, nutarė 
pildyti komisijos sprendimą ir 
nutraukė streiką.

Unijos vadovybė pranešė At- 
lantiko ir Pacifįko pakraščiuo
se stovinčių laivų jurininkams 
netrukdyti ir leisti laivams ju
dėti. Vakar pats prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad lai
vai būtinai privalo nuvežti ka
ro medžiagą į paskirtas vietas.

Areštuota daug , 
aviacijos kari-
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BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 24 d.—Argentinos valdžia 
atidengė fašistiškai nusiteikusių 
karininkų ruošiamą perversmą

Aviacijos karininkai buvo 
svarbiausieji perversmo rengė
jai, todėl kariuomenė ir užėmė 
daugelį aerodromų.

Argentinos karininkai reiškė 
nepasitenkinimą dėl pablogėji
mo santykių su Hitlerio Vokie
tija. Karininkai norėjo išvaiky
ti parlamentą.

Reikąlauja nubausti 
konspiratorius

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 24 d.—Vienas sukilimo 
dalyvis pranešė policijai apie 
planuojamą perversmą ir Para- 
na aviacijos viršininkas Bas;i 
tapo tuojau suimtas.

Kiek vėliau tapo apsuptos 
Cordobos ir EI Palomar aviaci
jos bazės ir suimti samokslan 
prisidėję karininkai.

Parlamentas ir spauda reika
lauja labai griežtai nubausti 
perversmą rengusius nacių a- 
gentus.

Britai griežtai per
spėjo Suomiją

LONDONAS, rūgs. 24 d. — 
Britų valdžia laikys suomius 
priešais, jeigu jie peržengs bu
vusius Suomijos rubežius ir ver
šis sovietų teritorijos gi umon.

Britai šiandien įteikė suo
miams labai griežtą notą, ku
rioje kalba apie tolimesnę ka
ro eigą.

Britų valdžia iš anksto tarė
si su sovietų valdžios atstovais 
dėl notos turinio. Jeigu suo
miai neperžengs senų sienų, tai 
santykiai žymiai pagerėsią.

— Britų valdžia pareikalavo 
išsiųsti iš Afganistano visus na
cių agentus, kurie gali pradė
ti sabotažą.

Naciai mato Lenin
grado uostą

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
24 d.—Vokiečių kariuomenė pa
ėmė du kaimus visai prie pa
ties Leningrado. Iš paimtų kai 
mų jau paprasta akimi matosi 
Leningrado uosto laivų staty
mo dirbtuvės, skelbia nacių pra 
nešimas.

Leningradą ginantieji rusai 
kiekvieną kartą atakuoja vokie
čius, bet aiškiai matyti, jog ru
sų puolamoji galia silpnėja.

Leningrade sukelti labai dide
li gaisrai. /

Paskandintas sovie
tų laivas Marat

BERLYNAS, rūgs. 24 d, — 
Vokiečių aviacija užmetė kelias 
bombas ant sovietų laivo Marat, 
kuris pamažu skęsta, skelbia 
naciai.

Šiomis dienomis vokiečiams 
pavyko paskandinti karo laivą 
Oktiabrskaja Revoliucija. Kie- 
vo srityje vokiečiai naikina ap
suptas sovietų kariuomenės da
lis ir neleidžia pasprukti.

Vokiečių aviacija bombarda
vo sovietų karo laivus, kurie į- 
plaukė į Odesos uostą.

— Padarius šveicarų valdžiai 
naują prekybos sutartį su vo
kiečiais, britai nutarė žymiai 
apkarpyti importą į Šveicariją. 
Eeis įvežti tiktai patiems švei
carams reikalingas prekes.

Hurikano sukeltos bangos Meksikos įlankoje užlieja Galvestono gatvę. Po
hurikano daugely pajūrio miestelių kilo potvyniai.

ARGENTINOJE ATIDENGTAS ĖASIS i INIIJ 
KARININKU RUOŠIAMAS PERVERSMAS

Persų šachas bėga
• Afgapistanan

Teheranas, Iranas, nigs. 24 
d.—Atsistatydinęs persų šachas, 
šeimynos ir artimųjų lydimas, 
skuba prie Afganistano sienos.

Persų parlamento komisija 
nesuranda keturių milijonų do
lerių vertės brangenybių, kurias 
globojo šachas. ' Per^ų- šachas 
buvo 'priverstas atsisakyti nuo 
teisių į didelį savo turtą.

Šachas tikisi pasiekti Afga
nistaną, o vėliau mano persi
kelti į pietų Ameriką.

Bulgarija nesivels 
karan

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 21 
d.—Vidaus reikalų ministeris 
Gabrovsky šiandien pareiškė, 
kad Bulgarija nestos karan 
prieš sovietų Rusiją, nes netu
ri jokių pretenzijų į Rusiją.

Bulgarijoj ne;^skelbtas joks 
karo stovis ir Bulgarija karai 
nesirengia.

Ministeris tvitrina, kad Bul
garijoj nepravesta jokia mobili 
zacija ir kraštas neis karan su 
savo kaimynais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietai pripažįsta, kad vokiečių kariuomenė jau pasie

kė Leningrado vartus- Kiekviename miesto kvartale rengiamasi 
smarkiai priešintis.

— Whitinge kilusiame gaisre nebuvo jokio sabotažo, pareiš
kė bendrovės atstovai. Gaisras jau dominuotas.

— America First Committee skelbia, kad Lindberghas nė
ra antisemitas ir jo Dės Moines kalba buvo blogai suprasta ir 
interpretuota.

— Argentinoje areštuota 20 aukštų karininkų. Valdžia 
uždraudė karo orlaiviams kilti iki ateinančio šeštadienio. Val
džia viską kontroliuoja.

— Sovietai laimi Smolenško srityje. Organizuojasi gintis 
ties Rostovu.

— Turkai patyrė, kad naciai pareikalavo daugiau kariuo
menės iš Vengrijos ir Italijos. Karo vadovybė pradeda jaust* 
kareivių stoką.

— Petaino Valdžia įteikė britams griežtą, protestą dėl pre
kybos laivų apšaudymo.

*—• Nacių spauda smarkiai puola Rooseveltą už pastangas 
pakeisti neutralumo įstatymą.

Morgenthau nori 
paimti pelną

WASHINGTON, D.C., rug- 
ėjo 24 d.—Finansų sekreto

rius Morgenthau šiandien pa
reiškė koųgrcšo komisijai, 

-kaid metu Amerika
privalėtų neleisti žmonėms 
penytis daugiau, negu 6%.

Banko reikalų komisijai 
Morgenthau tvirtina, kad 
valdžia bus privers a dėti žy
miai didesnius mokesčius nuo 
pasipelnymo.

Kiekvienas centas, kuris 
viršija 6% pelno, privalėtą 
būti atiduotas valdžiai, sako 
■ekre' orius. 
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Britai paskandino 
Petaino laivą

TUNISIJA, Afrika, rūgs. 21 
d.—Britų karo aviacija praeitą 
šeštadienį bombardavo prancū
zų prekyly’nį laivą Monso’et ir 
paskandino, tvirtina prancūzai.

Monsolet vežė trasas į Petai
no Prancūziją. Britų lakūnai 
užmetė tris bombas ant laivo, 
kuris netrukus sudegė.

Visi laive plaukusieji jūriniu 
kai išsigelbėjo. Monsolet ture 
jo visus ženklus ir lakūnai ga
lėjo aiškiai matyti, jog tai Pe
taino laivas.

LISABONAS, Portugalija, rūgs. 24 d. — Vokiečių komi
sarai paskelbė Lietuvos ūkininkams, kad laukų darbams jie gali 
gauti rusų belaisvių. Prašymai privalo būti paduodami burmis
tro vardu per apskričių agronomus ir pasiųsti į darbo jėgų 
skyrių.

Karo belaisviai turi būti laikomi bendrabučiuose. Tam tik 
slui gali būti panaudojamos daržinės su geru užraktu. Spyg
liuotų tvorų nereikia. Prašymuose reikia nurodyti bendrabu
čių vietas ir darbininkų skaičių.

Pildydamas vokiečių ūkinės komandos parėdymą, “Lietū
kis” rugp. 23 d. paskelbė įsakymą savo skyriams, žemės ūkio 
ir vartotojų kooperatyvams, pristatyti iki rugp. 25 d. apie turi
mas manufaktūros (vilnones ir medvilnes), odų ir megztinių 
prekių atsargas.

Patiekiant žinias, reikalinga nurodyti kiekius medžiagų, 
kiek megztinių vyriškų-moteriškų, kojinių, pirštinių, šalikų, ka- 
klaraikščių, kostiumų, apsiaustų, suknelių, sijonų ir kita.

Priemonė debesų 
aukščiui matuoti

WASUINGTON, D. C., rūgs. 
24 d.—Sukėlė labai didelio su- 
idomėjimo Laufer ir Fosket 
šrasta priemone, kuri nustato 
kokioje aukštumoje randasi de
besys.

Vartojama 1,000 vatų gyv: i 
dabrio lempa, kuri skleidžia 
spindulius į debesis. Debesį pa- 
siekęs spindulys specialiai pat 
ruoštoje Medžiagoje pradeda 
žymėti tam tikrus ženklus, ku
rie nustato debesų aukštį.

Aviacijai ir artilerijai šis iš
radimas turi labai didelės reikš
mės.

Uraganas padarė 
žalos Houstone

HOUSTON, Tex., rūgs. 24 <1. 
■—Iš Meksikos pankus atėjęs 
uraganas šiandien perėjo IIous- 
toir miestą ir padarė nepap.as
lai daug žalos.

Trys asmenys tapo užmušti 
ahai didelis skaičius sužeistų ir 
nuosavybei padaryti keli milijo
nai nuostolių.

Uraganas nutraukė elektros 
laidus, išdaužė didžiulių krau
tuvių langus, nutraukė susisie
kimą traukiniais ir sugriovė la
bai daug namų.

Centre rusai domi
nuoja orą

MASKVA, Rusija, rūgs. 24 d. 
—Centro fronte buvusieji už- 
siei iO korespondentai tvirtina, 
kad sovietų aviacija dominuoja 
padanges visame centre fronte

Vokiečių aviacija nedrįsta pa
sirodyti ir kiekviena proga ven
gia susidūrimo su sovietų lakū
nais.

Rusijoj veikią britų lakūnai 
jau numušė septynis vokiečių 
lėktuvus. Britai neteko vieno 
lakūno, kuris žuvo kovose su 
naciais.

— Meksikoje įvyko susirė
mimas tarp darbininkų ir po
licijos. Tapo užmušti 4 darbinin
kai ir sužeista 12.

— Peru valdžia atmetė Mek
sikos pasisiūlymą patarpinin
kauti parubežio nesusiprati
mams išspręsti.

Stalinas užtikrino Londo
nui, kad Dono srities vokiečiai 
nepaima dviejų mėnesių laiko
tarpyje.

Naciai Lietuvoje 
gerai valgo

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 24 d. — “Aftonbladet” 
korespondentas tvirtina, kad 
vokiečių kariai užtikę Lietuvo
je daug maisto atsargų.

Vokiečių karininkai ir aukš
tesni nacių valdininkai gardžiai 
sotiriasi didelėmis “Metropolio” 
porcijomis. Naciai padarę savo 

'į-amovį viešbutyje:
Tas pats korespondentai ap

rašinėja, kad Lietuvoje spar
čiai dirbama ir stengiamasi pa
taisyti kelius, kurie reikalingi 
kariuomenei.

“Maistas” perka 
arklius mėsai

LISABONAS, Portug a 1 i j p, 
rūgs. 24 d. — z\kcinė bendro
vė “Maistas” skelbia, kad su- 
pirkinės mėsai arklius, netin
kamus darbui ir dar galinčius 
pakelti kelionę i Kauną.

Arkliai bus supirkinėjami 
tuose pačiuose punktuose, kaip 
ir galvijai.

Kauno miesto komisaras pa
kėlė bulvių kainas iki 50 ka
peikų už kilogramą. Baus tuos, 
kurie nesilaikys kainų.

Pranašauja sukilimą 
Prancūzijoj

NEW YORK, N. Y., rims. 24 
d.—Arthur Lesser, buvęs pran
cūzų propagandos ministerijos 
tarnautojas, tvirtina, kad ketu
rių mėnesių laikotarpyje .gali
ma laukti sukilimo Prancūzi
joj.

Visame krašte jaučiamas la
bai didelis nepasitenkinimas d~l 
žiaurių priemonių prancūzams 
numalšinti.

■ Vokiečiai ir naujai įstrigti 
Petaino tribunolai šaudo daug 
žmonių, teigia atvažiavęs Les
ser.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo, 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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ĮSTEIGTAS • MARIJOS • JURGELIONIENĖS Redaguoja: NORA M. GUGIS

PAS M. JURGELIONIENĖS KAPĄ Į Musų Mintys Jos Gimtadienio Sukaktyje

Penki metai atgal, didžiuliam 
Amerikos lietuvių sąskridy, Cle- 
velando kongiCse, turėjau gnr^ 
bes, tik iš tolo pamatyti M. Jur- 
gelionienę, tąją kuklią ir neiš
didžią visuomenininkę.

Ji skubiais žingsniais kur tai 
skubėjo ir praeidama pro būrį 
jai pažįstamų žmonių, maloniai 
nusišypsojusi nutolo. Su ja as
meniškai susipažinti neturėjau 
laimės, bet jos nuoširdžią iš
vaizdą ir malonią Šypseną, te
turiu savo vaizduotėje ir po šiai 
dienai.

Arčiau ją pažinau tik pasiro
džius “Moterų skyriui” • ‘Nau
jienose”, kurio dėka ją pažino 
ir pamilo daugybe lietiivių mo
terų.

Per taip labai trumpą, bet 
brangią mudviejų pažintį, aš 
tvirtai įsitikinau, kad savo gy- 
veninio kely sutikau žmogų, 
kokių pasauly tėra retenybė.

Aš, šaip ir daugelis kitų, gi
liai supratau, kad velionės gy
venimas buvo tarnavimas ki
tiems, nes ji savo tarnavimu ne 
vienam nelaimėje pagelbėjo, 
skriaudoje užtarė, skausme pa
guodė ir liūdesy ašarą nušluos
tė.

Ne mano silpnomis mintimis 
apibudinti velionės prakilnų pa
siaukojimą, dirbti kitų gerui; 
ne man menkai esant įvertinti 
jos gilią išmintį, apgalvotus ir 
rimtus žygius visuonieniniąni įp 
rimtam Icely. Aš tikiu? kaj~yi- 
są tai atliks žmonės, kurie mo
ka ir išmano įkainuoti kiekvie
ną velionės žymų ir apgalvotą 
darbą.

Aš tik noriu pasidalinti su 
gausiais velionės darbų ir sie
kių įvertintojais, kad netekau 
prietelio kaip ir visi kiti, nete
kau didingos mokytojos, kuri 
niekam nebuvo užsidariusia sie
la, bet ką savyje turėjo geriau
sio visad dalinosi su visais, vi
sad mokėjo ir sugebėjo įterpti 
į kitų sielas ką nors naudingo, 
ką nors naujo ir rimto.

Velionės tauri meilė žmoni
jai, nelaimingoms ir likimo pla
kamoms moterims, visad užsi
liks simboliu mano kuklaus gy
venimo kelyj.

M. Jurgelionienė visad liks 
gyva mumyse, nors ir nebėra 
jos tarp gyvųjų.

Musų kilniosios Lietuvos 
dukros, taurusis gyvenimas tra- 
gingai užsibaigė. Mes skaudžiai 
liudejome jos, išlydėdami į am
žinybės mtnns, jos kūną apklo
dami svetimomis jai žemėmis.

Likę gyvieji jos draugai ir 
pasekėjai nesitenkino vien su- 
pylę jai kapą. Jie rūpinosi if 
noriai vykdė savo troškimą į* 
amžinti jos atmintį pastatyda
mi jai paminklą.

šiandieną kaip jai; žinoma, 
šie troškimai jau išsipildė ir 
gausioji velionės draugų bei 
gerbėjų minia, gedulo šešėliais 
veiduose, tyliai susikaupusi ren
kasi pas jos kapą, kad įkūnyti 
visuomenės troškimą, atidengti 
jau pastatytą paminklą.

Su skausmu širdyse, su aša
ra akyse, atiduodant pagarbą 
velionei, ne vienas dar kart$, 
tars pas jos’kapą: “ftamiai il
sėkis brangi M. Jurgelionienė, 
per savo trumpą gyvenimui, vi
sad sėjusf gėrą sėklą ūitimysė. 
Lai Tavo išėnklėfi įpėdiniai, 
šventai, dorai ir naudingai tęsia 
Tavo pradėtąjį darbą.”

O. IndreHerfe

RUOŠIAMĖS 
ŠVENTEI

Švenčių pasaulyje yfa dau
gybė, vienos jų yra pastovio- 
mis-metinėmis, kitas žmones 
progai ar reikalui pasitaikius 
pasiskiria.

Šventės taipgi būna ir labai 
įvairios savo- tikslais. Vienos 
skiriamos Dievo garbei, kitos 
sportui, trečios atostogoms at
žymėti, kitos dar kokioms 
linksmybėms išreikšti pašvęs
tos.

Bet turime ir liūdnų šven
čių. Vieną iš tokių “Naujienų” 
štabas su daugybe skaitytojų 
ir draugų pradeda šiandien ii* 
,baigs sekmadienį.

Ši šventė ypatingai giliai ič 
[jautriai pajudina moteris---
šio skyriaus bendradarbes ii** 
skaitytojas, nes jo įsteigėjos ir 
redaktorės, Marijos Jurgelionie
nės, švenčiant jos 54 gimtadie
nį, su mumis nėra... Tik šaltas 
akmens paminklas, simbolizuo
jantis nemirtinų darbų vertę 
ir meilę tų, kuriems tie darbai 
buvo, yra ir pasiliks brangiais 
— dar kartą suves su velione, 
su ta brangia asmenybe, taip 
artimai ir taip skaudžiai, skau
džiai... Mirusiųjų mieste tik gy
vieji gali kalbėt ir kalbėt kiek 
tik nori, ar ką nori, nes miru
sieji tyli; tik jų praeitis byloja 
už juos, tik ji kajbaųkiekvienor 
musų atmintyje ir širdy.

A. a. Marijos Jurgelionienės 
praeitis pasako mums daug 
daugiau, negu kas nors iš gy
vųjų galėtų išreikšti.

Maria F. YokubynienČ

Gyvas Paminklas 
M. Jurgelioitienei

Marė Jurgelionis yra gyva 
mano atmintyje ir pasi’iks taip 
visuomet su manim. Metų bė
gis nesumažins tos gražios at
minties. Jos gražus gyvenimas 
ir darbai bus- gražus pavyzdys 
ilgiems metams. Jos energija* ir 
pasišventimas darbui yra įspu- 

.dingas ir amžinas paminklas 
mums visiems.

