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VOKIEČIAI SUĖMĖ 844 BULGARUS, REN 
GIASI BOMBARDUOTI BELGRADĄ

GAISRAS NAIKINA į GINKLŲ DIRBTUVĘ

Čekoslovakai ruošiasi paskelbti 
/ visuotiną streiką

‘BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 1 d. — Čekų pastangos

koslovakijoj labai brangiai 
kainavo patiems čekams, skel
bia vokiečių agentūra.

Iš viso šiomis dienomis vo
kiečiai sušaudė 88 čekus, ku
rie buvo prisidėję prie sukili
mo. šeši asmenys tapo sušau
dyti praeitą sekmadienį, 24

ta 58.
Vakar tapo suašudytas če

kų pulkininkas Kari Čapek, 
kuris savo laiku tarnavo vo; 
kiečių kariuomenėje. Sušau
dytas Pragos universiteto pro
fesorius Wladimir Groh ir 
pagarsėjęs gydytojas Yikik.

(Vokiečių policija areštavo 
256 asmenis. Areštuotieji geš- 
tapo agentų stropiai 
ir nežinia 
mas.

Vokiečių

koks bus
tardomi 
jų Hki-

paskyrėvaldžia 
kad jis visiškai iš

valytų Čekoslovakiją nUQ ne
ištikimų elementų, Vokiečiai 
nenori neramumų užfrontėj^, 
kai visas dėmesys reikią 
kreipti į karo frontus..

Buvęs čekų protektorius 
von Neurath išvažiavo į Wu- 
ertemburgą, kur turi savo pi
lį ir mano apsigyventi. .

SOFIJA, Bulgarija, ' spalių

1 d. — Vokiečių karo polici
ja, bulgarų padedama, išan- 
dien areštavo 844 asmenis. 
Stumtieji įtariami simpati
joms sąjungininkams.

Didžiausieji areštai buvo 
pravesti bulgarų uoste Varna. 
Ten tapo suimti 543 asmenys, 
šeštadienio vakare tapo pra
dėti areštai ir buvo iškrėstas 
kiekvienas Varnos uosto na
mas.

Nutarta padaryti nuodugni 
krata Varnos mieste, nes pa
tirta, jog ten randasi nusilei
dę sovietų parašiutininkai.

ANKARA,/-Turkija, sp: 
1 d. — Visoje Jugoslav 
partizanų kova yra tokia stip
ri, kad nacių generolai paža
dėjo orlaiviais 
Belgradą, jeigu 
nustosią kenkti 
goins.

Čckoslovakų 
stotis pataria 
slovakams organizuoti. visuo
tiną protesto streiką prieš na
cių valdymo metodus. Pata
ria visiškai sustfifbdyti darbą 
ir kovoti prieš nacius.

Jugoslavijoj prasidėjęs par
tizanų veikimas persimetė į 
Bulgariją ir vokiečiai bijo, 
kad nesusprogdintų Varnos 
uoste sutrauktos karo medžia
gos.

bombarduoti 
partizanai ne- 
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slapta radijo
visiems čeko-

PRIE LENINGRADO IR ODESOS ŽUVO 
260,000 VOKIEČIU KAREIVIU

Fronte vokiečiai pa-/ 
keičia rumunus

Delegatai Maskvoje 
skubiai dirba

LIETUVOJ BUVUSIU SOVIETU AGENTU 
TURTĄ ATIDUODA NUKENTEJUSIEMS

Vilniaus meras atstatytas dėl gerų 
santykių su žydais

Krutulys, kuris buvo 
iš Lietuvos, iš savo

jis “neišlaikęs linijos

pa- 
pa-

žy>

LISABONAS, Portugalija, spalių 1 d. — Iš Vilniaus gauta 
žinių, kad naujuoju Vilniaus miesto meru paskirtas Karolis Da- 
bulevičius. Ligšiolinis meras Antanas 
skirtas tuojau po bolševikų išvyjimo 
reigų gavo pasitraukti.

Kalbama, jog tai įvykę todėl, kad
dų atžvilgiu”, nenorėjęs persekioti žydų sulig nacių pageidavi
mais. Lenkų okupacijos metu A. Krutulys buvo “Kultūros” 
draugijos pirmininku.

Vilniaus srities valsčių viršaičiai rugpiučio pabaigoje bu
vo susirinkę pasitarimui. Jame tarėsi dėl derliaus nuėmimo; 
rudens sėjos paruošimo ir žemės mokesčių mokėjimo.

Susirinkusieji nutarė tą turtą, kurį buvę sovietų agentai 
įsigyjo bolševikų okupacijos metu, perduoti deportuotųjų Ru
sijon giminėms ir nukenfėjusiems.

Antonescu grįžta 
iš Rusijos

Inž. Sidzikauskas 
rengiasi namo

nAUJIEN V-ACM E THephuto
’ . Iš orlaivio nutrauktas Clevelando, Ohio, bronzo ir aliuminijaus dirbtu

vės gaisras, šioje dirbtuvėje gaminamos orlaivių ir tankų dalys.'Federalinės 
valdžios agentai tiria gaisro priežastis, nes ginklų gamybai padaryta daug 
nuostolių. ’ ,

—..........~~, ' ,■ ---------------------

KN0X PATARIA SUDARYTI SU BRITAIS
BENT ŠIMTO METU SUJUNGI

Vakar smarkiai ėjo 
""prekyba

Laivyno sekretorius 
karo nebijo

Finansų departamentas tiki
si padengti /laiį skolų naujai už
dėtais prabangos dalykų mokes
čiais.

MASKVA, Rusija, spalių 1 d. 
—Sovietų karo jėgoms šiandien 
pavyko visiškai išnaikinti du 
nacių batalijonus, kurie atvyko 
pakeisti fronte stovinčių rumu
nų kariuomenę.

Prie Leningrado žuvo 100.000 
vokiečių kareivių paskutinių 
kovų metu, o prie Odesos žu
vusiųjų nacių skaičius siekia 
160,000.

Sovietų karo ekspertai tvirti
na, kad suomių fronte žuvusių 
vokiečių skaičius yra žymiai di
desnis. /

MASKVA, Rusija, spalių 1 d. 
— Amerikiečių, britų ir sovie
tų delegatai skubiai darbuoja
si. Paskirtos šešios specialistų 
komisijos jau baigė savo dar
bus ir ruošiasi plenumo posė
džiui.

Pats Stalinas labai domisi ko
misijos posėdžiais ir tris ’ kar
tus jau priėmė delegacijų pir
mininkus.

Komisijoms pavyko greitai 
susitarti, nes reikalai jau bu
vo aptarti iš anksto. Buvo nau
dojamas telegrafas tarp Mask
vos, Washingtono ir Londono.

INDIANAPOLIS, spalių 1 M. 
—Susirinkusiems teisininkams 
sekretorius Knox pasakė, jog 
vertėtų sudaryti bent šimto me
tų sąjungų su britais.

Šios dvi valstybės privalėtų 
sudaryti jėgų, kuri priverstų 
diktatorius respektuoti tarptau
tinius įstatymus.

Knox mano, jog verčiau ka
riauti svetimuose kraštuose, ne
gu savame krašte. Sekretorius 
nebijo karo tolimuose kraštuo
se ir laivynas visuomet yra pa
siruošęs pradėti veiksmus.

Amerika valo pira
tus Atlantike

Rusai šaukia kariuo 
menėn jaunimą

MASKVA, spalių 1 d.-^—Sovie
tų valdžia pakvietė karo tarny
bon 19 metų sulaukusius vyrus.

Visi sovietų Rusijos gyvento
jai iki 50 metų amžiaus privalo 
mokėti vartoti ginklą. Naujai 
šaukiamas kariuomenėn jauni
mas bus mokinamas vartoti pa
čiūžas, nes žiemos metu jos bus 
reikalingos.

Leningrado srityje sovietai 
užėmė, naujas pozicijas, bet pa
čiam miestui dar tebegresia di
delis pavojus.

Suomiai paėmė 
Petrozavodską

HELSINKIS, Suomija, spalių 
1 d. — Suomių kariuomenė 
šiandien paėmė Petrozavodską, 
skelbia oficialus karo praneši
mas.

Siunčiamoji suomių radijo 
stotis pertraukė savo programą, 
kad galėtų pranešti šią svar
bią žinią. Petrozavodskas skai
tosi. svarbiu sovietų geležinke- 

| lio mazgu, kuris turi dideles 
strategines reikšmes.

Dabar suomiai nutraukė so
vietų susisiekimą geležinkeliu 
su Murmansku. x

INDIANAPOLIS, spalių 1 d. 
—Knox tvirtina, kad Amerikos 
ir britų laivynai valo šiaurės 
Atlantiką nuo nacių piratų.

Mes privalome taip uždaryti 
nacių Vokietijų plieniniame ju
ros laivų rate, kad ji visiškai 
uždustų.

Amerika, jeigu reikės, jėga 
privalo apginti jurų laisvės 
principų; privalo duoti galimy
bės laisvai pasaulio prekybai ir 
priversti šių dienų diktatorius 
respektuoti tarptautinius dės
nius.

Amerikos skolos 
smarkiai auga

- Blogai pasijautė į 
vinių priryjęs

WASHINGTON, D. C., spalių
1 d.—Iš viso krašto ateina 
nios, kad vakar ir užvakar 
bai pagyvėjo prekyba.

Amerikos valdžia uždeda 
dokus mokesčius visoms 
bangos dalykams, todėl žmonės

la-

di- 
pra-

’ių pirmų.
Prabangos dalykų krautuvės

— Japonų kariuomenė, kuri 
šiomis dienomis įsiveržė į Čang- 
ša miestų, šiandien vėl traukia
si iš jo.

j— Trockio užmušikas teisė 
j am s aiškinasi, kad jis Užmuš*" 
Trockį besigindamas. Trockic 
norėjęs jį nušauti.

WEEHAWKEN, N. J., spalių 
1 d. —- Linoleumo tiesėjas va
kar blogai pasijautė ir gydyto
jai nutarė padaryti vidurių ope
raciją.

Hudsono ligoninės gydytojai 
skrandyje rado 410 prarytų vi
nučių, kurios trukdė 
virškinti maistą.

Darbininkas turėjo 
burnon įsidėti vinutes,
davė ištiestą linoleumą. Jis ne
pajusdavo, kaip tas vinutes pra
rydavo. Visi stebisi, kaip jis ga
lėjo tiek daug jų praryti.

jų. Smarkiai buvo perkami foto 
aparatai, kailiai, deimantas, ra
dijo aparatai, degtinė ir.kita.

Naciai bijo sukili
mo Berlyne

tiesėjui

paprotį 
kai kal-

WASHINGTON, D. C., spalių 
1 d.—Finansų departameiito pa
skelbti daviniai rodo, kad Jung
tinių Valstybių skola kiekvieną 
mėnesį didėja vienu bilijonu 
dolerių.

Pradėjus skolinti ir duoti A- 
merikos karo medžiagą prieš 
nacius kovojantiems kraštams, 
valstybės skolos pašoko iki 51 
bilijono dolerių.

— Politiniuose 
sluoksniuose tvirtinama, 
prezidentas Castillo žada 
traukti parlamento sesijas.

t

— Meksikoje visuomenė
kalauja valdžią nutraukti visus 
santykius su Vichy valdžia.

Argentinos 
kad 
nu-

rei-

BERNAS, Šveicarija, spa
lių 1 d. __ Berlyne, Miunche
ne ir kituose didesniuose Vo
kietijos miestuosė šiandien 
tapo išstatytos maištininkams 
naikinti sargybinių budelės.

Vokiečių valdžia išstatė 
kiekviename strateginiame 
miesto punkte betoninę bū
dų, kuri galėtų apšaudyti su
kilėlius ir maištaujančius vo
kiečius.

Budelėje pasislėpę naciai 
kulkosvaidžiais gali apšaudy
ti visas miestų gatves.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Naciai subaudė čekų generolų Alois Elias, kuris buvo Če

koslovakijos premjeru. Naciai sako, kad Elias prisipažino kal
tu sudarytame vokiečių “liaudies” teisme. Kartu su juo sušau
dyti kiti čekų generolai.

— Vokiečių paskirtas protektorius Heydrich praplėtė ap
gulos stovį kituose čekų apskrityse. . ,

—• Britų finansų ministėris paskelbė, kad kiekviena karo 
diena britams kainuoja 44 milijonus dolerių.

— Nova Scotia pakraščiuose narlaivis užpuolė Anglijon 
plaukiančius prekybos laivus, kurie šaukiasi pagelbos.

Amerikos valdžia nutarė daugiau padėti Brazilijai. Pri
pažįstama, kad pačių pavojus pietų Amerikoje yra žymiai di
desnis, negu pradžioje buvo įmanyta. •

— New York Yankeeg sumušė Dodges 3:2.
New Yorfcan atskridęs lordas Halifax pareiškė, kad ru

sams jau suteikta didelė parama, ši parama bus žymiai padi
dinta šiomis, savaitėmis. ' ' .

STAMBULAS, Turkija, spa- 
ių 1 d. — Rumunijos diktato
rius Antonescu, kuris iki šiam 
netiri komandavo Rusijon įsi- 
veržusioms rumunų 
šiandien pasitraukė 
vietos.

Rusijoj kovojančių
Mninxų :Ąnt9nešcU;. paskyrė ki
tą generolą. Visoje Rumunijo
je jaučiamas labai didelis ne
pasitenkinimas karu 
vietus.

1 Žuvusių rumunų 
skaičius labai didelis 
to balsas labai garsus.

jėgoms, 
nuo šios

jėgų vir-

prieš- so-

kareivių 
ir protes-

Petain paskyrė nau
jus komisarus

šiandien 
komisą-naujus

pavedė sustiprin- 
režimo dvasia.
komisarai visuo- 

visiš 
turės 
viso-

VICHY, Prancūzija, 
d. — Maršalas Petain 
paskyrė šešis 
rus, kuriems 
ti dabartinio

Paskirtieji
meniniame gyvenime yra 
kai nežinomi asmenys ir 
nepaprastai dideles teises 
se prancūzų teritorijose.

komisarai klausys gyventojų 
skundų, raportuos, Petainui ii 
galės tardyti aukščiausius val
dininkus.

Vokiečiai pamažu 
veržiasi Kryman

karo įė- 
veržtis

kuri tę-

LONDONAS, Anglija, spalių 
1 d. — Britų karo sluoksniai 
patyrė, kad vokiečių 
gos pamažu pradėjo 
Krymo pusiasalin.

Perekopo sąsmauka,
siasi apie 12’ mylių, rusų gerai 
ginama, bet vokiečiai jau Įsi
veržė 7 mylių gilumon.

Rusai patys šiandien prisipa
žino, jog Poltava jau evakuota 
ir šis. svarbus geležinkelio cen
tras randasi nacių rankose.

— Britų aviacija smarkiai 
bombardavo Hamburgą ir šte 
tiną.

— »Vokiečiai bombardavo 
Newcastle, Ramsgate, Aberdeen 
ir Hull.

ORAS
Debesuotas, šiltas, vakare lis.
Saulė teka — 6:47; leidžiasi 

— 6:82.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 1 d. — Inžinierius Balys Si
dzikauskas, buvusio Lietuvos 
pasiuntinio Ber’yne ir Londo
ne brolis, rengiasi vykti Lietu
von.

B. Sidzikauskas gyveno Vo
kietijoj kaip politinis emigran
tas. Dabar jis gavo iš komisa
ro Ręnteln tarėjų pakvietimą 
grįžti Lietuvon ir pradėti dirb
ti geležinkelių srityje.

Sidzikauskas jau įteikė vo
kiečiams reikalingus prašymus.

Lietuvių delegacija 
Leipcige

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 1 d. — šiomis dienomis į 
Leipcigo mugę atvyko Lietu
vos verslininkų delegacija.

Lietuvių delegacijai vadovau
ja Cezaris Petrauskas, buvęs 
valstiečių liaudininkų veikėjas. 
Atvykusi delegacija dės pastan
gas išaiškinti kokiu būdu ga- 
‘ėtų Lietuvon atvežti mugėje 
išstatytų produktų.

Vokietijoj gyvenantieji lietu
viai emigrantai deda pastanga* 
galimai greičiau grįžti į savo 
kraštą.

Didelis susidomėji 
mas išsiųstaisiais
CHICAGO, Jll., spalių 1 d. 

— Labai didelio susidomėjimo 
sukėlė Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus prisiųstas, bolševikų nu
žudytų asmenų sąrašas.

Amerikoje gyvenantieji lietu
viai šiame sąraše randa savo 
giminiečių ir pažįstamų pavar
džių.

Atsiųstas sąrašas yra labai 
ilgas, bet jis visas bus praspau- 
stas “Naujienose”. Sekite ket
virtame ir kituose spaudžiamą 
sąrašą.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki l:00\val. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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APYSAKA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
►iii - ................................. ■ ..................................................... *

Velionė MARIJA JURGELIONIENĖ
PAGERBIMUI JOS ATMINTIES — DRAUGAI IR GERBĖJĄ! 

PASTATYDINO PAMINKLU, KURIS BUVO ĮSPŪDINGAI 
ATIDENGTAS SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 28 DIENĄ

Jį gyva širdyj Iii, st^ kuriais dirbp uįsągijueniin^. 

Ji amžinąi,^ĮĮįpens širdyje tų, kumeti ją pažinų, 
gerbė ir brangino kaipo retą, šviesų, nepapras- 
to vidujinio grožio asmenį. ' —N.

ŠIO SKYRIAUS NUOLATINES BENDRADARBĖS^ 
LOUISE NARMONTAITĖJ ĘALBA, PASAKYTA 

PAMINKLO ATIDĘNGIMO PROGRAMOJE

gai ir draugės susirinkome 
prie šio paminklo, kurį mes 
jai pastatėme. Bęt visi supran
tame, kad Mariutė savo jėgo
mis, savo darbais ir savo as
menybe pasistatė sau neišdil
domų ir nesulaužomų pamin
klų, tarp kurių yienas iš svar- 
brausiu yrą Naujienų Mo
terų Skyrius.

Ilsėkis, Mariutėj' šaltoj že
melėje! Tavo pasėta sėkla au
ga vaisingai.

K ■ r

W fl AmžįiĮyBc,

Ir BPi Biei galo
Sįubųs žyinps —

Zefįpų dy,ejĮ<dąiųi vįpjjęs.*
ta W

Ir hęįįta tąyo ąįcjpn
.... Kur paslaptys sužydę.

Ir mano ir visų likimo
Tavyje šaknys slepias,
Kuris visur išbraidė aukas rinkdamas:
Salikus, lųšnas, dykumas ir stepes.
Lik imlias iš įjękraščių tolių, 
ą i p . ž*p®w • •(! f

(Tęsinys)
Nuo jos mirties praėjo jau 

penki metai. Aš pats sau pasi
žadėjau nieko daugiau nemylė
ti, niekada nevesti, bet gyventi 
vienumoj, budint dėl Dalios vi
są gyvenimą.

Laukiau išauštant tos dienos, 
kada bus galima grįžti į tėviš
kę. Sulaukiau. Ir kada paskly
do gandai, kad jau galima grįž
ti, aš, atsisveikinęs su Dalios 
kapu, grįžau su pirmaisiais pa
bėgėliais.

