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BRITUI KONTROLIUOJA ORU, SAKO SURCHILLy;
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KARAS KRYPSTA SĄJUNGININKU NAU- 
DON, TVIRTINA BRITŲ PREMJERAS

--------  ------------p—,-------- .
KONFERENCIJA MASKVOJE

■

Britų štabas planavo Europos invazijos 
galimumus

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
30 d. — Britų aviacija jau do
minuoja padanges kovos laukuo- 

1 se ir atėmė pirmenybę iš vo
kiečių, šiandien britų parlamen
tui pareiškė premjeras Chur
chill. '

Vandenyne britams pavyko 
dviem trečdaliais sumažinti 
transporto nuostolius ir pasku
tiniais laikais britų štabas ke- 

\ lis kartus planavo padaryti in
vaziją Europos žemyne, aiški
na Churchill .

/ Mes kontroliuojame padan 
ges, bet naciai yra dar stipres
ni kitose srityse, todėl reikia 
dėti pastangas sustiprėti ir že
mėje. Iš Jungtinių valstybių 
britai gauna žymiai didesnius 
kiekius įvairios karo medžia
gos, savo gamyba žymiai 
dėjo, todėl galima laukti 
ties su didesne viltimi.

Churchill tvirtina, kad 
nančios žiemos švenčių
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padi- 
atei-

atel- 
metu 

Anglijos gyventojai galės ge
riau paruošti savo stalus, npgu 
praeitais metais, nėJhtrtŽiĮsttr at- 
sąrga netrukdomai plaukia į 
Angljią. 1

Britui premjeras numato, 
1942 metais kąrąs britams 
žymiai lengvesnis, nes jie 
rėš kuo geriau vokiečiams

jog 
bus 
tu- 
at-

atsisakė parlamen- 
pasakoti apie vai • 

planus, nes jie ga-

sispirti. Be to, britai savo vil
tims turi žymiai didesnio pa
grindo.

Britų aviacijai paėmus pirme
nybę ore, visa karo eiga pra
dėjo krypti sąjungininkų nau- 
don, nes naciai jau nepajėgs 
susilyginti su Amerikos ir bri
tų karo gamyba, kuri yra le
miamuoju veiksniu šiame kon
flikte. •

Churchill 
-ui plačiau 
Ižios karo
i būti naudingi didžiausiam de
mokratijos priešui. Praeitą pa
vasarį Hitleris, sako Churchill, 
išpliauškė savo z planus ir bri 
tai gerai pasinaudojo.

Hitleris pažadėjo narlaiviais 
pulti britų transportą. Britų ad
miralitetas tinkamai pasiruošė 
ir narlaivių užpuolimai buvo žy
miai sumažinti, laivai geriau ap
saugoti.

Churchillio kalba sukėlė dide- 
į optimizmą visoje Anglijoje, 

nes tai buvo pirma premjero 
kalba, kurioje jis 
bėjo apie ateitį, 
kad Hitleris dar 
užpulti Angliją,
pradėti invaziją, bet britai da
bar geriau sugebės atvykusius 
nacius sunaikinti.

šviesiau kal- 
Jis pabrėžę, 
gali bandyti 
gali bandyfT

NACIAI NUMALŠINO ČEKU SUKILIMĄ, 
SUŠAUDĖ 24 AKTYVIUS VEIKĖJUS ‘

Anglus kaltina mai 
što kurstymu

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
30 d.—Vokiečiai sušaudė 24 če
kus, kurie organizavo sukilimą 
ir norėjo nuversti vokiečių val
džią Čekoslovakijoj.

Vokiečių valdžia seniai turė
jo duomenų apie sukilimo ren
gimą, bet aktyviai sekė pradži- 
ninkus, kad galėtų išaiškinti sų-^ 
kiliman įveltus asmenis.

Vokiečiai žino, kad britai 
stengėsi sukelti maištą Paryžiu
je, Norvegijoj ir Čekoslovaki
joj, bet jiems nepavyko.

vakus tūkstančiais visame kraš
te.

Suimtas M. Krejci, buvęs tei
singumo ministeris ir viceprem
jeras. Suimtas generolas Jezek, 
kuris vienu tarpu buvo vidaus 
reikalų ministeriu.

Suimtieji išvežami į vokiečių 
koncentracijos stovyklas ir ati
mamas visas jų turtas. Nepasi
tenkinimas naciais auga visame 
krašte.

Štetine britai sukėlė 
gaisrus

t 1 , NACJIENU-AOME, Tfilephoto
Sovietų atstovai sutinka Amerikos ir- Anglijos delegacijos narius atvykusius 

Maskvon aptarti pagelbos teikimą Rusijai. Iš kairės dešinėn: Lord Beaver- 
brook; W. A voreli Harriman, J. V. delegacijos galva; Konstantin Ouinansky, 
Sovietų ambasadorius Ji V.; A. Y. Vyshinsky, Soviętų komisarų tarybos depu-’ 
talas.

ŠALIA LENINGRADO RUSAI ATĖMĖ MIES-. cro nenori išleisti
TELĮ IŠ VOKIEČIU KARIUOMENĖS

Sunaikino i^tisą vo

MASKVA, Rusija, rūgs. 30 
d. — Raudonoji armija šian
dien atėmė iš vokiečių vieną 
svarbų strateginį miestelį šalia 
Leningrado, skelbia oficialus 
pranešimas.

12 valandų rusai kovėsi. dėl 
kiekvieno namo ir kiekvienos 
gatvės, šioje kovoje tapo visiš
kai sunaikintas {ištisas vokie
čių pulkas.

Kitame fronto ruože sovietų 
tankai išklojo 1,500 vokiečių 
ir sunaikino 12 nacių tankų.

Britų ir Amerikos 
misija dirba

30 
so- 
dėl

Bridges

Čekai norėjo nepri 
klausomybės

BERLYNAS, rūgs. 30 d.—Su- 
šaudytų tarpe yra trys čekpslo- 
vakų kariuomenės generolai, 
kurie norėjo atstatyti Čekoslo
vakijos nepriklausomybę ir iš
vyti vokiečius.

Shša ūdyti generolai Bi’y, 
Votja ir Horacek. Sušaudyti ir 
tie asmens, kurie dėjo pastan
gas atgabenti ginklus sukilė
liams.

£*r€itais policijos veiksmais 
vokiečiai nori parodyti čekams, 
jog pastangos sukilti yra bergž
džios.

LONDONAS, rūgs. 30 d. — 
Praeitą naktį 200 britų bomba- 
nešlų bombardavo stipriausią 
vokiečių karo medžiagos bazę 
— Štetiną, skelbia oficialus pra
nešimas.

Vokiečiai štetine buvo pada
rę Rusijon siunčiamos karo me
džiagos sandėlius.

Britų lakūnai sukėlė nepapra
stai didelius gaisrus • ir matėsi 
smarkus sproginėjimai žemėje. 
Kiti orlaiviai bombardavo Ham
burgą, Cherburgą ir Havre.

MASKVA, Rusija, rūgs, 
d. — Britų, amerikiečių ir 
vietų misijos pradėjo darbą 
sovietų Rusijai teikiamos parą?
mos. . vi

Vakar Molotovas atidarė pir
mą posėdį, pirmininkai pasakė 
kalbas ir tapo išrinktos speca- 
lių šakų komisijos, šiandien de
legacijų pirmininkai lankėsi 
pas Staliną ir tarėsi su juo 
ištisas tris valandas

Molotovas išgyrė Roosevelto 
ir Churchillio paskelbtus aštuo
nis punktus. X

Rusijoj lenkai tvar
ko kariuomenę

• Hull tariasi su 
prezidentu X

WASHINGTON, P. C., rūgs. 
30 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas beveik ištisą valandą tarė
si su sekretorium Hull dėl tarp
tautinės padėties.

Pirmon eilėn jiedu aptarė 
neutralumo įstatyman reikalin
gas įnešti pakaitąs, liuli atsi
sakė duoti laikraštininkams 
smulkesnių paaiškinimų, bet pa
brėžė, kad pasikeitus sąlygoms 

reikia keisti ir įstatymai. .
Willkie palaiko sekretoriaus 

Hull pasiūlytas pataisas.

WASHINfITON, D. C., rūgs. 
30 d. Tt*yš CIO -.unijų komi- 
tetai šįąpdiofl, kreipėsi į vai- 
džią^kf^Ų neišsiųstų ' agitatoriaus 
Harry Bridges.

CIO atstovai pasakoja, jog 
Bridges išsiuntimas pakenks 
organizuotiems 
bininkams.

Atėjusiems 
pasakyta, kad 
Ii pakenkti 
partijai, bet organizuotiems dar
bininkams nesudaro jokio pa
vojaus.

- Trys CIO iunįjų komi

Amerikos dar-

atstovams buvo 
išsiuntimas ga 

tiktai komunistu

Budiony sušaudy
tas, tvirtina naciai

17,000 dolerių 
maudynė

30

išsimaudymas kai- 
dolerių.
išsimaudyti garde- 
sunkoje, nes ma- 
pagelbės jos gro-

nežinomas kitas

IIOLLYAVOOD, Gal., rūgs.
d. — Kino artistei Gene Tier- 
ney vienas 
nuos 17,000

Ji nutarė 
nių kvepalų 
no, kad tai v • •
Z1U1.

Pasaulyje
toks, atsitikimas, kur vienas iš
simaudymas kainuotų tokią di 
dėlę sumą pinigų. Tierney gar 
lėni jų maudynę apmoka dide 
iis jos gerbėjas.

BERLYNAS, rūgs. 30 d.— 
Dniepro pakraščiuose paimti 
sovietų karininkai tvirtina, 
kad maršalas Budiony tapo 
sušaudytas.

Pietų fronto vadovybė pa
vesta maršalui Timošenko. 
Pirmadienį maršalas Budiony 
orlaiviu buvo nugabentas į 
Stalingradą.

Tardymą pravedė S. N. 
Kruglov, o antradienio rytą 
čekos požemiuose Budiony 
buvo sušaudytas už nesuge
bėjimą sulaikyti vokiečių pie
tuose.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Naciai areštuoja įtei
kus tūkstančiais

— Voki^iai sakosi, kad Dnie
pro pakraščiuose sumušė stip
rią rusų kariuomenę.

— Naciai mokosi iš suonrų, 
kokiu budu šaltame krašte ka
reivius išmokyti umšti utėles. 
. — Britų generolas Wavell iš 
Irano išskrido j Indiją.

LONDONAS, rūgs. 30 d. rT- 
Angliją pasiekė žinios, jog Pa- 
cių policija areštuoja čekoslo-

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 6:46; leidžiasi 

— 6:34.

Rųoseveltas deda pastangas dvigubai praplėsti sociaię 
apsaugą, kad apdraustų kita tiek gyventojų.

— Nacių ambasadorius von Papen išsiuntinėjo turkų vei
kėjams ■ kvietimą, kad atvyktų pamatyti vokiečių filmą, kuri 
rodo karo vaizdus.

— Vokiečiai tvirtina, kad Charkovu! gresia labai didelis 
pavojus, nes nacių karo jėgos artėja prie šio miesto.

—- Japonų npnisterių kabinetas vakar svarstė santykius su 
Jungtinėmis Valstybėpiis.

— Gaida ^virtiną, jog Italijoj nėra jokio nepasitenkinimo 
ir Sicilija pemano atsiskirti nuo Italijos. Sicilijoj tapo atsta
tyti visi savivaldybių atstovai.

— .Meksikos prezidentas savo brolį paskyrė susisiekimo 
ministeriu.

— Myron Tąylor pareiškė, kad jis Londonan neatnešė jo
kių taikos pasiūlymų

LONDONAS, Anglija, yugs.
30 d. — Iš Maskvos atvykęs 
lenkų veikėjas -Retinger pareiš
kė, kad Saratove lenkų kariuo
menė jau pradėjo mank'štymą.

Sovietų valdžia duoda lenkų 
kareiviams laisvę ir leidžia ka
talikų kunigams sakyti pamoks
lus lenkų kareiviams, šiandien 
jau sutraukta apie 150,000 len
kų kareivių.

Lenkai laukia ginklų iš Ame
rikos Jįad. ......... ..... . ........  ..n.
tan ir pradėti kovą prieš na^. — čekų! generolas Ingr pradėjo organizuoti čekoslovakų 
cius. Lenkų. lakūnai vyksta pas Legijoną Rusijoj, kuris eis kovon prieš nacius. Rusai apgink- 
britus. ’luos čekus.....

■' T 1 ?. I * T ' i F f 4 ' ' z , p \ f

čekų: generolas Irtgr pradėjo organizuoti čekoslovakų

BOLŠEVIKAI PIRMON E1LEN STENGĖSI 
IŠVEŽTI LIETUVOS ŠVIESUOLIUS

Išvežimas pradėtas kelioms dienoms prieš 
sovietų-vokiečių karą

CHICAGO, Illinois, rūgs. 30 d. — Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus paruoštas ir Lietuvių Sąjungos iš Berlyno prisiųstas są
rašas rodo, kad bolševikai pirmon eilėn stengėsi išvežti iš Lie
tuvos krašto šviesuomenę.

Labiausiai nukentėjo agronomai, mokytojai, profesoriai ir 
užsienio reikalų ministerijos tarnautojai. Nukentėjo ir kai ku
rie tikybininkai. Sovietų agentai 
čiau išardyti sveiką Lietuvos ūkį, 
nomus ir mokytojus.

Išsiunčiamų lietuvių ešalonai
muosius Uralo kalnus, bet nėra žinių ar išsiųstieji pasiekė pir
mąsias paskyrimo vietas. Dalis išvežamų lietuvių negalėjo pa
kęsti blogų transporto sąlygų ir mirė kelyj.

dėjo pastangas galimai grei- 
todėl ii- siuntė Sibiran agro-

buvo skiriami į Sibirą, toli-

Tikrina baldų Įsigiji 
mo budus

Rusijon išvežtų lie
tuvių sąrašas

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
rūgs. 30 d. — Vokiečių paskir
tas komisaras Lietuvoje išleido 
Įsakymą dėl butų ir baldų.

Einant šiuo įsakymu, visi pi- 
’iečiai, kurie po 1 ’.rželio 22 die 
nos perėmė butus su baldais 
privalo įrodyti ar baldai teisė
tai įsigyti.

Jeigu gyventojai nesugebės 
pateikti tinkamų Įrodymų, bąL 
dai busią konfiskuoti Vokieti
jos reięh8’vnatidai.

Kačerginėje

bu v. tarnauto- 
Kačerjfinėie

Maceina kviečiamas 
docentauti

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
30 d. Dr. A. Maceina, ku
ris gyveno Vokietijoj kaip po- 
itinis emigrantas, gavo pakvie
timą užimti docento vietą Kau
no universiteto filosofijos fakul
tete.

Maceina įteikė atatinkamą 
prašymą vokiečių valdžios įstai
goms, kad leistų Jam 
į Lietuvą.

Prašymus sugrįžti 
kiti Berlyne gyveną
bet atsakymo iš vokiečių dar 
negavo.

sugrįžti

įteikė ii 
lieluviau

Hess paskelbė bado 
streiką

rūgs.
buvęs

LONDONAS, Anglija, 
30 d. — Rudolph Hess, 
Hitlerio pavaduot* jas, kuris at
skrido j Angliją balandžio :xč 
nesį, paskelbė bado streiką.

Hess nepatenkintas britų val
džios nutarimu dėl jo padė
ties.

Hess nori, kad britai jį lai
kytų specialiu vokiečių pasiun 
tiniu, tuo tarpu britai skaito 
Hessą paprastu karo belaisviu.

Turkai neparduoda 
chromo naciams

ANKARA, Turkija, rūgs- 30 
d. — Turkų valdžios ^(stovai 
šiandien atsisakė parduoti na
cių karo pramonei reikalingą 
chromą.

Atvažiavęs nacių ambasado
rius von Papen tikėjosi patai
syti reikalą, kalbėjosi su už
sienio ministeriu, bet chromo 
negavo.

Britų pirkliai prieš kelis mė
nesius užpirko visą turkų chro
mo gamybą. Dalis turkų chromo 
eina į Ameriką, bet naciai ne
gauna ne vieno svaro.

(Tęsinys)
69. Antanas Gurevičius, stud., 

žuvo partizanu Kaune
70. Inž. Viktoras Lapas, žuvo 

□artiz. Kaune
71. Jonas Dženkaitis, lakūnas, 

žuvo partiz. Kaune
72. Daukšys, buv. policininkas.

Žuvo partizanu
Kaunu aps.
' 73. Linkevičius, 
ja?, žuvo partūfe

74. Seniūnas, ūkininkas,, žuvo 
partiz. Kačerginėje

75. Kun Petrikas, bolš. nužu
dytas Lankeliškiuose, Vilkaviš
kio aps.

76. Kun. J. Dabrila, bolš. nu
žudytas Lankeliškiuose

77. Kun. Balsys, bolš. nužudy 
tas Lankeliškiuose

78. Kun., Vitkevičius, bolš. nu
žudytas Skoruliuose, Kauno aps.

79. Kun. Vege’ė, bolš. nukan
kintas Skoruliuose

80. Kun. Paulavičius, bo’š. nu
kankintas Alytuje

81. Kun. Mazurkevičius, bolš. 
nukankintas Alytuje

82. Kun. Tuminas, bolš. nužu 
dytas Palomenėje

83. Kun. senukas Andrius Juk
nevičius, bolš. nužudytas Kaišt- 
doryse

84. Kun. dekanas Lajauskas, 
bolš. subadytas Maletuose, Ute
nos aps.

85. Malevičienėi. telefoninkė, 
bolš. nužudyta Jonavoje, Kauno 
aps.

86. Gyd. dr. žemgulys, ~ bolš. 
nužudytas Panevėžyje

87. Gyd. dr. Gudonis, bolš. nu
žudytas Panevėžyje

88. Gyd. dr. Mačiulis, bolš- nu
žudytas Panevėžyje

89. Gail. sesuo Kanevičienė, 
bolš. nužudyta Panevėžyje

90. Kun. Bikinas, bolš. nužu
dytas vežant iš kalėjimo
91. Majoras Opulskis, bo’š. nu

žudytas vežant iš kalėjimo
92. Vytautas Rudminas, Tau

pomų kasų Inspektorius, žuvo 
partiz. Kaune

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

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

■
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Lietuviu mios .avonis
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NAUJIENOS, Chieago, III.

anados
I

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
žmonių dėkingumas

se-TORONTO, Ont. — Jau 
niai šiose skiltyse kalbėjau, — 
bučiau dar gal ir toliau tylėju
si, bet nepaprastai grąžys ip 
širdingi montrealiečiy lietuvių 
atsiliepimai “Naujienose” apie 
torontiečių apsilankymą Mon- 
treale, laike Kanados Lietuvių 
Seimo —- tiesiog neįtikėtinai 
sukelia žmoguje ūpą ir norą 
griebtis plunksnos ir rašyt. Ęa- 
šyt ir duoti jiems žinot, kaip 
yra malonu girdėti gražius at
siliepimus iš brolių montrealie- 
čių pusės apie musų torontie- 
čius, kurie turėjo laimės Mon- 
trealį aplankyt ir gėrėtis mon- 
trealiečių vaišingumu ir lietu
višku širdingumu.

