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P1VAR0ĖS
BRITAI BOMBARDAVO AŠTUONIS ITALU 

PRAMONES CENTRUS
Italai apšaudė Viduržemio jura plaukianti 

britų kanvojų
LONDONAS, Anglija, rūgs- 

29 d. — Praėjus blogam orui, 
britų aviacija labai smarkiai 
bombardavo Italijos pramonės 
centrus, skelbia oficialus pra
nešimas.

Iš Anglijos pakilę orlaiviai 
bombardavo šiaurinės Italijos 
ginklų pramonės centrus, o Vi
duržemių juros pakraščiuose 
esą britų lėktuvai bombardavo 
pietų Italijos ir salų pramonės 
centrus.

Alpiuose britų lakūnai užtiko 
labai didelę audrą ir buvo pri
versti skristi labai žemai, bet 
perskrido laimingai. Stipriausi 
smūgiai šiaurės Italijoj teko 
Genovos miestui ir uostui. Nu
kentėjo Turino ir Milano gin
klų dirbtuvės.

Britų laivyno ministerija pa
skelbė, kad didelis britų kan- 
vojus laimingai pasiekė Egyp- 
tą. Pakeli u j e kanvojų užpuolė 
italų ir vokiečių aviacija, bet 
nuostolių beveik pepadarė.

Italai sužeidė vieną prekybi
nį britų laivą^ kurį patys bri
tų jurinipkai paskandino. Už
mesta bomba ant vieno britų 
karo laivo, bet jis lengvai su
žeistas. Visi paskandintame lai
ve buvę jurininkai išgelbėti ir 
laimingai pasiekė Egyptą.

ROMA, Italija, rūgs. 29 d. — 
Britų aviacija praeitą naktį pa

ČEKOSLOVAKIJOJE NACIAI ŠAUDO LA
BIAU PASIŽYMĖJUSIUS PILIEČIUS

Sušaudyti du čekų 
generolai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29 d. — Londone veikianti če- 
koslovakų valdžia skelbia, kad 
nacių paskirtas komisaras įsa
kė sušaudyti šešis čekoslovakų 
veikėjus.

Sušaudytųjų tarpe randasi 
gen. Josef Bily, kuris buvo vy
riausiu Čekoslovakijos karo jė
gų viršininku.

Sušaudytas gen. Hugo Vojti, 
kuris komandavo Bratislavoj 
stovėjusį septintąjį čekoslovakų 
kariuomenės korpusą.

Suimtas buvęs čekų 
premjeras

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
29 d. — Reinhard Heydrich, 
naujai nacių paskirtas Čekoslo
vakijos protektorius, paskelbė, 
kad tapo areštuotas buvęs čekų 
premjeras, gen. Alois Eliaa.

Jis bus teisiamas vokiečių 
^‘liaudies” teismo. Heydrich tvir
tina, kad suimtasis rengė su
kilimą prieš vokiečius.

Vokiečių žinių agentūros pri
pažįsta, jog jau sušaudyta Šeši 
asmenys, bet neskelbia žuvu
siųjų vardų.

— Laisvų prancūzų genero
las Catroux pareiškė, kad da
bartinio karo metu Anglija ir 
laisvi prancūzai teiks Syrijos 
respublikai protekciją.

darė vieną stipriausių bombar 
davimų, skelbia oficialus italų 
karo pranešimas.

Britai bombardavo ne tiktai 
pačios Italijos miestus, bet 
smarkiai nukentėjo ir Rhodes 
saloje esantieji italų miestai. 
Sicilijoj britų aviacija užmušė 
11 asmenų ir sužeidė 33. Rho
des saloje užmuštųjų skaičius 
siekia 12.

Daug italų tapo sužeista nuo 
priešlėktuvinių šovinių skevel
drų.

Italams pavyko numušti vie
ną britų lėktuvą. Britai skrido 
Italijon per Alpius ir iš Egyp- 
to. Bombardavo 8 didesnius 
miestus ir sukėlė didelių gais
rų.

Italų karo vadovybė skelbia, 
kad Viduržemio juroje vyko 
smarkios kovos su britų kan- 
vojum. Italai paskandino tris 
britų kreiserius ir vieną pre
kybos laivą.

Britų kanvojus ėjo labai ge
rai ginkluotas ir vežė didoką 
aviacijos apsaugą. Orlaivių ko
vos ėjo ne tiktai<*pfrie pačiuotai*’- 
vų, bet ir didelėje aukštumo
je. .

Kovose italai neteko 8 or
laivių. Karo vadovybė skaito 
žuvusiu vieną aviacijos pulki
ninką ir tris eskadrilių koman- 
dierius, kurie aktyviai dalyva
vo kovose.

Bandė nužudyti slo
vakų premjerą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29 d. — Gaufa žinių, kad vi
soje Čekoslovakijos teritorijoj 
siaučia labai stiprus nacių te
roras. Atvažiavę nacių agentai 
areštuoja visus labiau pasižy
mėjusius čekus.

Pradėjo veikti teismai, ku
rie už mažiausią įskundimą tei
sia ilgiems metams kalėti. Nu
leistiesiems atimamas visas tur
kas ir suimtieji siunčiami Vo
kietijos gilumon.

Buvo padarytas pasikėsini
mas slovakų premjerui Belą 
Tukai nužudyti, bet jis išliko 
gyvas.

Rusai sumušė rumu
nų divizijas

MASKVA, Rusija, rūgs. 29 
d. — Sovietų karo jėgoms pa
vyko visiškai sunaikinti dvi ru
munų divizijas, ’• kurios bandė 
pulti Odesos srityje, skelbia ru
sų pranešimas.

Rusai paėmė nelaisvėn apie 
300 rumunų karininkų, 47 pa
trankas ir daug kitos karo me
džiagos.

Prie Briansko sovietų karo 
jėgos sudavė labai smarkų smū 
gį nacių tankams. Gen. Gude- 
rian armija buvo priversta 
trauktis atgal.

N AUJIJiNŲ-ACME 1‘hoto
Vos tik 10,000 tonų prekinis iaivaš Patrick Henry

tapo nuleistas vandenin, darbininkai tuoj pradėjo toj 
pačioj'yietoj( statyti kitą.
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VALSTYBES GYNĖJUI PATARIA IŠSIŲSTI
KOMUNISTU AGENTĄ HJBRIDGES

CIO veikėjas dirba 
komunistams

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29 d. — Imigracijos agentas 
Sears, kuris pirmininkavo H. 
Bridges byloje, patarė valsty
bės gynėjui Biddle išsiųsti Bri- 
dges Australijon.

Sears tvirtina, kad Bridges 
priklausė komunistų partijai, 
kuri skelbia, jog reikia nuver
sti Apierikos valdžią.

Sears tvirtina, kad ši byla 
yra antroji, kurioje buvo spren
džiamas CIO veikėjo H. Brid
ges išsiuntimas.

Hull pataria keist 
neutralumo įsta

tymą
_____ Z___ į

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29 d. — Sekretorius Hull šian
dien pareiškė laikraštininkams, 
kad jis pataria keisti dabar vei
kiantį neutralumo įstatymą, bet 
ne panaikinti.

Manoma, kad įstatymas bus 
pakeistas ta prasme, jog Ame
rikos laivams bus leista įplauk-

ORAS
Debesuotas, šiltesnis, gali ly 

ti.
Saulė teka — 6:45; leidžiasi

— 6:36.

“Naujienų” Raštinė.
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vąl. 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.

ti į kovojančių šalių uostus.
Rooseveltas prašys, kad bu

tų leidžiama įtaisyti kanuoles 
ant Amerikos prekybos laivų.

Rusai greit pri
truks duonos

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29 d. — Agrikultūros departa
mentas patyrė, kad rusams tuoj 
pritruks duonos.

Vokiečiai užėmė derlingiau
sius Ukrainos plotus ir dabar 
veržiasi Kryman, kuris buvo 
antru rusų aruodu.

Departamento ekspertai ma
no, jog Amerika bus priversta 
siųsti rusams duoną per Vladi
vostoką arba per Iraną. Vokie
čiai rado mažai javų, nes be
sitraukdami rusai‘ - viską degi
no.

— Portugalijoj išlipę jurinin
kai tvirtina, kad vokiečiai pa
skandino dar vieną Panamos re
gistracijos laivą Atlantike.

— Vokiečių karo vadovybė 
teisia 35 jugoslavus už prieš- 
nacišką veikimą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— čekoslovakų valdžia tvirtina, kad vakar vokiečiai sušau

dė 20 asmenų Čekoslovakijoj.
— Sovietų karo jėgos pradėjo puolimus įvairiuose frontuo

se. Leningrado ir centro frontuose puolimas vystosi pasekt 
m ingai.

— Praeitą naktį britų aviacija vėl bombardavo Italijos 
miestus.

— Vokiečiai išleido 300 sunkiai sužeistų britų kareivių per 
Šveicariją, kad galėtų pasikeisti su sužaistais vokiečiais.

— Hondūras ir Nikaragua valstybėse siaučia labai smar
kios audros, kurios kraštui neša milijoninius nuostolius.

r — Italų valdžia uždraudė pardavinėti audinius. Valdžia 
perima visišką kontrolę ir įveda korteles.

— Paragvajaus policija areštavo 21 studentą ir pasiuntė 
j koncentracijos stovyklą.

Naciai bombarduo
ja Krymą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29 d. — Britų karo sluoksniai 
.uri žinių, jog nacių aviacija 
4abal smarkiai bombardavo vi
sas susisiekimo priemones Kry
mo pusiasalyje.

Perekopo sąsmaukoje naciai 
bandė pulti, bet kai įsitikino, 
jog nepajėgs palaužti įstiprim- 
inų, nustojo atakavę.

Kovos vyksta Krymo srityje, 
bet sovietų karo vadovybė ti
kisi sulaikyti nacius.

Golfo čempionės 
mirties paslaptis

LEXINGTON, Ky„ rūgs. 29 
d. — Policijos agentai deda pa
stangas išaiškinti Amerikos gol
fo čempionės Marion Miley už- 
mušikų tikslus.

Policija nenori tikėti, kad 
vien pasipelnymas butų pri'ver 
tęs žmogžudžius taip žiauria 
pasielgti.

Policija surado kelias piršti 
nuospaudas ir dvi ištrukusia: 
sagutes. Marion Miley turėję 
kelis golfo čempionatus viso. 
Amerikos turnyruose.

—* Britų, generolai Wavell ii 
Auchinleėk praeitą šeštadienį 
susitiko Bagdade ir- aptatė ben
drą" planą artimiems rytams nuo 
nacių ginti.

— Lordas Halifax su žmoni 
iš Lisabono orlaiviu išskrido j 
Nevv.Yorką.

— Britai pardavė Ameriko. 
turimų ;vertės popierių už pu
sę bilijono dolerių.

—? Marriner Eccles patark 
sudaryti centralizuotą darbinin
kų organizaciją, kuri veiktų su 
valdžia infliacijai išvengti.

—- Paragvajuj auga nepasi
tenkinimas dabartiniu preziden
tu Morinigo. Jis išgrūdo labai 
daug žmonių į koncentracijom 
stovyklas.
r----------------- - ,
Maskvoje prasidė

jo pasitarimai
MASKVA, Rusija, rūgs. 29 

u. — šiandien Maskvoje pra
sidėjo Jungtinių Valstybių, 
Anglijos ir sovietų Rusijos 
atstovų pasitarimai.

Stalinas priėmė Harrimaną 
ir Beaverbrooką, amerikiečių 
ir britų delegacijų pirminin
kus. Sovietų valdžia tikisi su
laukti labai gerų reZultatų iš 
šių pasitarimų.

Harriman pasakė, jog Ame
rikos valdžia yra pasiryžusi 
galimai sėkmingiau padėti ru
sams.

BOLŠEVIKAI IŠVEŽĖ SOVIETU RUSIJON 
871 VAGONĄ LIETUVIU

Raudonojo Kryžiaus ekspedicija, ieškoda
ma tremtinių, pasiekė Polocką

CHICAGO, Illinois, rūgs. 29 d. — Lietuvos Piliečių Sąjun
ga, kurios pirmininku yra Rapolas Skipitis ir iždininku Dr. Pra
nas Ancevičius, prisiuntė bolševikų nužudytų ir sovietų Rusijon 
išvežtų asmenų sąrašą.

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kuriam vadovauja Dr. Gar
mus, pasiuntė specialią ekspediciją tais keliais, kuriais bolševi
kai vežė lietuvius Rusijon. Ekspedicija pasiekė Drysą, visai prie 
Polocko, ir pakeliuje rinko žinias apie išvežamus lietuvių eša- 
lonus.

Pirmas bolševikų paruoštas ešalonas išvežtas iš Kauno bir
želio 15 dienos rytą. Iš viso ešalone buvo 59 vagonai.

Į vagonus grūdo senus ir ligotus
Suimtuosius bolševikai užkaldavo į prekinius vagonus ir 

neišleisdavo net butiniausiams gamtos reikalams. Pakeliuje ne
duodavo vandens, nė maisto.

Į tuos pačius vagonus bolševikai grūdo senus, mažus, vai
kus, moteris ir ligonius. Daugelis išvežamų lietuvių mirė užkal
tuose vagonuose.

Raudonojo Kryžiaus atstovams pavyko nustatyti, jog per 
Vilnių bolševikai išvežė Rusijon 871 prigrūstą vagoną. Į kiek
viena vagoną grusdavo nuo 40 iki 70 asmenų.

Drysa stotin atvažiavę ekspedicijos nariai patyrė, io^ pro 
tą stotį pravažiavo 13 ešalonų tremtinių. Daugpilyje išaiškino, 
:og pravažiavo du lietuvių tremtinių ešalonai.

Gausime papildomą sąrašą
Lietuvos Raudonasis Kryžius prisiuntė 602 asmenų sąraša, 

bet1 šis sąrašas, yra toli gražu ne pilnas. Jame surašytos tiktai 
tos pavardės, kurias pavyko nustatyti ir patikrinti.

Nukentėjusių, išvežtų ir žuvusių skaičius yra žymiai dides
nis. Sąrašas bus papildomas, kai bus gauta dauviau žinių.

Smulkiau apie išvežtuosius ir žuvusius lietuvius skaityki
te Rapolo Skipičių raštą, kuris spaudžiamas ketvirtame š;o laik
raščio puslapyje.

RUSIJON IŠVEŽTU ARBA BOLŠEVIKU 
NUŽUDYTU LIETUVIU SĄRAŠAS

1. Pranas Gaižauskas, Dvare^ 
lių Vienk., Tauragės Apsk., su 
šeima išvežtas

2. Antanas Dedelė, žurnalis
tas, su šeima išvežtas

3- Juozas Levickas, žurnalis 
tas, su žmona išvežtas

4. Valentinas Bružas, su žmo 
na ir 2 dukrelėm išvežtas

5. Albinas Grebliauskas, sv 
žmona ir 2 dukrelėm išvežtas

6. Adolfas Baltokas, agrruo 
mas, Žeimiai, Kėdainių aps., iš 
vežtas

7. Kazys Butavičius, agrono 
mas, išvežtas

8. česenkaitė, agronome, žu
vo Alytuje [

9. Jonas Dziekevįcius, agron. 
Trakų aps., žuvo partizanu

10. Juozas Duoblys, agrono 
mas, išvežtas kalinys

11. Grigonis, agronomas, Ro 
kiškio aps., išvežtas

12. Feliksas Grumbinas, Ute 
nos aps., išvežtas

13. Leonas Jasenas, agrono 
mas, su žmona išvežti

14. Zigmas Jasienskis, agrono
mas, išvežtas

15. Aleksas Jurčys, agrono
mas, išvežtas

16. Jonas Juška, agronomas 
Plinkšių žemės ūkio mokykloj 
išvežtas su žmona

17. Mečys Kaulakis, agrono
mas, išvežtas

18. Vincas Kundrotas, agrono
mas, išvežtas

19* Mikas Klongevičius, agron., 
išvežtas

20. Aleksas Laimus, agron., 
išvežtas
21. Kostas Leinartas, agron., 

išvežtas

22. Stasys Jakubauskas, buv. 
žemės ūkio rūmų direktorius iš
vežtas, kalinys
23. Vincas Labalaukis, agron.,
švežtas ši Krosnos, Marijam

polės aps. A
24. Stepas Kirdeikis, agron,, 

išvežtas iš Marijampolės cuk
raus fabriko
25. Kazys Matukaitis, agron., 

.švežtas iš Plinkšių žemės ūkio 
mokyklos

26. Bronė Matukaitienė, agro
nome, išvežta iš Plinkšių žer.i. 
ūkio mokyklos
.27. Jonas Masiulis, agron., iš

vežtas iš Panevėžio kalėjimo
28. Albertas Lekas, agron., 

žuvo partizanu
29. Vincas Orentas, agron-, iš

vežtas iš Tauragės
30. Liudas Petruškevičius, ag- 

.on., išvežtas iš Šiaulių
31. Eduardas Počvaitis, agron.. 
švežtas iš Vilkaviškio
32. Ekipitytė -Gerba^

Agronome, išvežta įs
’aus k
33. Kazys Statulevičiu 
švežtas iš kalėjimo
34. Antanas Stankūnas, agron., 
švežtas iš Vilkaviškio
35. Kazys Steikunas, agron.,
švežtas iš Biržų žem. ūkio mo
kyklos „
36. Pranas Strazdas, su žmo

na agronome, išvežtas iš Vep
rių žem. ūkio mokyklos
37. Jonas Sirutis, agron., iš

vežtas iš Lazdijų
38. Antanas šadeika, agron., 

išvežtas iš Rokiškio
$.39. Juozas šalinskaš, agron , 
išvežtas iš Telšių

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

Juškienė, 
Pakruo-

r, agron.,
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Jažoji Lietuva
Mažąja Lietuva yra vadinam# nurimti, Q tam

Klaipėdos kraštas ir Rytprusių 
rytinė sritis, kurią pietuose Gel
dapės upė skiria nuo Mozuri- 
jos ir kurios sieną vakaruose 
sudaro Deimenęs jr A|ė$ upės. 
Maž. Lietuvos p|otą$ sųdąpo ą-r 
pie 1)430 kmA jr jaipe gyveną 
apie 650,000 gyventojų. Mažp- 
joje Lietuvoje, kpri tajp pat va
dinama ir Prūsų Lietuvą, yrą 
šie didesni miestai: Klaipėda, 
Tilžė, Ragainė, Pilkalnis, Stalu
pėnai, Įsrutis, Gumbinė, Gelda
pė, Darkiemis ir Ląbguva,

Ši sritis kelių šimtmečių bė
gy ne tik vietos gyventojų, bet 
ir vokiečių rašytųjų ir vojiįęčįų 
valdžios įstaigų, buvo vadinama 
Lietuva. Lietuvos vardu ta sri
tis buvo vadinama jau kryžiuo
čių laikais, tuo vardu jį tej}C: 
vacĮinąipa ir dabar.

