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KROATAI ŽUDO NACIU LAKŪNUS, 
VOKIEČIAI TEBEŠAUDO ČEKUS

Hitleris rengiasi perkelti Čekoslovakijon 
karo pramonę

BERNAS, Šveicarija, spalių 2 
d.—Gauta tikrų žinių, kad nuo 
praeito pirmadienio Makedoni
jos graikai sukilo prieš nacių 
pastatytus valdininkus.

' Graikai smarkiausiai kovojo 
Drama srityje. Prieš nacius jie 
vartojo šautuvus, kulkosvai
džius ir rankines bombas. Vyko 
labai stiprus susirėmimai su 
bulgarais, nes naciai pavedė 
bulgarams valdyti Makedoniją. 
Graikai kovojo ir prieš ten sto
vėjusius nacius. Vokiečiai skel
bia, kad sukilimas numalšintas.

ZAGREBAS, Kroatija, spalių 
2 d.—Antradienio naktį 12 vo
kiečių lakūnų, kurie skubėjo į 
priemiesčio aerodromą, iš pasa
lų buvo užpulti ir smarkiai ap
šaudyti. Du nacių lakūnai vieto
je tapo užmušti.

Vėliau buyo padarytos kratos 
ir policija surado 6 asmenis su 
ginklais rankose. Valdžia skel
bia, kad sušaudysianti 10 labiau 
pasižymėjusįų asmenų, Jeigu už
puolikai nebus išaiškinti jr ne
pasiduos pojioija|.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 2 d.—Protektoriaus Hey- 
drich įsakymu šiandien tapo su
šaudyti dar du čekų brigados 
generolai. Sušaudyta daug ir 
mažiau pasižymėjusių čekų vei
kėjų. Dabartiniu metu apskai-

čiuojama, jog sušaudytųjų če
kų skaičius peršoka 100.

Gen. Alois Elias, buvęs prem
jeras, nuteistas mirti, bet dar 
nesušaudytas. Elias prisipažino 
veikęs prieš nacius, bet mano
ma, kad jam bus leista likti 
gyvam. Sušaudyti čekų genero
lai vadinasi Dolecal ir Svatek.

LONDONAS, Anglija, spalių 
2 d.—čekoslovakų veikėjai ma
no, kad naciai yra pasiryžę per
kelti į Čekoslovakiją sunkiąją 
vokiečių karo pramonę, nes bri
tų aviacija neleidžia Ruhr fa
brikams dirbti.

Vokiečiai nori būti tikri, kad 
Čekoslovakijoj butų ramu ir 
nebūtų kas sutrukdytų karo 
medžiagos gaminimą, šiam tiks
lui pasiekti vokiečiai pirmon ei
lėn ir stengiasi išnaikinti inte
ligentiškas čekoslovakų , jėgas,

*

70 OM ŽMONIŲ SUGUŽĖTO J YANKEE STADIJONA

, WaOJ1ENŲ-ACME Telephoto
Trečiadienį New Yorke prasidėjo svarbiosios beisbolo pasaulinės serijos. 

Pirmojo lošimo pamatyti į Yankee stadijoną susirinko apie 70,000. Tuksiančiai 
kitų turėjo grįžti namo, nes daugiau netilpo. Šitam iš lėktuvo nuimtam paveiks

le matosi didysis sladijonas loširiio ine tu.

AMERIKOS MISIJA MASKVOJ REIKALAI)- Britai bombarduoja

NACIAI NEDRĮSO UŽDARYTI LIETUVOS 
MOKYKLŲ, UNIVERSITETAS VEIKLA

Lietuvos profesoriai veda derybas 
su nacių komisaru

LISABONAS, Portugalija, spalių 2 d.—Oficialiai Lietuvoje 
paskelbta, kad pradžios ir vidurinės mokyklos (gimnazijos) 
dės veikti nuo rugsėjo 15 d.

Kai dėl universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų, tai esą 
ta veikti aukštesniesiems kursams, be’ pirmojo ir antrojo 
so. Tuo klausiniu Lietuvos profesoriai veda derybas su gene
raliniu vokiečių komisaru.

Veiks šios aukštosios mokyklos: Universitetai Vilniuje ir 
Kaune. Žemės Ūkio akademija Dotnuvoje, Veterinarijos akade
mija, o taip pat ir Miškininkystės mokykla Vilniuje, kuri pra
deda mokslo metus spalių 1 dieną.