“Marijos Jurgelionienės # nati* 
dingi, geraširdingi darbai nie
kuomet nenumirs”.

Žmogus gyvena ir miršta, 
bet jo geri darbai pasilieka. 
Tai gražiausias paminklas, ku
rį mes šalį pastatome laike gy
venimo. šis neišdildomas pa
brinktas gyveba kituose gyvuo
se žmonėse ir atneša gražius 
vaisius visiems, kurie naudoja
si jo pavyzdžiais.

Mažai yra žmonių, kurie at
siduoda darbui kaipo idealui 
gyvenime. Didžiuma dirba tik 
apturėti materialę naudą iš 
darbo. Toks darbas negyvena 
po jų mirties, nes kiti jų vietą 
Užpildo ir jų prašišalintmas ne
būna apgaflestaujamas. Bet1 
darbas, kuris- turi- prakilnius 
tikslus ir pasiekia daugybę 
žmonių, — tokio darbo šakny* 
yra gilios ir neišdildomos.

Tad imkime pavyzdį iš gyve
ninio musų gerbiamos Marijos 
Jurgelionienės ir gyvenkime su 
tikslu, kad musų gyvenimas 
pasiliktų gyvas, kad ir muši]! 
gyvybė išdyla iŠ gyvųjų. Neiš
dildomas paminklas tai yra ge- 
raširdingas darbas, kuris klesti 
amžinai. , ■ / ■

Dr. SUaahUa šlakio

Nemirštamos ir Brangios Atminties Vęlionė 
MARIJA JURGELIONIENĖ

Rūgs. 26, 1S87 — Kovo 25, 1939j ‘o > v*

Marijos Jttrgelio- 
nienes Paminklo 
Atidengimas

įvyks sekmadienį,, rugsėjo 28 
d1., Lietuvių Tautiškose Kapinė
se.

Programė dalyvaus: Anelės 
Steponavičienės trio’ ir kvarte
tas, kuriuos sudaro sekami ge
rai žinomi dainininkai:

Aldona Grigoniute
Edna Kazlauskaitė
Kristina Krisčiuniūte
Bruno Normali'
Jonas Avelis.

Akompanuoja — Andy Nor- 
būt, akordionistas.

Luta Raben-MdceviČienė, Smui- 
kinlrtkė.

Wanetta GrybiūtČ ir Lillia.ii 
Baronaitė — dalyvaus atiden
gimo vėliavų ceremonijoje.

Kalbėtojų tarpe bus Dr. P. 
Grigaitis, Naujienų Redakto
rius, p-lė Loūise Narmontaitė. 
nuo Moterų Skyriaus, Antanas 
Vaivada, nuo jaunimo, ir kiti.

Programa prasidės lygiai an
trą valandą po piet. —N

PASKŪTTNESROŽES

Marijos Jurgelionienės Paminklo 
Atidengimo Dienai

Kodėl*?...................................................
šiantiien varpai taip gailestingai gaudžia!
Aukštieji topeliai taip liūdnai ir retai šfama, 
Gė es ir žolelės, prisigužę prie žemelės. —
Visi kaž ką jaučia, visi kaž ko laukia ...

Bet lyg susitarę, visi tylėdami
Neišduoda tos liūdnos paslapties...
Tik Marijos draugės, bendradarbes ir gerbėjos, 
Tęsia Jos pradėtus kilnius darbus.

Nes jos gerai žino kad, Marija ...
Per spygliuotus ir dygliuotus erškėtynus,
Skynė puikius rožių ir lelijų žiedūfc,
Kuriais Ji dabino nelaimingųjų sielai

Ir jos glėby kvepiantiems žiedams n’enuVyfus. 
Kuriais Ji butų dar daugel skriaudžiamųjų 
Puoštis, raminus ir gūodus, bet...
Mirtis žiaurioji... Jai kelią pastojo...-

Tai šiandieną, už Jos kilnius siekius,
Gerus norus ir didžiai brangius darbus,
Jus rėmėjos, bendradarbės ir gerbėjos,

- Ant Jos kapo ... Jau paminklą Jai pastatė ...

Bet, pastačius paminklą Jai akmeninį, 
Netur baigtis Marijos prisiminimai... 
O Mariją mes tiktai tada minėsime! 
Kai pradėtus Jos kilnius darbus tęsime ...

V. J. Količienė

A

JAI, KURI TIKĖJO, KAD—
X

Vertingumas žmogaus gyvenimo yra pamatuotas lik jo 
naudingumu kitiems;
Jeigu esi'-padaręs ką gero draugijai, tai esi padaręs dar 
daugiau Jsau-.' JitytfbŠko, kad ta tiesa vlšlfetlef pasiliktų 
mūšų m'hffiysb,kifr‘ įbd dirbtume be ,rf

į' Aukštas kelias žmonių gėrovės eina^Vėl# RėPib' hpŠvie- 
los ir nuolatinio darbo;
Kilniausių jausmų žmonės jaučiasi tuoriiet linksmiau
si, kada su jais kiti dalinas tuo linksmumu;

JAI, KURI TIKĖJO į viską, kas tik padaro šį gyvenimą' vertin
gesnių ir skaistesniu, paremdama savo tokį įsitikinimą 
darbais; h;*.<

JAI, KURI NEREIKALAVO didelių turtų,, niekuomet nesiskun
dė, bet su tvirta širdimi suliko ir šypsena akyse paly
dėjo dienos nemalonumus;

JAI, KURI MOKĖJO surasti nors ir mažytį šviesos spindulėlį, 
kad ir tamsiausioj valandoj;

JAI, KURIOS PUOŠNIAUSI rūbai buvo teisingumas, tolerancija, 
darbštumas ir gerumas;

JAI, KURI DIRBO DIDELIUS DARBUS, paliko skaisčius atsi
minimus, prakilnias mintis ir įkvėpimą dirbti ir siekti 
Šviesesnio rytojaus žmonijai; ’

JAI, KURIOS ATMINTIS ves mus tubm jos pačios skaisčių min
čių nuklotu keliu,
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Mes su pagarba ir meile pašvenčiamo šią, jos pačios 
įsteigto ir mylimo Moterų Skyriaus laidą b

NORA GŲGIENĖ—Vedėja

Sonja.

BUREI NUPLAUKIANT’
Kada ūžia rųsčios bangos
Neramiųjų vandenų,
Baltom putom taškos, rangos
Lig padangių mėlynų-----

'i : • . •

Kada Vėjas neša burę
Lyg plaštakę baltasparnę, 
Ir Švelniai ją supa jutė ;
Suokdama* lopšinę darnią’——

P • •' ' '

Karia marių bhltoš paukštės b ; / /
Virš vandens nervingai šaudo, > ' ,
Juodų gelmių pšrsibaukštę k

Lyg benamės vėlės rauda-----

Man prisimeriū tada^ koks skaistus buvo tuomet' dangus
[irgi ežeras^

Kada mėlfcs netemdė bei vargai, bei kernas, nei ašaros, 
Kai laimingi draugė tais pačiais mes krantais Vaikštinėjoine.

v. • . -'../'i i ■ - '<

0 dabar... taip^ toli iftųs draiįg^štė Švlėši rtfeabgaVO, 
Lyg ta burė baltoji ištirpusi marių fiiigavimę, 
Atmininiai Rėliko-rlyg žarų1 tolintųjų;

Atminčiai Marijos Jurge
lionienės.

Buvo tai paskutines žiemos 
dienos. Oras nemalonus, tam
sus, lyja. Mudu važiuojame į 
Marijos Jurgelionienės laidotu
ves. Įlipus į gatvekarĮ prieš mus 
trečioj ar ketvirtoj sėdynėj ma
tėsi Jyg.pažįstainas’'žmogus, lyg 
kur -tai matytas. Savo rankose 
jisai laikė kokį tai daiktą, ku
riam, rodos, kreipė didelio at
sargumo. Patsai atrodo kokios 
tai susijaudinibio audros ka-
muojanias ir didį skausmą ken
čiantis. Pakako tik vieno žvilg
snio ir mes buvome sudominti.

Permainius vietą ir atsisėdus 
arčiau jo, jis užklausė, kurgi 
randasi Liulevičiaus koplyčia. 
Pasirodė, kad mes visi vyksta
me į' tą pačią vietą, Marijos Jur
gelionienės laidotuvės.

Išsikalbėjus išeireiškė, kokia 
velione buvo gera, maloni, gai
linga ir mielaširdinga pagalboj 
biednųjp, nuskriaustųjų žmo
nių. Kaip ji duodavo jiems kny
gas skaityti ir kaip ji reikalau
davo jų įgytus įspūdžius kny
gos įtalpos atpasakoti jai. Bu
vo daug ir gražių dalykų atpa
sakota iš velionės gyvenimo. 
Musų bendrakeleivis dar ant 
galo pasakė, kaip velionė labai 
mylėjo gėles, ypatingai rožes. 
Neit Artą jai nežinioms pastaty
davo vieną arba, jeigu išgalėda
vo, dvi-tris rožes ant jos rašo^ 
mojo* stalo, štai ir dabar, pas* 
kutinės tris rožes neša jai... 
daugiau jau nebegalės jų nu
nešti ... ^

Nunešęs prie velionės gėles 
padėjo ant karsto, bet Mariutė 
jau jom nesidžiaugė. Tik trys 
rožės, bet šiam žmogui jos reiš
kė daugiau nei kaip visą gėly
ną brangiausių atsiminimų ...

■—Miškas

GIMTADIĖNIŪI
. .. , .į

Skiriu Marijai Jurgelioitienei.

Rašo Stasę G,
Ka’tiė* garnio* btfbda rytu vyS- 

tyk-Kibše, siėlbje bfaška lyg 
trukūs stygaityliai, graudin
gai šnibžda kaž kas. žiuriu aš 

tolį, Į fuos kapus... ten kur 
Vūdėtil
Tiv ilsiem. Man žiūrint suvirpa

širdis, blaškausi ir mąstau.
Rytoj Tavo gimtadienis, Ma

rija! Netrukus ant Tavo kapo 
išdygs naujas marmuro pa
minklas, papuoštas gražiais sa
kiniais, kurie liudys Tavo gra
žius nuveiktus darbus tėvynei 
ir još vaikams. Bet ar Tu pa
jusi'? Ar pluiorėsi suprasti? Su
prasi tuos, kurie* bando žengei 
Tavo pėdomis. Juos kliudo be
sočių nasrai... Verčią lietuvį lin
dėti ir išsižadėti visko... Net 
Tavo kapą nedrąsu lankyti.

Ir kam? Kam savo širdžiai 
neleidi iš imego pabusti? Neno
ri pažvelgti į tas, kurios Tavęs 
taip ilgisi, Tavo gerbėjos, ben
dradarbės ir kitos. Tu pasau
liui jau neišdrįsti parodyti kas 
yra kilniausio, nenurodai kelią 
į ateitį šioj kritingoj valandoj, 
kur mirtis su gyvybe sukasi ra
tų, kur tveriasi keisti vaizdai, 
kuriame pasaulis tikrybę mau
do geidulių purve...

Štai vėl netikėtai vėjelis pra
bėga, tarsi sunkion kovon pa
sirengęs. Nauja audra vėl sle
gia tėvynę, lietuvio sielą mari
na. Uždanga leidžiasi ką dengia 
praeities gražius vaizdus. O 
Tu... Tu, lyg ta deivė ramiai 
sau į viską žiuri!

Marija! Ir kodėl aš Tave ne
galiu Užmiršti? Kodėl vis nu
liūdus ilgisi širdis? Pažvelk, 
pamatysi! Tau kelias radastais 
išklotas ir saulė šviečia Tau 
gražiau! Ir vėjas netaip skau
džiai Tavo kapą šiandien dras
ko, jaučia, jog ateina iškilmių 
diena. Bet mes... mes likusios 
šiame viliugingam pasaulyje 
blaškomės lyg vulkano aiidroj, 
bangos griebia musų valtį ir 
neša, trankos, skandina... Ar 
išsigelbėsim ? Ar liks musų tė
vynė? Ar nežus motinų vaikai? 
Marija! Pažvelk ir padėk nors

Kad užuojausmės ieškau tik
rybės, iš mano skundo Tu sau 
gal šypsaisi. Tačiau žiūrėk, buk 
nors mintimis su mumis! Leisk 
Tave minėt ir Tavo darbais 
grožėtis!

Bet gana! Gana svajoti! Kam 
vartyti pūtvinūs pasaulio kny
gos lapus Tavo gimtadienio 
proga. Ar kas panorės suprasti, 
apgailėti tas laisvas sparnuotas 
mintis, kurios liepia Tave mi-* 
nėtl, Tau gūostis ir Tavo dar
bais gtožčtis.

K A VELIONE 
PERMATĖ

Mes gyvieji statom pamink
lą dnt mirusios kapo.

Tam I<ape ilsisi Marijos Jur
gelionienės palaika?. Ji mirus, 
bet jos darbai, jos mintys su 
mumis.

Ji praskynė mums taką į ap
švietę ir mes eidamos tuo jos 
pradėtu taku skleiskim jos 
troškinius ir padarykim platų 
kelią jos pradėtam darbui.

Apšvietė moterim'^ neišpasa
kytai reikalinga, kaip daugelis 
moterų pasisako: “O kad aš 
pradėčiau savo gyvenimą iš 
naujo. Išauklėčiaų dabar savo 
vaikus kilnesniais ir doresniais. 
Girdi, aš tiek daug sužinojau 
apie šeimyninį gx'Venifnų.”

Tėvai, negalėdami išmokslin
ti visų savo vaikų, suteikia 
mokslą tik berniukams. Vyrai 
turi duoną pelnytis,* o mergai
tėms, jų nuomone, mokslas nė
ra taip reikalingas.

Vyrai įstatymus leisdami ir 
juos vykindami prasitaria kai 
kada, kad žmonijos gerumas ar 
žiaurumas priklauso nuo mote
ries kilnumo.

Visi žino gilios senovės isto
rijos įstatymus, kokie jie žiau
rus buvo, kada moteris buvo 
pavergta.

Vyras atsitraukdamas nuo 
moters su ta minuta užbaigia 
savo prisidėjimą prie kūdikio. 
O moterei kaip tik toj valandoj 
prasideda ta sunki ir atsako- 
minga užduotis. Už tai moteris 
turi šviestis ir mokslintis.

Musų brangi Velioni Mariu
tė tą visą jautė iv suprato, ko
kie vaikai yra laimingi mokin
tos ir kilnios motinos. Ji sten
gėsi, kad meS‘ lietuvės tai su
prastume. Ji būtų daug pagel- 
bėjusi musų tautos moterims, 
jei ne mirtis ją butų pasiėmusi 
iš musų tarpo.

Mes tik dabar sirsiramimmi, 
kad velionės vietą Užėmė kita 
kilni ir visuomenei atsidavus 
moteris. —M, čepūlieftė.

M. S. 3-čiam pusk?

® •> iii.
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“Geras Sumanymas
— Dar Kartą 
Pasimatysime”

Laimingas Akmuo!
NAUJIENOS, Chicago, I1Į

JOS KAPUI VAINIKAS
3

“Gan puikus planas. Toliau 
pilnai apkalbėsimi” Tokiais žo
džiais atsisveikinom — Marija 
Jurgelionienė ir aš. Nesiskaitėm 
su ateičia. Tipiškos optimistės
— būtinai ateisiąs tas rytojus
— ir galima mintis bei darbus 
neužmegstais galais palikti!

Bet tos mintys dingo — jų 
niekam neteko , atgaivinti. Ma
rijos daug darbų liko vos pra
dėtų — pabaigimo laukiančių. 
Kai kuriuos iš jųjų paėmė ar
timieji globon — taip kaip iš
tikimoji Nora perėmė sunkią 
atsakomybę “Moterų Skyriaus” 
vedimo — ir tęsė link pažymė
to Mariutės tikslo.

Bet ir daugelis tų minčių — 
kaip tos apie pirštinaites, ku
rias mudvi ketinom tą vasarą 
mėgsti — apsivylimą nujausda
mos pasislėpė į atminties už
kampius, iš kur laiks nuo laiko 
trumpai valandėlei pasirodo, kad 
atsidusus bei maloniai nusišyp
sojus vėl prapulti praeities še
šėliuose.

Marijos atmintis taip ir mai- 
nysis kol mes gyvi busim, ku
rie iš musų ją ypatiškai paži
nėm. Bet ir tarpe musų artimų
jų, tai viena, tai kita jos esy
bės pusė aiškesnioj šviesoj pa
sirodo. Kaip gyvenime, taip ir 
žmonių atmintyse, Marija Jur
gelionienė skleidžia savo įtek
mę priklausant nuo kiekvieno 
reikalo ir gerovės troškimo svar
bos.

Apart draugiškų, artimų at
siminimų, Marija paliko pėdsa
kus ant progreso kelio, kurie 
atgaivins ir sustiprins pasiry
žimą kitų lietuvių, kurie tais 
pačiais takais stumia žmonijos 
darbus pirmyn. Marija šiaip liks 
įamžinta ateities darbuose — 
nes jos rankos prisidėjo prie 
pamato liejimo!

Tad daug, daug drųiigų pra
leis minutę, dvi su ĮVIurija, šiam-.u«- i • ui! I
dien.

Mat jos gimtadienis. Kad ii 
nevisi iš musų atmindavom ją 
pasveikinimais kai ji juos dai 
perskaityti galėjo; vienok dabai 
jos netekus, visi rasim tai pa
garbai laiko. Ir ateinantį sek
madienį rasim ir laiko į kapi
nes nuvažiUoti — nes Chicagos 
lietuviai pagerbs jų ten su pa
minklu — tai bus įrodymas, 
kad tos Marijos Jurgelionienės 
mintys ir plianai buvo ir yra 
įvertinti — kad ir neteko jos 
visus pilnai ištobulinti.

Rimtai ilsis Mariutė; ir tiems 
iš musų, kurie jai gyvai esant 
nekartų išreiškėm įvertinimo 
žodį, pilnai reikšmingas bus jos 
pagerbimas sekmadienį, kai am
žinu paminklu mes jai parody
sim savo meilę ir prisirišimą.

Suzanna Viliutė.

Akmuo—gi šaltas, kietas, 
Neturi savyje reikšmės;

Tačiau, stangus ir tvirtas, 
Per amžius bus ant šios že- 

[mės.
šiurpių vėtrų nebijo,
Ledų, nei vasaros karščių.