Tėvynę radau skaudžiai nu- 
tęriotą. Visur, kur tik žvelgi, 
vien griuvėsiai ir duobėti lau
kai. Lietuvą slėgė nuožmi vo
kiečių letena. Savo kaimą ra
dau išdegusį. Sodų vietoj tūno
jo pliki, apdegę ir užlaužyti 
medžiai. Sunku buvo atskirti 
net sodybas. Savo tėvelius ra
dau abu mirusius. Vyriausias 
brolis buvo kur tai kare žuvęs. 
Buvo tik viena sesutė, kuriai 
pavedžiau ūkį. Kada pasima
čiau su Dalios namiškiais, tai 
patyriau, kad mama jos sun
kiai serga ir vis' tebelaukia Da
lios, kad nors prieš mirtį dar 
kartą ją pamatyti. Papasakojus 
Dalios dviem broliams, tėveliui 
ir sesutei apie Dalios tragediją, 

nieko nesakyti jos 
net man\ neleido jai

labai silpna, ir gali-

MOTERS VISUOMENINIAM GYVENIME
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jie prašė 
mamai, ir 
rodytis.

Ji buvo
mas daiktas, kad tai, musų vi
sų nuomone, butų ją greičiau 
pritrenkę.

(L. Narmontaitės kalba pa
sakyta rugsėjo 28 d. 19M m. 
paminklo a t i d engi m o pi oga)
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Jurgeljonienė jos 
ir artimiems žinų- 
Mariutė. Girdėjom 
apie Mariutę, apie 
visuomenininkę ir

nepaprastą veikėją.
ją, kada
veikli ir

iŠ musų

Marija 
draugams 
ma kaipo 
ir skaitėm 
ją kaipo 
kaipo
Daugiausia matėm 
ji buvo energinga, 
linksma.

Bet ar daug kas 
pažinojom Mariutę kaipo mų-
terį, kaipo ypatą. Visuomenė 
mato tik vieną pusę veikėjus 
charakterio. Tad reikia be to
limesnio atidėliojimo pasakyti 
jog ne tik kad Mariutė buvo 
nepaprasta visuomenininke, 
bet irgi ji buvo nepaprasta 
kaipo individualė, kaipo motį- 
na ir kaipo moteris.

Nors jos gyvenimas nebuvo 
lengvas, jos vargai ir širdies 
skausmai gal buvo sunkeli 
už kitų, vis tiek jos artimiausi 
draugai neišgirdo nuo jos nei 
skundų nei verksmų.

Nors ji puvo didžiai verta 
ir galėjo daug daugiau susi
laukti nuo savo šeimos ir 
draugų, negu kad ji susilau
kė, nors jps širdis daug sykių 
buvo sunki, bet niekados ji 
neištarė nė vieųo žodžio ap
gailestavimo ar papeikimo, r • i • * *'l?Nors ir daug truko jos gyve- 
>?!!’!£! Mapulš Risto 
vydejo. Daugelis lųoterų skun
džiasi, kad to ar*to. ar kito ųe- 
turį. Jos pyksta ir šusikrepi- 
tą. ĮJet ne tylariūtė.

Ji visados sunkiai dirbo, 
sleųg(|ąinqsį a|Likti sąyo kas
dieninį gyvenimo darbą kųd- 
gęrjąusiai. Kąs buvo gąlnųą, 
tą ji atliko. Nieks jos ncgloljo? 
jo. Ji turėjo remtis ant sąvo 
jėgų. Aplink save, apie savo

jeigu tąm buvo" ląikp, jBirniiąų- 
sia ji savo jėgas pašventė sa
vo šeimai ir kitiems.

Mariutė neieškojo jpkips 
garbės bei medalių. Jai p.ątj- 
ko geriau remti ir garbinti ki
tus. Dėl savęs ji nieko neieš
kojo ir niękip. nenorėjo’

Gailą ir liųdna ątsį|pin|į 
vieną įvykį jos gyvenime. 
Prieš pora metų Nopa.-Gugie- 
nė, jos mylima draugė suren
gė Mariutei jos gimtadieniu 
proga taip yąd^Paftją “surnT 
rise pąrty”. Mariutė nudžii- 
gus ir su ašaromis akyse išsj-r 
reiškė šiais žodžiais! “Aš n<k 
verta tokio gražaus priėinL 
mo.”

Lilidpą, kad jos gyvęnimąą 
buvo taip apsupk in tas dar
bais, jog Mariutei nebuvo pą-r 
kankamąi. Jaikp pasįlįpksmĮ-j 
pimui. Ir gaila, kąd mes, jq§ 
draugės, anksčiau nesųprąT 
tpm ir neparupinom jai noriį 
biskutį daugiau džiaugsmo.

Mariute buvo be savimylos, 
daug , kantrybės ir 
suprato kitų var-

Jį turėjo 
atjautė įr 
glv£

Mariutė buvo moteris, kaip 
me,s visos, nes ji turėjo savo 
Vafgųs, skausmus ir padarė 
klaidas, kaip ir kitos. Bet jį 
skyrėsi nuo kitų žmonių są- 
vp. nepaprastų veikimų ir ne
paprastu charakteriu.

Mariutė buvo Širdinga mo-

Parvažiavus namo iš darbo jį 
buvo kaip ir kitos moterys — 
virė vakarienę, siuvo rubus, 
nėrė šalikus ir užsžiėmė pa
našiais darbais.

Bet ji buvo pastovi ir gy
veno pąga| s%v9 principais M 
peripainos. f ■

Nors jos vargai buvo įvairus 
ir sunkus, ji apgalėjo juos ir

I 
i
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“Herc Comes Mr. Jordan!” 
šią savaitę aplankė United Art- 
ist's teatrą. Tai komedija, ku
rią ilgai atminsit su skaudžiais 
šonkauliais.

Rob.ert Monįgomery taip 
mirguliuoja ikomedįi'jdj, ka[p 
jis buvo žiaurus panpšėlis to
kiose dramose, kaip “Nigįit 
Mušt Kali” ir “Rage in Heay- 
en”.

M.ontgoųięry vykusiai h.ąi^e 
lošimo darbą prieš išyykįiųą 
į Angliją karo ręikąlfĮi?;’ Mąt, 
Montgpmery yra boksininką^, 
kuris mėgsta 'trubą pusti ir 
turi gerą “menagerį” Jimmy 
GJeason,* kuris padarys jį čem
pionu.

Montgomery buvo pasažie- 
ris aeroplane, kuris pradėjo 
kristi. Ambicijos 1 pilnas E$- 
ward Evėrett Horton dangaus 
pasiuntinys—pasisavina Moųt- 
gomery sielą 
mirties ženklų. 
Danguj ąortoDanguj Norton suranda, ka<|, 
Męptgoiųerjų laibas nepriei
siąs dar per keletą dešimčių

Jp “bošas” Mf. JęM^l 
— Clapde l^aips — supykęs 
tvąrĮcą pats, liųt^ria sugroti. įr
palydi Montgomerį atgal j gy- 
yųjĮĮ tąj-pg. Uet l^ontgfiinerijij 
nebėra vietos. Gleasori jo įu- 
ną sųde^iųę.

Tad ir prasideda ųąujo |<ų- 
no ięšitojįmąą. ’ 
turi Čl^asiOĮi Įiertjyjnli, ka<] 
jis kiųl ir kitam kūne tebėra 
boj$sjmųkąs- Jis laimi čemjHo- 
natą. Viskas Ijaigaiši laiųįm- 
gai.

plęason 
lošėjai geri 
Comes Mr.

Y?J aW
Neprąlęįi 

Jordan*’.
Suzanna Viliute

“Her<

Nors gyvename hibderniško- rusi, nenuleidžia beviltiškai 
jo amžiaus gadynę, tačiau ir šu rankų, nepaskęsta į pilko 
stebinančia pasaulį pažanga af veninio išvargintą bl|Yi?
kultūra ne visais atžvilgiais gy-, 
v‘4pimąs einą pirųiyn

’ Giliau pažvelgus į šių dienų 
pasaulio katastrofą, kur i kas.į- 
dieną, suteikia vis naujų, vis 
svarbių ir žiaurių faktų j tai 
ryškiai pamatysim, kad vienas 
iš svarbiausių ir būdingiausių 
klausimų yra moters būklė.

štai kad ii' gyvenamasis mo
mentas, kurą bę, jokio jąųsmo, 
be gailesčio žu^p. žiųpneą niili- 
jųnais, i icda rydama.ą išimties 
nei seniems, heį. jąųnįęms, nei 
moterirns-motinomš, nei paga
liau tiems nieku nekaltiems 
ateities žiedams kūdikiams, dėl 
kurių motinoms; . neva įstaty
mais garantuojąma lygios tei
sės ir dažnai skelbiama moti-

\ • « v < x • ' ■ • •

nystėš pagarba J5'ei. pirmenybė, 
tai ji suteikia Qyąįzdą, kad gy
venimas ' neribotų savo žiauru
mu toli nužengė atgal.

Šiandien motėris-motina aiš
kiai mato, kad valdovai-vyrai 
eidami klastos ir neteisybės ke
liais tęsia žį.itbųtiną kovą, žiau
riai suminą'j Tųrvą jos kan
čias, atimdami jos geriausiuą 
supus, pąpildyiųiii kritusių au
kų vietas, — t^i ji ųebetilįi 
gražiais obalsiaiš ir į viską mį- 
ąįvylusią.i pąiųpja arnika, nes ji 
s.upfąntą^ kąį' tąų* l$ųr ąiąųęia 
sįuiąpdą. ir ^ąųrmną.i, įs
tatymų, ' ąpgiptų ją' pųo 
s|<rįąųdų, ąj* ąįelya^o, dar nėra. 
Ten/ Įpųt^rią-iųotinąj' nežįųrint 
Įsaįp ji uepĖit^rtų vykslan- 
ęįpįpą ^ų(įyp<ąi^, vią tiek dėl 
sava sunąųs pąšipriešinti i ję-‘

ik.ii

drąsiau ir ryžtingiau kėlia 
vą savo būviui .pageriu t j.

Ir nežiųpint kad inotęrs

bot
I

Vienok ir taip negyveno il
gai. Į antrą savaitę mano atvy
kimo namo, ji irgi mirė, nieĮto 
nebepatyrusi apie savo Daliutės

Pasklido gandai, kad kartą 
ant visados reikia trenkti sve
timą jungą. Sekiau šiuos gan
dus ir laukiau, kad galėčiau 
nors dalele prisidėti savo dar
bu, savo pasiaukojimu prie tė
vynės išlaisvinimo.

Toji valanda išmušo ir.... kas 
tik jautėsi tyra siela, jautriais 
jausmais ir lietuviška širdimi 
visi stvėrėsi ginklo, kad išvyti 
priešą ir apvalyti Lietuvą nuo 
visokių jos išnaudotpjų.

Aš atsidūriau pirmųjų sava
norių eilėse. Ėjau su didžiausiu 
entuziazmu kartu su savo 
draugais, uoliai skindamas vi
sas kliūtis ir vis arčiau, arčiau 
atsidurdamas vilties išvysti 
laisvės ir lygybės rytojų. Ąš 
taip norėjau žūti už tėvynę, 
nes gyvenimas buvo nemielas, 
todėl ir mirtis nebuvo baisi. 
Bet.... nebuvo lemta žūti kovo
se, nors sužeistas ir buvau.

Kovą laimėjome ir brolių lie
tuvių, žuvusių dėl laisvos Lietu
vos krauju nušlakstytu keliu 
grįžome atgal, parnešdami lais
vę ir nepriklausomybę ant sa
vo pečių. Kiek pailsėjau ir sku
biai panorau kuo nors dar pa
gelbėti besikuriančiai tėvynei. 
Mano džiaugsmui ir laimei ta
pau mokytoju, liaudies vaikų 
švietėju, 'naikintoju svetimos 
tamsybės,^griežtumo ir baimės 
taip baisiai ir skudžiai slėgu- 
sios liaudį per ilgus, ilgus me
tus. Juo esu jau keturi metai. 
Myliu šį darbą visa siela. Lai
mingas jaučiuos vaikų būrely
je. Jie mane irgi myli, klauso 
ir mes labai gražiai, tikrai lie
tuviškai sugyvename.

Iš kaimo niekur manęs ne-

v *. h u * r f f. •. ii u • imąj nęnprįjĮnis Verčia ramias 
ir fejfea»- i’fsĮl’ricšinli, |ve-

dar
bas nepilnai įvpr.inąmas, bp jos 
tąJkps neapąiciųama vįsųųmc- 
nįnįaųi gyvenime, šiandien jau 
dąžpą.i gaĮjmp sutikti inotejų 
kaipo daktarę, advokatę, mp- 
kytpją, pašytoją, muzikę bei 
Žymią vįsųpmepininkę, stropiai

fiųs patarimu^, pamokinimus 
įę paJengvinįpHis darbo mote
riai. I}čRą žymių visuomenės 
veikėjų jau ir eilinė .moteris 
drąsiau skverbiasi viešumon. 
Dalyvaudama draugijose ar

I^ųrį laiką gyvenau namie su 
sesute, nieko neveikiau, tik 
slankiojau griuvėsiais, ieškoda
mas tų takų, kuriais mudu su 
Dalia lakšįydayoin dar kutįi- 
l^ystės dienomis. Svajodavau 
apie tas jaunas dienas, kajda 
čia taip gražiam medžiuose pa
skendusiam kaime mes buvome 
laimingiausi iš ląimingųjų.

Atėjo aštri žįenia. Sesutė ap
sivedę, nes reikėjo šeimininko 
valyti degėsius ir jų vieton sta
tyti naujus trobesius.

tesilankau, išskyrus savo tetų, 
tavo draugės Jiilės šeimą, kur 
ir tave pažinau.

Jau bus penki mėnesiai, kaip 
aš pajutau, kad mano sieloje 
atgimė seniai pergyventi prisi
minimai, kuriuos aš įsitikinau, 
tu mano miela Vale, manyje 
juos atbutinąi. Iš karto aš tavęs 
nepaisiau, bet juo dažniau aš 
tave matyti pradėjau, juo la
biau man priminei mano pir
mąją meilę Dalią.

(Bus daugiau)

dažnai pralenkia savo gabu
mai^ ir sumanumais net vyru$. 
Nežiūrint, kad inptęris eidami 
motįnos, šeimiųinkės ir darbi
ninkės pareigas visada esti už
grūdintą nuovargiu, rūpesčiais 
ir rytojun|į, vięnok ji rąndą 
Jąįkp įr visuomeninei taiką i,, 
tuo nenuskriausdama nei šei
mos, nęapleisdąma nei namų 
įvarkos. Nežiųriųt, kad kandie- 
ųįųįai Rūpesčiai jąi sumąžina 
energiją įr nusilpnina spčkąs. 
XW9k ji nmka išlaikyti lyg
svarą if rąmįa heb šąltą laiky
sena pasitaikiusį viešą reikalą 
rimčiau gvildeną, negu vyras.

I't- n.?8ali W ^fjonės, ,ka,<l 
jei $k luotas fjsr <Įaugiąu 
kreiptų dėmesio į savo bendrus 
reikalus, kad daugiau doniėtų- 
si draugijomis ič sektų visuo
menes veikėjų nurodymais, tąi 
jos dar nuoširdžiau gerbdamos 
Viena kitą sujungtų save į di
desnę ir ' tampresnę vienybę,

choruose bei labdarybės rate
liuose kalį) tįk ir yra gera auk
lėj impsi mokykla.

Dalyvaudamos dažniau vi- 
suomeninįąm judęjimc, mes 
dąugiau įšiųpksinie gerbti vie
na kitą, o turėdamos darnesnį 
tarpusavį sutarimą, gyvenimo 
rąidai pakitėjus, mes laimėsi
me sau ne tik lygias teises ir 
motinystėj įve^tipimą, bet ir 
tikrą pagarbą kaipo naujų kar
tų kūrėjoms, kaipo kilnių dar
bų siekėjoms! —O. I.

įr dahifiĮ darbų. Nors liesą,
žmpneį, ' t\irįncįįisv‘ šutyti šayo ktfd šidje srity j ė” moterims dąY 
gyvybes į p^ypjSį. ’ ; peikia auklėtis,'bet reikia tikę- 

0 vis dęįfp' Įnbterįs, įa<J, ii 
labai ’sunkidj'e buklėjė atrid-

ti laikas ir tai išlygins. Dažnėš- 
liis dalyvavimas’ draugijose,

L Maistas
Veda MORTĄ RUGlENt
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keptas Paršiukas
Perpiovus mažo paršiuko piĮvą 

išimkite vidurius. Padarykite košę 
iš baltos duonos, — pamirkykite 
duoną šaltam vandenyje, nusunkite 
ęausai, pridėkite apkepintų svogū
ną, salietrų, ž^iių pipirų, druskos, 
pipirų ir sumaišykite. Prikimškite 
pilvą ir užsiųkite. įdėkite į nela
bai karštą pečių kepamo j blėkojir 
žiūrėkite, kad neapdegtų. Nuo 
ppečkoąiu 
o paršiuko riebalą) * “ persįsųnka į 
košę, kepant. Sų paliuko mėsa) 
tinka obuolių košė.

Vedą-rbĮ|na
Daugumas tų, kurios vasaros 

metu daug laiko deginosi karš
tos saulės sipndubuosc, be abe
jo pastebėjot, kad veido oda 
išdžiuvusi ir matytis mažytės 
raukšlės. Todėl dabar laikas ’ I • f’* **’. I'pradėti vaftpti Į<renią kiekvie
ną dieną. Jeigu norite turėti 
švelnią odą (o kuri gi iš mus 
to netrokšta), tai reikalinga 
naudoti gerai maitinantį kre
mą kaip ant veido,"taip ir kak
lo. Tuo pačiu laiku bųtinai at
siminkite gerai ištrinti rankas 
|r alkūnes. Visa tai. nemažai 
pagelbės jūsų benarai išvaiz
dai. —Ona.

(Moterų Sk. tęsinys 3 pusi.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinas’* “NAUJIĘNOSE’

-.•a iiz. A>, i.
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VAIKAS ir MOKYKLA

Rato L. NARMONTAlTĖ

Kada laikas, o kada ne

Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos Žinios

vokiečių okupacines 
pareiškimo. — Pono 
Lohse, Reicho Komi-

Vienas iš blogiausių priprati
mų tarp kai kurių motinų yra 
palaikymas visų skundų apie 
vaikus iki vėlesnės valandos 
vakare, kaipo antai kada tėvas 
y r, a pavalgęs vakarienę ir atei
na laikas vaikams eiti gulti. 
Tai yra vienas iš blogiausių pa
pročių visiems dalyvaujantiems 
šiuose įvykiuose kaip vaikams, 
taip ir suaugusiems.

Susijaudinęs, pabartas vai
kas negali ramiai miegoti. Kas 
iš suaugusiųjų rfeatsimena, 
kaip sunku yra užmigti tą nak
tį po nemalonaus atsilikimo? 
Kas neatsimena tuos blogus 
sapnus, kada širdis yra sunki, 
kada rūpesčiai nervuoja žino
tų?

Susijaudinimas ir nemiegoji
mas kenkh vaiko sveikatai. 
Tinkamai neišsivirškina jo va
karienė, taip kad per naktį ar 
ant rytojaus vaikas ga’i susirg
ti. Maža to, nuo tokio įvykio; 
vaikas gali sirgti per kelias die
nas ir gali lengviau šaltį pagau
ti, nes jo stiprumas yra susilp
nintas.