Kaip priežastys, dėl kurių neleidžiama veikti žemesniems 
kursams, vokiečių komisariate esą nurodoma lėšų stoka, ir ta 
aplinkybė, kad karo metu universitetai beveik niekur neveikią.

pra-

kur-

Britų parlamentas 
su Churchilliu

Pajaujis paskirtas 
lektorium

kų.
Beneš per radiją patarė če

kams nesileisti provokuoti, nes 
sukilimui'prieš nacius laikas 
dar nepribrendęs'. ■ Dabartiniu 
metu naciai kraujuose .papluk* 
dys čekų pastangas. Britų val
džia palaiko šią Dr. Benešo 
nuomonę.

Naciai sušaudė daugelį žmo
nių, kurie seniai sėdėjo koncen
tracijos stovyklose.

LENINGRADO SRITYJE RUSAI PRALAUŽĖ 
VOKIEČIU FRONTO LINIJAS

Atkirstos nacių ka 
riuomenės dalys

. LONDONAS, spalių 2 d. — 
Britų karo sluoksniai patyrė, 
kad sovietų karo jėgos pralau
žė vokiečių fronto linijas prie 
Leningrado keturiose vietose.

Rusai puolė pietinėje Lenin
grado dalyje ir atkirto vokiečių 
kariuomenę nuo karo medžia
gos pristatymo bazių.

Leningrado fronte vokiečiams 
suduotas labai didelis smūgis ir 
tikimasi nacius dar toliau nu
vyti. Rusai paėmė kelis naujus 
kaimus.

srityje, bet vengrų kariuomenei 
pavyko juos sulaikyti.

Rusai sutraukė nepaprastai 
didelius tankų kiekius ir puo
la pirmyn 
čius.

Naciams 
šarvuotus
kuriuos vartojo Dono baseinui 
ginti. Vokiečių aviacija smar
kiai bombardavo Maskvą.

žengiančius vokie-

pavyko sugadinti du 
sovietų traukinius,

Maskvos misija bai 
gė posėdžius

Rusai sulaikė nacius 
pietuose

MASKVA, Rusija, spalių 2 d. 
—Raudonoji armija šiandien 
sulaikė stiprias vokiečių karo 
jėgas, kurios dėjo pastangas 
prasiveržti toliau į pietus.

Krymo pusiasalyje vokiečiai 
vartoja sklandytuvus. Sovietų 
ląkunai numušė 10 vokiečių 
Lėktuvų ir tris kareivių pilnus 
sklandytuvus.

Odesos srityje eina smarkios 
kovos ir priešo užnugaryje par
tizanai padarė naciams labai di
delių nuostolių.

MASKVA, Rusija, spalių 2 d. 
—Amerikiečių, britų ir sovietią 
delegacijos baigė savo posėdžius 
vakar.

Kremliuje vakar, buvo suruo
šta vakarienė, kurios metu bu
vo parodytas labai* įdomus so
vietu filmas. Delegacijų pirmi
ninkai tvirtina/ kad aptarti 
svarbiausi reikalai ir padaryti 
labai svarbus nutarimai.

Delegatai rengiasi pasižvalgy
ti po Maskvą ir netrukus išva
žiuoti į savo kraštus.

Raudonieji smar
kiai puola

BERLYNAS, spalių 2 d. -- 
Raudonieji labai smarkiai puo? 
la vokiečių karo jėgas Dniepro 

■

JA LAISVES RUSIJOS GYVENTOJAMS
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---------------- --------------

< Welles /priėmė de 
Gaulle atstovą

Prižadė^dttttg karė 
medžiagos

.a-

WASHINGTON, D. C., spa
lių 2 d.—Valdžios sluoksniai 
tvirtina, kad Maskvon nuvykusi 
Amerikos misija prižadėjo ru
sams teikti nepaprastai didelę 
karo medžiagos paramą.

Tuo pačiu metu Amerikos 
misija nurodė reikalą suteikti 
daugiau laisvės Rusijos gyven
tojams.

Amerikos visuomenė yra ne-

— Vengrijoj tapo sušaudyti 
keli “ašies” valstybių priešai, 
kurie norėjo kelti maištą.