Aplink jį paukščiai čiulba, 
Gėlės pilnos kvapų saldžių.

Akmuo gamtos karalius!— 
Ypač kai rimtai stovi ant kapo

Papuoštas su raidėmis
Iš vardo josios kuri tapo

Atskirta iš musų pasaulio.
Ištikimas brangios vietos sargas,

Kur ilsisi geroji Mariutė, 
Laimingas esi akmuo margas!

F. H. Sadauskaitė

Rytoj Jos Gimtadie
nio Sukaktis

Gimtadienio dienos tai links
mos dienos. Draugai prisiunčia 
dovanas, širdingus linkėjimus 
dėl laimės ir linksmybės, ir vi
siškai nepamiršta, kad ši diena 
yra brangi nę vien celebrantui, 
bet ir jiems, kad jie sykiu ga
li savo draugiškumą parodyti. 
Gimtadienį draugai niekad ne
pamiršta ir vis atmena, ką Ji 
arba Jis darė per pereitus-me
tus, kaip linksmai laikų leido, 
ir kiek daug linkėjimų priėmė 
savo širdyje.

Rytoj daugelis musų draugų 
minės savo gimtadienį — gal 
bus net ir puotos iškeltos — 
bet tarp jų viena minės savo 
brangią dieną viena, ir toli, to
li nuo visų draugų. Rytoj bus 
Mariutės Jurgelionienės gimta
dienis. Ne per labai senai ir ji
nai susilaukė daug, daug šir
dingų linkėjimų, dovanų, net ir 
puotų, kur daugelis jos draugų 
jai nekartų sudainavo “Happy 
Birthday”., Rytoj Mariutė ne
turės puotu, neužgirs draugu 
“Happy Rirthday”, Mariute”, 
negaus telegramų. Bet kur ji 
bus ar ne bus, jinai turės savo 
draugų mintis su savim. Ir min
tys, kaip amžinas paminklas, 
niekad nežus, vis bus gyvas — 
visuomet bus nemirštamos, kaip 
ir Mariutės darbai, idėjos, raš
tai irgi bus nemirštami.

Su liūdna širdimi mes minim 
Tavo gimtadienį, Mariute, bet 
nežiūrint kaip toli esi nuo mu
sų, vistiek norim manyti, kad 
girdi ir priimi musų išreikštų 
linkėjimą.

JUZYTĖ.

— Sovietai neigia pasiuntę 
Bulgarijon savo parašiutinin
kus.

copft. I9«L NEEDUOUFT SERVICE. INC 
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Eisime keliu, kur jos pradėtas, 
Ir jos pamatas dėl musų padėtas, 
Visos ranka rankon susikabinę,1 
Nors mūsų širdys ir nusiminę.

• Nors ir liūdėt dėl jos nenustosim, 
Pradėtus jos darbus vis mes dabo$im, 1 
Tų kilnųjį darbų dėl mus pradėtų, 
Tęskime tolyn, kaip pažadėta.

Negaliu nuvykti aš tenai, 
Kad nunešti'puokštę gyvų gėlių, v 
Ant kapo supilto ne taip seniai, 
Tad, lai bus šie žodžiai jai vainiku 
Marijos Jurgelionienės gyvam atminimui, 
Tai sako jie jai, kuri ilsis po smėliu giliu, 
Mes einame Tavo praskintuoju keliu.

M. Janonienė

ILGĖJAM TAVįS
r,,. ,

Nors Tu, Marija, išėjai, visus palikai 
Ir nebegrįši amžinai, 
Mes pasigendam Tavo šypsenos, 
“Alio” linksmos ir skambios.
Daug žadėtų darbų neatlikai 
Nebepaisai baigt jų visai, 
Tavo mylima draugė Nora baigia juos 
Dirbdama nuo ryto iki tamsos, 
šypsodamos eina tayo taku 
Su žodžiais—darbu—ir raštu 
Gaila, kad taip staigiai išėjai 
Niekam Sudie nesakei— 
Mes pasigendam patarėjos 
Geros širdies užtarėjos.
Nėra pas kų eit pasiklaust
Ar kam gero daryt, ar nubaust. 
Ilsėkis Marija, po sunkių darbų 
O Moterų Skyrius liks tau gyvu paminklu. ,

M. Zolpienė

SVAJOJANT.
Nors slegia Jų kapas, akmuo
Brangioji Jos siela, per amžius čia bus

Nors šakos nuo medžių, lapus žemėn klos 
Apdengę Jos kapų, paslėpę dabos.

Nors juodoj žemužėj, Jos kūnas sunyks 
Ir lietus ir audros Jos kapų dildys,

Bet meilės tyrumas, apsuptas sparnais
Įkvėps, mulais troškimo, pasekt Jos kelįpis.

" Kuždės ;mums su vėju ir verks'šlu<>taša 
Kas vakaras lankysis, žvaigždžių lydima.

O žvaigždės sesutės, prabilkite Jai ’ ’
Per amžius skambės Jai, garbingi varpai.

; Stella

nors sunkus

(In memory of Marija Jurgelionis)

As you would speak of goodness, speak so of her: 
For she was good, and loved and honored, !

A living chalice, brimming and astir,———
Where a .lifetime of giving was poured.

So 1’11 say no narnės at ąll of flesh and blood,
And tell no tales of those she helped in dire distress,

Only how a
Was i n

generous turbulent flood ■ 
her poised to give štili more, not less

So let there
Of one

Than a remembered kindness and a face,
For she contrived to leave, before Jife elosed the door 

A multitude of good deeds, an understanding rare ;
For all who came burdened with sorrow or care.

Wanda Byanskas

<

APYSAKA J Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
kojų... Jis supratęs, kad taiki
nys taikomas man teko Daliai, 
kurių suprato mirtinai pašau
tų, nieko nelaukęs, paleido ke
lis šuvius sau į smilkinį. Kodėl

(Tęsinys)
Bhigti dainavimo jai neteko, 

nes jie greit pastebėjo mane 
tarpduryje ir ji nutilo. Aš dre
bėdamas stovėjau ir nežinojau
kų daryti. Tuo tarpu Da ia suf jis į mane nebešovė, aš nebe- 
juo norėjo išeiti, bet jis iširau- žinau. Jų skubiai išvežė į ligo
jęs savo rankų iš jos priėjo ninę, o jį į lavoninę. Buvo tar- 
prie manęs ir paklausė, ko aš.dymai, teismas ir aš tapau iš- 
notįu, kad juodu persekiojus? teisintas, nes Dalios darodymai 
Mano kerštas išsiveržė ir aš įvykio tragedijos greit užbaigė 
jam smogiau kuinščia į krud- visų bylų. Dalia buvo pažeista 
pę, jis susvyravo, Dalia išsi-Įį krutinę, kairės pusės plau- 
gando ir suriko: “Pranai, bųklčiuose buvo įsmegusi kulka ir

‘geras, palik mus ramybėje!” 
Jis atsipeikėjo ir įpykęs šoko 
ant manęs. Prasidėjo tikra ko
va. Dalia bandė mus perskirti 
ir Įsivėlė į musų tarpų. Ji pra
dėjo mus maldauti su ašaromis 
išsiskirti. Man pagailo jos ir aš 
pirmas pasitraukiau. Aš paju
tau, kad mano veidas drėghas, 
pabraukęs ranka, pamačiau 
krąujų. Puoliau jam atlyg’n’i 
šių skriaudų, bet jis spėjo pasi-i 
tikti mane su ginklu, kurį pa
stebėjusi Dalia nustatytų į ma- 1 
ne, puolė ginti mane. Ji išskėtė 
rankas ir nouejo uždengti ma- . 
ne Savo krutinę, kaip pasigirdo ’ 
Šūvis ir ji susmuko po mano k

ji po poros dienų sunkių kan
čių užmerkė akis, palikdama 
visai svetimos žemės priglaus
ta.

Aš ištisas dvi paras neatsi
traukdavau nuo jos. Taip norė
jau, kad ji išgytų, bet veltui... 
aš jos netekau. Mirdama, ji 
prašė jai dovanoti už padarytų 
klaidų. Tačiau už tragingų įvy
kį ji visgi kaltino mane, ji pra
šė gryžus į tėviškę apie jos 
mirtį nepasakoti teisybės jos 
mylimai mamytei. Ir amžinai 
užmerkė akis mano akyvaizdo- 

’ jė.
(Bus daugiau)

be legend in this place, 
who came——and passed—and was much morė

September 25, 1941.

Garbė Jai

Nuo Adv.
Susanne P. Shallna

kad

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

LINOLEUM Paklojant DYKAI

CARPETS
U M

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĘ. Sį 

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

—Pilnai Apdrausti— $

cotoR
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DIP- 
to tint
BOIIr

Mrs. Nora Gugis:
The distance, of course, 

makes it impossible for me 
to attend the dedication on the 
26th. It is my feeling that not 
only the Lithuanian Movement 
būt that the whole community 
in which Maiija lived is better 
because she lived in it.

I have been in the western 
part of the State. Your letter 
was not forvvarded to me and 
I just found it on my desk 
when • L-returned to the office 
today. Conseąuently, it is too 
late to serid my tributd which 
I could have done to “Naujie
nos”.

Cordially yours,
Susanne P. Shallna
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Užmerkiu akis
Rašo L. Narmontaitė

Vaizdai iš praeities
Užmerkus akis. Rodosi,

laikas sukasi atgal ir sustoja 
grįžęs suvirš dvidešimts penkis 
metus į praeitį. Matau būrelį 
linksmų ir energingų lietuvių 
moksleivių, tarp kurių maišosi 
irgi jų draugai ir rėmėjai.

Tai buvo Chicagos lietuvių 
moksleivių draugijos susirin
kime, Aušroje. Po susirinkimo 
tų šeštadienio vakarų įvyko 
draugiškus (Vakarėlis su šbkiais 
ir užkandžiais. Tarp aktyviau
sių dajyvių, ir.moksleivių rėmė
jų ąkyse stovėjo Mariutė Jur
gelionienė, vienintelė moteris, 
kuri širdingai ne tik tų vaka
rų, bet: visuomet prisidėjo prie 
darbo, kad moksleivių vakarė
liai; įdtų linksmi ir draugiški.

Į šį' vakarėlį mane nuvežė ’į 
JBridge:pc>rtų nuo tolimos North- 
sides mano šeimos draugai, 
medicinos studentas Kazys Mi- 
kblaitis, dabartinis Dr. G. J. 
MilĮėloitišį gyvenantis - Law- 
r ence, Massachuse t ts, i r m o ky- 
Ipja p-lė S. Čiurlioniutė,’ dabar 
ponia C. G. Douvan, labdary
bės skyriaus veikėja Detroite.

* Nors aš dar buvau jaunutė, 
lankanti aukštesnę mokyklų 
moksleivių draugija prieinu 
mahe į savo tarpų. O Mariutė 
Jurgelionienė tuojaus nuo pir
mos pažinties draugijos susi
rinkimuose ir savo namuose 
globojo mane po savo sparnu.

Gilus susipratimas
Nuo to pirmo momento, per 

ištisus metus, Mariutė ir aš tu 
•Tėjome tam tikrų gilų susiprat- 
ilmų, apie kurį nereikėjo kai 
bėti nei aiškinti.

Užmerkiu akis ir vėl matau 
Mariutės energingumų, tu jos 
tipiškų Šypsenų, jos nenuilstan
tį darbų namie ir visuomenėj.

Šitie paveikslai spiečiasi man 
Į akis,z nežiūrint kur aš drau
gę Mariutę matau, ar namie, 
ar yienoj vietoj, ar kitoju ar 
^‘Naujienose” ar pas draugus, 
i > Tiek daug metų pažinties, 
įjėk jvairių bendradarbiavimų 
(gailiuosi, kad nebuvo dau- 
giau)t toks jos nepaprastas 
dharakteris, taip pritraukė 
draugę ? Mariutę prie manęs, 
kad įr šiandien sunku pripažin
ti, kad ji yra pasitraukus iš 
mysų tarpo.

Užsimerkiu akis, mąstau apie 
mylimų draugę ir, rodosi, kad 
Mariutė ir vėl stovi prie musų, 
kad ji nėra mus visai apleidi!* 
si. Mariutė paliko man, jos 
draugės, mintyse stiprius ir ne
išdildomus atsiminimus..

Rugsėjo 25, 1941

Pioniere
Širdingai įvertindama Jūsų 

'Komiteto dideles pastangas prie 
p. Jurgelionienės paminklo pa
statymo, noriu šia proga prisi
dėti su savo kuklia auka prie

minėjusi 
apie p. 
pionierė 
lietuvių

Kaip esu anksčiau 
savo atsiminimuose 
Jurgelionienę, ji buvo 
labdarybės veikimo
tarpe ir jos nuveikti darbai, de
ganti viltis ir gilus atjautimas 
žmonijos pasiliks amžinai gy
vas paminklas jos atminčiai.

Salomėja čerienė

GĮjpsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg- naują 
už keletą centų. 28-os 
spalvos. lOc—3 už 25c

AT Alt DRUG AND NOTION’COUNTERS

KOGANOSAVE
v TIESIO
GIAI TP SUTAU

PYKITE
PAŽlURfiKIT 

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 $Qa 50
Plokštelės • Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

------------------- ---------- —

LUKTERĖK

Brolau!
Maistas

Veda MOKTA RUGIENĖ

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIŪRĖTI
SKELBIMŲ!

Mariutei
JurgelionieneiKadangi ši Moterų Skyriaus 

laida pašvęsta amžinų atilsį 
Marijos Jurgelionienės gimta
dienio atminimui, o už poros 
dienų, Jos garbei u atminimui 
bus atidengtas paminklas, tad 
aš noriu irgi pasakyti keletą 
žodžių.

Kiek man žinoma iŠ spaudos, 
velionė Marija Jurgelipnienė bu
vo žymi visuomenės veikėja, ir 
plačiai žinoma Amerikoj. Ji 
dirbo ne vien tėvynės gerovei, 
bet tikrai kaip motina atsida
vus gelbėjo, kiek galėdama, 
vargšams. Dažnai užmiršdama 
ir save.

Įsteigimas Moterų Skyriaus 
tai didelis Jos nuopelnas. Iš jo 
mes galime daug pasimokinti. 
Mes kiekviena, kuri turim ge
rų norų, turim progų rašyti ir 
lavinties, ir dalintis naudingais 
patarimais. Taigi, lai Jai būna 
amžina garbė.

Mariutė. Rūgs. jos gimta*- 
dienis. Jai gimus, josios moti
nėlė džiaugėsi, nors ir silpnute 
ligone būdama, glostė jos gal* 
vėlę, bučiavo veidelį. Savo skau
smus užmiršusi džiaugėsi. Bęi 
šiandien, paminint MąHųtėš 
gimtadienį, esam didžiai nuliu* 
dę, apgailės tau j am Mariutę ge
raširdę, varguolių ramintojų ir 
užtarėjų. Sušiprantam šiandien, 
kad mes pavėlavom apvaikščio
ti Mariutės gimtadienį. Mums 
reikėjo tai padaryti, kuomet ji 
gyva buvo. \ -

Už poros dienų uždėsim gra
nito akmenį ant Mariutės kapo 
ir paliks ilsėtis per amžius. IL 
sėkis brangi Lietuvos dukrute, 
mes tavo kapų papuošim rožių 
vainikais.

Marė Dundulienė.

žali Agurkai
(Nevirti)

2 tuzinai agurkų, apie 6 colių il
gio.

2 kvortos verdančio vandens.
1 % puoduko druskos 

puodukas alyvų aliejaus 
svaro baltų muštardo 
svaro juodų muštardo 

puodukai acto.
agurkus,

sėklų.
sėklų.

ir su- Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite 
jo Ieškote.

%
• ¥4

? 6
Nušluostykite

pjaustykite smulkiomis riekutėmis 
nenulupdamos žievės. Palikite per 
naktį vandenyje, kuriam 
te druską.

Gerai nusunkite ir 
agurkus į molinį indą,
kitę kitus prieskonius ir užpilkite. 
Dažnai maišykite.

ištirpyki-

Uzemeckienė.

sudėkite
Sumaišy-

skelbimus ra- 
ir kiekvieną

Smulkiuosius 
site šiandien 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

No. 2783—Išsiuvinėti uždangalėliai. /

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

darbą, jeigu

■aai...r.<J, l



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily7 New$

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

8 c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1730 JS. Halstetj St.. 
Chicago, 111 'telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntiųėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei _________  18c
Mėnesiui    75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams_______________— $6.00
Pusei metų--------------   3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam mėnesiui _____ uą—.75

Užsieniuose;
Metams .._  ...... —
Pusei metų ------ ------ --------- 4.00
Trims mėnesiams __ i-------- 2.^0
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

PASAKA DURNELIAMS

UŽSIENIO KORESPON
DENTAI SMOLENSKO 

FRONTE

Britanijos socialistai prieš lenkų 
pretenzijas į Vilnių

Lietuvos Generalinis Konsulatas savo biuletenyje ra-

“Lenkų dienraštis ‘Nowy Swiat’ New Yorke sa
vo rugsėjo 17 dienos laidoje ir ukrainiečių dienraštis 
‘Svoboda’ rugsėjo 18 dienos laidoje patalpino straips
nį, tilpusi Londono socialistų savaitraštyje ‘Tribūne’ 
(rugp. 15 d.), kurį kiek sutrauktai paduodame:

“ ‘Anglija savo kovoje aiškiai siekia pavergtų 
tautų išlaisvinimo, bet ji nejaučia prievolės bet ko
kius senus prieškarinius rubežius atstatyti. Vienok 
lenkų socialistai reikalauja Londone prieškarinių ru- 
bežių su Sovietais. ‘ '

“ ‘Jei yra kas tikro, tai tas, kad 1919-21 metai' 
žuvo ant visados. Dalis tų rubežių (Vilnius) įgyta 
banditišku užpuolimu, o kita (Galicija) duota Len
kijai su sąlyga, kad ji suteiks Ukrainai autonomiją, 
ko ji neįvykdė’.” •'

Po trijų mėpesių karo su vo
kiečiais, galų gale, soyietų val
džią leįdo kęletui Amerikos 
spaudos atstovų pamatyti mU- 
šįų vietas netoli centro fronto. 
Rąpdoposįos armijos aų|omojji- 
lįąis tie korespondentai buvo 
nuvežti į Jarcevo ir Jelmą, ry
tų pusėje nuo špioįepsko, ir jįe 
iŠ tenai atsiuntė į Ameriką ap
rašymus to, ką jie pastebėjo ar
ba ką jiems papasakojo vįenaš- 
fciįas raudonarmiečių karinįn- 
kas.