Tėvas draugas, o ne baudėjas
Iš kito atžvilgio nėra visai 

pageidaujama dėl šeimos labo, 
kad vaikai žiūrėtų į tėvą vien 
tik kaipo į baudėją. Didesnę 
dalį savo laiko vaikai pralei
džia su motina. Beikia paskirti 
tam tikrą laiką, kada 
galėtų geriau susipažinti 
vu. . -

Jeigu vaikai žiūrės
kaipo baudėją, jeigu jie pradės 
bijoti vakaro valandų, many
dami vien tik sulaukti bausmę, 
jie bijos tėvo, jie bus neramus 
ir susijaudinę vakarais, taip 
kad tėvams ir vaikams bus 
ypatingai- labai nemalonu na-: 
mie praleisti vakaro valandas. 
Kai tik užaugs 
greičiau jie 
čia u pradės
kitur, negu namie.

Laikas pamokinimui
Einant gulti 

vaiką ar mėginti jį atitrauksi
nuo nepageidaujamų papročių. 
Nors geriausias laikas baudi
mo yra nemalonaus įvy
kio momente, bet geriau palik
ti ant rytojaus, jeigu tai įvyks
ta prieš miegojim.p laiką.

vaikai 
su tė-

į tėvą

aikai, kai tik 
'tai tuo anks- 

prafesti vakarus

1. Dėl 
valdžios 
Heinrich 
saro Ostlando sričiai liepos 26,
1941, paskelbtoji Lietuvos gy
ventojams deklaracija (žur. jos 
tekstą) atskleidžia tikrąsias vo
kiečių intencijas Lietuvos at
žvilgiu. Jos paimtos iš Mein 
Kamf. '

Reicho komisaras jau kalba 
apie Lietuvą, kaip buvusią ne
priklausomą valstybę, kaip in
korporuotą į Ostlando sritį, ku
riai paskirti vokiečių komisarai 
valdyti bei įsakymus davinėti, 
paliekant gyventojams juos pa
klusniai vykdinti.

Tai yra tas pats vergovės me
todas ir mąstąs, kuris pritaikin
tas visai eilei kitų Vokietijos 
užkariautų kraštų, tai vaizdas 
tos “naujoviškos santvarkos,” 
“The New Order”, kurį Berly
nas, Romos pritariamas bandy
siąs sukurti Europoje. Ko jis 
vertas negali būti dviejų nuo
monių: tai prievartos karalyste.

Proklamacijoj pasakyta, kad 
bolševizmas gręsė visai Euro-

ne laikas bar i , pai, bet ar nacizmas Europai
negręsia? Išeina, sulyg tos pa
tarlės: baslį basliu vesk, bet da
bokis, kad bas'io antras galas 
kam galvos nepradaužtų. Tiesa, 
kad bolševizmas Lietuvą skau
džiai nualino, bet pridurtina — 
ne be Vokietijos pra matymo. 
Jei Vokietijai rūpėjo tik bolše
vizmo pavojus, tai kodėl nebol- 
ševikiškos tautos 
ramybėje?

Vokietijai esą

NAUJIENOS, Chicago, III

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

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 naujų 8x10. 9x^2, 
$12 $18. $24 iki $49 -

CONGOLEUM ................
Kvadratinis Jardas

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

Visų .Išdirbysčių. .
LAIPTAMS KARPĖTAS QE<į 

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

vakarais.
BLETSTEIN 

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pag ai musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

jo į sayo didžiųjų kaimynų 
žmoniškumą, kad jų garbė ne 
leis skriausti .. si.pnesniojo ir 
kad gyvent trokšta lygiai mą 
žos tautos kaip ir didelės.

“Tie, kurie Lietuvai tiek daug 
laisvės žadėjo” juk savo paža
dus ištesėjo, dargi pati Vokie
tija Didžiojo Karo gale pirmoji 
pripažino Lietuvos neprikahiso- 
mybę. Tie, kurie daug laisvės 
žadėjo nesutiko Maskvoje 1939 
m. vasarą išduoti Baltijos vals
tybių bolševizmui, o be to Ang
lija su Amerika lygiai, nepripa
žino bo’ševikų okupacijos kaip 
dabar nepripažįsta vokiečių o- 
kupacijos. Ar gi Vokietijos el
gesys 1939 metais Lietuvos at
žvilgiu buvo kaimyniškas? Vo
kietija pasiskubino pripažinti 
bolševikų agresiją prieš Lietu
vą ir pirmutinė pasiryžo panai
kinti Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinę atstovybę/ Skirtu
mas tarpe tų “kitų” ir Vokieti
jos yra tas, kad tie “kiti” ža
dėjo, davė ir dabar to tebesilai
ko, o Vokietija pasielgė priešin
gai-

Esą tik atsitraukus Vokieti
jai nuo įtakos toje sferoje, So
vietai tuoj galėję Lietuvą užim
ti be pasipriešinimo. Bet, kodėl 
Vokietija taip pasielgė jei So
vietų neišvengiamas įsiveržimą s 
į Pabaltę nebuvo Vokiečių pla
nuose. Reicho komisaras, su
prantama, visoko aiškiai pasa
kyti negalėjo: turi slėpti Vokie
tijos ekspansijos užsimojimą.

Reicho komisaras užtikrina 
Lietuvai darbą, duoną ir pro
gresą. Bet, Lietuvoj niekada ne
buvo nedarbo, o duonos visada 
buvo daugiau negu pačioje Vo
kietijoje. Kas liečia progresą, 
patys vokiečiai jį1 Lietuvai savo 
Jaiku pripažino i¥nkiti jį mate 
ir juo gė^ejoU. Jftas svarbiau
sia, tas progresas buvo taikus, 
nesiekiąs kitų pavogimo. Šito
kio progreso vįkię^iaį Lietuvai 
negali duoti. Vokiečių siūlomas 
progresas panašus į kumečio 
progreso sąlygas.

Proklamacijoj dar minimą, 
kad “patikimi” lietuvių tautos 
žmonės bus pasklidi, ne išrink
ti, pageidavimams reikšti: pati
kimi, keno? žmonių ar ko
misaro ? Ar sukilėlių vyriausy
bė nebuvo žmonių patikima?— 
o betgi komisaras ją išvaikė. 
Ką visa tai reiškia yra aišku ų 
be komentarų. Neužmirštinai, 
kad bolševizmas davė vcįkiė- 
.čiams progos atnaujinti jų vi 
duramžines kruzadas; atsimin
dami lietuvių atsparumą ugnies 
ir kalavijo krikštui, šie moder
niški kryžiuočiai dabar atėjo 
Lietuvon kaipo gelbėtojai nuo 
bolševizmo. Bet anais laikais 
krikštas Lietuvon atėjo ne iš 
vokiečių. Panašu, kad ir dabar 
galutinas nusikratymas bolše
vizmo pavojaus ateis ne iš au
tokratiško nacizmzo, bet iš są
moningo ir visuotino demokra 
tizmo. ' •

L1NOLEUM Paklojant DYKAI

CARPETS LINOLEUM’

HECKERCLEANER! 
WAREHOUSI

nepaliekamos

Turtas Virš $6,00 0,0 00.00

i d a Buick Sales

No. 2972 — Pasiūtos lėlės.* INDIANAPOLIS^ Minn., rug
sėjis 80 d.

taisykles. , Vaikai būna la- 
neramųs, kada jie nežino 
daryti, — ar taip šį vaka- 

ar kitaip, ar taip šiandien,

2. Vokiškos okupacijos įvy 
kiai Lietuvoje. k;aip jie buvo 
girdėti ir kaip vaizdavosi šve
duose gyvenantiems lietuviams.

(Bus daugiau)

KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLENDED VVHISKEY.. 75% 
Neutral Spirits disfilled from Grain. 85 Proof (SincaSe.pt.l).

Julius Kessler Dtstilling Co., Ine., Lawrenceburg, Ind.

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams.

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

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

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

I§ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

V s ‘a .f

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

U. So VENETIAN BLIND CO.
2917-19 VVEST FULTON STREET

Tel. NEVADA 7560
LUKTERĖK,

-

NEPAMIRSK
SMULKIŲJŲ

PERŽIURRTI
SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrakite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Apart Apsaugos. Turime m nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJjJjUUU.UU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nėra Saugesnė* Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, jšeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOClATIONof Chicajro 
JUST1N MACK1EWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 7/4/

Kvatlr. pėda* 
Kartu facia (karni

zas) ir įrengimas 
DYKAI.

pavykę lietu- 
pagalba sn-

1 mušti bolševikus Lietuvoje. Bet, 
j tų- aukų tikslas buvo Lietuvos 
nepriklausomybė ir laisvė ir jo
kiu būdu ne vokiečių okupaci
ja, ar vokiečių imperializmas.

Reicho komisaras lyg pa iiy- 
čiodamas iš Lietuvos nelaimės 
daro bereikalingą priekaištą 
Lietuvos lietuviškai ir savysto- 
viai politikai, kuri, jei nepati
ko vokiečiams, tai tik ne dėl 
pačių lietuvių kaltes. Netiesi, 
kad Lietuva buvo keno tai žai
dimo objektas neva dėl Vokie
tijos ir Sovietų interesų priešin
gumo. Lietuva kaipo maža vals
tybė negalėjo padaryti įtakos 
dėl tų priešingų interesų išlygi
nimo; Lietuva tik tikėjo, kad 
savo griežtu neutralumu nega
li pakenkti savo didžiųjų kai
mynų tarpysaviems santykiams. 
Lietuva statė savo ateitį ne ant 
savo kaimynų interesų priešin
gumo, bet ant gero kaimyniško 
sugyvenimo, pagrysto teisėtu
mu ir savygarba. Lietuva tikė-

P’RKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU- 

... , PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS—
* VISI TAI DARO.

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Danių $Qb 50 
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jųsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos i ’ valandas 

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

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rudinas, Ant. • Lr.banauskas, 
51. Rajewski “Shorty”

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Te!. VICTORY 2499

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0±VjIVEjJ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Westem Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

REPublic 3713
• ir sutaisau Senus

Motina turi būti gana kant
ri nubausti vaikus, kada reika
las prisieina ir nepalikti visą tą 
nemalonumą tėvui. O tėvas tu
ri kooperuoti su molina, page’- 
bėti jai su vaikų problemomis. 
Bet tėvas gali tikėtis susilauk
ti ramių vakarinių valandų 
praleisti maloniai su vaikais.

Tvarka namie
Kaip pirmiau išreikšta šiam 

skyriuje, tvarka vaiko gyveni
me pagelbės jam ramiau ir jSa- 
stoviau bei maloninu elgtis 
mokykloj ir su savo draugais. 
Tad tvarka namie atsilieps ant 
vaiko sveikatos, jo miego ir jo 
elgesio su tėvu, su motina ir su 
kitais šeimos nariais.

Jeigu bus nustatyta tvarka 
namie, tai nebus verksmų ir 
barimų vakarais ar prieš ėjimą 
gulti. Vaikai myli tvarką. Jie 
greitai pripranta sekti nustaty
tas 
bai 
ką 
rą,
ar kitaip.

Abelnai kalbant, vaikams f 9 ( /*
daug daugiau patinka eiti nu
statytais keliais ir žinoti tik
rai, ko laukti nuo suaugusiųjų. 
Tas išvengia daug , keblumų 
vaikų gyvenime

Stassen palaiko Roo- 
sevelto politiką COPR. 1941, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

SOLPIER — SAILOR ^DOLL \PATTERN 12972]

Brolau!

sėjis 80 d. — Gubernatorius H. 
Stassen, kuris priklauso respu-

■ > '• ' z K '1 • - . *% •

blikonų partijai, šiandien pa
tarė visiems valstijos gyvento
jams remti prezidento Bobše* 
velto užsienio politiką,

z Jis patarė visiems , valstijos 
tarnautojams dėti pastangas ga
liniai stipriau palaikyti prezl- 
denW

Pataria aktyviai bendradar
biauti apsaugos priemonių ga
minime.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2972
1739 So. Halsted St.. Chicago, III. į

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

!■ Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

GARSINKI® “NAUJIENOSE”D

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!
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Treji metai po Miuncheno
i i

Rugsėjo 30 d. 1938 m. katalikiškos Bavarijos sosti
nėje Miunchene susirinko keturių valstybių — Vokieti
jos, Anglijos, Italijos ir Francuzijos —? atstovų konfe
rencija ir nutarė atiduoti Hitlerio Trečiajam Reichui 
vokiečių apgyventą Čekoslovakijos dalį, Sudetų kraštą. 
Čekoslovakijos atstovai nebuvo įleisti nė į konferenci
jos kambarį. Jie laukė už durų, kol Chamberlainas, Hit
leris, Daladier ir Mussolini svarstė Čekoslovakijos liki
mą; ir kuomet tie keturi premjerai, apie 4 vai. ryto, pa
dėjo savo parašus po konferencijos nutarimais, tai Če
koslovakijos atstovai buvo pašaukti ir jiems buvo pasa
kyta, kad Čekoslovakija turi per 13 valandų juos pri
imti.

Didžiosios valstybės pasielgė su Čekoslovakija, kaip 
su karą pralaimėjusiu kraštu, nedavus jai progos nei 
pasipriešinti agresoriui ginklu, nei apginti savo teises 
žodžiu. O tuo tarpu už konferencijos stalo Miunchene 
sėdėjo atstovas Francuzijos, kuri turėjo su Čekoslova
kija apsigynimo sąjungą.

Prancūzija negarbingai sulaužė savo sutartį su Če
koslovakija. Bet kuomet premjeras Daladier sugrįžo į 
Paryžių, minia jį pasitiko, kaip ‘‘didvyrį”, išgelbėjusį 
tėvynę nuo baisaus pavojaus. Iš to aišku, kad ne vienas 
kiktai Daladier, o visa/ Francuzija trdško, nežiūrint ko
kia kaina, išsisukti nuo karo.

Anglijoje viešpatavo tokia pat nuotaika. Chamber- 
lainui buvo lengviau, negu Francuzijos premjerui, pa
tenkinti Hitlerio reikalavimus Čekoslovakijos lėšomis, 
nes Anglija nebuvo pasirašiusi apsigynimo sutarties su 
čekais. Chamberlainas suvaidino Miunchene “doro mak
lerio” rolę, ir kuolnet. jisai lėktuvu parvyko į Londoną, 
tai žmonės iškėlė jam ovacijas. •

Šiandien visi žino, kad anglai ir franeuzai baisiai 
klydo, įsivaizduodami, jogei nusileidimu Hitlerio reika
lavimams jie apsaugojo Europą nuo karo. Praėjo tik 
koks pusmetis po Miuncheno konferencijos, ir Hitleris 
pagrobė visą Čekoslovakiją, sulaužydamas, savo priža
dus, duotus Miunchene. Tuomet Anglijos yaldžid ir žĮnb- 
nės pamatė, kad Vokietija juos apgavo. Francuzija taip 
pat dalinai atsikvošėjo ir ėmė ruoštis kovai su flitlėriu.

Bet labai keistas dalykas, kad po to begėdiško na
cių įsiveržimo į Čekoslovakiją, kuris atidarė akis Ch&fh- 
berlainui ir Daladier’ui, davėsi apgauti Hitleriui sovie
tų Rusijos valdžia!

Istorikai ateityje, tur būt, ilgai svarstys ir ginčy
sis, kodėl Stalinas pradėjo, tikėti Hitleriu po to, kai Hit
leris sutrempė savo sutartį su anglais ir fr^ncųzais, pa
sirašytą Miunchene? Kodėl tų pačių metų (1939) rdg- 
piučio 23 d. buvo padarytas Maskvoje paktas tarpe So
vietų Sąjungos ir Vokietijos?

Miuncheno konferencijos metu Maskva Kbąi smer
kė Anglijos ir Francuzijos valdžias už taf,' kacf jos už’ 
Hitlerio prižadus sutiko atiduoti jam četdslovakljčs 
Sudetus. Bet, praėjus vos keliems mėnėšiamš- Štąijnąs 
padarė daug didesnę kvailystę ih nieftsystę: už Hitlerio 
prižadėjimą nepulti Sovietų Sąjungos ir už sūteikiin4 
Maskvai'“įtakos sferų” Pabaltijo ktaŠtuoše, .ftusijds 
diktatorius sutiko ne tiktai užtikriAfiVoŠiMiįžii šaunu
mą rytiniame Šone (kad naciai galėtų be baįmžš įiulti 
franeuzus ir anglus vakaruose); Pet ir pafteti Mčiainš 
parblokšti ir sudraskyti Lenkiją, šti SSSR tiir^jP 

. nepuolimo ir draugingumo sutartį !
Kad Stalinas pasielgė, kaip tikras banditas, su Len

kija, tame, gal būt, nieko nuostabaus nėra. Juk 
bolševikų šventasis Leninas buvo daVęs pavyžd| tokIžM 
banditizmui, kuomet Jisai pasiuntė Raudonąją Armiją 
į Kaukažą užkabiauti' Gruziją, kurios nepriklausomybę 
Maskva buvo iškilmingai pripažinusi. Bet argi Stalinas 
nežinojo, kad, leidus naėiams sumušti Belgiją, Francu- 
ziją ir Angliją, pati Rusija atsidurs baisiausiame pavo
juje? Argi Kremliaus “genijus” nenumanė, kad vienai 
Rusijai nebebus vilties sulaikyti vokiečių karo mašiną, 
kuomet ji sutriuškins šdvo priešus vakarų fronte?

Jeigu jisai tatai numanė, tai jisai galėjo daryti su 
naciais paktą Maskvoje ir paskui eiti į Lenkijos “skers
tuves”, kaipo Hitlerio talkininkas, tiktai pasitikėdamas 
Hitlerin žddžiu, kad Sovietų Sąjunga nebus užpulta..

Vadinasi, “tautiį voždius” manė, kad rudieji plėšikai, 
. užkariavę Europą, į rytus neis. Priėję prie Stsiliįnb ihi- 

perijos sienos, jie pasikkmios penkiakampei žvaigždei —

o

NAUJIENOS, Chieago/m

AMNESTIJA AMERIKO
JE, BET NE RUSIJOJE

Komunistai veda smarkią 
agitaciją, kad butų paleistas iš 
katėjimo jų “fiureris” ' Earl 
Browder, kuris sėdi kalėjime 
iž pdsų . klastayimą. Kuomet 
Brdwoer,is buvo nuteistasf Ma- 
ąkva talkininkavai. Hitleriui ir 
komunistai Amėritoje kovojo 
prieš Anglijos rėmimą. Jo nu
baudimą ūž kriminalinį nusi
dėjimą Stalino agentai aiškino, 
kaipo Rodsevelto administraci
jos “sąmokslą” sunaikinti “tai
kos” judėjimą Amerikoje.

Bet dabar Sovietų Rusija jau 
kariauja prieš Vokietiją, komu
nistai agituoja už karą — ir 
todėl, sako jie, Browder’is tu
rįs gauti amnestiją (bausmes 
dovanojimą).