— Susidūrus dviem trauki
niams Japonijoj, 40 asmenų ta
po užmušta ir 62 sunkiai su
žeisti, z

±==============s====

ORAS
Lietingas. 
Saulė teka 

■ 6:«0, 

■

6:48; leidžiasi

nacių uostus

tais laisvės suvaržymais ir val
džia neturės visuomenės para
mos, jeigu Stalinas neduos są
žinės laisvės.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 2 d.—Bumner Welles šian
dien priėmė:iR'dne'vPlevin, laisvų 
prancūzų ekonomijos ir finan
sų ministerį.

Manoma, kad bus užmegzti 
ryšiai glaudesniam bendradar
biavimui tarp jungtinių Valsty
bių ir laisvų prancūzų, 

s

Amerikos valdžia nesirengia 
pripažinti laisvų prancūzų val
džios, bet nori palaikyti preky
binius santykius su laisvų pran
cūzų kontroliuojamais kraštais.

, LONDONĄS, spalių 2. d. — 
Britų, labai smarkiai
bombarnavo vokiečių pakraš 
čių uostus.

Ypatingai smarkiai nukentė
jo Štutgartas, Galais ir Boulog-

kraščiais plaukiančius nacių lai
vus, kuriuos apšaudė. Nacių 
kanvojus tuojau išsiskirstė. Ke- 
i nacių laivai tapo padegti.

Anglijon buvo atskridę keli 
nacių lėktuvai, bet jie nepada
rė nuostolių. ‘

LONDONAS, spalių 2 d. — 
Britų parlamentas išreiškė W. 
Churchilliui pilną pasitikėjimu 
tai buvo svarstomas bendradar- 

. '. . . ■ . navimas su rusais kovoje prieš 
uicius.

Konservatorių partijos atsto
vas pareiškė, kad rusai šismdrn 
kovoja ne už bolševizmą, bet už 
savo kraštą.

Anglijos konservatoriai Lutų 
labai kvaili sako konservato
rius, jeigu nesuprastų, jog rusų 
kova šiandien yra ir jų kova 
iries nacius.

Am- 
tvar-

BERLYNAS, Voiketija, 
hų 2 d.—Dr. J. Pajaujis, 
brazevičiaus vyriausybėje 
kęs darbo ir socialinės a"s in
gos ministeriją, paskirt s Lietu
vos universiteo lektorium.

metais Pajaujis norėjo 
atstatyti konstitucinę tv^rsą 
Lietuvoje, lxet Smetonos teis
mai jį nuteisė mirti.

Paleistos vyriausybės minis- 
terio pirmi rinko pavaduoto j is 
Ambrazevičius paskirtas vienos 
Kauno gimnazijos direktorium.

Britai-naciai keičia 
sužeistuosius

Rusijon išvežti 
karininkai

Hull sulaukė
70 metų

Pepper reikalauja 
juros laisvės

— Karo sekretorius Stimsor 
mario, kad Amerikos kariuome
ne dar nėra pakankamai dide 
lė, jos skaičius turi žymiai pa
didėti.

LONDONAS, spalių 2 d. - 
šios savaitės gale britai ir na
ciai pasikeis sužeistais karei- 
ri’ais. i

Britai atiduos vokiečiams 1,-

WASHINGTON, D. C., spa
lių 2 d.—Užsienio dejartamen- 
to Sekretorius Hull šiandien su
laukė 70 metų amžiaus. 

e

Artimesnieji Hull draugai ir 
departamento bendradarbiai 
buvo paruošę paminėjimą, beb 
Hull pareiškė, kad jis neturįs 
laiko pąminėjime dalyvauti.

Visą dieną Hull praleido ne
utralumo; įstatymo pakeitimo 
darbe, Jarų Rodseveltas pavedė 
papuošti pakeitimo projektą.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 2 d. — Senatorius Pepper 
šiandien pareiškė, kac| nėra jo
kio reikalo keisti neutralumo 
įstatymas.

Prezidentas gali leisti Ameri
kos laivams plaukti į uždraus
tas zonas. Prezidentas turi tei
sę nuimti uždraudimą Ameri
kos laivams įplaukti į visas zo
nas, nes jis turi teisę ir uždrau
sti į minėtas zonas įplaukti.

Kongresas sutiks keisti neu
tralumo įstatymą.