Bet lietuviškumas npišsi^eipią 
vien vardu. Dar šiandien ne tik 
Klaipėdos kraštę, bet ir apie 
Tilžę, Ragainę, Pi|ka|nį, RtąĮp- 
pėnus, Skaisgirius, Žilius, GelęĮ- 
upę, Darkiemį, Įsrutį. Labguvą 
gyvena žymus skaičius žmonių,, 
kurie tebemoką l^ąlbėti lietuviš
kai.

Netolimoje praeity lietuvišku
mo Mažojoje Lietuvoje buvo 
dar daugiau. Tai rodp Mąž. Lie
tuvos vietovardžių ir pavardžių 
lietuviškumas, kuris paskutiniu 
pietų taip smarkiaį yra hitleri
ninkų naikinamas. Kam į-eko 
pereiti per Tilžės, Ragainės, Įs
ručio, Gumbinės, Darkiemio 
micslps ir p’žyelgli į krautuvių 
iškabas, tas žino, kąd lęrąulUY-b 
ninku pavardėmis tįp miestui

tikru sričių 
kaimų kapinėse grynai vokiškos 
pavardės yra retai pasitaikanti 
išimtis. ♦

Maž. Lietuvos ankstyvesnių 
|aikų lietuviškumu g^ęlbia ir 
Yokje£ių sta|js|įkqs bpj praneši- 
ipai vokiečių autorių, gyvenusių 
sęneęnjais Įąil^ąjs. uf|qalių vo
kiečių statistikų dųppenimis 
iietuįįų Prūsijoje yrą buvę 
1858-ais metais—139,780, 1861- 
ąi$ metąi^ — 1$M28t Į 864-ą is 
metais — 152,000, 1867-ais ipe- 
tais — 146,000, 1890-ais metais 
— 117,637, 1900-ais metais — 
106,230

Pažymėtina, kąd šiose vokie
čių statistikose lietuviais skaito
mi tie, kurie yra užrašyti žmo
nėmis su gimtąja lietuvių kal
ba. Bet gimtąja l$ąlbą (Mutter- 
sprąche) vokiečių statistikos 
pąprąstąi jąiko ne surašomojo 
asmens tėvų kalbą bei tą kal
bą, kųrįą žmogus išį tųažens 
kalbėjo. Vienų metų surašinėji
mo lape gimtąja yra vadinamą 
tą kalbą, kuri žmogui “yrą Įen? 
gviausia vartoti ir kurioje jįs 
gąlvpją”. Kądąųgj daug lietu? 
vių, išėjusių vokiečių mųkyfdąs 
bei tarnavusių vokiečių kariuo
menėje, vokiečių kalbą mokėda
vo, jei ne geriau, tai bent ne? 
blogiau už lietuviškąją, tat juos 
labai lengva būdavo užrašyti 
žmonėmis su “gimtąja” vokie
čių kalba.

Nežiūrint kąJbąmų s|ati tiku 
tik ką pamjnėtų sąyybių, 1890 
metų vokiečių valdžios statisti
ką skelbią, kąd Klaipėdos ąp

NAUJIENU-ACME TnJęphoto
Marion Miley, visoj šaly 

žinoma golfistė, kurią ban
ditai nušovė sekmadienio 
ry|ę, įsigavę į j' s butą tiks
lu apiplėšti.

tų pačių metų statistika, tesu
darė daugumą Klaipėdos mies
te, 45-iose kaimų bendruome
nėse ir 35-iuose dvaruose.

Tų pačių 1890 metų vokiečių 
statistika randa, kad Šilutės ap
skrity gyventojai su gimtąja lie
tuvių kalba sudarė daugumą

skrily 1890-aįs metais gyvenįn
yra lietuviškesui negu patys |i> jąi su gimtąja lietuviu kalba S'J- 
tuviškiausi miestai pid. Įdėtų- darė dauguma 237-iose kaimų 
\ oje. Tų Mažosios Lietuvos mis-1 bendruomenėse ir 8-iuose dva- 
;tų kapinėse aiškiai nęlietuyp-į$tiq$e; |ųq tarpų gyventojai su 
kos pavardės sudaro i&žymii i gimtąja vokiečių kalba, einant 
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KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse pagelbės Jumsl BOR0CYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delip prakaitavimo, prasto kvapsnio ir ųž^rętimo ocjps, iššaukiančios 
atleto koją. BpfĮOCYL skyštią Icngvorp? žaizdom?, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Ąyc.

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos 
VĘNETIAN BLINDS

Puoškite gavo namus U. S. lankstaus metalo 
arba medinėmis Venetian Blinds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN BLIND CO. 
2817-19 WEST FULTON STREET 

Tel. NEVADA 7560 ———-r-————■—i-——■■<

Kvadr. pėda.
Kartu facia (karni

zas) ir įreągimas 
DYKAI.

124-iose kaimų bendruomenėse, 
ĮO-ty dvarų ir 1-oje urėdijoje: 
tuo tarpu gyventojai su gimtą-, 
ją ypkiečių kalba tesudaro dau
gumą tik 60 ty painių bąndrup- 
męnių ir 13-oję ę]varų.

Toji pat 1890 melų vokiečių 
statistika rodo, kad 1890-ais 
metais gyventojai su gimtąją 
lietuvių kalba Tilžės apskrity 
sudarė daugumą 126-iose kaimų 
bendruomenėse ir 9-iuose dva
ruose; tuo tarpu gyventojai sų 
gimtąja vokiečių kalba sudalė 
daugumą Tilžės ipieste,^83-iose 
painių bendtuJuįąjį$įįIUiV^5^ 
iuose dvaruose.
: Mes turime Hennenberger’io 
pranešimą iš 16-to šimtmečio. 
Šiuo pranešimu gyventojai Įsru
čio administracinės apylinkes, 
kuri tada apėmė didžiąją Ma
žosios Lietuvos dalį, Hcnneur 
berger’io laikais (1595) buvo 
“beveik vieni lietuviai” (“fast 
eitel Litauer”). < : : •

Taigi Maž. Lietuva 16-anię 
šimtmety buvo beveik vienų lie
tuvių gyvenamas kraštas: ūki
ninkai visi buvo lietuviai, lik 
dvarininkų, pirklių bei valdi
ninkų tarpe buvo ir vokiečių. 
Kad Maž. Lietuvoje prieš 16-tą 
šjmtmetį neapsigyveno didesnis 
vokiečių skaičius, daugiausia 
bus prisidėję Did. Lietuvos lįc- 
jąiviąi, 13-ąmc, Į4-ąjnę ir 15- 
ame šimtmetyj turėjusieji są
vo valstybę ir narsjai kovoju
sieji su kryžiuočiais. Kryžiup- 
čiai — ta vienuolių brolija, ku
rios svarbiausias tikslas buvo 
ne melstis, bet kovoti su nę- 
krikščionimis, —- tvirčiau jau
tėsi dabartinių Rytprūsių vaką- 
ruose, bet ne Maž. Lietuvoje.

Mažoji Lietuva toki išliko ir 
iki 18-to šimtmečio pradžius, 
kada šią sritį smarkiai paliepė 
maras. Po šio maro imta į Maž. 
Lietuvą gabenti didesniais kie
kiais kolonistai nelietuviai: įvąi- 
rių sričių vokiečiai, kaip ontąi, 
zalcburgiečiai, nasaviečiai ir ki
tokį, o taip pat prancūzai. Nę-

reikia tačįąu wnytį ką4 to <R- 
džįpjo mąpo metu LutU įšmirę 

’4iisį gyveųlojąi Mąž. Lietuvos, 
lįy sričių vokiąėiąį, ką|p ąntąj, 
vppamą.' jei .j, Ma^ Lietuvą p 
bpvg atga^ntą ^pję lp,qOj 
zalcburgiečii|, nereikia pamirš
ti, jog lietuvių po maro buvo 
išlikę apie 160,000—200,000 gy
ventojų. Daugelis uHių, kurių 
savininkai buvo išmirę, atiduo
tą Įį ‘ kąm kitąpi, o tik ne|gli 
gyvęipųtięins lietuviams. Nęt 
ppjĮeUlus, jog bČ za cburgiaejų 
Į Mąž,. Liptuv^ butų buvę pri- 
gabppta dar apie 10,000 kitqkįų 
svplimtąupiu, ir atsitikimu 
Maž. Lietuvos lietuviai butų su
darę daugiau k'dp 8(>% visų gy
ventojų.

f

Rę| Į^ąclaųgį pq dijĮžipsip^ kp- 
lorpząpijq§, įvykusios po muro 
18-tp šimtmppip prądžipje, kitos 
di(|eąniq rąąstp 1 kp|ouiząęijos 
Maž. Lietuvoje ųptiųvo, tąi lie
tuvių kilmės žmmuą nuošimtis 

I čia žymiai ppgąlčjp pąsikeistį. 
Pep |ąt ir dąbąr Mąž. Lietųvp 
j e blogiausių ąt^itįĮiimų 75%-- 
80% gyventojų sąvo kilme yra 
lieiųvĮai. Tąį rpįo tarp kitą kp 
Mąž. Lįptųvps gyventojų sąyot- 
tišj<ą kUUP sudėtis, į kurią yrą 
atkreipę sąvo dęmpsį E UvąfeU- 
ją žmonės.

Mą?. Lietuvos šįąųrinpsp sri
tyje YPkipeių kilmės žmonių 
vargų ąr bus if jq%, ųps pp dį- 
džįojo maro, siąptųsio krašte

18-amP šimtmety, į šitas sritis 
pebuyp gabenąmą vqkieėių ko
lonistų. §ių yi§lų vokiečiai — 
tą| buvę YaMininkąi, amatinjn- 
ką| ir pipkKąj, paviępiui ar vi- 
sąi pe^idelėmis grupėmis atvy
kę ir apsigyvenę kalbamose sri
tyse. Ir mokančių lietuviškai 
kalbėti Maž. Lietuvoje bus apie 
350,Q00—400,QOQ asmenų, vadi
nasi, didžioji krašto gyventojų 
pnsėt

Ši|ą Maž. Lietuvos ir gretimų 
$ričių gyventojų ųpvpkiška kiį- 
ąiė ir bus svarbiausia pripžąs- 
|is, kndė| biUPriŠką Vokietijos 
vyriausybė, kuH yra rasizmo 
šalininkė, Mažąją Lietuvą, kaip 
ir kai kųriaą kitas Rytprūsių 
sritis, nori kolonizuoti np vie
tos gyventojąis, bet žmonėmis 
ątgabeųtąis tolipm Vokietiios 
Sričių-

Naujas Įstatymas Ir 
Vaikų Pilietybė

Atsakymas: Apgailestaujame 
pranešti, jog vaikai neįgijo pi
lietybes tamstos naturaliząvi- 
mu. Jie pasilieka ateiviais. Jei
gu tamstos žmona taptų pilie
te į pietus arba du, du jaunes
ni vąikai, lokiu budu, taptų pi
liečiais, bet vyriausias privalo 
išsiimti savo aiški.ą pilietybę. 
Sulig įstatymo, kuris pradėjo 
veikti pereitą sausio mėnesio 13 
d., 1941 in- svetur gimęs vaikas 
neįgjją Amerikos pilietybės vic- 
ųq tęvo natūralizaciją, tik jeįgų 
kitaą tėvas miręs. Jeigu abudu 
tėvaį gyvi, svetur gimęs vąikas 
įgyją pilietybę tik jeigu abudu 
tėvai yra Amerikos piliečiais 
prieš vaikui sulaukiant 18 m. 
amžiaus.

Klausimas; Gimiau Lietuvpje. 
Vyras miręs. Išsiėmiau piliety
bės poiperas vasario 15 d. Ma
no sūnus irgi gimė Lietuvoj. 
Ar jis tapo piliečiu mano natū
ralizacija? Jis atvykę pas jnąnp 
tik prieš dvejus melus, ir dabar 
16 ip. amžiaus.

m. amžiaus, arba it^gu vienas 
tėvas miręs, ir kitas’ tampa pi
liečių prieš vaikui sulaukiant 18 
m. Kadangi šito vaiko tėvas mi
ręs jis motinos natmalizavimu 
tampa pijiečiu. FLIfS

JACK SWn=T'

gis
I HE AURORA 
SVVEEPS OUT 

FROM EARTH IN 
DESPĖRATE FUGHL 

BŪT STRĖAMERS 
OF NEUTROHIC 

ENERGY 
WRITHE NEARER 
EVERY MINUTE. .

u
X

Kląąsįinąs: Tapau piliečiu 
rugp. 15 d. 194Į ni- Dabar no
rių žinoti ar piano trys vaikai, 
giipųsieji Europoje, irgi tapo 
piliečiais? Vyriausias yra sulau
kęs 19 ni. anižiaus, antras 16-

Pietys, ir jaųpiaųsias 14 m. 
Mano žipopą, ją motina, vis at
eivę, bet jį rengiasi prašyti pi
lietybės.

Atsakymas: Taip. Tamstos 
sūnūs dabar Amerikos pilietis. 
Jis tapo piliečiu kuomet tamsta 
tapai piliete. Sulig įstatymo, ku
ris pradėjo veikli sausio 13 d. 
1941 m. svetur gimęs vaikas, 
legaliai įleistas į Jungi. Valsti
jas pastoviam apsigyvenimui, 
tampa Amerikos piliečiu, jeigu 
abudu jo tėvai yra Amerikos 
piliečiai prieš jam sulaukiant 18

: AR ŽINOTE RA := 
: RAŠO :■
Į “KELEIVIS” I

Ar žinai, kodėl vięni jį gi- ■! 
J ria, kiii keikia, bet visj rąėgs- 5
■ ta ji skaityti?’
J Net kunigai pasislėpę jį į
■ studijuoja, nors savo pavapi- J
J jonims draudžia jį 4 rankas 5 
I paimti. ’ ' į

“Keleivį” žmonės mėgsta į 
’ dėl to, kad jįs niekam nepa- į
■ taikauja ir nesibijo teisybę į
* skelbti. ■■
■ Žmonių mulkintojus ir ap- į 
Į gavikus jisai lupa be jokio į
■ pasigailėjimo. jC

■ Be to, jame rasi visokių pa- į 
J tarimų, pamokinimų, gražių $
■ eilių, įdomių paveiksiu ir ži- į
į nių iš viso pasaulio. į
j! Kainuoja tik $2.00 metams. į 
£ Adresas toks: ■■

“KELEIVIS”
■: 253 Broadway, Į
į SO. BOSTON, MASS. į

Gaisras yra iusų namo didžiausias

't

PRIEŠAS!

Išparduoda KAURUS 
Turi Išpiti Nuostabius Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mięste, 

55% NUMUŠTA.
Nauji 4x6 iki 9x12 iki 12sęl8—$5—$59 

500 naujų 8x10, 9x12, 
Š12, $18, $2< iki $49

CHECKERCLEANER
WAREHOUSI

1301 W. 63rd Street
M-es užmokam karterį ai"ha gaso bilą

MADOS

• ATYDjžIAI tėmykit, kad 
švąruąias butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popje- 
riąi turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išętątp gaisro pavojų.

• Tetykite, kad reika
lingi remontai' prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvįe- 
čią gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokypę!

Sunkų butų guskaitlįuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikiną mjlionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko įr atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nųosąvybes!

iįT. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISUKIĄ APDRAUDĄ”

_Į739 SOUTH HALSTED STREET
No. 4878—Moderniškos suknelės 

jaunoms mergaitėms. Sukirptos 
mieros. Nuo 6, 8, 10, 12 ir 14.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti m i erą ir aiš
kiai parašjdi savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 ęentų. Gali
te pasiųsti pinigus ąrba paš- 
tp ženkleliais l^rtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted StM Chicago, ĮR.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Haląted SL, phieago, HL 

čia įdedu 15 centų Jr prašau

atsiųsti man pavyzdį No ■■■.
IDeroe —per krutina• •• W • . **

šaukite CANAL 8500 
____________ ................................................................. :..................................................................................................................................._  

■ ___    i,......._.....  r> ,

(Vardas ir pavardi)

(AdroMi)

Garsinkitės “Nonose’



Antradien., rugsėjo 30, 1941 NAUJIENOS, Chicago, I1L
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Draugai, turėdami laiko, pra
šomi aplankyti j j ligoninėj, nes 
atrodo, kad p. Turner dar ilgo
kai ilsėsis tenai.

Natūralizacijos biuras pasiųs 
aplikaciją, kurią išpildžius 
(form' N-415) ir parodžius gi
mimą Amerikoj ir nepertrau
kiamą gyvenimą čionai nuo to-

anglių pirklį jo vieton. Murphy į 
esąs priimtinas ir AFI 
nariams.

Sugrąžinimas Pilie 
tybės Moterims

“Zurio Diena”

Klausimas: Gimiau Jungtinė
se Valstijose, ir per visą gyve
nimą nei sykį nebuvau kitur iš
važiavus. Pamečiau Amerikos 
pilietybę kuomet ištekėjau už 
ateivio 1920 m. Dabar girdžiu, 
kad sulig neseniai pravesto į- 
statymo, aš vėl Amerikos pilie
tė. Paaiškinkite man apie tai. 
Iš anksto dėkoju.