Šitoje ekskursijoje į frantą 
dalyvavo dviejų didelių Ameri
kos žinių agentūrų (Ą, p. ijAU. 
P.) atstovai ir kai kurių dien
raščių bei savaitraščių kores
pondentai.

Tai pirmas atsitikimas dabar
tiniame kare, kad bolševikai 
šiek-tiek arčiau prisileido, bent 
vienoje fronto dalyje, prie ka
ro vietų užsienio koresponden
tus. Matyt, Amerikos spaudos 
ir valdžios atstovų protestai 
Maskvą paveikė.

Bet Anglijos ir Amerikos ka
ro ekspertai dar negauna teises 
stebėti mūšių eigą Rusijos fron
te. šituo atžvilgiu, tasai batas 
dar kaip buvo, taip ir tebėra 
“privatiŠkas”.

las yra apgaudinėti publiką.
Todėl jie su džįaugsmu pa

kartojo visas kun. Balkuno ne
sąmones, magaryčioms pridė
dami dar gerą gniUŠtę Inelo nup 
savęs, ir tokiu bpdu pagamino 
tikrai skanų (bolševikiškam go
muriui) “dvasios peną” savo 
avelėms.

STOJA Už LAISVĄ 
EUROPĄ

Brooklyno stalinęų leidinys 
“įrodinėja”, kad Dr. P. Ancevi
čius esąs “Gestapo agentas”, nes' 
esą, kun. Balkunas parašė, jo- 
gei “Ancevičius yra Hitlerio ap
mokamas, ir, be to, jisai “bu
vo paskirtas hitleriniu valdinin
ku”; o trečią, Ancevičius, girdi, 
“buvo pasiųstas šnipinėti Ges
tapui” Lietųvpje:

“Net l»kįs Škirpa į Lietu
vą pė|a įsileidžiamas,” rašo 
tasaį staiincų šlamštelis, “o 
Ąnceyičįus ten važinėjo ir, 
savo gestapišką, (šnipišką) 
darbą atlikęs, sugrįžo į Beį’-

Hitleris ir moterys

Tą straipsnį, esą, parašęs Labor Party narys George 
Spark.

Taigi matome, kad Britanijos darbiečiai-socialistai 
atvirai sako spaudoje, kad Lenkija neturi teisės reika
lauti to, ką ji buvo įgijusi “banditišku užpuolimu”.

Lietuvai šis darbiečių balsas turi be galo didelės 
svarbos. Darbo Partija ne tik dalyvauja valdžioje, užim
dama labai atsakomingus postus, bet ji vadovauja po
karinės rekonstrukcijos planavimo darbuose. Aišku, kad 
nuo darbiečių nusistatymo labai daug priklausys valsty
bių sienų nustatymas Europoje.

Iš George’o Sparkojpareiškimų paminėtame straips
nyje matome, kad Anglijos Darbo Partija nėra linkusi 
patenkinti didelius lenkų apetituš rytuose. Yra pagrin
do tikėtis, kad ir Amerika šitame klausime rems ne len
kus, o greičiau tas tautas — lietuvius ir ukrainiečius, — 
kuriuos Lenkija skriaudė.

Tarptautinis teisingumas

MELO MALŪNAI
Rusų bolševikų laikraštis 

New Yorke “Russkij Golos” ap
rašė Sovietų Sąjungos “gelbėto
jų” mitingą Philądelphijoje, 
paminėdamas, kad jame daly
vavo ir “raudonasis prokuro
ras” Šolomskas. šis vyrukas 
papasakojo klausytojams, kaip 
uoliai Amerikos lietuviai gelbs-

Rusiją. Esą,— •
“Iš esai

lijono liet
siu karo, suruošta iki šimto 
masinių mitingų, kuriuos ap
lankė 400,000( !) žmonių. 20,- 
000(!) organizuotų žmonių 
įsijungė į medikalės pagalbos 
kėlimą Sovietų Sąjungai...”
Rusai apie tokius pasąkorius 

sąko: “Yri, da ne saviraįsia!”

Demokratijos Rėmimo Komi
tetas (Committee for the Pro- 
motion of Democracy) pereitą 
pirmadienį atsiląnkė Washipg- 
tone ir įteikė VąląftybeS Depar
tamentui pareiškimą apie Rytų 
Europos sutvarkyme po karo. 
Pareiškimo autoriai sako, kad 
jiez stoja už “Demokratinės lais
vės, tautiniai-teritoripįo apsi
sprendimo ir laisvo kooporavi 
mo įgyvendinimą tarpe Rytų 
Europos tautų.”

Tasai komitetas yra sudary
tas iš įvairių tautinių grupių 
atstovų: rusų, ukrainiečių, len
kų, estų, gruzinų ir lietuvių. Jo 
centras yra New Yorke.

Komitetas laikosi įsitįkini- 
mo, kad aukščiau paminėtieji 
tikslai turi būt įvykdyti “tai- 
kauą susitarimo” kelim o ne jė
ga arba kitokiomis prievartos 
priemonėmis.

Jeigu šitokiu budu bus spren
džiami santykiai tarp Rytų Eu
ropos tautų, tąi ir Lietuvą tu
rės progos apginti savo teises, 
nors ji yra silpnęspp už kai ku
riuos savo kaimynus.

NACIŲ TERORAS 
LENKIJOJE

ti
Amerikoje mi

nų, per du inėne-

Okupuotoje Lenkijoje, kaip 
praneša Lelikų Demokratijos 
Draugai Amerikoje, buvę nu
teisti 24 siūtos organizacijos 
nariai. ’ Iš' jų 1trys buvo pasmerk-? 
ti mirčiai1,'kiti 21 nubausti ilgų 
metų kalėjimu.

Ta slapta lenkų organizacija 
veikia Poznanėje, leisdama ir 
platindama nelegalų laikraštį 
“Polonia Poznanska”.

■ b

MIRĖ L. KRZYWICKI
Darbo Partijos narys George Spark išėjo prieš len

kų pretenzijas, kritikuodamas lenkų socialistus, kurie 
reikalauja prieškarinių Lenkijos sienų atstatymo. Nors 
jisai yra socialistas taip pat, kaip ir lenkai, kuriuos jisai 
kritikuoja, bet jisai stato tarptautinio teisingumo prin
cipą aukščiau už savo simpatijas broliškai partijai.

Socialistai gali suklysti, kaip ir visi kiti žmonės. Jei* 
gu socialistas mato, kad ta arba kita socialistų partiją 
daro klaidą, tai jisai prieš ją kovoja. Šiame atsitikime 
daro klaidą lenkų socialistai, perdaug pasiduodami savo 
tautos nacionalistų (tautininkų) įtakai, ir anglas dar* 
bietis tatai visu griežtumu nurodė.

Jisai nepaisė ir to fakto, kad lenkai, kurie nori at* 
gauti Vilnių ir Vakarinę Ukrainą (Galiciją), yra Ang* 
Ii jos talkininkai kare prieš Hitlerį. Kaipo Anglijos talki* 
ninkai, lenkai pasitiki gauti Anglijos paramą visokioms 
savo užgaidoms.

Anglijos konservatoriai, gal, ir butų linkę lenkų no
rus patenkinti, bet darbietis George Spark sako, ne: tai* 
kininkavimas kare yra vienas dalykas, o busimoji taiką 
kitas. Kąd taika butų pastovi, ji turi būti pagrįsta .tei
singumu. Lenkų reikalavimuose teisingumo nėra.

Santykiai su Rusija
Panašaus nusistatymo Anglijos darbiečiai, beje, lai

kosi ir santykiuose su Rusija. Jie stoja už kuodidžiau* 
sios pagalbos teikimą Rusijai, kaipo Anglijos talkininkei, 
bet tuo pačiu laiku jie visiškai neremia Rusijos sovietų 
valdžios politikos. Stalino politika Anglijos socialistų 
akyse yra tokia pat šlykšti, kaip ir Hitlerio.

Todėl Anglijos Darbo Partija (ir .profesinių sąjųm 
gų kongresas) visu griežtumu atmetė Stalino pakalikų-? 
komunistų pasisiūlymus į “bendrą frontą”. i

Taip pat, kaip Darbo partija Anglijoje, pasisakė 
prieš bet kokį “bendradarbiavimą” su komunistais ir 
Darbo Partijos britų dominijose. Pav. Naujosios Zelan-r 
dijos Darbo Partija uždraudė savo nariams, po bausme

KUN. BALKUNAS PA
TARNAVO “DRAU

GUŽIAMS”
Neapgalvoti kun. J. Balkuno 

tauškalai “Amerikoje” davė la
bai daug įkvėpimo bimbinin- 
kams. Jie džiaugiasi, kaip ge
ležėlę radę, kad Kupigų Vieny
bės pirmininkas taip negudriai 
Išsišoko, apšmeiždamas tuos, 
kurie geriau už jį patį kovoja 
prieš hitlerįzmo propagandą.

Bet šis incidentas dar kartą 
parodo, kaip tie Stalino pastur
lakai yra godus ant melo ir 
šmeižto.

“Naujienose” vakar buvo ne
užginčijamais faktais įrodyta, 
kad kun. Balkuno prasimany
mai, buk “Jaunimas” iškreipęs 
(“pagrąžindamas”) komisaro 
Lobses ątsjšaukimą, yra be jo
kio pagrindo. Tikrumoje, pats 
kųp. Balkunas atliko fajsįfikar 
ei ją, kalbėdamas apie tą “Jau* 
nimo” rašinį.

Komunįstų organas butų len* 
gyai galėjęs patikrinti, ar Bal- 
kpnas rašo- tiesą, ar ne, kadan
gi to komisaro atsišaukimo tek* 
ą|as buvo ištisai paskelbtas, vi
suomenės informacijai, “Nąu* 
jiepoąe”. Bet kur tau jie tik* 
rins! Jie ieško melo* o ne tie
sas, peš visos jų •‘Neaklos” tikš*

Iš Lenkijos atėjo žinią apie 
žymaus lenkų mokslininko Lu- 
dwiko Krzywickio mirtį. Karo 
pradžioje jisai buvo- sužęisjtąs 
vokįečįų bombos skeveldra. 
Sunkios gyvenimo sąlygas po 
okupantų priespauda, matyt, 
neleido' jam išgyti.

Ludwik Krzywicki buvo so
ciologas. Jo veikalas apie “Pir
mykščių Draugiją” yra žinomas 
ir užsieniuose. Krzywicki profe
soriavo Varšuvos ir Krokuvos 
universitetuose ir įsteigė Socia- 
liniai-Ekonominių Mokslų Insti
tutą Varšuvoje. Jisai buvo gi
męs 1851 metais.

Šitie plepalai gali apmulkinti j 
tiktai žioplelius.

Pįrmiausia, kai dėl kun. Balr 
kųpo pasakymo, kad Ancevičius 
esąs “Hitlerio apmokamas”, tąi 
čią yra jo įsivaizdavimas, kuris 
įki šiol dar nieku nebuvo pa
remtas. Kųn. Balkunas priple
pėjo ir daugiau niekų, kurių 
melagingumas yra aiškus kiek- 
vienam-

Ancevičius buvo lietuviškų 
laikraščių Rpresp,ondentas (Lie
tuvoje ir Amerikoje) dar toli 
prieš nacių okupavimą Lietu-] 
vos, prieš bolševikų okupavimą 
Lietuvos ir prieš karą.

Kiek yra žinoma, Ancevičius 
jokių valdinių pareigų iš komi
saro Lohse’s nėra ir nebuvo ga
vęs, nežiūrint ką apie tai pra
nešinėjo Associated Press. ToS 
žinių agentūros korespondentai, 
nesusiorientuodami Lietuvos iį- 
vykiuose, kartais praneša nebu- 
čiąusių dalykų.

Į Lietuvą Ancevičius vyko, 
kaip jisai pats buvo telegrafa
vęs, kartu su laikraštininkų eks
kursija, ir yra be galo žioplą 
taužyti, kad toks spaudos ko
respondentų važiavimas tai 
“šnipų siuntimas” į Lietuvą.

Štai, dabar sovietų valdžia1 
nuvežė į Rusijos frontą iš Mas
kvos keletą Amerikos korespon
dentų —■ ar tai reiškia, kad tie 
korespondentai buvo ten nugą- 
bent! “šnipiŠką darbą’’ dirbti? i

Pas komunistus tąi galimas 
daiktas, kad korespondentas eį- 
ną kartu ir šnipo pareigas; bet 
nėra pagrindo sakyti, kad vįsi 
laikraščių korespondentai yra 
šnipai.

Kaip žiopli yra to brooklyniš- 
kio organo plepalai, matyt jau 
iš to, kad jisai pats neretai pa
kartoja Ancevičiaus praneštas 
Žinias, darydamas savo išvadžio
jimus apie Lietuvą. Jo prane
šimus kartoja ir tuo pačiu lai
ku jį plusta!

Akmenims apmetė 
prancūzų am-

UKRAINIEČIAI APIE 
LIETUVA

Ukrainiečių dienraštis Nexy 
Yorke “Svoboda” įdėjo rugsėjo 
17 d. straipsnį po antrašte: 
“Baltramiejaus Naktis Lietuvo
je”, kuriame yrą aprašopia, 
kaip bolševikai siautė Lietuvo
je paskutinėmis savo okupaci
jos dienomis. Dienraštis • ėn)ė, 
žipiaS iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtonę biuletenio. < 

į

Tas pats ukrainiečių laikraš
tis rugsėjo 10 d. įdėjo kitą 
straipsnį apie Lietuvą: “Lietu 
vos Kryžiaus Kelias”.

išmetimo iš partijos, dalyvauti komunistų organizuoja
mose sovietų Rusijos pagalbos draugijose. Darbo Par
tija sako, kad kottiunfetai tas “pagalbas” organizuoja str 
tikslų gauti politiškos naudos savo nošvariam kromeiiųi.

0 betgi tos dominijos darbiečiai pilnai prįtafia 
kad Anglija duotų kuodidžiatišių liiilitarinę paramų Ru
sijai- . , ,

BUENOS ĄIRES, Argentina, 
rūgs. 23 d.—Praeitą naktį poli
cija areštavo 16 asmenų, kurie 
prie Vichy valdžios ambasados 
smarkiai šukavo.

Prie ambasados susirinko di
dokas žmonių būrys ir ambasa
dos namus smarkiai apmetė ak
menimis.

Argentinos parlamentas ir to
liau svarsto nacių ambasad.01- 
riaus bylų. Prezidentus CąStillo 
pranešė, kad valdžia nėra atsa- 
kpminga už parlamento narių 
padarytus pareiškimus.

Naciai rengiasi ‘ 
pulti Krymą 

LONDONAS, Anglija, 
23 d.. — Karo sluoksniai 
rė, kad vokiečiai ttaukia

rūgs, 
paty- 
tuk- 

štahčius orlaiviu į Juodosios j u*
rofe pakraščius, kad galėtų pul? 
ti Kfymą.

Ten pat yra sutraukti pąta- 
šiųtiiiinkų ba’talijonai, kuriuos 
rengiasi naudoti užpuolimui.

Vokiečių aviacija be sustoji
mo bombarduoja sovietų karo 

na
tai 
ba-

laivtts. Vokiečių dėmesys 
kreiptas į Sevastopolį, nes 
skaitosi štipri&lšia Krymo 
ze.

(Tęsinys)
3.

Visos musų suminėtos mote
rys, kurios turėjo progos būti 
artimesniuose saptykįuose su 
Hitleriu, netapo Hitlerio žmo
nomis. Beveik visos turėjo vil
tį tapti fiurerio žmohomis, bptf 
visos, arčiau pažinusios fiurerį, 
pakeitė savo nuomonę.

Geriausiai savo santykius ąu 
Hitleriu baigė Hoffmann’aitė, 
kuri ištekėjo Už Baldur vųn 
Schiracho. Ji ir Šiandien gali 
gyventi Vokietijoje. Jąi 
kėjo nei nusižudyti, nei 
nin bėgtį. Grctė Raudai 
riškai baigė savo dienas 
chene, o kitos buvo priverstos 
bėgti į užsienį.

Tačiau ir Hoffmannaitė nesi
jaučia laiminga. Artimesnieji 
žmonės tvirtina, kad ji keikian
ti savo brolį, kuris ją įvedė na
cių lyderių aplinkom Ji galinti 
plačiai gyventi, ekonominiu at
žvilgiu jai nieko netrūksta, bet 
asmeniškame gyvenime ji jau
čiasi nelaimingiausia moterimi.

Visos buvusios Adolfo Hitle
rio simpatijos, visos, neišskyrus 
nė Lėni Riefenstahl, turi labai 
prastą nuomonę apie Hitlerį, 
kaip vyrą, visos abejoja jo vy
riškumu. Jeigu Hitleris butų 
sugebėjęs pąrodyti atatinkamą 
vyriškumą, nė viena jų nebūtų 
praleidusi progos apsivesti su 
juo.

Kiekviena tvirtina, kad Hitle
ris įdomus, kai su juo santy
kiaujama iš tolo, bet visas įdo
mumas dingsta, kai tenka su 
juo arčiau susidurti. O kai san
tykiai dar artimesni darosi, tai 
kyla toks didelis pasibjaurėji
mo jausmas, jog vienos velyja 
Šveicarijon bėgti, kaip Erna 
Hafstaengel arba Lėni Riefeų- 
stahl, o kitos velyją net nusj- 
žudytj, kaip Gretė Raubal.

Taigi, moterys, kurios yrą ge
riausiai kvalifikuotos kalbėįi 
apie vyro vyriškumą, tvirtiną/ 
kad Hitleris ne vyriškas ir jos 
nenorinčios turėti su juo jokių 
intymių santykių.

Bet Hitlerio vyriškumui sprę
sti mes nesivadovausime vįep 
tiktai moterų pareiškimais. Yrą 
daugiau pažymių, kurie leidžią 
susidaryti neklaidingą nuopio- 

| nę šiuo klausimu.
Hitleris yrą didelis pasipūtė

lis. Lietuvos kaimiečiai sakytų: 
labai “panabernas”. Kiekviena 
pasitaikančia proga jisai mėgs
ta nepažįstamiems žmonėms 
rodyti savo kambarius, savo 
rinkinius, savo aplinkumą, ku
ri tikrumoje nėra jo, nes ne 
savo darbu ir turtu tatai įsigy- 
jo, ne jis pats visa tai pasidirb
dino, bet, atsidūręs valdžios 
pryšakyje, viską pasigrobė.

Juo turtingesnis asmuo lan
kosi pas Hitlerį, tuo daugiau 
panaberijos jis rodo ir nepra- 
leidžįą w vįenos progos pa- 
kviesfająpi 4ųoti suprasti, kad 
ir jis; jeigu tie aukščiau, tai 
bent ant to paties lygmens sto
vi. t .