Anglijos komunis
tai nelojalus

■ fr______________________

LONDONAS, spalių 2 d.— 
Komunistų partija yra nelo
jali Anglijai, todėl valdžia ir 
toliau neleis komunistams 
spausti laikraščio, parlamen
tui pareiškė britų vidaus rei
kalų ministeris Morrison.

Anglijos darbininkai dirba 
rusams tankus, britų va’džia 
teikia didelę paramą rusams, 
bet vietos komunistai ir to
liau pasilieka nelojalus kraš
tui.

pastarieji atiduos britams 1,500 
sužeistų britų kareivių. Kanalo 
zonoje britų Raudonojo Kry
žiaus laivas atveš vokiečius į 
šiaurės Prancūziją, o iš ten pa
siims savo kareivius.

Pakaitų metu bus nutrauktos 
karo operacijos kanalo zonoje.

i

Derybos su japo 
nais sustojo

spa-

Paklydo Kanados 
bombanešys

GREENLAND, n. h., spalių 
d. —- Dvimotorinis Kanados2 

bombanešys šiandien nusileido 
Jungtinių Valstybių teritorijoj, 
visai prie Greenland.

Nesužeistas nė vienas orlaivy
je buvęs lakūnas. Orlaivis ne
teko benzino ir paklydo. Orlai
vis pusileido paprastame laukę, 
bet nesugedo.

Britų- bombanešys buvo pa
siųstas patruliuoti Kanados pa
kraščių vandenis ir dėl blogo 
oro paklydo. \

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

WASHINGTON, D. C 
’ių 2 d.—Užsienių departamen
te nedaug teturima vilčių susi
taikyti su japonais, nes jie ne
nori nusileisti nuo savo politi
kos.

Japonai nenori atšaukti savo 
kariuomenės iš Kinijos. Ameri
kos valdžia nebenori taikytis 
kiniečių sąskaiton.

Pasitarimų metų išaiškinta 
daug dalykų, bet neprieita jokio 
sutarimo pagrindiniuose užsie
nio politikos punktuose. Pasi
kalbėjimai tęsiami. *

— Leningrado srityje rusai atėmė nuo vokiečių Strelna 
miestelį, kuris randasi 20 mylių nuo miesto.

— Paryžiuje geštapo agentai krečia kiekvieną namą ir ieš
ko ginklų.

/ — Japonai derasi su Amerika, bet aiškiai pasakė, kad jie 
pekeis paskutiniais keturiais metais sektos užsienio politikos. 
Naujai pradėti puolimai Kinijoj patvirtina japonų nusistatymą.

— Ankaron atvažiavę keleiviai tvirtina, kad britai turi su
traukę milijoną kareivių Egypte ir netrukus pradės karo veiks
mus Lybi jo j.

— Colette padavė Petainiui prašymą pakeisti mirties 
bausmę.

— Vakar naciai sušaudė 15 čekų.

— Naciai skundžiasi, kad pačiame Kieve turi didelių bė- pavyko apsupti 120,000 kinie- 
dų. Besitraukdami) rusai, padėjo minas didesniuose namuose.
SprogstanČios^minos dabar naikina vokiečių kareivius.

. r .i Am --.r--• Y*!*:- •

— Petaino teismai 
Paul Colętte mirti už 
sinimą prieš Lavalio gyvybę.

— wBritų armija artimuose 
rytuose paskirstyta j dvi da
lis. Viena kovos Lvbijos žemo
se, o kitajrietų srityse.

— Japonai sakosi, kad jiems

nuteisė 
pasikė-

£ių kariuomenę Hanon provin
cijoj.

LISABON, Portugalija, spalių 
2 d.—Gaunama žinių, kad bol
ševikai išvežė Rusijon, be jau 
minėtų asmenų, dar šiuos lietu
viškus karininkus:

Generolus —.Juodišių, A. ča- 
pą, V. Karvelį ir V. Žili; pulki
ninkus — Breimelį, # Sidabrų, 
Rajelką, Jatulaiti, L. Rupšą, V. 
Kiršiną, Urbšą ir Meškauską.

Be to, išvežtas Rusijon ir at
sargos generolas Ladyga.

Lietuvos gyventojai 
sumažėjo 200,000

LISABONA S, spalių 2 d.- 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
žiniomis, bo’ševikai per viene
rius siautėjimo metus iš Lietu
vos išgabeno Rusijos ; gilumon 
60 000 lietuvių.