Atsakymas: Taip. Tamsta vėl 
esi pilietė. Kongresas pravedė 
įstatymą liepos 2 d., 1940 m., 
kuris sugražina Amerikos pilie
tybę moterims-, kurios čia gi
mė, bet kurios pametė pilietybę 
ištekėdamos už ateivių prieš 
nigs. 22 d., 1922 m. Jeigu per 
visą laiką po apsivedimu gyve
na Jungt. Valstijose, tokios mo
terys yra pilietės, bet jos nega
li reikalauti pilietybes pilnų tei
sių pakol nepaima ištikimumo 
priesaikos natūralizacijos teis
me.

Klausimas: Gimiau Jungtinė
se Valstijose ir čia gyvenu visą 
laiką. Pamečiau pilietybę ište
kėjimu už ateivio 1920 m. Aš 
žinau, jog man mano Amerikos 
pilietybė buvo sugražinta sulig 
neseniai pravesto įstatymo, bet 
žinau, kad neturiu visų piliety-

kilnumo priesaiką ąrčiausiame 
natūralizacijos teisme.

Klausimas: Gimiau Jungtinė
se Valstijose ir čia visą laiką 
gyvenu, bet pamečiau pilietybe 
ištekėdama už ateivio 1920 m. 
Dabar girdžiu, kad pilietybe 
man sugražinta su pravedimu 
įstatymo liepos mėn. 1940 m. 
Ar tas reiškia, kad mano vyras, 
kuris vis ateivis, bet nori tapti 
piliečiu, gali prašyti antrų po- 
pierų be pirmų popierų?

Atsakymas: Sulig įstatymo iš

be, kad atgavai Amerikos pilie
tybę, bet tamsta neturi pilnų 
pilietybės teisių. Apturėti jas tu
rėsi prisiekti ištikimumą Junkt. 
Valstijoms Natūralizacijos Tei
sme. Ar taip darei? Jeigu darei, 
tai tamstos vyras gali prašyti 
antrų popierų be pirmų popie
rų. Ta palengvinta procedūra at
eiviui vyrui yra viena iš

Savaite Kovai 
Su Gaisrais

pilie-

lietybės teises, turiu imti ištiki
mumo priesaiką. Kaip tą galiu

Galėsit Aplankyti Ugniagesių 
Stotis

Per visą Ameriką ir Kanadą 
nuo spalių 5 iki 11-tos įvyks 
speciali savaitė programų ir pa
skaitų kovai su gaisrais, kurie 
kasmet padaro šimtus milionų

Atsakymas: Parašyk laišką į 
arčiausią natūralizacijos ofisą, 
pranešdama, jog gimei Jungt. 
Valstijose, jog pametei piliety- dolerių nuostolių, 
bę 1920 m., ištekėdama už atei-1 Per tas dienas Chicagoje pi- 
vio, bet kad visada čia gyvenai liečiai galės lankyti ugniagesių 
ir kad nori imti ištikimumo stotis, susipažinti su priemonė- 
priesaiką, kaip įstatymas iš lie- mis gaisrus kovoti, kaip nuo 
pos 2 d., 1940 m. reikalauja, jų apsisaugoti, etc.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ r O L

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

Slegaitis
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

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

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garf ield Blvd. prie State St. statei m s?>
Telefonas ATLANTIC 4290.

Garfield Parko konservatorijoje, prie Washington 
ir Central Park, yra nepaprastas tyrų augmuo, vadina
mas “Furcraea Selloa”, kuris po 15 metų dabar pražydo. 
Augmuo yra panašus “Century Plaut”, turi didžiulius 
kelių pėdų aukščio lapus, ir žaliai baltus žiedus, apie 
colio didumo. Jį galima pamatyti konservatorijoje nuo 
8 ryto iki 5 po pietų kiekvieną dieną (taipgi sekmadie
niais) . ; ■ x ,

Rytoj Lietuvių 
Prekybos Buto 
Vakarienė

Žinutės Iš 18-tos 
Apylinkės

ža-Šeimynas,
Ir Draugus
Memorial sa-
Western avė.,

Kviečia Narius, 
danČius Įstoti

Dariaus-Girėno 
Įėję, 4416 South
rytoj 6:30 vai. vakare, įvyksta 
draugiška susipažinimo^yakarie- 
nė, kurią rengia Lietuvių Pre
kybos Butas Illinois valstijoje.

Vakarienės tikslas yra suar
tinti dabartinius organizacijoj
narius, ir supažindinti su Bu Y 
to darbuote lietuvius biznierius, 
kurie žada organizacijon įstoti. 
Nariai ir žadą įstoti yra kvie
čiami atsilankyti su šeimyno
mis ir draugais. Kaina vakarie
nei tik 75c., išlaidom^ padeng
ti. ! '

Reikia Rezervacijų
Po vakarienes įvyks viešas 

Prekybos Buto susirinkimas.
Asmenys, kurie neturi rezer

vacijų, prašomi susižinoti su 
Buto sekretorium, J. P. Var- 
kala, 3241 South Halsted street. 
Telefonas: Calumet 7358.

“Neitraliteto Aktas 
Varžo Amerika” —

Savininkai Taiso Namus; '■ 
Kelią Apylinkę

18-TA. — Pp. Kaz. ir Elena 
Miku tekiai atsinaujino “Nau
jienų” prenumeratą. Juozas. 
Kuzmickutis dabar neša jiems 
laikraštį kas vakarą (dieą ankš
čiau). P-a Mikutckienė sako, 
kad jai geriau būti be pusry
čių, negu be “Naujienų”. Pp. 
Mjkutckiai užlaiko dailią taver
ną ir “Budweiser” alų.

» » »
“Slums”

1931 metais, 18 kolionija bu
vo vadinama “slums” ir “‘ap
rūkusia apielink’ėj, bet šian
dien nei vieną' kolionija nedrįs 
pasakyti, blogą žpdį! Čia namų 
savininkai supratu, kad tik jie 
gali savo Apylinkė pakelti arba 
nupuldinti,; o “Naujienos” juos 
pradėjo prie darbo “kurstyti”.

' r « ■ . ■

Užsisakykit'“^Taujienas’’
žiema jau čia, užsisakykite 

“Naujienas”. Ofise, arba pas 
Juozuką Kuzmcikutį, 1817 So. 
Union Avė. Jums laikraštis bus 
pristatytas iš vakaro. V

. Juozas K. ■:

Reikalauja Jį Panaikinti
Fight for Freedom komitetas 

išleido atsišaukimą į kongreso 
narius, reikalaudamas panaikin
ti dabartinį neitraliteto aktą 
arba jį taip pakeisti, 
nebevaržytų Amerikai 
kovoj su hitlerinių.

Šią savaitę kongrese 
kalu prasidės svarbus 
Administracija nori 
pataisymus, kurie leis
ginkluoti prekinius laivus ir sių
sti juos į visus uostus, kad ir 
karo srityse.

Masinis Mitingas
Tas komitetas spalių 3 d., 

rengia įdomias prakalbas, Or
chestra Hali salėj, kur kalbės 
Augustus F. Lindbergh, gar
saus izoliacininko lakūno gimi
naitis, rašytojas Rex Stout, ir 
publicistas Stanley High. Įžan
ga nemokama. Prakalbos pra
sidės 8 v.v.

Suėmė Du Mažus j 
Berniukus Už 
Žmogaus Nužudymą

kad jis
rankas

tuo rei- 
debatai. 
pravesti 
jai ap-

Homewoodo policija turi pę 
areštu vieną 11 metų berniuką, 
Kenneth Riddel, ir 15 m. AEeii 
T. Foster. Jie yra kaltinami api
plėšimu ir sumušimu 58 metų 
negro, Albert Olivęr, PhoniXe» 
111., Chicagos priemiestyje.

Al Kumskis, Demokratų Ly
gos pirmininkas vakar pranešė, 
kad teisėjo John T. Zuris “Die
na” — piknikas įvyks spalių 
12-tą dieną, Liberty Grove Dar
že.

Vakarykščiam pranešime bu
vo pasakyta, kad piknikas bu
vo nukeltas į/kitą sekmadieny 
tai yra, spalių 5 d., bet pasi
rodė, kad daržas tą dieną yra 
užimtas.

Piknikas turėjo įvykti užva
kar, bet buvo atšauktas dėl blo
go oro.

TURĖJO BŪTI
M. ČEPULIENĖ

žinioje apie M. Jurgelionic- 
nes paminklą, vakar turėjo bū
ti pasakyta, kad vainiką pri
siuntė M. (Matilda) Čepulienė 
iš Ročkfordo, "o ne E. Čepulie
nė. Už klaidą atsiprašom.

Įdomus Rądio 
Programai Apie 
Vaikų Auklėjimą

Kas šeštadienio rytą 10:30

Chicagos Parkų dislriktas, 
bendrai su viešu knygynu ir

kytojų kongresu, rengia įdo
mią seriją šešių radio pro
gramų apie vaikų auklėjimą.

Ęrogitamai .smulkmeniškai 
nurodinės ką tėvai turėtų pa
rvesti vaikams dirbti ir kaip 
juos prižiūrėti nuo mokyklos 
ir pamokų atliekajnu laiku.

Programai tarnsliuojami 
kas šeštadienio rytą 10:30 
stoties WBBM, 780 kc.

Mokslininkus
: v

Užbaigdamas 50 metų sukak
tuvių apeigas Chicagos univer
sitetas įteikė garbės diplomus 
35-iems mokslininkams iš visų 
pasaulio dalių, daugiatisiai ame
rikiečiams. '

John Durkin 
Pasitraukia

Walter Turner 
Apskričio Ligoninėj

Sunkiai Serga
BRIGHTON PARK. — WaL 

ter Turner, kuris, kaip jau bu
vo pranešta, sunkiai serga, bu
vo išgabentas i uook County 
ligoninę. Gyveno po antrašu 
2441 West 45th Street

Linkėdama jam greitai pa
sveikti, A. D.

—r. Tropiko, zonoje prasidėjęs 
uraganas šiandien labai smar
kiai paliete Nicaragua pakraš
čius ir padarė didelių nuosto
lių Gracias iškyšulyje.

— Knotfville miestelyje nepa
žįstami asmenys” išplakė, nuren
gė, išdegutavo ir paliko laukuo
se atvykusius du CIO organi
zatorius.

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

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remrntuokite ir įsigykite na
mus pag ai musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje Rie
tuvių įstaigoje. Už apdr/F. S. 
ligi $5,00t) mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

LINOLEUM Paklojant DYKAI

CARPETS Ą*b

CONGOLEUM J>Q
Kvadratinis Jardas 

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS.

Jardas .............. ......... w*J
Atdara Antrad., Ketv., šeštad.

vakarais.
BLETSTEIN

4957 ŠO. ASHLAND AVĖ.
. Tel. YARDS 5015.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas gdrahtuotaš. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

COCOK 
TONIC g 
išryji

to tint 
. o 
BOIL-

Su spalių 1 d.'į Illinois darbo 
departamento viršininko parei
gas apleidžia' ; Martin Dūrkin, 
užsilikęs iš buvusios demokratų 
organizacijos. Gub. Green pa- • 
skyrė Frank Murphy, turtingą

Nepadarykite klaidos, kurią 
\ padarė šis tėvas! Jeigu nori

te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių - savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite! 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška. 

Naudokitės “NAUJIENŲ"
Smulkiais Skelbimais/
Tel. CANAL 8500

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyr nauja 
už keletą centų. 20-os 
spalvos. 10c—3 už 26c

ATALL DRUG ANO NOTION COUNTERS

Bjnrj^AND SAVE
PIRKITE TIESIO
GIAI IR ŠUTAU- 

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų $Q, 50
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į * 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.

t

lukterėk,
Brolau!

NUO VAGIŲ.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų ravi

ninku, kurioje randasi ta 
Vernai nuo Public Llabi- 
Uties.

, , COPR. NKDtfCRAFT SERVICE, INC.

ICROČHETED ACCESSORIES PATTERN 2879į

INSURANCE
(APDRAUDA)

Vardas

Adresas
□ Stokeriu

Telefonas

No. 2875—Nunerti vaiko drabužėliai.

TeL'CANal 5063 naujų metų.

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Aš esu užinter^suotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

O Apšildymu
□ Plumbingu

RaStlnB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais •<— 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

. ■ -------------- - ■ . ■ -JI - r , --—r- -~,T ------------------------------------ r-TT-ff
■■■ į' } . T

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Dabar Laikas Malevoti! 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.

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

SAM HELMAN
Service wrru a smile 

14irSo7Halšted~St

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND* LUMP ___  $ 1 Q Ofi
Sales taksai ekstra. *

Keistučio Choras 
Rengia Šokius, 
Operetę

• 4 t S

Keistuuio choro kęrespon- 
dentė, Aldona Mažeikis, pra
neša, kad spalių 11 d. choras 
rengia rudeninius šokius 
Hollywood Inn salėje, kur lai
ko reguliares repeticijas.

Keistučio dainininkai taipgi 
ruošia operetę, kurią pastatys 
PO

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

4*

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!
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NAUIIEN.OS
The Litmuanian Daily* News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Mattęr 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 1UL under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. jiajsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Cąpąl 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metamą .........----- .------_ $8.00
Pusei metų J—.— ------4.00
Trims mėnesiams ____ ’------  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiu}.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ________  3c
Savaitei_________________ 18ę
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams------- ------------------ $6.00
Pusei metų----------------------  3.25
Trims mėnesiams 1.7$
Dviem mėnesiams _______  1.2$
Vienam mėnesiui.75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

BRANGIAI KAINUOJANČIOS MODERNINIO 
KARO ŽUDYNES

APIE
tŲ SPAUDA 
LIETUVĄ

Italijoje
!........

Vięnąs Romos-Berlyno “ašies” galas jau baigia lužr 
ti. Tik nacių intervencija italų-graikų kare dar išgelbėję 
Italiją nuo visiško pralaimėjimo ir Mussolinio diktatūrą 
nuo susmukimo. Vokiečiai išgelbėjo fašistų režimą, bet 
kartu jie okupavo, Italiją, taip kad juodmafškinių “im
perija” šiandien faktinai yra .Trečiojo Reicho provincL 
ja. Italijos miestuose yra pastatyti vokiečių kariuomenės 
garnizonai; nacių Gestapo agentai “padeda” fašistų por 
licijai palaikyti “tvardą” krašte; vokiečių inžinieriai, eko
nomistai ir finansininkai prižiūri Italijos pramonę.

Tačiau ekonominis gyvenimas Italijoje eina tolyų 
vis blogyn. Valdžia dabar išleido patvarkymą, kuriuo nuo 
spalio 1 d. bus aštriai reguliuojamas duonos vartojimas. 
Nuo rytojaus dienos Italijos žmones galės pirkti duoną 
tiktai pagal korteles. Vienam asmeniui bus leidžiama nu
sipirkti tiktai 200 gramų (apie 8 uncijas) dienai. Tiek 
duonos tai —- keturios mažos bandutės.

Jau vasarą Italijoje buvo įvestos kortelės tautiniam 
italų maistui, makaronams. Iš to aišku, kad Italijai grę
žia badas, šitą faktą patvirtina ir Anglijos spauda, ra
šydama apie pranešimą, kurį davė premjerui Churchillui 
specialus Roosevelto pasiuntinys Vatikanui, Myron C. 
Taylor, šiomis dienomis atvykęs į Londoną. Mr. Taylor 
buvo Romoje, porą kartų kalbėjosi su popiežium ir ma
tėsi su daugeliu žmonių. Gal būt, kad jisai nuvežė 
Churchillui kokį nors sumanymą, liečiantį Italiją (kitaip, 
kam jisai butų tenai vykęs?).

Londono laikraščiai, kalbėdami apie Taylor’o pasi
tarimą su Churchillu, rašo, kad “patikima informacija 
rodo, kad Italijoje Viešpątąuja nepasitenkinimas, defytizr 
mas (nenoras kovoti) ir Jskuręjąs”.

Kol vokiečių armijos yra užimtos Rusijoje, anglams 
yra gera proga kirsti Italijai keletą smūgių ir, kad ko
kios, visiškai išmušti ją iš “ašies” fronto. Galimas daik
tas, kad šituo tikslu anglų aviacija dabar pradėjo smar
kiai bombarduoti Italijos miestus.

Per pastaruosius dvejetą mėnesių, kai Hitlerio dir 
vizijos įstrigo Rusijoje, britų ir Amerikos spaudoje nuo
latos pasigirsta balsų, kad Churchillas turėtų dabar pa
siųsti ginkluotą ekspediciją į Ęuropos kontinentą, tokiu 
būdų sudarant antrą frontą prieš Vokietiją. Siųsti eks
pediciją i Francuziją arba Belgiją butų pavojinga, nes 
vokiečiai tenai laiko stambias jėgas, o anglai dar neturi 
didelės įr gausiai aprūpintos tankais kariuomenės. Antrų 
kartu rizikuoti susilaukti Dunkirko katastrofą Anglija 
negali. Bet Italijoje gali, netrukus, tokiam žygiui susi
daryti palankios sąlygos.

Čekoslovakijoje

Šveicarų laikraštis “Gazette 
de Lausanne” įdėjo savo kores
pondento Berlyne pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje. Savo 
skaitytojus j įsai informuoją 
taip:

Korespondentas pastebi, 
kad prieš kurį laiką vokiečių 
generalinis komisaras atsta
tęs nuo pareigų Lietuvos lai- 

- kinę vyriausybę, kuri susida
rė sukilimo prieš bolševikus 
pasėkoje, šis žygis, bendrai 
paėmus, buvęs įvertintas 
(kieno? — “N.” R.) neigia
mai. Tuo tarpu dabar gene
ralinis komisaras sudaręs 
naują vyriausybę iš 9 narių, 
kuriems esą pavesta tvarkyti 
visas svarbiausias vidaus gy
venimo sritis. Ši vyriausybė 
esanti sudaryta iš visų lietu
viu politinių partijų (? — 
“N.” Red.) atstovų. Tai esan
ti politinė koaliciją, kuri su
sidedanti iš žinomų savo sri
ties specialistų, tuo tarpu kai 
ankstybesne vyriausybė, kaip 
praneša korespondentas, ‘su
sidarė iš kraštutinių partijų, 
kurios už savo nugaros tetu
rėjo mažumą’. Naujoji vy
riausybė naudosiantis lietu
vių tautos pasitikėjimu; ji 
turėsianti atlikti, bendradar
biaudama su vokiečių įstai
gomis, svarbius uždavinius.