Hitleris yra didokąs komedi
ja ritąs. Jąm patinka sėdėti spe
cialią! parengtuose iškiliomose, 
jis pąts dieglių mitingą mętu 
tvaiko Šviesas, kurias eįektTO“ 
technikai pTitaisp prie jo stą- 
liuko. Ir beveik kiekvieną karią 
Hitleris į didesnlps susirinki
mus atvykstą pats pąskurinįs, 
kad sąsirinkirsįąjįi gąną ilgą ląi- 
kota^pį turely jo laukti.

HitJėrią labai iąintrns, kai Pri
kaląs įeiną ąpie jo asmenį. Vo
kietijoj dar nebuvo kito tokto: 
valdpyą, kurią kntft tiek susirū
pinęs savo asmeniu, kaip Hitle
ris.

Hitleris neužmiršo nė vieno 
vokiečių politikieriaus, kuris 
respublikos laikais drįso viešo-, 
je vietoje išjuokti kai kurias 
Hitlerio silpnybes. Hitleris ne
pakenčia nė vieno nacių lyde
rio, kuris jaučiasi lygus su Hit
leriu ir drįsta viešuose susirin
kimuose su juo ginčytis. Hitle

nerei- 
ųžsie- 
rniste- 
Miun-

vokiečius.

žinoma, kad Hitleris 
didelis bailys. Patys 

tatai pasakoja, nors

kuris
Rudolf Hess drįso 
šuvius j policiją,

tarpu kai Hitleris

ris negali pakęsti ne vieno vo
kiečių ląikraštininko, kuris sa
vo laiku drįso vokiečiams pa 
rodyti logikos trukumą visame 
Hitlerio skelbiamame nacizme.

Tie nacių lyderiai, kurie bu
vo pirmieji nacių partijos stei
gėjai, bet kurie Hitlerio neskai
tė viršžmogiu, tapo išvalyti iš 
partijos. Laimingesnieji pabėgo 
į užsienį, o kitut Hitleris sušau
dė.

Hitleris yra didelis melagis. 
Niekas neginčys, kad Hitleris 
yrą didžiausias melagis visoje 
vokiečių politikoje. Niekas tiek 
neprimplavo vokiečiams ir už
sieniui, kiek tai padarė Hitleris. 
Jis dar toliau nuėjo. Jis pradė
jo skelbti, kad melas yra reika
lingas ir juo jis didesnis, tuo 
esą geriau.

Kiek Hitleris primelavo 
Chamberlainui, Daladier’ui ir 
kitiems politikieriams, ne čia 
vieta kalbėti, bet jis apgavo ne 
tiktai užsieniečius, kurie skaitė
si Vokietijos priešais. Hitleris 
tiek pat, arba dar labiau, apga
vo pačius

Be jau 
siems yra 
yra labai 
naciai
spauda stengiasi jį padaryti di
deliu didvyriu.

Kai buvo padarytas pirmas 
nacių sukilimas Miunchene ir 
vokiečių respublikoniška polici
ja paleido pirmuosius šuvius į 
gatvėn išėjusias nacių bandas, 
Hitleris buvo pirmasis, 
krito žemėn, 
paleisti kelis 
Roehm labai 
šaudėsi, tuo
parkrito žemėn ir neiššovė ne 
vieno šūvio.

To ne ga..L. Vėliau, kai Him
leriui pavyko pasiekti laukiantį 
automobilį, jis sėdo į jį ir šo
feriui įsakė kaip galint greičiau 
važiuoti. Hitleris butų galėjęs 
palaukti bent keletą minučių, 
kad automobiliu galėtų pasi
naudoti ir kiti sukilėliai, bet jis 
nieko nelaukė ir pabėgo. Nacių 
sukilėliai vėliau Hitleriui išme- 
tinėdavo šią draugiškumo stoka 
ir aiškiai jam pasakydavo, kad 
jis esąs didelis bailys.

Kaip apie baimę, palinkimą 
meluoti, labai didelį jautrumą, 
bereikalingą pasiputimą ir kitas 
ypatybes mes bemanytume, bet 
jokiu budu šių ypatybių negali
ma laikyti vyriškomis. Nenori
me sakyti, kad tai yra moteriš
kumo pažymys, nes moterys pa
sijaustų labai užgautos, bet 
kiekvienas vyras, kuris meluo
ja, kuris yra bailys, kuris savo 
gyvenime elgiasi, kaip komedi- 
jantas, parodo labai mažai vy
riškumo. Hitleris šiuo atveju 
vyriškumo labai mažai parodė.

Taigi ąpie Hitlerio ypatybes 
galime turėti įyąirią nuomonių, 
bet negalime ginčytis dėl jo vy
riškumo. Viena, visa eile mote
rų (virimą, kad jis ne vyriškas; 
antrą, musų išvąrdintos jo bu
do ypatybes aiškiai sako, kad 
Hitleris vyrišku m o turi labai 
mažąi. Stasys Dobilinis.

(83S tąsa)

Per Kauną transliuo 
ja Karaliaučių

LISĄBONAS, Portugalija, 
rūgs. 24 4.
Kauno radijo stoties pranešėjas 
Skelbdavo prograpiųs tvarką 
tiktai lietuvių kalba.

Tačiau nUo tos dienos, po lie
tuviško pranešėjo tą patį ėmė 
kartoti kitas pranešėjas vokie
čių kalba. Kaunas vokiškai va
dinamas “Kauen”.

5 vai. 15 min. po pietų per 
Kauno stotį daroma transliaci
ja. iš Karaliaučiaus lietuvių kal
ba. Transliacija yra politinio 
pobūdžio.

Iki FUgp. 26 d.



Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Ih.
Andriejus Upits

Žiedo Perlas
(Tęsinys)

—-Matote, mielas... Jus esate 
mano draugas. Jus išėjote iš 
namų palydėti mane, bet dabar 
aš vėduos jus pas save. Jus esa
te Ringsdorfo, o aš Grintalės 
pastorius. Pagalvokite gerai, o 
jus tikrai atsiminsite tai.

—Pastoriai, tu sakai? Ne, 
mano mielas, tu klysti. Mes 
esame aktoriai, ir be to, dar pi- 
giąušio balagano. Keliaują klou
nai — mes apsistojame vestu
vėse, krikštynose ir laidotuvėse. 
Taip, deja, ir laidotuvėse. Ir čia 
mes stengiamės patikti smal
suolei, ašaras mėgstančiai mi
niai, bet tas palaidotasis jau* ne
begali atsikelti ir nuvyti mus 
šalin.

-—Pažiūrėkite atydžiai. Va ta
kas iš Ringsdorfo į Grintalę. 
Einant juo kelias sutrumpėja 
dviem kilometrais, negu kad ęi- 
tumėm aplinkui plentu. Tas 
raudonas skritulys, kuris rieda 
tiesiai prieš mus, lai mėnuo. 
Mėnuo — jus juk suprantate 
ką aš sakau. 0 šitas va, tai me
dis — jį vadina šermukšniu. 
Pakartokite šį žodį, jus tikrai 
dar galite tai padaryti.

—Nieko aš daugiau nebega
liu. Aš likau vienas, vargšas ir 
tuščias. Tarytum tuščią l<eva- 
lą ji laikė mane trisdešimt dve
jus metus įr,geidė, k.ąd aš jaus? 
Čiau save gyyu žmogumi, atlie
kančiu savo pareigas. Savo dva
sios turiniu jį užpildydavo bai
sią mano sielos tuštybę. Ką aš

Ks (Dlb (’įuakcr
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DISTILIUOTĄ IŠ DERLIAUS VIRŠUNIĮJ!
-I II I ■■■■■..,■ , ..II

ŠVELNESNE, GERESNĘ KAIP 
KADA NORS!

Surasite skoniui smagumą, ku
rio nepralenkia jokia kita deg
tinė! Kadangi “OLD QUAKER 
yra distiliuota iš geriausių užau
gančių grudų, skaitomų

DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!”

liudija

flUUtfT NltlOM wmn • M FtOOF • mis WHISKEY IS 4 YEARS OLD • TIE ILD IUAKEIUVlEMĖBnG. INI.

T

Jūsų 
Mėgiamoje 

Pakelių 
Krautuvėje

Vaišės laukia jus, kai ragaujate 
OLD QUAKER Special Reserye!

— - -• »—• . ’ * » v • • •

Garsus Nepriklausomas Javų 
Ekspertas 21 metus. Chicago 

Board of Trade Narys. • t • •

TurtasVirsSG,000,000.00
■ ■ — ----------------------------------------------------------------------- —..........................- ----- - - ----- .........................................................................

Apart Apsaugos, Turime r ftfl ima n n
ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl taupymo Pihigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Tfečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. 1^. ___
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LOAN ASSędATlONoFChiogo 
JUSTIN .M ACKIEVVICIl. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRgmia IH/

3
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dabar bepadarysiu?... Geringe 
gilt das Leben, aus dem die 
Perle f jei... Ąr gš gįtųojų teisųi? 
gai? Ąr mano abitas O 
klauso mąnęs? >

—Ji visiški
Apskritai, jus etate pilnai blai
vus, ir yi$i penki jūsų
taip pat yra blaivus. Jus esate 
visiškai ir niekas 
nekenkia.
spaudžia JWIĮį'tai 
jaučiate, ąr Mes čįą
du — $$ ir JęH ir Mte 
ras. Ar jiįs galite 
ligi dviejų šr WĮ

—Dų. Ng — ąš esu ytenas, 
Tu ne$i tas anteasįs. W e$į 
veidrodis, ą$ ntateri ta<
vo veidą. Nemalonų aktoriaus 
veidą be kaukes, kaip ir visų. 
Jei aš bučiau tu, aš trenkčiau 
save į šį akmenį, kad po tris
dešimt dvejų metų man netek
tų žiūrėti į kųrį nors kitą. Tų 
nežinai, Ričardai, kaip baisų 
matyti save. Deja, aš nesu veid
rodis. Deja, aš esu Ringsdorfo 
pastorius.

— Visiškai teisingai! Jus esa
te Ringsdorfo padorius. Gerai, 
gerai, kad jus pradedate atsi
kvošėti. Laikykite tįįktai įr to
liau sukaupę savo mintis, tada 
vėl viskas bus gerai, Matote,? 
dabar mes esame ant skar
džiaus krašto.

—Tai yra Hageno skardžius, 
ir ten apačioj stovi jo malūnas. 
Mes jo nematome, nes skar
džius meta savo šešėlį. Bet ir 
dieną mes negalėtumėm jo ma
tyti, todėl, kad jo nebėra. Tai 
turėjo būti didelis malūnas, bet 
jis jį statė be pagrindo. Rage
nas buvo išmintingas žmogus, 
dėl, kad jis savo parapijoj nėra 
nė vieno apgavęs — nėra apga
vęs net tų, kurie taip karštai 
nori būti apgauti. Ir net paties 
savęs — o tai ir yra nuostabiau
sia. Jis nėra niekuomet vaidinęs 
Pantalono todėl, kad jo talen
tas ir širdis teleido jam vaidin
ti tik Julijų 'Cezarį, Jis nėjo 
cirkan vaidinti Joną durnelį to
dėl, kad gurėjo ruoštis vaidinti 
Brandą. Jis buvo ’dfemos. ąkto
rius ir niekuomet nenusižemi- 
no ligi to, kad Vaidintų kome 
diją, melodramą ar vodevilį. Ir 
ligi pat senų senatvės jis buvo 
jaunas todėl, kad to reikalavo 
kiekviena nauja jo rolė. Ir kiek
viename naujame vaidmenyje 
jis pasakydavo naują žodį — 
jis niekuomet nebuvo katariu- 
ka ar gramafonas. Jis niekuo
met nebuvo ta kaučuko plokš
tele, kuri sukasi brėžiama ada
tos ir tarška tai, ką įbrėžė joje 
fabrikantas, ieškąs pelno... O, 
kokie niekingi aktoriai . esame 
mes, Ričardai!

—Gal būt, — bet tai nėra 
svarbiausia. Tas svarbiausias 
yra jis — tas, apie kurį mes 
kalbam. Ir ar ne keista, Ričar
dai, kad senatvėje jam nerei
kia nė vieno atsiprašinėti. To
tą tai man pirmą syfcį dingtelėjo 
galvon sėdint ant jo kapo stui? 
pelio. Man dingtelėjo galvon? 
kad jis seniai žinojo, jog stato 
be pagrindo, bet vis dėlto dar? 
bą tęsė toliau. Todėl, kad jis 
buvo aktorius ir negalėjo atsi
sakyti nuo savo vaidmens. Ir aš 
tau sukau, kad jo vaidmuo ne
buvo vienas blogiausiųjų.

—Eisim toliau. Jau temsta.
—Keistuoli — o man atrodo, 

kad tau tuojau pasidarys švie
su. Tu esi veidrodis ir tu nuo
lat turi būti šviesus... Palauk! 
ką aš dar pamiršau tau pasaky
ti? Ak, va ką! Ragenas buvo 
išmintingas žmogus, tą aš esu 
pasiryžęs pasakyti kiekvienam 
tiesiog į akis. Jį ištiko nelai
mė ant šio skardžiaus kaip tik 
tą naktį, kai vakare jis užtiko 
savo žmoną gulint svetimojo 
lovoj. Aš manau, kad tokiu at
veju jis butų slavo malūną sta
tęs ir toliau — taip pat be pa
grindo. Tai buvo jo vaidpaųo. 
Ret pamatęs tai, jis daugiau ne
bepajėgė. Die Perle gilt gerin
ge, aus der das Leben fiel... Ąš, 
tur būt, ką tik dabar pasakiau 
juokingą durnystę, ar ne taip"?

—Aš jus prašau, eisim toliau.

—Kodėl toliau? O kaip toli 
nuėjo Ragenas? Jo žmona, to
ji teį $ suruo
šė tofciaa Įškiliųįngas sąyp ne- 
laimingojo vyro laidotuves, kad 
dar ir W fciekyįenąs ftings- 
dOrfo elgeta apie į^į tebelieka.

įji apvesdino 
tavo vyresnįjį’ srną jr da- 
M Kelne. Jai
tafcasi ;

—’M jlis dar ilgiąją -čia gar
ite — įtai dievą tayi'i^ aš vie- 
nas pat-g -ęisįb teftąp!
• —paryfc taįp, Ričardai1^ Eiu 
toliau — : visuoWt buvo 
nuolatinis inanp troškini®s. Tu 
inan Imvai toks Bet ar 
tų galį kyf nors ilOltį ? ir ne 
jaugi tavo tie dveji metai nėrų 
sunkesni už tuos mano trisde
šimt dvejus? Tu turėsi tiek 
daug sunkumų, kuriuos teks 
nešti kartu sų( savim, Ką tu ten 
laikai savo rankoje? A, aš ma
tau, tai koferis.

—Tai mano dvasiško amato 
rūbas.

—Jį pinpąjį! Jis ir yra tas 
pats svarbiausias. Mesk šaįin!

—Ringsdorfo pastoriau! Jus 
ęsate bedievis!

„ —Geriau būti be dievo, bet
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Lengvas, vertingas progra
mas rodomas Palace teatre šią 
savaitę — “Father Takes A 
Wife” ir “Parachute Batta- 
lion”.

“Father Takes A Wife” su
gražina Gloria Swanson kaipo 
talentuotą artistę, dramos 
žvaigždę, kuri atjaunina turtin
gą laivų linijos savininką? 
Adolphe Mvūjou. Lig susitiki
mo su lošėja Swanson, Menjoų 
buvo rimtas, senėja utis tėvas 
Jotinio Howard ir marčios Fio- 
rence Rįce. Ir kokią permąiąą 
GlpHa W jų gyvenimo pada
re! Adolphe išmoko šokti 
rimmbą. Jo siuvėjas urnai liko 
iki ausų darbu užverstas, o sū
nui John How.ard kliuvo rūpes
čių rūpesčiai savo įsimylėjusį 
tėvą sutvarkyti... ir tame visa 
komedija ir kyla.

Aš manau saldžiai prisijuok
site ir pilnai įvertinsit “Fa
ther Takes A Wife”. Patiks 
dainavimas jauno kubiečio Dėsi

Kalbės Apie Ryšius 
Tarp Hitlerio 
Chicago Tribūne

Įdomios Prakalbos Spalių 3, 
Orchestra Hali Salėj

Fight for Freedom komitetas 
spalių 3 d., rengia įdomias pra
kalbas Chicagos Orchestra Hali 
salėje, kur kalbės lakūno Lind- 
bergho giminaitis, adv. Augus
tus F. Lindbergh iš Alabama 
valstijos. Jisai nurodys pavo
jų, į kurį izoliacini k ai, kaip jo 
lakūnas giminaitis ir jam pa
našus kalbėtojai, stato Ameri
kos saugumą.

Rašytojas Rex Stout taipgi 
dalyvaus prakalbose ir savo kal
bą pašvęs apibudinimui ryšių 
tarp Hitlerio ir dienraščio Chi
cago Tribūne, kuris tiesiog psi- 
chopatiškai Roosevelto neapken
čia, Dalyvaus ir trečias kalbė
tojas, garsus rašytojas Stanley 
High.

Įžanga į prakalbas nemokama.

Užmušė Darbininką 
Kepykloj

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jacfcsop BAR. 2500

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL L1QUOR 
co.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tek Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SLVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PARIEDA
Lumber Co.

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

Tel. LAYVNDALE 2630
būtį žmogumi Bulų aktorius, 
neš tu turi didesnį talentą, ne
gu aš. Ir aktorius yra gerbia
mas žmogus, nes jis nesirūpina 
savo kuriu ir kitų sielomis. Jei 
tu pats neturi tiek drąsos, 
.duokš man.

—Nurimkite, Fogeli ! Jus be
protis !

—Tai vis viena. Duokš šen!
—Ką jus norite daryti?
—Tą tu tuoj pamatysi, žiū

rėk! Vienas! — aš jį pakeliu 
aukštyn. — Du! aš gerai įsimo- 
juoju. — Trys! — Ak, biaury- 
be! Jis užsikabino už erškėčių 
krūmo.

—Fogeli! aš palieku jus vie
ną. Aš bėgu į Grintalę ir kvie
čiu žmones. Jus tuojau reikia 
išvežti į bepročių ligoninę.

—A! tai lįįt tiek toli teveda 
tavo kelias! .^ą, tai tuoj vėl ga
lėsi ^ąuti .ft|gąlz. tą savo skurlį. 
Aš jį tuoj tau pasieksiu.s : •

—Neikite! i Jus nusisuksite 
sau sprandą ! i

—Hageno sprandas priklausė 
jam pačiam. Užtat jo žmona 
dabar yra laisva ir gerai gyve
na. Kad vienam butų gera, ne
išvengiamai antram turi būti 
Uoga.;., . *

—Neikit! — aš jūsų neleisiu!
Tik vieną akhnirksriį, tiktai 

vienut vieną, mėnesienoje ant 
skardžiaus kranto tarp Rings
dorfo ii’ Grintalės buvo matyli 
keistas vaizdas.