Karo su vokiečiais metu iš
bėgo iš Lietuvos labai daug žy
dų, rusų ir kitų tautybių gyven
tojų.

Apskaičiuojama, jog po karu 
Lietuvos gyventojų skaičius su
mažėjo 200,000. Da’is jų žuvo, 
o kiti atsidūrė sovietų Rusijoje.

— Hitleris davė geštapo ge
nerolo laipsnį Heydrichui, ku
ris “apvalė” Čekoslovakiją. Hey- 
drich vadovavo ir norvegų “va
lymui”. '

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet 
šeštadieniais atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro. 
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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i gylančios kainos!
> y PenkUdienis^spalių^3,< 1941

išv. iš

1906. 
kai.

vėliau žuvo radijo operatorius, 
kuris suspėjo iškviesti pagel

Amerikos pakraščių sargybi
nis laivas sugebėjo išgelbėti ke
lis jurininkus. Laivas težė ge- 
ležirtkeliams medžiagą iŠ Los 
Angeles į Puerto Kičo.

niškais kiekiais, ištisais'vago
nais tiesiai iš fabrikantų ir ga
mintojų. Ji operuoja nuosavi 
tlidelj sahdelį pagal moderniau
sius metodus. Sandėlio pirkė
jai nepaliaujamai ieško geriau
sių vertybių. Visi šie dalykai 
yra svarbus veiksniai maisto 
kainoms palaikyti normalioms

Todėl, kai šeimininkės perka 
liš Midwest Stores, jos visuo- 
’met ga’i būti tikros, kad gau
na geriausias vertybes. Išparda
vimai daromi kas sasai.ę tiks
lu duoti kostumeriams progi 
nusipirkti gerų prekių taupiau
siomis kainomis. Pavyzdžiui, 
šios savaitės išpardavimas yra 
skelbiamas šito dien aščio šios 
dienos laidoje, ir kiekvienas as
muo gali maryti, kad.kainos 
pas Midwest Stores tebėra la
bai žemos. —Sk.

Niekas pemėgia klausytis | 
apie kylančias kainas, nes ky- . 
atnčlos kainos tiesiogiai palie

čia % kiekvienos šeimos gyveni
mą. Tačiau mes įriamės nepa
prastoje aplinkumoje, ir anks
čiau ar vėliau mums teks pa
jausti, kad karas užjury ir mu
su pačių ginklavimosi ir prisi- j 
ruošini ) programa veikia mus. į

Mos jau pastebėjome kylan
čias kainas daugelio reikmenų, 
o pastaruoju 1 ikū įvyko maža 
pakaita maisto kainose. Kadan
gi ši šalis siųs maisto reikme- 
nas į kitas šalis Europoje, tai 
siuntimas paveiks musų kainas 
ateity. Pati' maisto praniorė 
nenori kainų kilimo. Ji daro 
viską, ką gali, tikslu palaikyti 
maisto kainas normalias. Bet 
esama problemų ir 
rios čarys įtaką į maisto 
nas ateity.

The Midwest Grocery 
vienas didžiausių Amerikos 
serninkų kooperatyvų, deda vi- • 
sas pastangas sulaikyti kainų Paaiškėjo, kad laivo kapito- 
kilimą. Ji perka prekes milži- nas paskendo kartu su laivu,

V;:S

ak'-o: • ‘: $5
Bronius Butą, 1918, raš

tininkas, iš Obelių, išv. iš kai. 
1Q5. Petras* Bindokas, 1900, 

tarnautojas, iš Šumskio vals., 
išv. iš kai.

196. Jurgis Belkevičius 1900, 
tarnautojas, Vilniuje, išv. iš kai.

197. Vladas Burftauskas, 1917, 
kareivis, Varėnoj, išv. iš kai.

198. Jonas Blažys, 1901, Viš- 
nekalnio km., ūkininkas, išv. iš 
kai.

199. Kostas Barauskas, 1905, 
knygrišys, iš Kybartų, išv. iš 
kai.

200. Pranas Bielinis, 1914, 
ūkininkas, iŠ Marijampolės, išv. 
Iš kai.

201. Juozas Buzas, 1904, ka
reivis, iš Šančių, išv. iš kai.

202. Vladas Ęalkavičius, 1877, 
technikas, is Kauno, išv. iš kak

203. Antapas Bereliauskas, 
1901, iš Kauno, šaltkalvis, išv. 
iš kai. 1

204< Jonas Bieliūnas, 1911, 
technikas, Vilniuje, išv. iš kai.

