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INANSU SISTEMOM
RAUDONA ARMIJA NEJJĖGĖ PRALAUŽTI 

NACIU FRONTO TIES LENINGRADU
Sunaikinti penki sovietų kariuomenės 

korpusai

NUSKENDO TYKIOJOJ OHIO UPĖJ

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
28 d. — Per dvi dienas raudo
noji armija bandė pralaužti vo
čių fronto linijas ties Lenin
gradu, bet nepajėgė. Sovietai 
turėjo labai didelių nuostolių, 
skelbia vokiečių karo praneši
mas.

Rusai norėjo išlaipdinti daug 
kareivių į Oesel salą, bet vo
kiečiams pavyko paskandinti 8 
sovietų laivus. Transportus puo
lė vokiečių bombanešiai.

Kitos rusų jėgos bandė išlip
ti šiaurinėje Ladoga ežero da
lyje, bet vokiečių aviacija pa
darė jiems labai didelių nuosto
lių. Tapo paskandintos dvi di
džiulės baržos su kareiviais ir 
15 mažesnių laivelių.

Ilgavamzdės vokiečių patran
kos apšaudo Kronštadto karo 
bazę. Vokiečiams pavyko padeg
ti vieną sovietų kreiserį. Po 
stiprių kovų vokiečiams, pavy
ko paimti salą, kuri randasi į 
pietus nuo Očakov salos.

Kievo miškuose vokiečiams 
pavyko suraski didelį soyjetų 
kariuomenės dalinį, kurta dau
gumoje susidėjo iš raudonos ar
mijos karininkų ir politinių ko
misarų. Kovos vyko labai smar

ČEKOSLOVAKIJOJE NACIAI PASKELBĖ 
APGULOS STOVJ, ATSTATĖ NEURATHĄ
Gyventojai kovoja 

prieš nacius
BERLYNAS, rūgs. 28 <1. — 

Vokiečių valdžios atstovas 
pareiškė, kad buvęs Čekoslo
vakijos protektorius von Ne- 
urath atstatytas.

Neuratho vieton paskirtas 
Raymond Heydrich, slaptos 
nacių policijos viršininkas, 
kuris visoje ^Čekoslovakijoj 
paskelbė apgulos stovį.

Valdžia buvo priversta im
tis šių priemonių, nes kai ku
riuose apskrityse gyventojai 
pradėjo reikšti prieš vokie
čius nukreiptus veiksmus. Vo
kiečiai tikisi atstatyti tvarką.

Čekai vykusiai sabo
tuoja nacius

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
28 d. — Čekai gavo žinių, kad 
visoje Čekoslovakijoj labai 
plačiai vystosi sabotažas.

'Praeitą savaitę čekams pa
vyko išsprogdinti didžiulius 
Škoda ginklų fabrikus. Vo
kiečių policija iki šiam metui 
nepajėgė surasti sabotažo kal
tininkų.

Visi čekų darbininkai dir
ba labai lėtai ir tuo budu truk
do vokiečių pastangas pasiga
minti ir pervežti frontan gink
lus.

Orlaiviais puola su
kilusius serbus

BUDAPEŠTAS. Vengrija, 
rūgs. 28 d. — Visoje Jugosla

kios, nes rusai laikėsi iki pa
skutiniųjų.

Nacių informacinė agentūra 
paskelbė, kad Kievo srityje vo
kiečiams pavyko išnaikinti pen
kis raudonosios armijos korpu
sus. Vokiečiai skaito, jog rusai 
yra beveik sumušti ir nepajėgs 
atsigauti.

Sovietų karo vadovybė bandė 
įsistiprinti Dniepro upės pakraš
čiuose, bet visos rusų pastan
gos nuėjo niekais, nes vokie
čiai lengvai jas paėmė. Ryti
nėje Kievo srityje vokiečiams 
pavyko išnaikinti penkis korpu
sus ir paimti nelaisvėn 665,000 
kareivius.

Į vokiečių kontrolę pateko 
svarbiausi sovietų pramones 
centrai ir rusai nepajėgs ap
ginkluoti savo kariuomenės net 
ir tuo atveju, jeigu sugebėtų 
ją pertvarkyti.

Vokiečiai mano, kad rusams 
pažadėta britų ir amerikiečių 
parama ateis pervėlai. Sovietai 
nepajėgs išsilaikyti, kol ta pa
rama atvyks į kovos . lauką. 
. Nacių aviacija . praeitą naktį 
smarkiai borrtbardavo - geležin
kelių centrus Maskvos ir Char
kovo apylinkėse. Tapo sunkiai 
bombarduota ir Volgos sritis.

vijos teritorijoj veikia karo 
stovis ir vokiečių bombane
šiai puola sukilusius serbų 
partizanus.

Vokiečių valdžia pripažįs
ta, kad pasiuntė 2000 karei
vių sukilėliams malšinti. Na
cių lakūnai bombardavo kal
nuose esantį serbų miestelį 
Uzice ir kovos su . partizanais 
tęsėsi ištisas tris dienas prie 
Doloj miestelio.

Sovietai paėmė 
10 kaimų

MASKVA, Rusija, rūgs. 28 
d. — Sovietų karo jėgoms 
smarkiai puolant vokiečių po
zicijas centro fronte, pavyko 
paimti 10 kaimų, skelbia so
vietų oficialus pranešimas.

Rusų kareiviai pajėgė per
sikelti per Desnos upę ir paė
mė nelaisvėn didoką vokiečių 
kareivių skaičių.

Lozųvskis pareiškė, kad nė 
vienas nacių kareivis neįkėlė 
savo kojos į Krymo pusiasalį, 
kuris labai stipriai jurininkų 
ginamas.

Sovietai atmetė na
cių taikos sąlygas
ANKARA, Turkija, rūgs. 28 

d. — Diplomatiniu keliu pa
tirta, kad naciai, per trečią 
valstybę, pasiūlė sovietų val
džiai sąlygas taikytis.

Vokiečiai reikalauja leisti 
jiems iki karo pabaigos oku
puoti Ukrainą, sritis iki Kau
kazo ir laikyti jau okupuotas 
teritorijas.

L NAUJIENŲ-ACME T'elephoto
Meksikos įlankoje prasidėjęs uraganas pasiekė net tykiąją Ohio upę ties 

r
Mound City, III. Senas laivas, Bob Hašsell, prieš 60 mylių greitumo išsivysčiusį 
vėją neatsilaikė ir nuskendo.

Vokiečiai pasižada nesikiš
ti į dabartinę bolševikų san
tvarką likusioje, teritorijoje. 
Tvirtinama, kad sovietų val
džia atmetė šias Hitlerio tai
kos sąlygas.

Streikas didelėje 
plienoliejykloje

BIRMINGęAm, Ala., rūgs. 
2*8 d. — CIO darbininkai vakar 
pradėjo streiką didelėse Ten- 
nessee Iron and Railroad b-vės 
plieno liejyklose.

Buvo dedamos pastangos 
streiką perduoti tarpininkavi
mo komisijai, bet išėjus iš dar
bo 19,000 darbininkų, šios pa
stangos nedavė rezultatų.

CIO nori, kad butų atšauk
ti valstijos gvardijos nariai, 
kurie buvo pastatyti sargy
boms.

Senutė nenori aplei
sti kalėjimo

WETUMPKA, Ala., rūgs. 28 
d. — 77 metų amžiaus Emma 
Marshall, kuri nuo 1928 m. sė
dėjo 'vietos kalėjimo, nenori iš 
jo išeiti.

1932 m. ji buvo išleista lais
vėn dėl blogos sveikatos. Pra
eitais metais gubernatorius, įsi-] 
tikinęs jos nekaltumu, atleido 
nuo likusios bausmės.

Senutė tūlą laiką gyveno pas 
savo pažįstamus, bet dabar vėl 
prašosi, kad ją priimtų kalė ji - 
man, nes ji gali atnešti dai g 
naudos ten esančiom moterim.

— Britų inžinieriai stiprina 
turkų uostą Alekšandretą.

ORAS VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Giedras ir vėsus.
Saulė teka — 6:44; leidžiasi 

— 6:37.

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

VALDŽIA STATO LAISVĖS LAIVYNĄ

LIETUVIAI PRAŠO NACIŲ SUTVARKYTI 
NUOSAVYBĖS REIKALUS ŽEMĖS ŪKYJE
Pakeliui į Smolenską bolševikai sušaudė 

per šimtą lietuvių 
•_____

DR. PRANAS ANCEVIČIUS

Vandenin įleista 14 
prekybos laivų

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
28 d. —- Vakar vandenin tapo 
įleista 14 naujai«statomų .pre
kybos laivui kuriuos preziden
tas Rooseveltas pavadino Lais 
vės laivynu.

šia proga prezidentas pasakė 
kalbą per radiją. J. Valstybių 
prekybos ^laivai* i privalės, plau
kioti visais vandenynais ir ve
žioti Amerikos prekei.
L Niekad Amerikos istorijoj 
viena diena nebuvo leidžiama 
vandenin tokis didelis naujai 
statomų laivų skaičius.

— ‘ Praeitą mėnesį Vidurže
mių juroje italai neteko 29 di 
dėlių prekybos laivų. 
<-------------------------------------
Unijose nenori ko

munistų Agentų
INDIANAPOLIS, rūgs. 28 

d. — Daniel Tobin, vežikų 
unijos pirmininkas, telegra
ma aiškina prezidentui, kad 
komunistų agentų veikimas 
unijose yra kenksmingas 
Amerikos apsaugos pastan
goms.

Sekretorius Hull privalėtų 
liepti sovietų amba&adoriu' 
sustabdyti visą komunistų 
agentų veikimų unijose, ko! 
Rusijoj eina kovos.

Uždraudus komunistų agen
tams veikti, parama Rusijai 
.ymiai padidėtų.

— Naujai paskirtas nacių komisaras Čekoslovakijai areš
tavo buvusį čekų krašto apsaugos ministerį Elias. Ministeris 
apkaltintas sukilimo ruošimu prieš nacius.

— Banditai užmušė Marion Miley, pagarsėjusią golfo loši- 
kę. Nepažįstamieji pareikalavo pinigų lošikės namuose Lexing- 
tone, Kentucky.

— Italai skelbia, kad vakar vakare Viduržemio juroje pra
sidėjo labai smarki aviacijos ir karo laivų kova su britų kanvo- 
jum, kuris plaukia iš Gibraltaro.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Lybijos uostus, 
Siciliją, Palermo ir kitus italų miestus.

— Vokietijoj naciai uždraudė žydams naudotis autobusais 
ir gatvėkariais, jeigu vokiečiams nėra vietos.

— Sovietų ambasadorius Washingtone jau pasiekė Maskvą.

Priešinasi 6% pelno 
apribojimui

WASHĮNGTpON, D. C., rūgs 
28.(1.,^^ęnatorius ęeorge pu
reiskė, kact sekretoriaus Mor- 
genthau užsimojimas atimti val
džios reikalams visą pelną, ku
ris peršoks 6%, visiškai sunai
kins smulkius prekybininkus.

Senato finansų komitetas, sa 
ko George, sutiktų uždėti labai 
didelius nuošimčius nuo pelno, 
bet nenori sutikti su valdžios 
nusistatymą. George nepaten 
kintas sekretoriaus Morgenthau 
visu planu.

Didelės viltys bevai
kėms moterims

CINCINNATI, rūgs. 28 d. — 
Dr. Charles Martin Amerikos 
Rentgeno Draugijos susirinki
me tvirtina, kad bevaikės mo
terys gali susilaukti šeimynos

Nevaisingumas dažniausiai 
įvyksta todėl, kad vadinamai 
Falopijaus vamzdeliais negili 
nusileisti sėklos kiaušeliai.

Dr. Martin tvirtina, kad 
Rentgeno aparatui prižiūrint 

. galima praplėsti Falopijaus 
; vamzdeliai * ir leisti sėklai nu 
! bėgti. Iš 75 bevaikių moterų 
36 susilaukė vaikų.

— Volčefit pozicijas Etiopi
joj gynęs italų garnizonas pa
sidavė britams, nes jau visiš 
kai pritruko maisto.

RADIOGRAMA, BERLYNAS, rugsėjo 28 d. —
Lietuvoje po šiai dienai tebeskaitomos bolševikų teroro au

kos. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus “žinios” paskutiniuose rug
sėjo numeriuose pranešė apie naujai atrastas bolševikų teroro 
aukas. Kauno apylinkėse ties Sargenais ir už Devintojo Forto 
rasti naujai sušaudytųjų kapai, kur atkasta dvidešimt trys la 
vonai; nužudytieji neatpažinti.

Ties Petrašiūnais atrasti politinių kalinių kapai, kur birže
lio aštuonioliktą-dvidešimtą dienomis buvo sušaudyti dvidešimt 
penki asmenys, jų tarpe viena moteris.

Lietuvių ekspedicija Smolenskan
Raudonasis Kryžius buvo išsiuntęs trijų asmenų ekspedi

ciją, kad ji, vykdama keliu, kuriuo buvo vežami tremtiniai iš 
Lietuvos, galėtų ką nors tikresnio patirti apie jų anuometinį 
likimą. Ekspedicija išbuvo kelionėje kelioliką dienų ir buvo nu
vykusi iki Smolensko.

Visą kelią rado nušlaksytą musų tautiečių krauju, nes ve
žamieji visą laiką pakelėje buvo šaudomi. Ties Cernave, Balt- 
rūdijoje, užtikta trisdešimt dviejų lietuvių kapinės.'

Iš viso ekspedicijai pavyko nustatyti, kad pakeliui iki Smo
lensko buvo sušaudyta per šimtą iš Lietuvos gabenamų tau
tiečių.

Prašo ūkininkų padėti miestiečiams
Vaikų, kurie buvo išgabenti iš Druskininkų ir Palangos 

vasaros kolonijų, niekur nesurasta.
v Išgabentų jš Lietuvos vaikų tarpe yra i/ generolo Raštikio 

trys dukrelės. Jauniausioji iš jų dviejų metų amžiaus.
Besiartinanti žiema daugeliui tūkstančių pastogės neteku

sių lietuvių šiemet bus baisiai sunki.
Raudonasis Kryžius išleido atsišaukimą į ūkininkus, kad 

jie, būdami palyginti geresnėje padėtyje, priglaustų musų mie
stų ir miestelių gyventojus.

Nacių komisarui įteiktas memorialas
žemės Ūkio rūmų pirmininkas Fležinskis įteikė generali

niam komisarui Renteln memorialą dėl jo išleisto žemės įsta
tymo.

Fležinskis prašo greičiau sutvarkyti nuosavybės klausimą že
mės ūkyje, pašalinant bolševikų įstatymų liekanas; kartu nu
rodo reikalingumą pakelti žemės ūkio produktų kainas.

Lietuva, atrodo, pamažu įjungiama į vokiečių finansinę si
stemą. Lietuvos Banke vokiečiai įsteigė “ReichskreditsteJe” 
(Reicho kredito skyrių); o Komercijos Bankas paverstas Drcs- 
deno banko skyrium.

Nacių profesoriai informuoja užsieniečius
Pastaruoju metu devynias dienas praleidau Muenchene, kur, 

kartu su eile kitų užsieniečių, Reicho Docentų Sąjungos Už
sienio skyriaus buvau pakviestas į Deutches Kulturschaffen.

Tame pobūvyje delyvavo dvideš.mt-šešių tautų at
stovai. Jo tikslas duoti užsieniečiams progos susipažinti su vo
kiečių kultūros kūryba karo metu.

Įvairių sričių žymus vokiečių kultūros darbuotojai eilėje 
išsamių paskaitų išryškino dabartinį vokiečių tautos kultūrinį 
gyvenimą ir jo aktualiausias problemas.

Naciai nenorį nustelbti kitų tautų
Vokiečiai, teigė pobūvio vadovas profesorius Schulze, ne

nori kitoms tautoms primesti savo kultūros ir nustelbti’jų in
dividualumą. Ji tik siekianti pašalinti iš Europos svetimą įta
ką, kuri Europos kontinente gyvenančias tautas protarpiais stu
mianti į brolžudišką karą.

Per visą pobūvį laike priėmimo ant stalų kybojo visų tau
tų atstovų tautines vėliavos, neišskiriant nė musų trispalvės.

Betgi nauja Europa, kaip ateities reikalas, bus šiaip ar ki
taip tvarkomas, tik šiam karui pasibaigus.

šiandieninė Europos tikrovė yra nepavydėtinai dramatiš
ka. Užsieniečiai, su kuriais teko pasikeisti mintimis, pasakojo 
apie didelius kasdieninio gyvenimo sunkumus savo kraštuose.

Netolimoje ateityje vykstu Lietuvon, tada tikiuosi jus ga
lėsiąs išsamiai painformuoti apie tenykštę padėtį.

— Hitleris, Mussolini ir prin
cas Konoje pasikeitė sveikini 
mo telegramomis “ašies” pakto 
sukaktuvių proga.

— Japonų spauda giriasi, kad 
jns kareiviams pavyko paimti 
čangša miestą, kuris skaitosi 
Hunan provincijos sostine, ži
nias kiniečiai paneigia.

— Japonų valdžios atsb vas 
pareiškė, kad japonų kroviniai 
aivai atveš Japonijoj užsiliku
sius ir namo gržti norinčius 
amerikiečius.

— Japonų valdžios atstovas 
Ito pareiškė, kad Japonija skai 
tosi “ašies” nariu ir visa jo? 
politika vedama šia kryptimi.
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This Oriais is an Op por hini ty 11
By puils AdanUc

(Continued from lašt issue)
There are almost endless chores 

and taxks Jlke ,tfrų> ęornmittees 
of representative, įnfeBigep-, tąct* 
fui, purposeful people ccŲjd do in 
their localitjes, especially iji ą prj- 
ticaJ peritul likę the pre^ept ąpj 
the future immediately ahead. Such 
conomittces cculd be points of sa- 
nity in their cominunities. They ,can 
beconie significant in the defense 
effort, vvhich, as I hąve sąid, įpuj^t 
include an offensive against the ne- 
gative defensivene?? .wjpc,h now 
marks the relations aniong the 
various elementą of the popąlątięn. 
They cąn becęme jpijportar.t ip ąon-, 
nection vvuh the Fifth Column by 
seeing that the driv.e against it v/ill 
not relegate the aJLiens ar.d jpipp.- 
grajils geperąljy and ląrgd ąectipns 
of the second geperątion to the pjp- 
ga’ory of suspicion simply because’ 
they are alįens or jmmigrants or 
sons and daughters ,<>f i mm i g rato s.