“Tokiu budu, pasak laik
raščio, butų peranksti many
ti, kad Vokietija galvojanti
sudaryti didžiulę rytų provin- eln privertė ! atsistatydinti.

ciją, nesiskaityjąmą su Pa
baltijo kraštų savarankišku
mo pageidavimais.”
Šis laikraštis, vadinasi, bandp 

sužadinti viltį, kad Hitleris dar 
gaji suteikti nepriklausomybę 
Lįetuvai, Latvijai ir Estijai.

Kitąs šveicarų laikraštis (ka- 
tąlikų) “Lą Libęrtė” rašo apie 
pądėtį, susidariusią Vpki^ijos 
užimtose Rytų Ęprppns srįtyse. 
Jo straipsnio turinys yra per
duodamas taip:

“Kalbėdamas apie Lietuvą, 
laikraštis inurodo, kad lietu
vių tautinė vyriausybė su 
pulk. Kaziu Škirpa priešaky
je, kuri paskelbė Liętuvps ne
priklausomybės atstatymą, 
nebuvo Vokietijos pripažinta. 
Vyriausybė turėjo pasitrauk
ti. Bet prieš tai ji įteikė pro
testą. Vokiečiai nei nemaną 
pripažinti valstybės suvere
numą- Iš Pabaltijo valstybių 
esąs sudarytas naujas viene
tas ‘Ostland’, kąris turėsiąs 
tokį pat statutą, kaip Lenki
jos generalinė gubcrnatura. 
Girdi, visi tie kraštai, vokie
čių manymu, sudarą ‘vokie
čių kultūrinį plotą’.”
Ši nuomonė, tur būt, yra tik

resnė. Bet apie “lietuvių tauti
nę vyriausybę” parašyta ne vi
sai tiksliai. Pradžioje, tiesa, 
pulk. Škirpa buvo paskelbtas 
tos vyriausybės galva, bet jisai 
negavo nei į Lietuvą nuvykti. 
Vyriausybės priešakyje tuomet 
atsistojo p. Ambrozevičiuš. Ši
tą vyriausybę komisaras Ren^

R. SKIPIČIO RAŠTAS APIE SOVIETU RUSI
JON IŠVEŽTUS LIETUVIUS 

.c i,. »'« "b - --- ’

Berlynas, 1941 m. gonai, 12) ;;Qrša. 2^—VI 12 va-
rugpiucio

Vokietijos valdžia staiga pašaĮįno Bohęmijps ir Mo
ravijos “protektorių”, baroną von Neurathą; sųęmo 
“protektorato” premjerą, gen. Aloisą Ęlįasą, ir paskpb 
bė “protektorate” rimties stovį. Vietoje Neurąfląo, tąpo 
paskirtas čekų žemių “protektorium” vyriausias Hiipm- 
lerio pavaduotojas nacių policijoje, Reįųhąrd Ępydrięh«

Apie šitą žmogų sakoma, kad jisai esąs žiauriausias 
kraugerys visoje Hitlerio “Gestapo”.

Gen. Elias, kuris per visą vokįečįų pkupapijps laiką 
Čekoslovakijoje buvo Bohemijos ir Moravijos premjeras, 
norėjo “kooperuoti” sų naciais — taip pąt, kaįp ir “pro
tektorato” prezidentas, Dr. Emil Hačą. Ęlias, fur būt, 
nėra hitlerininkas, bet jisaį tikėjo, ką$, bendradarbiau
jant su Hitleriu, bus galima apsaugoti čekų tautos 
Tačiau jisai jau yra suimtas ir apkaltintas “pąsirųpšį- 
mų valstybės išdavimui”!

Aplinkiniais keliais pasiekiančios užsienį žinios sa
ko, kad Čekoslovakijoje tolyn vis labiau stiprėja žmonių 
pasipriešinimas okupantams. Darbininkai Škodos dirbtu
vėse, kur yra gaminami ginklai ir tankai, daro sabotažą 
ir dirba taip palengva, kad tų dirbtuvių gamyba nukrito 
per pusę.

Vokietija dabar, matyt, bandys kovoti su to krašto 
žmonėmis drakoniškomis priemonėmis: suėmimais, kalė
jimo bausmėmis ir sušaudymais. Pranešama, kad 6 as
mens ‘^protektorate” jau yrą nugalabyti.

Šitie faktai liudija, kad Čekoslovakijoje Hitlerio 
“naujoji tvarka1’ jau susilaukė fiaseo.

Berlin-Charlottenburg 2 
Kantstr. 141,1,r,
Gerbiamasis:

Čia siunčiame sąrašą asmenų, 
apie kurių likimą yra pavykę 
gauti žinių. Pilpą išvežtųjų są
rašą ant greitųjų sudaryti neį
manoma. Tuo tarpu žinoma tik 
tiek:

a) iš Kauno pirmasis tremti
nių ešalonąs 59 vagonų (vagor 
nai visur sąprąntąnąi prekiniai) 
išvežtas birž, 15 d. 6 vai, 45 
min. Vąžtarąšty buvo pažymė
tas jo tnks maršrutas: Kaunas- 
Vilniųs-Minskas — toliau, atski
ru nurodymu.

b) iš Kauno antrasis cšalonas 
54 vągppų išvežtas 1941.VI.16 
13 yajanda?

p) 'įj ĄĮytąus pro Kalvariją, 
Marijąmpp^’ Kaupą birž. 17 d. 
J 4 va J, praėjo 63 vagonų trem
tinių etalonas.

d) iš Vilkaviškio atėjo į Kau
pą hįrŽ? 17 d. 18 vai. 14 min. 
8f yagppp ešalonas, Kaune pri- 
RąJjįnųs dar 8 tremtinių 
pps u Kaouo išvyko 20

Lįętpvps JĮąudpnajam
žiųį Y00ios stoįy Pa" 
yyRp pusfatytį, pro pra
ėjo 19 tremtįpltl ę£ą|opų? viso 
B71 vągunąs, bptept;

į) LoRpt 15—VĮ 35 vągonai,
2) KulUPdą 17—VI 75 vągonai,
3) Rijsk r * --------
ggnai, 4)

vago-

Kry-

ir 19—VI 277 va- 
arnaul 17—VI 59 

vagonai, 5) Začainovo 15—VI 5 
vagonai, 6) Novosibirsk 20 ir 
2Į--VI 159 vagonai, 7) Medvež- 
ja Gora 17 ir 21—VI 67 vago
nai, 8) Starobelsk 15, 19 ir 21--- 
VI 145 vagonai, 9) Makat Greų- 
burg 21—VI 29 vagonai, 10) 
Ęabypinq 16—VI 13 vagonu, 
11) Minsk (Zap) 18—VI 5 vą-

gęny. >(
Liet. R. Kryžiaus 25—VII bu

vo pasiųstą.ftremtiniams ieško
ti ekspedięijįą >iš dr. čeičio, dr. 
Avižonio, ignSihiid. šaulio. Ji grį
žo liepos 31 jd. ir be kitą ko pa
reiškė, kad buvo pasiekta Dry- 
są (netoli Polocko), kur stoties 
tarnautojai pasakojo, kad savai
te prieš karą pro Drysą praė
ję apie 13 ešalonų tremtinių.

Daugpilio stoty patirta, kad 
15—VI pro ten praėjo 2 ešalo- 
nai lietuvių tremtinių.

Apie trėmimo sąlygas tremti
nė Juzė Sadauskaitė iš Rasei
nių Liet. R. Kryžiui be kita ko 
pareiškė:

“Suimta buvau birž. 15. Nors 
sirgau ir gulėjau lovoj, bet be 
jokių ceremonijų buvau suim
ta ir tremiama. Už ką trėmė, 
nežinau. Esu paprasta darbinin
kė. Raseinių kalėjime išlaikė 
parą, kol surinko daugiau trem
tinių.

Viduklės stoty talpino į trau
kinį, kuris stovėjo Viduklėj į|d 
birž. 17 J. £ią nedavė ne j gert, 
nei valgyt. Birž. 18 d. leido at
sigert vandens. Birž. 18 d. va
kare atvežė į Naują Vilnią, kur 
išlaikė iki 20 d. nakties. Per tą 
laiką nedąy£ pęi yaųdens, ųpi 
valgyt. Žmonės troško, šąuRe 
daužės.

Vięųą pioferjs, pž tai, kąd 
šaukė vandens, buvo išvilkta iš 
vagono, ir prigrasintą busianti 
tuoj nušautaj jei dar šauks. Va
gonų langai visą laiką užkaltu 
Sąvp gamtįnįus reikalus tremti
niai atliko pro vagono grindų 
skylę. Birž. 20 d. ųaktį ešalonąs 
vyko toliau. Po kiek laiko ųp- 
privažiavus Bobruįskp kilo pa
nika, traukipį jnatyt ų^puęje 
vokjočių lėktuvai. Sargybinįąi 
išlakstė. Jų vągonas buvo ati
darytas ir apie 50 trem|ipįų 
bėgiojp. ątsitiko ąp kitąis 
.... .... ..........i ‘

gyventojo kaipuoja apie $100,- j 
000, taigi apie du kartu bran
giau, negu kareivio užmušimas. 
Iki vokiečių-rusų karo pradžios 
buvo apskaičiuota, kad šiame , 
kare žymiai mažiau kareivių 
užmušama, negu pereitame pa
sauliniame kare žuvo. Mažiau 
kąreivių ir sužeidžiama. Už tad 
civiliai gyventojai žymiai dau
giau nukenčia, nęgu pereitame | 
kare.
. Kaip brangiai kainuoja šis 
kąrąs, liudija apytikriai paskai
čiavimai Anglijos ir Vokietijos 
karo išlaidų. Angliją kasdien iš
leidžia tiesioginiams karo rei- 
kąlanis ąpie 42 milijonus dole
rių, o Vokietija kasdien išlei
džia ąpįe 38 niiiijppus dolerių. 
Rrįe §ių tiesioginių karo išlai
dų priskaičius nuostolius sunai
kinamu žmonių turtu, nuosto
lius sustojusios prekybos, su- 
^įpjusįos civilio gyvenimo reik
menų gamybos ir yisus kt. nuo
stolius, tai gausime per 100 mi
lijonų dolerių sumą. Vadinasi, 
100 milijonų su viršum dolerių 
tik vienos dienos kąrąs kainuo
ja Anglijos ir Vokietijos val
džioms ir žmonėms. O kur visos 
kitos kariaujančios valstybės?

Šio karo išlaidų našta sunkiai 
užgulus ir nekariaujančias 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Amerikos ginklavimasis ir pa
žadėtą bei teikiama karo pa
būklais ir kitomis reikmenimis 

b pagalba Anglijai, Rusijai ir ki
toms prieš ašies valstybes ka
riaujančioms valstybėms, jau 
kainavo Amerikai apie 39 bido
nus dolerių. Jei karas nusitęs į 
1942 m. antrąjį pusmetį, tai iš
pildymas valdžios nustatytos 
programos karo reikmenų ga
mybai Amerikai kainuos virš 
90 bilijonų dolerių. Jei musų 
kraštas įsivęls į šį kąrą, t^i tie 
90 bilijonų dolerių hps tik Įą- 
šas į yMrą yaudea^? figuraty- 
yiai tariant.

Tuo tarpu Jungtinių Valsty
bių civilis Rąrąe hųris tęsėsi 
keturis |)Įe|ų$, ięąeraliąi vąl- 
džiai kainavo tik 13 bilijonų 
dolerių, įskaitant į tą sumą 8 
bilijonus dųlerių išmokėtus pen
sijomis civilio baro veterąnąms 
ir jų šeimoms iki 1939 metų 
pabaigai. Frąncįjos-Prusijos 
1870 metų karas kainavo 2 bili
jonus dolerių, įskaitant ir Fran- 

Jcijos siųnokėtos Prūsijai karo

Tas pat, matyt, yra Norvegijoje, Jugoslavijoje,-Bel
gijoje ir Frąpęųzijpję. Visą nąpių užgriautą ^uropą ky
la prieš užkariautojus.

Žp)ppių žpdytpąs moderninio ; 
karo prįęipopėmk ppąyiąliškai 1 
brangiai ^aippąja. J po Jaugiau 
mechanizuotas dąrpsį kąrąs, juo 
brangiau kainuoją RąreĮyio nu
žudymas.

Jungtiniu Ąmsnkps Valsty
bių senątP IPlyyPP reikąĮų ko
misą j ps nąry§» sppatprips Ho- 
mer T, Ęppęr pąsįinppdąipas į-. 
vaįriąis ąp$kMriPV|inąte paskel
bė h gąlp, 4ąvip|ps hei 
palyginimus mP^PipiP karo 
brąpgnpiP W ^epęspiųją laikų 
kąrąįs. Pąvy^Jžini, Rpmps Ce
zario laikais karo fronto užmu
šimas kareivio kainavo tik 75 
centus. Napoleono naudota jau 
daugiau moderniški karo pa
būklai ir todėl kareivio užmu
šimas karo fropte jau kainavo 
$3,000. Amerikos Cįviliame Ka
re naudota dar daugiau mecha
nizuoti įrankiai ir todėl kaina
vo $5,000 vieno kareivio užmu
šimas. Pereitame pasauliniame 
kare naudotą jau pilnai mecha
nizuoti įrankiai ir todėl vieno 
kareivio ųžmušipiąs kainavo a- 
pie $21,000. Dabartiniame pa
sauliniame kure naudojamas 
aukščiausiame laipsnyje išsivys
tęs mechanizmas, todėl vieno 
kareivio užmušimas kainuoja 
apie $50,000. \

Tas pats nepalyginapias skir
tumas yrą žmonių dąrbe, kuris 
reikalingas pąlajĮtymui kąreivio 
fronte. Nąpplepnas apskąįčiayp, 
kad vienas gamintojas kariį, 
ręįĮunenų, maistp, rūbų ir kitų 
reikalingų karo fronte dalykų, 
pilnai aprūpino viskuo du Na
poleono kariuomenės kareivius 
karo fronte. Tuo tarpu National 
Machine Tool Builders’ Asocia
ciją apskaičiavo, kad dabarti
niame mechanizuotame kjare 
reikia 18 darbininkų, kad pijnai 
viskuo aprūpinti vieną kareivį 
karo fronte. Todėl minėtos aso
ciacijos ekspertai padaro sekaii- 
čią išvadą:

“Taigi kareivio sėkmingas žy
gis karo fronte šiandien remia
si išimtinai moderninės karo 
mašinos jėga. Todėl tikrosios 
grumtynės šiandien nėra šau- 
dymosi Ijnijoj, bet dirbtuvių 
produkcijos fronte, kur yrą ga
minami modernio karo įran
kiai. šis produkcijos frontas 
šiandien karus išlaimi arba pra
laimi.”

Apytikriais apskaičiavimais, 
šiame kare užmušimas civilių kontribucijos sumą.

šio karo reikmenų Į gamyba 
jąu prądęja parąlyžiudti Ame
rikos ekonomin| gyvenimą, ko 

(nebuvo jąųčiąmą pere.’to pasau
linio karo metu. Taigi jei šis 
kąrąs nusitęs kiek ilgiau, ji> 
Amerikos visuomenei kainuos 
bilijonus dolerių dar ir suma
žėjusią, arba visiškai sustojusia 
civilio gyvenimo rejknfenų ga
mybą ir prekyba.

Niekas net nedrįsta pranašau
ti, kiek šis karas pasauliui kai
nuos. Aiškus tik tas fąktąs, kad 
jei kiek ilgiau jis užsitęs, tai 
viso pasaulio ekonominė san
tvarka bus privesta prie galu
tino bankroto. Drąsesnieji eko
nomistai jau dabar kalba, kad 
reikia galvoti apie naują eko
nominę sistemą, nes iki šiol vei
kusį kaip atskirų valstybių, taip 
ir tarptautinį ekonominį Susi
tvarkymą šis karas yra galuti
nai pasmerkęs pražūčiai.

Taigi mechanizuotas karas 
darosi nepakeliamai brangiomis 
žudynėmis. Galimas daiktas, 
kad šis karas bus paskutinis 
pasaulinis karas. Ateityje ir 
pikčiausias agresorius turės 
skaitytis su tuo faktu, kad me
chanizuotas karas yra neįmano
mai brangus, kurio išlaidų ir 
didžiausi laimėjimai negali atly
ginti. S. Vygandas

1

Rusijon išvežtų arba 
bolševikų nužudytų 

lietuvių sarašas
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

40. Vladas Tiškus, bųv. žejn. 
ūkio dept-jr^direktorius, išvež
tas iš-kalėjimo

41. Juozas Tonkūnas, Dotnu
vos prof., išvežtas

42. Juozas Tallat Kelpša, “Mai
sto” direktorius, išvežtas su šei
ma

43. Jonas Valatka, agron., iš
vežtas

44. Petras Vadopąlas su žmo
na, * agronomas, žuyo-

45. Domas Vasarevičius, ag
ron., su žmona Stase, agrono
me, išvežti

46. Ąntanąs Vienožinskis, ag
ron., išvežtas iš Salų žem. ūkio 
mokyklos

47. Keistutis Veitas, agron., 
bolševikų nužudytas
48. Mečys žemaitis, agronom., 

Dotnuvos Akad. prof-, išvežtas
Augustinas Gricius (Pivo- 
su šeima išvežtas
Antanas Jakštą^, puikiniu- 
su šeima išvežtą^
Leppąs Račiūnas, Išvežtas

vagonais — nežinau. Ji su kitą 
tremtine ėjo apie 100 kilometrų 
pėksčios, paskum jas paėmė vo
kiečių kariai.

Nuo savęs Liet. R. Kryžius, 
Jęuriąjn vadovauja dr- Garmąs, 
dėl trėmimo sąlygų rašo:

“Nepadarę jokio nusikaltimo^ 
neteisti ir nieku nekaltinti as
mens, lietuviai vyrai, moters, 
vaikai, ištisomis šeimomis buyę 
suimti 13—17 birželio ir išga
benti iš savo, gimtinės privers-: 
tinai į tolimus Rusijos kraštus.