205. Teodoras Baltrukevičius, 
11912, išv. iš Kai.

206. Jaroslavas Baranauskas, 
1910, monteris, iš Kauno, išv. 
iš kai.

207. Juozas Balsys, 1915, šo
feris, Šiauliuose, išv. iš kai.

208. Leonas Bakanas, 1910, 
kirpėjas, Kėdainiuose, išv. iš 
kai.

269. Jonas Bekeris, pianistas, 
Vilniuje, išv. iš kai.

210. Jonas Budrys, 1918, me
nininkas, Lentvaryje.

211. Zigmas čeplinskas, 1916, 
artistas, Vilniuje.

212. Vincas čiužius, 1918, ka
reivis, iigohis.

213. Adomas čalkauskas, n'd-
• Jįcininkas, Vilniuje. v . s .> 

V 214. Vladas Čąlkfcriska^?T912,‘ 
tarnautojas, Biržų aps., Bobeny 
km.

215. Bronius Čeplinskas, 1913, 
šaltkalvis, Vilniuje.

216. Izidorius Černius, 1908, 
buhalteris, Ukmergėj.

217. Černius, 192'J, mokinys, 
iš Dūkšto, Antaigas km.

218. Juozas Čekus, 1919, kal
vis. i - .

219. Povilas čaikšis, 1918, 
darbininkas.

220. Jonas Čuirpelis, 1918, sta
lius, Kaune.

221. Brunius čaplinskas, 1913, 
muzikas, Mickūnų vals., Veršu
kų km.

222. Aleksandras Čibiras, 
1919, darbininkas.

223. Stepas Čepokaitis, 1918^ 
kariuomenėj griežikas.

224. Eugenijus . Čiesinskas, 
L911, studentas, Vilniuje.

225. Antanas čiužas, 
darbininkas, iš Šiaulių.

226. Bronius Draugelis, 
technikas, Vilnįuje.

21.7. Stasys Dzevačka, 
muzikantai, Vilniuje.

228. Adolfas Daknys, 
Ultkarvis, Kaune.

229: Jonas Daubaras, 
darbininkas.

230. Juozas Drapaitis, 
šaltkalvis, Vilniujė.

231. Juozas DaunaraviČius, 
1894, iš Maisiogalos.

232. Juozas Didvalis, 1921, 
i studentas, Vilniuje.

233. Jonas

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUS8IAN and 

TVRKISH BATUS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAi 
Ultra-Violet-Sunshinė ir Infra 
Red Ught Ra- r
diations Swedish

Massjage ir
Movements v

1657 W. 45 SL ’
Kam. S. Paulina »
K. F. CZESNA .. —

Sav. IMASSACE

Gražios abi panelės, bet dar gražesnis: naujas 1942 
metų Fordas, prie kurio abi stovi. Paveiltštąš parodo 
nšaujojo automobilio dailias naujoviškas -prjėkines lini
jas, kurios traukte traukia kiekvieno autprnobįlio mėgė
jo akį. ■

Fordai šiemet turi dviejų motorų pasirinkimą —

cilinderių. (Skl.)

sąlygų, ku- SAN JUAN, Puerto Rico, 
spalių 1 d. — šiomis dienomis 

’ Karibų juroje siautusi audra 
’’ j paskandino prekybos lai vą Eth- 

8rc’ ei Skakel.

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

(Tęsinys)
158. Andrius Jurevičius, 1917, 

karo telefonistas, išv. iš kai.
159. Jurgis Kavaliauskas, 

1902, darbininkas, iš Šilavoto, 
išv. iš kai.