Kadangi aš nebuvau tiek lai
minga, kad bučiau galėjus su 
montrealiečiais asmeniškai pa
simatyt, tai džiaugiuosi bent 
tuo, ką girdžiu iš ten buvusių 
pasakojimų ir didžiuojuosi tais 
montrealiečiu aprašymais.

Žiūrint iš tos pusės, apie ką 
rašoma — jauti žmonių dėkin-

dar-

iš kitos pusės, kaip parašoma 
matai inontrealiečių gabumą, 
išlaikant spaudoje taktą ir eti
ką pačioje aukštumoje.

Montrealiečių k'tuvių kclo-l

tės, kuri jau seniai yra popu
liari Amerikos lietuvių spaudo
je kąipo rąžytąja ir poete — 
mes dabar matome nąujų tą- 
lentų, kurių ga|| pavydėti bite 
kuri J. Valstijų didžiulė lietu
viu koloniją.

Tad ačiū jums, brojiai nąpn- 
trealiečiai, už tikrai gražius 
aprašymus apie musų Aušros 
cjiorą ir bendrai apie topontie- 
čius ir neapleiskit spaudos
bo, nes jųsų hepcjrąvimas gali 
atnešti lietuviams ne tik 
lonumo, bet ir naudos.

Aušros choro koncertas 
Toronte

Rugsėjo 27 d. St. Ągnes sve
tainėje choras išpildė ilgą ir tu
riningą programą torontie- 
čiams. Nors didesnė dalis cho
ristų buvo užklupti slogos, kas 
sudarė didelį sunkumą daina
vimui, bet vistik choras atliko 
savo užduotį gražiai ir publika 
buvo labai patenkinta.

Solistai ir duetistai, kurie 
buvę p-lė Edna Vaškeliutė, So
fija Užemeckienė, Stasė But
kienė, Antonett Mickevičiūtė 
ir J. Yokubynas, — visi atliko 
savo partijas gražiai ir publika 
gausingai jiems plojo.

Sofiją Užemeckienė 
pradėdama salo “Visur 

! pranešė, jog ' tą dainą

ma-

tą dainą griausminga plojimu 
Po koncerto buvo šokiai iki 
pusiaunakčio. Choras yrą dė
kingas visiems, kurie atsilapke 
į koncertą, ir tiems prieteliains, 
kiųie platino bilietus.

pęaži įkĮ^yių kooperaciją 
priduoda (ląugiau choristams 
ūpo lapkytis į dažnas repetici
jas ir išmokti kasi kart ką ųors 
gražesnio.

SLA 236 kuopos vakaas
Spalio 7 d. kuopai sukaks 7 

metai. Ta progą spalio 11 d. 
lietuvių parapijos salėje kuopą 
ruošia metinį pąpupėjirną.

Bus pęrstątytąs yeikaląs 
“Plutelė ir Pples”. O po ta bus 
šokiai. Visi Toronto ir apylin
kės lietuviai praŠorpi atsilan
kyti. Frances. ' ,

Johannes R. Bechęr

Iš Poemos 
“Didysis Planas”

bį, apie kurį net jie patys ne
žinojo, nes jį tik dalinai naudo
jo. Tik kelių pastarųjų mėne
sių, tik paskutiniųjų savaičių 
raštai parodė lietuviams, kaip 
inontrealiečiai gali būti stiprus 
spaudoje, jeigu jie tik panorė
tų.

Neskaitant Marijos Aųkštai-

Tylu”, 
skirią

Marijos Jurgėlianienėtf atmini
mui, nes lai buvo jos mylimą 
daina. Kad velione yra daug 
pasidarbavusi visuomenei ir 
kad rytoj jos atminimui bus 
atidarytas paminklas.

Publika tokį Sofijos Užemec- 
kienės gestą labai aukštai įver
tino, sutikdama ir palydėdama
7------------------------------------------------------------------------------------------------
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Išdidžiai kylą žmogus, 
Pavergtas žpiogųs — 
Ir klasinis susipratimas 
Suteikia jam jėgų.
Ir plakasi greičiau žmogaus 

širdis,
Nėr imdama,
Nebegalėdama pakęsti lauki

mo.
Viskas, kas buvo ligi šiol, 
Atrodo jam taip menka, 

, Palyginus su tuo, ,t ,
Kas bus dar ateity.

!" T 11

Albertas Kiyikas yra vienas 
jaunųjų estų rašytojų moder
nistų. Gimęs 1898 m. Estų 
mėgiamas įr populįąrūs rašy
tojas, ypačiai pragarsėjęs sa
vo •‘Lakiojančiomis, kiaulė
mis”. Šis dalykėlis yra pa
imtas iš kito rinkinio, išėju
sio 1921 m.

Buya pepjitą vąlanęla, kai iš
siuntė dų žvalgus. /

Rytas Dbvų medžių viršūnėse, 
ant namų stogų ir ant tvorų 
stulpų; rąsota ir drėgna saulė 
iie dar buvo žejhąį ir žėrėjo, ta
rytum, anuotų ugnis vąrązdžįo 
galę. < 1

žvalgai buvo ęgįti ir šųolįąis 
jojo į kaimą. Prijoję mišką, ar
klius palęięlo žingine, pasiėmė 
šautuvus hųų pečių ir paėmė į 
rankas tik šaut., .

Miškas klausu, ąrklių kanopų 
bildėjimo, paii^šč,įąi čiulbėjo, 
nubudimas" žydėj(ų bruknių stie
beliuose, mirgėjo šautuvų tūto
se ir žaboklėse. i

Linguojanti arklių eisena ir 
ne pęr seniai pasirodęs rytas 
nusilpnino raitelių sąnarius, vie
nas jų tarė:

—Kažin, kad mes sustotume 
šičia miške pusvalandžiui?

—Galime, — pritarė antras.
Jie sustabdė arklius, greit nu

šoko nuo balnų, nuvedė gyvu
lius į mišką ir pririšo juos už

liau, nebekasinėdami, atrėmę 
smakrus į šaltas šautuvų buo
žes. Jiems pradėjo kažkas lyg 

*'ir kastis, pintis, ipąišytis, irti, 
rpįnkštė.i. Jįems pabpdo neaiš
kus bpvusip žmpgaus atsimini
mas, kuris nebuvo toks žvėriš
kai žiaurus ir be gailesio; ku
riam šlykštus buvo kraujas ir 
žmonių žudymas.

Du ledo gabalai pajuto ten, 
prie kojų paminto priešo ląvo1 
no, pirmuosius saulės ' spindu- 
.ilis, kuri: švaistėsi tarytum ug
ningos vylyčjos, deginančios ir 
Švipčiąnčios tamsoje.

Jų širdyse ir sielose sujudo 
kažkas sentimentalus, ir vienas 
tarė:

- Juk Nuogus k
—Taip, žmogus, kaip ir mes,

— pridūrė antras.
Ir vėl jie stovėjo nekalbėda

mi. Aprūdijusios dviejų budelių 
jausmų durys pamažu ir nedrą
siai atsidarė. Jų žiauriose ir ne
judančiose akyse pasirodė jaus
mingumo išraiška, kuri didėjo, 
kaip kylanti saulė sveikinanti 
viską, kas gyva, savo švelnumu 
ir šviesa, šitą šilimą jie abu pa
juto, rymodami ant šautuvų 
ten, prie nužudyto žmogaus, ir 
tai sujudino jų širdis. Viskas, 
ką jie buvo šičia pridarę kas 
kiekvieną dieną, pasirodė jiems 
pepaprastai baisu jų sielose ro
dos kraujo ašara, spindinti kaip 
auksas savo skaistumu.

Jų širdyse radosi neaiškus 
vaizdas skausmo, nepaprasto

neteisingumo, kad tiek čia: lau
kuose, miškuose, pievose, grio
viuose ir keliuose pralieta krau
jo. Vežimų ratai, arklių kano
pos, durtuvai, kardai, šautuvų 
tūtos ir jų pačių rankos buvo 
kruvįnos. Jie juk juos nužudė, 
ir nesvarbu kaip: iš toli, ar iš 
arti, ar jie paprastai buvo nu
durti durtuvais, ar nuvežta 
jiems makaulės šautuvų buožė
mis, ar pastatyti prie lentos ir 
sušaudyti, ar pakarti medžio 
viršupėj jų pačių diržais, ar su- 
piipdžioti batais taip, kad pur
vyne iš jų beliko vien tik kru
vina mėsos tešla.

Visa tai atsiminus juos ėmė 
pjauti kankinimasis, kuris žiu
rėjo į jų veidus saulės akimis, 
o kandžiojo juos atšipusiais di
deliais dantimis taip, kad jie 
buvo gatavi bliauti, kaip galvi
jai, šaukti* lyg gyvi draskomi.

Atkreipdamas liūdnas akis į 
lavoną, vienas jų pratarė lėtai:

—Jis turi tėvą!

kuojanią priešo kovos grandi
nę.

Staiga viepas pastebėjo at 
merkus negyvėlio akis, jos bu
vo baltos ir be išraiškos, lyg 
butų prisisunkusios blogai iš- 
spirgintų taukų. Jisai atsiklau
pė ir rūpestingai jas užspaudė, 
iš jo akių nuriedėjo ašara ant 
kruvino, kaip ledas šalto nužu
dytojo veido.

Taip jie ten stovėjo, smakrus 
parėmę šaltomis šautuvų buo
žėmis, ir nepamatė priešo žval
gų būrio, žvalgai šliaužė iš miš
ko vieškelio link. Priešai matė 
du stovinčius ant kelio ir slė
pėsi griovyje, manydami, kad 
juos pastebėjo. Bet apsižiūrėję 
ir matydami priešus stovint ir 
visą laikų nejudant, jie iškišo iš 
griovio galvas ir ėmė kiek slėp
damiesi juos stebėti.

Tie stovėjo kaip stovėję.

ras.
Tai palietė juos taip iš arti, 

jog abu jautė’si patys kuri ten 
ant žemės, lavono vietoj, su 
pramuštomis galvomis ir su ar
klių kanopų žymėmis jų išdrai
kytose smegenyse.

Taip jie stovėjo, tarytum 
liūdni garbės sargyboj stovįj 
prie lavono žmogaus, kurį nu
žudė ką tik išlėkusi gal iš jų 
pačių katro šautuvo kulka, iš
šauta kliudys nekliudys į ata-

prie jų ir, nenukreipdami akių 
nuo kelio, pamažu prisiartino.

Bet stovintieji dar jų nepa
stebėjo. Priešai prisiartino grio
viu ligi patogiausio atstumo 
šauti, prisidėjo prie pečių šau
tuvus, ir sugriaudę penki šeši 
šūviai pataikė į stovinčius.

Jie krito aukštieninki negyvi 
į kelio dulkes šalia lavono.

Vertė J. Butėnas

Kodėl kentėti dėl kojų.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, .percli- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

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

■■ "f
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3 Turtas Virš S 6,000,000.00 i
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Apart Apsaugos, Turime QCRA ARR Rfi 
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and
LOAN ASSOClATIONofChicag*
JUSTIN MACKIEWICH. Pre$.
4192 Archer Avenue

VIRgtnia IIM

MNGS

Ė Nėra Saugesnės Vietas Dėl Taupyrąo Pinigų.
i Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 |
Į dienas, šeštad. 9 A. M. iki 8 P.*M.
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Kvadr. pėda.
Kartu facia (karni

zas) ir įrengimas 
DYKAI.

IŠ DIRBTUVES TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

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

U. S. VENETIAN ĘLIND CO.
2917-19 WEST FULTON STREET

Tel. NE V ADA 7560

Kadaise slėgė jį
Našta erdvės bekraštės
Ir nesuprantami, neaiškus 
Atrodė gamtos reiškiniai. 
Kalnai buvo jo priešai, 
Jura gulėjo užtvarom. 
Jisai pajųdipo.ji^y^s.. 
Kalnų sunkumą,.\ H 
Jis apskaičiavo vandenio 

timą,
Jis pažabojo gamtą
Savom mašinom —
Bet slegia jį dabar našta, 
Sunkesnė net už gamtą, 
Nežinančią grandinių.

kri •

Degina grudus,
Kad nemažėtų jų kaina,
Užkemša žemę,
Kad netrykštų naftos šalti

niai,
Superka išradimus,
Kad nerastų į laimę kelio.

Slegia žmogų
Visuomenės beplapiškųmas, 
Klasinė tvarka.
Ir nebukštau j ančiai
Apžvalgydamas
Tūkstančius metų,
Jis mato:
Jis stovi
Dąr tik
PRADŽIOJE.

Didelis Gaisras 
Maywoodę ,

MELROSE PARK, Ilk—Gais
ras kilęs nuo pečiuko raštinėje 
padarė virš $5,000 žalos May- 
wood Coal Compapy sandėlyje, 
ad. 1303 S. 5th ąvenue, May- 
woode.

j—Velniškai puiku!
Jie atsitąlino nuo arklių ir 

vėl išėjo į vieškelį laukan, tolo
kai nuo tos vietos, kur jie nu
šoko ųuo balnų.

Peršokę vieškelio griovelį, jia 
pamatė lųvaną^ ^Uris gulėjo 
kniubščias vidiiry' kelio: Kniūbs
čias lavonas a jiems nuo- 
s labus, sukėlė y ems 5 smalsumą 
ir sulaikė čia juos. • • ’ •

—Nekleiva, nė griūtį nemoka, 
dar nosį prieš mirdamas misi- 
daužia! — koliojo juokdamasis 
vienas jų ir gąlu palietė 
lavono nugarą. Lavonas buvq 
lengvas, lyg šakalys, ir. lengvai 
pasivertė. Galva jo buvo per
verta kulkos, įėjusios pro pa
kaušį. Sutaršytuose plaukuose 
buyo pilna kraujo; dalis ištiš- 
kušiu smegenų ' į padriko kelių 
dulkėse, jos bū^o\ jau sudžiu- 
vusios ir rodė pasagų žymes/

Vienas jų nusfcnjė šautuvą ir 
ėmė durtuvu žarstyti lavonų 
smegenis. Jos laikėsi ant dur
tuvo jr ėjo iš kaukuųles, lyg 
kamštis iš butejio. Tik staiga 
jam kilo šiurpi į mintis: juk ir 
jis pats turį telpąs pat smege
nis galvoj, kas žino, netrukus 
gal ir jos gųlęš taip pat kur 
nors purvype aą kokiam klane 
piiešui pą si džiaugti, paskui jį 
pęrvažmos patrankos ratu visai 
nekrcįįKlaniį į jįr domesio.

Kai tuščias lavono kiaušas 
Žiurėjo į. juos lyg išdurta aki % 
ir kai prie jų kųjų susidarė vi- 
ąa smegenų krūva, vienas jų 
ląrę:

—Jos tąįp pat galvojo ir sva
jojo kada norsM i<

—Ir mylėjų ir neapkentė, — 
pridūrė kitas.

Buvo tai kųipi^ka ip šiek tiek 
šiurpulinga. Jie.stovėjo ir to

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

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

MADOS

HECKER CLEANERS 
WAREHOUSE

gyvenimą. Darbas 
pritaikymą. Musų 
.plačiai žinoma.
VJETĄ IR

i

4885

4885—Gražios išeiginės suknelės 
mergaitėms. Sukirptos mieros. 2, 4, 
6, 8 ir 10.

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

Geros kokybes durys if langai su geru, 
skaisčiu stiklu. Pagerinanamo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojame jūsų namų perme- 
delįavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SĖLSMANAS

Tada jie raivėsi ir saldžiai ry
to ore žiovavo, rado žolėj bičių, 
laužė žalias šukytes, ir vienas jų

PAGAL UŽSAKYMĄ IR

Pcrtaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji Nebrangiomis Kainomis.

es Siuvame FURKĄUTUS 4

Pratsękite jurų srno furkauto 
apima nąują styl:ų. pataisymą, 

ekspertų darbo reputacija
ATLANKYKITE MUSU

PERSITIKRINKITE.

Kapable Furriers
3105 West Cermak Road

Tcl. CRAWFORD 4430
Reikalinga pavienė ponia su malonia asmeny

be, tarp 30 ir 40 metų, dirbti musų kailių šapoje 
kaip pardavėja ir modelis.

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Insuliuokitc savo Aramus patogumui žie 
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaršykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
mu*'ų apskaičiavimo jūsų namui.

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

CARR MOODY LUMBER CO
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

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

JACK SWIFT

(Vardas ir ptvardi)

WS1NO THE 
MOON'S BULK 

AS A MAGNET, 
JACK SENOS AN 
ATTRACTDR RAY 
DARTING AHEAD

NAUJIENOS Patiem Dept 
1789 S. Halsted SL, Chieago, ik

Čia jdedu 15 centų ir praiaa

atsiųsti man pavyzdi No -----
FIRAL EFFORT 

TO OUTRACE 
THĘ NEUTRONIC 

NEBULA.

(AdFMU)

(Mfertaa ir rditfja)

I 
t

THERE IT GOESl WE*VE SHORT-CIRCUITED 
THE RECOIL APPARATUS. THE MOON 
WILL SNAP THE SHIP T0WARD IT 
W»THOUT RESI3TANCE

iiI.IUIiiiiiiiiiiH 
ii:

BŪT THEY HAYE ESCAPED ONĘ PĘRIL ONLY • 
TO PACE ANOTHER. THE MOON SEEMS TO EXPAND 
FEARFULLY—FOR THE SHIPIS BEING CARRIED 
Ufiph IT AT/FRIGHTFUL SPEED.

, ,i ■■■ i i ■ ii i ■ ■■■■ TU1 MllUIIHg



Trečiadienis, spalių 1, 1941

ne

—Einu vieną dieną gatve ii 
tiesiog pažinti negaliu, kas čia 
— žiūriu, — ateina? Veidas ru
dais gyvaplaukiais apšepęs, iš

tos — nė ištolo.
—Bent 100 litų, — sako,

Mrs. Fred Miley, banditų 
užmuštosios golfistės moti
na, kuri pati tapo sunkiai 
tų pačių piktadarių sužeis
ta.

CONGOLEUM .............. J)Q0
Kvadratinis Jardas fc*

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS 

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

vakarais.
BLETSTEIN 

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. TAROS 5015.

NAUJIENOS,nCJųeago, III 3 .

Liūne JanuŠaitytė

erdvės... Kartais automobilis 
pralekia...