Jiems buvo leista paimti tik 
truputį maisto ir reikalingiau
sių daiktų. Susiruošti į kelionę 
jieins buvo duota tiktai apie 1 
yal. laiko. Nebuvo leista nė at
sisveikinti su giminėmis, nė su
tvarkyti reikalų. Buvo vežami į 
sunkią tolimą kelionę ir žili ser 
neliai; vyrai ir moters, ir maz| 
vaikai, ir ligoniai net gulintieji 
patale.

Jie buvo suimami į prekybir 
nius vagonus, kurių durys buvo 
aklai uždaropios, ląngęliąi pu
vo užkalami lentelėmis, palieka
mi juose tik plyšiai, pro kuriuos 
nebuvo galima matyt ir pro ku
riuos į vagonus pateko tik tru
putis šviesos.

Į vagonus buvo talpinama a- 
pie 40—70 žmonių; buvo tvan
ku, truko oro. Iš tokių vagonų, 
kol jie stovėjo Lietuvos surin
kimo stotyse, suimtieji nebuvo 
išleidžiami, jiems ištisas paras 
nebuvo duodama nė lašo van
dens.

Aplinkiniai gyventojai, mėgi
nusieji atnešti gerti, rusU ka
reivių sargybų buvo žįąuriai nu
varomi, neprilekUiami. Buvo 
atsitikimų, kad dar Lietuvos te
ritorijoje vagonuose mirė seni 
žmonės ir maži vaikai, nuo van
dens ir oro stokos.”

Liet. R. Kryžius be kita ko 
rašo:
“Mes norėtume, kad apie iš
tremtuosius žinotų Amerikos 
lietuviai, gal jie kreiptųsi į A- 
merikos Raudonąjį Kryžių ir 
per jį paspaustų rusus, kad mu
sų ištremtieji nebūtų žudomi.

() gal Amprikos Raudonajam 
Kryžiui pavyks juos paimti sa
vo globoų per savo atstoyus, jei 
tpRie Rusijon butų siunčiami, 

išvežtiesiems gresia ir nu
žudymo ir bado, šalčio, ir vi
sokių Raųkinimų pavojus.

Be to, Lietuva daug nuken
tėjo ppp rusų valdymo ir nuo 
karo. Yra išdegę visai ar dali
nai Jonava, Alytus, Marijampo
lė, Vilkavjškis," Ęąsejniai, Tau- 
rągę, Kretingą, Gąrgždai, Rieta- 
yąs, Krąžjąi, Varniai, Kelmė, 
Ąpdrijąvąą, Skuodas, Tryškiai', 

ip daug hitą miestelių, 
kaimų, ir yipųhienyų.

Atstątyjųo darbui ir šelpimui 
yi$ų nnReptęjusi^ savų lėšų il- 
gąm neužteks ir bus reikalinga 
pggąlba iš šalies, pirmoje eilė- 
jp tos pagalbos lietuviai tikisi 
iŠ sąyp jįrolių Amerikoje.”

R. Skipitis
- Sąjungos Pirmininkas

Kairys, 65 metų, 
sunum bei 2 dūk-

Liuima, mokinys

49.
ša),

50. 
kas,

ar nužudyta kalėjime
52. čpnppas Kairys, 25 metų, 

išvedąs iš Labos, Pąųeyėžio a p.s.
5Ę. Alfonąs

su žmona ir 
rom išvežtas

54. Juozas
19 m., išvežtas iš Panevėžio

55. Leonardas Ladukas, tar
nautojas, šaulys, išvežtas iš Pa
nevėžio #

56. Mikas Lauraitis, 26 metų 
šaulys, išvežtas iš Panevėžio

57. Jonas Misevičius, stalius, 
išvežtas iš Panevėžio kalėjimo

58. Vincas Motiekaitis, 28 m. 
su žmona ir 3 dukrelėm, išv. iš 
Panevėžio

59. Kun. šeikauskas, senukas, 
Rokišky bolševikų nužudytas

60. Sielskio šeima Šiauliuose 
bolševikų išžudyta
6Kun. Baltrimas, Zarasuose 

balševikų nužudytas
62. Pulk. Pašilys (Pogaiskis), 

bolševikų Zarasuose nužudytas
63. Vladas Eidukevičius, daili

ninkas, bolševikų nužudytas 
Kaune

64. Juozas Milvydas, Universi
teto lektorius, žu^o partizanu 
Kaune

35. Kazys Mątuijs, Univ. do
centas, žuvo partizanu Kaune

66. Antanas Norkūnas, stu
dentas, žuvo partizanu Kaune

67. Povilas Vąškeljs, stud., žu
vo partizanu Kaune

68. Andrius Racjyjjas, stud., 
žūva partizanu Kaune

(Rytoj bus šio sąrašo tąs«/
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Antradien., rugsėjo 30, 1941 NAUJIENOS. Chicago, Iii.
Prof.’ Mykolas Biržiška

Lietuvos sukilimas 17M m
XVIII amžiuje apsilpusi dėl 

vidaus netvarkos Lietuvąs ir 
Lenkų valstybė buvo išdrąsky- 
ta stipresnių kaimynų. Kuone 
visa, o paskiau ir visa Lietuva 
atsidūrė pp Rusijos jungu. Ta“ 
čiąų, prąrasdąiną sayo ląisvę, 
ji mėgino prįevąrtąį pąąiprie- 
sinti. Tąi buvo garsusis 1791 
m. sukilimas, kuris, prasidėjęs 
Lenkuose, išsiplėtė paskiau Lie
tuvon ir įtraukė kovon netik 
jos kariuomenę ir bajorus, bet 
ir baudžiauųinįms žmopes.

Tiesa, nepavyko šalies nepri
klausomybė prieš stipresniuo
sius priešininkus apginti, betgi 
jos garbė apginta: jie nebedrį
so skelbt; Rietųvą pa£ią suti
kus svetimą jungą prisiimti. 
Antra vertus* šis pirmas sukili
mas praskynė kelią antram bei 
trečiam ir apskritai atviram ir 
stačiam žmonių pasipriešini-

neleido jai mus visiškai pa
glemžti ir surusinti.

1794 metų sukilimo vado 
Kąsčiuškps vąrdaą ir įvairus jo 
nplikiinai miisų žjųpipų Į’gai 
tebebuvo minimi. 1831 ir 1863 
m. suki.iipai vėliau juos išdil
dė iš musų atminties, kaip Ne
lei šių dviejų ą^siipjnipias vis 
ląbiap nyksta, 1905 m. judėji
mo ir šip pasaulinio kurs a'si- 
tikipiais temdomas. Pirmojo 
sukilimo nutikimus kiti jau 
painioja su vėlesniais žygiais, 
anąjį lyg ir visą; pamiršę. Kny
gose terasime jį trumpai esant 
minimą.

Nemanau jį plačiau atpasa
koti, tik norėčiau priminti bent 
vyriausius jo nutikimus. Šitoks 
priminimas, kaip Lietuvos vi
suomenė yra gypusi savo ša-

lies nepriklausomybę, ypač mu
sų metu, bus, tariuosi, supran
tamas ir pąuRįngas.

Į. Sųpkąlbiai
1773 įr 17^3 n;. Rusija, su

sidėjusi su Prūsija ir Austrija, 
atsiplėšė sau iš Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos dideliau- 
sius, gudų ir rusenu apgyven
tus plotus. Austrijai ir ypač 
Prūsijai teko didžiosios Lenkų 
ęjąjys. Rietu va nųs|ojp % sąyp 
žemių ir % gyventojų. Beliko 
jai arti 130 tūkstančių kv. 
varstų plptąs, karį sudarę Auk
štaičiai su Vilniumi ir žemai
čiai — 75 tukst. kv. varstų ir 
Gųęlija (Bąltarpsiją) — ąr|į 55 
tuk. ky. Y- Qyvei;Įojų ji turė
jo 1 milijoną. Iš dviejų pusių 
galingųjų kajmynų, Prūsų ir 
Rusų suspausta, vienintelę tal
kininkę ji Lenkus teturėjo, ku
rie tačiau, nustoję % savo že
mių, patys vps tekvėpavę, o pa
šonėje dar ir trečią stiprų prie
šininką, Austriją, turėjo: Lie- 
Įuvpję ię Lepkupąe stpyčjp Ęų- 
sų kariuomenė.

Niekus neabejojo, jog kąi- 
mypės valstybės progps įplau
kia, idant išsidalijus tarp sa
vęs, kas dar buvo išlikę. Aišku 
tąčiaų buvo, jog vįsupnąeųė iš 
paskplipiųjų priešinsis pasiry
žimams prieš jos laisvę.

Dar 1793 m. jš Žęjpąįčįų kį- 
lęs, bet Valuipėje apsigyvenęs 
dvąriųinkas Prozoras ruošė 
suokalbį prieš Rusiją, kurian 
tikęjpsi įtrauksiąs visą Lietu
vą. Suokalbininkai skyrė jį bu
simojo sukilimo vadu. Vienas 
jųjų, Vilniaus pralotas Baužas, 
kuris kelioliką metų vėliau pa
rašė ir išleido garsią knygelę

COPR. I9»i, NEEOHCRAFT Sf^VICf, INC.

CROCHETED SCARFS ...PATTERN 2812

No- 2812—Numegzti takeliai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 Sq. IJąJsted St., Chicago, Iii.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2812

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

N
H

*------------ -------- — ------------“ r X*. *» . •» . ..................'r <7.^7 •

Musą 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jęįgu esate ty^nyje R JumS reikia ątąlspąųsdint; bR 
lų, steitmentų, laiškų, ginokįte, kąd “{NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums pąfąrpauti. Atliks 
darbą tobųįąi. Ęainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKlfp"PAVVZDžiUŠ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Ganai 8500

111» p rri?1 B ! I

mm

FUTBOLAS JAU ČIA
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ĮfpFP|(Q apštąjĮįei,j Ąmępįįfiijp ąlsięlarė ą|ia<lpniįpip fulbolfi sezqi)ga. Kąip ir 
lirHiiily, šipinpl (ĮuugpĮy |jo)nąu(lu |qšia ųpnigžas lietuvių- I*»VPiWe
imliosi ukcjjps pilims lupnipiitąs iš lošimo tarp Puręjųp ip V3ii4wWlt ųniversi- 
Ip'u-

>— u .  . ............................... .. ......................

apie lįptųvių K^ll^ ir ^ųąyę 
siūlė sukilus paleisti 
nuo baudžiavų!). Yf
veikė Vilniuje artilerijos pul
kininkas Jasinskis, kurio gimi-

atvykusi iš Lenkijos2), o 
gimęs Verkuose ties Vilniu- 
ir užaugęs pačiame Vilniu- 
Lietuvai visas pritapo. Jis

nė

......... r*

Savaitei praėjus, jis tųręją 
žmones; jau 4 tuksiančius kariuomenes 

ir 2 tūkstančių dalgiais apsi
ginklavusių žmonių baudžiau
ninkų (“dalgininkų”). Ties 
Raclavicų sodžiumi (netoli 
Krokuvos) balandžio 4 d. jis 
pasitiko Rusų kariuomenę ir 
per 5 valandas smarkia; ją su
mušė. Ypač pasižymėjo paties 
Kasčiuškos vedami narsus Len
kų dalgininkai. Nuo to laiko 

valstiečioKasciuska ! ■ _ sermėgą.

pagarsino Kasčiųškąs ir sųl$ilū- 
ir padrąsįųo vįsųp-

mi 
je, 
slaptai rupšė sukilimui neskait
lingą Vilniaus kariuomenę, 
taipgi žymiausius vietinius ba
jorus ir miestiečius.

Suokalbininkai prisiekė su
kilti, sukilirųo ženklą gayę. Jie 
rinko sukilimui žmonių, pini
gų ir ginklų. Dėvėjo pilkus ža-|Įių vardą 
lioųjis juostelėmis apsiūtus ru- menę dėtis sukilimai!, 
bus, Kokarda pažymėtus ap
skritus brylius, terbą ii 
ar kitą kurį ginklą3).

Juo daugiau žmonių 
suokalbiu, juo sunkiau
slaptumas užlaikyti, šitą suse
kusi Rusų valdžia suėmė ir iš
vežė Rusijon kelis žymiausius 
suokalbininkus, tarp jų minė-

II. Vilniaus sukilimas

dėjosi 
buvo

Balandžio 16 (J., tat dviem 
savaitėm vėliau po Raclayipų 
mūšio ir diena anksčiau už

ir kitus. Ji buvo lųpginusi ii’ 
Jasinskį suimti, bet šis, per
spėtas, pasislėpė; persitaisęs 
kaminkrėčiu, jis nekartą ir to
liau apsilankydavo Vilniuje ir 
darbavosi). Juo labiau reikėjo 
skubėti, jog Rusija spyrė Lie
tuvą (ir Lenkus) mažinti savo 
kariuomenę. 1794 m. iš kelių 
dešimčių tūkstančių Lietuvos 
kariuomenės belikę buvo yp} 
apie 8 tuk.5), o vėlįąų šįs 
čius dar labiau suma
žinti.

Reikėjo tik KibįrKštie^ kftrt 
Lietuva ir Lenką; ąpkUtlj? Tpjį 
kibirkštis buvo RpųKu KBHI-IP" 
menės dalies ą|sįsąky|);ąą pį|r 
(lyti valdžios įsąkymą — 
žinti savo skaičįy. Tąį bM¥9 fll’ 
viras pasiprie^įųįmąs, Klll’įs

ruošiamas yra siiKilimąs- Jps 
kariuomenė pupje ų;ąišlį|;ii;KU 
gaudyti ir verst; |<itąs Rįe^ųyps 
ir Lenkų karjųpippųps dftlh 
nusiginkluoti.

Tuomet suoką|hipj;;K|| Ya&lb 
tarp jų ir Prozorąą, pąrąįkvietė 
iš užsieniu garsų, iš Lietuvos 
kilusį ir Amerikos kovoje už 
laisvę jau pasižymėjusį gene
rolą Kaseiušką ir pastatė jį vy
riausiu sukilimo vadu6). Kovo 
24 d. Kasčiuška atvyko senon 
Lenkų sostipėn Krokuvon ir 
rinkoje šis “nežinomosios pirm 
to giminės lįetuvių bajoras”?) 
kariuomenės ir gyevntojų aky- 
yąįzdpje prisiekė kovosiąs iki 
tėyynp; lająyę įsiusiąs.

Šyvos sukl
ek), sujuda

je,

1) .L. Cieszkovyski. Dįąrusz pow- 
stania Krakovskięgo w roku 1704 
(išsp. A. S. Dopolnienije ko swQ.d- 
noj galieko-russRoj letopisi 1772 
po 1800 g., 11-ji dalis, .p. 2).
. 2) H. Mošcicki. Dzieje poroztyio- 
roiye L;tAyy i Rusi. I. 144. Ta§ pat? 
autorius sąlęp dftbar, jog J. gijpęš 
1759 pi. Lėųkų Kujavųose: pęnę- 
ral Jasįnski (1917 m. b P- 3-

3L— H. Mošcicki. Dzieje, p. 149—150 
Jasinski 114.

4) Mošcicki, Dzieje 155- — JąW- 
ski, |23. — Kdrzprį, ^pscįuszkp — 
biografija, Il-s'ios laidos p. 314—315

5) Mošcicki. Dzieje, 158. — Ja
sinski, 129.

6) Apie K. — 1917 m. “Lietuvos 
Aido” No. 16.

7) T. Korzon, Historija nowo- 
czesna. 1906 m,, p. 269.

tuo metu buvo atsiduręi3). Ta
ryba, toliau, rinko aukų suki
limą reikalams, rųpinosį sukilė
lių valgydinirpu įr apgipKlavl’ 
inu.

Rtmi jps ĮHRS iš kelių 
šalių traukia sukilusioji lietu
vių kąpiuojnępė, rjusai sunaikii 
iiq Vilniąus priepiipsčįųą im pa
sitraukė į Gardino pusę, kur 
stovėjo kita stipri rusų kariuo
menės dalisll).

Vilniui nusikračius rusų, ba
landžio 24 d. “Lietuvių Tautos” 
vardu 
rinkos

vilniečiai prisiekė ant 
kovosią už savo šalies 
ir išskyrė Aukščiausią 

Lietuvių Tautos Tarybą, susi
dėjusią ;š ^yąiiąusiy Lįetuypį 
bajorų. Aukščiausioji Taryba 
vyriausių sukiljnjo vadų p;ipi- 
žino Kaseiušką, kuriam buvo 
Lietuvoj kariųąrppilės vadų Ją~ 
sinskis12). Ji įsteigė revoliuci
nį teismą sukilimo priešinin
kams sekti. Jo nusprendimu 
Vilniaus rinkoje viešai pakar
ta rusų šalininkas, etmonas 
Kasakauskis, jo brolis — In- 
plentų vyskupas Kisakauskis L 
Vilniaus vyskupas 
pakarti Varšuvoje,

lįmą (balaną
Žemaičiai. Td. dieną bajorų į r 
kariuomenės ■' vadai apskelbė 
Šiauliuose pradėtą suki imą, 
prisiekdino stdvėjusį tenai rai
telių pulką ir negaišiodami iš
siskirstė po Lietuvos mieste
lius išmėtytos kariuomenės 
rinktų. Raseiniuose, Panevėžy
je, Še toj e, Jfen’Avoje, Ukmerge- 

kariomenė
veik visa prisiekė kovosianti už 
savo šalies ląisyę ir ištraukė 
Vilniaus linkui8).