It vvill be important that in the 
great majority of cases, instead ot 
going out on vyitch-hunts and vi- 
gilante expediiions, c.ommunities — 
through such conimittees as I sug- 
gest — examinc and get to know 
vvhat may seem dangsrous because 
it is unfajmiliar. Jf that is dope, 
the odds are that, instead of .\in-_ 
covering a subversive villain in their 
next-door neighbor, ,the pęople vvill 
find an isolated, scared, suspicious, 
and Jonely perso n eager to be u 
participating Citizen. By aljaying 
his apd the community’s fears and 
suspicious, just that rapch \vill be 
done toward pushing the balance 
in favor of democracy.

lt vvill be important that, as em- 
ployment ipcrease? in .cojinectjop 
with the defence prograpi, nevy- 
immigrant and colored perspns are, 
not discriminated against tfy labor 
manugej-s o.n the grqupds 
are “foreijgncrs” ’or ‘’piggers??;-

ĄJ1 ąction ip this field Svilj nc.ed 
to be open and bold, filled \vith 
the consciousness that it may \vell 
be very important work, bo'.h from 
the point of vievv of jnjŲieJjale 
national emergency and (in fact, 
especially) in the long run. “If we 
yield to he.xvjlder.ment and hyste-' 
ria,” writes Professor Max Lerner 
of Wijljams -Cojlege in The Nation 
for July 27, “vve have thr.ee-ųuąr.t- 
ers lošt the battle. Now as never 
before we mušt knovv vvhat we be
dieve jp, \vhat Ąmeiica standų for, 
vvhat tfbe imperatiyes ąr,e yybich 
vvill determine our ąc’.įons. Tbe 
vvorld in \vlucb \ve live is fącing 
an era of vvars, civil vvars, and' 
revolutions?’ Then he goes on t)’ 
say vvhat Presideto Hutchins said 
in different vvords a month earlier: 
“Only a new tough-mindedness in 
the Service of a sėt of fervent coą- 
victions can possibly rescue us* 
from xvhąt seems the common doom. 
Only thus shall we master .the d*" 
mensions of the battlefjeld which: 
has become our world, and act in 
it wlth the economy that makes sur-i 
vival posible, so that we may iiye 
in it with the grace that gives Jife* 
meaning.”

lt will be our purpose to ūse this, 
moment of crisis, this opportunity,' 
and the moments which are to foi-i 
low, to help crystaljize — directly 
and indirectly — some of the hp- 
peratives and convictions essential 
to an America wor .h livipg in and t 
dying for, and to suggest and ;yrge 
action through vvhich those imper- 
atives and convictions may be trąns- 
lated into living reality.
COMMON GBOUND — A PoAtącrjpt

Common .Grouryj, tjie nesvy naa-. 
gazipe in whjch “Tbjs CrJusis 1^ tuv 
Opportunity” was first prjpted, jsj 
published by the Common Council 
for American L'nity and ędited bv 
Louis Adamic.

lt is intended as a uieejUhg .place 
where Ąjnericąns, whatever lįhęir; 
backgrounds, can becopię better ąc-i 
ųuainted with the almost infinite 
variety of their fellow-Americans, 
their aspirations and contributions.' 
Through a diyersity of literary 
forms it wili ,explore our radai-i 
cultural situatiop — the problemą 
and promise that grow out of the 
fact that the United States \vap 
scttled by peoples bjelonging tę 
some three gcęre natjpnal, racbd, 
and religious groups. The tables of' 
contents of the first two numberj

of whicb
on t^e tioBovj^ Pages, in.dicate^ 
the scopc, variety and rjchness of 
its material.

Perhaps you are one of the old- 
sjtpck American? vvlįięse anęesjtors 
came to this country on the May- 
fjęvv^r. Perhaps y^u are a “new” 
Auier^n , vvhose forebears were 
among the 38,000,000 immigrants of 
the lašt 100 ycars. “New” or “old,’> 
you are interested in thę denjoęrat- 
jc trądjtion that brought us all here, 
jp oiur cęmifton heritage and com- 
nįon future. ‘'This Crisis Is an Op.- 
jiortunįty” indicates the problemą 
we now face in maintaining and 
eatejujing thąt dęnmcraUc jdea. C a p 
\ye stop tl\e psycholpgical civil vvar 
tnat Mr. Adamic speaks of, the dis-- 
criminations, fears and group prn- 
judięes tb.aĮ ithr.ęafcepi to .cpnfyse 
ap,d vMesfce?? -90
t&e jnaer BQwer ,ę>f fe American 
epic, on the $rep.tiv.ei\ess that our 
own diversity makes possible? 
Aiommon Ground will keep you ii,i 
touqb Nvith th.is ?itųatiwb it? (&n- 
ger? no-d Rbtentiąiities. it yvill f,e.- 
port what certain Progressive com- 
muniti.es, ęchools and civic groups 
are doing with regard to these pro
blemą. jt will sug^e&t wha.t you, as 
A Citizen, a teacher, a clergyman, 
a ąocial vvorker, a “nevv” or “old” 
American, can do to enhance our 
democracy.

At this m.ąpiAPt \vben a worid 
is dying and being boru, Americans 
canpot afford to be strangers to 
ęach oth,er. Common Ground will 
tell — vvith the vvarmth and live- 
liąess and humor — the story qf 
.the uien and \vom,en whę, vyhethey 
“new” or “old,” are — or should 
be — equal partners in American 
democracy. Our scjhools study the 
.cultures of Greece and Rome, būt 
jiow mįUiy teąch o\ir yopng people 
about the Ąmązimj ąrray of pcojples 
ąnd culture? thąt meet in Ameri- 
'ca ? Common Ground contains much 
material for ibis needed siudy.

.Common .Ground has been en-. 
tbusiastically yyelcomed by press 
and jpubUc. A fe\v of the many re- 
views and compients .ą.re ,quoted 
on a succeeding page. They indicate 
that Common Ground filis1 a need 
met by no pther magazine, that it 
si)opld b.e jfl eyery p.vblic Ijbrary, 
in the hands of teachers, ministers, 
•priests, rabbis, editorial vvriters, 
•sočiai yvorkers, and o.ther key 
people. Any help you can give ųi 
.ęxten,d-lJig its ,cir,cl,e .of l^iends and 
subącrįbe,rs vvill be vvelcomed.

Common Ground begins as ,a 
ųuarterl-y of liOO pages, published 
j n beptember, Decemher, Mar.ch and 
June. lt is hoped to make it ,a 
mopthjy as sęop a? .enough sub- 
scriptions make that possible. Sjib- 
scription is $2 a year, single copics- 
50 cents. The first issue of Commop 
(jr.ov.nd bas been reprintįed, so that 
subscribers yvishing a co.mplete file, 
will stiH find copies available.

(THE END)

No Relčusę for Ag« to 
Be diven Selective 
Service Volunteers

• ,-- "T
The y/ar Department has ruled 

that any Eelective Service regist- 
rant who was over 28 years of age 
on July 1, 1941, and who volunteer- 
ed . for jnductiop into t<he Army 
under the Selective Service Act 
subseąuent to August 16, 1941, is 
(įlenied the prjvilege of early re- 
lease.

(Ąmong these released from the 
army under the 28 year age ruling 
is draftee John Rukštela. He came 
hpme Saturday).

Safefy Pins: Babies 
N-ecd ’pm—And So 
Do Sojdiers

A dozen safety pins may sypply, 
kn antire family sevęral months—. 
ttnless there is ababy. Būt UncX; 
S^m’s Arnpy, afthp.ugh it does not 
accept Tfainees pr enlisted men of’ 
jtep^er y.ears, does haye need for< 
safety pii^g in pnuch barger quant- 
ities than any housewife usuaily 
buys.

One recent purchase of smaU 
size No. 1. safety pins, by the 
Quąrtermaster Sjfapply pfficer at 
jForf Maaos, Caiifor«ia, totaleij 
90Qz0Qp pins. They jvęrp f op dęjjvn-, 
ry to the launęlry officer a t Forą 
Ord.

THE LITHUANIAN DAILY NEW£

Brooklyn Wajted 21 Years for This

This scene, ąnd yąriatięns of it, was enacted |hroughout Broęklyn yvhen •“ dem bums,” their 
beloved Dodgers, won their firsė pennant in morę than two decades. This night in the bąsebalj- 

£A,cmc Telephoto.]

UTHUANIAN MINISTER’S PROTEST
AGAINST GERMAN OCCUPATION

0F UTHUANIA

BFICU . nu .U !1 ■' >.1- J A

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

> .... i <

UTHUANIA UNDER SOVIET “PRO' EG 
TION” AND NAZI “LIBERATION”

Some Detįąils of .the I^tbuąniąn 
Upriping.

in the early mor^iing o,f June 23 
an uprising of Lithuanian patrlots 
broke out in Kaunas, Vilnius and 
elsevvhere. A small group of prae- 
.ticąl.ly empty-handed Lithjjanians 
a.ttacked th,e Panemunė arsenai (in 
the JKaunas suburb), oyerpovvered 
the. .Russian guąi;ds ąnd wcre sooji , 
in possession of 3,000 riflcs and 
Severai machine guns, būt no am- 
niųnitioD w.ąs fo.uąj. Simvltaąeous- 
ly, another group attacked an ar
senai in Viliampolč (another Kau
nas suburb) where amnninition was 
found.

Sliortly after, bo.th groups joined, 
forces and each supplied tlje other 
with the ląckjng rifles, psichine 
guns and ammunitjong.

Ąt about 10 a.w. the Kaunas ra- 
dio stątięn was in tire bąjjdp oi 
the ipsurge.nts and tbe procląipa- 
tiop of Ljtbuania’s Independencc 
and thė narnės of the Provisionąl 
Government were announced to 4he 
lieople. By 12 o’cljock all Govern
ment buildings \vere under the pro-' 
teetjon o,f t^e irisurgentsj the LdUv 
uąnian national flag w.as hoisted 
on Government buildings and privąte 
houses. Over two thousand politik
ai priso.ners were released from 
Kaunas Pfispn and the majority 
pf them immediately joiped the 
ranks of the insurgents. The up- 
rising spread likę fire throughout

Colonel P. Zadeikis, Envoy Ex- 
traordinaire and Minister Plenipot- 
•entiary of Lithuania in Washing- 
ton, D. C. in his recent note of 
September 3, 1941, adressed to Hon. 
Cordell Hulj, Secretary of §tate of 
the United States of America, adv- 
ised the American Government of 
Lithuanią’s plight, resulting from 
two foreign invasions.

“When practically all „nątions of 
present day' feictator-d6mlbated 
Europą are suffeĮJhąg-^orn foreign 
.oppression or threąt of .invasion my 
country, Lithuajaia; is no exception 
from this grini reality. In fact, 
Lithuania’s misfortune is even 
greater than that of some other 
European countries in that Lithu
ania within the period of one year 
was subjected twice to the horrors 
of fęreign inyasion,” the memor- 
ąjpdum re.ads.

“.On June 15, 1940 Lithuania was 
treacherously invaded by Soviet 
Russia. The Soviet regime of oc- 
.eupation with its terroristic admin- 
istrative, methods, with its compul- 
sory Sovietization aimed to annihil- 
ąte the entire D^huaniąn nątiop. 
Such ruthlessness of a foreign in- 
vader finally provoked a spontane- 
ous uprising of the people in ma
ny localitieg. This uprising of Jun,e 
23, 1941, which resulted in heavy 
casualties among the insurgents. 
presented a hazardous oportunity 
to proolaim the restitution of Lith
uania’s independence just in adv- 
ance of the approching second in- 
vader. The spirit of the Lithuanian 
uprising was directed, fundament- 
a.lly, against both the invaders: the 
retreating Sovjet forces and the 
advancing German fęrces. This up
rising was a desperate and determ- 
ined offort to regain freedom. Un
der the circumstances the effort 
faiĮed būt the spirit remains.

“The second invasion of Lithu
ania began on June 22, 1941 when 
-the German army marched into 
Lithuanian territory and engaged 
in pursuing the Red army divi- 
ąions, and within a week succeed- 
ed in occupying the whole of Lith
uania. Although the Ge.rman Gov- 
.ernment disclaimed having any in- 
tention for occuping Lithuania, and 
insisted that the invasion of Lith-’ 
uanią by the G.eiprian 'army was 
in liną wjth the German self-a.p- 
pointed mission of proteeting 
Europe, including self-pro.tection 
against the Soviet menace, never- 
•tjieįess two months of German oc- 
eupation of my eduntry alreądy 
has convincingly proved that the 
German jnįli.tary occupatjon of 
W.hvąnią is bąt ą step tęvvąrj the 
realization of the general German 
policy of expąpsiQp commonly 
known as the Drang Nach Osten.

vThe German invasion of Lithu
ania, predetermined by the Ger^ 
jrrian-^oviet npu-ą£gressipn pąąt ęrf; 
1939, is in esence an act of ąggr.eą- 
sion ąpd vięĮatio.n of Lifhųanją’s 
integrity; it discarded the modus, 
of normai relations between the

twb neighboring nations based on" 
previously concluded treaties: it 
deprived the Lithuanian people of 
the sacred rights to self-determin- 
ation and independence. The re
gime of Gern^ąflįįįųnvasion abolish- 
ed the provisi^fial government 
boru of the revę^f. of the Lithu
anian people agąįhst. t^e regime of 
the precedjng ' Spvįet occupation, 
and appointed Ci^il' Cbmmissars as 
Governors of '• pęAvly-invącled 
territory.' In doiri^ so>. it failed to 
indicate that the ‘ future
the elementary rights of the L Lith
uanian nation would be respected. 
Recently even the nąme of LITH
UANIA, whįch , jsevėral centurieg 
ago successfully resisted- Teutonic 
domination is b»mg avoided by the 
new erusaders ąs Lithuania is be- 
ing merged jnto the n,ewly-created 
Ostland.

“Lašt year I protested against 
the unprovoked Soviet Russian ag- 
gression against ' Lithuania, now, 
when Soviet occupation has been 
replaced by German occupation, 
and Lithuania’s opposition of for
eign encroachments continues, jį 
consider it my duty to register, in 
behalf of my Government, a pro- 
test against the German imperial- 
istic invasion of my country and 
declare that any; attempt by Ger
many to shape Lithuania’s polit- 
ical future without due regard įto 
the free of the Lithuani.aji people 
will be considered void of any leg-' 
ality,” the Minister declared.

“Until Soviet dictator.ship, no.w 
itself a vietim of aggression by its 
previous partner, renounces its an- 
nexation of Lithuania of 1940, or 
at least indicates a change in įts 
aggressive policy tovvards the BaĮt- 
ic ętates, the Democles Sword of 
Soviet threats w|ll hang over the 
destiny of Lithuiania. Until Ge,r- 
man dictatorship’s. - boundless ap- 
petite for conquęst is checked 
there will be nę security for apy 
nation. Būt the hope. of a brighter 
future kas rekindled in the hearts 
of all oppressed nations, Lithuania 
among them, by the momentous 
declaration made somevvhjere jn 
the Atlantic by the two greatest 
leaders of the demoeratie wor}d. 
Those significant eight points of 
the decjarątion are bound to bring 
desirable results: the. riddance of 
the despotic domination of all diet- 
atorships.

“I tąke t^his ppportunity to ex- 
press my full confidence that the 
American Government will not re- 
cognįze that ,anh9XiYe ,Qerman re-, 
^jme vvhich Lifhųąpians beljeye’ 
will have to vvijhdrąvv sponer pri 
ląter anj nąąlce ,wąy fyr a demj 
oeratie and truly representative^ 
government of the Lithuanian peo- 
•ple nqw ^įerįng fręip twp sųc- 
•cessive foreipg i ipyąsions/’ con- 
.ęlųjąs .tbe isjįnigtep’.ą hjte.
- y-—ir-T.."1.-”*-—.............. —*7

Garsinkitės ‘*N*nose”

BL()WJNG OFF STĘAM

We are very ha.ppy, and one 
young lady in the soprano section 
is especially happy to hear that 
Harry Petraitis has served hįs 
year in the army and is returning 
this yveek, just yvhen we need ten
ors mo?t. Welcome hęme Harry! 
See you Friday.

—x—x—
Estelle Verceckas, formerly 

knovvn as Eštėlle '' Rimkus, very 
happily mąrried and /ight novv ex- 
periencing thez triąls, and tribul- 
ation&'of vvedded bliss, had a birth- 
day lašt Tuesday. Gongratulations!- 
and can’t vve help you to convince 
your husband that he mušt j oj n 
our chorus? Come on Bill! Ha?

—x—x—
Excuse please, ląst tūpė in men- 

tioning all the ,gr(aąd new njem- 
bers, vve forgot to mention a very 
lovely little lady, fri-end of popular 
Onytė Gajliutė, who also joipej 
us. Greetings Helen Valentine, s>tąy 
vvith us a lopg time.

This weelc — Heilo again, Al 
Kraučiunąs glad to have you vv-itb 
us. Stay ą while.

Just one more vveek for admitt- 
ing nevv members, so if you have 
been toying vvith the idea of join.-. 
ing PIRMYN, betetr do so thjs
coming Friday at Neffas Hali 2435 
So. Leavitt St. at 8.

—x—x—
Can’t tell me the chorus isn’t a 

plące for romanejug too. Just coupt 
the vveddings of chorus members. 
Way back in 1937 a little lady fol- 
.lovving in her esteemed “Big” s.is- 
ters foot steps joined the chorus. 
Later that šame year a young man 
from out Roseland way, sealed his 
fate, soooo... on Oct. 25th this 
year we will be congratulating 
Lillian Baronas and Vyto Povilai
tis vvhen they give that fatal pro- 
misė to obey.