—Kavą su krupniku išgert aš 
galiu, bet ūkio neimsiu, — pa
reiškiau. — Ir kas gi savinin
kas to paslaptingo ūkio?

—Savininkas, matai, kol kas 
aš pats... Bet dabar ieškomas 
naujas... O maž:: dar paimtum 
ji?

—Gerai, — sutikau, — aš pa
galvosiu... Gal...

—Ne, ne, tik negalvok! Nie
ko iš to nebus, jei galvosi! Aš 
irgi negalvodamas paėmiau...

Kaulius r.usvalandį sėdė 
galvą panarinęs, akis įbedęs į 
visai neįdomią pilkšvą dėmę 
grindyse. Paskui kažkodėl ėmė 
čiulpti nuvytusį lapą, kurį iki 
šiol laikė rankose. To čiulpimo 
pasekmėse gavosi šitoks pasi
kalbėjimas.

—Aha... Vadinasi, neimsi?
—Nne... Nu, kam man, pa

galvok pats?
—Turi galvą. Neimk. Teisin

gai darai, kad neimi... O aš pa
ėmiau... O dabar esu amžinai 
paskendęs juodos melancholijos 
giliausiose bedugnėse ir, narsty
damos tarp žiaurių gyvenimo 
sukuriu, matai prieš save lai
mės griuvėsius. — Pabaigęs tą 
vaizdingą sakinį, jis vėl nuleido 
galvą ir įsikando geltoną lapą.

—Gyvenau, sau, gyvenau, — 
tęsė jis, ganėtinai prisičiulpęs 
to lapo, — turėjau sau gera tar
nybą... Nieko man netruko... 
Tik vieną dieną gaunu nuo dė
dės laišką. “Atvažiuok, rašo dė-| 
dė, tavo vardo dienos proga 
noriu tave apdovanoti. Gražiau
sius 15 ha iš savo žemės užra
šau tau. Atvažiuok, imk ją ir 
valdyk!”.

—Na, gerai. Išsiprašiau sa- 
neišmatuojanios' vaitę atostogų ir išvažiuoju

pesimizmo bedugnė, iš antros 
spinksi dingusios laimės griuvė
siai... Rankose, kažkodėl, už
gniaužtas geltonas rudens la
pas... Ir vis tik iš visų tų pažy
mių pažinau savo gerą pažįsta
mą Kaulių.

—-O! — sušuko pamatęs ma
us šimtą litų ūkį

—Kad aš, — sakau, — šimto 
litų neturiu.

—Ir nereikia, — sako. — Už 
penkiasdešimt gali nupirkti Pa
manyk sau: 15 hektarų, miš
kas... upė... žydras dangus...

—Kad bendrai, — sakau, — 
po paibelių man tas ūkis! Koks 
iš manęs ūkininkas!

—Aišku, — atsako šis, — u- 
kininkas nekoks, bet jei už de
šimtį litų gali 15 ha nupirkti, 
tai kodėl neperki? Įsivaizduok: 
prūdas... prūde varlės taip sau 
idiliškai tupi... kurksi po trupu
tį... Nuo medžių auksiniai lapai 
Lrenta...

—Jei auksiniai lapai kristų, 
brolau, lai tu man to ūkio ne
siūlytum! O šiaip — ką aš su
juo darysiu?

—Na, fundyk kavos puoduką 
ir imk 15 ha! — dar labiau 
skleisdamas pesimizmą iš akių, 
siūlo Kaulius.

„—Negaliu, neturiu anei cen
to!

—Pagaliau, aš tau kavą su 
krupniku fundiju, tik imk sau

naujojo savo nejudomojo turto 
valdyti. Pavaldau aš jį vieną 
dieną, pavaldau kitą... Šiaip, 
matau, nieko butų, tik kad be 
rūtų darželio jokių kiti/ javų 
nei daržovių nepasodinta. Hori
zontai iš abiejų pusių yra, bet 
tarp tų horizontų tuščia... Bu
da stovi, bet šuo — ir tas pa
bėgęs! Važiuoju atgal į Kauną, 
kaip tik prieš pirmą. Paimsiu, 
manau sau algą ir pradėsiu 
bent tvorą aplink 15 ha tverti...

Ateinu į įstaigą, visi sveikina, 
prašo nejudoiųąjį turtą aplais-

Chevrolet Padirbo 85,000,000 Pistonu

inas rankomis siūlo Kaulius. — 
Pamanyk, koks puikumas! Pla
tus horizontai, virš jų balti de-' 
besys... už jų

DQMINIKAS KURAITIS
• v , FAGENTAI '

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajewski “Shorty”

Savininkas

MOTOR C AR

čioju iškilmingai, barzdos nesi
skutęs, tik tuo tarpu sargas pri
eina :

—Ponas viršininkas, — sako,
— pas save į kabinetą prašo.

—Asmeniškai sveikint nori,
— galvoju. Nu, įeinu.

—Šitaip, ponas Kauliau ... — 
sako viršininkas ir kažkodėl po 
paskutinio žodžio daugtaškį sta
lo. — Šitaip... tenka man čia su 
jumis tokia viena gana intymia, 
taip sakant, tejna^ ^asij^albęt,..

Aha, — sakau, — labai'ma-

Milda Buick Sales
viršininkas, — nes 
su šia įstaiga atsi-

norėk musų visas pasingas į sa
vo varlių prūdą stikišti!

—Norėjau paskolą imt iš že
mės Banko, bet...

Kamius nutilo ir vėl įsikando 
pageltusį lapą.

—Tai ką, imk -Aį? — murm
telėjo jis. — Pamanyk sau, įsi
vaizduok: sveikas, tyras oras, 
visokie aromatai, peteliškės 
skraido... Žydras dangus...

Aš tyliai pasikėliau ir išėjau. 
O jis taip ir liko nuvytusį lapą

Rengia Pagerbimą- 
“Atsisveikinimą” 
Adv. R. A. VaSalle

Bankietas Spalių 6, Towers 
Kliube

Draugai ir deniokratai-b.erb 
dradarbiai ateinantį pirmadienį 
rengia pagerbimo vakarą nau
jam Chicagos miesto advokato 
padėjėjui, advokatui Rudy A; 
VaSalle’ui. Jis s 
T6wers Kliube, 
chigan avenue.

Tai bus ne 
jaunam advokatui pagerbti, bet 
su juo kaip ir “atsisveikinti”. 
Mat, jisai spalių 19-tą apleidžia 
“viengungių” draugiją, ir apsi- 
veda su brightonparkiete, Miss 
Estelle Smith, nuo 4457 South 
Talman avenue.

Dalyvaus Zuris, Hodes
Bankieto svečių . tarpe bus 

adv. VaSalle perdetinis, Chica- 
gos advokatas Barnet Hodes, 
miesto majoras Kelly, teisėjas 
T. T. Zuris ir apskričio klerkas, 
M. J. Flynn. 

t I ’

Gyvens Marųuette Parke
Rengėjai tikimi,,, kelių šimtų 

svečių. Bankietas prasidės 7-ta:
Po vestuvių pp..,VaSalle’ai iš

vyks dviejų savaičių honey^ 
moon’ui, o grįžępastoviai ap
sigyvens ad, 2433įop{. Marąųette 
Road. >

j.vyks Chicago
595 North Mi-

vien bankietas

SAPNAVAI?

N epriktausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskirus žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir tai apsirūpinęs. Statyki
te, rem< ntuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,00(1 mokame 3Vi%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

L1NULEUM Paklojant DYKAI

CARPETS 
LIN

Begalinis upelis pistonų persiuntimo eilėje Chev
rolet įmonėje, kuri yra Flint mieste, Michigan valsti
joje. Pistonai šliaužia ties operuoto jais, kurie juos pa
sveria ir patikrina jų balansą ant specialiai suplanuo
tų svarstyklių. Pistonai yra rūpestingiau suplanuoti, 
rūpestingiau gaminami ir patikrinami nei bet kuri ki
ta motoro dalis, nes jiems tenka atlaikyti tiesiogė ci- 
linderio eksplozijos jėga. Chevrolet į daugiau nei 20 
metų pagamino 85,000,000 spyžio pistonų. Konstruk
cijos tvirtumas, dėka jo operavimo ekonomija ir geres
nis motoro darbingumas, įrodytas per 20 metų, patvir
tina Chevrolet inžinierių pradini pasirinkimą alojaus 
geležies, vartojamos pistonų konstrukcijai.

DETROIT.— Ryšium su 1942

čia eina daug kalbų apie auto
mobilius. Ir pagrindinis tų kal
bų tonas yra, k^d Chevrolet, 
daugiausia parduotas automo
bilis per paskutinį dešimtmetį, 
šįmet vėl bus gaminamas su 
špyžip pistonais. Tokių špyži- 
nių pistonų Chevrolet pjr 21 
metus 
000. \ 

t Apie 
bą p.
roleto vyriausias inžinierius, 
sako; “Mes bandėme daug įvai
rių metalų pistonams, ir vis 
grįžome prie lietos alojaus ge 
iežies, . kaip vienos geriausių 
medžiagų musų gamybos mo
deliams.

“Sumetimai, kurių dūliai įneš 
prisilaikome, musų prad.nio

pagamino virš 85,030,- 
i(b l!- -',

šjlyžinių" pistonų gamy-
.1. M. Ci*awford, Čhev-

Modern Roofing Co
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių stogų. Pa-
Visas 
rime __ ___________ _____
šaukit mus Šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

coLon
TONJC flflk

rL

f. <

planavimo, yra paprasti: špy- 
žiniai pistonai dėsivi geiiausiai; 
jie teikia galimumo planuoti 
motorą, kurs duoda daugiausia 
ekonomijos; jie užtikrina di
džiausią aliejaus taupumą, mo
torui nusidėvint juo mažiausia.

Visoj automobilių pramonė
je, nurodo p. Crawford, Chev
rolet pasižymi tuo, kad yra la
biausia patyrusi įmor.e špy- 
žiaus pistonų dirbime. Mat, kai 
kurie Chevrolet darbininkai 
dirba šios rųšies pistonus net 
jau 20 nietų.

85,000 000 šuyžio pistonų pa
gamini, oas b* nuolatiniai tyri
nėjimai produktui geiinti už
tikrina ne lik Chevrolet pisto
nų gerumą, bet taipgi tai, kad 
jie yra geresnės kokybės už ki
tus gaminamus špyžinius pis
tonus. —Sk.

to.tint

BOIIr 
fotfye

SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių iSvaizdą lyr naują 
už keletą centų. 26-08 
spalvos. 10c—3 už 2ftc

ATALL DRUG AND NOTION COUNTERS

BjĮrpf^AND 5AVĖ
PIRKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

I SAVO DANTIS—
VLSI TAI DARO.

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų $Qa 50 
Plokštelės Kiekv. w

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos j 3 valandas 

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

sakymus laisniuotų dejitistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

.. ■■■■■■■■ .......

virši-

kaip...

Sales

Brolau!

Tel. CANaI 5063

visa
var-

virši-
oro,

REPublic 3713 
• IR SUTAISAU SENUS

tris
dal

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

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Store'-ni ir lengvesni*— Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams.

N_riam vilnones panč akas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

Pranas Selemanavičia, Sav. , 
504 West 33rd Street Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 01 VAvLLjII

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut5 už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

neprašytas, atsisė-

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th <?TREFT f ARTI W<>OD ST.)
CASH AND CARRY.

O

HHdHHHHBNI

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

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.

Vardąs Ir pavardė

; Adresas

VIENINTĖLE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
907 West 35th Street, Chicago

Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tol. VICTORY 2499

Dabar Laikas Malevoti!

lomi.
—Labai malonu tai nebus 

perspėja 
teks jums 
sveikinti...

Aš, nors 
dau kėdėn.

—Girdėjau, —. tęsia viršinin
kas, — jus ūkį įsigijot?

—Koks ten ūkis, pone 
ninke! 15 hektarų gryno 
jei leisit taip išsireikšti!

—Šitaip... — vėl tęsia 
ninkas krapštydamas 
musės pėdsakus. — Ot
Mes, matot, negalim laikyt pas 
save tokių žmonių, kurie ūkius 
įsigyja!... Tai labai žinot... eee... 
kvepia... eee...

—Dėl Dievo malonės! — šo
kau aš nuo kėdės. — Juk aš gi 
to ūkio neįsigijau, bet man jį 
dėdė įgijo! Vardadienio proga 
padovanojo!

—Žinom mes tas. progas, ži
nom tas dovanas, — pareiškia 
viršininkas. — Bet vistiek teks 
jums nuo tarnybos atsisakyti. 
Pagaliau — Lietuva žemės ūkio 
šalis ir šiais laikais turėdamas 
15 ha ir pats ukininkaudsmas 
puikiai galėsit pragyventi. Taigi 
— sudiev ir, patarčiau, dėl 
ko perrašyti tą ūkį žmonos 
du.

Išėjau aš iš įstaigos ir 
dienas tris naktis, lyg toj
noj, iš karčiamos neišėjau. O 
paskui prasidėjo... Ateina skoli
ninkai, skolų .reikalauja... Pirr 
miau, sako, nereikalavom, nes 
nieko neturėjai, o dabar, sako, 
esi žemvaldys, reiškia, kapitalis
tas. Grąžink, reikalauja, sko
las!... Antstolis pradėjo važinė
tis į ūkį, bet pamatęs jį, nė tas 
neėmė.

—Nors šunį, — sako, — į bū
dą pasodink! O tai — kas per 
ūkis, jei tik dvi rūtos ir teželia! 
Geda, sako. Lietuva, — sako,— 
ant ūkio pagrindų laikosi, o tu, 
žiūrėk, ką su tais pagrindais da
rai! Sarmata, — aiškina.

Pradėjau prie panų pirštis,

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411So7Halsted^St

1
LPa i i8?
L"‘-

^RiN^
,WEVes^

Murinę soothes, ęleanses and refiresbes 
irritated, reddened niembranes caused 
by head colds, driving, winds, moviesi/ 
close work, late hours. Free dropper 
wlth each bottle. At all DrugStores.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP ___  $10 25

taksai ekstra. "

HIS AND HER ŲNENST ___ PĄTTERNz2974;
No. 2974 — Išsiuvinėti daiktai jaunavedžiams.

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

Čia' įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Miestas ir valstija

No. 2974

LUKTERĖK, n

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIURETI

PUSLAPYJE!
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NAUJIENAS
The Lithuanian Daily* News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$6.00
$6.00
$8.00

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75
. 3c 

18c 
75c

- fa.
■

—*r

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L Telefonas Canąl 85Q0.

Ufaakym® kaina;
Chicagoje—paštu:

Metams_______________
Pusei metų____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei_________ __ __
Mėnesiui _....... ........ .........

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams_________ ...._____ $6.00
Pusei metų ---------J---------- 3.25
Trimš mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose: ' /
Medams $8.00 
Pusei metų--------------------- 4.00
Trims mėnesiams   2.50 
Pinigus reikia siųsti pašĮo Money

Orderiu kartu su'užsakymu.

Britų veikimas “požemyje”
Didelių karo žygių Anglija per šią vasarą nedarė, 

išimant oro atakas prieš Vokietiją ir vokiečių okupuotą
sias teritorijas. Ji daugiausia stengėsi įsistiprinti Vidu
riniuose Rytuose, kad butų galima, atėjus patogesniam 
sezonui, iššluoti vokiečius ir italus iš Lybijos. Dabar at
rodo, kad anglai pradės ofensyvą prieš Italiją.

Tačiau anglai veikė ir Europos kontipente. Wash- 
ingtone gauta žinių, kad visose nacių okupuotose teri
torijose anglai išvystė stiprų veikimą “požemyje”, slap
tai organizuodami ir aprūpindami ginklais Hitlerio prie
šus, skleisdami agitaciją tarp žmonių ir užmegsdami ry
šius su nepatenkintais Hitlerio okupacija elementais. Šis 
anglų veikimas nemažai prisidėjo prie to, kad visose oku
puotose šalyse pastaruoju laiku prasidėjo smarkus bruz
dėjimas prieš nacius.

Norvegijoje, šiaurės Francuzijoje ir Čekoslovakijo
je jau nepakanka vokiečių policijos neramumams mal
šinti. Vokiečiai yra priversti vartoti prieš maištininkus 
kariuomenę. Tokiu budu Hitlerio armijoms jau dabar 
tenka vesti kovą ne tiktai fronte, o ir fronto užnugary
je. Jeigu Hitleris pralaimėtų kame nors stambų mūšį, 
tai tas visas užnugaris užsidegtų, pavirsdamas milžiniš
ku karo lauku.

Duona ar aliejus?
Daugelis žmonių mano, kad grynai militarinėmis 

priemonėmis šio karo negalės laimėti nei anglai, nei vo
kiečiai. Kuomet Hitleris sumuš Rusiją, tai Europoje ne
beliks nė vienos didelės .armijos, kuri stengtų pasiprie
šinti milžiniškai* nacių karo mašinai. Anglija kontroliuos 
vandenis, d Vokietija t--kontinentą. Anglų aviaęjja bom
barduos Vokietiją, o vokiečių zaviacija —- Angliją. Galų 
gale, vieną pusę privers pasiduoti badas. Pergalę laimės 
ta pusė, kuri turės daugiau maisto — duonos, mėsos, 
daržovių ir t.t.

Bet ekonomistai yra daugiau linkę manyti, kad da
bartinį karą nulems aliejus.

Dr. Melchior Palyi, buvęs Vokietijos valstybės ban
ko ekonominis patarėjas respublikos laikais, sako, kad 
svarbiausias Hitlerio siekimas dabar tai — pasiekti alie
jaus laukus Gruzijoje. Jeigu jo armijos prieis Tiflisą ir 
Baku, tai jos tenai ras kuro ir tepalo kiek tik joms rei
kės. Tuomet Hitleris galės kariauti ilgą laiką. Kartu, už
kariavęs Kaukazą, jisai atkirs kelią anglams siųsti pą- 
galbą rusams; o Turkija bus apsuptą iŠ trijų pusių ip 
nebegalės atsisakyti dėtis prie “ašies”.

Nuo to, ar naciams pavyks prasimušti per Kaukazo 
kalnus, pareis karo ilgumas, q gal būt, ir jo ląimėjimąs. 
Bet Dr. Palyi mano, kad vokiečiai turi užkariauti Kau
kazą ne vėliau, kaip iki ateinančio pavasario; jeigu jie 
šito tikslo iki pavasario nepasieks, tai jų mašina sustos. 
Hitleris dabar dedąs vyriausias pastangas atidaryti ke^ 
lią savo divizijoms į sovietų aliejaus laukus, pįrųią ne-? 
gu rusai suspės tenai sukoncentruoti stiprias apsigyni
mo jėgas ir pirma negu Anglija atsiųs į Kaukazą sritį 
žymios paramos rusams. Visi kiti nacių žygiai esą antrą-5 
eilės svarbos. • A •

Vadinasi, klausimas susiveda prie to: duoųa ąr ąįįdJ 
jus bus pergalėtojas šiame kare?