160. Aleksas KrauneviČiuaų
1918, kareivis, išv. iš kak

161. Antanas Krisčiunas, IftOŽy 
dažytojas, iš Kauni, išv. iš kai.

162. Juozas Jurėnas, 1907, 
monteris, IŠ Švenčionėlių, išv. 
iš kai.

163. Aleksas Targonckis, 1918, 
kareivis, muzikantas, išv. iš khl.

164. Pranas Trukauskas, 1911, 
darbininkas, iš Kretingos, išv. 
iš kai.

165. Vaclavas Valatka, 1917, 
karininkas, iš Vilniaus, išv. iš 
kai.

166. Jurgis Vereckis, 24 m. 
ūkininkas, iš Žiežmarių, išv. iš 
kak

167. Aleksas Varanavičius,
1917, stalius, išv. iš kai.

168. Klemensas Katilius, 1917, 
kareivis, išv. iš kai-

169. Jurgis Markevičius, 1910,
darbininkas, iš Kauno, išv. iš 
kak

170. Stasys Balčiūnas, 1920,
darbininkas, iš Joniškio, 
kai.

171. Kazys Gražulis, 
šoferis, Vilniuje, išv. iš

172. Motiejus Arfrilionis, 1917, 
karys, išv. iš kak

173. Antanas Adomaitis, 1910, 
šoferis, Vilniuje, išv. iš kai.

174. Stepas Areima, 1893, 
darbininkas, Kaišedorys, išv. iš 
kak

175. Jonas Alekimavičius,
1922, pardavėjas Vilniuje, išv. 
iš kak •- w

176. Jonas Agutis, 19į4, Ju
rininkas, išv/iš kai.

177» Alfonas Adomaitis, 1914, 
šoferis, Vilniuje, išv. iš kai.

178. Petras Aleknevičius,
1915, iš Seinų aps., Miklaužių 
km., išv. iš kak

179. Feliksas Ališauskas, 1901, 
batsiuvys, iš Joniškio, išv. iš 
kai.

180. Balys Andriuškevičius,
1917, kareivis, išv. iš kak

181. Balys Atkočiūnas, 1903, 
batsiuvys, iš Dusetų, išv. iš kai.

182. Vincas Arinavičius, 1923, 
batsiuvys, iš Kauno, išv. iš- kai.

183.
1913,
išv. iš

184.
tarnautojas, iš Vilniaus, išv. iš 
kai.

185. Jonas Baltriunas, 1905, 
mūrininkas, iš Vilniaus, išv. iš 
kai.

186. 
karys, 
kai. »

187.
mokytoja, iš Žaslių, išv. iš kai.

188. Kazys Baltrenas, 1923, 
mokinys, iš Vilniaus, išv. iš kai.

189. Petras Bloznelis, 1903, 
tarnautojas, iš Vilniaus, išv, iš 
kai.

190. Jonas Bunikis, 1918, ka
reivis, iš Vilniaus, išv. iš kai.

191. Kostas Baltrušaitis, 1917, 
karys, iš Vilniaus, išv. iš kai.

192. Alfonsas Bielinis, 1911, 
darbininkas, išv. iŠ kak

193. Jonas Balsys, 1905, tar- 233. Jonas Dumbliauskas, 
nautojas, iš Skuodo, išv. iš kak 1914, dcrbinipkas, šakiuose.

Alfonas Baranauskas, 
darbininkas, iš Šiaulių, 
kai. 
Stasys Boreiša, 1912,

Jonas Balsaitiš, 1918, 
iŠ šakių vals., išv. iš

Paulė Butkaitl, 1897,

JACKSVVIFT
THE FORVVARD ROCHCT TU0ES

1901,

1896,

1917,

190V

1917,

1'918,

_|OMENTUM 
GAR RIES 

THE AURORA 
DOWN UPON 
THE MOON

VEUOCtTY.

EhOASTBR 
3EEM3 CERTAIN.

234. Adolfas Draugelaitis, 
1895, darbininkas, iš Daugėliš
kiu, Kybartų vals.

235. Antanas Davidavičius, 
1910, knygrišys, Vievyje.

236. Tomas Dambrauskas, 
1899, šoferis, Kretingoje.

237. Andrius Deltuvas, 1895, 
tarnautojas, Šančiuose.

238. Petras Dambrauskas, |

Alfonsas Dambrauskas

Povilas Grigulis,

1910.
2’39.

1907.
240.