Tačiau komunistai nori am
nestijos tiktai Amerikoje, o ne 
Rusijoje. Sovietų7 Rusijoje sėdi 
kalėjimuose; ir koncentracijos 
stovyklose ne vienas valdžios 
priešas, o šimtai tūkstančių, gal 
būt, net milionai. Jų vienintelis 
nusidėjimas buvo tas, kad jie 
nepritarė Stalino politikai. Ko
dėl gi komunistai nesurengia 
ne vieno masinio mitingo, kad 
bdtų sugrąžinta laisvė tiems 
Rusijos kaliniams?

imą. Kuomet 
nuteistas; Ma-

SLAPTOS RADIO STO
TYS VOKIETIJOJE

Vienas vokiečių, laįkraštis 
Nęw Yorke rašo, kap Vokieti
joje ir nacių kontroliuojamoje 
teritorijoje veikia trys slaptos 
radio stotys. Viena jų siunčia 
oro bangomis pranešimus kas
dien tuo pačiu laiku:

“Ji visuomet pradeda savo 
programą^ 7’ rainutėmis prieš 
valandos pabaigą, irJjps pro
gramas ' minutes.
Pirmas programas ^prasideda 
kaip 7 minulės prieš (j vai. 
popiet, įaskutihis — kaip 7 
minutės prieš antrą valandą 
nakties. Pranešėjas atidaro 
programą zodžiėiš: Tlier 
Gusta v SiegfrĮėd’ (čia kalba 
'Ghstay Šįegfried). žmonės jį 
vadina ‘Hess’o Pranešėjas’. 
Stotis yra gerai girdima Ba
zelyje (Šveicarijoje), iš ko 
galima spręsti, kad ji vei
kia kame nors Pietinėje ar
ba Vidurinėje Vokietijoje. 
Jos pranešimai turi būt la
bai nemalonus naciams. Die
ną iš dienos ‘Gustav Sieg- 
fjįied’ atakuoja nacių vadus. 
Jisai .prahėša apie jų sukty
bes, vagystės, pasipelnymus 
ir šmugelį. Jisai ne tiHai pa
sako-vardus, bet ir paduoda 
jų tikslius adresdš, faijp pat 
ir taiką ii' vietas, kur jie at-

\ • J . ' • '

lieka savo nešvarius darbus. 
Šita radio stotis neagituoja 
nei už britus, nei už rusus, 
tik kovoja prieš nacius.

“Yra kita slapta radio sto
tis, kuri veikia Berlyne arba 
jo apylinkėse.. Atrodo, kad 
savo vyriausiu uždaviniu ji 
laiko atitaisyti melagingas 
nacių žinias. Pirmą kartą ši 
stotis prabilo naktį iš liepos 
26 d, į 27 ir pranešė (užgin
čydama oficialų valdžios ko
munikatą)^ kad tik-ką įvy
kusioji britų oro ataka prieš 
Berlyną padarė daug žalos.”
Esanti dar ir trečia slapta 

stotis, kuri vadiną save “krikš
čioniška”. Ji daro pranešimus 
vokiečių, franeuzų, lenkų, veng
rų, čekų ii* ^slavokų kalbomis. 
Ši štotiš, matyt, veikia Bohe
mijos “protektorate” ir skelbia 
žinias daugiausia apie katalikų 
persekiojimus Vokietijoje ir 
nacių okupuotose teritorijose.

uždaryti, ir mes atsisakome’ 
tikėti, kad Vokietijos darbi
ninkai pritartų viešpataujan
čiam smurtui, kuris atima 
teisės kitoms (automs...

“Smurtas ir ginkluota jė
ga nepalauŠ Norvegijos žmo
nių atsparumo. Hahsteino ir 
Vikstroemo vardai yra vi
siems amžiams įrašyti į Nor
vegijos istoriją. Juodu žuvo, 
kaip kankiniai, kovodami

—r

dėl Norvegijos laisvės... Mes 
gerbiame jų atmintį ir ji dar 
labiau sustiprins ryšius, ku
rie jungia šiaurės fauias.

“Norvegai hendsilėnks 
amurtbi.” (
Tai pirmas toks atsitikimas 

šio karo metu, kad Švedijoj pa
sigirdė viešai gribžtas protesto 
balsas prieš nacių sauvaliavi
mą kitoše šalyse.
•r/
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KAS. KUR IR KAIP

ŠVEDIJOS DARBININ
KAI PROTESTUOJA

! Rugsėjo -.9 d. sustreikavo di
džiausios Norvegijoje laivų sta
tymo dirbtuvės darbininkai ne
toli Oslo. Rugsėjo 10 d. naciai 
paskelbė Oslo mieste ir apylin
kėse karo stovį, ir tą pačią die
ną karo teismas pasmerkė mir
čiai 2 žymiu Norvegijos profe
sinių sąjungų vadu, Viggo Han- 
stein ir Rolf Vikstroem. Teis
mo sprendimas buvo tuojaus 
įvykintas. Keletas kitų asmenų 
buvo nuteisti kalėti nuo 10 iki 
15 metų. Rytojaus dieną buvo 
pasmerktas mirčiai profesinių 
sąjungų federacijos pirminin
kas, Liudyjg Buland, \bet nacių 
komisaras,o Norvegijoje Terbo- 
ven pakeitė jam- mirties baus
mę kalėjiųjH iki,',gyvos galvos. 
Be to, b;ųy;o, pašalintas Oslo 
universįteto* frektorius ir užda
ryta visą j ėję organizacijų.

Šitie įvykiai nepaprastai su
jaudino visas Skandinavijos 
šalis. Švedijoje, Stockholme, 
tuo metu kaip tik buvo susi
rinkęs profesinių sąjungų su
važiavimas. Pagerbęs vienos 
minutės* tylėjimu sušaudytųjų 
Norvegijos darbininkų vadų 
atmintį, suvažiavimas visais 
balsais priėmė protesto rezo
liuciją prieš nacių terorą Nor
vegijoje. Rėzoliucija sako:

“Mes reiškiame savo soli
darumą su Norvegijos dar
bininkų klase ir savo nuošir
dų pasigėrėjimą jos ištiki
mybe musų bendriems de
mokratijas ir tautinės nepri
klausomybės idealams. Mes 
apgailestaujame, kad visi ke
liai laisvam susisiekimui su 
Vokietijos darbininkais yra

į£sustos! Ždcfėl jie sustoti? Todėl, kad tokį .priža
dui džtve fifačįtį/‘fiurerį” Hitleris! Šitą paktą tarp dviejų 
cĮikią^driįį, ’feje, įieVmęhs dar “šu^iprino” Raudonosios 
Arpiifos vėiksmži Lėrijcijoje, nes ta bolševikų talka so- 
Viėtiįriidęi^ paktą, Anot Molotovo "‘sucementavo krauju”. 

.. Jštdri^š raitojArife bus didžiausia mįslė: nejaugi 
Staiibo liėAįįykąhtą dėftiokratijonas stįmaišė jam protą, 
kad jisSi katastrofos Miunchene galėjo
taip aklšiJfgti j Hitlėrib spąstus? ?
. O gAl ŠtOinAš tikėjosi, kad naciai užtruks Vakarų 
Europoje febAi ilgą laiką ir taij>. privargs, bežudydami 
iranciizušlS’ AfitBš, kad jau hėbetdrėš Jėgų pradėti kar4 

Rusiją, kųri tuo. tarpu suspės stipriai Apsigiilkluo-' 
ti? Čalimas ddiktaš; b%t tdi reiškia, viena, kad Stalipaš 
sąmOrtingai kasė duobę Vakarų Eurdpofe dbniokratįjbms 
—- ir paskui pats i tą duobę įkrito! Aritf A, tai reiškia, kad 
jisai* visai negalvojo apie tolihiėšnię ateitį. Juk užkariavį 
Vakarų Europą, naciai galėjo kelis metus pasilsėti—- jei
gu tas karas butų juos pailsinęs — įr pradėti žygį į ry
tus vėliau. Rusijai išsigelbėjimo vistiek nebūtų buvę.

žodžiu, vienaip ar kitAip aiškinsime Maskvos politi
ką po Miuncheno konferėncijos, jai pateisinimo nėra. 
Chamberlainas padarė Miunchene didelę klaidą, o Sta-1 
linas.Jš jos ne tilt nepasitnokino, bet atliko saųžudyštę.,

Tiesa, tos pačios demolcratijOš’, kuHas Štalinas sten
gėsi pražudyti, bando jį dabar išgelbėti. .Bet, jei bus iš- 
gėlbėtar tai Rusija, .o. ne Stalino djįfctątura.

i.■ . ■ ■ - ' .
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. “PASIČAIL6JO”
Maskvos čekistai pasižymi di- 

džiausiu humanizmu, žmoniš
kumu.

Okupuotos Lietuvos žmonėms 
r < • ■ . l » .

jie buvo didžiausi “globėjai”.
Tik ir rūpinosi jų reikalais, jų 

vargais.
Tiesiog tėviškai rūpinosi.
Netikite? >

• i ' j

Jei taip, tai labf«i negerai da
rote. štai vietos Stalino saulės 
garbintojai tiesiog meisteriškai 
aiškino, kodėl šimtai ir tūkstan
čiai lietuvių buvo į Sibirą bei 
Uralo 1 kalnus vežami.

Tikėsite ar ne, bet tai buvo 
daroma labai humaniškais su- 
metimais: tuos lietuvius ir jų 
šeimas Maskvos čekistai trėmė 
į Rusijos gilumą tam, kad juos 
galėtų “nuo karo baisenybių 
apsaugoti”.

Taip vietos Stalino garbini
mui leidžiamas laikraštis ir sa
ko.

Vargšai tie į Sibirą išgrūsti 
lietuviai! •

Jie nė nežinojo, kad 
gyvuliniai vagonai jų gerovei 
skiriami. Jie npžinojo, kad ba
davimas, troškulio kentimas, 
baisiausias susigrūdimas yra 
reikalingas jų išgelbėjimui.

Vargšai! Nesugebėjo jie su
prasti Maskvos čekistų “auksi
nės širdies”. i

Nesuprato, jog nakties metu 
jie yra areštuojami ir į kalėji
mus vežami tik tam, kad ne
patirtų karo baisenybių.

Reikėjo saliamoniškų Andru
lio ir Pruseikos galvų, kad vi
sa tai išaiškintų ir čigoniškai 
“išvirožytų”.

Dabar po Sibiro ir Uralo kal
nus išblaškyti lietuviai galės 
nusiraminti: jie juk liko nuo 
karo baisenybių išgelbėti.

Taip juk tvirtina Andruliai, 
Pruseikos ir kiti Maskvos bol
ševikiškas atrajas gromuliuoją 
vyrai.

Visiškai butų galima patikėti 
tuo tvirtinimu, jei ne vienas 
mažmožis.

Kodėl, tarsime, reikėjo tuos 
ištremtus lietuvius nakties me
tu areštuoti, o paskui savaites 
ir mėnesius kalėjimuose laiky
ti?

Pranešimai juk kaip tik ir sa
ko, jog daugumas ištremtų lie
tuvių buvo išvežti iš kalėjimų.

Nejaugi atsiras tokių glušų, 
kurie patikės, jog tie lietuviai 
buvo sugrusti į kalėjimus tam, 
kad juos butų galima “nuo ka
ro baisenybių” nusaugoti?

Pagaliau tremiami į Rusijos 
gilumą lietuviai, kuriems pasi
sekė pasprukti, reiškia džiaugs
mą, kad jie galėjo į Lietuvą 
grįžti.

Matyti, jie neįvertino “kilnių” 
Maskvos čekistų pasimojimų 
“išgelbėti” juos iiuo karo baise
nybių. Į Bolševikiškų rojų.veža
mi, jie stengėsi pAsįirukti ir 
grįžti tčh, kur karo baisenybės 
siauČią. Vadinasi, geriau sutiko 
karo baisęnybės išgyventi, negu 
vykti į Staliho saules apšviestą 
Žeihė.

^ašpkukd prof.’ Įgndš Kon- 
čltls, pasprukę Kardelis, buvęs 
“LfetūVdš Žinių” Redaktorius. 
Nemažas skaičius ir kitų. įžymių 
žmonių išsigelbėjo nuo bolšėvi- 
kiško rojaus. .

Paspruko ir džįatigiaši, kad 
jiėnis pasisekę pabėgti. Džiau- 

uJj nAUL’ pabėg-
, kuri juosti nuo Stalino saules, 

butų visiškai Šudžidvhfuši Šibi-

W<1 :<iW
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Rusijon išvežtų arba 
bolševikų nužudytų 

lietuvių sąrašas

re arba Uralo kalnuose...
Maskvos šliužai dabar gali 

sau plepėti. Gali jie sau prasi
manyti pasakas apie gelbėjimą 
lietuvių nuo karo baisenybių. 
Tomis pasakomis patikės tik 
tie, krie visiškai yra Maskvos 
dujomis apglušinti.

O su apghišintais žmonėmis, 
kurie tokiais visą laiką nori pa
silikti, rodos nėra: juos tik ka
pai bepataisys.

PATYS NIEKAI
Šiomis dienomis Ameriką pa

siekė pirmas sąrašas lietuvių, 
kuriuos bolševikai ištrėmė į Ru
siją arba nužudė.

Sąraše figūruoja šešių šimtų 
su viršum asmenų pavardės.

Sąrašas toli gražu nepilnas. 
Tik paskubomis sudarytas. Pa
pildomų sąrašų gali susidaryti 
labai daug. Savo pranešime p. 
R. Skipitis tatai ir pabrėžia.

Bet jau ir šeši šimtai žmonių 
— tai nėra mažas skaičius.

Vienok L. Pruseikai — tai 
tik patys niekai. Be niekur nie
ko jis tuos šimtus paverčia į 
dešimtis, o paskui...

Paskui nieko nebeYeiškia bol
ševikiškos magijos ekspertui 
niekais paversti Maskvai daro
mus priekaištus.

žinoma, žinoma.
Pruseikos tokiais mažmožiais 

nesujaudinsi. rsesijnuumo jis, 
kai šimtai lakstančių Rusijos 
gyventojų čekos vado Jagodos 
buvo siunčiami kanalo kasti ar 
ba miškų kirsti į Sibirą.

Tai ko jam jaudintis dėl tų 
iš Lietuvos ištremtų tūkstančių •

Bile tik Stalino saulė, nors ir 
gerokai pritemusi, tebešviečia. 
0 visa kita — tai patys niekai.

—K. Augu ras.

Demokratijai Ginti 
Komitetas

(Tęsinys)
114. Karolis Borkertas, g. 1894, 
Šaltkalvis, iŠv. iš Vilniaus ka
lėjimo
115. Cėsys Butkevičius, g. 1918, 
buhalteris, išv. iš Vilniaus ka
lėjimo
116. Vladas Bingelis, g. 1918, 
kareivis, išv. iš Vilniaus kai. 
117... Zigmas Butkevičius, gim. 
1910, studentas, išv. iš Vilniaus 
kalėjimo
118. Juozas Blažys, g. 1909, bu
halteris, išv. iš Vilniaus kai.
119. Juozas Blindrius, g. 1897, 
raštininkas, išv. iš Vilniaus kai.
120. Edvardas Brazdauskas, g.
1919, kareivis, išv. iš Vilniaus
kalėjimo , •
121. Kleopas Budrys, g. 1911, 
tarnautojas, išv. iš Viln- kai.
122. Narbutas Baikus-Blusis, g. 
1908, batsiuvys, išv. iš Vilniaus 
kalėjimo
123. Juozas Balčiūnas, g. 1909, 
tarnautojas, išv. iš Viln. kai.
124. Antanas Breimelis, g. 1908, 
karininkas, išv. iš Viln. kai.
125. Kostas Baublys, g. 1915, 
darbininkas, išv. iš Viln. kai.
126. Stasys čeičys, gim. 1891, 
technikas, išv. iš Viln. kai.
127. Arturas Cenfeldas, g. 1917, 
tarnautojas, išv. iš Viln. kai.
128. Adolfas Česnulevičius, gim. 
1918, kareivis, išv. iš Viln. kak
129. Andrius Dzegcorius, 
1912, darbininkas, išv.
kalėjimo
130. Andrius Deltuvas, 
buhalteris Kaune, išv. 
kalėjimo
131. Juozas Dvareckas, g. 1919, 
kareivis, išv. iš Viln. kai.
132. Antanas Dikšaitis, g. 1919, 
darbininkas, kareivis, išv. iš 
kalėjimo
133. Antanas Griganavičius, g.
1917, mokinys, kareivis, išv. iš 
kalėjimo
134. Bronius Gudinskas, g. 1912, 
puskarininkis, išv. iš Viln. kai.
135. Jonas Gedminas, g. 1903, 
tarnautojas, išv. iš Viln. kai.
136. Ona Girnienė, 1916, siu
vėja, išv. iš Viln. kai.
137. Vytautas Gvazdaitis, gim. 
1908, mechanikas, išv. iš kai.
138. Povilas Gaštoldas, g. 1893, 
buhalteris, išv. iš kai.
139. Juozas Gerbickas, g. 1894, 
siuvėjas, išv. iš kai.

140. Juozas Gruzdys, 
išv. iš kai.

141. Pranas Grigonis, 
ūkininkas, išv. iš kai.

142. Kajetonas Gaidys,
ūkininkas, išv. iš Viln. kai.

143. Vladas Giedraitis, 1905, 
iš Kretingos, muzikas, išv. iš 
kai.

144. Jonas Bliudziukis, iš Vil
niaus, darbininkas, išv. iš kai. .

145. Zigmas Balčiūnas, 1917, 
iš Bublelių, ūkininkas, išv. iš 
kai.

146. Bronius Griešius, 1913, 
iš Vilniaus, tarnautojas, išv. iš 
kai.

147. Benys Garbenčius, 1914, 
iš Švenčionėlių, išv. iš kai., ūki
ninkas.

148. Jonas Avižonis, 1992, in
žinierius, iš Kauno, išv. iš kai.

149. Antanas Aleliunas, 1918. 
kareivis, išv. iš kai. Viln.

150. Valerijonas Antušas, 
1912, kaHfiThkAš, išv. iš kai.

151. Povilas Stelmokas, 1918, 
darbininkas, kareivis, išv. iš kai.

152. Juozas Slavinskas, 1918, 
darbininkas, iš Tauragės, i£v. 
iš kai.

t u153. Vincas Stroganavičius.
1920, darbininkas, iš Kauno, 
iŠv. iš kai.

154. Pranas Kfrulis, 1905, iš 
Švenčionėlių, raštininkas, išv. iš 
kai. ./t.» y v. t,./
4 155. Petras Genys, 1918, dar
bininkas, iš Vilniaus, išv. iš kai.

156. Pranas Davidąvičius, bat- 
šiivys, kareivis, išv. iš kai.

157. Bronius. Banys,. 1906, 
milicininkas, išv. iš kai.

(feilš daugiau)

Rytų Europos Tautų Dalis.
Komitetas, kurio delegacija 

rugsėjo 22 d. šių metų įteikė 
Valstybės Departamentui dekla
raciją, pakvietė Komiteto na
riais Dr. Pijų Grigaitį iš Chica- 
gos, adv. Wm, Laukaitį iš Bal- 
timore, ir pulkininką Grinių iš 
Sca Cliff, L. I. Komiteto veik
lai besiplečiant, bus pakviesta 
daugiau lietuvių, kurie yra tik
ros demokratijoj ir tautų san- 
darbininkavimo šalininkais.