Bet karo ekspertai tokiais argųųientąis nesiduoda 
įtikinami. Jie tiki senomis, išbandytomis pramonėmis. 
Karą, sako jie, galį laimėti tįktai stipresnioji armiją. 
Jeigu demokratijos nori laimėti, tai jos turį pastatyti' 
prieš nacius didesnę ir geriau apginkluotą, kąnuopąęnę, 
negu Hitlerio. -

Lietuvos sunaikinimo pląųas
K *

Dedąnąas “Nąujįęnose” sąrašas vardų Lietuvos gy
ventojų, kukiuos bolševikai išgabeno Rusijon, rodo, kad 
sovietų komisarams rūpėjo išgaudyti kaip galint dau
giau apšviestų žmonių. Iš pirmosios sąrašo dalies (kuri 
tilpo vakar) matome, kad į raudonųjų žmogvagių ran
kas pateko ypą^ingai didelis skaičius agronomų, kurie 
su politiką, tur bąit, turėjo kuomažiausia bendro.

K.-K. FEDERACIJOS 
PARĘIŠK1MĄS

. “- .
Am. Liet. Romos-Kajalikų 

Federacijos valdybą įteikė J., V. 
Valstybės Sekretoriui ilgoką pa
reiškimą apie Lietuvą ir pasku
tinių savaičių įvykius LietVv°je* 
Pąreiškime yra pląčįąi kalbama 
apie pąrtiząnų sukilimą prieš 
bolševikiškus aPie
turto sunaikinimą, kurį bolše
vikai atliko Lietuvoje; apie ma
sinius Lietuvos ?pųppįų trėmi
mus į Rusiją, ir apie ųaują Lie
tuvos okupaciją po pačių jun
gų

Federacijųs rašte, įie menkes
nių stiliaus įr kalbos trukumu, 
yra dvi ganą stambius ydos. 
Kalbėdami apie sukilimą* pa
reiškimo autoriai P.ųyodo aiškią 
tendenciją įį “idealizuoti”. Pa
vyzdžiui, vieųpjie vietoje sakoma 
(išvertus lietuvių kalbou):

“Anot ‘Tribūne de Geneve’, 
vokiečių karininkai pripažino, 

i kad lietuviai kovojo drąsiau, 
negu suomiai.”
Šitoks faktas yra sųnįku pa

tikrinti. Bet kam iš viso reikė
jo minėti tariamą ^vokiečių ka
rininkų nuomonę apie sukilėlių 
drąsą ir daryti palyginimus su 
suomiais? Suomiai šiandien ka
riauja bendrąmėvfronte su Vo
kietija; tai jų nelaimė, kad ap
linkybės juos į tokią padėtį pa
statė, kuomet Anglija ir Ameri
ka veda kovą prieš Hitlerį. Bet 
ar Lietuvos reikalui yra naudin
ga tokiais palyginimais žadinti 
mintį Amerikos valdžios sluok
sniuose, kad ir Lietuva eina, 
arba gali nueiti, panašių keliu, 
kaip suomiai?

Gerai, kad pareiškime yra pa
minėta studentų demonstracija 
Kaune prez. Roosevęlto garbei. 
Bet, kalbėdama apįe kurą, Fe- 
dėraęij os^ vaMyba ’tiįžsimena tik 
aįpie“kafiaUj^rfįiusftdikta torius” 
ir “trijų diktatūrų” gengsteriz
mo aktus prieš, silpnesniasias 
tautas. Ji — kaip tas į mu
ziejų atsilankęs žiopsotojas — 
“drablio nepastebėjo”, nors vi
sokių smulkių vabzdžių matę 
daug.

Nepalyginamai svarbesnis daT 
lykas pasaulyje šiandien yrą 
demokratijų. kova prieš hitleriš-, 
ką Vokietiją.

Vienas iš tų trijų diktatorišr 
kų “gengsterių” (Mussolini) 
jau nedaug tereiškia. Jęi nę na
ciui, kurie yra faktiųąi Itąįija 
okupavę, tai fašistų1 diktatorius 
butų, veikiausią, buvęs sępiąi 
pasiųstas šunims šėko piauti. 
Likusieji du diktatoriai susipio- 
vė tarp savęs. Tačiau vienas jų, 
Stalinas, dabar yra demokrati
jų sąjungininkas. Demokratijos 
yra suinteresuotos tuo, kad šis 
diktatorius suduotu kaįp galint; 
skaudesnių sųiųgįų buvusiam 
savo pąrtųerįųį Hitleriui. O iš 
Ęedęrąęijos payeįškiiąo gaų'n? į- 
spudį, kąd ji šįtanąę dalyke no
ri būti “ųęu|rąb”: tegu sau tie 
“gengsteriąi” mušami, mums ne 
galvpj!

Junginės Yąlstybęs žiuri vi
sai l$itajp. Jo$ duodą pagalbą 
Pusijai įr Šįiųų |i^8lų pasiuntę 
net sąvo delęgąciją į Maąkvą. 
Natųrąlu, Jtąd Valstybes Depar- 
|amentuį Wąs|uųgtęųe yra įdo
mų žiųpti^ ąr Ąi^eęįkU8 piliečiai 
lietuviai šitą Yą^įP8 politiką 
ęerąią, ąp ųę. įęigų tai
kokią moralią teisę jie turi pra
šyti Ameęilęos valdžią Lįętuvą 
užtarti? žmoniškumo sumeti- 
nąąis paramos yra verti visi 
žmonės, kurie vargsta ir kenčia, 
kuyię yrą pęrse^ipjąiųį, kurie 
palšio našlaičiai. Bet tąi yęa 
labdarybės (ębąrity) dąĮykas. O

politikoje, deja, dažnai tenka 
vadovautis visai kitokiais sume
timais — tolimesnio ir plates
nio Inas k; tikslais. Sakysime, 
Anglija ir Amerika atsisako 
teikti pašalpą nacių okupuotos 
Belgijos gyventojams, nors 
joms tų žmonių, be abejonės, 
labai gaila.

Jeigu Federacija butų paro- ręį^ąląvų
džiusi savo neutralumą diktato
riškų “gengsterių” kovoje, 
kreipdamasi į kokią labdarybės 
įstaigą, tai šitoks j o(s nusistaty
mas butų buvęs visai vietoje. 
Bet ji kreipėsi į Valstybės De
partamentą — ir užmiršo pa
sakyki tąi, kąs turėjo būti jam 
svarbiausia išgirst i: kur lietu
viai stovi demokratijų kare 
prieš hitlėrizmą?

STALINAS PASITIKĖJO 
HITLERIU

Lęųkiją ir Frąpęųziją, Stalinas 
pats pą|ekQ P,Q dalgiu.

visi žiuQ, kąd didute kvailys
tę pądąrė Miųnchęnę GUąųĮ^er- 
ląip’ąs į? Paiądįey, ąlįdųųdami 
Hitleriui Sudetų kr^Mą f^k°- 
sjovąkij^ pipvipęiją). gęt

neilgai pu su
prato, kąd Hit:eri§ yra ^avi‘ 
kas, — knwl davė8 žo~ 
di pą-M^nkįnti viw sudėtu kra- 
šta pagyni Ihi (Mrn^vąkiją- 
W te ir Palu-

Maskvos klapčiukai neriasi iš 
kailio, stengdamiesi pateisinti 
Stalino “saulės” bičiulįąvįrpąsi 
su Hitleriu, iki š. m. birželio 
22 d.

Visas pasaulis šiandien mato, 
kad Rusijos diktatorius, pakliu
vo į nacių spąstus, pasirašyda
mas su jais “nepuolimo ir drau
giškumo” sutartį ir tuo budu 
atidarydamas jiems kelią į Va
karų Ęuropos užkariavimą. Da
bar, kai Francuzija yra par
blokšta, vokiečiai visas savo jė
gas gali atkreipti prieš Sovietų 
Rusiją.

Net ir komunistų eilėse šian
dien ne vienas pagalvoja: ko
dėl gi Stalinas buvo toks trum- 
paregys ir nesusitarė su demo
kratinėmis | valstybėmis anks
čiau, kuomet dar nebuvo su
muštos anglų įr. franeuzų armi
jos vakarų fronte? Komunistų 
agitatoriai 
Maskvos ay^les šitaip abejotų 
apie Stalino “neklaidingumą”, 
ir jie aiškini tą pražūtingą Ru
sijos diktatoriaus klaidą tokiu 
budu: •

Sovietų valdžia pirmiau nesu
sitarė sd demokratinėmis vals
tybėmis dėbto,<kad ji negalėjo 
pasitikėti tų valstybių vadais. 
Kas gąĮėjo, girdi, pasitikėti to
kiais popais, kaip Chamberląi- 
nas ir Daladier, kurie Miunche
ne pardavė Hitleriui Čekoslova
kiją? 5

Išeina taip, kad Chąmbcrląi- 
nu ir Daladier’u pasitikėti ne
buvo gąlima — bet buvo SaV" 
ma pasitikėti Hitleriu!

Stalino žlibumas kaip tik ir 
pasireiškia tame, bąd jisai di
desnį pavojų Rusijai matė iš 
demokratinių valdžių pusės, o 
ne iš nacių.

Šis Stalino žlibumas ne tiktai 
dabar, bet jau daug pirmiąu 
patarnavo naciąm8* Dar Vokie
tijos respublikos laikais Mas
kvą pradėjo remti HitĮerį, ko
vodama priąš Vokietijos demo
kratiją iy įpątingąi prieš Vokie
tijos . socialdemokratus. Stalino 
įsakymų Vųkiętijos komunistai 
balsuodavb t^Vien su hitlerinin
kais prieš respublikos valdžią 
ir sakydavo* Vokietijos darbi
ninkams, kad “vyriausias prie
šas tai i— socialdemokratai”. 
Mįąskvą noęėjp, kad social-de- 
mokratai butų sunaikinti ir kad 
respublikn Vokietijoje,sugriūtų, 
nes Stalinas buvo įsitikinęs, kad 
su > Hitleriu bus nęsupkų “ąpsi- 
dirbti”.

Čia jisai pądąrė <|idžįąųsią 
kjaidą, kądąngi komunistai Vo- 
kiętįįoįę ne tiktai ųę “apsįdir- 
bo” šų HitlęriM’ 0 
ėmė galvas kąpoti, gųyęs vai-

Skqrw.mus > Atmetė; 
m kimmet Hitkro temkui uži- 

BTOite; tai jam imvp p9akęibtas

Bei balinas saailarė Hit- 
lwm i w ppi kai 
ja buvo pagrobta. Taigi jisai 
pasirodė didesnis žlibis, negu 
Ghambevląin’as ų Daladier.

Ir ne tik didesnis žlibis, bet 
ir didesnis niekšas. Chamberlai- 
n’ą ir Daladier’ą reikia kaltinti, 
kad jie atsisakė ginti Čekoslo
vakiją (su kuria, beje, Anglija 
neturėjo afisigynimo sutarties), 
pet Stalinas pats užpuolė Len
kiją, Įlitleriųi baigiant ją su
mušti, ir padėjo naciams ją su
draskyti. Vėliau Molotovas ne- 
sisarmątijo viešai pasididžiuoti 
šituo niekšišku talkininkavimu 
naciams, ir pareiškė, kad tai 
“krąuju sucementavo” Sovietų 
Sąjungos draugingumą su Vo
kietija !

šis “krauju sucementuotas 
draugingumas” atvedė Stalino 
imperiją prie to, kad jai dabar 
gręsia pražūtis.

NEVYKĘS PALYGI
NIMAS

ųegali leisti, kad

Tą pąčįą klą$ą ^aįįpas pa
dare ir yisoą Europos politikoj. 
Padėjęs ^triuškinti

čia žvalgybininkus, o ne ųįdo patarėjus. Kremliaus dik-' 
tatoriui greičiau rūpėjo pądąry$ žąįos Ljėt^vąį, kąd ji

Ar Stalinas tuos Lietuvos agronomus ketina pats su- ekonominiu ir kitokiais atžvilgiais nukuktu, suąįlygin- 
vartoti? Vargiai. Į žemės ūkia kolektyvus Maskva siun-Jdama su sovietų “rojum” .r ,

KAS, KUR IR KAIP
PASIŽYMĖJO

aiškčJ, 
kai ten

Anądien mums teko pastebė
ti, kad negerai elgėsi tie, kurie 
po 1926 m. gruodžio perversmo 
Lietuvoje prisaikdino p. Sme
toną. Į tai Clevelando savait
raštis “L. ž.” atsako tokiu pa
lyginimu:

: V J /
K “Neretai žmogžudys nprė- 

dania's išsiteisinti pasikviečia 
kelioliką liudininkų, kuriuos 
teisman pašaukus dvasiškis 
prisaikdina, kad liudytų tei
singai, p tie liudininkai pri
ėmę priesaiką liudiją męlą. 
Negi rimtas publicistas galė
tų pasmerkti kunigą, davusį 
tiems melagiams priesaiką. 
Panašioje padėtyje buvo įt
arki vysk. Skvireckas, kuris 
davė priesaiką p. Smetonai 
apsiėmusiam saugoti teisėtą 
Lietuvos konstitutcįją. Jeigu 
p. Smetona po trumpo laiko, 
tą konstituciją sulaužė, negi 
dėl to kaltas arkivyskupas 
Skvįręckas.”
Šis palyginimas yra visai ne

vykęs. Kuomet yra saikdinamas 
prezidentas, tai klausimas eina 
ne tik apie tai, ką jisai darys 
ateityje, bet pirmiausia apie tai, 
ar jisai turi 
eiti, kurias 
prezidentui.

Sakysime,
nytų būti karalium ir pasišauk
tų vyskupą atlikti vainikavimo 
ceremonijas. Ar nebūtų to vys
kupo pareiga pasiteirauti, ar tas 
žmogus yra karalius, pirmą ne
gu Skubintis jį tepti šventais 
ąlįejais? Mes manoje kad taip. 
Jeigu vyskupas “pamozotų” ko
kį uzurpatorių, tai jam gręstų 
pąvpjus bęiti patrauktam krimi- 
nalinėp atsakomybėn.

Panašiai buvo ir su p. Sme
tonos saikdinimu. Arkiv. Skve- f •
rėčkas turėjo žinoti (ir, be abe
jo, žinojo), kad Smetona nebu
vo teisėtai išrinktas prezidentu; 
jisai žinojo taip pat, kad Sme
tonos rinkimas buvo vykdomas, 
sulaužius valstybės konstituciją. 
Tai kaip gi jisai galėjo p. Sme
toną saikdinti, kaipo teisėtą
prezidentą? šitokiu elgesių
Skvereckas nusidėjo valstybės 
įstatymams ii* kartu pažemino 
priesaikos vertę. Argi( reikią 
stebėtis, kad p6 to: p. Smetona 
mažai tos priesaikos ir paisė ?

teisę tas 
įstatymai

kas nors

pareigas 
paveda

iizsima-
* < ■ u .

Tik dabar pradeda 
kas dėjosi Lietuvoje, 
Stalipo saulė švietė.

Tik dabar j aikš ę išeiną šiur
pus falętąi, kurie buvo slepiami, 
apie kuriuos tikrų (įąvinių netu
rėjo Maskvos čekistų ujami Lie
tuvos žiųonės. <

Tie faktai labai budingi.
Jie yra raktas, kuris atraki

na duris į vieną paslaptį, bū
tent, kodėl Lietuvos žmonės 
griebėsi ginklo bolševikams vy 
ti iš Lietuvos.

Skelbiamas į Rusiją išvežtų 
arba tiesiog nužudytų Lietuvos 
žmonių sąrašas aiškiai parodo, 
kokiomis teroristinėmis prie
monėmis Maskvos agentai val
dė Lietuvą.

Tas sąrašas — tai didžiausias 
liudininkas, kuris nušviečia tą 
Lietuvos žmonių tragediją, ku
rią jiems teko išgyventi, kai 
juos slėgė Maskvos agentų lete
na.

Be jokio teismo, be jokio tar
dymo, be jokio nusikaltimo įro
dymo šimtai ir tūkstančiai lie
tuvių buvo kalėjimuose kanki
nami, žudomi arba vežami į 
Rusijos gilumą.

Sugrudę į prekinius vagonus, 
juos vežė lyg kokius gyvulius.

Ne! Jais mažiau rūpinosi nei 
gyvuliais!

Vežami gyvuliai vis dėlto yra 
aprūpinami maistu, vandeniu. 
Tuo tarpu tremiami į Rusiją lie
tuviai buvo tiesiog kankinami: 
bolševikiški sadistai ne tik juos 
badu marino, bet ir troškino.

Nors Maskvos čekistai “ąbla- 
vąs” rengė naktimis, bet vis dėl
to negalėjo savo darbų nuslėp
ti: giminės, draugai ir pažįsta
mi pasigesdavo “kažkur dingu
sių lietuvių”. Jiems buvo aišku, 
kad |ie “kažkur dingę lietuviai” 
sėdi kalėjimuose, yra ištremti į* 
Rus|ją par|>a pasiųsti’ pas Abra
omą.

Juo ‘‘kažkur dipgUsių” asme
nų skaičius didėjo, juo lietu
viuose kilo didesnis nerimas, di
desnis pąsiryžĮipąs bolševikų yę- 
žirpo atsikratyti.

Ir pirmai progai pasitaikius 
jie nutapė su savo engėjais są
skaitas suvesti.

Pirmoji vokiečių-rusų karo 
kibirkštis sukėlė ant kojų lietu
vius. Tūkstančiai jų griebėsi 
ginklo. Ir tą ginklą jie atsuko 
prieš bplševikiškus okupantus.

Tai buvo desperacijos žygis. 
Prie to privedė žiaurus, šlykš
tus ir nežmoniškas bolševikiškų 
okupantų šeimininkavimas.

Skelbianias ištremtų ir nužu
dytų lietuvių sąrašas yra toli 
gražu nepilnas. Visai galimas 
daiktas, jog ateityje bus suda
ryti šimtai tokių sąrašų. Iš tų 
sąrašų Amerikos lietuviai pa
tirs apie liūdną savo pažįstamų

kai ištrėmė iš Lietuvos nemaža 
skaičių agronomų, inžinierių ir 
kitų specialistų.

Tai lyg sakyte sako, jog jie 
rengėsi visiškai Lietuvą paverg
ti ir jos atsparumą sunaikinti. 
Pigu numanyti, jog ištremtų 
agronomų, inžinierių ir kitų 
specialistų vietas butų užėmę 
rusai, gruzinai ar kitos tautos 
žmonės.