VįfdiUjP SIP vėjo 
r;yp;;;e;;č (ąpįp 2 tukst. ir apn 
2Q anpątų^). Lietuvių kariuo- 
mepp§ tenai vos apie
4PPIP). ^ebprfpinas to, Jasins- 
l<įs IHltąpP SHkelti miestą ir iš- 
yąryįį rgąpą. Tuo tarpu rusų 
YndflS, Ud iv perspėtas vyriau
siąją RįpįpYps kariuomenės va- 
pP (e|mp;;ą) Rasakauskio, ku
rią bb¥P FM.W1S atsidavęs ir 
tib ką Vilium; parbėgęs, ruo- 
Šiąmupjp sukilimu netikėjo ir 
jokiu pripnmuiu saugotis 
gfltię liesiem?-

RąĮąndžio 22 d. vakare 
sinskis padalijo Vilniaus 
riuomenę ir amatininkus 
liais būriais, kurių kiekvienam 
nurodė, kas .daryti. Naktį puse 
pirmos, tat jau balandžio 23 d. 
armotos šuviu buvo duobas sų- 
tartasai ženklas, visose bažny
čiose ėmė skambinti, pasigirdo 
mušimas bugnan ir gatvėse pa
sirodė suokalbininkai, kurie 
puolė ginklų sandeliu (arsena
lai!) ginkluotis. Kariuomenė, 
amatininkai ir šiaip Vilniaus 
gyventojai keliose vietose iš
syk užpuolė rusus, nejeisdan;; 
jiems susirinkti vienon vietom
I ■

Po kelių valandų kovos rų- 
sąį buYQ pergalėti. Daugiau nęį 
tūkstantis jųjų, jų tarpe vada§- 
ge;;ę^ąla§ ir apie 40 apicieri^T 
įkliuvo sukilėlių nelaisvėn; j cm 
Pateką įr niinėtąąią JCą^ąuą- 
kis. Tačiau kitai pųsęi pavyką 
ištrukti Vilniaus priępaįpstėą 
PąųįęnKą;;, nup įcuripa Kalno j; 
ėmė iš armotų šaudyti miestap,

8) Mošcicki, Dieje, 169—16L 
Jasjųski, 131—133.,

9) Dieje, 161 — Jasinski, 133.
1P) Koron. 265. — Jasinski, 133.

Jei
Dr.

Tačiau visų svarbiausis jos 
darbas buvo dauginti sųki.člių 
kariuomenę ir šiaip ją stiprinti. 
Tuo tikslu jį, visų pirma, Vil
niaus universiteto profesoriaus 
Gucevičiaus (Ukmergės aps. 
migopių baudžiauninko sūnūs, 
garpuą Vilniaus katedros staty
tojas) 14) sumanymu sudarė 
Yįlųiąus miesto gvardiją, kurįą 
yęęįę tas patą Gucevičius; gvar
dijos ir §įaįp sukilėlių spalvos 
bųyo — mėlypa ir žalia. Tary
bos Plukti, vilniečiai pylė ąp-| 
Kasus. Įtaisyta parako malūnas 
ir kanuolių dirbtuvė. Ęanuoly- 
nės mūrams pataisyti apvertė 
plytas iš senųjų Pilies kalno 
bokštų ir purų, aiškindamiesi, 
jog busią gražu rusams belais
viams ardant tuos murus, ku
riuos Gedimino laikais statę 
taip pat ir rusų belaisviai^).

13) Ten pat, 168. W. SmoU-nski, 
Dieje narodu .polskiego. III. 186, 
190.

14) J. Ęįebnski. Ųniwersytet Wi- 
lenski/ III. 190—192.

15) Pzjejp, 178—179. Jasįnski, 
164—166. Gucevičius buvo Jasins
kio draugas Vįlniąąą įnąinįeriu mo
kykloje — Jasinski, 164

- i H -.1 , ' 1 . — ■ —

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per MNau 
jienas” arba tiesiogjpjai,

U.

Masalski > 
kųrįoje jie aA. L. Balsas”

11) Mošcicki. Dicj? 
Jasinski, 134—139.

12) Mošcicki. Dieje. 
176.

163—165.

165—166,

Casijlą dp Cppręo 303, 
Buenos Aires, Argentina

insurance reik, pas
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of Aįnerica 
175 VV. Jackson HAR. 2500

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHQLES ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

oKlDGEPURT ROOĘING ANb 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
»■ ......... . . II I !■ I ................................

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

VICTOB BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius Rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas, Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit 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. 
^eL pNG. 5883-5840

Sopkie

V "'J43UI1IJKUJI

Trr

1780 SQ. STREET

Taupykite fląĮ)ar, ka(K bedarbei už- 
gjpSf DPFpikplD deiU°H- Taupykite 
saugioje įstajgojg, kąįp UNĮVERSAL 
§4¥ĮNGSun4 LOAN ASSOCIATION.

Pfįsąs kasdięų atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
P vaj. vakaro.

bei MADŲ

Vardas

Ja- 
ka- 
ke-

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Adresas

Miestas

Valstija

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

arcus
RYTINĖ RAŲIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

iki 9:15 vai. ry|o. \ 
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15' 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00^ 

š vai. vakarė. t
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

Ateičiai Užtikrinti!

5000

jHSU ipdęliąi NEŠA 
pgpŠjpnĮdo. Yra apdrausti iki $5,000 
pgr ppdpraĮ Savings and Loand Insu- 
Fgppg Pprporątipn, Wasbington, D. C.

Universal Savings
ANO LOAN ASSOCIATION
• . • * • » ‘

4 ' Į O...tVTyFIgTRT-ygr

OK OF PATTERI1S
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UIllinois - Indiana - Michigan. - W isconsin Žinios
Perspėja Nevažiuoti 
Į Crab Orchard 
Darbų Ieškoti

Turi Daugiau Aplikantų 
Negu Darbų

MARION, III. — Valdžiai pa
skelbus, kad statys amunicijos 
dirbtuvę angliakasyklų distrik- 
te, prie Crab Orchard, ten pra
dėjo važiuoti darbininkai iš vi
sų valstijos dalių.

Illinois darbų biuras perspė
ja kitų vietų gyventojus nebe
daryti sau išlaidų ir nevažiuo
ti ten darbų ieškoti. Kontrak- 
toriai bando suimti vietinius 
bedarbius, ir dabar turi dvigu
bai tiek aplikantų, kiek dar
bų.

Dar Tik Stato

Dabar dirbtuvė dar tik sta
toma.

Dar nežinia kiek darbininkų 
ten dirbs, kai ji bus pastaty
ta, bet pranešimas bus pada
rytas apie tai kiek vėliau. Dirb
tuvei operuoti reikės darbinin
kų su mechanišku patyrimu ir 
tada gal bus progų ir darbinin
kams iš kitur darbus gauti. 
Bet šiuo laiku valstija perspė
ja darbininkus TEN NEVA- 

' ŽIUOTI.

Jauni Republikonai 
Prieš America I-st

DETROIT, Mich. — Jauni re

publikonai čia laiko konvenci
ją. Kai kurie senesnieji partijos 
lyderiai ragino juos išeiti prieš 
Rooseveltą ir susidėti su Ameri: 
ca First komitetu.

Organizacijos lyderis, Gordon 
Allott iš Colorado, betgi pasa
kė kalbą, kurioje pasmerkė “vi
sas izoliacininkų pastangas su
rišti republikonus su America 
Fisrt komitetu”. Jis pareiškė, 
kad “jeigu Hitleriui nugalėti 
reikia duoti pagalbą Anglijai, 
tai duokim ją nesikirčydami 
tarpusavyj”.

Harvey Švęs 50 m. 
Sukaktuves

Pradedant spalių 28 d., Har
vey, III., iškilmingai švęs per 
šešias dienas savo auksinį ju
biliejų. Miestas buvo įsteigtas 
tik 50 metų atgal.

Streikuoja Kraft 
Sūrio Bendrovės 
Darbininkai
Reikalauja Algas Pakelti 15c/

Freeporte, III., streikuoja apie 
600 darbininkų Kraft Cheese 
Company dirbtuvėje, kur juos 
neseniai suorganizavo AFL 
Dairy Employees unija, lokalas 
754. Streikas Chicagos ir kitų 
firmos dirbtuvių (viena yra 
Green Bay, Wis.) kol kas ne
paliečia.

Streikieriai reikalauja pakel-

MERGINOS DAR VIS SVAJOJA APIE JĮ

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Valstybės Departamerfe tarnaujančios merginos sugužėjo koridorin pama

tyti Winzoro kunigaikštį Edvvardą, kuris apleidžia aukšto pareigūno raštinę 
po sudėto vizito, šalia jo detektyvas.

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 Nfdėl. 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (CuOcitiiži
SENIAUSIA IK DIDHAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ Dt NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
k 60 5-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Aveniu 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

ti jiems algas 15%. Kompanija 
siūlo 10%.

Kraft Cheese ' firma turinti 
$500,000 užsakymą pristatyti 
sūrio Anglijai. ,

Valstijos Samdos 
Biuras Turi Daug 
Labai Gerų Darbų
Kai kurie moka iki $10,000 

į metus

Valstijos samdos biuras 
(Illinois State Employment 
Service) praneša, kad turi 
virš 60 atsakįomingų techniš
kų darbų, kuriems reikia 
kompetentiškų aplikantų. Tai 
darbai daugiausiai prie įvai
rių ginklų gamybos ir inspek
cijos.

Kur aplikacijas paduoti
Reikia inžinierių, žinančių

Šįvakar Uždaro 
Buckingham 
Fontaną 

■■■■ ■■ ■ —

Šįvakar 9-tą valandą iki at
einančio pavasario bus užda
ryta garsioji Buckingham fon
taną Chicagos Grant parke, 
prie Congress gatvės ir paeže- 
rio.

Paskutinis fonlanos opera- 
vimas su šviesomis įvyks nuo 
8:30 vakare iki 9-tos. Kas fon- 
tanos nėra matęs, tikrai ver
ta pamatyti. ’ Jokios įžangos 
nereikia mokėti. ’ f

Šiandien popiet, nuo 4 iki 
6, fontaną operuojama be 
šviešu. 

' ' 1 ■iž- '

Sawicki Skaito 
Bibliją

Smarkusis Bernardas Sawic- 
ki, kuris šaipėsi iš teišėjo, kai

jį nuteisė mirties bausmei, pa
skutinėmis dienomis labai aty- 
džiai skaito bibliją, ir sako, 
“prašysiąs Dievo dovanoti jam 
nuodėmes”.

Yom Kippur
šįvakar su saulėlaidžiu žydai 

pradės švęsti atgailos šventę — 
Yom Kippur. Per 24 valandas 
nieko nevalgys ir melsis prašy
dami dovanoti jiems nuodėmes 
papildytas per pereitus metus.

'faksuos “Slot 
Mašinas”

Spalių 1 ,d., pradedą veikti fe- 
deralis įstatymas, kuris uždeda 
$50, taksus ant “slot mašinų’’, 
nežiūrint ar jos operuojamos le
galiai ar ne. Ant mašinų turės 
būti užlipinti ženklai, parodą, 
kad taksai buvo užmokėti.

Dykai
Klausykite musų rutilu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 
Su POVILU tALTBUERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

1646 We»t 46th Street

$y.

YARda 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SI 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast Ittth Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. MULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue > Phone LAFayette 3572

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

išsįa1

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

____________________ Telefenas YARDS 141>.___________________

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

KITILIETUVIAIDAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. .TENKINS
(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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

Ofiso Te!.: YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

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

Ėmergency: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS

nuodugniai dirbtuvių darbą 
ir jų operavimą, reikia for
malių, taipgi superintendentų 
dirbtuvių vienetams ir visoms 
dirbtuvėms. Amžiaus aplikan- 
tai gali būti nuo 25 iki 55 me
tų, turį patyrimą. Kai kurie 
darbai moka po $5,000 į me-> 
tus, kiti nuo $300 iki <$600 į 
mėnesį, o superintendentų | 
darbai — $10,000 į metus.

Aplikacijas reikia priduoti 
artimiausioj Illinois State 
Employment raštinėje.

DR. C. Z VFZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj 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
1031 W. IRth St. wet«H Morran St.

Valandos nuo 10-^12 'platu'ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

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

Be f ore Any D ate Ūse 

LISTERINE ANTISEPTIC
T® M ako Your Breath Siveeter

TAUPYMO RANKUTES
• ' . ,A.’<,. .. > . 1

Universal Savings and Loan 
Association duoda kiekvienam 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikią atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associn- 
lion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę

mai. Šią savaitę musų atstovai 
atsilankys j jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav
ings and Loan Association raš- 

S. Halsted St.nemoka tinę, 1739

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybė fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti. .

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

m w e Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu ąpdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai Vienas tų organizatorių atsilankys j jūsų namus, pa
klausykite jo patariipp—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPublic 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Telefonas YARDS "994

Dr. Mauriro Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. .vHALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VTCtory 2T71

duoda nauda dėlto.
kad pačios Nauiion- s 

n i u-l m'
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šiandien Peoples 
Programas

Smagios dainos, “Piršliai”, 
žipips, pranešifngi ir t. t.

Prinpptiųa racjip klaųsy|o- 
jąpią už^islątyti $avQ rą(|io 
šiandien, an}radippį, 7 yal. 
vakare, ąnt stpĮips WGES ir 
pasiklausyti gražaus ir įdo
maus radio programų, lei
džiamo pastangomis People^ 
Furniture Company.

Prpgrame dalyvaus žynius 
reguliariai artistai, kurię iš
pildys nauju pumprįų, dainų, 
muzikos, komediją “Pįr^liąi”, 
juoku, žinias, pranešimus ir 
t. t.........................................

Prie to bus įdomių praneši
mų iš 'Peoples Krautuves di
delio rudeninio išpardavimo, 
kame yra geros progos vi
siems pasipirkti namų reik
menis sumažintomis kainomis.

Trys Naujos 
Autobusų Unijos 

Chicągoje
Spalįy Pradės Veikti 

ĮQ3rd liniją.
Pildydąmą valdžįos reikalavi

mą, Chįęago^ gatvekarių bend
rovė šia ir kilų savaitę žada į- 
vesti tris naujas autobusu lini
jas:

Viena linijų kas loard, mm 
Westerų avenųp? iki Torręnc? 
avenue, įp pųo ten 106-tą iki 
Illinois-,ndiana sienos, prie In- 
dianapoįįą bulvaro, ši linija 
pradės veikti spalių 13 0.

Antra linija eis Division gat
ve, nuo Qrand iki Cąiįfornia.

Trečioji linija — yra Kip|- 
ball-Homna lipiją, nuo Kimball 
ir Wrightwoo.d iki ?Oth ir Cen
tral Pąrk avenue.

—Re p.

Dvi Naujos 
Pilietybes 
Kliasos

Du Geri Filmai 
Oriental Teatre

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos^ 

1941 Metams ■
ASSOCIATION OF L IT H U A- 

NIAN PROPĖRTY OWNĖRS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

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

CLASSIFJED A D V T. i
.......................... !■»■■ 1 ii.................................... ■ 1 r ............................................ ■■ ...

BUSLNESS PHANCES

BARBER SŲOP pardavimui.
Kaina $90. Renda $10. Paimamas 
kariuomenėn. 18Q3 W. 45th St.

GERA TAVERNA greitam parda
vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armįją. 1726 So. 
Halsted. Cąnal 2480.

FARMS FOR SALE 
pkiai Pardavimui

PARSIDUODA 60 AKRŲ FARMA. 
Netoli mokyklos, prie svarbaus ke
lio, netoli jniesto. Yrą elektra, gy
vuliai, mašinos. Šaukite

GhOvehill 0391

TO RENT—WANTED 
Įęško RęnduoU _

KAMPINĖ KRAUTUVĖ rendai. 
Gera grosernei ir Meat Market. 
Lietuvių apylinkę. 3101 Sp. Halsted

“<Ę|ąs®ąą|š in 
filme.

PARDAVIMUI KAVERNA IR 
restųrapas, 8665 Vinęennes, kam
pa!} ŲąlSveJ 'ir Vjncennes. Flatas 
viršuje, ąhųnp bards, pilnai įren
gta v.riųzė. yUą ęlekt£ikinė refri- 
gęruciųą. ’įąs pats savininkas 7Vž 
iąętų.

GERAI ĮRENGTA 80 AKRŲ fą: 
ma. Katedžiųs prie ežero, geras mo 
džiojimas ir žuvavimas. Box 43, 
Three Lakęs, VVis.

HELP WĄNTED-ftlALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Ręikią

RĘAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Diena Iš Dienos 
t

Išsiėmė Lejdįmųs
Vedyboms

(ChiCACOat"

Viena Bridgeporte, Kita 
Westsidėje

BricĮgepqrte veikia kelios pi
lietybės kliasos, viena Armour 
mokykloj, kita Fello^yship ri
muose, trečia — Valentine ber
niukų kliube, prie 34Q0 Epierąld 
avenue.

Bridgeporte
Chester Banąs, 23, su Ann

Kaupik, 21
John Chapes, 53, su Antoi-

riette Sulkowski, 38
CJenvasio pięęohių, 27, su

Frances Plankis, 29

Paskutinėj vietoj pamokos 
įvyksta kas p’rmądienį ir tre- 
čiadien', n u c 1 iki 2-tros po 
pietų. Mokytoja yra Edna A. 
Leimer. Ji mokina informacijų 
reikalingų pilietybei, anglų kal
bos ir rašybos. Pamokos nemc-

Oriental Teatras, prie Ran- 
dolph, netoli Stąte, <|abąr fo- 
cįo įdpipų paveiksią, paimtą 
iš tikro gyvenimo, “Blossoms 
in thc Dust”, ir antrą filmą, 
“Kiss the Boys Goodbye”.

Pirmas yrą filmuotas na- 
turalėse spalvpse, .su raudon
plauke Greer parsoii vedamo
je rolėje. Jis atvaizduoja gy
venimu nusivylusios turtin
gos moteriškes pasišventimą 
pamestinukapis in jos kovą 
su visuomenės nusistatymu 
prieš nelaimingus kūdikius, 
kurie nelegaliai gimę arba 
kųr|ų tėvai nežinomi. Tai jau
dinantis kuiįnys.

Aųįrąs fi|mas yra lengvo 
turinio, su Mary Martin Dop 
Amechc ir Oscar Levąnt va
dovaujamose rolėse. '

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUDĄS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas. Rūta 

—pirm., 3141 So, Halsted- Št.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—:nųt; rašt., 3220 Sp. 
Union Avę.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Ave.J Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
Sp, Lowė Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr; rašt.> 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas ihėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vąl. Vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 133 South 
Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI ne
brangiai — grosęrnė ir market. 
Elektrikinė refrigęracija, 2 gyve- 
pąpųeji kąmbariąi. Pilnas švarus 
stąkąs. 8111 S. Chięago avenue. 
Sągįnaw 2266.