Dabar Komitetas (kurio lai
kinu pirmininku yra estas, J£a- 
ėrel R. Pusta, 1905 N., Wash- 
ihgton, D. C., ir sekretorium 
Ukrainietis adv. Arnold D. Mar- 
golin, Transportation Bldg., 
Washington, D. C.) daro pa
stangas suorganizuoti dalis 
(sekcijas) Skandinavų, (švedų, 
norvegų ir danų), Centralinės 
Europos (čekų, slovakų, austrų, 
vengrų, karpatų rusų), Balka
nų (kroatų, serbų, moldavų, 
dalina tų, slovėnų, juodkalniečių, 
rumunų, bulgarų, graikų) ir 
Vakarines Europos (holandų, 
belgų, luxemburgiečių, flaman- 
^ų^fraųęųąų).. Visos, pavergtos 
tautos ię tautos, kurioms galu
tinas pavergimas gręsia, su pa-

ekonomini^ ir\pbIįfiniU laisvių, 
demokratijos ir hepiriklausomy- 
įėš

Laikinas įiėTuylų Atstovas, 
£ Jf.
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gim.
Viln.

1895,
Viln.

1912,

1918,

1918,
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Prof. Mykolas Biržiška
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(Tęsinys)
Be lietuviškųjų atsišaukimų

Nenuostabu, jog , daugelis 
valstiečių, ypač žemaičių, stve-

Taryba išleido dar lenkį ir lie- rT gi,nlf}o * R?}*1™-
. ,* lv1 . xr.t .’* • , ję , dainuodami Padek, pa-tuvių kalbomis Vilniaus pralo- v v. . r

to, vėliau. Vigrių (Seinų) vys
kupo Mykolo Karpavičiaus 
“Kozonių ant gailingo atprovi- 
jimo pagrabo už tuos aby va te
bus, kurie dienoj pasikėlimo 
mūšų žemės Vilniuj, taipogi ir 
gindami neprietelius sayo žiya- 
tą atvožniai už valnastį ir sa
vo žemę pabengė”. Pamokslo 
uždavinys — išaiškinti, jog 
“nėr didesnės šloyęsį kaip už 
savo,. žęmę žilti ant pleciaus”, 
tat “ratavokim. žūnančią mū
šų žemę, muŠkimės atvožniai 
ūž kraują mūsų, už namus mū
sų, už bažnyčias ir šventybes 
mušą ponystės”, sekdami “nau
juoju Gedeonu... nuo.^ Dievo 
mums duotu Tadeušu Kasčiuš- 
ka”. šį pamokslą turėjo “kuni
gai, asaNivai klenonai žmo
nėms vbur apsakyti”28).

Kunigai, kurių vyriausiu Vil
niaus vadu, pralotu Baužą ir 
Karpavičių, jau esame pažinę, 
ir bajorai, išskyrus Rusijai par
sidavusius, uoliai ragino žmo
nes dėtis sukiliman. Kiti jųjų,

Klementas net daina tam tiks- 
'I ’• ' *1

lui parašė, idant “koznus žmo
gelis” “ratavotų savo vierą” ir 
“šalin varytų neprietelį iš savo 
žemės”, norėdamas “žemaičius 
užlaikyti”^). Šioji daina iš
reiškia balandžio 30 d. atsišau
kimo obalsius.

dėk, ,pons Kasčiųšl$a maskolių 
valioti”, “prie vaisko pristojo” 
ir ištraukė j>ąš “V^niaįųs mieš
to žalias bromas”30) . Ilgai dar 
tebeatminė žmonės “mužikų gė- 
nerbTą”? kifris žadėjo juos “iŠ- 
valninti”.

IV. Kovos dėl Vilniaus. — 
Vilniaus puolimas

Išvarę rusus iš Vilniaus, su
kilėliai stengėsi paimti j savo 
rankas Nemuno upyną, tuo bu- 
du ankštai sueiti su Kasčiuškos 
lenkų kariuomene ir, išplėtus 
sukilimą ne tik ^ukšįaičiuose 
ir žemaičiuose, bet Gudijoje ir 
net Rusijos, jau įjungtose ctaly- 
ąę,; palengvinti Kasčiuštai ga
lutinai sumušti rusus. Tačiau 
nepavyko sukelti didžiumos gy
ventojų, o gudų baudžiauninkai 
visai neatsiliepė kurstomi. Ir 
tarp pačių sukilimo vadų nebu
vo sutarties, d ruŠamš šūšku- 
bus .sustiprėti ir gavus paramos 
iš Prūsų, sukilėliams nepavyko 
savo sumanymų įvykinti ir pri- 
ąiėjo tenkintis šiokįais-tokįais 
laimėjimais,' šiuo ar tuo garses-1 V : • * niu žygiu.

. £7J, Ąręhiv Vilenskago .gęnęrąl 
gubernatorstva, 1870 m. II-sis 
mas, I-jį^ąlis, p,. 144—147.

28) Kozonius ir t. t., išl. 1794 m., 
žemaičių tarme.

29) M. Biržiškos Antanas Kle
mentas,, p.. .22—23.

30) M. B-kos 1794 metai ir Kas;
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CHICAGO CITY BANK 
AND TRUST COMPANY

Statėme n t o f
CONDITION-r
SEPTEMŠER 24, 1941

...ftĖŠOŲRSES
CASH ON HAND AND IN r jvsįuj/m
a OJHŲR fJL\NTKS    ,   $17451^12$ 
U> S., Govetgiment Bondš ............................ 4,237,934.04
Municinal Bonds ............. i..-.  ................ 320,915.45
Other Listed and Marketable Bonds   1559.082 82 
Commęrcial rEąpcr .................................... 1,200,090.00
Purchascd Notės .............................................i 1.693,500.00

Jšeci^ed by Stock Exchange Collateral. 
Loans, and Dięcounts............ ...................

To corooratioas, . firms, and busin-2ss 
or professional men of, t^ę corpmuni|y 
in whięb. the Bank eonduets its busi- 
ness, and. based upon. ^ėeurity suffi- 
cient-tp insuf.e the payment of the dėbt. 

Reąl . Eątate - JLoąns—Resider^įąl. .............
Industrial jaųd Commercial Real 
. Estate Loans .............. .............................
FedeyrpJ ■ Administration

Mortgage Loans ....... ,.............. ...............
Mortgages insured by F.„ H, A
(A U. S. Government Corporation) 

Bank Building u..............................................
Bąnlą Real Estate ,Lease ..............................
Customers Liability on Letters of Credit 
Other Resources ...........................................

TOTAL

• J- • K HS 
3,447,015.42

913,334.18

932602.82
2,531,^32.37

Cąpitąl

700,000.00 
1.00 

.»,7,3ft7?9ą 
370,283.12

....... -v-................................. i34,27i,5Žt.il

LIABILITIES
.....................................................$

Utį* 4»‘> <•«) 

800.000.CO 
800.000.00 
452,335.7.1 
70,410.99: 
14,361.13
’J . I 
73,849.41

i. f V‘«' <

General Reserve .....................................
Contingent Reserves .... .......................
Re$eryes fęr Taxes, Interest and

Insuranąe .... .................. ....................
Federal Housing Administration

T»x etc., Ueposits .... ..........................
Liability on Letters of Credit ............
DEPOS1TS ............................. ......................

TOTAL' ..................................................... .......į’34;273,5Žl.fl

Under State Government dnd 
Chicago Clearing iiouse Šupervision

BOARD OF DIRECTORS
Frank C.

Herman, A. Becker 
Edwin Caręon 
Hanš D. Claussen 
Peter i De Vries 
Sam Ehrhclv
Charles, W/ Heidel 
J. Parker Smith

Rathje , 
Henry j F. Jaeger 
Fred H. Korthaųer 
Chester W. K.ųlp. 
WmF H. MęD.onnell 
James McHiigh 
John Muėller 
Adolph Quist

CHICAGO CITY BANK
Halsted at 63rd Street

Member Pederal Deposit Insurance Corporation

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Vilnių nuo rusų paliuosavus, vėl užpuolė 
visųpirma reikėjo rūpintis kuo- kazokai buvo jau besiyeržią 
toliau juos nuo Vilniaus nu- pro Aušros Vartus, bet pryša- 
La__ J J. 1 • •*' •stumti ir , neleisti, ką.d Jie su
stiprėtų įr grasytų Šalies sosti
nei. Pasitraukusi iš Vilniau ru
sų kariuomene rišosi sfi išmė
tytais šen ir ten rusų pufais ir,

i 
kariuomene, visą laiką buvo

i kč- 
kai

kyje jų jojančiam gen. Deje- 
vui kritus nušautam, pasitrau
kė nuo mūrų, ir gynėjai susku
bo vartus vėl užtrenkti. Tuo 
tarpu artinosi ir ViėlgoTškis, 
kuris išgirdęs apie rusų užpud- 
limą, skubėjo miešto išvaduotų. 
Jo pasiųstasis pryšakin nedi
delis kariuomenės pulkas per 
Panerių kalnus ir Paulenkds 
priemiestę atbėgo miestan ir 
netikėtai užpuolė rusus. Rusai 
turėjo pasitraukti nuo Vil- 
niaus34).

- ■ . • r. v j

Po trijų savaičių rtigpiučio 
11* d. rusai, sutraukę datig’ia'U. 
kariuomenės, vėl Vilnių užpuo
lė. Liettivių kariuomenė, kuri 
jį gynė, nebūto už juos mažes
nė. Tačiau jos pryšakyje sto
vint menkam generolui Chle - 
vinskiui, ji po trijų kovos va-

et (Dlb ©ttake v
atsirėmusi Gardino bei Mipsko

Vilniui, payojir 
liomš diejiobiš r 
iš Vilniaijs išvarytą tildai, Vil
niaus ir iš kitar sūŽjfūsiai sii- 
kilėlių icariupmenei įekot jau 
miesto ap^liiiįėše su jAis susi
remti. Ties Ne^encinu !(tris 
mylios liūo Vilniaus, ant Nė- 
nes), tiės Polenais (apie Aš- ■ ! i 7 ' ■•v ‘r . A s . imeną) įvyko pirmieji susire-< • į J 1C I ' .U • 1 i Y • U -J . imimai, i kuriuose tačiau lietu- 
viai kad ir' įveiki rašus', bet sū- 
mušti jų nesųnpse ir neaiąsoĮ 
jiį foliaū štūmti^lf. , |

Vyriausioji Jšųiifey’^ stovykla!

^uvc^ Jj^s—e!i^ei Re;landiį. turėjo užleisti rUsanis
po kelių savaičių isfrauke Ber-I ‘ *
zunos ir Nemuno linkui, suma- 
nę paimti Minską ir sujudinti 
Gudiją. Tačiau, rusai suprato 
j’ų šuinanyihi ir, šutraūkę ka- 
nųpmenes, budriai sergėjo tų 
diyiėjų ųj)ių liniją,. Kąf ir pa
vyto £en ir ,ien nuveikti rusai 
ir birželio mėįį. įra^žioje per 
Įvaniųs miesteli prisiartinti 
prie .Mi'Askp (buvo jau u'z ke
lių mylių nuo jo)’, bet šūžino- 
ję, j°g rusai sustiprino savo 
kariuomenę, traukėsi atgal. 
Ties Vyšniavu (dabartiniame 
Ašmenos aps., netoli Krėvės) 
stipri rusų kariuomene juos 
pasivijo ir sumušė. - Liętiivių 
kariuomenė turėjo grįžti Aš- 
menon ir išsižadėti Minsko, o " n C V L'Yj'-f į> J) LtL - . t'JUs' j. ru^ai. pasiekę Snįurgąiniu^ ir 
tykojo patogios .valandos, idant 
užpuolus Vilnių32) .

Šiuo nieki jau ^lY°
apsireiškusi , ųęsantaijka tarp 
Lietuvos sukilėlių vadų^genero- 
lų ir jų nenoras kits kito klau
syti bei rėftįti. Aukščiausios 
Lietuvių Tautos Tarybos jpa- 
skirtas vyriausiuoju kanuomę- 
nės :vadui ir ^-KašČiušfcds pakel
tas generolu.. Jasiriškis buvo ’J aiškus respublikos šalininkas i r 
didžiumai bajorų 
smarkių pažiūrų, . i .iLd’rt'd’. < ..

I '♦»••• ■ . f t ' » , —'

DISTILIUOTI K DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
’ •» »;«*«., ,Atst°vas i A •.
Prudential • Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

aplinkinius kalnus, nuo kurių 
jie iš kanuolių ėmė smarkiai 
mušti miestą. Nesitikėdama ap- 
gįsianti miestą, ji per Žaliąjį 
Tiltą išėjo ūžnerėn, o ant ry
tojaus (rįgp. 12 d.) Vilnius 
atidarė vartus rūsams35).

Lietuvos sukilihiuį tuo už
duota didžiaušis smūgis, kuris 
nusprendė jo tolesnį likimą. 
Jos kariuomenė atskirta nuo 
Lenkų. Aiškus buvo ir Žemai
čių likimas, kuriuose sukili
mas, kaip matysime, buvo pla
čiai išsikerėjęs ir rusams ne
vieną kirtį sukirtęs. Apie Lie
tuvos paliuosavimą nebuvo ko 
nei svajoti, juo labiau, jog ir

. / v" t j i 1 L', • ‘Lenkuose sukilimui nekaip te
vyko.

. ■ ....................... - • ■

V. žemaičių kovos
Lietuvos sukilime ypač pa

garsėjo žemaičiai. Vieni jųjų 
pateko, kaipo ponų pastatytieji 
rekrutai ar savo ruoštu,. į ka
riuomenės pulkus, o kiti, įtaip 
kad šaukė juos balandžio 30 d. 
atsišaukimas, ' apsiginfdavę ra
gotinėmis, dalgiais ir kirviais, 
savaip gnu nė ši su rusais, ne
leido jų į-miestus ir kaimus, 
ėmė nelaisvei*! ir šiaip kur ga- 
lėj o, padėjo ’ sūva j ai kariuome-

V I 
' *

pat, 243—246.
pat, 256—257.

‘J

Jūsų 
Mėgiamoje 
, Pakelių, 
Krautuvėje

. ... . .f

ST1AIGNT BOU.RBON WHISXET • N PROOF • THIS WHISKEYIS 4 YEARS OLD • THE OLD dUAKER C0.r LAWREXCEBDKB, IRS.

Vaišės laukia jus, kai ragaujate 
OLD QUAKER Special Reserve!

li'.tl1

Jus negalite rasti turtingesnio skomo 
degtinės visoj Amerikoje! Kadangi.. • 
“OLD QUAK£R yra distiliuota iš premi- 

z i uotu ; grudų, skaitomų 
DERLIAbS VIRSUOTMIS!”

liudija
Čaršus Nepriklausomas Javų 
Ekspertas, 25 m. Chicagos Bd.- 

of Trade Narys.
, - . y. • ,

t/ f —

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. DRrO B’aszczvnskio
.......  i'-.’ '• ' ■. ‘ Gyduolės gaunamos 

vaistinėse; page lbės Jitrrs! BOROCYL Milte iai nuo niežo i-no, psrdi- 
deiio prakaitavimo. • p'-a >to kvapsnio ir užkrėl imo , odos j įšaukiančios 
atleto koją. JJOROęYL skystis lengvoms žaizdoms, nin perštėjimo,

i nudeg mbj ViuSžeidin-ų ir visokiu odos ligų

B0R0ęYL^ŪO!^ II- Ąšftland Avc.

Rerrikite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

■———11 i 11 ■
bridgeport roofing and 

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

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

, . apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALim 
Lumber Co.

LUMBER, millwork 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE 
. Tel. LAVVNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.

Ša ukit Tel. VICTORY 0066

i FOTOGRAFAS
CONRAD
VOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
f Tel. ENG. 5883-5840

• %4

o

Užtikrinti!
-wwvwvwww^^vwww.

- šnipįš-

\

181—182.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 Vai. vakaro. ,

34)
35)
36)

SMŪ:

perdaug 
p dabar 

kad pasakytume “kairysis” Tad 
tam 

Varšuvon siunčiamus

? iLt;-5 ke-

Ten
Ten 
Ten pat, 190.

(Bus daugiau)

kilę persai pastoja k

Te ve
"-r ’V *• '*■'*' *4j t. i 'A* «* :*’*» z ’ff

Bajorų vgi’dai, rąšiail ji* per 
tyčia 
žmones skundė jį Kasčiuškai. 
Šis, nenorėdamas bajorų 
stumti, -
vieton, baslį 
gen. Vielgor 

bai 
sireiškūs tinkamo 
bumo ir su 

ip.) prie,..,Jo ( AK«
ir 
pasitįkęip, bęvelyduun 
Šis nkšdęnkė jšSkyihūi ii* ..ftiąši- 
tenkifio palikluoju jam dalies 
kariuomenes..,.vedimu; su,, jąja jis a: ® į® 
/ i*41# -h'. Jin(netoli Ašmenos) smarkiai su- 
siremę su rusų, kariuomene. 
Matydajn& Vfeigorsitio iięsų- 
inanumą, jis nusiminęs apleido 
Lietuvą ir išvažiavo Varšiivoh. 
vėliau ir IČaščiuška įsitikinb 
Vielgorsltį esant netikus šukili- 
mui vesti ir rugpiučio pradžioje 
skyrė kitą generolą, Makra- 
nauskį,. bet šiam jau nebeteko 
nė Vilnius pašiekti33).

Dar pusę liepos mėn. rusai, 
kurie, Jasinskį atmušę, Salose 
tebestovėjo, mėgino Vilnių pa
imti. Mat, jie pa tynė Vielgorskį 
nedaug kariuomenės 7 Vilniuje 
palikus. "Liepos 19 d. nuo pie
tų pusės jie užpuolę Užupio, 
Aušros Vartų ir Stepono prie- 
miestes. Miesto valdyba (ma
gistratas) ir turtingieji gyven
tojai išbėgo užnerėn 
kio, priemiestėli. Rusai buvo 
jau įsiveržę Užupiu ir Aušros 
Vartų priemieštėn ir iš kelių 
šalių Šoko prie mūrų, stengda
miesi įsilaužti pro vartus, bet 
buvo atmušti. . Ritą dieną jie 

ciuška musų dąiūose. (1917 m. 
“Liet. Aid/)” “Laisv. Valandos” Nr. 
2).

■ 31) . Mošcicki. Dzieje, 
Jašinski, .,1.7.0—47$.

32) Dzieje, 203—206.
33) Ten .pat, 214—217, 238—247— Į 

252.

at- 
birzelio pradžioje jo 

paskyrė kitą vadovą, 
ti.’ . .

s bajorams la- 
generolui neap- :n.^! '..ūdų;. j*,,

_____ j vadovui.ga- 
inumo, šie veikiai 
aio. . Kariuomehe 

i juo ne- 
i Jasinskį. yjl" mųi ir

lUoJų jalui <

JO®-..
SKELBIMUOSE!
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CRANĖ COAL COMPANY 

5332 So. Lonjr Avenae 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WEST VlRGINIA Pocahontas . Miąe 
Rųn iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta.............................
Peyl^ant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI YRA A DAUG PIGESNI
BLACK BANP LljMP $10.25 

, H Sales tąksai ekstra, ,

PRADĖK .TAUPYTI
. ŠIANDIE

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.Nępadarykite „klaidoj kurią 

padarė šis tėvas!, Jeigu norL 
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomup- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis.. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ”

Ten atrasite kuodidžiausį pa- 
sirinkitrią ger ų namų Vpirkti 
ir greitai a surasite,, kostumer 
rijų „ sayo ųamui. parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuositet 
Kasdien peržiūrėkite Smiil? 
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite * ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus z ir 
savo .skelbimą. , . , 
Nebrangu ir labaf praktiška.