Tai reiškia, jog ilgainiui vi
sas Lietuvos ekonominio gyve
nimo aparatas butų atsidūręs 
svetimų rankose.

Tai toks vaizdas susidaro iš 
vėliausių davinių. Ir iš to vaiz
do darosi aišku, jog Maskvos 
politiką mažųjų tautų atžvilgiu 
buvo tikrai gengsteriška.

Maždaug tokia pat, lęaip Hit
lerio.

Tięsa, dabar Maskva stengia
si pasigerinti lenkams, kurių 
valstybę ji padėjo Hitleriui su
naikinti.

Bet juk ir naciai stengiasi už
kariautas tautas nuraminti viso
kiais gražiais žodžiais. Jie net 
viešai skelbia, kad vokiečiai ne
bandysią uždėti varžtų tauti
nėms kultūroms.

Vienok tai tik žodžiai. Nacių 
darbai ką kitą teigia. Tie dar
bai rodo, jog Hitlerio satrapai 
yra pasiryžę ne tik lenkų kul
tūrą, bet ir pačius lenkus tie
siog fiziškai sunaikinti. Tą pat 
jie daro ir su čekais bei kito
mis tautinėmis mažumomis.

Taigi, lietuviai nieko gero ne
gali tikėtis ir iš Hitlerio okupa
cijos, nes Hitleris silpnesnių 
valstybių naikinimu pasižymėjo 
dar labiau, negu Stalinas.

/ —K. Auguras

su šeima, išv.
Žeimių km. 

su šeima, ūki-
Sąląntų vals.,

Šeima, ukinin-

ukininkas iš

giminės, jų pažįstamų šeimos 
liko į Rusiją ištremti.

Patirs ir skaudesnių dalykų, 
būtent, apie savo giminių ir pa
žįstamų nukąnkinįmą.

Kodėl ir už ką Lietuvos žmo
nės buvo taip biaųriąi terori
zuojami?

Tąi tuščias fciąųsįmąs.
Tokio likiųio ^ųįįaukė ne 

vien tik Lietuva, bet beveik vi
sos silpnesnes Europps tautos.

Tai pasėka gengsterizmo, ku
rį vykdo įvairios spalvos dik
tatoriai.

Mažąsias tautas smaugia Hit
leris, suaugę jas ir Stalinas, 
kol galėjo, kol niekas jam ke
lia nepastojo.

Smaugė Stalinus Lie|uyą ir 
kitas Pąpąltįjų vąlstybes, o svie
tui skelbė, kąd P8 Jas “laisvi-

Rusijon išvežtų arba 
bolševikų nužudytų 

lietuvių sarašas
(Tąsa iš 1-mos pusi.)

93. Danilevičius 
iš Salantų vals.,

94. Lenkauskas 
Įlinkas, išv. iš 
Skaudalių km-

95. RąRušis su
kas, išv. iš Salantų vai., Leliū
nų km.

96. Mankauskas su šeima, ūki
ninkas, išv. iš Salantų vals., Ša
teikių km.

97. Braziūnas, mokytojas, išv. 
iš Salantų vals., Tūzų km.

98. Stankūnas Č., mokytojas, 
išv. iš Salantų vals.
99. Mikalauskas,

Lieplaukės, Telšių aps., bolševi
kų nužudytas
100. Petravičienė• • * • «
Lieplaukės, Telšių aps., bolševi
kų nužudytas
10L Gyd. Br. Sipavičius, išv. iš 
Rokiškio
102. Gyd. A. čerškus, išv. iš 
Rokiškio
103. Gyd. žemaitis, ligoninės 
direktųpus, išv. iš Rokiškio
101. Sasnauskas, bu v. Raseinių 
pol. vadas, su šeimą išvežtas
105. Kviklys, buv. šaulių būrio 
vadas, su šeima išv.
106. Semaška, su šeima išv.
Raseinių
1Q7. Budrys, su šeima išv.
Ęąsęiųių
108. VI. pavęękas, notaras 
Šiaulių, nužudytas Rištuose.
1Q9 Vį. Pę|rpi|ąitįs, privą|ipis 
gynėjas iš Kretingos, nužudytas 
Telšiuose
110. Robertas Anderis, karinin
kas, gim. 1910 m., išv. iš Vil
niaus kalėjimo
||1. Antąnas Ądpmkųs, tarnau
tojas, gim. 1905, išv. iš Vil
niaus kalėjimo
|12. Aųdrįuškevičius, g. 
1917, k^ręiyiSj išv. iš Vilniaus 
kalėjimo - U
Į13. Jonas Almonaitis, gim. 
1917, kareivis, išv. iš Vilniaus 
kalėjimo

(Bus daugiau)

ūkininkę iš

1S

i5

iš

Kokia šjykštį veidmainystė!
Jęį il^įąu Stąliitu agentai Lie

tuvoje butų pą$eįmininkąvę, 
tąi dąr pūkštančiai lietuvių bu
tu atsidūrę Sibire ąr kių kitur.

Tš sąrašo matyti, kad bolševi-
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Prof. Mykolas Biržiška

Lietuvos sukilimas ! /94m
(Tęsinys)

Tam tikrais aprinkrąščiąis 
(universalais) kreipėsi Tarybą 
į Lietuvos visųapicpę, praneš
dama apie įvykusį sukiiima, 
Vilniaus pavadavimą nuo rusų 
ir kitus laimėjimus ir raginda
ma ją dėtis prie sukilimo, jį 
įsakė statyti kariuomenėn po 
vieną rekrutą nuo 25 kiemų 
“durnu”, taip pat po vieną lais
vą raitelį nuq 25 ąkąljcos ba
jorų kiepiųlfr). pe to, |uek ap
rėpdama^ ji ir šiaip ėmėsi kraš
tą tvarkyti. Norint geriau sa
vo darbą atlikti, ji pasiskirstė 
jį tarp savo narių kuopomis 
(deputacijomis), kurių vyriau
sia (S|ap|oji Dęputąęiją) valdė 
visą kariuomenę ir Kasčiuškos 
teklausei?).

Gavę žinią apie Lietuviu Ta
rybos įsikūrimą, Varšuvos len
kai nuipate tame Lietuvos no
rą pabriež|i savo skirtinumą 
nuoy Lenkijos. J£jtų kurstomas, 
kad įr pa|s lietuvis, Raščiuką 
irgi |įuvo prieŠĮpgas šitokiam 
Lietuvos nusistatymui, kuris 
jo nuomone, silpninęs sukili
mui reikalingą Lietuvos ir Len
kų vienybę ir buvęs pavojingas 
pačiam sukilimo darbuilB).

Taryba aiškinosi pripažįstan
ti vyriausią “abiejų taptų” (lie
tuvių įr lenkų) kariuomenės 
vado Kasčiuškos valdžią, juo 
labiau, jog ir “lietuvių tauta 
didžiuojasi, budapia Tądo Kas- 
čiuškos tėvynė ir gimtinę”. Ji 
betgi norinti savarankiškai 
tvarkytis, nes geriau pažįstanti 
savo šalį įr tautiečių pobūdį, 
tat ir tiksliau, negu toli nuo

16) Dzieje, 177.
17) Ten pat, 186.
18) Ten pat, 184, 188—189.

Lietuvos būdamas vadas, įs
tengsianti ją kurstyki ir veri- 
tii9).

Tačiau Kasčiuška nepasiten
kino Tąrybps paąįš;|ęinhpu ir 
panaikiųo ją. 4|s pąpąįkino taip 
pat ir Lenkų Jąrybą Varšuvo
je. 4ų vietoje jis 'įsteigė Varšu
voje Lenkams ir Lietuvai ben
drą Aukščiausią Tautinę Tary
bą, kurioje buvo ir Lietuvos 
atstovų, o Vilniuje Didžiosios 
Lietuvos kųniaąikštijos Ceptyo 
Deputaciją. Ton Deputacijo'n 
kaipo nariai ir pavaduotojai 
įėjo bemaž tį$ pą|ys žmonės, 
kurie pirma buvo Lietuvių Ta
ryboje, bet Depu ta cį jos vęijci- 
rpąs buvo daug lab.iąu apribo
tas ir Yyrįąusįojo vado pyiklau- 
sąs20).

Centro Deputacija įsikūrė 
birželio 10 d. ir veikė ligi pat 
sukilimo galui.

III. Lietuvių Tąutos Taryba
Rąsčįuška^ Jasinskis ir kiti 

labiau apsišvietę sukilimo va
dai geyąi pupiąpė, jog yieųą 
vytinusiųjų Lenkų įr Lietųyąą 
pražūties priežasčių buvo bajo
rų luonrip prisisąvįnįmas sau 
visų politikos teisių, kitiems jų 
nėkįęk' nepalikus, miestiečių ir 
bąudžiąųninkų slėgimas, taip, 
pat nekatalikų mažumos — re
formatų ir stačia tiku persekio
jimas. Jie numąpė, jog netik 
negalimas yra ateityje bajorų 
valdžios viešpaiąvįniąs, bet įr 
pats sukilimo pasisekimas vien 
bajorais atsirėmus. Tat jie ir 
stengėsi įtraukti sukilimąn ne
tik kariuomenę ir bajorus, bet 
taip pat miestiečius ir bau-

19) Ten pat, 185—188, 189—192.
20) Ten paį, 192—193, 217—219. -
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džiauninkus, tuojau teikdami 
ar bent ateityje žadėdami jiems 
šiokių ar tokių teisių. Varšu
vos kurpių Kilinskį Kasčiuška 
paskyrė Aukščiausios Tautos 
Tarybos nariu ir leido jam su- 
diĮĮyti amatininkų pulką, p že
maičių žydui Berkui Jose|:yi- 
čįųi (iš Kretingos), kuris tar
navo Kretingos ąąvjpįnkpi vys. 
Masalskiui, — Varšuvos žydų 
pulką. Šis Joselevičius su sąvai
siais pasižymėjo ve iau, ginda
mas Varšuvą nuo rusų. Visam 
jo pąl|<ųi tęp žuvus, jis pats 
išbėgo Italijon, stojo į sudary
tus tenai lenkų pulkus — legi- 
jonus, kovojo paskiau (1809 
m.) Lenkuose su austrais ir 
krito mūšyje. Legijonų afjcįe- 
rįaį jį petsekiojo dėl jo kil- 
mės2i).
> Viniorių stovykloje gegužes 
2 d. Ępsčiųš'ją išl. i o įsąRym i 
(univer.a ą), kuriuo dvarinin
kai kiekvienam ūkininkui bau- 
džiąuųiųkpį, įš sąvp šęiipypps 
davusiam vieną kareivį, turėjo 
atleisti bep| vieąą bąpdŽĮąvos 
dieną. Už kelių dienų, gegužes 
7 d. Poląneco stovykloje jis iš
leido dąr svarbesnį universalą 
valstiečių žemės priedermėms 
sutvarkyti ir jiems parūpinti 
valdžios ir teisių globos. Tuo. 
upįversalu visiems vąlstiečiarns 
buvo paskelbta laisvė ir teisė 
kilnotis kur kas nori, o jų dir
bamoji žeme tuomet tesanti 
ątimama, jei bus prirodytą, jog 
ūkininkas savo priedermių pąj- 
nui nebus ajlįkęs, P šios prie
dermės — darbo ęjįenąs (jvąrųį 
— esą pamažinamos. Be to gi 
valstiečiai esą ypatingoje val
džios globoje. Galutiną valstie
čių ir ponų sąptykįų sųtyąrky- 
mą K. pa|i|<o vė|ęsnįąm laikųį 
išrišti, jei sukibimas pavyks įr 
įsikurs teiseips spręsti įgaliotor 
ji valdžia22).

Aukščiausioji Lietuvių Tau
tos Tarybą (vėliau ir Centro 
Deputaciją) veįkė joje pat pa
kraipoje. Išleisdąmą nemaža vį- 
sokių įsakymų lenkų kalba, jį 
pripažino reikalįpga, kreipian
tis į valstiečius, vąrtotį jų pri
gimtąją, vadinasi, lįefųvių kal
bą. Tuo metu tatai buvo nepą- 
prasta naujiena!

Riek ątsįsukįmų tą kalbą 
buvo jos išleista, nežinia23). 
Šįup tąrpn c|n jų tęrą žinomu, 
balandžio 30 ir gegužės 15 d.

Balandžio mėli. “aęįšąukimą” 
“Bodą naididžįąusią nąyądaųs 
Lietuvos imt visus gaspadorius, 
katrie gyvena ulyčios ir mies- 
tę|įuos unt žemės Lietuvos’’ 
pradeda šiais žodžiąis24): “Vaį- 
ną strošna Lietuvai! Ąlaskoliąį 
mnms ją pirm dviejų metų už
sakė, zclraįęiai tėvykščios ją 
įvedė, slabastė su ųevęypastę 
musų suląnčyta buvo pritluiny- 
ta; dabar prispaudimas ir ne
valią strošna primūriją mus 
iš sunkios nevalios atsistot 
drųsiąi ir jos neprietelius iš- 
gurdinl— Musų karalystės jau 
Krakavąs, Vayšava ir Vilnas 
čysti nuo maskolių: jau visus 
išpiovė drusi musų Žalnieriai, 
tų miestų žmonės ir artimųjų 
ulyčių gaspadoriai... Jus, arto
jai broliai, pabaikit tą vieną 
drusiai, kųyjų |ąlų|ęyiąį, Rąjur 
rai ir ipįešČioiuai pradėjo at- 
vožniąi.”

“PaĮneskįm UYQŽip|į aut rpž- 
nasties stopų: ŽĮpppės espią 
visi lygųą, vis,į ąpt tps pa
čios žęniės gyvęnąpą!.. Ęątąvo- 
kimės kąįp Ras gą|i, gįųkįm 
gyvenįmą šąyq Rožpąs! Tėvus, 
brolius ir sųpp§ j ąsų nęmįęlą- 
širdingas masRpjips mučiją, Rą- 
moja ir užmušą... Motinas jū
sų, seseres, mergas iy prįętęl- 
kas įironai Žalnieriai išveda, 
tusa ir mučijaVaikus jūsų 
ir kudikus kuamažiausius ant 
flzidų pikti kazokai nešioja ir 
drasko!.. Pažariai ir ugnios 
strošnos iš visų šalįų: degina

21) M. Kraushar. Berek Joselo- 
wicz (Wieįka Ericykl. Powszechna 
įlustrow.),, V|I. 1892 m.

22) Korzon. Kosčiuszko—biogra
fija, p. 319—323.

23) Vienas jųjų, gegužinis, turį 
Rr. 12, bet rąsint bus tai* tik len
kiško oryginalo numeris, o daugiau 
numerių nebus buvę?

24) Rašybą ištaisau.

Iriorellp La Guąrdia, Civilines Apsaugos direRto- 
rius, konferuoja su Mrs. F. D. Roosevelt, kuri buvo 
paskirta;-jo asistente. ' Prezidento žmona dėvi juodus 
ru|)us gedėdama prieš keletą dienų mirusio brolio.

maskoliai u’.yčias, miestus, 
miestelius ir karčiamas, plėšia 
ir ima!..’? 
) f . • - 1

“(jįpkįtės, žmonės, nupg ne: 
prie|elįų tėviškės pipsų, gyve
nimą jūsų imt norįpčių, Rąįp 
jums prįsąko prova notpros... 
žmonės viąi ir arįojąi — jus, 
broliai inpsų, kurių su krauju 
(ir) prakaitu išdirba žęmė čie- 
laį karalystei duoda žyvnąstį — 
imkite iš tarp savęs maęnįųs 
vąikęlius, duokit ąnięms striel-

telįui. kur tiktai galit,..”
“Dievas yrą su jumis, bro

liai mįe|į, sproyą nltišų gerą— 
valnast|, mųinis duoda, o pe- 
prįeteliai porėjo mpms išplėšti, 
parėdko gero žęipėj musų ųe- 
prileido, ponus gerus ir nekal
tus į nevalę ima ir tojemnai 
išveža, žalpięrius niusų išgai
nioti, ir strielbas įr šobles at
imti nori, puškąs užgriebti įr 
skarbą cięlą... Žemę pi ūsų be 
Vąįnąs iy nekaltai ą|ėmė...”

mušantienis prapulti su musų 
karalyste ir su šlove...”26)

Gegužinis “Vyresnybes, ąiRa 
Rodosi šip čįęąp LietUvq| pr|ę 
yyrę^niąųsįos visų Lenkų ir 
Lietuvos vaisko Tadeušo Kas- 
čiųškos galvos” atsišaukimas 
pakartoją jau žinomąjį K. “ap- 
znaimijimą ’ iš Viniorų stovyk
los. Juojuo K. aiškina pražu
džiusią Lenkus “pezgadą”, kuo
met “vięni porėjo prasčiokams 
valnastį duoti, kiti buvo prie
šingi, traukdami nuo dienos 
liki dienos dėl savo turto, o 
kitiems užvydęjo ir dę| to ne 
gailėjo, norint visi butų neva
lioj maskoliaus.”

^...Maskoliai storojas apieš
koti prasčiokus, kalbėdami 
aniems, jog ponai juos suva- 
džįpją, sako aniems, kaip yra 
sųspąusti, ir prižada ąnus iš- 
vąlninti. Tą kalbėdami, ima 
anuos su savimi rabavoti dva
rus,— rėdą (juos) mąskoliškais 
drabužiais žalnįeriškais...” O 
tųp tarpu “dabar * nieko neno
rim, kąip tiktai išeiti iš neva
lios maskolių ir prigrąžinti val
nastį visiepis”’, fuompt gį “va
lia bus visiems, kokias aprinkti 
provas ir kpkįų klausyti...” K. 
reikalauna iš “ponų, jų komi- 
sprių ir ekoponĮų”, kad šie ka- 
reivių-suki.člįų šeimynoms pa- 
lępgvintų baudžiavos ir dide
liai stęrotųsi apie “apgynėjų 
Žemės” žmonas, našles ir vai
kus. “Tokiu spąsabu žmones 
ątvąžiiesni turėsis ąu mumis ir 
nedųosis pergalėti sąvv '?‘vprie- 
tębamsJ’

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office. Newark, N. J.
5922 W. Rooseyęlt Rd., Aųstin 1175

bridgeport roofing and 
SHEĘT METAL CO.

32J6 S. Halsted St.VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet kiy Atnaujiname bet 
ką. parbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
... .................     U 1.1
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f Remkitc Lietuvišką

Fu 1
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

----------- ----------------- . . j
M

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PALLIED^
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

bas į rankas, dzidas, dąlgiųs, 
bardišiais apsvadinĮųs įp ką 
tiktai gąli| ras|i, ant ųžniųšiji- 
mp savo neprietelių. Įsįk|ąus- 
kite, kuriuo keliu ir par kokį 
Rrumų, upę, fidą, Rmpšą eimą 
neprietelių, už eiskit mędžLh , 
kęlius,, dęgią|<it iš visų šalių 
mišką... Tegul, prapųl neprįęle-

mus dagioja, o vaįkps pekal- 
tus kainoja ir užmuša.”