Vienas buvo pasilenkęs skar
džiaus kraštan ir siekė artimą 
spygliuotą šaką, apaugusią gel
tonomis uogų kekėmis. Antras, 
taip pat pasilenkęs, stengėsi su
laikyti pirmąjį.

Tada pirmasis susvyravo, at
suko ranką į užpakalį ir, lyg 
plieno lanku, apnėrė ja savo 
gelbėtojo kaklą.

Arnaz, kuris prisideda pri?. 
keblumų ir tėvo ir sūnaus šioj 
komedijoj.

« » t*
Antras veikalas yra “Para- 

chute Battalion”; ir kad jį pa
matyti, galite, be abejo, pripra
šyti savo geriausį jaunikaitį su 
jumis žingeidžią valandą pra
kišti. Veiksmas vyriškas, vik
rus. Yra švaraus juoko. Pama
tysit armijos manevrus, para
šiutininkų mokyklą. Gerai. pa
sirodo Robert Preston, Harry 
Carey, Edmond O’Brien, Nan? 
cy Keli ir Paul Kelly.

Taip, šią savaitę sutaisyta 
puiki kombinacija Palace teat
re. —Suzanna Viliutė.

Iš mechaniško piuklo išsprū
dęs lentos galas įlėkė į darbi
ninką Os. Johnson, ir jį mirti
nai sužeidė. Nelaimė įvyko Pi- 
per Baking Co., kepykloje, 1610 
N. Wells street.

Velionis buvo 56 metų am
žiaus ir gyveno adr. 3858 No. 
Bell avenue.

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 pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Garsinkites “N-nose

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės iSsi- 
sėmę, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, kf> biskis pasismarkinimo su Ostrex pa- 
čaro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi no 40 m.--kunam, kuriems trūks
ta geležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino 
Fl. 73 metų amžiaus daktaras ražų: “Aš 
pats jj vartojau. Pasekmės puikios.” Neai- 
jausk susmukęs, senas. Pradėk jaustis 
smarkesnis ir jaunesnis nuo pat šios dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

• FOTOGRAFAS

28c
Kvądr. pėdą,.

Kartu fą.cia (kąjrni- 
ząs) ir įr,engin?as 

ftYKAV

Nuskambėjo ilgas, šiurpus 
klyksmas, ir kai jis nutilo, ant 
skardžiaus kranto buvo tuščia.

Tada kažkas dundėdamas ė- 
mė kristi uolomis. Bet tai bu
vo tik akmuo, kuris ritosi že
myn į slėnį ten, kur stovėjo 
sugriuvęs Hągeno malūnas.

(GALAS)

Britai “įšaldė” šacho 
turtus

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22 d. — Valdžios sluoksniai 
pranešė, kad Londone tapo “įšal
dyti” visi atsistatydinusio per
sų šacho turtai.

Valdžios atstovas atsisakė pa? 
s"kelbti kiek persų šachas tų 
turtų turėjo, bet jų kiekis yra 
labai diddlis. Kita turtų dalis 
guli Nfew Yotko bankuose.

Iš Persijos atėjo žinios, kad 
šąchas iš Irano išvažiavo į Ira
ką, kur skaitysis emigrantu. 
Britai jam davė reikalingą?pro- 

: tekciją.

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.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ĘNG. 5883-5840

—IŠ STOTIES—

W.G.E.S

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagąl Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

PuąŠkits savo namus U. S. lanksta ;s metalo 
ąj ba medinėmis pjndtian Ei.nds, lengvai nu
valomomis. Veikai,aukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN BLIND CO. 
2?17-19 WEŠT FULTON STREET 

Tel. NE VADA 7560
> 1 "'t ■" ■ y* "«ii*<' yi?is............. .......9" ■ .... . ■ -y—..... ...

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.r-jr- .. r -z'• Gyduoles gaunamos
yąiįstirj,ėse.pagelbės Jotims! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
d^ęįįo ^prsi^ąįfavimp, ptasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atletp fcoją. BPROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susiž-eidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL 00., 1200 N. Ashland Avė. BRUN?.’72O9 Į 

t.. 11.', m !■ > ■ ■■w

arcus
RYTINĖ RADlb 

VALANDA
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SUTAUPYSI PINIGŲ, pAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK

STOKERĮ
LINĮO BĘLT, Visiškai Automatiškas

SLKGAITIS
STOKEE SAĘES 

(J921 Sq. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ f pOIpERIUS

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

Vardas

Adresas

Mieštas
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas FORTSMOUTH 9022

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Ęun iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta.............................

Periant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

BLACK BAND LUMP 
Sales $10.25taksai ekstra. ŪK 0F PRTTIRŪS

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

i NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Valstija



NAUJIENOS, Chieago, III. Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941
atsakymą, senuke atsake “Tai 
gerai, aš jį ir myliu...” Su tais 
žodžiais ji ir numirė. „

LAIMĖJO TRIS KARTUS IŠ EILĖS

LAIŠKAI NEPASIEKIA 
LIETUVOS; GRĮŽTA

Jonas Arminas šiomis dieno
mis gavo atgal laiškų, kurį bu
vo išsiuntęs į Lietuvą prieš vo- 
kiečių-rusų karo pradžią. Ai!t 
voko uždėta vokiečių antspau- 
da pažyminti, jog pašto susisie
kimo su Lietuva nebėra. Kita 
antspauda pažymi, kad laiškas 
buvo cenzūruotas.

iš redaktoriaus vietos. Išstūmi
mas, kai kurie mano, nebuvo 
pravestas demokratiškais prin 
cipais.

gy- 
no- 
to-

GLUGUDAI ŠVENTĖ 25 
M. VEDYBŲ SUKAKTĮ

Ghigudai šiomis dienomis at
šventė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Ši porelę šian
dien sako labiau su.inkų gyva 
nimę negu kada buvo jaunesni 
Glugudienė sako “vyras v.sai 

'kitoks paliko.” Malonu ma yii 
ir girdėti, kad po 25 metų kru 
voje, gyvenimas darosi nula 
nesnis. v F.

PRAŠO RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PAGALBOS

Kai kurie clevelandiečiai krei
pėsi į Raudonąjį Kryžių prašy
dami patarpinikauti susisieki
me su Lietuvoje esančiais arti
maisiais. Raudonasis Kryžius 
sutiko ir priėmė dvidešimt pen
kių žodžių laiškus, parašytus 
angliškai ir lietuviškai, ir ža
dėjo pasirūpinti gauti kokį nors 
atsakymą už dviejų mėnesių.

TUBELIENĖ apsigy
veno CLEVELANDE

Jadvyga Tubelienė dabar 
vena Clevelande. Ji buk tai 
įėjo važiuoti Lietuvon, bet 
liau Washingtono nenuv;
Gavus patalinių, kad jai daug 
saugiau bus pabuvoti šioj šaly. 
Ji apsigyveno pas vieną labda
ringą turtuolę. Gauna butą ir 
valgį su sąlygą, kad mokintųsi 
anglų kalbos ir kad vėliau ga
lės sakyti prakalbas angliškai. 
Tas kalbas turės sakyti labda
rybės dirvoje. Jos priglaudėja 
yra labdarybei pasišventusi mo
teriškė.

.....  . 11 1111............ j

Diena Iš Dienos
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Duos Saugumo 
Premijas Pašto 
Išvežiotojams

Chicagos pašto viršininkas. 
Smest J. Kruetgen, netrukus 
ves premijas pašto išvežioto

jams, kurias dalins kas mėnesį 
už saugiausi važinėjimą pašto 
"rokais. Premijoms dalinti mie
stas bus padalintas į keturias 
dalis, ir “saugiausias” išveži )- 
lojas kiekvienoj dalyj kas me
nesį gaus minimą dovaną.

Kai kurie išvežiotojai nėra 
turėję nelaimių per visus tarny
bos metus.

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 

Nedėliotais pagal sutartį.

«

r

REDAKTORIAI 
PEŠASI

Tarp Clevelando “Dirvos” 
ir “Lietuvių Žinių” redaktorių 
eina- peštynės. Gabaliauskas 
duoda Karpiui lekcijas apie de
mokratiją ir piauna Smetonai 
už neatsisakymą viešai prezi
dentystės. Gabaliauskas sako, 
kad Smetonai “rezignavus” čia 
butų galima sutverti nauja 
“valdžia”. Apie Gabaliausko de
mokratizmo supratimą yra vi
sokių nuomonių. Kai kas sako 
Čcsnulis galėtų žodį kitą pasa
kyti. šį Gabaliauskas išst.imė

Tie kurie sakė, kad Tubelie
nė atsivežė turto, smarkiai kly
do. Greičiausiai nusivylę ir tie 
tautininkai, kurie tikėjo ją tur
tų atsivežus. Jos duktė lanko 
kolegiją netoli Clevelando, 
jai išrūpinta stipendija.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CH1CAGOJE)
Edward Lukas, 27, su Helen

Smotrys, 19

Commomvealth Edison Posto, American Legion, 
druni and bugle corps tris kartus iš eilės laimėjo pre
mijas Legiono naciohalėse konvencijose. Paveikslas , 
parodo laimėtas taures. Prie jų- stovi Edwin R. Weg- 
ner (iš kairės) posto koinandantas, Fred E. Spccht, 
g upės vadas, J. L. Schuber, grupės menadžeris, John 
W. Hedge, muzikalis direktorius ir Edward P. John
son, buvęs posto koinandantas.

Grupei grįžus iš Mihvaukee, kur įvyko konvenci
ja, chicagiečiai ir Commonwealth Edison bendrovės 
viršininkai jos narius labai iškilmingai sutiko. (Sp.)

KITILIETUVIAIJDAKTARAI^
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

kur

Reikalauja
Perskirų

Anna Varnagas nuo
Varnagas

Joseph

KUR DINGS DABAR BRIDGEPORTO 
“APLEISTI IR ATSTUMTIEJI”?

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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

1

MIRĖ ŠIMTAMETĖ 
LIETUVĖ

Šiomis dienon:?, čia pasimi
rė šimto metų sulaukusi Gium- 
kienė. Nežiūrint savo amžiaus 
ji turėdavo didžiausio malonu
mo visados su jaunaisiais drau
gauti ir kalbėtis. Net prieš mir
siant ji kalbėjosi su dvidešim
ties metų dukterėčia apie kuri 
vaikiną ši daugiau myli. Gavus

Vienu Bėda
Ne Bėda..

MORRIS, III. — Ekspresinis 
traukinys einantis per ūkininko 
George Brown ūkį užmušė 11 
jo .karvių.

Pereitą savaitę gaisras sunai
kino visus Browno ūkio triobe- 
sius.

MADOS

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
moiiata, 10:00 vai. ryto H WHIP stoties (15M K.) 

8« POVILU SALTIMIERU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1

Joįjn Jf. (Suimtus;
SENIAUSIA IK DIDHAUBIA LAIDOJIMO {STAIGA

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

No. 4787—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros. Nuo 14, 16, 18, 20, 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chieago, HL 

Čia įdedu 15 centų ir pralau
atsiųsti man pavyzdį No   - 

literos ■ -----   per krutinę

(MteftM ir ndsttyi) 
H8—.. ■i.iJUJUMM J

YARds 1138

AmbulanceNARIAI

KOPLYČIAS

DALYSE

2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
Tel. Pullman 1279

3319 Lituanica Avenue

3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Phone LAFayette 35724348 S. California Avenue

3354 So. Halsted Street
Telefoną* YAJtDS 1419.

L J. ZOLP
Phone YARds 07811646 West 46th Street

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742

S o, Hermitafft Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
TTX _-V _ * KOPLYČIOS VISOSE 
JL/yiLol CHICAGOS DALYS!

Laidotuvių Direktoriai

Patarnavi
Chicagos
Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

mas Diena
ir Nakti

TURIME

VISOSE MIESTO

YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
SKYRIUS: 42 44 East 198th Street

ANTANAS M. PHILLIPS

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

J. LIULEVIČIUS

P. J. RIDIKAS
710 West 18th St.

47871

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekviend pa* 
vyzdžio* kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1730 
So. Halsted St.. Chieago, III.

Nebėra “šiubaksio”, Nebėra Kitų Vietų
BRIDGEPOPvT. Kai prie nyti, bet panašios vietos senes- 

35-tos ir Union avenue, tautiš
ka bažnyčia, su kun. Liųkum, 
buvo atdara, tenais šeštadienio 
vakarais susirinkdavo 'veik pil
nutėlė salė jau suaugusių žmo
nių.

Tenai susirinkdavo, taip sa
kyti, “atstumti ir apleisti žmo
nės”, gyvnašliai, našliai, našles, 
senberniai, ir Kįtoki meiles ir 
šiaip gyvenimo apvilti žmonės.
Susirinkdavo Vargus Pamiršti

Jie tenai atrasdavo savo me
tų ir minčių draugų, ir prie 
muzikos garsų, ir kieto gėrimė
lio, pamiršdavo ‘: savo vargus, 
nors valandėlei, bežiūrint tiky
bos nei pažiūrų, jie visi išvien 
linksmindavosi.

Nors pašaliniai, pašiepdavo tą 
vietą ir “šiubaksiu” vadindavo, 
vienok ten daug, susirinkdavo, 
ir daugelis ten , vieninteli gy
venimo malonumą surasdavo.

Tai vietai ^įdarius, nu
skriaustieji ne/>eturčjo kur sa
vo skurdą ir vargą užmiršti iir 
kur šeštadieniais pasidėti. Bet, 
štai, atsidarė kita panaši vie
ta, prie Halsted, netoli 33-čios.

' ; : Net. Dvi
Tada vėl ta pati publika pra

dėjo tenai savo vakarėlius kel
ti. Prie rengėjų vėliau prisidė
jo jaunas tautiškas dvasiškis 
kun. Maskoliūnas, bet netrukus 
pasitraukė ir tada pats atidarė 
panašią vietą Mildos name, prie 
32-tros ir Halsted.

Taigi, “šiubaksio” lankytojai 
dabar jau ture o net dvi vie
tas ir šokti ir linksmintis, ir 
nebežino nei į katrą eiti.

Valdžia
Bet, štai, dingsta abidvi. Val

džia įsimaišė ir abi uždarė. Mat, 
ten be reikalingo leidimo buvo 
pardavinėjami svaigalai.

Dabar vėl varguoliai bridge- 
portiečiai vaikštinėja kaip viš
tos be galvų ir neturi kur dė
tis. Net per vasarą, kada buvo 
karšta ir tvanku, jų tose sali
kėse ptisįnnkdavo byriai, bet 
dabar, kada oras patogus ir vė
sesnis, tai vietų nėbeliko.

• V ‘ C-..''j. ' ,. •’ <

Nenori Prie Pečiaus Sėdėti
Kaip kas nori ,taip gali ma-

niems žmonėms yrą pageidau
jamos, nes jie nebetinka prie 
jaunimo, jaunųjų ir kitokios 
mintys ir kitokie šokiai. O se
nesnieji argi turi vien sėdėti 
prie pečiaus ir mirties lauk
ti?

Gal tų vietų vedėjai susitai
kys su valdžia ir vėl atsidarys? 
Nemažai to lauks.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. 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

i

G.

Kas Daryti, Kai 
Namas “Pražilsta”?
Naujienų Redakcija: —

Aš turiu namą, bet jis pase
no ir pradėjo “žilti”, žinoma, 
namas yra plytų.

Todėl kreipiuosi į jumis su 
paklausimu, kas butų geriau
siai pavartoti jo nuplovimui, nes 
labai nemėgstu turėti “pražilu
sį” namą.;.

Naujienų Skaitytojas.
Ats.:

Nuplaukite su Muriatic Acid 
(hidrochlorine rūgštim) — 1 
kvorta kas kibirui vandens.

Rūgštį galite gauti bet ko
kioj maliavų ar geležų krau
tuvėj.

Yra, be to, specialūs firmos, 
kurios su smėliu (sand-blast- 
ing) namų plytas atnaujina.

Bet “Raidas” 
Buvo “Fine”!

WILL0W SPRINGS, 
Nepilnamečių teismas turi per
ėmęs savo globon du berniukus, 
James ir Frank Butcher, už au
tomobilio pavogimą. Vienas 9, 
kitas 8 metų amžiaus. /

Užtikę automobilį su raktais 
prie 87th ir Archer avenue, jie 
įsisėdo, ir pradėjo juomi važi
nėti po visą Willow Springs 
miestelį. Galiąu atsidūrė Mc- 
Cooke, kur išsibaigė gasolinas.

Berniukai nesigai’i pasivaži 
nėję. “Raidas” buvo labai 
“fine” F? .

Abu gyvena Robcr Parke, 
prie Argo.
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Kviečiame yisųs atsilankyti į musų gražiai

OAK LEAF TAVERNĄ
3428 So. Halsted Street

BŲDWEISER ALUS
• . J

Kepta vištiena ir visokie sandv^iai.. Gražį muzika 
patarnavimas. Savininkai: .' -■

Agnės Šidlauskas ir Steve

įrengtą

III. —

ir mandagus

Svilainis.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. HFMlnck 5524
Rez. Te], HEMIock 1643 

Emergenev: MIDwav 0001

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

VAL -1 iki 3 .nopiet. 0 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

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

KITATAUČIAI

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
t«i RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas1 ctyi- 
rurffas ir akušeris. f g

Gydo staigias ir "chroniškai ]ig$s 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. J8fh St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj 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 HEMIock 7899 
Namų teL REPublic 4688

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nuo 1Q iki 12 dieną, 2 iki 3 poniet

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

ADVOKATAI

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 trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias -klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS' 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
0 ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel VTCtory 2679

REMKITE TUOS, KURTE 
GARSINASI

t



Ketvirtai, rugsėjo 25, 1941 NAUJIENOS, Oficago, DL
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Mandagumo Savaite

Rimej -' Jics savaitė*’ VAIKINAS DIRBTUVĖS darbui 
6'74 N. Kihgabuty, 

4"IA'h- aukštas..

Rašo L. NARMONTA1T&

Jau per kiek laiko matome 
laikraščiuose, kad “Mandagumo 
savaitė” prasidės rugsėjo 28 d. 
ir tęsis iki spalių 4-tos. Per 
Chicagos majoro proklamaciją 
visi gyventojai yra raginami 
saugiai ir mandagiai elgtis 
vaikščiojant ir važiuojant au
tomobiliais.