Nauddkitės ^NAUJIENŲ^ 
Smulkiais Skelbtinais!
Tel. CANAL 8500

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATIDN

1739 ŠO. HALSTED STREET
u 1. i u V>.»’ ■ l -

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

fe 5®

ŪK OF PRITEMS
KAINA 15 CENTŲ

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

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

Vardas

Adresas

Miestas

; Valstija
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Clevelando ir Ohio Žinios
NAUJIENOS, Chicago, UI.

... -L.-— .J ..... . „
Ketvirtadien., spalių 2, 1941

Iš lietuvių judėjimo.
Lietuvių Kultiirinio Darželio 

Sąjungos mėnesinis ’ susirinki
mas įvyko rugsėjo 22 dieną pa
prastoje vietoje. Susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet visgi li
ko aptarta daugelis svarbių rei
kalų. Kaip jau seniau buvau ra
šęs, Dr. J. T. Vitkus yra pri
sidėjęs su didele auka. Jis yra 
nupirkęs laistymo sistemai vi
sas galvukes,' kurios yra išve
džiotos po visą darželį ir, jas 
atsukus, galima visą darželi 
gražiai palaistyti. Tas įvedimas 
Dr. Vitkui kaštavo vienas kitas 
šimtas dolerių, o dabar pasiro
do, kad kaž kokie niekšai jau 
atsuko ir pavogė apie šešias de
šimt tų galvukių. Tai visgi yra 
nežmoniškas darbas. Dabar, jei
gu darželis vėl norės tą laisty
mo sistemą sutaisyti, tai vėl 
kaštuos daug pinigų.

Toliau tai buvo aptaria atei
nantis bankietas, kuris įvyks 
lapkričio 9 dieną Lietuvių salė
je. Kiek jau numatoma, tai ban
kietas bus geras ir šaunus, o 
įžanga tiktai vienas doleris.

Taipgi buvo pranešimas iš vi
sų darželių lygos, kad esąs labai 
didelis nepasitenkinimas dėlei 
to, kad daugelis tautų jau įsi
gijo gražius ir istorinius dirže
lius, o Ali American Gardeli 
visai atsilikęs, -— nieko dar nė
ra padaryta ir pinigų ant rankų 
neturi. Seniau WPA darbinin
kai padėjo darželius įrengti, tai 
buvo daug lengviau. Bet dabar 
WPA darbininkų negalima

Ii ir reikia visą darbą pravesti 
savo kaštais/All American Gar- 
den vadai/ gerą progą pramie
gojo ir darbo toliau nebegali 
varyti.

Taipgi buvo apkalbėta ir dau
gelis kitų dalykų, kurie rišasi 
su darželio reikalais. Susirinki
mas užsidarė apie dešimtą- va
landą vakaro.

Atvažiuoja Pirmyn choras.
Jau yra pranešta ir komite

tas tam darbui susiorganizavęs, 
kad lapkričio 16 dieną atvažiuos 
Pirmyn choras iš Chicagds ir 
pastatys scenoje operą Gar
nį e n miesto auditorijos maža
jame teatre, šis lošimas bus at
liktas per pasidarbavimą p. Ste
ponavičiaus, choro vado ir mo
kytojo. Likęs pelnas bus skiria
mas Liet. Kult. Darželiui. Vė
liau bus plačiai apie tai para
šyta.

Majoro rinkimai.
Rugsėjo 25 dieną Lietuvių 

Klubo (Frank J. Lausche for 
Mayor) valdyba turėjo susirin
kimą p. Muliolio ofise ir apta
rė, ką reiks veikti pagelbėjimui 
išrinkti Lausche Clevelando 
majoru. Nuo lietuvių bus pil
nas kooperavimas su demokra
tų partija ir demokratų parti
jos vadu p. R. T. Miller.

Lausche yra slavų tautybės 
žmcgus, Clevelande augęs ir 
teisėju buvęs per daugelį metų. 
Jo tėvai yra ateiviai. Tai yra 
pirmutinis kandidatas istorijo-

gau- je, kurio tėvai yra ateiviai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. ftuimkiti
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IB NAKTĮ 

Visi Tel YARDS 1741-1742 
W)5-(n S o. Hermitaga Aim.
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonu LAFAYETTE 9727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Laidotuvių Direktoriai

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

Su POVILU BALT >»>RU

NARIAI

1646 West 46th Street

YARds 1138
YARds 1139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYSTOS: 42-14 Kast l*Sth Street Tel. Pullman 1274

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wefltern Avė. ♦ Phone GROvehill 0142
1410 South 49th tourt, Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
______ _____________Telefonas YARDS 1419.___________________

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

Sėkmingas t politinis 
mitingas.

Rugsėjo 29 dieną įvyko masi
nis mitingas lietuvių salėje. Mi
tingas buvo surengtas pavary- 
mui agitacijos už “Lausche for 
Mayor“. Kadangi mitingas įvy
ko dieną prieš nominacijas, tai-^ 
ir publikos prisirinko daugiau, 
negu svetainėje galėjo tilpti. Ži
noma, visi norėjo išgirsti įv'ii 
rių nuomonių iš įvairių kandi
datų ir agitatorių. Taigi lietu
viai pasirodė gana gerai, su
rengdami tokį didelį i’ siaubin
gą politinį mitingą. Ir jeigu 
Lausche liks išrinktas majoru 
tai, žinoma, kad jis ir lietuvių 
nepamirš.

Susirinkimas ryšium sų Pir
myn choro atvykimu.

Rugsėjo 26 dieną pp. Wi’ke- 
lių namuose įvyko susirinkimas, 
į kurį buvo kviesta valdybos ir 
veikėjai iš visų vietos organi
zacijų aptarti, kaip sėkmingai 
butų galima viską paruošti dė' 
Pirmyn choro/ kuris atvažiuos 
statyti operą, ę a r m e n. Susi
rinkimas buvo skaitlingas ir en
tuziastiškas. Taigi, matyti, kad 
visi nori ir laukia Pirmyn cho
ro atvažiuojant.

Kunigužio “niurką'Mimai,
Vienas vietos kitatautis kuni

gas gavo ausinių nuo savo gero 
parapijono. Mat, gali būti geras 
katalikas arba kad ir dvasios 
vadas, bet turi prisilaikyti įsa
kymo, kuris sako, kad negali
ma svetimoteriauti. Kunigėlis, 
tu r būt, manė, jog gero para
pijono žmoną galima “pasisko
linti“. Tačiau žmonos vyras ki
taip galvojo: jis atlaidų neno
rėjo ir kunigui ausis aptai ė.

SLA 136 kuopos jubiliejus.
SLA 136 kuopa rengiasi šau

niam bankietui, kuris įvyks lap
kričio 23 dieną. Tai bus apvai
nikavimas 25 metų kuopos gy
vavimo. Visi atsilankę svečiai 
bus vaišinami kalakutųpietų-, 
mis. Taipgi žada dalyvauti ir 
vienas kitas iš Pild. Tarybos na
rių.

praneša, kad. busią p. J. Tube- 
lienė apsigyvenusi Clevėlahde. 
Tą progą suteikusi kažkokia 
amerikonka motelis, priimda
ma ją-į savo namus gyventi bei 
pampindama visą prągyvenimą. 
Tačiau “Pirva“ n pįU.ąįib to 
amerikonkos vardo nė pavardes 
įr nepaduoda adreso, kur p. Tu- 
belienė apsigyveno.

Čia niekb tokio nepapr.sto 
kad p. Tubeliene ąpsigyvenc 
Clevelande. Bet yrą kės tai ne 
paprasto, kad negąįį pasaky i 
kur apsigyveno. Amerikoje ne 
ra mados slėpti gyveninio vie
tos, jeigu žmogus' nįėko nesibi
jo ir niekam nčrą blogo pada< 
ręs; *' '

Vakaruškos
, Z » • -• ; t • 5 •

Lietuvių Piliečių klubas ve 
pradės vakaruškas rengti kas

{ 4’ 

penktadienį su spalių 5 (liepa 
Vakaruškose būna užkandžių ir 
gėrimų; taipgi ir muzika šo
kiams.

Nelaimių aukos.
4 ' \

Nuo pirmos dienos šių metų 
automobilių neląimėše jau žu
vo 91 asmuo. Pereitais metais 
iki to pat Miko biiyp žuvę 78 
asmenys. Nors policija ir deda 
pastangas nelaimėms sulaikyti 
tačiau vis- daugiau jų įvyksta.

Koncertą^.
Spalių 19 dieną “Į}įrvą“ ren

gia koncertą Lietuvių salėje. 
Programą pildys cjiięągiečiai iš 
p. Vanagaičio štabo. “Dirva“ sa
ko, kad tai bus pąminSjimas 
25 metų laikraščio gyvavimo.

Jonas Alekna grįžo iš dide
lės kelionės.

Vietos veikėjas Jopąs Alekna 
važinėjo po vakarines valstijas 
ir aplankė daugelį savo draugų 
b^i pažįstamų. Taipgi buvo už
sukęs ir į didžiulį New ’ York o 
miestą. Jonąą Jarus.

-----------------------------

M0NM0UTHr/‘ĮįL — Ęarton- 
ville ligoninėje,; mirė ūkininko 
Loren Hali žinomą.

Kam ta paslaptis?
Vietos savaitraštis “Dirva“

4884—Išeiginė suknelė. Sukirptos 
mierps. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48. .

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

LIETUVIAI DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

v• • ir'D* '•

Važiuodama^ j ligoninę par
sivežti jos kūną, Hali įvažiavo 
į tilto stulpą, automobilis at-1 
virto ir jį užmušė. 

1 ■ • ■ s
-■ .X— ................... . - ------------------' . -

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

ČM |deda 15 centų ir prašau
atsiųsti tnan pavyzdi No..—

i ■. • . • ,
Mferoa ,__ per krutinę
-Į rnr6 11 J r~TJ------------------------------v---------------- ■--------------------------T- -nr-TS

(Vardas ir pavardi)

(Adresas) I

(Miestas ir valstQa)

ŠAUNUS STYLIUS

Pasižymėjęs styliūs charakterizuoja naują 1942 m. Chevroletą, išleistą šiomis
dienomis į publiką. Tas pažymys tai jo stambumas—massiveness. Viršuj parodomas 
Special De Luxe Sport Sedan, erdvus, puošnus šešių pasažierių modelis. Vidus iš
taisytas pagal naujovinę madą.

Nauju stambumu, priduodan
čiu styliaus puošnumo, pasižy
mi 1942 m. Chevrolet, daugiau
sia parduodamas visoj šaly au
tomobilis. Taip sako kompani
jos inžinieriai. Naujasis karas 
teikiamas publikai trijų eilių 
arba rųšių — pradedant taupu
mo modeliu, kurs pralenkia vi 
sus pirmykščius modelius žemų 
kainų automobilių eilėje.. /

Kaip ir praeitais metais, nau
jasis karas šįmet prezentuoja- 
mas Master De Luxe ir Special 
De Luxe serijomis. Tas pats 
rūpestingumas, kuriuo pasižymi 
karo užbaigimas išory, matytis 
.taipgi viduje. Geras planavimas 
uarupino dailiausią ir patogiau
sią vidų.

Ratų bazė pasilieka ta pati, 
kaip ir 1941 m., būtent 116“. 
Tačiau styliaus planuotęjai pa
darė karo ilgį 195 7/8“, sukur

dami ilgą, žemą ir glotnų au
tomobilį, jungiantį lėkimo lini 
jas sų bendra stambumo išvaiz
da. " '

Priekinio fenderio braižyba 
teikia galimumo išlaikyti karo 
payiršį švarų iy šyęĮpų.

kadangi 1941 Chevroleto mo
toras turėjo didelį pasisekimą, 
tai naujame . 1942 m. modely 
įvesti tik maži patobulinimai. 
Ašies ir tairų mieros taipgi pa
silieka nepakeistos. Bendrai už
tikrintas 1941 m. ąąp,|oro dar 
bingumas arba n^ąuipąs.

tięmpoą yra vie
na nuo kitos, bendrai 54“ at- 
stumpjje/ ' ' ‘

Dį^osiiis stiprumą^ matyti 
bumpęriuoše it; ąps^uęoąę.

Lai$nio šviesos ir trunkc 
tankiėiia tapo pęrtąiąy|os, pril- 
taikant jas naujo karo stam
bumo išvaiždąl./'

Chevroleto hydrauliški brč- 
kiai, kuriuos išbandė pats lai
kas, dabar turi mechaniškai 
operuojamą stop-light švičįų. 
vietoj seniau hydrauliškai-ope- 
ruotos priemonės.

Vacuum-powered gear shift 
pasilieka.

žemiau įvardinti 1942 metų 
Chevrolet modeliai ir jų pada
liniai:

Flėeting Serija — Sportmas- 
ter ir Aerosedan.

Special De Luxe Serija -7~ 
Sport Sedan, Town Sedan, Fivc- 
Passenger Coupe, Business 
Coupe, /Cabriolet ir Station 
Wągbn.

Master De Luxe Serija — 
Sport Sedan, Town Sedan, Five- 
Passenger Coupe, Business 
Coupė, Coupe Pickup ir Sedan 
Delivery.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugi jos ~ Nariai. _____

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutarti. 
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 
Subatoi nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagąl sutartį.

Dr. F. Pulsucki 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

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 TR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis > 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2121

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRI ISIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

DR. STRIKOUIS
Gvdytolas ir Chirurgas 
Ofisas 4S4S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi papai susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

Ofiso Tel. HFMlock 5524
Rez. Tol. HEMlock 16*3

Ėmergenev; MIDwav 0001

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

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

DR, C. Z. VFZFL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
'■ 4arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser'.doj pagaį 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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

— Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

• Phone YARDS 1373

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALnmet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VTCtory

gs mĮĮk ifsefff
SPftCADSt SUCCSI TOASTSl 

MBLTS PBUfBCTLYl

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patvręs gydytojas chi- 
ftorčas ir akušeris. • /

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
wru. moterų ir vaikų .pagal nąu- 
ieii«?ius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. isth St. "et"’* St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr Maijriro
4631 SnTT’TH ASHLAND A VE.

Ofiso valandos:
N”o 10 iki 12 diena, 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. Dearbom St 
Kamb. 143L1434-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.

REMKITE TUOS. KURIE
4 GARSINASI 

“NAUJIENOSE”



Ketyirtadien., spalių 2, 1941 
‘f

NAUJIENOS. Chicago, Dl.
----------- ............. ...........................--------- -----

KEISTWIW PROTESTAS PRIEŠ K(K 
MtJNISTV ŠEIMININKAVIMĄ KLUBE

. .. : . d : ■ f ’’ ' v ' **• '% - v ' ■

Ir Prieš Keistučip Choro Ignoravimą

.•M-

i

— Skaitytojų Balsai —
* ■ • • ' > ** ’ ’ *

Penktadienį, rųgs. 26 dieną, 
Hollywood Inn, įvyko Keistu
čio Kliubd valdybos ir komisi
jų susirinkimas. Atsilankė visi 
nariai.

Biznio komisijos/ nariai ra
portavo, kad paėmė Kanklių 
Chorą pildyti programą Keis
tučio metiniam parengime, ne
žiūrint to, kad kliubas turi sa
vo chorą, kuris komisijai žinant 
mokinosi nuo pavasario .opere
tę, kad tik galėtų perstatyti ją 
šiame parengime.

Bet k-ja, nenorėdama duo
ti progą savo Keistučio Chorui 
tyčiom trugdė 'jo kvietimą šį 
programą pildyti. Tik kai jau 
matė, kad choras nebeturės lai
ko prisiruošti prie šio parengi
mo, tai tada davė jam pakvie
timą. Duodami pakvietimą, jie 
aiškiai pasakė, kad nenori, kad 
choras statytų trijų veiksmų, 
lietuviškos, žmonėms tinkamos, 
ir kultūringos, operetės, bet kad 
loštų kokią ten vieno 
komediją — “Moterų 
toją”.

Mat, komisija buvo
čius duoti Kanklių Chorui tai 
pildyti ir taip atsitiko. Tai bus 
“30 metų Jubiliejus — su trum- 

. pa vieno veiksmo komedijike.
Toliau kilo klausimai* ir dis

kusijos bilų išmokėjimų, apie ką 
buvo kilę nesusipratimų. Klau
simas buvo išrištas ir bilos bus 
išmokėtos.

rys turi kęturis dolerius, kurie 
liko nuo kokio ten vakarėlio 
net du metai atgal ir kad jie 
priguli visiems nąriams. Tad, 
prašė, kad tįę keturi dolerįai 
butų atiduoti Jdiubo chorui. 
Bet — komunįstai net iš čeba- 
tų iššoko tai išgirdę, ir tuoj rei- 
kaįavo tuos $4.00 pragerėti. Ka
dangi jų buvo didesnė pusė, tai 
ir paliko ta maža suma jiems 
“prisisotinti pilvus degtine ir 
alum.

Alkoholiui — Ne Chorui

■........................Lo’'' ••■■■ ‘ ‘ r* . ."'Y' •;

Diena Iš Dienos
Išsięąję Leidimus

(CU1CAGOJE)
Wijlįąių E. Skripe, 21, su Dp 

ris Cl|inelĮ, 19

veiksmo
Medžio-

nusista-
* «...<*

Tai pasirodė kokie pigios ver
tės patriotai tie žmonės yra. 
Geri nariai nebūtų reikalavę 
pragerti tuos pinigus. Butų sa
kę, “Atiduokime Keistučio C|w- 
ruį, nes tai yra musų chdras, 
musų lietuviškas jaunimas, mu
sų sūnus ir dukrelės! Lai jie 
plečia lietuviškumą, Lietuvos 
kultūrą, dainas, muziką! Ten 
yra jaunas, neseniai pradėtas 
auginti choras. Pądėkim tiems 
jaunuoliams, nes pradžia yra 
sunki — finansiškai ir narių 
skaičium. Atiduokime jiems 
tuos pinigus!!“

Bet ne! Mat, choras nėra ko
munistiškas, bet susidėjęs iš 
gerų lietuvių jaunuolių ir ko
munistams netinka — o dėl to 
jie ir neremia tų jaunuolių ir 
jų darbuotės. - \

Tikimės, kad tie musų “pi
gios vertės patriotai“ komunis
tai susilauks atlyginimo, kurio 
užsipelno.

“Iš Keistutiečių”.

Reikaląujji
Per^jį,

Ęvą ą, Pąrąo nųp Vippent 
Dargd

Gauna
Perąįpra#

Olga Ządraųskąjs ųųo Ąlęx Zą-
_ “ ' - ’ 0? '-r ■ /-i ■draustas

•Wm. A. Popeli Diena 
Praėjo Pasekmingai

Šiandien Jos 
Gimtadienis 

’ -.1- ■! . ■ r ■ ■. '

Visi Grybauja. ( 
Ir Visiems Sekasi

---------------------------- -

Tąmas / M^ęnis ir 4 Waltę;' 
Carlsonas, Chicagus Pašto 2-ros 
kliasos siuntinių šuperviso'rius 
parsivežė tiek ^rybų, kad pa
kaks visiems metams.