“...Palikit namuose abo kru- 
r f. . • i y . ■ t

muose užslėptus tuos tiktai, 
kurie galit išdirbt žemę ir už- 
sėt dirvas>:. Del Dievo ginkit ir 
ratavokit saveb tėviškę! Vienį 
achatnikusu siųskit ant balsę 
vaisko inusų karalystės, kur
sai... su paĮYiacįu Dievo Vilnų j... 
mums jau vartus pirpios ya|- 
ąąsties atvėrė ir konstituciją 
trečios dienos mojo, kurį jums 
svabądą ir valnąstį ustanąvo- 
jp25), sugrąžinti pastąpayijo. 
Kiti namuose, dvaruose likitės 
iy lančyl<i|ės su bajorais-šj a eli
tais atvožnais, o klausydami^ 
viršenybės, su parėdku iy bai
me Dievo užšoki t kelią neprįe-

25) Lenkų įr Įgriuvos srimo 
Varšuvoje 1791 m. nutarimai vals
tybės. tvarkai pągeyįąti.

i 26) J. Lucke viekus. Aukščiausios 
nastis ir mielas pagyvenhnas ’“įs 9^Li^
jumis ir vaikams jūsų yra p n- (vių’Tautos 
gatavota... Jau paskutinis da- 127~ 
bar yrą terminas ir čiesas ar 
mušantiems gyventi vierpj (
šventoj su valnaste, arba ne- Uarsinkites A-npse

“Ratavokitės, broliai! Ginki
tės, gaspadoriai!.. Ginkite^ 
nuog pagonų neprietelių!.. Vai-i 

mielas pagyvenimas
” — kn. II, dal. I — p.

(Bus daugiau)

• 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.
Tek £NG. 5883-5840

Karas
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite Naujienas’*.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiąusias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujiena^ šiąndięn. Naujienų 
prenumerata metams ĄnĮerikpje (išimant Chi- 
cagų), $6.00. Cbicą^oję ir Europoje—$8.00.
M.oney Orderį ar čekj siųski tę:

“NAUJIENOS”
1739 South Hąlsted Stręet

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kop/ją pąįįn^mę

nuropoję

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės Bilas?

Ar JUS galėtumėte ųžmokęti už padarytus nuosto-
‘j J x 11 t ’ • ■ •

liūs? Ąr JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų cįąr dužesnes išlaidas? Įsta- 
tymai jums uždrąustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos * Kam stąiyti savę pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirupiilk tinkamą apdraudą. Speda
lės žemos kaires ąžs(iį:omingįems vairuoto Jungsi 
Klauskite apie šią apdraudą šiapdien!

Ęašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
langų 1739 SO. HALSTED STREET apvogimų 

\ (naujienų- n.^) įr ktt^

— i-iii -......... i ii ........... .. , ■ ■■■ 1 ............................. ................
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arcus
RYTINE RApiO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo £:3Q iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

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

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

Adresas .........................................

Miestas .... ....................... ...............

Valstija .......................č............. ;
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Dickinson Vėl 
Kandidatuos

Nominacijos — 1942.
LANSING, Mieli. — Republi- 

konų tarpe eina kalbos, kad 82 
metų .Luren D. Dickinson vėl 
žada kandidatuoti į Michigan 
valstijos gubernatorius 1942 
metų nominacijose. Jis pateko 
į gubernatorius gub. Fiztgeral- 
dui mirus 1939 metais ir pagar
sėjo vesdamas atkaklių kampa
nijų prieš “nuodėmes”. Kas sa
vaitę Michigano gyventojams 
sakė pamokslus. Jis turi įvairių 
tikybinių ir blaivybės grupių 
paramų.

Dabartinis gubernatorius yra 
demokratas Van Wagoner.

Sumokėjo $10,000 
Pašalpos Admi
nistracijai

Dalyvavo Aferoje
BLUE ISLAND, III. — Al- 

bert Stolz, turtingas vietos an
glių pirklys, sumokėjo Bremen 
valsčiaus pašalpos administra
cijai $10,000, atsiteisdamas už 
nuostolius, kuriuos valsčius pa
kėlė dėl neseniai susekto pini
gų eikvojimo.

Stolz supirko nuo dviejų ad
ministracijos viršininkų didelį 
skaičių pašalpos čekių. Vėliau 
pasirodė, kad minimi viršinin
kai gautus pinigus naudojo sa
vo reikalams, o ne pašalpai.

Prokuratūra juos nubaudė, 
bet Stolz’o nekaltino, nes “jis 
buvęs nekaltai suokalbiu įvel
tas”.*

Nušauti Nušovė, 
Bet-

MORTON GROVE, III. — Iš 
nežinia kur į Mrs. Ann Weiller 
alinę, 4550 North Harlem avė., 
Norwood Parke, atsidangino— 
šeškas. Tai nepavojingas gyvū
nas, jei niekas jo nekliudo...

Alinės savininkė pasišaukė 
policijų jų ir kostumerius nuo 
šeško gelbėti. Policija jį nušo
vė.

Bet alinę dabar reikės ven
tiliuoti per kelias paras, o vi
duj buvę kostumeriai dar ir da
bar turbut tebesimaudo.

Senelis Sudegė 
Tvarto Gaisre

EVANSTON, III. — 70 me
tų J. S. Olson, chicagietis, žu
vo gaisre, kuris ištiko tvartų 
Mrs. Ida Peter ūkyje, 2546 
Ridge Road, prie- Evanstono. Ji
sai ten dirbo. Ugnis taip grei
tai apėmė visų triobesį, kad Ol
son nespėjo pabėgti. Jisai gy
veno ad. 5527 N. Austin avė-

Mirė Jaunas 
Medžiotojas

H0MEW00D, III. — Chica- 
go Heights ligoninėje vakar mi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoįm Jf.
SENIAUSIA IR DEDMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IX NAKTĮ 

Visi Tel YARDS 1741-1742 
4605-^7 So. Hermitagt 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
V _ • KOPLYČIOS VISOSE 

UyiLOl CHICAGOS DALYSE

1

•

KlMeyklte musų nuliu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
meilaK 10:80 vaL ryto iš WHIP stotie® (1520 K.) 

Su POVILU 0ALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai
etMHIIttttltlMIlIlIMKIHIItlII

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną

- ir Naktį
•

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. 1*. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SUNU«
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weatern Avė. Phone GROvehill 0142
1416 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LJULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 We®t 46th Street
J. ZOLP

Phone YARds 0781

rė 19 metų William Jahn, ku
ris bešaudydamas paukščius pe
reitų penktadienį vienu šoviniu 
susižeidė sau galvų. Gyveno prie 
193rd ir Peoria.

Prokuroras Biddle 
Smerkia Ateiviu 
“Kandžiojimą” ‘
Advokatai Nušvilpė Užsiptlbli- 

mų Ant Rjosevelto
INDI ANAPOLIS, Ind. — Ge- 

neralis Amerikos prokuroras 
Francis Biddle, kalbėdamas me
tiniam advokatų suvažiavimui, 
pasmerkė^ asmenis ir organiza
cijas, kurie šio krizio metu už
siima ateivių ir rasinių grupių 
kaindžiojimu.

Jis sako, kad laimė, jog Ame
rikoje tokie apsireiškimai ne
randa plataus pritarimo. Neva 
patriotinės organizacijos bando 
žydus, ir visokių tautų ateivius 
žeminti, juos diskriminuoti, bet 
to apsireiškimo dabar' daug ma
žiau, negu, pavyzdžiui, pernai.

l Su Prezidentu
Suvažiavime dalyvauja advo

katai iš visos Amerikos. Vakar 
jie nušvilpė chicagietį Joseph 
T. Harringtoną, kuris įteikė re
zoliucijų, reikalaujančių Roose- 
veltų apkaltinti ir prašalinti iš 
prezidento vietos.

Delegatai žada išeiti su re
zoliucija, pritariančia adminis
tracijos užsienio politikai.

“Streikas” Monsanto 
Dirbtuvėj

EAST ST. LOUIS, III.__AFL
chemijos darbininkų unija, su
stabdė apie 200 darbininkų prie 
Monsanto Chemical Co., dirbtu
vės vartų ir neleido jiems dirb
ti. Jie neturėję unijos korte
lių.

Dirbtuvė beveik sustojo dir
busi. Ji gamina sieros rūgštį 
valdžios amunicijos dirbtu
vėms.

Teisia Penkis 
Už Merginos 
Užpuolimą

JOLIET, III. — Will apskri- 
čio teisme prasidėjo byla, iš
kelta penkiems jauniems vy
rams, kurie yra kaltinami už
puolimu jaunos merginos prie 
Jolieto, rūgs. 2, ir sumušimu 
jos vaikino, 25 m. J. V. Cernu- 
gellio, iš Joliet. Visi penki pri
sipažino. Vyriausias 19, jau
niausias — 17 m. amžiaus.

Žuvo Po Traukiniu 
Bėgdamas Nuo 
Policijos

GARY, Ind. — South Shore 
traukinys prie Harrison gat
vės užmušėv 19 metų Louis 
Delardes, 276 Harrison.

Berniukas bėgo nuo policis- 
tų, kurių jo tėvas paprašė 
berniukų suimti ir jo protų 
ištirti. 

——,-
Šiltinė 
Moline

MOLINE, III.— šiame mies
te pasireiškė šiltinė.

Vienas žmogus mirė, o trys 
kiti serga.

Miesto daktarai perspėja 
gyventojus negerti lengvųjų 
gėrimų tiesiai iš butelių nu
pirktų standuose prie vieške
lių.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

Keli Milionui 
Naujų Kontraktų 
Dirbtuvėms —

t ■’

Clucdiįpj, apylinkėse

Laivyno ir ka^o departa
mentai vakar ir užvakar pa
skirstė visų eilę užsakymų 
Chicagos ir. artiratį Miestų 
dirbtuvėms.

Pusė miLiono mokyklai
Didžiausias kotltrąktas te

ko George Sollitt Construc- 
tion firmai, pastatyti mokyk
lų Great Lakęs laivyno stoty
je, prie Great Lakęs, III, Dar
bas kainuos $500,000.

Žemiau sekų, sąrašas kitų 
kontraktų:

Ločke Insulator Corpora
tion $4,325;

Graybar Electric Co. $30,- 
730; ir $42,000;

NVęstingbousą Electric Sup- 
ply Co. $5,538.

Naujas Evanstono 
Pol. Viršininkas

EVANSTON III. — Vietinė 
miesto taryba išrinko Įeit. Carl 
Ekman’ų, Evanstono policijos 
viršininku. Jis yra švedas, 57 
metų amžiau?. Yra gavęs 18 
premijų už ; asižymėjimų tar
nyboje?

Užsimušė Naujokas 
Parašiutininkas

. International Harvestcr Co. 
$84,700;

Repuhlic steel Corporation 
$1,562; ?

Bliss & Laughlin, Ine. 
(Harvey) $2,778 ir $1,423;

Clark Lcather Products Co. 
Ine. $3,726;

Victor Manufacturjng and 
Casket Company $2,402;

Wycoff Drawn Steel Com- 
pany ?7,157; 1

Bradrier Smilh & Co. $8,- 
150;

Lincoln Manufacturing Co. 
$4,633; \

Midwest Dynaniometer and 
Engineering Company $4,450;

Gerts, Lumbard & Co. $7,- 
735';

La Šalie Steel Company 
$5,664; t>

Universal Castings Corpora
tion $2,002; . r,

Earle Hart ' ’AYonębvorking 
Machine Company $102,195;

Western Felt’ Works $42,- 
200; ■ . - X

American Autoinųtįc Elec
tric Sales Compųny $06,523 ir 

.$28,337.'.
Rockforde, kitur ■■

Western Cą^triage Compa
ny, kasi Alton $150,937;

Barber-Colman Co., Rock-: 
ford $8,146 ir $14,892; •, <

Barnes Drill Co., Rockford 
$17,325; \ v;:

M. J. Toranee Elęctrical 
Supplies Co., Rock Island $2,- 

■209; ' V 5/
May Company, Moline $1,- 

444; ■
Bor$~Warnar Corporation, 

Rockford $159,579;
Rock Island Sami and Grą- 

vel Co., Rock Island $2,354;
Anchor Coupling Co., Ine., 

Waukegan, bose ųssemblies

ANGOLA, Ind. — Iššokęs iš 
lėktuvo 2,000 pėdų aukštumoje 
užsimušė 27 metų naujokas la
kūnas, 27 m. George Farreli. 
Jisai mokinosi nusileisti žemėn 
su parašiutu, bet matyt, labai 
nusigandęs nepajėgė parašiuto 
atidaryti.

—— I I ■ ■ H ■ I I l«

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

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 
SKALBIMUS.
Tčn atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite! 
Kašdien 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

Leich Sales Corporation Skelbimai Naujienose 
$31,172; duoda naudą dėlto,

Tiubbard & Co, (Cicero) kad pačios Naujienos 
$28,600; < • vra naudingos.

/&$!{ parama 

“NAUJIENŲ” NAMO FONDU! 
bus nuoširdžiai [vertinta

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai. __

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. ' 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

—————— 
_KITI_ LIETUVIAI DAKTARAI" 
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C Z VFZEL’IS
DĖNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sertdoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPublic 4688

AKIŲ SPECIALISTAI
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 sutarti.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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.
DĖNTISTAS

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

Emergency: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
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. Morgan St.

Valandom nuo 10—12 pietų įr * 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvierią 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis. S

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS "994
Dr. Maurice Kahn
4931 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. 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 W19

NAiiiipnosp

nauda dėlto.
’rad naci )s Narni°n'
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Diena Iš Dienos
SUSIRINKIMAI į
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Ste-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

FARMS FOR SALE " 
Ūkiai Pardavimui TO RENT—VVANTED 

Ieško Renduoti

HELP VVANTED-MALĖ-FEMALE

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 

(CHICAGOJE) šiai, elektra, akmens kelias, arti 
mokyklos, miestelio, Falak. Route 
1, Box 147, Baroda, Mich.

PASIRENDUOJA FLATAS su 
maudyne, dėl gerų žmonių. 1711 
So. Halsted St. Klauskite barberį. 
Taipgi turiu visokių pečių.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ rendai, 
658 W. 31st St. Gera grosernei ir 
Meat Market. Lietuvių apylinkė. 
Kreipkitės: 3101 So. Halsted

 _ 30 AKRŲ FARMA. 2 myjios 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre-. šiaurės rytuose nuo Baroda. Trobė- M a . 4. 4 « M. A.____ « 1 O T 1 1 1 J* 4* V’ 1 X I X 1 f- 4 t

ASSOCIATION of Lithuanian 
Propęrty Owners of Bridgeport

Reikalauja
Perskirtj >

Jacųųelįne E. Priestap nuo 
Ralph Priestap

PRAŽUVO

Rccco Prąvenzano,
Marie Bagdonas, 19

E r nešt Simans, 30,
tha Sucilla, 26

Peter P. Stirbis, 39,
nice Menzer, 26

Chester J. Pietrzyk, 22, su
Mary M. Ražaitis, 24

Charles Petronis, 29, su 
na F. Zičkus, 23

Leo Myslinski, 26, su 
phanie Gedvillas, 21

LAURINAS VILKAS
Persiskyrė su šiuo .pasau

lių rugsėjo 30 d. 2:40 vai. ry
to 1941 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Trakų apskr., Stakliškių par., 
Noreikiškių kaime. Amerikoj 
išgyveno 36 metus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Rozaliją, po tėvais Bricaitę, 
dukterį Stanislavą ir žentą 
Kazimierą Mernikus, 2 sū
nūs, Vaclovą ir marčią Mar- 
garet, ir Edwardą, 3 anūkus, 
Laurence ir Rosemary Vil
kus ir Margaret Memikas, 
brolį Zigmontą ir brolienę 
Juzefą ir jų šeimą, Švogerį 
Stanislovą Bricą, 
Emiliją ir švogerį Boleslovą 
Šumskius ir jų šeimą ir kitus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus. Priklausė prie Teisy
bės Mylėtojų Dr. ir Susivie
nijimo Brolių ir Seserų Lie
tuvių. Kūnas pašarvotas 3638 
So. Lowe Avė., Yards 5756.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį/ spalio 3 d. 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio .pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Laurino Vilko 
giminės,* draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
Nuteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Žmona, 
Duktė, Sūnūs, žentas, Anū
kai, Brolis, Brolienės ir kitos 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direkt. A. Phillips, 
Tel. Yards 4908.

švogerką

1

i
1

w-
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JOHN PAUL SZUKIEVVICZ
Gyveno adresu 6556 So. 

Talman Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 d. 1941 m., sulau
kęs pusės amžiaus. Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Helen, .po tėvais Kruczynskį, 
sūnų Dr. John Szukiewicz, 
marčią Pauline, anūką Jackie, 
3 seseris, Charlotte, Bertha 
ir Julia, švogerius Konstant 
Drozky, Patrick Thomas ir 
Frank Capetta. Kūnas pašar
votas randasi Peter H. Pat
ka koplyčioje, 1258 W. 51 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtą- 
dienį, spalio 2 d. 9:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Girpimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio 
o iš ten bus nulydėtas į Re- 
iurrection kapines.

Visi a. a. John 
kievvicz giminės, 
•pažįstami esat

t

Paul Szu- 
draugai ir 
nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Marti, Sese

rys, Švogeriai ir Giminės 
Patarnauja laidotuvių di

rektorius Peter H. Patka, Te
lefonas Boulevard 5257.

h 
h

Gauna 
Perskiras

Stephen Zakes nuo Pauline 
Zakes

T. M. Dr-jos Piknikas 
Sekmadienį

Įvyks Liberty Darže
Sekantį sekmadienį, spalių 

5-tą d., įvyksta Teisybės My
lėtojų Draugystės Rudeninis 
Piknikas Liberty Darže, Willow 
Springs, III.

Komitetas, susidedantis iš J. 
Balchuno ir J. Yushkewitz, de
dą didžiausias pastangas šį pik
niką padaryti sėkmingu. Bus 
“Bar-B-Q” budu kepta avis, 
keptų bulvių ir silkių su geriau
siais prieskoniais.

Geistina, kąd visi Dr-jos na
riais-ės ir visi lietuviai skait
lingai dalyvautų.

Tėmykite skelbimus šeštadie
nio lietuvių dienraščių laidose.

— Steponas Narkis, Koresp.