Kaip kitos specialios savaitės, 
taip ir “Mandagumo Savaitė” 
nėra įkurta tam tikslui, kad 
vien tik per tas specialcs die
nas elgtis mandagiai.

Tikslas tos savaitės yta ragi
nimas gyventojų priprasti prie 
saugaus ir mandagaus elgesio 
ir jį praktikuoti kiekvieną die
ną, kad sumažinti nelaimingus

atsitikimus mieste.
Kitaip sakant, tikslas yra sąly
goti kiek ga ima n i to gysen-

Miesto majoro kr;.m i ja po 
vardu “Keep Chicago Safe 
•Cominittcr*' yra rėmėja šio i 
■savaitės, su kooperacija įvairių 
įstaigų, kaip pramonės, komer
cinių, fraternalių ir motetų 
draugijų, socialių, bažnytinių 
ir kitų grupių, šiam tikslui vi
sose miesto dalyse bus laiko
ma susirinkimai, programai ir 
įvairus parengimai.

Specialės dienos

a.
ANTANINA PAULTKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 23 d. 7:43 vai. 
vakaro 1941 m., sulaukus 61 
metų amžiaus; gimus Lietu
voje. Amerikoj išgyveno 34 
metus. Paliko dideliame nu
budime sūnų Frank, dukte
ris Clarą WUson if Antaniną 
Kbšhut, 2 anukus, seseris Ėl- 
zbietą Balis, Chičago, Evą 
Šalis, brolį Andy Rudok, Chi
cago Heights, ir kitas gimi
nes. Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos ir Teisy
bės Mylėtojų Draugystės. Kū
nas .pašarvotas namuose 313 
E. 14th St., Chicago Heights.

Laidotuvės įvyks rūgs. 27 
dieną 9 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Pauli- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ię suteikti jai paskutinį pa-ų 
tarnavimą ir • atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame -.• t -
Sūnūs, Dukterys, Seserys, 

Brolis ir kitos Gimipesi 
Laidotuvėse patarnauja di

rektorius John Zimmy, Tel. 
Chicago Heights 1889.

tam tikram tikslui. Viena iš 
svarbiausių dienų bus penkta
dienį, spalių 3 diena, kuri yra 
paskirta mokiniams ir tiems, 
kurie vairuoja dviračius. Tai 
“Student and Bicycle Day”.

Tą dieną mokyklose bus lai
komi specialus pamokinanti 
programai, kaip salėse, taip 
klasėse, raginą mokinius laiky
tis elgesio, kuris geriausiai ap
saugos kiekvieno gyvastį vaikš
čiojant arba važiuojant. Tiks
las painokų yra įsteigimas rim
tų papratimų, kad sumažinti 
nelaimes ir mirimus, kurie 
įvyksta nuo netinkamų ir ne
saugių vaikščiojimo ir važiavi
mo papročių.

Tėvų priedermės

Pataria Glamonėti

Yra labai pageidaujama, kad 
tėvai prisidėtų prio šio darbo, 
kuris yra pilnai vertingas. Ba
tų tėvams įdomu lankyti spe
cialius programas mokyklose ir 
apylinkėse. Po to, tėvams su 
kooperacija mokyklų, reikėtų 
tęsti šias apsaugos lekcijas 
kiekvieną savaitę per visus me
tus namie.

Kūdikius

Darbininkų Reikia 

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite.

Box 2521. 1739 So. Halsted St

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikti 
100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 

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

TRTANGLE AGENCY, 
25 EAST JACKSON* BLVD. 

Kimball Bldg., IS^tas Aukštas.

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

RENDO& STORAS. Tl .kūmas 
bile kokiam bizniui, bučernei, gro- 
sernei, beauty shpp ar tavernai, 
steam heat, kambariai gyvenimui. 
4616 S. Washtenaw. Lafayette 3373

Fordo automobilių dirbtuvės Dearborn, Mich., ga
mina ne vien* aiitomobilius, bet taipgi savo stiklų,’ pa* 
dangas, įvairias geležines dalis ir kitokias reikmeiias.

•Paveiksle trys studentes Micliigano univorsifeh* iš 
Pietų Amerikos išima iš krosnies 6,000,000-11111^ padan
gą, pagamintą Fordo dirbtuvėse keleiviniam auto mobi
li ui. Jos yra (iš kairės)1 Belen- Sanjuaii’ iš Veiiezutelbs, 
Yvonne Wofherspoon iš Čili, ir Teresa'Biiėno iš Ekva
doro. Fordas gamina padangas nuo 1937 ni.

4 ' --------------- ------------------------ .

REIK ALINGI V2RAI, kurie ga- 
>kių dirbti1 ant tiražų Punching 
F l uoši Gera mokestis, diarbas ant 

. VirUUOS'. Ateikite: Security Mfg. Co., 
625 W. Jackson Blvd., 6 aukštas.

: VAIKINAS, 16-—20; dirbti viduje 
pieninėje. Pastovus' darbas. LAWn- 
dalė 8332.

ii i ui 'įM ii —

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

HELP WANTED—FEMALE
' _ Darbininkiųį Reikia

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

MISCELLANEOUS WANTED 
įvairus Pareikalavimai

MAIŠYTŲ DAIKTŲ išpardavi
mas (rummage sale) šeštadienį, 
rūgs. 27, 8:00 A. M. 5460 Carfnen 
Avė. arti Milwaukee.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—Ėunys—Paukščiai ete.
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS gie

dančios kanarkos, papūgos, love 
jirds, tropikų žuvys, šunys. Geros 
elėtkos, pritaikytos paukščiams ir 
vaistai.

NEW CITY PET SHOP, 
5120 So. Ashland Avė.

Tel. Hemlock 7673

Iš M. A. Kass’o, 
L. Francell 
Vestuvių

REIKALINGA GABI MERGINA 
dirbti už baro gražioj tavernoj, ge
ras mokestis. 3428 So. Halsted Str.

FARM S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Chicagos Lietuviški 
Radio Programai 
Michigane
Girdi Budriko ir Butkienės, 

Kiti NepašiefciU.
“Naujienų” skaitytoja, 

Charles Kaupovick rašo, 
Michigano lietuviai labai mėgs
ta klausytis lietuviškų rtidio 
programų iš Chicagos, bet 
skundžiasi, kad retas jų Miclii- 
ganą pasiekia. Ji gyvena Free 
Soil, Mich.

Girdi Sekm. Programą.
Ji sako, kad labai aiškiai gir

di J. F. Budriko sekmadienio 
programą sekmadieniais, iš 
WCFL (6:30 vak.), -bet kiti 
Budriko programai, iš \VHFC 
ir WAAF, neateina.

Mrs. 
kad

Nepraeina ten; nei ^didžiuma 
kitų programų, bet prie palan* 
kalis oro girdi S'ophie Barelis 
rytinį programą iš WGES. Sa
ko, kad tai labai gražus progra
mas, visiems patinka.

Ir Lenkai Klausosi.

, naują valdybę 1941-1942 me
tams. Nauju komandarttu yra 
Frank J. Liska, o buvęs — Vin- 
cent Polcyn. Iškilmės prasidės 
8‘ v.v. Jos įvyks Posto rūmuose, 
1651 Bluc Island avebue.

MERGINA BENDRAM , NAMŲ 
darbui; savo kambarys; maža šei
ma; nereikia skalbti; krikščionys. 
Smagus namai. $10. South Shore 
9056.

320 AKRŲ FARMA. 177 akrai 
ditbamps. Mamas, barnė, tvenkinys. 
$2500. Arti miestelio. Mrs. J. K. 
Frisbee, Rapid City, So. Dakota.

AITOMOBII.il

Sutraukė Virsš 300 Svečių.
Sekim, nigs. 14-tą franeuzų 

St. Juozapo bažnyčioje iškil
mingomis apeigomis liko suriš
ti amžinais šeimyninio gyveni
mo ryšiais Lorraine Francell su 
IVfatthew A. Kass, sūnum žino
mų biznierių, Jono ii' Emilijos 
Kazakauskų', savininkų 
Kass Jewėlry krautuvės, 
Archer avenuc.

REIKALINGA PATYRUSI seam- 
Strešs valymo dirbtuvei. Pastovus 
darbas. Castle Cleaners, 3511 So. 
Halsted, Yards 0437.

2 MERGINOS PRIE kaunterio, 
18—25. Patyrimas nereikalingas, 
nedirba sekmadienį. $12. 2511 So. 
Michigan.

4216
MERGINA—MOTERIS bendram 

namų darbui. Suaugę. Nereikia vir
ti, nereikia skalbti. Mrs. I Alfassa, 
1107 Barry.

REAL ESTATE FOR SALE 
NanuM-žemėPardavlMiui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, faunas 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.

ANTANINA VARKALIENĖ 
po tėvais Bukantaitė

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 nubudime 
dukterį Kristiną Petreikis, 
sūnus Benefasą, Vilimą, Ka
zimierą, Stanislovą ir Myko
lą, seserį Dalią Rupeijcienę 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, 
nulydėta 
pines.

Visi a. 
kalienės- 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame
Duktė, Sūnus, Sesuo ir 

kitos Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Zolp, Tel. 
Yards 0781.

Vienos motinos kudikius kar
tais perdaug glamonėja, kitos 
“moderniškos” motinos tam

Dr. Clarence M”. Hincks, iš 
Toronto, Kanados, kalbėdamas1 
Chicagoje, pareiškė, kad yra 
gera vaikus glamonėti, jei tas 
daroma su saiku.

Budriko sekmadienio progra
mas labai patinka ne vien lie
tuviams, bet jo klausosi ir len
kai. Vienas lenkas kaimynas 
pasakojąs, kad nesupranta lie
tuviškai nei žodžio,, bet labai 
mėgsta muziką ir lietuviškas 
dainas.

P-ia Kaupovick vienu laikiv 
gyveno Stanley mieste, Pennsyl- 
vania valstijoje.

žuvo*. 8 žmonės.
Prie Fergus Falls, Minnesoto^ 

j e, au tomobilių ssuikulim'e žu
vo trys chicdgiečiaį: ?i,VCįĮ(Į

Virginia Hillman, 32; 161Š N, 
Nordick averiue, jos 1 atmuš Bo- 
bert George,-2, ir vyro motina, 
Mrs. R. C. Ząįirling,

Keturi kiti .žmones, tarp jų 
užmuštosios vyras George Tlilb 
man, buvo sužeisti.

Ki tose nelaimėsę1 žuvo:
Leon Eoclcž, Eislę, III;, 

prie O'gcl'ėn a'vetiuė,' FfAp'e’A'in'Sj; 
! '-■< ’1U, h 31. i.

David Larkins,'60, iš Wat8e- 
ka, prie Kankakee, Ilk;

7 m. Elmer Rothbauer, 9333 
Paxton avenuė, prie 2211 E.

I 93rd Street; '
54 m. Dali'- Williąhis, 2242 

Monrote streef, prie Washington 
ir Wolcott;

Nežinomas apie 55 metų vy
ras, prie North ir Spaulding.

D.-G. Salėje.
Nors aįyfe šias vestuves 

buVo kartą; rašyta*, bet dar 
^riu .(Ud-Ta'bai išk.ilmin-

jau
no-

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nereikia skalbti. 25—35. 
Savas kambarys, vonia, geras mo
kestis. Suaugę. Longbeach 1490.

o iš ten bus 
į šv. Kazimiero ka-*

Jis sako, kad tyrinėjimai įro
do, jog glamonėjimas sveikai 
atsiliepia į kūdikių fizinį', ypač 
protinį augimą.

Pilsen Postas 
Įšventins Valdybą

WESTSIE)E.—šeštadienį, rug
sėjo 27, Amerikos Legiono/ PiL 
šen Postas, No. 825, įvesdins

Kyla Automobilių, 
Traktorių Kainos

International Matvesfcr Co., 
pakele traktočių kainas 6:172%

Cadillac . automobilių firma 
pakėlė 1942 metų modelių kai
ną 12.2 %, tai yra, prie kas tnk- 
stančio* doleriiį' 1941 metų kai- 
,nos pridėjo pp $122.

Pavogė Pusę 
Tono Sūrio

ga vestuvių puota įvyko Da
riaus-Girėno Paminkliniame na
me, 4416 South Western ave- 
nue. Pervirš trys šimtai gimi
nių ir artmių draugų apsėdo 
valgomoj salėj puošnius stalus, 
rūpestingai prirengtus skaniau
siais kepsniais k— kalakutais, 
vištoųiis; i*» Žiitpina, dešromis. 
V i sietiTf#^ pr isisoffh us sudėta 
daug širdingų linkėjimų ir daug 
gražių brangių dovanų. O ką 
jau kalbėti apie šokius viršuti
nėje salėje — sU1 puikiausiu or
kestru, skaniausiais minkštais 
gėrimais, ir kietesniais, trošku
li nuraminti.

FINISHERS, PATYRUSIOS, prie 
aukštos klasės užsakomų dresių 
siuvimo. Strickland, 100 E. Chicago 
Avė.

MERGINA MOKINTIS VEITER- 
KOS DARBO

Arba patyrusi veiterka. Geras 
mokestis, nedirba sekmadienį, nak
tį arba šventadienį. Dykai valgis, 
dykai uniformos, smagios darbo są
lygos. Turi būti švari ir 
Kreipkitės 2me ;
.terstate Co., E. Lake St., kas-

švari ir mandagi, 
aukšte į 'Fhe In-

dien nud 9 rfid iki- 5 popiet. ’
BUSINESS CHA^NCES 

Bizhio Progos
PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė, biznis išdirbtas per 30 metų. 
Elektrikiniai šaldytuvai, šaukit: 

CANAL 6698

Eis Toliau Mokslus.
Ši jauna graži mokslo siekian

ti porelė medaus menesį pralei
sti išvyko į tolimas valstijas, o 
grįžę vėl stos universitetan 
baigti’ savo pasiskirtą profesijos

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

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

7121 So. Halsted St.

Geriausi liiikėj ima i.
Giminaitis

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

MARQUETTE PARKE, iš prie
žasties mirties, parsiduoda- 6 kam
barių mūrinis bungalovv, 2 karų 
garadžius. Teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas. Įmokėti $1,000.00. 
Randasi ant Rockwell St. netoli 
63rd Street.

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

NEPAPRASTAS PIRKINYS: 
Marų. Manor, modernus 10 fl. 2 po 4 
kambarius flatai, 2 po 5 kambarius. 
Stokeris, table top pečiai, elektri- 
kinė refrigeracija, kampinis namas. 
Daugiau informacijų norėdami 
kreipkitės E. Wėlling, Wm. T. Fle- 
miag and Co., 6322 Sų*. Westęrn 
AVfMfe. 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. 9 •

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SCHOOLŠ AND INStRUC^IONS

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išnioki1- 
te \velding, kaip ąmatą. Geras mo
kestis Nvelderiams, šalis reikalauja 
vvelderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai. /

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
vaido ir operuoja patyręs vvelderis. 
Didelis reikalavimas vvelderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 0056

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

TAVERNA AR BARBERNĖ esan
ti 1044 W. 69th St. 2 aukštų mū
ras, krautuvė ir 4 kambariai, 2-me 
aukšte 5 ir 4, štymo šilima. $9,500. 
Matykite savininką 1 aukšte.

Smarkus Žvejas 
Stanulis

i —----- *-----
Chicagos Parkų di’striktas 

praneša aipe žuvaViino mėgėją 
Juozą Stanulį, gyvenantį adr. 
5206 South Trumbull aVenue. Į 
pusValandį, bežvejodamas Dou- 
glas Parko lagūnoje, jisai paga
vo tfis ešerius (bass)’. Vienas 
svėrė 1 svarų, kitas o tre- 

<Čias 41^ svarų.
Ūž didžiausias žuvis, pagau

tas parkų vandenyse, yra ski
riamos dovanos.

URBA

(

5

*1
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FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

$2,500 REIKALINGA dėl pirmų 
morgičių ant Chicago Heights pra-i 
pertės pąįvatiškiems žmonėms. Dėl 
informacijos šaukite Calumet 6892.

a. Antaninos Var- 
giminės, draugai ir 

esat

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
su pajamas duodančiu namu ar be 
namo. Telefonuokite po 6 P. M. 
Grovehill 3292.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N A tl J I B N O S B” ■
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M 1 B Tl ii Gėlės Mylintiems ► 1 I O U o Vestuvėms, Ban- 
E I i 11 IH Oktetams. Laidotu- 
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mams.H

GĖLININKAS
4180 Archer Aveittie

Phone LAFAYETTE 5800
kixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

H

Sxxxxxxxxxixxxxxxxmxxxx^
Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 80. HALSTED ST. 
n 2 Tėl. YARDS 1308 *
gyyrr rtrxxx X xlxxxxxxxxxxx^^ į

POVEIKIS
H

K

a. a.
Martha Skrypka

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 seseria, Kristiną Didžbalienę, švogerį 
Kazimierą ir Oną Kristopaitienę, sesers sūnų Kazimierą Didž- 
bal|, sesers dukteris, Marthą Sereiką, Lulu Phillips ir Kazimie
rą ir jų šeimynas, brolį kun. Kazimierą Skrypką, pusbrolį kun. 
Juozapą Skrypką, ptisseserį vienuolę Antonią, giminaitį Joną 
Kvietkauską ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko seserį Suzanną Jurevičienę ir jos šeimyną, brolį 
Antaną Skrypką ir jo Šeimyną ir pusseserę Oną Skrypkaitę ir 
kitas gimines. Kūnas pašarvotas randasi S. M. Skudo koply
čioje, 718 West 18th St.

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

Visi a. a. Marthos Skrypkos giiftinės, 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 ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. M. Sku 

daš, Tel'. Monroe 3374.

IŠ Westėrn Food Co., sandė
lio, 700 Wėst ftaridolph street, 
nežinomi plėšikai pasigrobė a- 
pie pusę tonvr sūrio; įkainuoto 
$305. Desplaihes nuovados po- 
,Įleistai piktadarių ieško.

Geriausi- Pirkiniai 
Chicagoje

JUS NUSTATOTE SAVĄ 
KAINĄ

1933 Chevrolet
1033 Plymouth
1934 Chevrolet
1934 Chevrolet
1935 Plymouth 
1935 
1933 
1936 
1937 
1933

Sedan .. 
Sedan ' 
Sedan . 
Coupe .. 
Sedan .. 
Sedan .Chevrolet Sedah’ .......

Olds Coupe ........... .....
Plymouth Sedan .......
Dodge Sėdau ............
Olds Sedan ................