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

TRl ANGLE AGENCY,
25 EAST JACKSON BLVD. 

Kimbąll Bldg., 13-tas Aukštas.
PARDAVIMUI TAVERNOS ir 

ręstorąnp biznis ir namas, arba 
priimsiu pusininką. 373Š S. Halsted 
Street.

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

REAL ESTATE BARGENAS
PALIKIMUI IŠLYGINTI

Įpėdiniai pądarė žemą kainą 2 
auKštų murui, kurs vartojamas kaip 
4 po 3 kambarius Batai. Pečiaus ši
lima, beismentas, rendos $66 į me
tus, 68a3 Ą. (juf.ca St. Ątiduouamas 
tik už ..............  $29oO

Apžiūrėjimas pagal Suiitarimj.
S1MS of McCLUNŠ 
217 W. G3rd Street 

Wenf. 1845
» • r* • • •• *“• • * • • • * * *

MODERNUS 2 FLATŲr NAMAS
Maplev/ood arti 67th St., 5 ir 5, 

štymo šilįma, 2 karam garažas. 
Kaip naujas. Kaina $9250.

■ MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St.

Hemlock 8300

Henry Tessmer, 26, su Helen
Blauzdis, 26**■ • • . .7

Walter- VVozniak, -27^ ąu ifą- 
rįoų Malinaųski. 21

Stanley Martinkus, 23, su Do- 
rothy Blasczyk, 20

Laddię Bakalik, 24, su Jose- 
phine Bayorųnas, 20

karpos. Qąlįma užsiregistruoti 
bot ką4&

Wcstsidėje
Pilietybes kliasa Wcstsidėjc 

yra organizuojama Douglas 
Parko rūmuose, prie 14-tos ir 
Albany avenue, spalių 9-tą, 1:30 
po pietų. Ten mokytojaus pi
lietybės pamokų vedęja kelio
se Northsidės įstaigose, Anną

A. + A,
JOHN PAUL SZUKIEWICZ

Gyveno adresu 6556 So. 
Talman Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 28 d. 1941 m., sulau
kęs pusės amžiaus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį 
Įlelen, .pa tėvais Kruczynskį, 
sūnų Dr. John Szukiewicz, 
rųarčią Pauline, anūką Jackie, 
3 seseris, ČharĮotie, Bertha 
ir Julia, švogerius Konstant 
Prozky, Pątrįck Thomas ir 
Frank Capettą. Kunas pašar
votas' randasi Peter H. Pat- 
ka koplyčioje, 1258 W. 51 St-

Laidotuvės įvyks kętvįrta- 
dienį, spalio 2 d. 9:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Gimimo 
Pan. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Ęe- 
surrection kapines.

Visi a. a. John Paul Szu- 
kiewięz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, Sese

rys, Švogeriai ir Giminės
Pątarnauja laidotuvių di

rektorius Peter H. Patka, Te
lefonas Boulevard 5257.

Strojny. Jinai yra paruošusi pi
lietybei apie 6,0.00 ateivių.

Nusižudė 
Darbininkas

Peiliu porsikirsdamas gerk
lę sau gyvybę atėmė 50 metų 
dapbininkas, Frąnk Paą|<Q. Ji- 
sąi gyvęuo ajl. 275$ Thomas 
street.

Lietuviui Gerai 
Sekasi Operuoti 
Lenktynių Parkas

KlJš ŠeŠ|^dtęuį RgnĮgią l^ąžų ■ 
Automobilių Lenktynes

Jaunas Chięagos lietuvis, 
Johnny Žale, 233 W. '63rd st., 
pey i]gą ląiką dalyvavo visokio 
se mažų automobilių lenktynė
se. Laimėjęs eilę čampipnatų, 
jisai sumanė iš lenktyniavimo 
pasitraukti ir užsiimti jų ren
gimu.

Tam tikslui jisai atidarė 
Raceway lenktynių parką, prie 
129-tos ir Ashland, ir ten di
deliu pasisekimu kas šeštadienį 
rengia tokias lenktynes.

Bandymai prasideda 7:30, o 
pačios lenktynės — 8:30 vai. 
vakare.

“P|amuštgą|v|ai”

ONA GRAVIĘN^, 
pp tėvais N^ąp^pąąitė

Šį šeštadienį, spalių 4-tą, lenk
tynėse dalyvaus Tony Bęttęn- 
hausei|, Mike O’Hallpran, Dan 
Kladis, Peter Romcevich, ir vi- 

eilė kitų “prąipuštgąlyių”. 
Taip leą^tyųiųotojai dažnm va- 
tOnaipi.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman ąve., tel. Virginia 4279; 
Pirm, pagėlb.-^- M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.-Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd; pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S, Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 Šo. 
Fairfield Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES VALŲYBA 1941 METAMS: 

Joe Ęalchunas—pirm,, 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice-
pirm., 3347? Lituanica avė.; A. 
Kaulakis .-jr Nut. rašt., 3842 So. 
Ųnipn avę.; ;Fę|ix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 'So. Lowe avė.; J. 
Rachųnas—j .Iždininkas, 3137 So. 
Halstęd st.; Zig. Grigonis —' 
Korit. ’! rašt. ‘' J. Racevičią—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Kdresj^Adbntąs;' L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai . įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, "3133 S. Halsted st. 
Nąriąi priimami puo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALĄIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 
, Pirmininkas ir Auditorijos atsto- 

vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rėp. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer ave., .Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunap, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekt.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st. ;f

(JOAL—WOOp—OIL
---------

SPALIO SPECIAL
Melsvas liepsnos pečiui aliejus 

7V2C galionui (150 gal. Kiekiais).
Furnąče aliejus — geriausias, 

61/2 c gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

7653 S. Laflin ŠTE. 037Q
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostum-eriui.

VYRAI IR MOTERYS darbinin
kai visokių rų.šių darbams — vieš
bučiuose, restjfaųųose,' įstaigosę. 
Geriausias mokęstis. Modern Hotel, 
879 N. Štate.

WAUKEGAN, ILLINOIS, šešių 
apartmentų muro namas pardavi
mui; 2 lotai, 50X300 kiekvienas. 
South Side, 1425 Tentu St.
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LOVEIKIS Visas Pasaulio 
. ■ ..... .........111 Dalis.

KVIETKĮNINKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308
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REMKITE JUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Gyyęup 417? Archer Avė.
Pepiiskyr® sų šiuo pašau- 

iki rųgsęjp 28 d. 11:50 vai. 
ryto llftl ąi.? sulaukus pusės 
amžiąus; gintus Trąkų ap
skrity, Žiežmarių parapijoj, 
Kibųęįų kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Pąlįko di
deliame nuliųdime vyrą Jo
kūbą, dukterį Julijoną jr jos 
sužieduotinį Prąną Zeljs, bro
lį Zigmantą (Fram‘wglw» 
Mass.), du pusbrolius, Rąy- 
mondą ir brolienę Constąnce 
Nanq^tpąių5 ir Juozapą Sa
vicką, pusseserę Emiliją ir 
švogerį Vincentą Pąlipniųs 
(Hobąrt, Ind.) ir kitas gupi" 
nes. ĮCųnąs .pąsąryotas Lių- 
levičįąųs koplyčioje, 4348 q. 
Califprnią Ąvę.

Laidotuvės įvyks ketvirtą- 
di-enį, spalio 2 d- 8;30 vai. 
ryto iŠ koplyčios į Nekelto 
Prasįdėjimo Pan. švenčiau
sios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos ų? vęjioūęs sielą, o 
iš teų bu§ nulydėta į Šv. £ą- 
zimiąro kąpipes.

Viąį a. ą. Opos Grąvięnės 
gimdės, įrąugąi ir nąžistą- 
mi esat ąuošųdziai ^vjeė|ą- 
miA IM48lyvėsp ij
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Ruktė, Brolis, pusbro
liai, Pusseserė ir kitos Gim.

Patąrnąųja ląidptuvįų db 
rektorius Antanas M. B’liiUips 
Tel. Yards 4908.

Iškraustė
Viską

Vagys, kurie įsilaužė į chi- 
cagiečip Ąntlipa Parth butą, 
5301 Hirsęh sfreęt, išpešė vis
ką — rubus, bąldbs, ir kas fik 
pasiuvo jiern^ Į raukąs.

Grobis sjeki^ virs $1,000.

HUMBOLDT ' PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KŲŲBO VALDYBA 
194| METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Ohristiana 
avę.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. •įę Moynę st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
ąve., tel.’ Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne S>t. Mitingai atsibuna 
kas tręčią kętvergą. 3600 West 
North ąve.

i v j mum.-------- i.-'.u •
Geriausi PirKmiąj 

Chięaaoje •
ąVS NUSTATOTE SAVĄ

1933 CpęvroĮet Sedąą ....... ......
1933 Plymouth Sęąąą .........   '

vpevndęt Sėdau
1934 ckęvrąJet Pąąpe ..........
1U35 pįyąiąufh Sędaą ..........
1U35 bkevroM Sėdau

150 Kitų Pasirinkimui.
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WENZEU
DE SOTO—PLYMOUIH

1143 Diversey
Atdata vakarais ir sekmadieniais

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ ĄPŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
Klubo Valdyba 1941 metams: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wąllącę st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W? 63rd PI.; Oorganizątorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložįenė ir J. Gujbinienė. 
Sįųsįrinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, |:30 vąl. popiet, 
“Sandaros” svet,, 840 W. 33rd 
st., Chicągo, Ilk

LITHUĄNIĄN DĘMOCRATIC 
Club of the isth yfad valdy
ba 1941 METAMS: Pres.—Floyd 

j. DpvĮąt, S. Albany avė.; 
Vicė-:pręš. — J osęph Vaišvilas, 
d 147 Šo. Wasfttenaw ąve.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 

į-Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasūrer—John 
gurą, 6406 šo. Franciscb avė.; 
sergt. ąt Arms—Mr. Dulcus, 
6404 So. Gąmpbeir' avė.; Legal 
Advispr—Chas. Zekas, 2511 W.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

LOUIŠ BANIS norėtų žinoti, kur 
randasi jo žmona Marta Banis, ku
rią paskutinį kartą matyta rugsė
jo 24 d. Kas žino s.pie ją, malonė
kite pranešti jos vyrui Eouis Ba
nis, 1827 S. halsted St.

NEATSAKAU už jokias skolas, 
kurias užtraukė kas nors, bet ne 
aš. Loųis Bąnįs, 1827 Sp. ĮiMisted.

SUSIRINKIMAI
* . • •

ASSOCIATION of Lithuąnian 
Property Owners of Bridgeport 
mėnesinis susirinkimas įvyks trę- 
čiadienį, spalio 1 dieną, 7:30 vai. 
vakarę Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. lįalsted St. Susirinkį- 
mas svarbus, visi nariai namų sa- 
v^iinkai malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, rašt.
J !■ - ^-iL-1___ _________ ------------------- ----------

69tŪ Št.;‘’ finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetįs, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN L1THUANIAN CITI
ZEN’S CjlUB—Politicąl and Benę- 

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

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, 111.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Ir’aui J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rąšt., 2902 W. Per
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patąrėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 

.0592.
L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus-

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emėrald Avė.; E.
Ramašauskiėnė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independeųce Blvd.; 
S t. Niprikas— Kasierius, 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kąsoą globėjai: J. Salakas, 1414 
Eo. 49,th Čt., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Bąlchunas—Mąr“ 
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin- 
kijpąi laikomi vięn^ kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmąd.. pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina, gali buh ir su mažu vaiku. 
Malonus darbas, trumpos valandos, 
gali gyventi ant vietos ar važiuot 
namo. Nėra skalbimo, darbas nuo
latinis. Su mokesčių susitarsime. 
Galite matyti visada ir sekmadie
niais. Atsišaukite į krautuvę, 1458 
W. 15th St.

PARDAVIMUI — 3 AUKŠTŲ 
muro namas, susidedąs iš 7 apart
mentų. Parduos pigiai iš priežas
ties ligos. 913 W. Cullerton Street. 
(20th St.) arti halsted Street.

8 KAMBARIŲ NAMAS, 4 mieg- 
ruimiai, didelis atįkas, gali bu|,i 
vartojamas kaip Rooming House. 
$10U0 cash, balansas išmokėjimais.

7712 So. Emerald Avė.

VIEŠBUČIO TARNAITĖS
Kreipkitės į šeimininką, (house- 

keeper). 244 E. Fearsęn.

MOTERYS ESANČIOS NAMIE: 
jus galite užsidirbti ekstra ęash 
dabar, Kalėdų šventėms. Dirbkite 
kaip jums paranku. Bukite nepri
klausomos. Kreipkitės kamb. 402, 
6 W. Ranuolph.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Tųrirųe didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash aiba mainais. N oriu p 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
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.

KIŠĘ^IŲ SIUVĖJOS, prie kel
nių, taipgi specialios mašinos ope- 
ruotoja prie kęlnių.^412 S. Market, 
8-tas aukštas.

MERGINA VALYMUI. Privati
nė sanatorija. 8 valandos dienoje. 
Algą, pįlnas užlaikymas. Telefo- 
nuokite skalbėjų sąskaitom Wil- 
mette 1662.

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

Turime visokių kitokių bargenų, 
JJpfų ir -fermų, gąlįmą pigiai pirk- 
tr*arba mainyti. C. P. Šuromskis, 
6921 S. Weštern Avė., Telefonas 
REPublic 3713.

PATYRUSIOS operatorkos. Vie
nos adatos mąšina. Prie bathrobps. 
Pastovus darbas, geras mokestis. 
Chicago Barthrobe Corp., 506 So. 
WeĮls.

GERAS BARGENAS
2 flatų muro namas po 5 kamb., 

karštu vandeniu šildomąs, 2 karų 
garažas, tarp 69 ir 70 So. Maple- 
wood Avė. Klauskit savininkų,

2719 W. 66.th St., Chicagp, I1L 
G. R. Petrauskas

NAMŲ prižiūrėtoja, 30—40. Na
mai be motinos. 4 augantys vaikai. 
Nereikia skalbti. Gyventi vietoje. 
8116 S. Vincęnnes, 1-mas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus už dženitorių, kuris supranta 
namų darbą. 6424 Eggleston, NQR- 
mal 6902.

SKALBYKLOS DARBUI prašy
toja, patyrusi. Privatinė sanatori
ja. Aalga, pilnas užlaikymas. Tele- 
fonuokite skelbėjų sąskaiton. Wil- 
mette 1662.

PAKIETŲ IŠVEŽIOTOJI padė
jėjai, aipžiaus 17—25, švariai atro
dą. Kreipkitės 7 A. M. į 329 W. 
18 St., Mr. Wilkin, ir 3949 Schu- 
bert, Mr. Elbert.

’. REIKALINGAS ATSAKANTIS 
vyras dirbti prie baro. Atsišaukite 
greitai. S, Welicka, 4119 S. Ashland 
Avė.

COMBINATION naktinis darbi
ninkas. Turi mokėti draivinti vi
sų išdirbysčių karus. $25 savaitei,
5650 Lake Pąrk Avę., po 7 vąkąre.

ANIMALS—OGUS—BIRDS—FETS 
- Gyvuliai—Šunys—Paukščiai eta

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

)apugas, lovebirds, taipgi visokių 
dtų rųšių paukščius.

New City Petz Shop - 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.

EURNISHED ROOMS—TO RpN? 
Gyvenimui Kamhąriąi

KAMBARYS ANT RE<NDO$ DĖL 
vyrų, su valgiu, visi patogumai, ge
ra gransportacija, 101.0 \V. '09 St., 
Tel. Normai 5842. 

I - « «t t

WHOLESALE FURNITURE " 
Rakandai ir Įtaisai pardavimui

MOKĖDAMI CASH—
ųž rakandus sutaupysite nuo -40 
iki 60%. Mes pristatome bije kur. 
Pašaukite • ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionąliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Ąvę.

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

bCHUOLS AND INSTRUCTIO^S 
Mokyklgs ir Pjaunokos_

IŠMOKIT S1Ų DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

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

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokinąmę jus. šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas weiderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELDlNG SCHOOL

5428 Ash|and Avė.
Phone Prospect 0056

DRAFTUOJAMIRJi, armijos mę- 
dikalis korpusas vartoja masažistus. 
$67 kas mėnesį. Išmokite masažo. 5 
privątiškos pamokos. Mažai kaštuo
ja. Graduate Masseur. Victojy 8435. 
8-9 P. M. 1316 S. Miclngan Avė.

FINANCE AND LOANS 
FiųanąąĮ ir PmĮėoIos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėsimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rę|. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00.

$2,500 REIKALINGA 4ČI pirmų 
mofgičių aqt Chięago Heights pra- 
pertės iš privatiškų žmonių. Dėl 
informaęijds šaukite Calumet 6892.
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NAUJIENOS, CHoago, UI. Antradien., rugsėjo 30, 1941

NIEKAS ŠIA RAMIA IŠTAIGA NEŠINAU- 
D OJA - TIK TIE, KURIE TEN ILSISI

Pasidairius Po Lietuvių Tautiškas Kapines

BAIGIAMAS PASAULIO DIDŽIAUSIAS LEKIANTYSIS LAIVAS

Aukštam kalnelyj, kame ki- 
tą syk niūksojo šimtametis 
ąžuolynas — dabar gi yra puoš
nus mirusiųjų “miestas”, kuris 
vadinasi Lietuvių Tautiškomis 
Kapinėmis, su aukštais ir bran
giais paminklais ir gražiai pa
puoštais kapais.

Visiems jie gieda
Trejetas desėtkų metų atgal 

daugelis Chicagos ir apylinkei 
lietuvių visai nesvajojo, kad 
tokiame ąžuolyne ir gražiam 
gamtos prieglobsty], tarp kal
nelių ir pakalvelių atsiras lie
tuvių kampelis, jų amžina po
ilsio vieta ir kad jį lankys tūk
stančiai lankytojų, o sparnuoti 
giesmininkai giedos kaip lan
kytojams,, taip ir tierrfs, kuri? 
jau ramiai sau miega.