In 1939 vvith the inflųx of nevv 
members came a very pretty giri 
and a good all around athlet-e, both 
very fine singers, good chorus 
members, attending rehearsals 2 
and 3 times a vveek, (the young 
man now vice president of the 
choru?) būt on July 4, 1941 dur- 
ing a Chorus outing at Eagle Lake, 
John Avelis met Bernice Zabel. 
and novv vve hear tRe jingle of- 
vvedding bells vvhich vvill fini Oct. 
18, 1941. So you ?ee gi ris and boys, 
vvhat is more beautiful than song 
and romąnce? -

—x—x—
Yes sir, you may have yopr 

jeleotrjcity, ąpd .oiher g^ąat 
convenjencęs, būt ftjfon Power is 
s$B .the thing. If you doin’t belieye 
me, ask Johnny Avelis how jįie 
vvoulj Rave b^ū to giy,e įis‘ 
svveatheart, her sister, Estei Par
ker ajid 4ihe ^Sohu-berts”, Mr. aęd 
Mjr?. Cąsper, ą rjįte hpipe <ropi, qe-} 
he,ąwJ Jaę£ Frjjpy, jf Mr. ,C£siąjr 
(our 4deaf p^ąsi,ęlqp,t) hąj .not furp- 
isl^ęl Įhe pojiyfir ^qm tfrą r.uniąg- 
Loard of Jolpmy’ą car. <;

Lithnania. At 1 p.m. fighting start
oj i n the streets of Kaunas he- 
l,ween pnits of the Bed Army ąnd 
the Jnthuanian insuJ’gents. At the 
šame time vv.orkers from the “Me
talas” fact ory suddenly appearej 
in the streets and quickly disarmej 
thręe So.vjet tanks whicb, howcver, 
no one knew how to operąte; they 
usęd them ąs best they could; look 
out the ąiachine guns and ąmmu- 
nition and handed it over to the 
olber groups ojf the insurgents. 
Sbms įkc.ups . of, BeJ Arjuy umt? 
weyte .caught corąjpietely by sur- 
prįąe ąnd wcre unabfe to jof’fcjr any 
o.rganized resistancc. Within one 
hour strategic points of liaunąs

ar m i w
vvftTfi iccynpjetely jn the jmnd? oi 
th^ jn?w”geęist,

jin tįfce afternoon of the fol/oY’- 
ing day, June ?4, tbe fir# vap- 
guard of the German army reached 
Kaunas. That šame day it ąrriyed 
in Vil.ąįus, \yhich was alreądy .uądei 
cpntpol of tbe titbpaniap jpsąi- 
gents. The Germans in Kaunas oc- 
eupjed the .Central Po?t Office 
bujjdjjig Jime 25, Jeavuig tiie con- 
trol of other Government buildings 
in Ljthuanian haųds. June antl 
26 the insurgents, on thejr own 
initiątive, continued riddance of 
Kaunas, Vilnius and their vicinities 
from the remnants of the Soviet 
army lef.t behmd. By June 27 signs 
of normai life appearęd.

According to most conservative 
estimates at least 125,000 <Li4jiua- 
nians partięipated in the uprising; 
oJ* those 4X)25 fell in 4he battje 
ąnd over 10,0(10 .yvere injured. 
Among those who gayc their liyes 
for the freedom of Lithu&nia was 
J. Milvydas, assistant professor at 
the Kaunąs (Uniyersity, wįio ys’ith 
his ą.tydep.t$ defepded the Kaunąs 
rąjio station frpm (jumbfounded 
bolsheviks.

Soviet confusion in Šiauliai, 
Lithuania.

Accęr.djn# io locaj ney/spapers, 
the fjrst day tbe Qermąn-So
viet war, June 22, early in .tjje 
morning, Soviet agents, fearing a 
vengeance of the inhabitants of the 
town and wjsbing to ęamouflage
their imp.ending retą.eat, spreąd i.u- 
mors that the Ręd Ąrmy bąd al- 
reajy occupied Klaipėdą (Mernel) 
and is advancing tovvards Koenigs- 
berg, East Prussia. That šame morn
ing, hovvever, about 19 aan. the bol- 
sheviks started pacjcįng and leav- 
ing the toyvn hdt ip the jjpposite 
djrection. Soviet offįciaLs stationed 
here and their fąm.ilies also be8an 
to pack jn a great hurry and to 
desty’.oy their do.cume.p.ts ąpj files. 
>>ęvjet. mobiji^ation orders as wc!l 
a& jor^erj# Jbr compulsory military 
yv.ęfk and ęrders to turn i n all 
radio seks yvere ostejitativąsly ig- 
pored by tbe populącc.

(To be cęntjnued)

Ijf you failed to get an introdpc-. 
tio.n, the tvvo visįtors ąt rąhęar,sal! 
vvere gueąts at Ihe Stepliens’ horpe, 
Miss Ferry ,apd Mrs. S. Ęroff from 
Ne.vv Britain, Conn. Mrs. Stephens’ 
home town. Did they likę our sing- 
ing? You Gueąs. Yęu bet!

The Stephens’ recei-ved an S.O.S. 
from Mr. ^ViJlkejjs cajling them to 
Cleveland Sat. for a meeting re- 
garding “Carmen” in Cleveland. 
We’lJ knovv Friday!

Mjpi Hahą sub’ing į9r Miipi 
Ograph who sub’ed for B. B.

hęw mąch yve reajly pnjoy ,our 
.eveoing.s together. You w*ll find 
jthc meinbers yery frįendiy and 
eamestly desirous of piąjcipg you 
feel completely at home. Rehears- 
als are held every Friday night 
at Sandara ĘalJ, 84Q West 33rd 
Street, at 8:00 P. M. Do plan on 
comming dovvn ve/’y soon.

—o—o—
The night wąs lijke gopiething 

put of ą stęrybęol^—the stąr? yve re 
lįke .blązing diapięndę, rxot-Xoo-hot- 
or-too-cold weather? a slight aut- 
umnal breeze, a crackljng outdoor

h I ■■■■■■■■■....... ——

Too bad vve don’t have as good 
attendance at rehear?al? as vve had 
at the Wėinie roast lašt Saturday 
night. Members that don’t come. 
dovvn on Frjday nigbts deserve a 
good spanking, ’eause, honestjy, 
•they have no idea vvhat fun they’re 
missing. Right novv vve’re rehears- 
ing the numbers for our operetta 
vvhich vvill be presented sometime 
this vvinter, and let me tell you,1 
kiddies, the songs are really beauti
ful. Of course, vve alvvays do some.- 
thing after rehearsals each Friday 
night, and those who ąome regul- 
arly, alvvays look foryyard to cho-( 
rus reheąrsąl-nights. Bring dovvn' 
your friends vvho are interested in 
joining a friendly organization. 
They’re more than vveicome, vvhat 
vvith a shortage of members at the 
present time due to the Jrąf,t, mar- 
riage, school, and vvork.

—o—o—
To those of yoų -that do not 

have friepds or ącguajntapces in 
Birutė Choru? and are interested,. 
or even disinterested for that mat- 
įer, in meetipg people ,of your ovvn 
nationality, learning Lithuanian 
songs, broadening your sočiai hor- 
igop in generąl, Birutė Chorus oor- 
Jjplly exljeąds #n invitation -to 
come dowp ąpy Frjdąy W£bt, ąpd 
pay us a visi|. There is absojutely 
no reason for shynes, so don’t hes- 
itate in coming dovvn alone, a? 
we are most anąious to ha*re yoą 
s^e what gooj tiąies we have and

fire, a lamp or tvvo giving just 
enough JigRt to žnaibė thipjgs look 
intej-esting. Wby, I’pi tąlking about 
the Weinie roast of course. Whąt 
fun vve had identifying each other 
earlier in the evening vvith flash- 
lights before lanterps aud fire 
vvere lighted. Delicious, pipipg-hot 
frankfurters roasted over the log 
fire and served vvith gobs of must- 
aųj and relishes, toaąted marsh- 
m,allows, cold pop or beer, ąnd 
popped corn vvere the bill .of £are. 
Aftervvards, vve either collapsed 
on the benches if vve had eaten 
too many vveiners, or danced out 
ypder the stars to the music pro- 
duced from a phonograph and Sev
erai portable radios. The pavillion 
vvas a scene of much merriment, 
song, and good cheer to the lašt 
minute, vvhen vve very unvvillingly 
pącked up our rerpains and depart- 
ed for our homes. Tbe onjy com- 
plaint heard yvas thąt there vvas 
no moon!

—O—o►—
People vve saw at the roast that 

vve’l likę to sęe piore pften at re- 
hearąals vvere Al Davis, the Legend- 
ary Prątt bpys, pur ^.upej'man, Fe- 
Hx, Bernice and “Glamor Boy” 
Kazenos, Joe Chesna and the many 
other errant members vvho vvere 
pot spottpd either because they were 
too quite or becąuse it yvąs too 
A^rk. Ą. B.

(More on page 3)

Naujienoje 
duodą nauja dėlto, 
kad paklos Naujienos 
vra naudingos.

muniti.es


Pirmadien., rugsėjo 29, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

An Opportunity for 
Students to Particip- 
ate in Weekly 
Broadcasts
Programs To Begin Oct. 4, Over 

WMAQ.

Would you care for the opport
unity to “air” your talents over 
th-e powerful NBC Chicago station, 
WMAQ? That chance will be given 
to high school students when the 
popular feature, The High School 
Studio Party, returns to the air for 
the fourth consecutive season, Sat- 
urday morning, October 4. The 
.program will be heard \veekly 
thereafter during the school year.

of the Chicago Public Schools to 
participate in these programs. Fol- 
lowing is a list of the various 
kinds of entertainment the produ- 
cers are seeking:

Impersonators
Whistlers
Ventriloųuists
Tap Dancers
Reciters
Novelties
Small Singing Groups
Debaters
MOnologuists
Harmonica Bands
Novelty Instrumentai Groups.

Other acts invited to audition 
include: students who have an in- 
teresting hobby or personai exper- 
ience to relate; original five-min- 
ute radio sketches written by stud
ents; groups of students who have 
a novelty act they whish to pre- 
sent, such as a barn dance.

In addition to entertainment by

ure news flashes from the schools. 
Those wishing to audition for parts 
on the program, and students who 
have school news which they wish 
to hear broadeast via WMAQ, are 
asked to write Mr. Everett A. 
Landė, Radio Council, Chicago 
Public Schools, 228 N. La Šalie St., 
Chicago.

High school students, desiring to 
witness any of the series of broad
casts, may obtain tickets by send- 
ing a self-addressed^ stamped en- 
velope to “High School Studio 
Party, Radio Council, Chicago 
Public Schools, 228 N. La Šalie St., 
Chicago.”

The program is .presented over 
Station WMAQ by the National 
Broadcasting Company, with the 
assistance of the Radio Council of 
the Chicago Public Schools.

Students of all Chicago and
Cook County high schools, who several of the best performers 
have talents they care to display, from all of Chicago’s high schools, 
are invited by the Radio Council ’ the program each week will feat-

r

Turtas Virš$6,000,000.00

* -

Diena Iš Dienos
>1 I .. ................................................. . . ■

BRUNO A. SMARDACK 
IŠVAŽIUOJA ŽUVAUTI

Apart Apsaugos, Turime Q r n n nnn fin 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJUUiUUU.UU

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M._________

LOAN ASSOCIATION oFChicag* 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgtnia liti

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. BRUNs. 7209

Spalių 1-mą d. Chicagos Pa
što Sekretorius Bruno A. Smar- 
dack’as išvažiuoja žuvauti kur 
nors į Kanadą. Jisai yra dide
lis sporto mėgėjas. Linkiu jam 
turėti daug “fonių”.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Anthony Grigutis, 30, su

Emily žemaitis, 26
Bruno Višniauskas, 21, su Ge- 

nevieve Haller, 20
Edward Besieda, 24, su Frari- 

ces M. Zikus, 19
Anthony Novickas, 26, su

Florence M. Smith, 28
Charles G. Benes, (Cicero), 

24, su Evelyn Silinske, 23

L1NOLEUM Paklojam DYKAI

SO. LAWNDALE AVĖ. 
and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių stogų. Pa-
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne- * 
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619 ’

—Pilnai Apdrausti— j

■o

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.

sheridan iANN
NAVY BLU6S (Warner 
Bros, vėliausias persta- 
tymas) Laivynui patinka.

Chesterfield patin
ka Laivynui ir rūkytojams

Geresniu Skoniu.

///yX>hcstcilickl
dėl Aiškiai LENGVESNIO 

VĖSESNIO GERESNIO SKONIO

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir lai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 314%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofing Co
1821

COLOR /,

į
' •. X;
DIP- 
fotint

BOIIr* v

/

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moterifiku apa
tinių išvaizdą lyg naują 
už keletą centų. 2(J-os 
spalvos. 10c—3 už ŽOc

AT ALL DRUC ANO NOTION COUNTERS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO LR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O j V.CkJDlV

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

: SlrgAitis
” STOKER SALĖS
6921 So. Western Avė. REPublic 3713 
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS • IR SUTAISAU SENUS

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.*■ uidie ir oo ol./
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

O Apšildymu O Stokeriu
f“) Plumbmgv ~1 S>mhu Tailu

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK B AND LUMP 

Sales
$10.25 

taksai ekstra.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

Adresas ....................................... „

Te’pfonas ................ ........... ......

Rudolph A. VaSalle, 36, su 
Stella S. Smith, 26

John W.. Govanus, 25, su
Anita J. Jehlik,, 19

> • * .. i i'Į.» t'

John G. šeštak, 23, su Doro- 
thy M. Schwerzler, 22

Joseph F. Gribauskas, 26, su
Joan Eisin, 27 (abu iš Cicero)

Paul V. Valuckis, 25, su Irenę
Wojtczak, 21

Reikalauja
Perskirti

Mildred Skyles nuo Charles
Skyles

Gauna
'erskiras
Victoria Kasput nuo Anthony

Kasput

>*■■■ . .................... .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PUŽAUSKĄ ^UGRJŽO 
Iš VIZITO INDIANOJ

Boleslovas ir Marijona Pu
žauskai, 18-tos kolonijos biznie
riai, sugrįžo namo praleidę sa
vaitę Indianoje, pas p. Pužaus- 
kienės tėvą. Pužauskai užlaiko 
užeigą 645 West 181h St.

(Sp)

Nauja Lenkų 
Susivienijimo 
Valdyba

Olejniczak Prezidentas
Lenkų Katalikų susivienijimo 

delegatai Baltimorėje išrinko 
chicagietį Jan J. Olejniczak pre
zidentu keturiems metams. An
thony Kozubal buvo išrinktas 
iždininku, Stanislaw T. Kusper 
—' advokatu,' Dr. Wladislaw 
Džiūk — daktaru, o Zygmunt 
Stefanovicz, (kuris buk esąs 
“lietuvių kilmės”) laikraščio 
“Zgoda” redaktorium.

Visi suminėtieji yra chica- 
giečiai. Organizacijos centras 
randasi Chicagoje.

M

Copyright 1941, Liggbtt Bc Mybrs Tobacco Co.

Tai Tikrai Buvo 
Ne Futbolo Lošimas

Adresu 812 West 59th street, 
policija suėmė apie 135 žmo
nes “footballo vakarėlyje”, ku
rį surengė “Western Football 
Association”.

Ten ne fooballą lošė ir to 
sporto nei nediskusavo. Būrys 
vyrų buvo susirinkęs pažiūrėti 
ne tiek šokių, kuriuos šoko ke
lios merginos, kiek jų anato
mijų. Mat, merginos šoko be
veik Ievos rūbuose.

Jaunieji Labanau
skai Išvyko Califor. 
Medaus Mėnesiui

Apsivedė šeštadienį
šiandien savo automobiliu ' 

Californiją medaus mėnesiui iš
vyko Longinas ir Juzė Labanau
skai, kurie apsivedė šeštadienį. 
Labanauskas yra Lietuvos Kon 
sulato sekretorius.

Jungtuvės įvyko Brighton 
Parko lietuvių bažnyčioj. Apei
gas atliko jaunosios poros prie- 
telis Kun. Vincas Andruška. 
Vestuviniam pokyly, Dariaus- 
Girėno salėje, dalyvavo su virš 
300 žmonių.

Prisipažino, Kad 
Užmušė Žmogų

Policijai vakar pasidavė 19 
metų jaunuolis, Stanley, Lesin- 
ski, 1627 N. Aaa Street. Jisai

Rūkytojai visur žino, jog galima toli 
keliauti ir niekad nerasti kito cigareto, kuris 
galį lygintis su Chesterfield dėl Lengvesnio 
Vėsesnio Geresnio Skonio.

Chesterfield's Tikra Kombinacija pa
saulio geriausių cigareto tabakų, laimėjo 
pagyrimų rūkytojų per visų šalį. Lai Laivy
no pasirinkimas tapsta jūsų pasirinkimas .. • 
padarykite jūsų sekantį pakelį Chesterfield.

VISUR KUR JŪS EISITE

prisipažino, kad automobiliu 
užmušė 63 m. chicagietį Howard 
Adams, 
vietos, 
suseks, 
mals.

Jis pabėgo iš nelaimės 
bijodamas, kad policija 
jog jis užsiėmė plėši-

Išgėrė Stiklą 
Alaus, Ligoninėj 

MT. GREENWOOD, III.

No. 2900—Sukombinuota pasiūta lovatiesė.

62 m. CharicS . .avvcs. :*Lb5 
ron Street, gėrė stiklą alaus.

Kaip paprastai, jis įbėrė į alų 
truputį druskos — ir paėmęs 
vieną didelį gurkšnį — atsidū
rė ligoninėje. Berdamas druską. 
Hawes nepastebėjo, kad į jo 
stiklą įkrito druskinės viršelis, 
kuris jam geriant alų įstrigo jo 
gerklėj. Daktarai viršelį išėmė. 
Tai įvyko alinėj ties 3011 W. 
lllth st.

AND SAVE
P'RKITE TIESIO
GIAI ’R SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT 

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą. 

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

Dailiausios Dantų $Qb 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!

NEPAMIRŠK PERŽIURETI 
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

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 darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną ‘‘NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!