150 Kitų Pasirinkimui;

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais < ir sekmadieniais

Pardavimui Arba 
Mainymui

(arti 42nd St. ir Drexel Blvd.)
DVIEJŲ AUKŠTŲ mūras su 

. beismentu, 4 kambariai 1-me 
aukšte ir 5 kambariai 2-me 
aukšte, 2 vonios, praustis <Įu- 
buonys kiekviename mieg- 
ruimy, visos ąžuolo grindys, 
arkos, štymu, apšildymas, au
tomatinė karšto vandens tan
ką; 10 pėdų aukštumo cemen
tuotas beismentas; uždaryti 
porčiai. Tinka didelei šeitiiai 
arba rooming hopse, arba* ga
lima vartoti kaip du flatus. 
$500.00 įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais. Tro*. 
bėsis dabar tuščias ir visiškai 
pertaidytas. gatavas užėmimui 
tuojau. Dėl tolimesnių infor
macijų šaukite Mr- Pal po' 
numeriu Can^l 5465.

PARSIDUODA TAVERNA Brigh- 
ton Parke. Biznis yra geras. Prie
žastis: išeinam į savo namą. Užpa
kaly kambariai pagyvenimui. Ren- 
da pigi. 4414 So. Rockwell St., tel. 
Lafayette 0792.

PARDAVIMUI: Irving arti Aus- 
tin, 6 kambarių medinis namas, 
karšto vandens šilima. Rockwood, 
insuliuotas, 2 karam garažas. Pui
kiame stovy. Lengvi išmokėjimai. 
Walter Ųording, 3806 Irving Park 
Road. Irving 2§15.

WASHiNGTON, D. G., rūgs 
23 d. — bidward Stettinius, val
džios žalios medžiagos tvarky
tojas, kongreso komisijai pa
reiškė, jog nereikia varžyti so
vietų Rusijai teikiamos para
mos.

Stettimus nemano, kad val
džia rengiasi teikti rusams gin
klus be pinigų, bet ateityje ga
lima sulaukti netikėtinimų so
vietų 
ėmus 
galėtų 
tyje.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sea. 
Turtas virš $1,000,000.00.

fronte. Kongresui pri- 
aprubežiavimus, valdžia 
atsidurti blogoje padė-
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., rugsėjo 25, 1941

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ IR “PIR 
MYN” CHORO DARBUOTĖS

1 U. S. 'S. MASSACHUSETTS JAU LAIVYNE

z _

Šį Šeštadienį “Pirmyn” Choro “Farmerski 
Šokiai”. Sėkmingas Vyrų Choro 

Išvažiavimas
Praeitą sekmadien*, rūgs. 21 

d., “Džefferson” miškuose įvy
ko Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro išvažiavimas.

Gražus oras, dainos ir kepi
mas avino sutraukė gražų skai
čių gamtos ir dailės mylėtojų. 
Visur būriai seniai matytų drau
gų bei pažįstamų. Vieni suka
si apie aviną, kiti stalus apsė
dę pliekė pinaklį, o treti — tai 
linksmiausias būrys po vadovy
be p-lės Skeveriutės-Onuko, p- 
ios P. Miller ir V. Ascilos, trau
kė sutartines. Net visas miškas 
skambėjo.

“Barn Dance”

Proga Moksleiviams 
Radio Programuose 
Pasirodyti

Transliuos Kas Savaitę, 
Su Spalių 4

Chicagos viešosios mokyklos 
vėl atnaujina savaitinius radio 
programas, kuriuos išpildo iš
imtinai Chicagos high 
mokiniai.

school

moki-
mono-

Choro vedėjas p. K. Stepona
vičius tą dieną su reikalais tu
rėjo vykti į Cleveland, todėl 
negalėjo dalyvauti.

Tarpe daugelio pažįstamų ir 
choro draugų matėsi p-nia A. 
Steponavičienė su visu buriu 
“Pirmyn” Choro dainininkų. 
Prie progos čia pasakysiu, kad 
šio šeštadienio vakare “Pirmyn” 
rengia “Barn Dance”, kuris 
įvyks Ryan Woods Field House, 
prie 87th ir Western Avė.

Tai tikrai nauja įdomybė 
lietuvių tarpe, ir kas tik gali, 
turėtų atsilankyti ir tuos “far- 
merskus” šokius pamatyti.
Du šimtus mylių į Vyrų Choro 

Išvažiavimą
šiame išvažiavime ne vien 

matėsi chicagiečių, bet buvo 
svečių net iš tolimo Muskegono, 
Mich. Tai V. Ascilos dukrele 
Marytė su vyru ir dviem sūne
liais—Žičkai. Marytė yra daly
vavusi parade ir gražuolių kon- 
teste 20-metiniam “Naujįępų” 
sukaktuvių jubiliejuje, o dabar 
jau keli metai kaip išėjus už 
vyro ir laimingai gyvena Mus- 
kegon mieste.
Vyrai visiems dėkoja ir kviečia 

į talką
Vyrų Choras yra labai paten

kintas tokiu visu atsilankiusių 
. draugiškumu ir prielankumu jų 

darbuotei. Bet dabar, kuomet 
yra rengiamasi prie labai įdo
maus veikalo, “Pirmas Degtin
daris” (Velnias Išradėjas), ku
ris bus suloštas už 5-kiu savai
čių, Lietuvių Auditorijoj, tai 
vyrams reikia ne 
bet ir talkos.

Choro vedėjas 
navičius, valdyba
vųs choristai butų labiausiai pa
tenkinti, M šio sekmadienio ry
tą į P- W. Neffo svetainę, 2435 
S. Leavitt St. susirinktų ne tik 
visi buvę choro nariai, bet ir 
kokis pora desėtkų naujų. Yra 
vyrų dainos mėgėjų ir mokan
čių dainuoti, kurie jau gal pen
ki metai kaip žada prisidėti 
prie Choro. Dabar yra proga 
tai padaryti.

Amžius Nedaro Skirtumo

Juose gali dalyvauti 
niai, kurie moka dainuoti, 
logus sakyti, vaidinti, imituoti, 
turi įdomius užsiėmmus, žino 
įdomių patyrimų, etc.

Perduos Per WMAQ—NBC
Norintieji programuose pasi

rodyti, privalo susižinoti su 
High School Studio Party, Ra
dio Council, Chicago Public 
Schools, 228 N. LaSalle Street, 
Chicago.

Programos perduos kas šeš
tadienio rytą, pradedant spalių 
4 d., WMAQ stotis ir NBC ra
dio tinklas.

Sustreikavo Delta 
Star Dirbtuvės 
Darbininkai

AFL Reikalauja Sutarties

tik paramos,

AFL Auto Workers unija va
kar iššaukė į streiką apie 600 
darbininkų Delta Star Electric 
Co., dirbtuvėje, 2437 Fulton st. 
Unija reikalauja išimtino pri
pažinimo ir sutarties.

šoferiai žada Streikuoti
Didžiųjų trokų šoferiai nuta

rė streikuoti, jeigu linijų ope
ratoriai nesutiks jiems pakelti 
atlyginimą nuo 3 iki 5 centų 
už mylią. Dabar tarp kompani
jų ir trokų šoferių unijos ei
na derybos.

Rinkimai Liųuid Carbonic 
Dirbtuvėje

U.S. darbo taryba įsakė pra
vesti darbinnkų balsavimus di- 
džiulėj Liąuid Carbonic chemi
kalų dirbtuvėje, kur CIO Mine 
Workers ir AFL Mašinistų uni
ja varžosi už pripažinimą.

p. K. Stepo- 
ir visi pašto- Nubaudė Už Šerų 

Manipuliavimą

Dainos mėgėjams, kurie cho
ruose nėra dainavę, čia yra ge
ra proga išmokti. Amžius tik 
kvailiams ir tinginiams daro 
skirtumą. Vyrai, atminkit, kad 
pamokos prasideda kaip 9:30 
kas sekmadienio rytas.

Chicagoj tarpe keleto desėtkų 
tūkstančių lietuvių randami 
bent keletas šimtų vyrų, ku
rie gali ir myli dainuoti. Tai
gi, vyrai “pajudinkime žemę, 
sudarykime tikrai gerą Vyrų 
chorą. Jei po vadovybę p. K. 
Steponavičiaus choras “Pirmyn” 
paliko “čampionu” penkių val
stijų, kurių kiekviena yra daug 
didesnė už Lietuvą, tai po jo 
vadovybe ir vyrai gali išmok
ti gerai * dainuoti.

Taigi, ligi pasimatymo r sek
madienio rytą, pas Neffą-

Federalis teisėjas Barnes, 
Chicagoj, vakar paskyrė apie 
$55,000 piniginėmis pabaudomis 
ir kalėjimo bausmes, siekian
čias nuo metų iki dviejų, vir
šininkams Esąuire firmos, kuri 
leidžia žurnalą tuo pačiu var
du.

Jie buvo kaltinami nusižen
gimu Šerų įstatymams, kurie 
draudžia spekuliaciją ir Šerų ma
nipuliavimą biržoj tikslu jų kai
ną iškelti.

Nubaustieji yra David A. ir 
Alfred Smart, Arthur Greene, 
A. D. Alden, Alfred Pastel ir 
keli kiti asmenys. Keli prisipa
žino, o kiti gynėsi.

Uždaro Tris 
Chicagos Gatves

Didysis 3.5,000 tonų karo laivas Massachusetts nušliaužia statybos jarduose k 
į vandenį ir tuo oficialiai įvesdinamas laivyno tarnybon. Laivas atsiejo $70,060,-
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• , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Iš lėktuvo Miami, Fla., išlipa Winzoro kunigaikštis, buvęs Anglijos karalius, 

ir jo amerikietė žmona, dėl kurios jis atsisakė sosto. Juos sveikina buvęs Mia
mi majoras Orr (dešinėje). Winzorai keliauja Kanadon praleisti šešių savaičių 
atostogas. •; z <

HURIK ANAS IR POTVINIS PIETUOSE

' \• Š > AUME-NAUJltis V Xuwpuuu>
Ši šeimyna kraustosi iš namų ties Nėw Orleans, La., po to, kai įkandin pra

ėjusio hūrikano ėmė tvinti netoli esanti upe ir jų namams gręsė pavojus tapti 
užlietiems.!

Raudonas/ Kryžius 
Ruošiasi Narių- 
Aukų Vajui

varo labai plačiu mastu, ir tu- už užsiiminėjimą neiegalėmis 
ri daug didesnes išlaidas negu 
taikos laikais.
kviečia visus amerikiečius ir or
ganizacijas prie vajaus prisidė
ti darbu ir aukomis.

Orgar.izacij .1

SPROGIMAI PADEGĖ MILŽINIŠKĄ GASO 
LINO REFINERIJA WHITINGE

Vieną Darbininką Užmušė, Penkis 
Pavojingai Sužeidė

Šią žinią rašant (trečiadienio 
vakare), ugnis tebesiautė di
džiulėj Standard Oil bendrovės 
gasolino refinerijoje, Whiting, 
Indianoje — bene didžiausioj ir 
geriausiai įrengtoj refinerijoje 
pasaulyje.

Gaisras prasidėjo su sprogi
mu vakar rytą aliejaus proce- 
savimo skyriuje, prie Standard 
ir Front gatvių. Ugnis tuojau 
išsiplėtė į kitas įmonės dalis, 
pradėdama „naujus sprogimus, 
kurie gaisrą dar toliau plati
no.

Daug Gasolino
sprogime vienas 

buvo užmuštas, o 
buvo labai sunkiai

Sudegė
Pirmame 

darbininkas 
penki kiti
sužeisti. Apie 20 kitų nukentė
jo lengviau. Užmuštasis yra, 
kaip kompanija spėja, darbinin
kas John Yaeger.

Su durnais nuėjo keliasde- 
šimts tūkstančių galionų gaso
lino, kerosino, ir dar nevalyto 
aliejaus. Kompanija apskaičiuo-

ja, kad nuostoliai sieks iki 
$200,000.

“Naktis” Whitinge
Vakar po pietų pasisekė gai

srą suvaldyti, bet gasolinas degs 
dar per ilgą laiką.

Refinerija užima apie 700 
akrų plotą, prie Whitingo. Du
rnų buvo tiek tiršta, kad vidur
dienyj mieste buvo sutema.

Netrukus po sprogimo refi- 
nerijon atvyko valdžios agen
tai ieškoti sabotažo ženklų.

Visi penkj sužeistieji guli St. 
Catherine ligoninėje, East Chi
cago j e. Jie yra:

John Johnson, 814 Sheridan 
st., Whiting;

Daniel O’Keffe, 2016 David- 
son Place; Whiting;

Steven Dvorczak, 1211 Eu- 
clid avenue, Whiting;

Joseph Owens, 1540 119th 
Street, Whiting, ir

Joseph Plech, 2217 Indiana- 
polis bulv.

Del gaisro kuriam laikui bu
vo sutrugdytas gelžkelių ir au
tomobilių susisiekimas.

Kviečia Dainininkus 
I Chi. Lietuvių 
Vyrų Chorą

VAKAR CHICAGOJE

Dar Laikas Dalyvauti Operetės 
Perstatyme.

O Nuo lodavimo platformos 
ad. 301 W. Huron Street, vagys 
pavogė $127 vertės įvairaus ta
bako, priklausančio Lorrilard 
firmai. f

Remontuos
Miestas uždarė susisiekimui 

Westerp avenue nuo 31 iki Bo
tos, CalifomiR nuo 24-tos ?k’j 
31-mos, ir 81-mą nuo Western( 
iki Califomijos. Tos gatvės bus < 
taisomos. Darbas užtruks I 
'savaites.

Kviečia Visus Amerikiečius, 
Draugijas į Talką. 

' . t
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Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Raudonas Kryžius praves vajų 
nariams ir aukoms gauti ir sa
vo darbui finansuoti. Jį pradės 
lapkričio 11 :— Paliaubų dieną 
ir varys iki lapkričio 30-tos.

Dėl Europos karo ir Ameri- 
8-ias kos armijos didinimo, Raudo

nas Kryžius labdarybės 'darbą

R. K. susirinkimas vajaus rei
kalu įvyks spalių 1 d., Black- 
stone viešbutyje.

76 Metų Moteris 
Į Kalėjimą

Apskričio teisėjas Rush pa
siuntė atgal į kalėjimą 76 me
tų chicagietę, Virginia Warren,

operacijomis.
Ji neseniai buvo paroliuota 

laisvėn už gerą elgesį kalėjime. 
Ji yra nuteista kalėk nuo 1 ik’

Švęs Thanksgiving
Lapkr. 20

Illinois valstija 
Thanksgiving dieną 
virtadienį lapkričio

šįmet švęs 
trečią ket- 
mėnesį —

ras atlaikęs kelias pamokas, ir 
surengęs “atsisveikinimą su va
sara” Jefferson miške, dabar 
smarkiai imasi darbo. Žiemos 
sezone nutarė tikrai jau pasta
tyti operetę “Velnias Išradėjas”.

Kas mėgstate dainuoti, atei
kite choran, kol dar operetės 
darbas nepertoli pavarytas prie
kin. Dar laiko yra kartu su vi
su choru veikalą išmokti.

Repeticijos kas sekmadienį, 
10 vai. ryto, W. Neffo salėje, 
2435 South Leavitt Street. Mo
kina K. Steponavičius.

Narys V. C.

• Ad. 712 AVilJard Court 
mirė 55 metų chicagietis John 
Kulka. Policija ieško jo 14 nv'- 
tų sūnaus Sylvester, kuris kur 
tai dingo rugsėjo 15, išėjęs ryt
metį į mokyklą.

' r
• Išvertęs puodą karšto vau; 

dens ant savęs mirtinai nųsį- 
plikino 1 metų berniukas James 
Jordan, 1924 W. Ogden avė.

• 7 pėdų 9 colių aukščio 
chicagietis Henry M. Muilins, 
26, 4421 Jackson bulvars, 
vo pašauktas armi jon, bet 
rininkai į jį tik pažiurėjo ir 
siuntė namo. Peraukštas. 
mijos norma yra 6 pėdos 4

bu- 
ka- 
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Chicagos Rusai 
Vienijasi Rusijai 
Pagelbėti
Sekm.adienį Rengia Koncertą 

Ashland Auditorijoje
Ashland Boulevard Auditori

joje, Van Buren ir Ashland, sek
madienį įvyks koncertas — ma
sinis mitingas, kurį rengia nau
jai susiorganizavęs “United 
Russian American Committee to 
Aid USSR

Komitetą sudaro įvairios ru
sų religinės, pašalpinės organi
zacijos, taipgi moterų kliubai 
ir pilietines draugijos. Taip 
bent praneša rengėjai.

Gelbės Hitlerį Sumušti
Jie sako, kad “nežiūrint

kybinių ir politinių įsitikinimų, 
Chicagos rusai yra pasiryžę vie
ningai eiti Rusijai į pagalbą 
Hitlerį nugalėti. Jie dėkoja prez. 
Rposeveltui už jo nutarimą rem
ti Rusiją ginklais ir amunicija, 

t

Koncertas prasidės 5-tą vak.

• Nukritęs 20 pėdų nuo len
tų ties 3511 LeMoyne avenue 
užsimušė mūrininkas Harvey 
Harvey Renvvell, 5143 Homer st. 
Jisai ten taisė namą.

• 21 metų chicagietis Fred 
Miller, 5322 Winthrop avė., li
goninėje. Pasišovė bevalydamas 
“tuščią” šautuvą.

• Du jauni piktadariai va
kar rytą bandė apiplėšti Boston 
departamentinę krautuvę. Su
pančiojo sargą Alex Litter, 1431 
Chicago avenue, bet pabėgo b? 
grobio, kai kitas sargas juos 
netikėtai užklupo viduj.

GIMIMAI 
CHICAGOJE K

ti-
LAUDUSKI, --------------------,

6615 South Kenwood avenue, 
gimė rugsėjo 11, tėvai: John 
ir Flora.

SORWELL, Gregorv D., 3544 
Parnell avenue, gimė rugsėjo 
11, tėvai: Ernest ir Adelle.

4

Radio Kalba 
Apie Karą

Spalių 6 — Baigiasi 
Laikas Registruotis 
Rinkimams

4

11:05,Penktadienio vakare, 
NBC radio tinklas transliuos 
kalbą apie karą, kurią sakys 
Paul Smith, redaktorius dien
raščio “San Francisco Chroni- 
cle”, San Francisco, Califomi- 
joje. Ją ruošia Fight for Free- 
dom

Piliečiai, kurie dar nėra ».i- 
siregistravę balsavimams, arba 
po pereitos registracijos persi
kėlė kitur gyvenu, privalo uz 
siregistruoti prieš spalių 6 d.

Neužsiregistravę negalės da 
lyvauti teisėjų rinkimuose lap
kričio mėnesį.komitetas.