Ne tik lankytojams šių puoš
nių kapinių, bet ir praeinan
čiam pro šalį daro gražų įspū
dį, o sumanytojams ir steigė
jams yra dar smagiau, kad jų 
pastangos davė gerus vaisius. 
Atėjus liūdnai valandai, čionai 
yra daug prieinamiau, pato
giau, nežiūrint kokių pažiūrų 
gyvas būdamas buvo — ar re
liginių, ar laisvų, ar partinių, 
ar ne. Visi yra priimami lygiai, 
o biednieji dagi su nužeminta 
kaina.

Ir priešai ilsisi
Dar reikia prisiminti, kad čia 

ramiai ilsisi dagi buvę šių 
puošnių kapinių dideli priešai. 
Kai juos patiko liūdna valanda, 
tai jie čionai susirado ramią 
vietą, atsiskyrę nuo šio netei
singo ir vargingo pasaulio.

Kiekvienam išmuš valanda

Nors mes nei vienas nenori
me skirtis su gyvybe, nežiū
rint kokis musų gyvenimas bu
tų, ar tai darbininko sunki 
būklė, ar tai gerai ar prasčiau 
pasiturinčio, vistiek ateis ta 
liūdna valanda, kada turėsime 
užmerkti akis amžinai. Tad yra 
daug naudingiau iš anksto pa
sirūpinti sau tinkamą vietą 
puošniose Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. Labai daug yra atsi
tikimų, kad neapsirupinus jš 
anksto ir patikus liūdnai va
landai šeima būna perdaug iš
naudojama, o velionis nuveža
mas tenai, kame jokiu budu 
pats nebūtų sutikęs.

Apsirūpinus gi iš anksto Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse, ka
me yra daug pigiau ir galima 
atsiteisti lengvais išmokėjimais, 
kiekvienas tikrai žinos kame 
bus jo amžinas poilsis ir kol 
gyvas dažnai atsilankys, o gal 
ir papuoš pagal savo norą ir 
išgales, kaip daugelis jau yra 
tai padarę.

Patys savininkai tvarko
Lietuvių Tautiškomis Kapi

nėmis nesinaudoja jokis tinstąs 
nei jokie kiti asmenys— jomis 
naudojasi tik tie, kurie jose ra
miai ilsisi. Už tai Lietuvių Tau
tiškos Kapinės ir tapo gražiau
sios Chicagoj ir yra tvarkomos 
pačių kapinių savininkų pagal 
jų geriausiuš norus ir suprati
mą. Kiekvienas centas eina ka
pinių naudai.

Nuolat gerina
Štai dar tik pora metų kaip 

tapo pastatyta graži, moderniš
ka kapinių koplyčia. Dabargi 
baigiamas įrengti šešių kamba
rių moderniškas namas su vi
sais vėlesniais technikos pato
gumais kapinių prižiūrėtojui. 
Tad patartina visiems prisidėti 
prie tos lietuvių šeimynos, ku
ri kelia lietuvių vardą ir garbę.

X. š.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Kiekvienam Ji 
Pagelbėdavo, Nei 
Vieno Neatstumdavo
Nežiūrėdavo ar draugas, ar 
pažįstamas, ar nepažįstamas

Yra buvę daug žmonių, ku
rie užsitarnavo garbės, bet ne 
taip kaip velionė M. Jurgelio
niene. .Jinai nesirūpino tiek 
savim, kiek savo draugais, 
pažįstamais, ir nepažįstamais.

Jeigu kas ateidavo į “Nau- 
ienas”, ji tuoj prieidavo ir 
prakalbindavo, ir klausdavo 
kas atsitiko. Ji kiekvienam 
atsitikime duodavo gerus pa
tarimus. Jeigu pati negalėda
vo pagelbėti, tai pačiupusi te
lefoną pašaukdavo vieną įs
taigą, ir antrą, ir trečią iki su
rasdavo vietą, kur bedą būda
vo galima išlyginti,

Rūpinosi bedarbiais
Kuomet Chicagoj dar nebu

vo įvesta pašalpa, ir bedar
biams tekdavo vaikščioti pus
nuogiams, M. Jurgelioniene 
tuojau ėjo jiems į pagalbą. 
Atsišaukdavo per “Naujie
nas” vartotų rūbų ir avalinės 
tiemfl *va(rgo prispaustiems 
žmonėms.

Kai kokios nelaimingos mo
terėlės susilaukdavo kūdikio, 
ir negalėdavo jo auginti, tai 
vėl Jurgelioniene ieškodavo 
močiutės, kuri kūdikį norėtų 
paimti, už savo, ir paprastai 
kūdikiui atrasdavo gerą mo
čiutę.

Savim nešini pino
Visiems ji darė geradėjys- 

tes, o pati sau mažai ką duo
davo. Su visais labai malo
niai apsieidavo. Galėdavo 
daug kalbų gerai kalbėti, ir 
visiems patardavo, ir iš nei 
vieno neėmė atlyginimo. Ji 
nebūdavo nuolat “beauty sha- 
pose”, nesipirkdavo puošnių 
suknių, visą savo darbą, lai
ką, ir net pinigus vis pašvęs- 
davo kitiems. Jinai užsitar
navo pagarbos ne vien nuo 
Chicagos, bet ir visos Ameri
kos ir Kanados lietuvių.

Visi jos pasigenda
Tą parodo praėjusio ket- 

vergo “Naujienose” — iš tų 
raštų galima matyti kiek mes 
velionės pasigendam. Tą taip
gi parodo paminklas, kurį 
atidengėm sekmadienį velio
nei Tautiškose Kapinėse. 
Daug ten musų susirinko, ne
žiūrint to, kad oras buvo la
bai blogas.

Niekad ĮMarjjos Jurgelio- 
nienės neužmiršim, visuomet 
jos atmintį gerbsim.

Joe \Voski

Augustai Sugrįžo 
Prie Pareigų

Padarė Virš 7,000 Mylių 
Kelionėj

Prie pareigų “Naujienose” 
yra sugrįžę p. Kastas Augustas, 
“Naujienų” redaktoriaus pava
duotojas, ir p. Julija Augustas, 
raštinės vedėja ir knygvedė.

Pereitos savaitės pabaigoj, jie 
parvyko iš mėnesio atostogų. 
Apsuko visą eilę vakarinių val
stijų, buvo Kanados Rockies 
kalnuose, Oregone, Californijo- 
je, ir Utah valstijose. Padarė 
virš 7,000 mylių kelionę auto
mobiliu. Kartu važiavo p. Edith 
Rimkienė ir Al Augustas, stu
dentas iš Ann Arbor, Mich.

NAUJIENŲ-ACME Tnlephoto
Laivyno XPB2M, didžiausias pasaulyj lekiantysis laivas, išriedinamas iš dirbtuvės angaro Baltimorej, 

ir prirengiamas išbandymo skridimams. Lėktuvas sveria 70 tonų ir jis galės nulėkti ir parlėkti iš Europos 
be sustojimo. "ė

pasikankinti- 
lajiio užbaigė

Ruošėsi Dukters 
Vestuvėms;
Staigiai Mirė

)

Ona Gravitnė; Laidojama 
Ketvirtadienį

BRIGHTON PARK. — Onai 
Gravienei nebuvo lemta sulauk
ti savo vienintelės dukters Ju
lijos vestuvių.

Kaip ir kiekviena motina, 
taip ir ji rūpinosi apie tas ves
tuves, darė planus, joms ruo
šėsi, ir pasislėpusi kambaryj, 
kaip kiekviena motina, kartais 
gal ir paverkdavo.

Ret sekmadienį, kaip jau bu
vo pranešta “N-ose”, ji mirė. 
Netikėtai gavo kraujo paplūdi
mą smegenyse ir 
si apie valandą 
gyvenimą.

Buvo Waukeganietė

Velionė iš namų buvo Nanor- 
tonaitė, su šeima daug metų 
gyveno Waukegane, ir Chica- 
gon persikėlė tik keli mėnesiai 
atgal. Su vyru Jokubu užlaikė 
buvusius ‘*Smith Palm Gardelis” 
adresu 4177 Archer avenue.

Apart vyro, velionė . paliko 
dukterį Juliją, ir jos Sužieduo
tinį, Praną Zelis, (Jų vestuves 
buvo rengiamos spalių 26-tai).

Velionė bus palaidota ketvir
tadienio rytą š’v. Kazimiero ka
pinėse, iš J. Liulevičiaus koply
čios, 4348 South California avė. 
Laidotuves tvarko Antanas M. 
Phillips.

Smetona Sako, 
“Negalima Hitleriu 
Tikėti”

Ginasi “Nesąs Pro-Vokiškas”.
Antanas Smetona, pasikalbė

jime su “Daily Times” reporte
riu, pareiškė, “kad Lietuva ne
gali Hitleriu pasitikėti. Hitlerį * 
sakė, kad Lietuvos neokupuos, 
o okupavo.”

Hitleris siūląs Lietuvai dide
lius žemės plotus, “bet Lietuva 
nori tik tai, kas jai priklauso.”

Dėl užmetimų, kad budamas 
Lietuvos prezidentu jisai vede 
pro-vokišką politiką ir čia Ame
rikoj bando sukelti pro-nacišką 
sentimentą Amerikos lietuvių, 
tarpe, Smetona pareiškęs, kad 
“tai pikti prasimanymai”.

“Už Demokratiją”.
Visose savo kalbose Ameri

koj, Smetona nurodė “Times’ 
reporteriui, “jisai kalbėjo už de
mokratinę tvarką”.

Pasikalbėjimą padarė “Times” 
redakcijos narys, Edward Uze- 
mack.

Lietuvaitė
Milionieriaus
Orton’o Žmona

Figūruoja Divorso Byloj.
Ta 35 metų gražuolė Mrs. 

Philo A. Orton, prieš kurią 
šiomis dienomis jos 68 'metų 
amžiaus milijonierius vyras 
iškėlė divorso bylą (tai vienas 
iš tu turtuoliu skandaliuku, 
kurie plačiai aprašomi ameri
kiečių spaudoje) yra lietuvai-

Ji lietuviu rafelfiibse beveik 
nežinoma. Tik p’ereitą rudenį 
netyčiomis šusiĮiažiho' š^i vie
nu lietuviu vienam kliube ir 
patyrusi, kad tiž'L’kelių dienų 
tam pačiam kliube lietuviai 
rengia priėmh'hą 'tuosyk nese
niai iš Lietuvos‘ pagrįžusiam 
J. V. pasiuntiniitf v0wen J. C. 
Noremui, ji pąVėlŠUė’ norą at
silankyti. Priėmime ji sėdėjo 
prie to patiešv.^tajp’jįstt'. ;jusų 
korespondentu. ’j-i»'

‘ ‘ ■ : ■ < ' VV'vVp j ■

l. Augusi Lietuvoj.
’• 1 ‘.r. ...........................V •' ’ ’ '

Mrs. Ortoii visą vakarą kal
bėjo apie savo lietuvišką kil
mę ir skundėsi, kad gyvenimo 
aplinkybės iiteleidžią’ jai arti
mesniuose santykiuose; Su lie
tuviais gyventi. Ji vistik lietu
viškai gana gerai kalbėjo. 
Nors vengė perdaug savo pra
eitį paliesti, buvo galima su
prasti, kad ji augusi Lietuvo
je. , Vyg.

BROOKLYNAS LAIMĖJO NACIONALINĖS LYGOS ČAMPIJONATA 
» •

NAUJIENU-ACME Telephoto
Brooklyno Dodgers komanda džiūgauja po to, kai ji laimėjo Nacijonalinės ly

gos beisbolo čampijonatą. Už savaitės jie susitiks su Amerikos lygos čampijonais, 
New Yorko Yankees, ir loš už pasaulinį titulą. Lošėjams džiūgauti, matyt, padeda 
ir žinojimas, kad iš čanilpijonato lošimų^ vadinamų “World Series”, kiekvienas už
sidirba nuo penkių iki aštuonių tūkstančių dolerių “ekstra”.

Chicagos Opera
Statys 8 Naujus
Veikalus
Pakartos 10 iš pereito sezono

Naujoji Chicagos opera žada 
daug naujienybių Chicagos 
publikai. Iš pereito sezono pa
kartos 10 operų, bet pastatys ir 
8-ias naujas, tarp jų “Daughter 
of the Regiment”, “Kaukių Ba
lių”, “Othello” ir labai mėgia
mą operą “Faustą”.

Keliuose naujų operų pasta
tymuose dalyvaus ir lietuvių 
žvaigžde iš Metropolitan ope
ros, Alina Kaskas (Katkauskai- 
tė). *

Viso opera pastatys 26-ias 
operas.

Jau parduoda Li ielus
Bilietai jau dabar pardavinė

jami specialėms rezervuotoms 
vietoms. Sezoniniai bilietai yra 
10% pigesni už reguliarius. 
Juos galima gauti kambaryje 
460, operos rūmuose.

Operai šįmet dainuos tas pats 
choras, kuris gerai pasirodė pe
reitais metais. Jis susideda iš
imtinai iš jaunų Chicagos dai
nininkų, Amerikoj gimusių ir 
Amerikoj lavintų. Chorą veda 
Kurt Herbe*! Adler. Generaiis 
operos muzikalis direktorius 
yra Giovanni Martinelli.

• s

Konkursas

Jauni lietuviai dainininkai 
kurie nori įsigauti į operą, tu

ri progą tai padaryti, dalyvau
dami operos rengiamam jaunų 
dainininkų konkurse. Aplikaci
jos dar priimamos. Reikia jas 
pasiųsti Opera Auditions Com- 
mittee, opera minuose. Laimė
ję dainininkai gaus progą dai
nuoti operoje, lankyti visų 
operų repeticijas ir pamatyti 
visus pastatymus.

GIMIMAI
CHICAGOJE

BELAUSKAS, Sylvia B., 5127 
South Hermitage Avenue, gimė 
rugsėjo 13, tėvai: August ir 
Stella.

POCIUS, Edward W., 214G 
North Dayton Street, gimė rug
sėjo 15, tėvai: Edward ir Ge- 
nevieve.

RUDGALVIS, -----------------,
10832 South Forest Avenue, 
gimė rugsėjo *3, tėvai: Joscph 
ir Flora.

SUBAIT1S, Kenneth C., 4201 
South VVestern Avenue, gimė 
rugsėjo 7, tėvai: Stanley ir 
Edith.

“Tikybos
Savaite”

"Miesto majoras Kelly išleido 
prokliamaciją paskirdamas sep
tynias dienas, pradedant vakar, 
“Tikybinės apšvietos savaite”. 
Per tą laiką tikybinės organiza
cijos rengs įvairius programas 
ir pamaldas.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Del gilios senatvės mirė 
T. M. Hoyne, garsus Chicagos 
advokatas ir jų draugijos pre
zidentas, 561 Surf Street. Jisai 
buvo 98 metų amžiaus. Pasi
traukė iš praktikos 1933.

• Tėvai ir policija Chicagoj 
ieško dviejų mergaičių, pabėgu
sių/ iš namų jau antru kartu. 
Jos yra 17 m. Shirley Schnei- 
der ir 16 m. Eileen Sheehy, abi 
Senn mokyklos mokinės.

• Ties 6207 So. Richmond 
Street, piktadariai atėmė $14 
nuo Albert Weiss, gyvenančio 
tuo adresu, ir pasiėmė ir jo au
tomobilį, kuriame jis sėdėjo su 
savo mergina.

• Nukritęs nuo namo adresu 
3138 Lincoln'avenue, užsimušė 
62 metų mūrininkas, John Bo- 
getich, 3010 S. Wells Street. 
Buvo 62 metų amžiaus.

• Chicagoj dabar vyksta 
American Bankers Association 
suvažiavimas. Dalyvauja apie 
5,000 bankierių iš visų Ameri
kos dalių.

• Vyras Warren Meyer iš 
Lansing, Mich., atvyko Chica- 
gon savo žmonos ieškoti. Ji pa
bėgo gegužės mėnesį. Nako, “tu
rėjo perdaug liuoso laiko ir per
daug ‘mūviu’ prisižiūrėjo.”

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Armija Šią savaitę paima 
metams ar daugiau karinės 
prievolės šiuos lietuvius:

Frank A. Slykas, 6955 South 
Maplewood avenue

Edward Krischunas, 7130 Š. 
Campbell avenue

Raymond R. Stasukaitis, 6720 
South Campbell avenue

John Petrdfee, 2503 East 
71st Street

Edward Ę. Baltušis, 4200 So. 
Mozart Street

Edward L. Lapinskas, 2423 
West 67th sti;eet

Michael J. Adams, 6726 So. 
Maplewood avenue

Echvard Stancik, 4747 South 
Ada Street

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo Penki Žmonės
Prie Division ir Damen “hit- 

and-run” vairuotojas mirtinai 
suvažinėjo 35 metų chicagietį, 
Edvvard O. Zawistowski, adre
sas nežinomas. Policija ieško jo 
giminių.

Kitose nelaimėse žuvo:
68 m. John Meeks, iš Ne\v 

Brunswick, N. J., prie Randolph 
ir Outer Drive;

46 m. Wenzel Havlicek, 231U 
Blue Island avenue, prie Joliet 
Road, Western Springs, III.;

61 m. Ignace Onchak, 4645 
S. Winchester prie 45th ir Ash
land ;

37 m. Alfred Gray, 5326 
Blackstone avenue, prie 40th ir 
Cicero.

(Vakar Chicagoj prasidėjo 
“Mandagumo” Savaitė”, kurios 
tikslas yra priminti chicagie- 
čiams, kad atsargus važiavimas 
ir mandagumas motoristams su
mažina nelaimių skaičių.)

Britų Misija 
Chicagoje

Vakar Chicagon karo dirbtu
ves apžiūrėti atvyko britų mi
sija, atstovaujanti Anglijos pra
monininkus ir darbininkus. 
Percy Lister, misijos vadas, pa
reiškė spaudai, kad “atvažiavo^ 
me žiūrėti, o ne mokinti ir pa
mokslus sakyti”.

Misijos narių tarpe yra Will 
Lawther, Anglijos United Mine 

jVVorkers prezidentas.
t