NAUJIENOS, Chlcago, III. Pirmadien., rugsėjo 29, 1941

NAUJIENOS
The Iithuahian Daily* News

Publifihed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Kalstei! Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Užsakyme kalną;
Chicago j e—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų ______ ___ -....... 4.00
Trims mėnesiams ............  2.00
Dviem mėnesiams .......   1.50,
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ....................... — 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui............ .......... — 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj>
Metams ................... — $6.00
Pusei metų------------------------ 3.25
Trims mėnesiams----------- 1.75

►Dviem mėnesiams_____ — 1.25
Vienam mėnesiui -_ _______  .75

BRITŲ KONSERVATO
RIAI PRIEŠ E. BEVINĄ

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, IH Telefonas Canal 8500.

Užsieniuose:
Metams.....................  - $8.00
Pusei metų -- 4.00
Trims mėnesiams —..... .......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Žudo už klausymą priešų radio
Oficiali Vokietijos žinių agentūra DNB paskelbė žk 

nią apie pasmerkimų mirčiai dviejų žmonių, kurie klau
sė užsienio radio pranešimų. Vienas pasmerktųjų yra vy
ras; antras — moteris, gydytojo tarnaitė, lenkė.

Ta moteris, Pelagia Bernstowicz, atliko baisų nusi
dėjimų prieš Trečiąjį Reichų: kai gydytojas išeidavo iš 
savo kabineto, tai ji nustatydavo radijo priimtuvų, kad 
butų girdimos užsienio stotys, ir dar pasikviesdavo savo 
pažįstamus lenkus pasiklausyti “priešų” radio. Už šitų 
nusidėjimų teismas paskyrė jai mirties bausmę, o jos 
draugams po 10 metų kalėjimo.

Šitokiomis baisiomis bausmėmis Vokietijos nacių val
džia stengiasi sulaikyti gyventojus nuo to, kad jie išgirs
tų, kų praneša svetimų šalių radio stotys. Tuo ji išduo
da savo baimę, kad žmonės gali paliauti tikėję melagin* 
ga valdžios propaganda.

Kiekviena totalitarinė valdžia remiasi teroru ir pro
paganda. Jeigu bent vienas iš šitų dviejų diktatūros įran
kių paliautų veikęs, tai valdžia neišsilaikytų.

Tai žino Hitleris, Goebbelsas ir Himmleris. Jie žino, 
kad jų galios pagrindas yra labai netvirtas. Jie žudo 
žmones todėl, kad jie jų bijo.

Reikalauja uždaryti Maskvos agentūrą
Daniel J. Tobin, International Brotherhood of Team- 

sters viršininkas, reikalauja, kad Amerikoje butų sustab
dytas ardymo darbas darbininkų unijose, kurį veda ko
munistai.

Šituo tikslu Tobin pasiuntė telegramų prezidentui 
Rooseveltui, nurodydamas jam, kad ardymo taktika, ku
rių darbininkų unijosė vartoja komunistai, labai apsun
kina Roosevelto politikos rėmėjų pastangas įtikinti “dar
bo žmones, ypač katalikus, kad Rusija yra verta musų 
simpatijos arba paramos”. Unijos vadas mano, kad vals
tybės sekretorius Hull turėtų pasakyti sovietų ambasa
doriui Washingtone, jogei komunistų veikimas Jungtinė
se Valstybėse privalo sustoti, bent kol eina karas Rusi
joje- . . . . ■ '

Tobin — taip pat, kaip ir visi kiti žmonės, neišski
riant ir prezidento Roosevelto — žino gerai, kad vadi
namoji “komunistų partija” Amerikoje yra ne kas kita; 
tik sovietų valdžios šnipinėjimo ir propagandos agentū
ra. Jeigu kam šitas faktas dar nebuvo aiškus pirmiau, 
tai visas abejones išblaškė komunistų elgesiai dabartinio, 
karo metu. Kų tik Maskva daro, tai komunistai viską 
aklai “užgiria” ir remia; kai Maskva savo politikų pakei
čia, tai automatiškai pakeičia savo “nusistatymų” ir ko
munistai.

Šiandien komunistai jau stoja už karų, prieš kurį 
jie neseniai kovojo, organizuodami “taikos mobilizacijos” 
mitingus ir pikietuodami Baltųjį Namų Washingtone. 
Stalinas dabar šaukiasi Amerikos pagalbos, bet tuo pa
čiu laiku jo agentai nesiliauja vedę savo “gręžimą” ir 
demoralizacijos darbų organizuotame Amerikos darbi
ninkų judėjime.

Jokios abejonės negali būti, kad jie tai daro su Mas
kvos žinia ir pritarimu. Tokiu budu sovietų valdžia nori 
gauti Amerikos demokratijos pagalbų ir tuo pačiu lai
ku nori suardyti tos demokratijos jėgas!

Šitai dviveidei Stalino politikai turi būt padarytas 
galas.

Patys atžagareiviškiausieji 
konservatorių partijos šulai 
Anglijoje-sudarė “1942 metų 
Komitetą”, kuris nori pašalinti 
iš partijos vadovybės ir iš 
premjero vietos Churchillą. Jie 
taip pat atakuoja darbo minis- 
terį Ernestą Beviną.

New Yorko* “The New Lead- 
er” korespondentas Londone 
praneša, kad konservatoriai su
sikirto su Bevinu, kuomet pa
starasis atsisakė įvesti griežtą 
“discipliną” darbininkams. Sa
vo kritikams Bevinas atsakė, 
kad, jeigu reikia suvaržyti dar
bininkų teises, tai turi būt su
varžytos ir kapitalistų teisės. 
Jisai apkaltino kapitalistus, kad 
per jų negabumą ar apsileidimą 
dar iki šiol nėra pilnai išvysty
ta karo gamyba. Tuomet jie nu
bėgo skųstis pas Churchillą.

“Jeigu Beyinaą laimės”, sa. 
ko korespondentas, “tai jam, 
gal būt, bus suteikta daugiau 
galios, pavedant jam gamy
bos ministerio pareigas. Prie
šingame atsitikime bus pada
rytas kompromisas ir Bevi
nas bus perkeltas į kokią 
nors kitą vietą.”

SKYLĖTA ISTORIJA
Kai kuriuose laikraščiuose 

buvo paskelbtas vieno J. A. 
Daugmino pasakojimas apie pa
skutinį (prieš sovietų okupaci
ją) Lietuvos ministerių tarybos 
posėdį, 1940 m. birželio 14 d. 
Tas pasakojimas, matyt, “inspi
ruotas”. Jo aiškus tikslas — 
parodyti, kad p. A. Smetona no
rėjęs priešintis sovietų ultima
tumui, bet dauguma kabineto 
narių stoję už pasidavimų; to
dėl p. Smetonai nebelikę nieko 
daugiau daryti, kaip pasišalinti.

Daugmino straipsnyje labai 
pabręžiąma, khd už Maskvos ul- 
timatumo priėmimų ir už koo- 
peravimją su bolševikais dau
giausia stoję krikščionių demo
kratų žmones — Bizauskas ir 
gen. Raštikis. Tačiau Merkys, 
“smetoniškiausias” iš visų sme- 
tonininkų, taip pat pasisakė, 
kad ultimatumas butų priimtas.

Taigi pasirodo, kad kritinia
me momente “vadizmo” princi
pas, kuriuo buvo paremtas tau
tininkų viešpatavimas Lietuvo
je, visiškai susmuko. Kuomet 
Lietuvos vyriausybei reikėjo 
ginti krašto garbę, tai paties 
“tautos vado” paskirtieji mi
nis teriai atsisakė jį paremti!

Pagal savo paties pagamintų 
ir priimtą “konstituciją”, p. 
Smetona galėjo pašalinti visus 
nepritariančius jo nusistatymui 
mihisterius ir paskirti į jų vie
tas kitus.' Bet “tautos vadas”, 
kuris iš visos tautos reikalą u-

ku, kai p. Smetona ėmė “atos
togas”, ministerių pirmininku 
jau buvo paskirtas gen. Rašti
kis. Tai kodėl prezidento pava
duotojo pareigos teko Merkiui ?

Gen. Raštikis bandė suda
ryti naują kabinetą.

J ministerių tarybos posėdį 
gen. Raštikis buvo1 pakviestas 
po vidurnakčio (birž. 15 d.) ir 
jisai atvyko 4 vai. ryto, Smeto
ną pasiūlė jam ministerio pir
mininko vietą, kurią gen. Raš
tikis, “ilgai neatsikalbinėjęs”, 
priėmė ir sutiko organizuoti 
naują kabinetą.
' Naujasis premjeras taip pat, 
kaip ir p. Merkys, pasisakė už 
ultimatumo priėmimą. Tuomet, 
anot straipsnio autoriaus, min
tis apie pasipriešinimą Maskvos 
ultimatumui, atpuolė:

“Taip aiškiaį pasisakius se
najam ir naujajam Minis to
riui Pirmininkui, Kariuome
nės Vadui ir daugumai mi
nisterių už nesipriešinimą, 
mintis pasipriešinti buvo pa
laidota.”
O tada p. Smetona jau pama

tė, kad jam reikia “imti ato
stogų”. Gerai, paėmė; bet yra 
keista, kad jisai tuomet pasky
rė savo pavaduotoju Merkį, o 
ne gen, RaŠtikį, kuris jau buvo 
paskirtas ministerių pirminin
ku, vietoje Merkio, ir rūpinosi 
kabineto sudarymu!

Ministerių kabinetą Raštikiui 
belipdant ir pasisakius už pil
ną kooperavimą su Maskva, 
staiga atėjo žinia (apie 1 vai. 
popiet), kad gen. Raštikis “mi
nisterių pirmininku 
nas”; be to. Maskva 
kitus reikalavimus.

“Tos žinios”,
straipsnyje, “matyti, 
kiai nustebino Gen. Raštikį, 
ir ypatingai p. Bizauską. Gen. 
Raštikis, liųvėsi daręs vyriau
sybę, ir, kaip Merkys, kratė
si Ministerių Pirmininko pa
reigų.”
Čia kitas neąįškuinas. Pasiro

do, kad“‘Lietuva paliko be 
premjero, nes Merkį buvo pa
keitęs Raštikis, o Raštikis da
bar atsisakė, ir Merkys taip pat 
nebenorėjo grįžti atgal į prem
jero vietą.

Faktinai tai reiškė pilną val
džios pakrikimą. Anot Daugmi
no, Merkys dar bandė “tautos 
vadą” sulaikyti nuo važiavimo 
užsienin, “kaž kodėl (!) jį at
kalbinėjo ir prašė, kad neva
žiuotų.” Bet Smetona laikėsi 
savo nusistatymo tvirtai “ir 
apie 17 vai. išvažiavo iš Kauno 
Mariampolės linkui”, čia Sme
tona, iš tiesų, parodė savo tvir
tumą—“atostogų ėmimo” klau
sime; daug didesnį tvirtumą, 
negu svarstant sovietų ultima
tumą. ;

nepriimti- 
statė dar

skaitome
smar-

garbingai susmukusi rimties va
landoje, kaip ši pusiau-fašistiš- 
ka “tautos vado” diktatūra.
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karai ir POPIEŽIUS
Clevelando “L. žiniose” skai

tome:
“Kaipgi gali Popiežius pa

girti kad ir gero dalyko sie
kiančias demokratijas, bet iš 
esmės blogomis priemonėmis, 
karu. Jeigu karas arba žmo
nių žudymas, moraliniu at
žvilgiu, yra blogas dalykas, 
tai nežiūrint kad tuo organi
zuotu žmonių žudymu — ka
ru, atsieksi ir gero dalyko, 
bet pats karas kaip peiktina 
priemone ir liks peiktinas, 
kurios negali užgirti didžiau
sias pasaulyje moralinis au
toritetas —? Katalikų Bažny
čios galvai.”
Toliau tasai laikraštis, jau 

mus įvardindamas, kalba apie 
“nežinojimų” ir “blogų valių’ 
(ryšyje su tam tikra priesaika 
Lietuvoje). Bet tas “žinovas- 
truputį per drąsus.

Visai panašiai, kaip jisai, ra
šė apie Karų per 22 mėnesiu 
musų Maskvos davatkų spauda. 
Ji irgi smerkė karų, kaipo “or
ganizuotą žmonių žudymą” ir 
labai nedorą dalyką, — ir plū
do “Naujienas”, kurios sakė, 
kad demokratijos tiktai ginklu 
gali sustabdyti agresorius. Ko
munistai, šiandien jau taip ne
kalba, nes nuo birželio 22 d. 
(šių metų) jau ir Maskva ka
riauja. Dabar komunistų laik
raščiai rašo su didžiausiu en
tuziazmu apie “organizuotą 
žmonių žudymą”, (vykdomą 
Raudonosios Armijos, ir baisiai 
pyksta ant visų, kurie drįsta pa
kritikuoti bent vieną raudonar
miečių generolą.

Kad nereikėtų kartais apsi
versti ragožium ir Clevelando 
“žinovui” bei moralistui!

Jeigu jisai tikrai ką nors iš
mano apie istoriją, kurią jisai 
imasi publikai aiškinti, tai ji
sai, turi žinoti,.kad patys Romos 
popiežiai yra daug kartų šaukę 
žmones į karą ir rėmę karus — 
pa v. garsiuosius Kryžiaus Karus 
Palestinai išvaduoti. Kryžiuo
čiai, 'kurie užpuolė Lietuvą ir 
per šimtmečius teriojo, taip pat 
buvo gavę popiežiaus palaimi
nimą.

Ar tais laikais krikščioniška 
moralybė buvo kitokia, negu 
šiandien ?

KAS ATJAUS IR SUPRAS?
— Mintys Apie Karą —

Kas atjaus ir supras skausmą 
ir širdgėlą tų žmonių, kurių 
brangus artimieji pašaukti į ka
ro lauką — pražūva jo ugnyje.

Jeigu jau kartais būna lemta 
išlikti gyviems ir sugrįžti pas 
savuosius, kokių skaudžių ir 
klaikių karo praeities atsimini
mų tenka išgirsti iš buvusių ka
rių lupų.

Šalti šiurpuliai nukrečia ne 
i vjeną klausantis vien tik jų pa
sakojimų. O kas būna tada, ka
da visa tai reikia jiems patiems 
pergyventi? Tos karo baiseny
bės žmogų padaro nelyginant 
žvėrių, lyg kad jis butų bejaus
mis sutvėrimas, kuris viską ga
li daryti, kad tik jo apetitas 
butų pasotintas.

Gana gerai atsimenu vieną 
šiurpulingą pasakojimą per Di
dįjį karą buvu-jo caro armijoj 
lietuvio kariu, apie durtuvų ko
vą su vokiečiais. Tai esanti 
žiauriausia kova kokia tik jam 
tekę matyti.

O juk girdime iš laikraščių, 
kad rusų ir vokiečių fronte dur
tuvų kova vėl yra vartojama 
tik gal dar žiauresnėj formoj, 
nes žmoniškumas ir teisybės žo
dis jau po koja yra paminti.

O kas būna su tais, kurie 
nors ir sugrįžta rasdami lau
kiančius savuosius, tačiau palie
gę visam amžiui, be rankų be 
kojų ar šiaip be sveikatos, — 
palikdami tik našta visuomenei, 
skurdžiausiai ir vargingiausiai 
praleisdami likusią jau ir taip 
liūdną savo dalį amžiaus. Ne
reikia užmiršti, kad tai 
rinktiniai tautos sūnus,
čiausi ir sveikiausi šalies pilie
čiai, pačiame jaunystės grožio 
žydėjime kiekvienos tautos pa
sididžiavimas ir ateitis.

O ką iš jų padarė karas — 
ta skaudžiausia pasaulio žmoni
jos rykštė/kuri plaka begailes- 
tingai-visus į tą karo sukurį pa-:; 
tekusius? u -J .

Kaltininkai.
Ar ne grobuoniški tautų val

dovai — diktatorioi, norėdami 
savo plėšriuosius norus begali
nius garbės troškimus patenkin
ti, pavergdami tautas viena po 
kitos, įtraukė žpioniją į tą bai
siąją karo ūgių? Ar ne ant tų 
žiauriųjų valdonų gula didžiau
sia kalte nešanti pasauliui di- 
džiausį skurdą, vargą, ligas, irBet nereikia eiti nė į vidur

amžius. Ne taip seniai Italijos 
fašistai vedė užgrobimo karą 
prieš Etiopiją (kuri dargi yra 
krikščioniška šalis), ir Italijos 
dvasiškija, pradedant paprastais 
klebonais ir baigiant arkivysku
pais, fašistų armijas laimino ir 
meldėsi už jų pergalę.

Ar Italijos bažnyčia laikosi 
kitokių moralybės principų, ne
gu popiežius?

baisiųj ų

karas ry- 
žiaurumu? 
milionais, 

be 
kąs-

gyvybes 
gyventojus 

be duonos
menku drabužc-

vargą, skurdų ir 
tai,

nies kulkų, tai dalis tokių lieka 
nuvaryti į kapus tų 
ligų-

Visi žinome, kad 
tuose siaučia visu 
skindamas 
palikdamas 
pastoges, 
nio, su 
liu kęsti
alkį. Atsiminti tupėtume 
kad tos karo baisenybių aukos 
yra tokių pat širdį ir jausmus 
turinčių motinų vaikai ir kitų 
brangus artimieji, kurių liki
mas Širdyje ir jausmuose pada
rytų žaizdų niekada gal neuž
gydys.

Nebuvusiems karo sūkuryje 
ir patiems ant savęs nepatyru- 
siems jo baisenybių gal sun
kiau yra suprasti kiek skriau
dos pridaro kur jis pasisuka ir 
kiek atsiliepia tautai ar valsty
bei karo paliestai, taipgi at
skiriems jos individams. Vi
siems palieka neišdildomas žy
mes.

atsiini- 
niekuomet neišdils iš 

jausmų ir praeitojo Di- 
karo padarytas žaizdas 

širdyje. Jos gal niekada

buvo 
tvir-

Nors tas buvo dar vaikystė
je, tačiau tas skaudus 
n imas 
mano 
džiojo 
mano
jau neužgis. Kada žiaurusis ka
ras išplėšė musų šeimos mai
tintoją tėvelį, likome našlaičiai. 
Nepakėlėme vargų, skausmų ir 
rūpesčių prislėgtos motulės glo
boje.