NAUJIENP-ACME Telephoto
iPapieįą - Hollingsworth, 5 

m., iš Dunstahle, Mass., ku
ri ppąžuvp White Muunr 
tain miškuose ties Conwąy,

ties 3139 South Halsted Street, 
ir Armour dirbtuvėje, 1355 W. 
31st street. Abejose vietose bu
vo greitai užgesinti. Pųlrųmį 
operuoja vienas L. Scardiho.

Atnaujina Radio 
Operetes

Pirmoji “Merry Widow”
šį šeštadienį, spalių 4 d., sto

tis WGN ir Mutual vėl pradės 
transliuoti garsias operetes. Pir
moji yra “Merry Widow”, pa
rašytą Lehar’o.

Programas užtruks nuo 9:45 
iki 11 v.v. Chicagos laiku.

Asmenys, norį transliaciją 
pamatyti, gali gauti nemoka
mus bilietus. Reikia pareikala
vimus pasiųsti WGN 
Chicago, III.

Prašo Neleisti 
“L” Linijoms 
Pakelti Fėrų

stočiai.

< ž

Cicero, Berwyn, Mayvvood, 
Oak Park ir kitų priemiesčių 
valdybos įteikė peticiją, ragin- 
damos valstijas komercijos ko
misiją neduoti leidimo “L” 
(eleveiterių) linijoms kelti fė- 
rus.

Bendrovė neseniai pareikala
vo komisijos sutikimo pakelti 
fėrus nuo 10 iki 12 centų.

Gaisrai 
Bridgeporte

Gaisrai buvę kilę pųlrumyj

Beliajus Su Grupe 
Rengia Ukrainietis- 
kų Šokių Koncertą
Spalių 11, Chicagos Universite

to Rūmuose
Spalių 11 dieną, (.8 v.v.) In

ternational House Salėj, Chicą- 
gos Universitete, 1414 E. 59th 
St., Beliajus ir trys jo grupės 
surengs margą “Ukrainiečių 
Vakarą”. Bus radomi šokiai iš 
visų Ukrainos dalių — kiekvie
nas bus autentiškas, kai kurie 
tūkstantį metų senumo. Bus su
šokta Kardų šokiai, piršlių, re
liginiai ir gegužinių šokiai.

Vaizduos Hetmapą* Hontą
Kazys, liūlys, 

šokį pašvęstą Hetih'ariUlf HojU 
tai, kursai buvo vadas' Ilajdą- 
makų grupės. Afthuraš Tumo- 
sa, naujieniečio T. Rypkevičiaus 
sesers sūnūs. laippat sušoks 
čirkazišką kardų šokį, o .Tumo- 
sa su Alfu ir Juozu Lankais 
ir Edwardu Volodu, sušoks Kar
dų šokį iš Zaporožės,

Patsai Beliajus sušoks čum?- 
kų (piršlių) šokį. Daugumą šo
kių sušoks Lietuvių Jaunimo 
Draugijos, o kitus- — dvi kitos 
Beliajaus grupės.

Šoks Vengrų šokius
Viena tų grupių šoks vien 

vengriškus šokius, ši grupe, 
kuri lavinasi antradienio vaka
rais, yra suaugę vyrai ir mo
terys tarp trisdešimts ir pen
kiasdešimts melų amžiaus.

Po koncerto bus 
kiai publikai. Gros 
čiaus orkestras.

į&Įonta”

bendri šo- 
Steponavi-

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CBRCULA- 
TION, ETC.,. REQUIRED BY THE 
ĄCT OF ČONGUeSŠ OF MARCE 

: A 3. 1933. ; '
Qf Naujienos, The LithuaniaruDaily 

News published daily except Sundąy 
ąt 1739 So.' Halsted St., Chicago, 
Illinois for October lst, 1941 
State of Illinois į QO 
Gounty of C.ąok i ss*

Eefore me, a Ndtary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally ąppeared Pius Grigaitis 
who, having" been du|y swqrn ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the P r e š i U e n t qi tįie 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and thąt the following is, to the best 
of knowledge and belief, ą true 
statement of the qwnership, manage- 
męnt, the circujątion, etc., oi the 
aforesaid pųbličation for the dąte 
showing in the above cajptįon, re- 
ąuįred by the Act of Augusi 24, 
1912, as ammended by the Act of 
March 3, 1933, embodjeęl įp section 
537, Postąl Lavyą and Regųlajions, 
ppinted on the reverse of this form, 
to wįt: •

1. That thę pąnies and ąddresses pi 
the ppbh'shert editor, pianaging ėdit- 
or, ąpd business' managers are:

Pųblisher Ųithuanian News Publi- 
ahing Cp., 1739 ,S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Piuš1: Grigaitis, 1789 S. Hals
ted Št.r Chicago, III.

Managing Editor None
Business Mąnagers: Pius Gri

gaitis, Julia ’August.
2. That the owners are: Ųithųanian 

News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K? Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, K. M. Augusi, Paul Miller, 
A. Rudinskasi all of 1739 So. Hal
sted Si., Chicago, 111.

3. That the known bondholders, 
tnortgagees, and oiher secutity holders 
ownmg or holding 1 per cent or 
more of totąl ąpnount of bonds, 
mortgages, ot other securities are 
Universal Savings and Loan Asso- 
ciation.

4. That the twp paragraphs next
above, giving the narnės of the ovvners, 
stockholders, 
any, contain 
holders and 
appear upon 
būt also, in 
holders or security holder appears upon 
the books of the company as trustee ot 
in any other fiduciary relation, the 
name of the pėfson on Corporation for 
whom such trustee is acting, is^given; 
also that the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s ' fui)
knowledge and belief as to the circums- 
tances and conaitions under , whicb
stockholders and security holders • who 

. do not appęąr!)upon the books of the 
company aš truštees, hold stock and 
securities in a capacity other than that 
of Ja, boqa fįd^/Qwner: and this affiant 
has no reason to bclicve that any other 
peršon? associdfldfrt; or Corporation has 
any interest direefl ot indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than as 
so stated by him.

, ‘ 5: .Tbai;* the'average nu’mber of copiės 
of eacb issue^Gf' fhis publication sold 
or distributed, through the mails or 
othervvise, to paid suberibers during the 
six months.’.pręfadirig the date shown 
above is 36,8’38;

Pius Grįgąįtis,
•' 1President. '
Sworh to‘~anti subšcribed before me 

this September 30th, 1941.
Michacl J. Tananevicz, Notary Public. 

(My commission expires Jan. 14, 
1943). . • *•

čiadienį, spalio 1 dieną, 7:30 vai. 
vakare Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas .svarbus, visi nariai namų sa
vininkai malonėkite atsilankyti.

8. Kunevičius, rašt.

MORNING STAR Kliubas laikys 
jpėnesinį susirinkimą spalio 2 d. 
8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 
3800 W. Armitage ąvę. Visi nariai 
privalątę ‘Įjųti, nes yra svarbių rei
kalų ąptarti. —M. Chepul, rašt.

ftOS^LANDO LIETUVIŲ Kul
tūros p*! augi jos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtądiepį, spalio 
2 d., 7:30 yal. vak. Darb. svetainėj, 
10413 S. Michigan avenue.

S. Dilis, rašt.

SLA 134-tos kuopos 
mas įvyks spąlio 2 d. Sandaros 
svet., 840 W. 33-čia gatvė, 8 vai. 
vakare. Visas nares kviečiu atsi
lankyti; nes yra daug svarbių rei- 
kąlų. —K. Katkevičienė, sekr.

ąpd securify holders, if 
not only the list of stock- 
security holders as they 
the; books of the company 
cases whete the stock-

St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.,; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis,-Ji>542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas. 2517 W.’ 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.;. Anna Pikturna 
M25 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas. 4624 S. Mozart St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 19,41 METAMS:

—Thomas Janulis, 3430 S 
gan St.; Pirm, pagelb.—J. 
liauskas. 3259 So. Union 
Ųut. rašt.—P. Killis, 3347 ____
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So.

Pirm.
Mor- 

Mazi- 
Ąve.; 
South I

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

TRIANGLE AGENCY, 
25 EAST JACKSON BLVD.

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

susirinki-! KIŠENIŲ SIUVĖJOS, prie kel-
nių, taipgi specialios mašinos ope- 
ruotoja prie kelnių. 412 S. Market, 
8-tas aukštas.

Rockwell St., Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 

iždo—J. 
Visockis;

MERGINA VALYMUI. Privati
nė sanatorija. 8 valandos dienoje. 
Alga, pilnas užlaikymas. Telefo- 
nuokite skelbėjų sąskaiton. Wil- 
mette 1662.

Bužinskas; Apiekunas 
Dimša; Maršalka—K, NAMŲ prižiūrėtoja, 30—40. Na-
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au- rnąi be motinos. 4 augantys vaikai. 

Nereikia sKalbti. Gyventi vietoje. 
8116 S. Vincennes, 1-mas.

ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd; kas.—L. Striupas, 
Avė., tel. Spaulding 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 
glob.—A. Lungevicz, 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pageĮb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — Ą. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

AMB1T1SKOS MOTERYS: ar no
rėtumėte padauginti savo pajamas? 
Mes galime tai padaryti jums labai 
lengvai, šaukite CENtral 0748 dėl 
appointmento. Miss Shay.

TAISYMUI, JAUNOS moteriš
kės. Patyrusios prie kautų, dresių. 
Al Lieberman. 36 S. State Street. 
Kambarys 1116.

3636 North 
0745; Ein.

3180; Kas.
1814 Wa-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

TIK $5,350
2 flatai, 4 ir 4. 40 pėdų lo

tas, garažas, stokeris apšildy
mui, gerame stovy. Wood St. 
arti 65-tos.

Hemlock 8300

MODERNUS 2 FLATŲ NAMAS
Maplęwood arti *67th St., 5 ir 5, 

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

MANOR REĄLTY CO., 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

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.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite;

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTETE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMŠ: pirmininkas—M.

Grąkauskas, 3939 N. Christiana 
,.,ave.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
1 3327 W. Lę'Moyne st.; Nut. rašt. 

5 Luhgėvięzp ‘ 1814 “1 WabahSi&
avė.,.vtel.-'Humboldt 2285; Fin. 
ra^t.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 
Maršalka—A. Kuprevičius, 
LeMoyne St.
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

■ DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite.

Box 2521. 1739 So. Halsted St

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicago, III. TeL REPublic 6051

bUHOOJUS AND INSTRUCTIONS
_____ Mokyklos k Pamokos

W. Pierce avė.;
3448

Mitingai atsibuna

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margęvičius, 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 sekr.—L. Juciu?. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus už dženitorių, kuris supranta 
namų darbą. 6424 Egglėstoil, NOR- 
mal 6902. .

ai .y ■* ---------

; SKALBYKLOS DARBUI prosy- 
toja, patyrusi. Privatinė sanatori
ja. Aalga, pilnas užlaikymas. Tcle- 
fonuokite skelbėjų sąskaiton. Wil- 
mette 1662.

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

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

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ 1 
jjėmėsio. Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
ninku, daugiau pinigų, pastovaus 

bavam- ųžllkrinimui išnipki- 
te welding, kaip amatą, beras mo
kestis weidenams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas u.divi- 
dualiai.

Pradėkite bet 
tikrai mokiname 
valdo ir operuoja patyręs Nveldens. 
Didelis reikalavimas vveiderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, teleioliuokite ar rašykite 
NATIONAL WELD1NG SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect UU56

K|ex- 
livi-

kuriuo laiku. Mes 
jus. Šių mokyklų

COMBINATION naktinis darbi
ninkas. Turi mokėti draivihti vi
sų išdirbysčių karus. $25 savaitei, 
5650 Lake Park Avė., po 7 vakare.

REIKALINGAS patyręs kriau- 
čius. Pastovus darbas. Atsišaukite 
tuojau. 3608 So. Halsted St., Tel. 
YARDS 4891.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BARBER SHOP .pardavimui.
Kaina $90. Renda $10. Paimamas 
kariuomenėn. 1803 W. 45th St.

DRAFTUOJAMIEJ1, armijos me- 
dikalis korpusas vartoja masažistus. 
$67 kas mėnesj. Išmokite masažo. 5 
privatiškos pamokos. Mažai kaštuo
ja. Graduate Masseur. Victory 8435. 
8-9 P. M. 1316 S. Michigan Avė.

F1NANCE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

GERA TAVERNA greitam pardą- 
vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armiją. 1726 So. 
Halsted. Canal 2480.

ONA GRAVIENĖ, 
po tėvais Nanortonaitė

Gyveno 4177 Archer Avė.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 28 d. 11:50 vai. 
ryto 1941 m., sulaukus pusės 
amžiaus; gimus Trakų ap
skrity, Žiežmarių parapijoj, 
Kibučįų' kaime.,^Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko , di
deliame nuliudime vyrą Jo
kūbą, dukterį Julijoną ir jos 
sužieduotinį Praną Zelis, bro
lį Zigmontą (Framingham, 
Mass.), du pusbrolius, Rąy-^ 
mondą ir brolienę Constance 
Nanortonius ir Juozapą Sa
vicką, pusseserę Emiliką ir 
švogerj Vincentą Palionius 

✓ (Hobart, Ind.) ir kitas gimi
nes. Kūnas .pašarvotas Liu- 
levičiaus koplyčioje, 4348 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 2 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švenčiąu- 
sios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Viši a. a. Onos. Grąvjenės 
giminės, draugai ir pąžįstą- 
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulįudę liekame.
Vyras, Duktė, Brolis, Pufebro- 
liąi, Pusseserė ir kitos Girų.

Patarnaują ląįffatųviu di
rektorius Antanas M. Phillips 
Tel. Yards ’4908. ‘ '

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 'Vy. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th

Spausdinam PARDAVIMUI TAVERNA IR 
restoranas, 8665 Vincennes, kam
pas Halsted ir Vincennes. Flatas 
-viršuje, Marne baras, pilnai įren
gta virtuvė. Visa elektrikinė refri
geracija. Tas pats savininkas 7Vz 
metų.

PERSONAL
Asmenų Ieško

M

H Gėlės Vestuvėms, Bankietams

>ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K 
H 
H 
M

PARDAVIMUI TAVERNOS ir 
restorano biznis ir namas, arba 
priimsiu pusininką. 3738 S. Halsted 
Street.

PASIRENDUOJA tavernas; visi 
fiksčeriai, svetainė, 4 kambariai 
gyvenimui, arba parduosiu visą 
p.rapertę. 4415 Š. Woqd St.

p k

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje, ręndos $^0.00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

■ ■ Mk m Gėlės 'Mylintiems
i i U U A Vestuvžms- Ban_1 11 11 f-lk'ch111™. Laidotu-
ĮįJ Į Į U f|vėms, Papuoši-

■ ■ mams.

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

j Gar sinkitės “N-nose”

^xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POVEIKIS
K Dalis. *
h KVIETKININKAS

*> • JįAt'• ': u

■

•i?'
. L

E GĖLININKAS
S 4180 Archer Avenue,
E Phone LAFAYETTE 5800

REMKJTE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE

Geriausi Pirkiniai 
Chięagoje

JUS NUSTATOTE SAVĄ 
y KAINĄ

Sedan
Sedan 
Sedan
Coupe 
Sedan
Sedan

Chevrolet 
Plymputh 
Chevrolet 
Chevrolet 
Ęlymouth 
Chevrolet _ 
Oids Coupe .....
Plymouth Sedan 
Dodge Sedan . 
Olds Sedan .. ....

9 
9 ♦ 
? 
? 
?
9 

?
9 
9 

?

1933
1933
1934
1934
1935
1935
1933
1936 
1937 
1933

k 150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversęy 
Atdaru vakarais ir sekmadieniais

mmmM

f,

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUPOSDARBUS

NAUJIENOS
7 1739 Sputh FĮalsted Str< 

ČHICAČO, ILLINOIS 
ni. CdnaĮ 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE

GREITAM PARDAVIMUI ne
brangiai — grosernė ir market. 
Elektrikinė refrigeracija, 2 gyve
namieji kambariai. Pilnas švarus 
stakas. 8111 S. Chicago avenue. 
Saginav/ 2266.

LOUIS BANIS norėtų žinoti, kur 
randasi jo žmona Marta Banis, ku
rią paskutinį kartą matyta rugsė
jo 24 d. Kas žino apie ją, malonė
kite pranešti jos vyrui Louis Ba
nis, 1827 S. Halsted St.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—-PETS 
Gyvulį

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
GIEDANČIOS KANARKOS 

Papūgos, Love Birds, Tropikų Žu
vys, šunys. Geros klėtkos, pritai
kytos paukščiams ir vaistai.

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. Ashland Avė. 

Tel. Hemlock 7673.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą d3>to. 
ka(l 'pai:k<s Nruijipnos 
yra naudingos.

COAL—-W00D—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

SPĄLIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus

7¥<ic galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL ČO.

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

kostumeriui.
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ŠIANDIEN ĮEINA GALION PADIDINTI 
FEDERALIAI PREKIŲ TAKSAI

Ims 10% Už Liuksusą, Visas Teatrų Įžan
gas, Padidina Kitus Taksus

šiandien Amerikos gyvento* 
jai supras kaip jaut iai jų ki
še n i u s paliečia Amerikos gink
lavimas.

Ne vien reikės mokėti padi 
dintus income taksus kitais 
metais, bet pradedant šiandien, 
spalių 1-ma, knr nepasisuksį, 
ten turėsi mokėti federalim 
taksus — už karo lėktuvus, 
tankus, patrankas, karo laivus 
ir kitus ginklus apmokėti.

10% nuo visų įžangų
Valdžia ims 10% mokės į 

nuo visų įžangų visokios rųšjes 
parengimams, nežiūrint kokiu 
tikslu jie rengiami — pelnui, 
labdarybei, kultūrai, etc. Tak
sus reikės mokėti už visas įžan
gas, nors jos butų ir po centą.

10% už laikrodė ius, etc,
10'/ taksų reikės mokėti už 

liuksusų, kaip laikrodėlius, žie
dus, ir visokias kitokias pre
kes, kurias paprastai parduoda 
auksinių daiktų krautuvės. Ne
reikės taksų mokėti už akinius, 
religinius daiktus ir fon tonines 
plunksnas.

10% už kailius, kosmetikų^
Po 10% taksų mokėsim už 

kailinius paltus, už kosmetikos.
Valdžia su šiandien pridedi 

10% taksų prie kainos įvairių 
elektrinių daiktų, kaip šaldytu
vų, radio aparatų, muzikos in
strumentų, fotografinių apara
tų, sporto reikmenų, valizių, 
gasinių ir aliejinių pečių, re
kordų, guminių daiktų (išėmus 
avalinę) ir visų kitų panašios 
rūšies daiktų.

Kiti taksai
<5% taksų reikės mokėt! už 

elektrines šviesas.
Dvigubai didesnius taksus 

negu pirmiau už padangas au
tomobiliams.

20% už saugias dėžutes bau 
kuose. •

13 centų vietoj 11c už kor
tas.