Nemaž jąųs parsivežė grybų 
Mr. ir Mrs. Chįnstonąi, Anta
nas ir Ona Lukošiai, Ben Sur- 
vill ir Alex Miller, Tauras ir 
Dundulis, ir A. Grigoniai, 
Wm. ir Ąnną Putrimai ir ki
ti visį, kurie grybavo.

— Steponas.

CLASSIFIED ADS
- - - -

> FARMSjFOR SALE 
Ūkiai Para *

30 AKRŲ FARMA. 2 mylios 
šiaurės rytuose nuo Baroda. Trobe
siai, elektra, akmens kelias, arti 
mokyklos, miestelio, Falak. Route 
1, Box • 147, Baroda, Mich.

HELP WANTED-MĄLE-FEMĄLE

$4 Reikalas
i < > ’ .

Baigiant susirinkimą, p. Alek-
siunas pranešė, kad vienas na-

LAtJRINAS VILKAS
Persiskyrė su šiuo pasau- 

i liu rugsėjo 30 d. 2:40 vai. ry- 
| to 1941 m., sulaukęs pusės T amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
| Trakų apskr., Stakliškių par., 
| Noreikiškių kaime. Amerikoj 
I išgyveno 36 metus. Paliko 
■ dideliame nuliudime moterį 

Rozaliją, po tėvai? Bricaitę, 
dukterį Stanislavą ir žentą 
Kazimierą Mernikus, 2 sū
nūs, Vaclovą ir marčią Mar- 

, garet, ir Edwardą, 3 anukus, 
Laurence ir Rosemary Vil
kus ir Mar8aret Mėmikas, 
brolį Zigmontą ir brolienę 
Juzefą ir 'Tų šeimą, švogerį 
Stanislovą Bricą, švogerką 
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.J-

Laidotuvės įvyks penkta- 
| dienį, spalio 3 d. 8:00 vai. 
g ryto iš namų į šv. Jurgio .pą- 
I rapijos bažnyčią, kurioje at- 
I šibus gedulingos pamaldos už 
g velionio sielą, o iš ten bus 
| nulydėtas į Šv. Kazipiiero ka- 
h pines.

Visi a. a. Ląurino Vilko 
I giminės, draugąi ir pažįsta- 
| mi esat nuoširdžiai kviečia- 
I mi dalyvauti laidotuvėse ir 
| suteikti jam paskutinį patąr- 
| navimą ir atsisveikinimą.
| Nuliūdę liekame: žmona, 
| Duktė, Suųus, Žentas, Anu- 
| kai, Brolis, Brolienės ir kitos 
| Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai- 
I dotuvių direkt. A. Phillips, 
| Tel. Yards 4908.
’J

CSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTX:
5 I I n n a Gėlės Mylintiems 
t i I U U A Vestuvėms, Ban- v I I |1 O flkietams, Laidotu- 
H V I 1 U fi vėms, Papuoši-*

• - . mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Ayenue,

Phone LAFAYETTE 5800 '

H 
H

H 
H

JONAS STAPĄNĄVIČIUS 
gyveno 11127 S. Langley avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo1 30 dieną 1:40 valandą 
ryto 1941 m., sulaukęs 25 m. 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Marijoną, po tė
vais Burcaitę, 2 broliu, Juo
zapą ir Bruno, ciocę Oną Yau- 
nikaifienę ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas 
Lachavičiaus koplyčioj, 44 E. 
108th St., Roseląnde.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 4 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Stapanavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Motina, 
Broliąi, Ciocė ir kiti Gbpipės, 
Draugai ir Pažįstami.

Patarnauja Laid. Direkt. Lą- 
chavičiųs ir Sunai. Tel. PUL1- 
man 1270, CANal 2515.

*

* * *
K 
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KVIETKININKASf '
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7808 ’»

h
H
H
h -r.-  --E- _

ZUZANĄ CICĖNAS, 
po tėvais Laucuvenaitė 

Gyveno 3843 W/ 66th St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 30 dięną 6:00 valandą 
vakaro 1941 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoje. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

• Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris, Helen Clements ir 
Sofiją Oppelt, žentą Clarence 
ir 4 anūkes: Gloria, Arline, 
Margaret ir Mariona ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas J. 
F. Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Herfnitage Avė.

Laidotuvės įvyks šęštądįenį, 
spalio 4 dieną, 8:30 vąl. ryto 
is koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj atąibus 

. gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines. 

, Visi A. A. Zuzanos Cicėnas 
giminės, draugai ir' pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteig
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lekame: Dukterys, 
Žfiptai, Anūkės, Gimines, Drau
gai ir Pažįstami.

Patarnauja Laid. Dir. J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

------------- --------
REMKITE TUOS, KURIE

GARSINASI

• ‘ TO RENT—yVANTED >.
* ___ Į , Ieško Renduotf"

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

RENDAI 2 KAMBARIAI. Karšto 
vandens šiluma, uždarytas porčius, 
randasi adresu 3554 Š/ Emerald av.

Sutraukė Nemažai žmonių
Rugsėjo 28-tą d., įvyko taip 

vadinama “Wm. A. Popeli Die
na”, Justino Matkevičiaus" (Su- 
dents Grove) Darže, 6600 W. 
lllth Street.

Diena pasitaikė šalta ir kai- 
kurie piknikai buvo atšaukti, 
bet Wm. A. Popeli piknikas įvy
ko. Buvo pusėtinai sėkmingas. 
Suvažiavo ne tik chicagiečiai, 
bet buvo svečių ir iš kitų mie-

Amerikoj Gimęs
. . • > . • • ■ I •

Nežinau kokios pasekmės bu
vo iš finansinio atžvilgio, bet 
iš moralio atžvilgio — daug'

Wm. A. Popeli įrodė, kad jo 
draugai yra su juom i? jį/i'e- 
mia. Wm. Popeli, nors Ameri
koj gimęs lietuvis, laisvai var
toja lietuvių kalbą ir visais at
žvilgiais remia lietuvius. Jis su- 
prgąuizavo^Ęęįąhtąiį, Rū
dininkų Sąjungą ir ...Mięhvest' 
Fishing and Hunting Kliuibą. 
Jis daug 'veikia politikoje ir kai 
kada pasako daug teisybės.

Dovanas Dalins Sekmadienį
Beje, skirtų dovanų padalini

mas piknike neįvyko, bet įvyks 
sekantį sekmadienį, spalių 5-tą 
d., Wm. A. Popeli svetainėje^ 
4756 So. Western Avė,

20 Naujų Mokytojų 
Ciceroj

CICERO. — Cicero* apšvietos 
taryba praneša, kad šiam se
mestrui paėmė 2,0 naujų moky
tojų pradinėms mokykloms. Jų 
tarpe nėra nei vienos lietuvai
tės, nors daugelis jų yra baigę 
mokytojų kursus ir yra pasi
ruošę tai profesijai.

Carlin’ą Nubaudė 
Kalėjimu

Kriminalis teisėjas Dunne 
teisė kalėj iman nuo metų 
10, 41 m. chicagietį Francis 
ginald Carlin’ą, kuris prisipaži
no išeikvojęs $106,000 apdrau- 
dos bendrovės pinigų. Jisai ne
turėjo kuo nei advokatą pasi
samdyti.

na
iki 
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G^rlaąsi pipkinjaĮ 
Chicagoje

JUS NUSTATOTE SAVĄ 
KAINĄ

1933 
1933 
1934 
1934 
1935 
1935 
19?3 
1936 
1937
1933

KĄlNĄ
Sedan
Sedan

CKfcvrolėt
Plymouth
Chevrolet Sedan
Chevrolet Coupe
Plymouth 
Chevrolet 
Olds Coupe ......
Plymouth SetĮąn .....
Dodge Sedan ............
Olds Sedan f. ............

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOtO—PLYMOUTH

t 1143 Diversey
Atdara vakarais Ir sekmadieniais

Sedan
Sėdau

.? 
9 

? 
? 
? 
? 
? 
9
9 
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Photo by Cyn.al Studio 
(Jeų^yįęvę Ęųibaitė

TOWN,OF LAKĘ. — $iąn- 
dien, spalių 2-rą studentei Ge- 
nevieve Burbaitei sukanka ly
giai 16 metų. amžiaus.

Jos tėvai. Gregory ir Stella 
Burbai, kuriuodu operuoja di
delę moteriškų rūbų (furkautų 
ir suknių) siuvyklą ties 1857 
W. 47th stręet, gražiai auklė
ja ir mokslina savo dukrytę.

Ji 
kos 
te.

Lietuvos ųnivepsite 
tas galės veikti

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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Namas su tavemo bizniu, priešais 

didėlės dirbtuvės, kaina $4900.00 J- 
mokėti $500, kitus kaip rendą. Mai
nys ant kitokio namo, pridės cash. 
Priims 
Turime

yra grakšti ir pavasaris- 
nuotaikos tipinga lietuvai- 

' -- Jos Draugė.
(Sp.)

Sekmadienį
Humboldparkiečių
Išvažiavimas
v Jeffersoų Miškuose

NORTH SIDE. —< Humboldt 
Parko Lietuvių Politikos Kliu- 

: . ./ • t

bas yra sumanęs šį sekmadie
nį, spalių 5-tą, surengti rude
ninį išvažiavimą Jefferson miš
ke, prię telsitynjlį? Central ave- 
nues.

Visi, yra kviečiami dalyvauti. 
Ir • *nepamirškit&l 'draiigak'- k^d 
humboldtpahkiečiai' visuomet at
lieka savo (ižd’ttč'tiš kuogeriau- 
siai ir ątsUapkiį^i^į publikai už
tikrina rsipagųs laikus. Kviečia, 
už komisiją, A. L.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
30 d. — Dr. Maceinos kvieti
mą užimti docento vietą Kau
no universitete pasirašė aukš
tesniojo mokslo departamento 
direktorius Dr. A. Juška.

Iš šio rašto Berlyne gyvenan
tieji lietuviai daro išvadų, jog 
vokiečių valdžia leis Kauno uni
versitetui veikti.

Praeitą mėnesį universiteto 
profesorių delegacija lankėsi pas 
nacių komisarą ir prašė, kad 
neuždarytų vieninteles lietuvių 
mokslo įstaigos.

Liepė sumažinti šal 
dytuvų gaminimą.

rūgs.
lie
su-

mc

WASHINGTON, D. C 
30 d. — Valdžia šiandien 
pe šaldytuvų gamintojams 
mažinti gamybą 43.2%.

Manoma, kad ateinančiais 
tais šaldytuvų gaminimas
dar labiau suvaržytas, šaldytu
vams reikalinga žalia medžiaga 
yra reikalinga kitiems dalykams 
gaminti1.

>e Apskaičiubjatna, kad apie 
'45,00.0'’daffeininkų pasiliks be 
darbo dėl šio pirmenybių tvar
kytojo Nelson nutarimo.

— Paragvajuj prasidėję 
ramumai plečiasi.

ne-

HELP WANTED—FEMALĘ

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

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI
' REIKALINGAS

DARBININKAS, 
' mokąs linotype ir rankų 

darbą. Tuoj atsiliepkite. 
Box 2521. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS house 
man. Kreipkitės: Housekeepers ofi
sas, Bismark Hotel, 171 W. Rand- 
olph St.

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. Ębert.

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

COMBINATION naktinis., darbi
ninkas. Turi .mokėti draivinti vi
sų išdirbysčitį 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

6921 S.

lotus už pirmą įmokėjimą. 
visokių kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS
Western avė. REP. 3713.

MŪRINĖ KRAUTUVĖ ir gyventi 
kambariai. 2 rendauninkai. Karšto 
vandens šilima. Elektra. 2 lotai, 50 
xl25. 8 kambariai ir štoras. Puikiam 
stovyj. Nebrangiai. 2901 S. Throop 
St. Savininkas. ABErdeen 0558.

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

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

Hemlock 8300

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

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

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

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

PAUL M. SMITE & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisaii Pardavimui

ĮMOKĖDAMI CASH— 
.už • rthrandus sutaupysite nuo 40 
iMb^'0%'. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar .rąžykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SCHOOLS AND 1NSTRUCT1ONS

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dieų- 

' ' raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS Padedą viĮiaueias pasaulines šinia*. 
NAUJIENOSE rasite neoenzuruotų šinių M Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenųmęrata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje

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

PASIRENDUOJA tavernas;
fiksčeriai, svetainė, 4 kambariai 
gyvenimui, arba parduosiu visą 
prapertę. 4415 S. Wood St.

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

7121 So. Halsted St.

RĘNDUOJASI ŠTORAS su ta
vernos fikčeriais. Renda nedidelė. 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų.

3259 So. Union Avė.

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

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

[darbo? bavam užtikrinimui išmoKl-
----  . te welding, kaip amatą. Geras mo- 
visį ’ kestis xveidenams, šalis reikalauja 

•welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys 
dualiai.

Pradėkite bet 
tikrai mokiname 
valdo ir operuoja patyręs vveldens. 
Didelis reikalavimas welderių. Die 
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telelonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELD1NG SCHOOp 

5428 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 005b

mokinama^ *;.divi-
kurįuo laiku. Mes 
jus. Šią mokyklą

FINANCĘ AND LOANS 
Finansai ir Paskolos•■■■' .••‘'.t';- • ‘U

NAUJlENOMS-pinigų. .lųskiu Uuo antrai ui K

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS PARDAVIMUI TAVERNA pigiai. 
6 kambariai, Štvmo šilima. 1239 W» 
69th St. ’ V

BRIGHTON PARKE RENDON 
krautuvė, karštu vandeniu apšildo
ma. Tinka visokiam bizniui, 3970 
Archer Avė. Matykite F. Sabaliaus
kas, 2957 W. Pershing Road.

RESTORANAS JR TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Išvykstu 
į armiją. Dėl informacijų šaukite 
PROspect 6997.

K •

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate, biznyje 
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ 
spaustuvė- yra pasiruošusi jums patarnauti, 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinaĮpiaųsios.

SUSIRINKIMAI

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmokėjimais
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
.and LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO.
2202, W. Cermak Rd. 

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

•flKIH!''!

ir jums reikia atsispausdinti bi- 
M

Atliks

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS
f ■ • x ■ * . f < * » f

NAUJIENOS
1739 $o. Halsted St. Canal 8500

MORNING STAR Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą spalio 2 d. 
8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 
3800 W. Armitage avė. Visi nariai 
privalote būti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. —M. ChepuI, rašt.

ROSELANDP LIETUVIŲ Kul
tūros ^Draugijos mėnesinis susirin- 
kimąs įvyks ketvirtadienį, spalio 
2 d., 7:30 vai. vak. Darb. svetainėj, 
10413 S.'Michigan avenue.

S. Rilis, rast

ANIMALS—DOGS—B1RDS—PET» 
Gyvuliai—Sunyš—Paukščiai eta.

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.

SLA 134-tos kuopos susirinki
mas įvyks spalio 2 d. Sandaros 
svet., 840 W. 33-čia gątve, 8 vai. 
vakare. Visas nares kviečiu atsi
lankyti; nes yra daug svarbių rei
kalų. —K. Katkevičienė, sekt.

COAL-rW0OD—OIL
Anglys—Malkos Ąįiejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7Y4C galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

6^c gal. 400 gal. kiekiais/*
A & E OIL CO.

7653 S. Laflin STE. 03?Q
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujien* s 
yra naudingos.

FURNITURE-F1XTURE FOR-3ĄLE

PARPAVIMŲI OFFMAN prosy- 
mui mašina 4 metų senumo. Parsi
duoda pigiai. Išėjo iš biznio. 595J4 

' S. Troy St.

L?4»Hia^uaix-.t.• • .i ■. - ■••• -
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LABAI SUNKIAI DIRBO, BET PAS JASIN- 
SKĄ NIEKO NELAIMĖJO

Šitie Vagys Visai Neturėjo Giliukio
Keli darbštus vagiliai nutarė 

apkraustyti J. Jasinsko maisto 
krautuvę, adresu 5258 South 
Union avenue.

Per priekines duris įsilaužti 
butų buvę kaip ir patogiausia 
bet Union avenue diug au o 
mobilių važiuoja, daug vaikš
čioja, tad pavojinga.

jei butų žinoję!
Apžiūrėję, namą iš visų pu

sių, vagys nutarė, kad praktiš 
klausias būdas vidun įsigauti 
yra per užpakalines duris krau-

Kursai Smulkiems 
Biznieriams Apie 
Karo Kontraktus

Kadangi jos buvo apsaug. tos 
feležinemis štangomis, tai plė
šikams reikėjo vieną paskui ki
tą tas štangas nupjauti, 
turėjo piuklą. bet visgi 
buvo nemažai.

Tani 
darbo

Užtruks Aštuonias Savaites; 
Nemokami

Smulkiems biznieriams, ypač 
mažų dirbtuvių savininkams su
pažindinti su ginklų programo 
reikalavimais, Chicagoje yra 
įvedami specialiai aštuonių sa
vaičių kursai. Po paskaitą kas 
savaitę skaitys valdžios atsto
vai, artimai sušipažinę su vi
sais ginklavimo reikalais.
Kaip Kontraktus Gauti,
Jie praneš biznieriams 

gauti karo kontraktus,
gauti finansinės pagalbos iš val
džios dirbtuvėms padidinti, ku
rias medžiagas valdžia 
kaip gauti sub-kontraktų 
dėsnių dirbtuvių, etc.

Kursus rengia majoro 
suorganizuotas Chicagos
mission On Nat. Defęnse ben
drai su Illinois Institute of 
Technology. Juos ves prof. J. 
I. Yellott, Instituto inžinerijos 
skyriaus viršininkas.

Kas Antradienį
Kursai įvyks kas antradienį, 

pradedant spalių 14, ad. 176 W. 
Washington street.

Visi biznieriai ir smulkus pra
monininkai yra raginami 
lankyti.

Etc.

IEŠKO GOLFISTĖS ŽMOGŽUDŽIŲ PIRŠTŲ NUOSPAUDŲ

»; »

4

Sekliai apžiūri Marion Miley, garsiosios golfistės, miegamąjį, kur ji sek
madienio naktį buvo nežinomų banditų nušauta. Policija ■ ieško piktadarių pirš
tų nuospaudų., ,kaip

Galingas Dalykas 
Tie Pinigai! Ir Mal
das Kontroliuoja
Tai štai kodėl kai kurie “čys- 

čiuj*’ ilgai vargsta

VAKAR CHICAGOJE

Netikė'a kliūtis
Pasiekę pačias dmis, jie tu- 

iėjo išimti stiklą. Bet ši ope
racija nepasisekė gerai atlik!i 
Stiklas sjd ižo ir sukė’ė didelį 
1 ildesj. Kadangi k: imynai atx 
rodė surr.i ę, tai vagiliai tru- 
] utį lukterėjo ir tada bandė įsi- 
gt-’ti vidun. Bet už durų pasi
taikė netikėta kliūtis.

Mat, jos buvo nevartojamos 
ir krautuvės pusėje prie jų 
stovėjo didžiulis šaldytuvas.