Ar gi ne tą patį ir dabarti
nis karas neša žmonijai? Ar ne 
tokios pat bus jo pasėkos?

Mes motinos, auklėdamos 
jaunąją kartą turėtume gerai 
suprasti savo pareigą, kelti ir 
ugdyti jaunose širdyse doros, 
meilės artimo, pagarbos ir 
užuojautos jausmus visiems. 
Ga] tada pasaulis butų laimin
gesnis ir žmonija suprastų ką 
Jąi nesą karas, palikdamas am
žinas neišdildomas žymes.

O. V.

$47,000,000
Nesumokėtų Taksų

Kas nežinome iš musų, kad 
kur tiktai karė pašvaistė palie
čia, ten paplinta įvairios limpa
mos ligos, išguldydamos ištisai 
visas šeimas. Jei kuriems dar 
būna lemta išlikti nuo karo ug-

Cook apskričio iždininkas 
John Toman skelbia, kad iki 
rugsėjo 10-tos, Cook apskričio 
namų savininkai sumokėjo 
$172,000,000 taksais, žymiai 
daugiau negu pernai.

Bet $47,000,000 taksų dar nė
ra sumokėta. Tai daugiausiai 
taksai už didelius namus vidur- 
miestyje.

2 Xietubis $oe^joje |

Jurininkų unija “valosi” nuo komunistų
Komunistai dėjo labai daug pastangų paimti į savo 

kontrolę laivų statybos darbininkų ir jurininkų judėjimų, 
nes šita sritis turi didelę “strateginę” reikšmę krašto ap
saugos reikale. Obstrukcija arba sabotažas laivyne gali 
padaryti daug žalos kraštui. z

Klastomis ir intrigomis komunistams buvo pasisekę 
įsiskverbti į daugelį atsakomingų vietų tų darbininkų 
unijose. Bet dabar jos ima nuo jų valytis. Industrial 
Union of Marine and Shipbuilders Workers of America 
nutarė ateinančioje konstitucinėje unijos konvencijoje 
įdėti į savo įstatus pataisų, kuri ne tik uždraus komu
nistams užimti bet kokių viršininko vietų, bet ir būti 
unijos nariu. Reikia pastebėti, kad ši unija priklauso prie 
C.LCL

davo “pritarimo”, o kas nepri
tardavo, tą sodindavo į kalėji
mą arba koncentracijos stovyk
lą, — dabąr tos savo “konsti
tucinės” galios nė nemėgino 
vartoti. Jeigu Jus, vyručiai, ma
no “griežto” pasiūlymo nere- 
miate, tai žinokitės! Jus imkite 
visą valdžią į savo rankas, o aš 
važiuosiu į užsienį pataisyti sa
vo sveikatą!

Straipsnyje skaitome;
“Respublikos Prezidentas 

ima atostogų ir skiria savo 
pavaduotojų Ministerį Pirmi
ninką”
Kaip žinoma, savo prezidenti

nes pareigas p. Smetona pavedė 
p. A. Merkiui. Bet čia yra kas 
nors neaišku Daugmino rašiny
je. Jisai pasakoja, kad tuo ląi-

Bet jisai išvažiavo 5 vai. po
piet (“17 vai.”), t. y. už ketu
rių valandų po to, kai paaiškė
jo, kad nei gen. Raštikis, nei p. 
Merkys nebenori būti ministe- 
ris pirmininkas. O betgi jisai 
niekuo daugiau nebesirūpino, 
tik skubino įsusipakuoti daiktus 
ir išdumti! i

Amerikon atvykęs, p. Smeto
na gyrėsi pareiškęs “pasyvų 
protestą”. Bet čia nė per padi
dinamąjį stiklą negalima jokio 
protesto įžiūrėti. Atsidūręs Vo
kietijoje, jisai taip pat nė kar
tą nepravėrė burnos apie kokį 
nors “protestą”.

šiandien aišku, nė kitokiu 
valdžia nebūtų galėjusi apginti 
Lietuvą nuo bolševikiškos inva
zijos. Bet ląbai abejotina, ar 
bent kokia valdžia butų taip ne-

.......  . ■ M '................ =g
Tačiau unijos prezidentas, John Green (iš Camden, 

N. J.), pareiškė, kad jisai ir jo vadovaujamoji organiza
cija stoja už pagalbos teįkįmą Rusijai. Remti Rusiją, kuH 
ri kovoja prieš Hitlerį, yra vienas dalykas, Q toleruoti 
demokratijos priešus darbininkų judėjime — visai įeitas.

Mirė Petras 
Konchus

Kūnas kauntės Lavoninėje.
Ieško giminių

Sekmadienį, rūgs. 28 d., apie 
1 vai. popiet rastas negyvas 
Petras Konchųs.

Jis gyveno adresu 5515 So. 
Kildare Avenue,

Velionio kūnas tapo nugaben
tas j Cook kauntės lavoninę 
(morgue).

Petras Konchus atvyko Ame
rikon 1902 metais. Jis tuomet 
vadinosi Konczus. Paėjo iš Kun- 
taučių.

Policija ir koroneris turi ži
nių, kad 18 gatvės apylinkėje 
gyvena Petro Konch’aus švogev- 
ka.

Ji pąti, kiti velionio gimines, 
ar asmenyą pažinoję velioni ar
čiau, prašomi atlankyti kauntės 
lavoninę arba susįžįnoti sų< ko-i 
ronerio ofisu.

Kazys Boruta
RŪSČIOJI LAIMĖ

Daug kas savęs atsikanda 
jaunystės žalios rugiapiutėj.
Keikiu dienas tas ir valandas, 
kur lėmė poetu man būti.
Pareisiu kada į tėviškę pėsčias 
ir sustosiu po vartais ties gluosniu. 
Tada ištikrųjų užmiršiu eilėraščius, 
nes prakaitą žemės suuosiu.
Tada suprasiu tą laimę rūsčią 

, būti prastu artoju.
Iškelsiu poeto šlovę tuščią 

į į meilę žiemkenčiam ir vasarojui,
i Užmiršiu visokią nedalią,

kaip pernykštį sniegą, 
pamatęs, kaip želmenys želia 
ir kalas pro anšalą diegas.
Tada jei žodžiai burną pravertų, 
ta; ramus, įąmbųs, santūrus, 
kuriuos su meile aplinkui bartum/ 
kaip sėja artojai grudus.

t
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Iš Pietų Amerikos
J. Lazdauskas-ToHušis

SKANDALINGA) SUKLAIDINTOS “NAUJIE
NŲ” IR “KELEIVIO” REDAKCIJOS

Del “Dr.” P. šacikausko
(Tęsiny#);

Pranas Vikonis IH-čiojo Lie
tuvos Seimo atstovas nuo so
cialdemokratų, Raseinių gimna
zijos mokytojas ir politinis Lie
tuvos emigrantas, demokratas, 
yra tos draugijos kūrėjas ir dar 
daugiau — yra jai davęs gry
nai demokratiniai-kulturinės or
ganizacijos konstrukciją, ir pa
aukojęs nemažai liuosesnių va
landėlių sunkaus gyvenimo emi
gracijoje.

Mano kaltinimai vieši ir po
nas šacikauskas gali mane pa
traukti teisman jei ne tiesą ra-i 
sau apie jo asmenį.

“Naujienų” Redakcija, jei ne
patikėtų mano žodžiams, gali 
gauti informacijas apie U. L. 
Hufturos Draugiją Urugvajus-* 
Lietuva ir apie tuos, kurie jai 
vadovauja, pas Urugvajaus So
cialistų Partiją, adresu; Partido 
Sociahsta dei Uruguay, ealle 
Rio Negro 1269, Montevideo, 
Uruguay.

“Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos 
Urugvajus-Lietuva” Pareiškimas

Kad- skaitančioji visuomene 
galėtų aiškiai matyti, kad tasai 
“daktaras” (su paties “daktaro” 
išduotu sau doktorato diplomu) 
Pr. Šacikauskas, rašydamas 
spaudai visai nesivadovauja vi
suomenišku sąžiningumu, pra
šau perskaityti žemiau talpina
mą tos, Pr. šacikausko lupomis 
tariant, “komu-naciškos” drau- 

įgijus ^reiškimą, tr padaryti 
komentarus: ar jisai tikrųjų 
puola fašistus ir komunistus, ar 
socialdemokratus ir bendrai de
mokratiškumą, kultūrą ir laisvę 
ginančias bei proteguojančias 
organizacijas. *

Montevideo, liepos 20 d„ 19-11 
“Naujienos”, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois,
Gerb. “Naujienų” Redakcija:-

Skaitant Šiaurės Amerikos 
lietuvių spaudą, ypač demokra
tinę, teko užtikti koresponden
cijų iš Urugvajaus, kuriose sa
koma, buk Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija Urugvajus- 
Lietuva esanti kokių tai “komu- 
nacių” draugija, gi čia, Urugva
jaus lietuvių kolonijoj išeinan
tis komunistų dvisavai.raŠtis 
“Darbas”, šią draugiją* kitaip 
nevadina kaip “smeton-nacių” 
draugija.

šiedu dviejų ekstremų (kai
riojo ir dešiniojo) primetimai, 
prieštaraujanti vienas antram, 
aiškiai pasako, kad tuodviejų 
ekstremų puolamoji Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros D-ja Urugva
jus-Lietuva nepriklauso nei vie
nam iš dviejų, bet yra demo
kratiniai kultūrinė lietuvių or
ganizacija, kurios Centro Val
dyboje daugumoj figūruoja so
cialdemokratinių pažiūrų lietu
viai veikėjai, kurie priklauso 
net Urugvajaus Socialistų Par
tijai jau kelioliką metų.

Nesileisdami į polemikas su 
laisvės priešais — fašistais ir 
stalinistais, norime paaiškinti 
skaitančiąjai lietuvių visuome
nei, kad Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija Urugvajus- 
Lietuva yra vienintelė lietuvių 
draugija Urugvajuje, turinti 
acociacijos ir juridinio asmens 
teises, kaipo kultūriniai demo
kratiniai veikianti lojali šios ša
lies demokratinei santvarkai or-# 
ganizacija, pripažinta Urugva* 
jaus Respublikos Prezidento ir

Arba pas Praną Vikonį, ku
ris jau 13 metų priklauso tai 
partijai, yra tos partijos leidžia
mų periodinių leidinių bendra
darbis ir Bebelio Komiteto na
rys. Jo adresas. Sr. Francisco 
Vikonis, ealle Cebolletr 1385, 
Montevideo, Uruguay.

Tuomet “Naujienų” redakci
ja galutinai įsitikins, kad jos 
daro didelę žalą socialistiniam 
darbui, leisdamos socialistinia
me laikraštyje pulti socialistus, 
tituluojant juos “komu-naciais” 
ir tam panašiai.

Tiek artimieji, tiek tolimieji 
kolegos, šacikauskui bendradar^ 
biaujant “Naujienose” daro 
man, kaipo specialiam “Naujie
nų” korespondentui Urugvajuj 
priekaištus, bet apie tai turėtų 
būti aišku iš to, kas buvo ra
šyta apie Praną šacikauską “A, 
L. Balse” M. Šarūno, M. Kra* 
sinsko, pačios “Balso” redakci
jos ir kitų. Vieną pageidavimą 
draugiškai statau “Naujie
noms”, būtent arb^.. * arba!..

Švietimo Ministerio parašais 
gegužės 2 d., 1941 metais. Pir
moj eilėj stato kultūros darbą 
ir gynimą Lietuvos laisves bei 
nepriklausomybės, kurią patys 
pirmieji yra paskelbę savo de
klaracijoj Lietuvos socialistai, 
kurie ir šiandien patys pirmieji 
petis į petį stoja už nepriklau
somą laisvą demokratinę Lietu
vos respubliką, valdomą pačių 
lietuvių, bet ne Maskvos,' ha 
Berlyno ir ne Romos.

Ne “Raudona”, o “Graži”.
Socialdemokratams valdant 

Vienų, prof. Leonas, nors ir no 
socialdemokratas buvo, grįžę# 
iš Vienos, Lietuvos inokslo, vi
suomenes ir politikes žurnalą 
“Kultui^.” yra rašęs, kad kas 
bevadittų Vieną raudonąja, bet 
jis ją vadinąs gražiąja.

Mes taip pat manome, kad ii‘ 
Lietuvą, kaipo smulkių ūkiniu 
kų ir pramonininkų kraštą, val
domą socialdemokratų, taipgi 
galima butų vadinti gražiąja, 
nes socialdemokratai pasižymi 
tolerancija ir teisingu adminis
travimu krašto reikalų.

Tolerancija ir teisingas ad
ministravimas išugdo žmonėse 
pasitenkinimą savo krašto vy
riausybe, subrolina ir sujungia 
tautą kūrybiniam darbui be 
bizūno ir be teroro.

Kas gi galėtų primesti social
demokratijai, kad jinai kada 
nors ir kur nors butų norėjusi 
paversti bažnyčias arkly dėmia, 
šaudžiusi ar persekiojusi kunn 
gus ir visus kitus nesocialdemo- 
kratiškai mąstančiuosius?

“Nėra Suteršę Vardo0
Tie kurie žino, kad mokslas 

ir bet kokia žmonijos pažanga 
yra įmanoma ne šaudant Gali
lėjus, bet kovojant už laisvę ir 
gerbiant mokslo žmones, tie ži
no (o1 kurie dar nežino, turėtų 
žinoti)-, kad patys pirmieji ko^ 
voja už politinę, tikybinę ir vL 
suomeniško veikimo laisvę tik* 
taf socialdemokratai, iki šiaį 
dienai* nesutemę savo vardo# sa-, 
vo politiniu priešų krauju nei 
jų terorizavimu.

Kų Draugija Veikia.
Urugvajaus Lietuvių • Kultū

ros Draugija UrUgVajus-Lietuva 
nors ir nėra politiškai socialde* 
mokratjnė, bet ji randa reika* 
lingu vertinti socialdemokratinį

judėjimą ir didžiuotis savo na
riais, kurie, nors ir būdami sa
vo daugumoj politiškais buvu
sio Smetonos režimo priešinin
kais ir net politiniais emigran
tais — socialdemokratais, nesi
vadovauja politiniu kerštu, bet 
dirba dėl musų tautos gerovės, 
kai kurie iš jų net supažindin
dami Pietų Amerikos gyvento
jus su lietuvių tautos vertybė
mis, vietinėj ispanų kalba vei
kiančio] spaudoj rašydami apie 
Lietuvos praeitį, apie Lietuvos 
nukentėjimus, apie lietuvių nt 

slaviškumą ii* jį norą turėti sa
vo nepriklausomą demokratišką 
Lietuvos valstybę.

Turėdama savo salioųą vaidi
nimams ir šokiams, garsiaįįk 
bį paskaitoms, knygyną, etc., 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija Urugvajus-Lietuva 
kuo toliau tuo labiau plečia 
švietimo darbą. Ateinančiais 
metais pasiryžusi atidaryti lie
tuvių kalbos kursus lietuvių 
vaikams, jau yra pradėtas orga
nizuoti lietuvių choras, kuris, 

prisiruošęs, transliuos lietuvių 
dainas per vietines urugvajiečių 
radijo stotis; ruoš koncertus 
lietuvių ir kitataučių publikai, 
kas turės didelės reikšmės lie- 
tūyiškos kultūros ugdyme ir tos 
kultūros ypatybių parodymui 
kitataučių tarpe.

Plėsdama savo veiklą Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija Urugvajus-Lietuva, vis 
didesnės paramos susilaukia ne 
vien iš lietuvių visuomenės, bet 
taip pat ir iš Urugvajaus Socia

listų Partijos, nes tos partijos 
nariai, daugumoj intelektualai 
(profesoriai, rašytojai ir stib 
dentai), .vertindami šios drau
gijos pastangas, yra pasižadėję 
skaityti paskaitas mokslinio, 
politinio ir visuomeninio pobū
džio kiekvieną sekmadienį drau
gijos parengimų salione.

Prašo Knygų, Laikraščių.
Turėdami skaityklą, norime 

turėti kuo daugiausia lietuviškų 
knygų ir laikraščių, įvairiausių 
tendencijų, ir labai bu tume dė

kingi, jei sutiktumėte nuolat 
siuntinėti “Naujienas”, draugi
jai apmokant tik pašto išlaidas.

Laukdami paramos, pasilie
kame Jus labai gerbianti

Draugijos Valdybos vardu:
Julius Jazauskas, pirmininkas 
Bronius Steponis, sekretorius 
Juozas Babilius, iždininkas.
Adresas: Asociacion Cultural 

Uruguay-Lithuania, ealle Rio de 
Janeiro 87, Vilią dėl Cerro, 
Montevideo, Uruguay.

(GALAS)

— Myron Taylor, prezidento 
pasiuntinys prie Vatikano, šian
dien nusileido Londono aerodro
me. Jis sakosi bandysiąs sprę
sti Europos pabėgėlių proble
mą.

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatės vidurių uikietėjimu— 
iarnos neveiklios—skauda ralvą, nėra ener
gijos, palengvinkite sau ėiuo modemiškų 
budu—Kramtykite FEEN-A-M1NT. ši skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, iėvalyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti-—sekantį rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik

10c

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— VVHOLESALE 

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard* 0014

r

tsKIDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

jarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

Vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.
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Nori Sustabdyti 
Komunistų Veikimų 
Unijose

“Tebesiknisa Iš Vidaus”
INDIANAPOLIS, Ind. — Da- 

niel J. Tobin, AFL teamsterių 
unijos viršininkas, pasiuntė 
Kooseveltuh telegramą, kurioje 
ragina jį sustabdyti visą komu
nistų veikimą unijose ir šiaip 
juos aprubežiuoti kitur, Vokie- 
tijos-Rusijos karo laikui.

Tobin aiškina, kad komunis
tai kaip ir praeityje “tebesi
knisa iš vidaus” įvairiose orga
nizacijoje ir kelia antipatiją 
tarp darbininkų, ypač tarp ka
talikų, “prieš valdžios pasiryži
mą Rusijai duoti materialę pa- 
galbą.”

Tobin praeituose rinkimuose 
rėmė Rooseveltą.