5% taksų už transportacijos 
bilietus, kurių kaina viršija 35 
centus.

Taipgi 6% taksų už visus 
pašaukimus telefonu.

Dabar, be to, reikės mokėti 
po 5 centus nuo kas 50 centų 
už telefoninius pašaukimus į 
kitus miestus.

$1 už galioną degtines
Nauji federaliai taksai deg

tinei siekia $1 už galioną deg
tinės.

Sekmadienį SLA 336 
Kuopos Parengimas
Ruošia Bunco-Korfų Vakarėlį

Viena jauniausių SLA kuo
pų Chicagoje — 336-toji, šį sek
madienį rengia Bunco ir Kortų 
vakarėlį, W. Neffo salėje, 2435 
South Leavitt street, 4 vai. po 
pietų.

Įvyks ir šokiai
Rengimu rūpinasi trys gabios 

ir jaunos vakarų rengėjos, p. 
Valerija Valentine, J. Millęriu- 
tė ir B. Mockaitė. Kuopa surin
ko ir supirko daug visokių do
vanų, todėl jų turbut pakaks 
visiems svečiams.

Po lošimų įvyks šokiai.
Bilietai — 35c

Bilietai yra 35 centai asme
niui. Kortų-bunco mėgėjai ir 
SLA nariai iŠ kitų kuopų yra 
kviečiami skaitlingai susirinkti 
ir parodyti paramą -šiai jaunai 
SLA šeimos narei—336-tai kuo
pai. Narys.

Baigiasi Laikas 
Operos Dainininkų 
Konkursui

Aplikacijas Priims Iki 
šeštadienio

Chicagos Opera prašo praneš
ti visiems jauniems daininin. 
kams, kad šj šeštadienį pasibai
gia laikas priduoti aplikacijas 
dainavimo konkursui. Aplikaci
jos priduotos po spalių 4 nebus 
priimtos.

Jas reikia užadresuoti, Audi- 
tions Committee, Chicago Ope
ra Company, 20 N. Wacker 
Drive.

Gali Dalyvauti Iš Visur
Konkurse gali dalyvauti dai

nininkai iš visos Amerikos, ne
būtinai vien iš Chicagos, ar 
Illinois valstijos.

Iš konkursaiitų tarpo teisė
jai išrinks vieną jauną daini
ninką, taipgi vieną dainininkę 
ir jiems duos kontraktus šių 
metų sezonui.

Kelioms sekundėms po to, kai šis paveikslas, parodąs Lou Nova parmcis
tą žemėn, tapo nuimtas, teisėjas sustabdė kumštynes ir pripažino Joe Louis’ą 
apgynus- sunkaus svorio čampijonatą. Kova užsibaigė šeštam raunde,

Federacija Smerkia 
Naują Darbo 
Dept. Viršininką
F. Murphy — Ne “Darbininkų 

žmogus”
Paskirdamas biznierių Fran

cis B. Murphy darbo departa
mento Viršininku, gub. Green 
tikėjo, kad patenkins ir CIO ir 
AFL. Jis yra viršininkas Deep 
Waterway Coal and Dock Co., 
Chicagos anglių firmos, bet buk 
tai draugiškas unijoms ir “vi
siems priimtinas”.

Durkin Pasitraukė
Buvęs dep. viršininkas Mar

tin P. Durkin pasitraukė. Jisai 
buvo užsilikęs iš pereitos ad
ministracijos. CIO buvo nusista
čiusi prieš ji, nes Martin’ yra 
“AFL žmogus”.

Murphy buk yra artimai su
sirišęs ir geruose santykiuose 
su CIO angliakasių unija, to
dėl CIO viršininkas jo pasky
rimą priėmė be protestų. Jie 
bent ikišiol nieko nesakė.

AFL Bara Green’ą
Bet iš Illinois darbo federa

cijos. gub. Greeno adresu pasi
pylė pikti žodžiai.

Victor Olander, valstijos fe
deracijos sekretorius, pareiškė, 
kad Murphy ne “darbininkų 
žmogus”, jis niekad prie uni
jos nepriklausė, nežino darbo 
žmonių reikalų, ir atstovaus nė 
darbininkus, o pramonininkus.

Olander įtarė, kad su Murphy 
paglaba pramonininkai bandysią 
pakeisti dabartinį nedarbo ap- 
draudos įstatymą.

Mirė Aliejui 
Užsidegus

65 metų Mary Dolezal, 2325 
S. Sawyer avenue, mirtinai ap
degė, kai užsidegė aliejus, ku
rį ji pylė į pečiuką savo bute.

Anglijoj Žuvo 
Hammondietis

Karo pranešimas iš Anglijos 
sako, kad mūšiuose su vokie-

Iš Kenya kolbnijos, Afrikoj, 
atėjo pranešimas, kad ten buvo 

čiais žuvo lakūnas iš Hammon-, nužudyta arba nusižudė Alice 
do, Ind., F. P. Grove. Jisai bu-’de Trafford, buvusi chięagietė 
vo pasidavęs savanoriu britų.Alice Silverthorne. Ji buvo Ar- 
aviacijor.. ‘mourų šeimynos giminaitė.

ĮPRASTA ISTORIJA: LOUISAS VĖL LAIMĖJO

N A O J LEN U-ACM E TPlPphoto

Gugis Išvyko j 
SLA Pildomosios 
Tarybos Posėdį
E. Mikužiutė ir Dr. S. Biežis 

Išvyksta Rytoj; Posėdis 
Reguliaris

Vakar po pietų Pennsylvania 
traukiniu į New Yorką išvyko 
SLA Centro iždininkas, adv. K. 
P. Gugis, o rytoj išvyksta Cen
tro iždo globėja, p-lė E. Miku
žiutė. ‘ •

Šią savaitę Nevv Yorke įvyk
sta reguliaris SLA pildomosios 
tarybos posėdis, kuriame ir vi
si chicagiečiai viršininkai daly
vaus. Adv. Gugis išvyko ankš
čiau priruošti posėdžiui reika 
lingus dokumentus.

Posėdyje taipgi dalyvaus Dr.- 
Kvotėjas, Dr. S. Biežis. Jis ir
gi turbut išvyksta rytoj.

Sako, Vokiečiai 
Gali Rusijoje 
vralaimeti

Prieš Pavasarį Turi Užimti 
Kaukazą

Buvęs Vokietijos valstybės 
banko ekonomistas, užvakar 
Chicagoj tvirtino, kad dabarti
niai Vokietijos laimėjimai Ru
sijoje dar nereiškia, kad ji ka
rą laimės. Rusai gali pasitrauk
ti iki Uralu, ir iš ten vesti ka
rą.

Vokiečiai laimės tik tada, ka
da užims Kaukazą ir ten esan
čius aliejaus šaltinius. Jie tai 
turi padaryti prieš pavasari. 
Bet jis abejoja ar jiems tas pa
siseks.

Šihs nuomones pareiškė Dr. 
Melchior Palyi, kuris dabar pro
fesoriauja Wisconsino universi
tete. Jisai pridūrė, kad Vokie
tija greitai karą laimėtų jei ne
tikėtai pakriktų Rusijos mora
lė. Bet atrodo, kad tam dar nė
ra pavojaus.

Nužudė Armouro 
Giminaitę Afrikoj

Muštynės Šeimynoj Purvini Langai 
Dėl Palikimo Gresia Chicagai

Plovėjai žada Streikuoti
Mažai turbut yra tavojinges- 

nių darbų už pFvimą langų 
aukštuose Chicagos dangorai
žiuose. Plovėjai todėl turi daug 
pritarėjų, kurie sutinka, kad 
jie gauna ■ permažai mokėti.

Jų unija paskelbė,' kad plo
vėjai išeis į streiką kaip šian
dien, jeigu samdytojai nesutiks 
jiems pakelti algų 15 centų, iki 
$1.25 valandai.

Langų plovimu Chicago užsi
ima apie1 4,000- žmonių.

CIO Rems 
Community Fondą

Van A. Bittner ir J. C. Lewis, 
CIO lyderiai, atsišaukė į 300,, 
000 CIO narių Chicagos rajone 
aukoti kiek kas gali 1941 me
tų Community Fondui.

Fondas šįmet bandys sukelti 
virš $3,000,000 Chicagos nelai
mingiems žmonėms šelpti. Jis 
padalina surinktus pinigus įvai
rioms labdaringoms organizaci
joms.

Statys Dar Dvi 
Didžiules Plieno 
įmones Chicagoj

Valdžia Tam Skiria Apie 
$10 Milionų Dolerių

Chicagos rajono plieno cen
tre, turbut bene East Chicagoj, 
Ind., netrukus bus pradėta sta
tyti dvi milžiniškos plieno dirb
tuvės, galinčios pagaminti apie 
900,000 tonų plieno per metus.
. Viena Kainuos $34 Mil.

Viena dirbtuvė/susidedanti iš 
dviejų krosnių plienui gaminti 
ir kitų įrengimų pašaliniems 
produktams, kainuos apie $34,- 
000,000. Ją statys ir vėliau ope
ruos Inland Steel kompanija.

Antra Liediniams
Antroji dirbtuvė, liediniams 

gaminti, bus pastatyta prie da
bartinės American Steel Foun* 
dries dirbtuvės, kuri ją ir ope
ruos.

Antroji dirbtuvė katros apie 
$5,000,000.

Broliai, Sesuo Kovoja 
Dėl $17,000

Šeimyniniai kivirčiai lenkų 
Ozmina šeimynoj dėl tėvo pali
kimo privedė ' jolle smarkių 
muštynių. L<-

Keletą metų atgal jis paliko 
testamentą, paskirdamas dides
nę dalį savo tUHb ($17,000) 
dukterei, Mrs; Francis Ladzi- 
kovvski, 5143 Chrlštiana avė.

Vėliau jis padarė kitą testa
mentą, paskirdami1 beveik vi
sus’ pinigus sunhnikĮ o duktė- 
rei tik $1,000. Jiš mirė liepos 
29 d. ' ... \ /?«a

Dalykas atsidūrė teisme, bet 
ir teismas ginčo neišrišb. Į Mrs. 
Ladzjkowski butą įsilaužė ne
žinomi vyrai, ją sumušė ir pa
sivogė pirmąjį testamentą, ku
ris buvo jos nuosavybėj,

, , ■■■■■ ■■ ■ . .... .

Wally Balchunis — 
Armijos Karpenteris

Camp Croft stovykloj, kaip 
praneša savaitinė “Herald Ame
rican” laida kareiviams, yra 
chięagietis, Wally Balchunis, 
nuo 6431 N, Bell avenue. Užsi
ėmimu karpenteris, jisai nusi
vežė stovyklon visus savo įran
kius ir ten dabar karpenteriau- 
ja armijai.

Sako, jo bataliopo kareivinės 
yra geriausiai įrengtos armijai, 
— daugiausiai Balchuno pastan
gomis. ? ą :

Gal Armija Žinojo 
Ka Daro

. — .....

Armija n^priėnąe 22 metų Al-* 
fred Digrazia, 1845 Įrving Park 
Road. Pasakė trumpai, kad ar- 
meta jį “dėl dantų’/.

Užvakar 17 metų Paul Wil- 
liams, 3533 Lincoln avenue, at
ėjo teisėjui John T. Zuriui pa
siskųsti, kad Digrazia jį užpuo
lė, ėmė mušti ir taip smarkiai 
jam kando, kad dantys prakir
to jo odinį Švarką ir sulindo 
jam krūtinėn. ,

Zuris paskyrė Digrazial $200 
bausmės, jį suspendavo ir ta
da padėjo jį G mėnesiams gero 
elgegio.

j r"k — ' 1

Pirkite tese krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Pirmiau Buvo Tom 
Harmon, Dabar — 
Tom Kuzma

Abu Iš Gary, Ind.
Po visą Ameriką pereitais 

metais pagarsėjo Tom Harmon.
Jis buvo Michigan Universi

teto (Ann Arbor, Mich.) foot- 
ballo komandos narys — half- 
nackas.

Panelės Alpo.
Laikraščiai plačiai rašė apie 

jo žygius, teatrai jam siūlė di
delius kontraktus, filmų bend
rovės — dar didesnius. Paneles 
tiesiog alpo, jei didvyris Har
mon sutikdavo jas išvesti šok
ti ar su jomis paflirtuodavo.

Harmon nebelcšia, nes baigė 
universitetą.

Bet jo vietoj yra kitas Toni 
— Tom Kuzma, iš Garry, Ind., 
iš kur paeina ir Harmonas.
Jau Gerai Užsirekomendavo.
Pereitą šeštadienį jis Michi 

gano komandai padarė du įbė- 
gimus (touchdowns), ir toliau
siai sviedinį nunešė per opozi
cijos eiles. Michiganas džiau
giasi Kuzma ir tikrina, kad jo 
asmenyje turi naują Tom Har- 
moną, kuris bus šio sezono fool- 
ballo žvaigždė.

Loš Su Iowa.
Šį šeštadienį Michigan’o ko

manda persiims su Io\va uni
versiteto komanda, Ann Arbo- 
re, Mich. Visų akys bus nu
kreiptos į Kuzmą, ir visi lauks 
didelių žygių.

Du Kiti Lietuviai.
Michigano komandoje lošia ir 

kiti lietuviai — Chicagos south- 
sidietis Al Wistertas, brolis ki
to Wisterto, kuris lošė ten ke
letą metų atgal, ir westsidietis, 
Karvelis.

Sunday Evening 
Club Atnaujina 
Vakarus

Gražus Muzikos Programai, 
Kalbos

Garsi Chicagos organizacija, 
Sunday Evening Club, šj sek
madienį atnaujina rudens ir žie
mos sezonams įdomius muzikos 
ir paskaitų vakarus, kuriuos 
rengia kas sekmadienį Orches
tra Hali salėje.

Jie prasideda 6:45 v.v.
Pirmas programas bus patrio

tiško pobūdžio. Dainuos Mar- 
shall Field and Co., choras, taip
gi Sunday Evening Chorus, o 
kalbas sakys James W. Clarke, 
kalbėtojas iš Škotijos ir Clif- 
ford Barnes, Kliubo pirminin
kas.

Įžanga nemokama.

Už Šitą Kainos 
Pakėlimą Vaikai 
Tikrai Nepyks

Tai, Mat, Ne Saldainiai
Pabrango saldainiai, pabrango 

“aiskrimas” ir vaikai buvo la
bai nepatenkinti.

Bet, štai, vakar pabrango dar 
vienas produktas, dažnai duo
damas vaikams, visuomet per 
prievarta. Vaikai už tai visai 
nepyks.

Mat, pabrango ricina — ku
rią geriau žino vardu “castor 
oil”?

• ..... ■ ■■■

Kaltina 
Išeikvojimu

# -- - -
Jefferson Park policija suėmė 

svetimų pinigų išeikvojimu kal
tinamą real-estatininką Leonard 
Jay, 4940 įrving Park Road. 
Jisai buk pasisavinęs $733. Už
laikė biznį vardu, Small Home 

.and Land Owners Federation.

VAKAR CHICAGOJE
• Ties 19 West Dearborn, 

gatvekaris parmušė ir sunkiai 
sužeidė 41 metų darbininką Jo- 
seph Perich, nuo 3525 South 
Wells Street.

• Dr. Benjamin Hyman, 4217 
Greenvvood avenue, yra kaltina
mas 16 metų mergaitės* užpuo
limu. Policija jį paleido po $3,- 
000 kaucijos.

• Atlikęs 500 mylių kelio
nę laiveliu j Kanados šiaurinius 
miškus, Chicagon sugrįžo 19 
metų jaunuolis, Richard Koeh- 
ler, iš Woodstock. Jis yra skau
tas. Atliko pavojingą kelionę 
pats vienas.

• Vagys išnešė $2,000 ir $100 
brangenybių iš chicagiečių Ed- 
ward Rittmeyerių buto, adresu 
4433 Stewart avenue. Jie įsi
gavo vidun per skiepo langą.

• Pobūvyje ties 5311 Prai- 
rie avenue buvo nušautas 22 
metų jaunuolis, Hovvard Good- 
win, 220 East 56th street.

• Dviems metams kalėjime 
buvo nuteistas ugniagesys Tho- 
mas West, 10642 S. Troy street. 
Bal. 10, prie 103rd ir Normai, 
jisai automobiliu užmušė žmo
gų ir pabėgo.

• Iš Michigan ežero, prie 
Fullerton gatvės, buvo ištrauk
tas lavonas apie 55 metų vyro. 
Policija spėja, kad tai buvo 
vienas Jake Skibidzinski, ad
resas nežinomas.

• Du vagys pasigrobė $30 
moteriškų kojinių krautuvėje, 
ties 3307 W. Roosevelt Road.

• Ugniagesiai išgelbėjo dvi 
moteriškes nuo mirties, adresu 
2622 Magnolia avenue. Jos vos 
nenutroško virtuvinėmis dujo
mis, kurios sunkėsi iš pečiuko 
naudojamo vandeniui šildyti. 
Jos yra, 28 m. Evelyn Bremer, 
ir Mrs. Helen Schoenberg, 3458 
N. Ashlahd avenue.

• Krimipalis teismas patrau
kė atsakomybėn 42 metų chi- 
cagietį Francis Reginald Carlin, 
kuris kaltinamas išeikvojimu 
$106,716 vienos apdraudos ben
drovės pinigų. Jam paskyrė 
$25,000 kaucijos.

• Gražiai pasirėdęs plėšikas 
pasigrobė $500 Quaker Loan 
Company raštinėje, 506 South 
Wabąsh avenue.

• Aštuonios keleivės buvo 
lengvai sužeistos dviems auto
busams susikūlus prie 13-tos ir 
Michigan. Vienas buvo Grey- 
hound busas, kitas lokalis Chi
cagos busas. Sužeistosios buvo 
antrajam.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

AVALON, Sheila £., 6431 
North California Avende, gi
mė rugsėjo 6, tėvai: Mauricc 
ir Esther.

RUDY —, 2245 Arinitage 
Avenue, gimė rugsėjo 21, tė
vai: Frank ir Effie.

Traukinys Užmušė 
Du Žmones

Prie įrving Park ir Ravens- 
wood avenue, kada nors vakar 
rytą Northwestern traukinys 
užmušė du žmones, 45 m. Leo 
Uhlman, 2651 Thorndale avenue 
ir 42 m. George Lease, 4116 
Nor|h Oąkley bulvaras. Trau
kinio ratai kunus sukapojo į 
šmočiukus.

22 Iš 100 Dėl 
Sveikatos

Armija praneša, kad iš ka% 
100 vyrų, saukiamų karinę prie
volę atlikti, ji atmeta 22 dėl 
sveikatos. Daugiausiai dėl pro
to ligų, dantų, blogų akių ir 
kaulų Itaį.