Daug prakaito
Piktadariai turbut gerokai 

nusiminė, bet nusprendę, kad 
įdėjus daug darbo štangas nu
pjauti, butų negera viską pa
mesti be grobio, ir tada ėmė 
gręžti skylę šaldytuve, čia tai 
tikrai reikėjo prakaito, nes šal
dytuvo sienos buvo labai sto
ros ir gerai insuliuotos.

Mažai naudos
Kalinėdami, pjaustydami

giliai visai užmiršo apie mie
gančius kaimynus, bet triukš
mas kai kuriuos pažadino. Pa
stebėję kas darosi prie Jasins- 
kų krautuvės, jie pašaukė poli
ciją. Vagys betgi dingo kai tik 
pajuto, kad mėlynšvarkiai at
važiuoja. Daug dirbo, daug 
vargo, bet turėjo dumti be jo
kio grobio.

Jasinskiu reikėjo atsiskirti su 
keliais doleriais šaldytuvą užlo
pyti ir duris naujomis štango
mis aprūpinti, bet jis save svei
kina gerai padaręs, kad šaldy
tuvą prie tų durų pastatė. —M.

varzo;
iš di-

Kelly
Com-

Už Mandagumą Ir 
Atsargumą Galite 
Gauti Premiją
Dalina

va-

Mirė Jaunas

J. Steponavičius

Valdžiai Reikia SLA 336 Kp., Kviečia 
Kitas Kuopas Į 
Smagų Vakarėlį

uos

Paskaitos, Šokių 
Pamokos, Konkursai 
Kareiviams

žinios iš “Service Men’s 
Centro”

U. S. kareiviai ir juri- 
vizi-
pro

i kviečiami sustoti 
Service Men’s Cen-

Visi 
ninkai, atvykę Chicagon 
tui arba pravažiuodami 
miestą, yra 
Chicago “1 
ter”, 176 West Washington st. 
— taip vadinamam ‘Kareivių’ 
Kliube”.

Po $5, $10 
jau žinote
Chicagoje dabar yra 

“Mandagumo Savaitė”. Miestas 
nori priminti ir važiuojantiems 
automobiliu ir pekštiems, kad 
būdami atsargus gatvėse, man
dagus, ir husileisdami kitiems 
automobilistams ' ir 
siems, visi išvengę bereikalin
gų nelaimių, sužeidimų ir mir-! 
čių.

Kaip Ieško “Mandagiųjų”
“Savaitės” proga Chicagos 

Motor Kliubas, ir įvairus laik
raščiai, taipgi kitos įstaigos, da
lina pinigines dovanas. Tų įstai
gų atstovai važinėja po mie
stą ir nužiūrėję atsargų auto
mobilistą jie jį sekioja iki per
sitikrina jo mandagumu, ir ta
da įteikia jam piniginę dovaną. 
Kai kurios 'dovanos siekia $5, 
kitos $10, o vienas laikraštis 
duoda $20.

Taigi, mandagumas visuomet 
apsimoka, bet šią savaitę mo
ka ypatingai gerus dividendus.

Kaip

Nemokami šokiai
Ten kas šeštadienį yra ren

giami nemokami 
viams. k

Ten bet kokią

šokiai karei-

Buvo 25 Metų Amžiaus
Sulaukęs vos 25 metų am

žiaus miesto ligoninėje, mirė 
chicagietis Jonas Steponavičius, 
11127 South Langley avenue. 
Velionis sirgę ilgą laiką.

Jisai buvo sūnūs Marijonos 
Burcaitės Steponavičienės (tė
vas miręs). Paliko du brolius, 
Juozapą ir Bruno, tetą Oną Yan- 
nikaitienę ir kitus gimines. Už
siėmimu buvo darbininkas.

Jaunuolio kūnas yra pašar
votas Lachavičiaus Roselando 
koplyčioje, 44 East 108th st., 
iš kur bus laidojamas šeštadie
nio rytą į šv. Kazimiero 
nes.

kapi-

Chicagoj Virš 
1100,000 Automobilių

Rugsėjo 30 Chicagoj buvo 
581,484 keleiviniai automobiliai 
ir 60,000 įvairių trokų, viso virš 
640,000 automobilių. Arklinių 
vežimų buvo 1,098, motorciklių
1,167. , /

Mokesčiais miestas surinko 
$5,768,000, apie $300,000 dau 
giau negu pernai.

• Du maskuoti banditai žiau
riai kankino ir mušė chicagic- 
tį Frank Arrigo ir kitus jo šei
mynos narius, iki privertė juos 
išduoti kur turi paslėpę pini
gus. Pabėgo pasiėmę $900. Ar
rigo šeima gyvena ad‘. 7637 S. 
Park avenue.

Nereikėtų stebėtis, jei kokiu 
nors budu dasigavę į skaistyk
lą, taip vadinamą “čysčių”, iš
girstumėt tokį pasikalbėjimą:

Nuo pasaulio . nedorybių ir 
nuodėmių valoma gero katali
ko vėle klausia skaistyklos vir
šininko:

“Kodėl mene čia taip ilgai 
laikote? Rodos, nenusidėjau 
taip, datig. Kodėl neleidžiat į 
dangų?”

Perdėtinis jam atsako:
“Tavo giminės žemėje netu

ri užtektinai pinigų mišias už
pirkti tavo intencijai. Jie ne
moka užtektinai klebonui. Kiti 
moka daugiau”.

Taip visas dalykas atrodo iŠ 
incidento vienoj senos Chica
gos lietuvių kolonijos parapi
joje.

Pereitais metais rugsėjo mė
nesį mirė tos parapijos narys. 
Jo našlė kelias savaites iš anks
to nuėjo į kleboniją ir užsakė 
mišias velionio mirties sukak
tuvių dienai. Dvasiškis kleboni
joje priėmė pinigus — mote
riškė jam tiek davė, kiek jis 
prašė ir jis įrašė mišias į 
kią tai knygą.

Užsakė bažnyčioj
Velionio našlė tikrina,

jos buvo ir bažnyčioj užsaky
tos, ir apie jas išgirdę kaimy
nai ruošėsi mišiose dalyvauti.

Atėjo mišių diena. Sutartu 
laiku, 7:45 vai, ryto, velionio 
šeimyna ir būrelis kitų maldi
ninkų susirinko bažnyčioje pa
maldų išklausyti, bet nustebo 
išgirdę, kad jos laikomos už 
visai kitą žmogų.

Tada našlė, bažnyčios para- 
pįjonė per 35 įimtus, nuėjo po 
pamaldų klebonijon klausti ka
me dalykas.

Kaip galėjo būti
Ten buvęs dvasiškis 

aiškintis. Vėliau atėjo ir 
nas. Norėdami taktiškai 
sipratimą išaiškinti, jie

mergina, 
1925 W. 
nuodingų

• Iš N. Dubrowo gasolino 
stoties, 5656 S. Racine avenue, 
plėšikai pasivogė $325 vertės 
padangų, šildytuvų, kitokių reik
menų ir gasolino.

• Susiginčijęs su 
23 metų John Patyk, 
17th street, pribėrė
miltelių žiurkėms naikinti į stik
lą alaus ir jį išgėrė. Guli ligo
ninėje, ir pasveiks.

O Bute ties 726 Roscoe st., 
buvo atrasta negyva 68 metų 
moteriškė Catherine Peretton. 
Atrodo, kad ji nusižudė.

• Eidamas gatve prie 61- 
mos Vr Haįsted ištaigiai mirė 
72 metų chicagietis J. E. 
Grimms, adresas nežinomas-

• Sprogimas chemijos labo
ratorijoje River Forest mokyk
loj apiplikino dvi mokines, 
Betty Wagar, 1246 S. 16th avė , 
Maywood, ir Patricia Barton, 
713 Forest avenue, River Fo
rest. Pirmąjai sprogime buvo 
nulaužta ranka.

• Apskričio teismas priteisė 
Chicagos miestą sumokėti $15,- 
000 5<į m. gyventojui Morris 
Rich, 2655 Thomas street. 10 
metų atgal jisai buvov* sunkiai 
sužeistas kanalizacijos sprogime 
prie 13-tos ir Spaulding avenue.

• * Kriminalis teismas trau
kia atsakomybėn aludininką 
Ben Rosen, 1700 Roosevelt Rd. 
Jisai kaltinamas nužudymu 26 
m. chicafeiečio Edward Parks, 
1840 Fillmore St.

Sekmadienį Rengia “Bunco- 
Kortų Party”

SLA 336-toji kuopa, jauniau
sia SLA šeimos narė Chicago
je, kviečia visų kitų kuopų na
rius ir kitus savo draugus ne
patingėti sekmadienį atsilanky- 

I ti į jos rengiamą vakarėlį.
. prieangyje (prie Jackson ir ■

i Dearborn, Dearborn pusėje) at- 
I rasite iškabintą ilgą sąrašą įvai-1 
rių mechanikų, amatininkų i ir 
profesionalų, kurių reikia vai 
diškiems darbams.

Algos 4’,600
Valdžia ieškoji darbininkų 

Rock Jsland arsenalui, karpen- 
terių, 
įvairių klerkų, braižytojų, che
mikų, stenpgrąfų,,. ^tc. Algos 
nuo $5.00 į diehąz'iki $4,600 j 
metus, atsižvelgiant į 

> Aplikacijas galima 
Civil Service raštinėj 
pašte.
j«. _

Bowman Atidaro 
Naują Pieninę

■ . , - - M-,' __________

Rengia Priėmimą Publikai; 
t Įžanga Nemokama 

z
Pirmadienį, spalių 6 d., Bow- 

man pieno firma atidaro nau
ją pieninę prie Lake street, ir 
Jackson avenuę. (truputį į va 
karus nuo HarleVn avenue).

Atidarymo proga firma ren
gia priimtuves, kuriose publika 
gali dalyvauti. Nuo 6:30 iki 8:00 
vakare pieninė bus atdara in
spekcijai, o Vėliau įvyks vaišės 
pakviestiems svečiams. Kas nė
ra matęs kaip , pieninė veikia; 
bus įdomu tai pamatyti.

Ir Daugiau
(iki šešta-

Rytoj Kalbės
Rooseveltas Ir
Willkie

Apie Community Fondą

Ieško Darbininkų Ir Rock 
Island Arsenalui

Jei ieškote darbo; nepatingė
kite nueiti į U.£>. Civil Service 
Gommission raštinę naujam pa- 

>šte. > ‘ : j
Tenai, taipgi senojo pašto 

ie

eleveitsmy ' operatorių

“Laikas Į Sales Grįžti”
, Tai bus “kortų ir bunco par- 
ty”, W. Neffo salėje, 243d S. 
Lea’vitt street. Ji prasidės 4-tą 
po pietų. Po lošimo ir dovanų, 
taipgi door prizų padalinimo, 
Įvyks šokiai. Bilietai tik 35 cen
tai plūs taksai.

Rengėjai tikisi, kad susirinks 
didelis bur^S svečių sfnagiai die
ną praleišti. Į piknikus važiuo
ti jau kaip ir šalta, ir laikas 
jau į sales grįžti.

i

ko

kai

darbą.

naujam

H,

Narys.

Atidarė Penkias 
Naujas Aviacijos 
Mokyklas

bandė 
klebo- 
nesu- 
butų

GIMIMAI
CHICAGOJE

viai ir jurininkai gali ateiti su 
savo draugais pasisvečiuoti ir 
aiką praleisti.

Jei kurie nemoka šokti, tai 
tas vakarą nuo 6:45 iki 7:15 
gali pasimokinti šokių.

Taipgi vakarais yra laikomos 
vairios paskaitos.

Dalina bilietus
Tam tikromis dienomis gali

ma gauti nemokamų bilietų į 
universitetų footballo lošimus 
(Dabar dalina bilietus karei
viams ir jurininkams į Nor'h- 
western-Kansas State susikirti
mą šeštadienį Dyche stadione, 
E/vanstone).

Taipgi gnlima gauti bilietų į 
teatrus ir kitus parengimus.

Be to, centre yra rodomi fil
mai, duodami koncertai, yra 
knygynas^ yra stalai laiškus ra
šyti, šachmatų - kajnbariai, 
“ping-pong” stalai, etę. Yra ir 
valgykla kareiviams.

Kareiviai ir jurininkai gali 
viskuo nemokamai naudotis, 
tereikia užsimokėti už maistą 
valgykloje.

Nuo 10:30 iki 11-tos rytoj 
vakare visos didžiosios stotys 
Chicagoj translius prezidento 
Roosevelto ir jo oponento perei
tuose rinkimuose W. Willkie 
kalbas.

Jie kalbės apie Community 
Fondus, kurie šį mėnesį prade
da metines rinkliavas nelaimin
giems žmonėms šelpti.

44 Priėmė, 77 
Apeliacijas Atmetė

Drafto apeliacinė taryba Chi- 
cagoj per pereitą savaitę pri
ėmė 44 apeliacijas nuo jaunų 
vyrų paskirtų karo tarnybon, c 
77-ias atmetė. Tarp atmestų yra 
apeliacija inarųuetteparkiečio 
MichaeL Tisevichiaus, 6953 So.

■ \Artesian avenue.

Kur Busite Sekantį 
Sekmadieni?

Sekmadienį, spalių 5-tą dieną, 
visi lietuviai trauks į Teisybės 
Mylėtojų Dr-stės pikniką, Li
berty Grove, Willow Springs. 
Ilk

Valgysime keptą avį, silkės 
su bulvėmis ir atsisveikinsime 
su viliojančiais miškais

— Taylor matėsi su Chur- 
chilliu ir informavo jį apie pa
dėtį Italijoj ir santykius su 
Vatikanu.

— Praeitą nakti Joe Louis! Tadgi, bukite visi su teisy-
sumušė sunkaus svorio kumšti- •biečiais.
nlnką Novą

j/

— Steponas.

Standard Fėderal 
Vėl Pakele Savo 
Atsargos fondą

Dabar Siekia $535,000
1 Standard Fedęral Savings and 

Loan Associatioų of Chicago, 
4192 Archer avenue, didžiausia 
lietuvių finansine įstaiga Ame • 
rikoje, auga, galima sakyti, 
‘kai}) ant mielių”.

P-as Justinas Mackiewich, 
bendrovės prezidentas vakar 
pranešė, kad atsargos kapitalas 
buvo pakeltas nuo $500,600 iki 
$535,000. ' \ ' /

Per Tris Mėnesius
Per tris mėnesius laiko, nu: 

liepos l-mos, gtąndard Federai 
padarė’ tiek pelno, kad gaiėjc 
prie atsargos fondo pridėti $35,- 
000. ' '

Ji dabar moka 3% už visus 
padėtus pinigus, o visas turtas 
siekia virš $6,000,000.

Armija Tebedidina Lakūnų 
Skaičių 

v

U.S. Armija vakar paskelbė, 
kad atidaro penkias naujas pra
dinio skraidymo mokyklas nau 
įokams lavinti aviacijoje. Jos 
randasi prie Mission ir Waco, 
Texase, Sherman, Texas, Enid, 
Oklahomoje, ir Merced, Califor- 
nijofa.

i Kitos Mokyklos
Buvusi pradinė mokykla, prie 

Higley, Arizona, buvo pakelta Į 
aukštojo skraidymo įstaigą, c 
kita mokykla prie Lemoore, 
Cal., buvo pakeista i pradinio 
skraidymo mokyklą.

Kas Gali Įstoti 
1 ‘ i ’ ’ \

Jaunuoliai, nevedę, nevyresni 
28 m.a., gali įstoti karo avia
cijom kreipdamies į armijos 
raštinę, naujam Chicagos pašte. 
Kadetai gauna gerą atlygini
mą, visą užlaikymą ir unifor
mas.

Statyba Žymiai 
Pabrango Chicagoj

FedeYal Home Loan Bankas 
raportuoja, kad palyginus su 
rugsėjo mėnesiu pereitais me 
tais, statyba Chicagoj pabran
go apie

Pastatyti gerą, 6 kambarių 
mūrinį namą pernai rugsėjo mė
nesį kainavo $6,841, o rugsėjo 
mėnesį šįmet — kainavo $7,-r 
783.

Suma apiina namą ir vieno 
automobilio garažą, taipgi skle- 
po iškasau^ bet neapima vidaus 
įrengimų

/>, z;

da, kad labai apgailestauja, ir 
ar nebūtų galima mišias atlai-

Kaip buvo
Bet taip nebuvo, skundėsi 

moteriškė. Pirmiausiai dvasiš
kiai jai tvirtino, kad jokios mi
šios nebuvcT užsakytos, bet po 
to atvirai jai atkirto, kad kiti 
žmonės, kurių mišios buvo at
laikytos, “davė daugiau pini
gų”.

Kada našlė pareikalavo jai 
sumokėtus pinigus sugrąžinti, 
tai klebonas ’ jai numetė kelias 
banknotas ir pradėjo moteriš
kę žegnoti, duodamas suprasti, 
kad jo akyse ji yra tik pikta 
dvasia.

Kaip šis incidentas pasibaigs, 
dar nežinia, bet parapijos ir 
klebono prestižo žmonių tarpe 
jisai nepakėlė. —Parapijonas.

Malamuosius
Mokins Amatu

tėvai: Joseph

Joseph, 1427
Avenue, gimė

Stanley ir

Ann, 224 
gimė rug-

DALINKAITIS, Phillip J., 
4126 South Rockwell Street, gi
mė rugsėjo 17, 
ir Pauline.

EVANESKY,
South Lawndale
rugsėjo 19, tėvai: 
Florence.-

PASKE, Patricia 
West 23rd Street,
sėjo 17, tėvai: George ir Mild- 
red.

STEPONKUS, Peter L., 6733 
South Rockwell Street, gimė 

rugsėjo 1^ tėvai: Peter ir Ve
ra.

Lavins Juos Darbui Karo 
Pramonėse

Chicagos Pašalpos administra
cija praneša, kad įveda specia
lias pamokas, kuriuose lavins 
amatų visus sveikus darbinin
kus, dabar imančius pašalpą.

Užtruks 8-10 Savaičių
Kursai užtruks nuo 8 iki 10 

savaičių, ir šelpiamieji jieiųs tu
rės pašvęsti nuo 3 iki 6 valan
dų kasdieną. Jiems pramokus 
mechaniško darbo, šelpiamieji 
bus pristatomi dirbti ginklų 
pramonėse.

šelpiamieji gaus platesnių in
formacijų apie kursus tiesiai iŠ 
šelpimo administracijos

Jau Galvoja Apie 
Florida

Nespėjus šaltesniam orui ir 
smarkesniems vėjams pasirody
ti Chicagoje, gelžkeliai ir lėktu
vų linijos jau pradėjo rūpintis 
chicagiečių važiavimu į Floridą 
ir kitus kurortus pietuose.

4-i Traukiniai
Illinois Central praneša, kaa 

netrukus įves keturis liuksusi
nius traukinius tarp Chicagos, 
Floridos miestų ir New Orleans, 
Louisianoje. Juos operuos ben
drai su Chicago and Eastern 
Illinois ir Pennsylvania gelžke- 
liais.

Floridoj — šilta

Temperatūra Floridoj dabar 
tarp 74 ir 92.

TERESA WARNIS 
BAIGIA PASVEIKTI

Teresa Warnis, žmona popu- 
liariško Brįghton Parko biznie
riaus, Stanley Wamis, 4157 So. 
California Avė., po sunkios ligos 
baigia jau pasveikti. Ją visą 
laiką prižiūrėjo Dr. Steponas 
Biežis.

— Steponas*