Kelia Pieno Kainą 
Rockforde

ROCKFORD, III. — Trečia- 
dienį pieninės šiame mieste pa
kels pieno kainą 2 centais, nuo 
12 iki 14 centų kvorta.

Traukinys Sužeidė 
Harveyietį

HARVEY, III. — Traukinio 
ratai nukirto dalis abiejų kojų 
19 metų darbininkui iš Harvey. 
III., John Kunzai, 15626 Myrtk

avenue, Harvey. Nelaimė įvyko 
Illinois Central stotyje, prie 
Roosevelt gatvės, Chicagoje.

Du Prigėrė
Michigan Ežere

SHEBOYGAN, Wis. — Aud
ros metu didelė vilnis nunešė 
nuo laivo denio du Sheboygmo 
gyventojus, inž. Harry de Lisle 
50, ir Herbert W. Hainsfurther, 
(abu pramonininkai). Abu pri 

.gėlė.

Chevrolet Pakėlė 
Kainas 10%

FLINT, Mieli.—Naujieji 1942 
Chevrolet, automobiliai kainuo
ja $87 daugiau negu 1941 me
tų modeliai. Firma pake ė kai 
ujs 10%. (Visos agentūros Chi 
vagoj juos jau turi.)

Pasišovė 
Bemedžiodamas

H0MEW00D, III. — Chica- 
go Heights ligoninėje guli sun
kiai sužeistas homevvoodietis, 19 
m. William Jahns- Bešaudyda- 
mas paukščius, jisai sunkiai su
sižeidė sau galvą, kai šautuvas 
jam netikėtai išsprūdo iš ran
kų ir šovė atsimušęs į žemę.

Nubaudė 93 
“Gemblerius”

WILL0W SPRINGS, III. — 
Taikos teisėjas Henry Prindl

KOKIA NELAIMĖ — MERGAITĖS NEGALI MAUDYTIS

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Mount Holyoke kolegijoje, Massachusetts valstijoje, pritruko vandens. Študen 

tės dabar negalį nei karto per savaitę išsimaudyti. Skalbimą turi atlikti netoliese 
esamam ežerėly.

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 Nrdėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Mm jF. <ubeifci£f
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ Dt NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
1605-07 S o. Hermitage Ape. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
V • KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU tALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

s .

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Piace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds* 49<ih

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Namų Tel. VIRGINIA 2121

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524 
Rez. Tel. HEMlock 1643

priteisė 93 pinigų lošimo įstai
gų vedėjus ir tarnautojus užsi
mokėti $860 pabaudomis. Jie 
buvo suimti Ciceroj, Stickney 
ir Worth valsčiuje.

8 Apgavikai
Į Kalėjimą

Federalis teisėjas Holly nu
teisė kalėjiman, nuo metų iki 4,

8 is promoterius, kurie viliojo j 
pinigus iš žmonių parda'vinėda- 
mi kokių ten kapinių lotus. Jie 
išvilioję kelis šimtus tūkstan
čių dolerių.

Du Lietuviai 
Pasižymėjo Michigan 
U. Lošimuose

West Town State Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

MADOS

No. 4777—Kambarinė suknelė. 
Sukirptos mieros. Nuo 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, ir 48.

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

Sėkmingas 
Springvaleyiečių 
Išvažiavimas

žada Įsteigti >Savo Orga
nizaciją

HRugsėjo 21-mą d-, įvyko sėk
mingas sprin^valęyiečių — Chi
cagoje gyvenančiu lietuvių išva
žiavimas, A. Butcho Darže.

čia suvažiavo (ne tik Chica
gos lietuviai, kurie yra gimę ir 
augę Spring Valley, bet buvo 
svečių ir iš Spring Valley ir apy
linkės. rl ■ •

u
šis išvažiavimas buvo rengia

mas ne pelnui, bet susipažini
mui. Jis nusisekė gerai. Daly
vavo apie 500 žmonių, kurie 
linksminosi iki vėlybos nakties.

Turi Laikiną Valdybą
Vietoje buvo sumanyta suda

ryti tam tikrą springvalleyie
čių organizatyvį kūną, kad ir 
žoliaus palaikius draugiškumą. 
Tapo išrinkta laikinoji valdyba, 
kuri susideda iš sekančių asme
nų: John W. Pachanskis pirmi
ninkas; A. J. Petkus—vice 
pirm.; Bruno A. Smardack, se
kretorius ir Ben Survill, kasie- 
rius. Taip jau išrinkti 2 komi
teto nariai, būtent Sam Salų- 
skis, refreshments chairman, ir 
Peter Skanutis, Athletic chair-

Kužma ir Wistertas.
ANN ARBOR, Mich. — Mich

igan universitetas šeštadienį ati
darė footballo sezoną, supliek
damas savo tradicinį priešą. 
Michigan State universitetą, 19- 
7, 67,000 publikos akyvaizdoj.

Laimėjusio j komandoj lošė 
du lietuviai, ir ačiū jiems opo
nentai nedaug ką tegalėjo pa
daryti. $ L , t

Vienas jų yra Tom Kuzma, 
iš Gary, Indianos, kuris lošia 
fullback’o pozicijoje, o antras 
— Al Wistertas. chicagietis, 
tackle pozicijoje.

Vienas Kuzma padare savo 
komandai du “touchdowns”.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS 
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

Emergency: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

55% NUMUŠTA.
Nauji 4x6 iki 9x12 iki 12x18—$5—$59 

500 nauių 8x10. 9x12, 
$12, $18, $24 iki $49

checkercleaner:
WAREHOUSI

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karferį arba gaso bilą

NAUJA 
MA DŲ 

KNYGA

DR. C. Z VFZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sertdoj pagal sutartį.

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1Q31 W. iRfh St. «etnH Mnrgąn St.

< Vajandof? puo 10—12 pietų Jr 
nuo 7:30 Vatrvnlr. idbKvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublic 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Telefonas YARDS n994

Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAKOS 1373

man.
Rengs Vakarą Vas. Męnesi
Tapo išrinkta komisija iš Ben 

Survill ir Sam Saluskio, kurie 
surengs pasilinksminimą kada 
nors ape vasario menes’, 1942 
m.

Atrodo, kad iš šio išvažiavi
mo pasid^ys iš Spring Vaiky 
kilusių lietuvių organizacija.

« . K L . >

— Steponas Narkis.

Daug Sveikų 
Žmonių Proto 
Ligoninėse

KAINA 15 CENTŲ DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 75T2 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, DL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No ..... .......

Mieros — per krutinę

Valstijos Gerovės departa
mento viršininkas Rodney Bran- 
don skelbia, kad Illinois proto 
ligų ligoninėse yra datig žmo
nių, kurie visai sveiki. Kode’ 
jie buvo ten laikomi, nežinia.

. ' . • z

IJ 39,835 ligoninių įnamių, 
bent 10% reikėtų paleisti na
mo.

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
miis. Siųskite savo orderius!

Vardas

Adresas

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

‘ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th
_ _________________ Telafenaa YARDS MM.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
■ ii * '«'■....... L "iii. >

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

dnnrin naudn d oi t n
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Valstija



Pirmadien., rugsėjo 29,1941 NAUJIENOS, CMcago, IH.

Chjcagog Žemaičiai 
Rengia Jubiliejinį 
Koncertu

Augą jiarįais, turtu; plečia 
savo veiklą

Rugsėjo 17~Ją ęj. įvyko le
maičių Kultūros Klpuhu susi
rinki mas, HąHyvood Inu sve- 
ląiųęįę, ^417 W. 4$rd St.

Susirinkimas buyo skaitlin
gas ir tvarka pavyzdinga. Nu-

padarys knygų peržiūrėjimo 
komisija.

Programai susirinkimuose
Taipjau via; kliubo ųarįąi-.ės 

įsitėmykite, kad nuo dabar po 
kiekvieno kliubo susirinkimo 
bus programas.

Sekančiame kliubo susirin
kime pasižadėjo programą* iš
pildyti kliubo narys Juozas 
Grušas su savo muzikantų gru
pe. Sekantis susirinkimas įvyks 
spalių 15 d. Holiywood svetai
nėje. —Steponas Narkis.

Jaunam žmogžudžiui mirties bausmė f

tarta daug svarbių tarimų dėl 
kliubo labo ir užsibrėžta plati 
veikimo jipija ateičiai.

Lap^r. ?3-čJą

Norite Ilgai 
Gyventi? Štai Kas

Komisija pranešė, kad kliu- 
bo 3-jų metą gyvavimo jubi- 
hejjnjs yakaras )yyK$ lapkričio 
23-čią d. Hojiyyvo.ųd svetainėj, 
2417 W, 43rd $t.

Reikia Daryti
J------------ 1

67 Metų Mokslininkąs Duoda 
Patarimus.

.. ................................................... .
' ' :1JBUS1NESS ”CHANCES
 

BARJ3ĘR SHOP pąrdavimui.; 
Kaina $90. Renda $10. Paimamas 
kariuomenėm 1803 W. £$(th St.

PARPĄVIMUI MEAT MARKET 
kartu su nuosavybe, susidedančia 
iš 2 kitų krautuvių, visų parenduo- 
tų. 8240 $°. Rąziųe Avė., TRIangle 
5664.

TĄVįERNA AF BAHBĘJINĖ esan
ti 1Q44 V7. 6^'tli St. 2 ąąkštų mū
ras, k.r^ųikąyė b 4 kambliai, 2-me 
aukšte 5 ir 4, šjymo šilįpįia. $9,500. 
Matykite sąyminką 1 aukšte.

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
,:u pęjąą^as duędančių nąmu ar be 
nąmb. T.ejefonuokite po 6 P. M. 
Grovehill 3292.

'f |Į

Vakaro programas dalinai 
jau yra prirengiąs. Daiyvąus 
chorai, solistai ir akrobatiški 
aktoriai. Atsilankys uniformuo-
ta grupė žemaičių Grenadierių, darbštus.

Ajiton J. Gąrlson, Cliicagos 
Universiteto mokslininkas yra 
67 metų aujžiąus, jau nebejau
nas, bet smarkus, apsukrus ir

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
1QO yĄJKYNJJ IR MĘ^ĮN^J 

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

TRIANGLE AGENCY,
25 EAST JACJCSON BLVD. 

Kąnball Bldg., 13-tas Aukštas.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui ______

PĄRSŲJUODA 60 AJiRy FĄtfMA. 
Netoli mojcyjdos, prie svarbaus ke
lio, netoli miesto. Yra elektra, gy
vuliai, mašinos, šaukite

GROvehill 0391

GERAI ĮRENGTA 80 AKRŲ fa: 
ma. Katedžius prie ežero, geras mn • 
džiojimas ir žuvavimas. Box 43, 
Three Lakęs, Wis.

CANVAS BASTER RANKOMIS. 
Tryon maker rankomis^ Rankovių 
siuvėja mašina. Globė Tailoring Co., 
208 »W. Monroe.

2 (BERNIUKAI, PABAIGĘ pradi
nę njokyklą, kaip pagelbininkai dirb
tuvėle. Gera proga pakilti aukštyn. 
303 ^V. M.onroe, 3 aukštas.

Bus juokų iki ašarų.
Jąu pirmiaus kiiubas pasky

nę tinkamą &u;uą pinigų pa
rengti kliubo nariams-ėms su
sipažinimo išyažiavimą. Jei val
dyba suspės surasti tinkamą 
vietą, toks išvažiavimas įvyks 
trumpoj ateity.

Žemaitiškos patrovos
Bus kepamos bulvės, silkes 

jr kitokios žemaitiškos “pečien- 
kos”. Na, o apie žemaitišką 
kaltinį, “patarmažą” iiėrą ko 
kalbėti. Musų gaspadinės turi 
gerą patyrimą. Ir viskas bus 
veltui kliubo nariams.

Jei valdyba nesuspės to pa
daryti laukuose, tai pąpąšJos. 
vaišės įvyks svetainėje.

Kalbėdamas biznieriam Sher- 
man viešbutyje jisai pareiškė, 
kad mokslas rodo, jog palinki
mas ilgam amžiui yra paveldė- 
jamas. Kai kuriose šeimynose 
žmonės paprastai ilgiau gyvena, 
kitose trumpiau.

Nepersivajgyh.it!
Bet tai ne pilnas atsakymas. 

Žmogus, kuris sulaukęs 40 me
tų amžiaus eina riebyn, ir turi 
palinkimą daug valgyti, savo 
amžių trumpina. Carlson paste
bėjo, kad “daugiau žmonių at
neša sau mirtį persivalgydami 
negu badaudami.’' Prie gyveni
mo trumpinimo prisideda, be 
to, neprotingas gyvenimas, ne
sisaugojimas kūno užnuodiji-

CJi^cagos teismo džiurė atrado kaltu ir paskyrė mirties 
bą.uswę- Bylą besyąr^t.ąnt, Sąwickj pąd.ąrė lažybas su 
bailifu, kąd jis gaus “elektros kėdę”. Bajlifas sakė, pąd 
ne. Lažybas darė iš pakelio cigaretų. Paskelbus sprep- 
dimą, Sawicki tuoj pareikalavo laimetį cigaretų. Pa
veiksle matome bailifą duodant nuteistajam jo “laimė-
• • MJ imą •

DRAFTUOJAMIEJ1, armijos me- 
wu jraiAv. jciic-1 (likalis korpusas .var.toja masažistus.
Rastis: išeinam į savo namą. Užpa-! $67 kas menesį. Išmokite masažo. 5 
kaly kambariai pagyvenimui. Ren- privatiškos pamokos. Mažai kaŠtuo- 
da pigi. 4414 $o. Rockwell St., tel. Ja- Graduate Masseur. Victory 8435.

* 8-9 P. M. 1316 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERŲA Brigh- 
ton FarXe- J^bnįs yra geras. Prie
žastis: i§< ‘ f' 1’.. 
kaly kambariai pagyvenimui. Ren

REAL ESTATE FOR jSALE 
Namai-Žemė Pardavimui

REAL ESTATE ĘARGENAS
PALIKIMUI IŠLYGINTI

Įpėdiniai padarė žemą ,kainą 2 
aukštų murui, kurs vartojamas kaip 
4 po 3 kambarius flatai. Pečiaus ši
lima, beismentas, rendos $96 į me
tus, 68o3 S. Green St. Atiduodamas 
tik už .................................. $2950

Apžiūrėjimas pagal Susitarimą 
S1MS of McCLUNS 
217 W. 63rd Street 

Went. 1845

Reikia žymėti, kad prie kliu mų.

Lafąyette 0792.

PARDAVIMUI: Irving arti Aus- 
tin? 6 • kambarių madinis namas, 
karšto vandens šilima. Rockvvood, 
inęuliuo.tas, 2 karam garažas. Pui- Gerįausias mokestis. Modem Hotel, 
kiame stovy. Lengvi išmokėjimai. '
Walter Cording, 3806 Irving Park- 
Road. Irving 2915.

VYRAI IR MOTERYS darbinin
kai visokių rųšių darbams — vieš
bučiuose, restoranuose, įstaigose.

WAUKEGAN, ILLINOIS, šešių 
ąpartmentų muro na,mas pardavi
mui; 2 lotai, 50X360 kiekvienas. 
South Side, 1425 T.enli* Si.

879 N. State. 3 AUKŠTŲ

bo prisirašo nuo 10 iki 20 nau
jų narių kas susirinkimas. 
Kliubo narių skaičius bus pa
skelbtas baigiant metus. Tą

Be to, žmogus ar jis 60 ar 
senesnis, kuris gali pasiimti 
pensiją ir mesti darbą, nepri
valo to daryti. Koks senas žmo
gus nebūtų, jis turi būti užim
tas, turi dirbti.

Rado Nušauta
lt

Bridgeportietį
Augustą Shimkų

Buvo plieno darbininkas

BRIDGEPORT. — Adresu 
724 West 31 st street,- buvo at
rastas negyvas bridgeportietis 
lietuvis, Augustas Shimkus.

Velionis buvo nušautas.
Prie kūno gulėjo revolveris, 

todėl policija spėju, kad jisai 
nusižudė.

Sliimkus buvo 48 metų am
žiaus ir dirbo plieno dirbtuvėje.

WPA Kels Algas 
Darbininkams

Staigiai Mirė
Stanislava Grigiene
fi__________________

Mirtis ištikę ją šeimininkaujant 
vestuvėse.

GERA TAVERNA greitam parda
vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armiją. 1726 So. 
Hals.tęd.

PARSIDUODA TAVERNA labai* 
pigiai. Nauji fikčioriai. Lietuvių ap- 
gyventoj kolonijoj. Geras biznis. 
2656 W. 69th St., Republic 8879.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PAĘDAVIMU1
muro namas, susidedąs iš 7 apart- 
mentų. Parduos pigiai iš priežas
ties ligos. 913 W. Cullerton Street. 
(20th St.) arti Halsted Street.

JAUNOS MERGINOS dirbtuvei. 
Geros, pastovios algos. Chįc form, 
533 S. Market.

ELŽBIETA GRA2ĮAyiČIEN£ 
po tėvais šimkevičiutė

Gyveno 3307 Emerald Ąve
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 27 dieną, 11:45 
valandą vakaro 1^41 m., su
rukus senatvės; gimus Šiau
lių apskrity, Šidlavos para
pijoj. Paliko dideliame nuliū
dime dvi dukteris, Oną 
Rynkszlienę, Stanislavą Mi- 
niat, žentą Mykolą, sūnų Ig
nacą Ųražiayičįą, 10 anūkų, 
8 proanukus, 4 brolio sūnūs, 
Antaną Vladislovą, Stanislo
vą jr Frąųciškų Šimkevičiųs, 
5 brolio dukteris, Oną Bra
zauskas, Julijoną Bagočanski, 
Hetty Tietz, Elžbietą ir Sady 
Šimk-Vičius ir daug kitų gi
minių. Kūnas pašarvotas Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė.

Kaidotuvės įvyks antradie
nį, rugsėjo 30 dieną 9:00 v. 
ryto iš koplyčios į fiv. Jur
gio parapijos bažnyčją, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Elžbietos Gražia- 
vičienės gimines, (Jraugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jąi paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs, žentas, 

Anūkai ir kitos giminės
Pata^nąuja laidotuvių di

rektorius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

T0WN OF LAKE. — -‘Turiu 
J?.ombą Jpšeųj.uj”, suriko jauna 
jųioterjškė departamejjtiųėj 
krautuvėj prie 47tl; ir Ashland. 
Nusigandę žmonės išbėgiojo į 
yjsas puses, išėmus detektyvą, 
kuris moteriškę nutempė į arti
mu policijos nuovadą.

Ten pasirodė, kad ji yra 19 
metų Marjorie Burns, 4160 El- 
lis. Bešvęsdama pirmas vestu
vių sukaktuves alinėje ji trupu
tį nusigėrė. Teismas ją nubau
dė užsimokėti $1.00 pabaudos ir 
pasiuntė namo.

WPA administracija Wash- 
iitgtone skelbia, kad netrukus 
pakels algas visiems, pašalpos 
darbininkams, po $10 mėnesiui. 
Prie 
dar 
nių.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
3:30 vai. ryto dėl širdies atakos 
staigiai mirė Stanislava Grigie
nė.

Ji gyveno Town of Lake apy
linkėje adresu 4530 S. Paulina 
St., o mirė adresu 7004 S. Tal- 
man St. (Ntfafiąuette Pa^ke), 
šeimininkau(lama vestuvėse. 
Buvo apie 64 metų senumo.

K,ai Grigienė staigiai susirgo, 
buvo pašaukti’Dr. Simonaitis ir. 
kun. klebonas Baltutis. Jie, at
siskubinę, ra<Jo ją,jau mirštant.

Grigienės (eta atvažiuoja jš 
.Grand Rapids, Mieli., į Chicagą. 
J i ^upipsis, .į^jdotųvėmis.. ., < *

* Velionės kūpąs atgabeptas į 
1. J. Zolp koplyčią adresu 1646 
W. 401h S t. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau.

. PARDAVIMUI TAVERNĄ JR 
restoranas, 8665 Vincennes, kam
pas Hals.te.d ir Vincennes. Flatas 
viršuje, jįjarue Ikaras, pilnai įren
gta virtuvė. Vis^ ęlektyrikinė pefri- 
geracija. Tas pats savininkas 7ta 
metų.

OPERUOTOJOS, single needle, 
.power mašinos. Geriausios šmotų 
darbui ratos. Pastovus darbas die
ną ar naktį. Turi skaityti angliškai. 
Mes laviname jus. Kreipkitės 4-me 
aukšte 624 )V. Adams.

AMB1TIŠKOS MOTERYS: ar no
rėtumėte padauginti savo pajamas? 
Mes galime tai padaryti jums labai 
lengvai, šaukite CENtral 0748 dėl 
appointmento. Miss Shay.

ne-PARDAVIMUI n = 
grosemė ir market,

WPA projektų Amerikoj 
dirba apie milionas žmo-

Windsorams Chicago 
“Labai Patinka”

jkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
t HnR ® Gėlės Mylintiems M

*■ 11 n n Arestuvėm?’kietoms, Ląidotu- 
įvėms, P a p ti o š i- 

mams.

k 4180 Archer Avenue.;
Phone LAFAYETTE 5800

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
LOVEIKIS TVi»asPaMulio
——nr Dąjis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams.
$316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308 ±XXXX±XXXXXXX

N

g^xxx'xx*x xxxirxx*xrxxxxxxx*<

A. -f- A. 
ONA GRAVIENĖ, 

PQ tėvais Nanortonaitė 
Gyy.eno 4177 Ąrcjher Avė.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 28 d. 11:50 vai. 
ryto 1941 m., sulaukus pusės 
amžiaus; gimus Trakų ap
skrity, Žiežmarių parapijoj, 
Kibučių kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko di
deliame nubudime vyrą Jo
kūbą, dukterį Julijoną, bro
lį Zigmohtą (Frąmingham, 
Mass.), du pusbrolius, Ray- 
mondą ir brolienę Constance 
Nanortonius ir Juozapą Sa
vicką, pusseserę Emiliką ir 
švogerį Vincentą Pabonius 
.(Hobart, Ind.) ir kitas gimi- 
nę$. Kūnas .pašarvotas Liu- 
levičiaus koplyčioje, 4348 S. 
CĮąliforjiią Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 2 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švenčiau
sios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, q 
iš ten bus nulydęta į šv; Ka
zimiero kapines.

Visi a. ą. Onos Gražienės 
giminės, drąugąi ir pąžįstą- 
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
-yyras, DukXė, Brolis, Pusbro
liai, Pusseserė ir kitos ,Qim.

Patarnauja laidotuvių di
rektorius Antanas M. įPŲi.lĮJps 

/Tel. Yards 4908/

^eštadieųio rytą tūkstančiai 
c4)icagiečjų susirinko Union sto- 
jtyj,e sulikti, o N.o.rjthvv.estern 
Stotyje išleisti buvusį Ang ijos 
karalių Windsorą ir jo žmoną. 
Praleidę čia tik kelias valandas, 
jie išvyko į Calgary/ Alberta, 
Kanadoje, kur turi dvarą.

Sve.čiąųjs 4»jes.t.ąs ląbąj jjvtj- 
ko. Wind^oj* Chiuągoj H^^ų.yo 
buvęs D.Ų.0 DJkCkų.

$73,000 Priklauso 
Gaso Vartotojams

Galima Pinigus Atsiimti Iki 
Kovo 1, 1942

CJiicagoą giiso bendrovė (Pęo- 
plęs Qąs Light and Coke C.o.,) 
prancš.ą, kad ji turi pluoštą, če- 
kjų, suųioj $7^90, kurie pri- 
klauso gaso vartotojams Chicą- 
goje. Tai dalis pinigą, kuriuos 
kompanija turėjo sugražinti kai 
teismas panaikino neautorizUo- 
tą kainų palcėljmą.

Pinigus galima atsiimti ne- 
vėliau kpy<0 L įteikia
kr.eipjis j gaso kQWJW)ijos raš- 
tjpę.

Atšaukė Zurio 
Diena

Apiplėšė Ayąjmė8 
Krautuvę

GREITAM 
brangiai 
Elektrikinė refrigeracija, 2 gyve
namieji kambariai. Pilnas švarus 
stakas. 8111 S. Chicago, Saginaw 
2266.

' SITUATION WANTED 
leš^oJDarbo

PAIEŠKAU DARBO prie bįznia- 
vų žmpnių. Su gyvenimu ir val
giu. Mary Korist, 659 W. Fairfield 
Blvd. Normai ,6681,

COĄLt—W00D—OIL .
Angly^r-Malkos Aliejus

GARAŽAMS gera proga: parsi
duoda 6 bačkos alyvos dėl automo
bilių numerio 10—20—30—40. Pa
šaukite Yards 1236, 830 W. 35th St.

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7%c galionui (150 gal. kiekiais).
Furnaėe aliejus

6V2 c gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

7653 S. Ląflin STE. 0370
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui.

CIO Raštinę 
Town OI Lake 
Policija Saugo

Bijo Bombos

geriausias,

T0WN OF LAKE.
policistaj iš New City nuova
dos p.atroliuoją C JO sj<erdyjd«9 
unijos raštinę ad.
Marshficld avenue-

Še

4758 South

VIEŠBUČIO TARNAITĖS
Kreipkitės j šeimininką (house- 

keeper). 244 E. Peargon.

8 KAMBARIŲ NAMAS, 4 mieg- 
ruimiai, didelis atikas, gaji būti 
vartodamas kaip Rooming Housc. 
$1000 cash, balansas išmokėjimais.

' 7712 So. Emerald Avė.
---------- j,--------------------------------- ------------------------------------------------

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus/ lotus, farmąs ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais, tyęrinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnįępa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MOTERIS NAMŲ DARBUI, pa
prastas virimas, gyventi vietoje, 
prižiūrėti senyvą moterį. Geras mo
kestis. Mansfield 6665.

KIŠENIŲ SIUVĖJOS, prie kel
nių, taipgi specialios mašinos ope
ruoto] a prie kelnių. 4<J2 S. Market, 
8-tas aukštas.

MERGINA VALYMUI. Privati
nė sanatorija^ 8 valandas dienoje. 
Alga, pilnas užlaikymas. Telefo- 
nuokite skelbėjų sąskaitom Wil- 
mette 1662.

SKALBYKLOS DARBUI prašy
toja, patyrusi. Privatinė sanatori
ja. Aalga, pilnas užlaikymas. Tele- 
fonuokite skelbėjų sąskaitom Wil- 
me.tte 16.02.

PATYRUSIOS operatorkos. Vie
nos adatos mašina. Prie bathrobes. 
P.ąstovus darbas, geras mokestis. 
Chicago Barthrobe Corp., 506 So. 
Wells.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

TAILQR: PAIEŠKAU partnerio, 
vyro ar moters, prie siuvimo, taisy
mo, valymo draoužių. Vienam sun
ku. Gera apylinkė. 2019 Ganalport 
Ąve., Chicago, III.

Del blogo oro “John T. Zurjip 
Dieną”, Jcųri vąkar turėjo įvyk
ti LiJjerty Pąrže, buvo atidėtą. 
Ji įvyks kitą ^ekniądiejiį, toj 
pačięj vietoj.

NORTHSIDįĘ. — ^efįterson 
Pąr.ko policiją ieško d-yįejų 'ban
ditų, kurie įsi^rę.vė į ąyąjlinės 
krąųtuyę, ąd. 4020 Mjfl^ukec 
.ąyenue, ir atėmė $3^’q pąo me- 
nadžeriaus Louis Pąbonlę,

viena Mrs.
kad ji gavo

“ne-

Namo savininke, 
P. Sikora pranešė, 
anonimišką pranešimą, jog 
trukus prie namo bus numesta 
bomba.”

ANIMĄLS—DOGS—BIRDS—PJETS 
Gyyuliai—Suny8-—Paukščiai etc.

norime pirkti
I£anarkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue

HEMlock 7673. ,

Rytoj Laidoja 
Antaną Wistortą

MARQUETTE PARKE, iš prie
žasties mirties, parsiduoda 6 kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų 
gąradžius. Teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas. įmokėti $1,000.00. 
Randasi ant Roc.kw.eR St. netoli 
63rd Street.

Turime visokių kitokių bargenų, 
namų ir farmų, galima pigiai pirk
ti arba mainyti. C. P. Suromskis, 
6921 S. Weštern Ąve., Telefonas 
REPublįc 3713.

GERAS''BARGENAS
2 flatų muro namas po 5 kamb., 

karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, tarp 69 ir 70 So. MaPle" 
wood Avė. Klauskit savininkų,

2719 )¥. 6$th St., Chicago, Rl.
G. R. Petrauskas

' VVHOLESALE FURNITURE

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 6Q%. Mes pristatome bile Jcųr 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau

I informącijų. Vien tik nacipnąliai 
žino,mi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,"' 
6343 $0. Weętern Ąy/e.

Chicago, III. Tel. REPublic .6.0.51

SCHOOLS A^ INŠTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ J 
Dėmėsi*?, Vyrąi jr Bernijųkąi!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
(Jarbo? Savam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaip amatą. (Jęras mo
kestis Nvelderiams, šalis reikalauja 
welderjų apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. Šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas welderių. Dic- 1 
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, teJefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELD1NG SČHOOL

5428 S. Ashląnd Avė.
Phone Prospect 0056

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

___
Geriausi Pirkiniui 

ChleRgoje
JUS NUSTATOTE SAVĄ 

J^AĮNA
S.ędan ...........
&edąp .........
S eįdąn ...........
Ooųpe ...........
Sedąų .....

1933
1933
1934
1934
1935
1935
1933
1936
1937
1933 Olds Sedan ’..... .....

150 Kitų Pasirinkimui.

Chevrolet 
Plymoull? 
CKeyrolet 
Clreyi’ęlet

Chevrolet

.? 
? 
?

V 
? 
?

AVENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdarą (vakarais ir sekmądieąiaią >

Paj-davimuj ĄrJ)R 
Mainytoji

(ąrjti 42nd &t. jr Dre^ej Hlyą.)
DVIEJŲ AUKŠTŲ mųras su 

(beismenių, -?L kambarĮąi j-me 
ąukšte Jr 5 kambariai 'jĮrine 
aukšte, vonios, prąu&Ųs ętu- 
buonys kiekvįekąme mleįg- 
rųįmy, visos ąžuolo grindys, 
arkos, štymu apšildymą?, ąu- 
tom.atjnė karšto vandens tąn- 
ka, 10 pėdų aukštumo ęejpejn- 
tVotąs ' ;heismeų,tas, uždaryti

-Įima vaitoti kaip du flhjtus.^ 
$500.00 įmokėti, likusius mė
nesiniais ' išmokėjimais. Tro
besiu d^b^r ^tuščias. Jr vįsi^ai, 
pėr raišy tas, gatavas užėmimui 

' tuojąų. Dėl tolimesnių infor
macijų šaukite Mr. Pat pb 
numeriu Cąnal 5465.

WestIš koplyčios ad. 2322 
lllth street, Mount Greenwood 
kapinėse rytoj laidojamas Chi- 
cagos Southsidės gyventojas, 
Antanas Wistortas, nuo 1091G 
South Kedzie avenue. Jisai mi-. 
re palikdamas žmoną Pauliną ir, 
sūnų Robertu. Laidotuves 3 vJ 
p.p. į

Apskričio teismas Chicagoj 
priteisė Alton gelžkelį sumokė
ti $50,000 savo buvusiam dar
bininkui yernpr. Wįeting, 42, j 
i$ pioomingtęn. J11. jL$40 me
tais traukinys prie W;lmipg^u- 
po, Ilk, nukirti) jąm dešinu ko-

FURNISHED ROOMS--TO RENI’ 
______ Gyvenimui Kambariai______

KAMBARYS ANT RENDOS DĖL 
vyrų, su valgiu, visi patogumai, ge
ra transportacija, 10LO W. 69 St., 
Tel. Normai 5842.

TO RENT—WANTED " '
Ieško Renduoti ____

RENDON STORAS. Tinkamas 
bile kokiam bizniui, bųčęrnei, gro- 
semei, beauty shop ar tavernai, 
steam h,eat, kambariai gyvenimui. 
4516 S. Wąshtenaw. Lafayette 3373

GREIT IR PIGIAI į 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ ( 

Mėnesiniais atmokėjimais l 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

$2,500 REIKALINGĄ dėl pirmų 
morgičių ant Chicago Heights pra- 
pertės iš privatiškų žmonių. Dėl 
informacijos gaukite Čąlum^t 6892.SUSIRINKIMAI ;

LIETUVIŲ KEISTUČIO JCliųbol 
Choro reguliaris’ mėnesini? susi-’ 
rinkimu įvyks pirmadienį, rųgs.| 
29 d., kaip 7:30 v. v^ Hollyvv.obd 
svetainėj, 2419 W. 43rd street. Vi
si nariai prašomi būtinai atsjląn- .. . . , __ •
kyti, neš bus 4al,8 -svarbių reikalų randasi jq znjona Marta B; 
aptarti, kaip apie choro rudeninį ria matvt
šokį, kuris įvyjes spalio JI 4. b* tt. 1

Lucille S. Dagis, rašLJnis, f827 6.' Halsted St.

PER^ONAL* 
Asmenų Ieško

LOŲIS BANIS norėtų tą?oti, kur 
__ndasi ję žipona Marta Aąnis, Ku
rią paskutini kartą matyta rugsė
ju 24 d. Kas žino ąpie ją, mąĮonė.- 
kite pranešti joj» vyrui Ųoųįs Ba
is, 48Ž7 6/ Halsted St

Nepersivajgyh.it


NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., rugsėjo 29,1941

ĮSPŪDINGAI ATIDENGĖ PAMINKLĄ 
MARIJAI JURGEUONIENEI

Keli šimtai Dalyvavo Iškilmėse, Nežiūrint 
Niūraus Šalto Oro

“PASAKYKIME MUSŲ JAUNIMUI, KAD 
TAUTA IR ASMUO PASIEKIA AUKŠTU
MOS TIK PER APŠVIETĄ IR DARBĄ, IR 
KAD TAI, KĄ JISAI ŠIANDIEN TURI, 
YRA NE JO, BET TĖVŲ SUKURTA.

MARUTĖ”
MARIJA JURGELIONIENė 

1887—1939
BRANGIAI VELIONĖS ATMINČIAI

. —DRAUGAI

Tai žodžiai iškalti pilko gra
nito paminkle, kuris vakar po 
pietų buvo atidengtas ant Ma
rijos Jurgelionienės kapo, Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse.

Niūrūs ir šaltas buvo oras, 
vienok prie veliones kapo susi
rinko keli šimtai žmonių daly
vauti paminklo atidengimo iš
kilmėse, kurias surengė pamin
klo statymo fondas.

Į jas specialiai iš Indianapo- 
lis, Ind., buvo atvykęs velionės 
sūnūs, Vladas Jurgelionis. Su
sirinko kapinėse artimiausi 
Marijos Jurgelionienės draugai 
ir bendradarbiai taipgi didelis 
būrys kitų lietuvių ir kitatau
čių, kurie velionę pažinojo iš 
jos darbų ar asmeniško kon
takto.

Paminklą atidengė dvi jaunes 
lietuvaitės, Wenetta Grybaitė— 
lietuviškame tautiškam ir Leli
ja Baronaitė, fondo pirminin
kei p. Norai Gugienei pasakius 
trumpą dedikaciją. P-lė Baro
naitė atstovavo Amerikos jau
nimą, o p. Grybaitė — Lietu
vos.

Keturios Kalbos.
Kalbas apei velionės asmenį 

ir darbus pasakė ‘‘Naujienų” re
daktorius Dr. P. Grigaitis, p-lė 
Narmontaitė, artimiausia velio
nės draugė Elena Radziukynie- 
nė ir Antanas Vaivada, iš “Nau
jienų” redakcijos.

Dr. Grigaitis pažino velione 
dar iš Lietuvos laikų, kuomet 
ji tebelankė gimnaziją (Mintau
joj). Pagyvenusi Paryžiuj, vė
liau Škotijoj, velionė atvyko į 
Ameriką. Pirmiausiai ji dirbo 
Immigrants Protective League, 
o vėliau “Naujienose”, kur per 
kelis metus prieš mirtį ji ėjo 
administratorės pareigas, ir re
dagavo savo įsteigtą Moterų Pu
slapį.

P-lė Narmontaitė kalbėjo a- 
pie “Mariją Jurgelionienę — 
motiną”, p. Radziukynienė — 
angliškai apie velionės būdą — 
jos meilę paprastiems dalykams 
ir papasakojo gražių prisimini
mų iš jos gyvenimo. Paskuti
nis kalbėtojas kalbėjo nuo jau
nų žmonių.

Gėlės.
Kapą ir paminklą puošė keli 

pluoštai gyvų gėlių ir vienas 
amžinas vainikas nuo Toronto 
moterų būrelio. P-ia Julija Au
gustas, Fondo iždininkė, ant pa
minklo uždėjo kaspiną nuo mo
terų pereitame SLA Seime ir 
gražų rožių vainiką nuo fondo. 
Kitos gėlės buvo nuo Moterų 
Lygos, Birutės, F. J. Bagočiaus, 
N. Gugienės, L. Nannontaitės ir 
E. Čepulienės iš Rockforclo, III.

Muzikaliai Numeriai.
Iškilmes giesmėmis papuošė 

“Pirmyn” choro nariai vedami 
p-os A. Steponavičienės. Giedo
jo A. Grigonį u tė, Edna Kazlau
skaitė, Christina Kriščiūnaitė, 
Bruno Nomian ir Jonas Avelis. 
Akompanavo A. Narbutas.

Paminklą atidengiant smuiko 
solo Massenet’o “Elegiją” su
grojo Lulu Raben-Micevičienė. 
Iš Karilono koplyčioj taipgi bu
vo sugroti du mėgiami velionės

muzikos kuriniai — Čaikovskio 
“Simfonija Pathetkjue” ir Bize- 
to arija iš “Pearl Fishermen”.

Paminklas yra aukštas, neta
šyto granito, kurio vienam 
kampe iškalta gėlių apsupta ko
lona, o paminklo nušlypuutoje 
dalyje ir papėdėj — šios žinios 
pradžioj paduoti žodžiai, su pa
rašu “Mariutė” iškaltu jos pa
čios rašysenoj. Rs.

Spalių 3 Nustatys 
Diena Sawickio 
Mirties Bausmei
Daugelis Abejoja Kad Jį Nužu

dys Elektros Kėdėj.
Nors jis tik 19 metų amžiaus, 

nepilnametis neturintis teisės 
balsuoti, Bernard Savvicki turi 
mirti elektros kėdėje.

Tokį nuosprendį po 70 minu
čių diskusijų išnešė 12 žmonių 
džiurė, kuri klausėsi jo bylos 
svarstymo. Džiurę sudarei pen
kios tnoterys ir septyni vyrai, 
jų tarpe 33 metų Juozas Biels
kis Jr. jaunas lietuvis iš Auburn 
Parko.

, Gali Apeliuoti.
Sawicki buvo teisiamas už 

policisto Charles Sjeaker’io, ir 
kitų trijų žmonių nužudymą. 
Nežiūrint jo amžiaus, džiurė 
nutarė rekomenduoti jam mir
ties bausmę, o teisėjas Sbarba- 
ro nuskyrė spalių 3 d., nustaty
ti dieną, kada bausmė bus į- 
vykdinta. Iki to laiko Sawickio 
advokatai gali apeliuoti arba 
reikalauti naujo bylos svarsty
mo.

“Moralis Išsigimėlis”.
Nors niekas neabejoja, kad 

Sawicki kaltas ir yra moralis 
išsigimėlis neturįs jokio supra
timo tai kas gera ar bloga, daug 
kas tikrina, kad jisai neturėtų 
būti nužudytas elektros kėdėj. 
Svarbiausia, sako, dėl jo am
žiaus. Ne tiek pats Sawicki kal
tas, kad jis kriminalistas, bet 
netikę jo auklėjimo aplinkybės 
Jisai buvo pamestinukas. Jį pri 
glaudė lenkė ta pačia pavarde 
gyvenanti adr. 5036 Princeton 
avenue, kurios vyras buvęs ne 
pataisomas alkoholikas, o ji pa- 
a ir nenormališka.

Štai Kodėl Didieji 
Radio Programai 
Valanda Vėliau
Tai To “Vasaros Laiko” Kaltė

Vakar buvo girdėti daug nu 
siskundimų apie tai, kad visi di 
dėsni radio programai iš didžių 
jų stočių vakar buvo valandi 
vėliau negu paprastai, o publikt 
apie tai nežinojo.'

Taip yra štai kodėl. Vakar vi 
soj Amerikoj pasibaigė vasaro 
laikas, bet Chicagoj'jis pasilie 
ka dar vienam mėnesiui. Tokii 
budu, didžiųjų stočių progra 
mai, transliuojami per tinklus 
per visą tą mėnesį “vėl uosis’ 
valandą laiko.

JIE NORI EITI Į MOKYKLĄ

statyta, šie vaikai nepriimami nclo iese ėšamon Muskegon Heights, Mich., mokyk
lon. Vaikai mokyklą pikietuoja.

Loka’ių Programų Nepaliečia.
Pavyzdžiui, McCarthy pro

gramas, kuris paprastai girdi
mas 7-tą, dabar per spalių mė
nesį Chicagoj bus girdimas 8-tą. 
Panašiai ir su kitais “linkių”
programais.

Lokalių programų laiko per
maina nepaliečia.

“Smetonai Žada 
Apsigyventi 
Chicagoj”

“Ieško Buto”.
Dienraštis “Daily Times” va

kar patalpino E. Uzemack’o pa
rašytą žinią ir seriją fotografi
jų apie Antaną Smetoną ir šei
myną, dabar gyvenančius So
dus, Michigane.

i»O Ui-
“Times” sako, kad “Smetonai 

ieško buto Chicagoj, ir kai tik 
susiras, tai persikels į miestą’- 
gyventi”.

Reporteris turbūt norėdamas 
savo pranešimą truputį padai
linti tikrina, kad “Smetona, 
žmonos liepiamas, ir indus 
plauna.”

Bent Sliesoriai 
Turi Daug Darbo

Įdomi Perskirų Kova.
Turtingas chicagietis Philo A. 

Orton, prezidentas Orton Crane 
and Shovel firmos susiginčijo 
su 33 metų žmona dėl jos ta
riamo romansavimo su kitu ve
dusiu vyru. Orton 68 metų am
žiaus.

Ginčas pasibaigė divorso by
la, kuri yra užvesta apskričio 
teisme.

Ortonai tuo tarpu kovoja dė. 
buto, kurį turi adr. 215 East 
Chestnut street. Pirmiausia 
žmona pasisamdė sliesorių ap
mainyti visas spynas. Jisai tai 
padarė. Vyras tada negalėjo įj 
jįti. Bet žmonai kur tai išėjus 
jisai pasisamdė kitą sliesorių, ii 
las vėl apmainė spynas. Dabar 
žmona negali butan įei i. i

Ir Mirtyj Šuo 
Ištikimas 
Šeimininkui

Prie Damen ir Madison street 
eštadienio rytą buvo atrastas 
legyvas 28 metų Daniel L 
ohnson, 124 North Loomis. Ei- 
lamas šaligatvių jisai staigiai 
javo širdies ataką ir mirė. .

Prie kūno iki atėjo policija 
judėjo didelis šuo, Garibaldi, su 
turiuo velionis eidavo per Ma- 
lison gatvėsi alines uždarbiau
damas. Jisai dainuodavo, o šuo 
atlikinėdavo įvairius triukus.

CICERIECIAITEBEATOSTOGAUJA, REN
GIASI METINIAM BANKIETUI, 

SURENGĖ PAGERBTUVES
Įvairios Žinutes Iš Cicero Lietuvių 

Gyvenimo
CICERO. — Frank Jasutis 

su draugu pereitą ir šią sa
vaitę važinėja po platųjį A- 
mėrikos kontinentą.. Svarbiau
sias jų vizitas buvo šalies so
stinėj Washinglone. Turi tiks
lą pasimatyti su aukštais val
dininkais. Taipgi sustos kele- 
toj kitų vietų in tada skubės
namo, nes čia laukia darbas.
R. R. Kliubas ruošia bankielą

Raudonos Rožės Kliubo me
tinis bankietas, )(.kaip atrodo, 
bus šaunus, nęs(|V,algių gami
nimui yra vedamos derybos 
su Liberty restorano savinin
ku p. J. Pilkiu, o jo gaminti 
valgiai labai skanus. Rankio
to laike bus geras ir turtingas 
programas. Garbės nariams 
bus duodamos (dovanos. Jų 
yra 15 — per 20 ir 10 metų
jie neėmė pašalpos.

... 1

Susilaukė dukters
Garnys nesnaudžia, šiomis 

dienomis atsilankė pas Julę 
ir Antaną Moroskus, 1520 So. 
49th Ct. Apdovanojo juos svei
ka gražia dukterim. Tai pir-
mas jų džiaugsmas.

i Apie Rungtynes, 
Ristynes, Kitus 
Sportus
Šįvakar Joe Louis—Lou Nova 

kumštynės

Sporte, kaip jau žinome, 
yra keletas šakų. Mums lie
tuviams (geriausiai žinomos 
tai ristynes. Abelnai sporto 
rungtynėse tarpe amerikonų 
promoteriams-rengėjams rung
tynių nėra pelno, tai jos, rung
tynės, nėra rengiamos; nėra 
pelno.

Štai New Yorkas rugsėjo 
29 d. (šįvakar) rengiamos 
bokso rungtynės tarpe pasaū; 
lio čampijono Joe Louis ir 
kontestanto Lou Nova. Jau 
keletą dienų prieš viršpažy- 
mėtas rungtynes bilietai visi 
išparduoti. Tos rungtynės su
kels virš <$100,000 (daugiau 
kaip šimtą tūkstančių dole
riu).

Kas laimės? Well... Bokso 
specialistai pranašauja juo
dukui galą čempionato. Re
zultatai bus skelbiami pirma
dienį vakare per radio ir laik
raščiuose.

Chicagoj “ t rūksta pinigų"

tis “graudina”.
Pagerbė dvi veikėjas

Dvigubos pagerbt uves buvo 
surengtos p. Sriubienei ir p. 
Palubinskienei, Moterų Są
jungos veikėjoms ir narėms. 
Abi dalyvavo seime kaipo de
legatės savo kuopos No. 2.

Chicago negauna didžiųjų 
rungtynių. Promoteriai sako, 
kad Cbicaga neturi pinigų. 
Žmonės neužtektinai išperka 
bilietų.

Štai p. Bill Raund, Chicagos 
promoteris, pereitą vasarą 
rengė bokso rungtynes lauke 
tuoj prie Chicago Stadiono, ir 
pasėkoje iš 6 parengimų 3 
buvo su deficitu, o 3 išėjo tru
putį geriau negu lygiai.

Bene goriausiai Chicagoje
Joms grįžus iš seimo, kuo

pos narės suruošė pagerbtu- 
ves B. Tumavič name, 1526 S. 
49lh Avė.

5 z d a bri n ės sukaktuvės
• • ■ <

Ta proga taipgi pagerbta 
sena kuopos narė p. S. Bočiu- 
nienė. Atžymėta 25 metai ve
dybinio gyvenimo. Įteikta do
vana nuo kuopos, taipgi ir 
namiškių — nuo sunu ir vyro 
Juozo. Jisai tai ir širdį ati
duotu savo dūšiai Sieliai, c

sekasi basebolui ir footbolui.
!Pas mus lietuvius pereitą 

pavasarį, po vadovybe Ame
rikos Legijono Darius ir Gi
rėnas posto, buvo surengtos 
kelios ristynes. Pasekmių ne
buvo finansiškai, bet jie su
rado naują, jauną ir talentin
gą tam sportui vyruką, ypato- 
je p. Vytauto Rancevičiaus. 
Dar pas mus nėra buvę tokio 
ristiko.

Ristynes du kart savaitėj
Tų abiejų pagerbtuvių puo- Ristynes įvyksta pas ameri- 

ta buvo labai jauki ir svečiai komis, kaip ir pas lietuvius, 
ne nepajuto kai atėjo viduris Jas rengia p. Fred Koehler 
nakties. Tai visi* turėjo sakyti kas pirmadienį White City
labanaktis ir išėjo kas sau.

Paliks ilgai visų atminty j
stropus p. B. Tumavičiaus 
darbas prie savo namo, kaip'

nauskienė dabar labai pasi-|iš lauko, taip ir vidaus. Visur 
putus, nes turi garbės vadin- tik žvilga. —D.

PAJUTO AUDRĄ UŽ 1,009 MYLIŲ

NAUJIENŲ-ACME Photo

Mrs. Edith Herren iš /Pueblo, Colo., turi virti ug
niavietėj už tai, kad audra, siautusi už tuksiančio

<¥mylių, Meksikos įlankoje, sugadino į Colorado valsti
ją dujas nešančius vamzdžius ir jos pečius virtuvėje 
dabar neveikia.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Wood!awn kapinėse prie 

Chicagos buvo palaidotas 23 
metų lakūnas Otto Najemnick 
Jr., kuris žuvo karo lėktuvo ne
laimėj Kanadoje. Buvo pasida
vęs savanoriu į britų aviaciją. 
Gyveno Berwyne, ad. 2734 So. 
Lombard s t.

• Bedirbdamas mėsos krau
tuvėj širdies ataką gavo ir už
virtęs ant didelio peilio mirti
nai susižeidė 40 m. bučeris, Ed- 
ward Leff, 5537 Quincy avė.

• Banditai privarė prie šali
gatvio automobilį, kuriame va
žiavo chicagietis Herbert Stre- 
ger, 2667 N. Ridgeway avenue, 
ir atėmė nuo jo $1,200 pinigais. 
Jis morgičių firmos savininkas. 
Apiplėšimas įvyko ties 2200 N. 
Lawndale avenue.

• Burlesko teatre, ties 526 
South State Street, policija areš
tavo 8-ias merginas, už nepado
rius šokius ir perstriukus rubus 
vaidinimuose.

• Iš troko pastatyto ties 
24th ir Canal, vagys pasivogė 
$100 vertės cigaretų. Kitame 
apiplėšime, kiti o gal tie patys
piktadariai išsinešė apie $150 
vertės rūbų iš chicagiečių Joy 
buto, ad. .2318 S. Winchester.

• Prie Wheatono, III., gaso- 
lino dujomis nusinuodijo 40 me
tų plieno darbininkas Lyle F. 
Keller. Jisai gyveno ad. 1419 
East 72nd Place.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Sekmadienį ir šeštadienį žu
vo:

Melvin R. Meadė, 24, iš Lou- 
isville, Ky., prie 31-mas ir Cot- 
tage (nelaimėje penki žmonės 
buvo bdriki^i sužeisti);

Amma Prendergast, 6732 S. 
Halsted street, prie namų.

GIMIMAI
CHICAGOJE

arenoje, prie 63 ir So. Park 
gatvių, o kas trečiadienį Ma- 
rigold Gardens, prie Halsted, 
Rače ir Broadway. Abejose 
vietose yra po 3,000 vietų ir 
tos būna užpildytos publika. 
Nors Illinois valstija yra už- 
gynus garsinti ristynes kaipo 
“kontestą”, bet tik “Wrestling 
show”, bet kai kada jie pasi
gauna kokią “pabaisą” naują 
ristiką su nežmoniškomis ypa
tybėmis ir sutraukia daugiau 
publikos.

Štai nauja Chicagos risti- 
kų tarpe “pabaisa”: 22 metų 
jaunuolis iš pietinių valstijų, 
Harry Wiggins “baby Hippo”, 
nes šis jaunikaitis sveria 
“vos” 420 svaru. Nors ristv- 
nės žinomos kaipo geriausias 
vaistas “nusiredusinti”, bet 
toks “Baby Hippo” negali sa
vo taukinės pamesti.

“B eibė"
“Baby Hippo” jau yra pa

guldę Fredrick Von Schacht, 
242 svarų Vokietis, ir Jack 
McMilian. Šiems vyrams ėmė 
laiko ir spėkos paguldyti šią 
“beibę”.

Kita sensacija tai Jack Cly- 
’ bourne — juodukas (reikia 
pasakyti, kad publika visgi 

; yra džentelmoniška. Traktuo
ja lygiai juodukus ir kitatau
čius).

* Pereitą pirmadienį Jack 
Clybourne buvo suleistas į 
“ringę” su milžinu vokiečiu

ADAMITIS, ----------------  ir
---------- ----------- , (dvynukai) 
5320 Montrose Avenue, gimė 
rugsėjo 15, tėvai: Stanley ir 
Virginia.

KIUPELIS, Charlene J., 4505 
South Paulina Street, gimė rug
sėjo 16, tėvai: Charles ir Julia.

NEVERDAUSKAS, Richard 
J., 4348 South Talman Avenue, 
gimė rugsėjo 5, tėvai: John ir 

! Josephine-
SALTIS, Barbara, 2456 West 

46th Place, gimė rugsėjo 16, 
tėvai: Edward ir Margaret.

SADAUSKAS, Donald, 2835 
West Pershing Road, gimė rug- 

' sėjo 16, tėvai: Bruno ir Fran- 
| ces.

Republikonai Jau 
Ruošiasi Rinkimams

“Kreips Daugiau Domės į 
Ateivius”.

Republikonų partijos nacio- 
nalio komiteto nariai Chicagoje 

(laikė konferenciją apie 1942 
metų rinkimus.

Partija stengsis pravesti kuo- 
daugiausiai kandidatų ateinan
čio rudens kongreso rinkimuo
se, ir tam atsiekti nacionalis 
komitetas precinktų kapitonams 
pagelbėti kiekvienam apskrityj 
organizuoja specialius 12 žmo
nių komitetus, kurie rūpinsis fi
nansais ir kreips daugiau negu 
ikišiol domės j ateivius, kurių 
balsus didžiumoj demokratai 
turi savo kišenių j.

Von Schacht. Jiems susiėmus
publika nustebo. Juodukas at- stebimui juodukas paguldė 
rodė prieš savo priešą kaip Von Schachtą. Publikos 
musė prieš slonių. Ir visų nu-1 džiaugsmui nebuvo galo. — X.
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