šaltkalvis, iš Pagėgių.
241. Julius Grigaitis, 

ūkininkas, Švėkšnos vals.
242. Jonas Grybauskas, 

tarnautojas, Turmante^
243. ;- 'Kazys ? Grfiičui^;

staliuj, ’ ^alkmjįkHįęS 1 ’

1913,

1908,

1887,

1918, r: .
244. Birutė Grabauskaitė,

1921, mašininkė, Vilniuje.
245. Kazys Giknius, 1899, 

darbininkas.
246. Kazys Grigaliūnas, 1910, 

karininkas, Vilniuje.
247. .Jonas Jančys, 1902, mo

kytojas, Panevėžy.
248. Anicetas Jakštas, žurna

listas, Vilniuje.
249. Stasys Jankus, 1913. dar

binjnkas, Šiauliuose.
250. Vincas Keveris, 1913,

stalius, iš Doveiniškių km.
251. Adolfas Klibas,

raštvedys, Kretingoje.
252. Kazys Kučeng.’s,

tarnautojas. Vilniuje.
253. Edvardas Kablis,

stalius, Gargždai.
254. Kazys Kulikauskas,

šaltkalvis, Vilniuje.
D55. Jonas Keršulis, 1897, bu

halteris, Lazdijuose.
256. Povilas Bląuzdis, 1894, 

ūkininkas.
257,. Antanas Kazanavičius,

1918, darbininkas, Vilniuje.
258. Jurgis Krivickas, 1917, 

kareivis.
259. Vladas Klapatauskas,

1917, kareivis, Vilniuje.
260. Balys Kalenda, 1918, ka

reivis, Vilniuje.
261. Jonas Kivalaitis,

šaltkalvis, Kaune.
262. Jonas Kušleika,

kareivis1, Trakuose.
263. Bronius Kviedys, 

kareivis, Pabradėje.

30MERSAULT THE 5hip to put the 
STERN TU B SS TO W AR D 
THE MOON. THEY MAY 

BE AJ3LE TO PUT ON THE 
' ©RAKĘS! .

TAUPYKITE PINIGUS!
Gaukit Geresnės 'Rųšies Maistą
JUS APTURĖSITE ABU, JEI PIRKSIT PAS

“MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS! PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ, SPALIŲ 3 ir 4

ŠVIEŽUS IŠVALYTI KEPIMUI ir TUŠINIMUI
PAVASARINIAI VIŠČIUKAI

“JUSTICE BRAND” "MIDWEST BRAND” O'TC
Rųšies Pasirinkimas sv. Įvairios Rųšys ' sv.
PARINKTOS U. S. 1 RŲŠIES RED TRIUMPH

BULVĖS Te“ 10v19c

1909,

264. Petras Krg^uskas, 1899, 
tarnauto jas,r <(V ilft^ją.

265. Kazy® KjįOs, 1918, ka
reivis, Vilniujė; ‘į w

266. Kazys Krasauskas, 1902, 
tarnautojas, Vilniuje.

267. Valerijonas Kutkevičius, 
1921, batsiuvys, Šiauliuose.

268. Pranas Karnauskas, 1896 
geležinkelietis* Kybartuose.
•f 269. Antanas Kalvaitis, 1898^. 
stalius, Kaune.

270. Feliksas; ICėršis, 1900, 
stalius, Kaune...

2’71. AndriūgnibKažukauskas, 
1900, buhaltėrA; " Vilniuje., f. j w ,. »•.■ ...

272. Juozas Kiršius/ 1918, ka
reivis. ■'

. ir n ų. . •273. Pranas Kuzmickas, 
ga^ivio kapitonas.

Koklauskaitė, 1906, 
mokytoja, Švenčionėliuose.

275. Stasys ^.Kizelis, 1897,
šaltkalvis, Kaune. - - : - *

276. ■ Antaffl^sJ hKicelmanas, 
1890,

277.
1918,

278,. Balys Kartonas, 
bųy, poL virš, .

279. Kazys Kapočius, 
stalius, Pakuonyje,

289. Kalafnonas Keraitis, 1902 
sąskaitininkas, Vilnvrje.

281. Algirdas Karčinskas, 
1884, juristas, Vilniuje.

282. Jonas Kreivėnas, 1895,
tarnautojas, Alvitov. Vangenų 
km. .

283. Bronius Kukaitis, 1902, 
geležinkelietis. >

284. Mikas Klincius, 1916, 
buhalteris, Vilniuje.

285. Juozas Kudla, 1900, sta
lius, Valkininkuose.

286. Stasys Kučinskas, 1907, 
ūkininkas, Plakelių vnk.

2'87. Alfonsas1 Kriaučiunasr
1917, kareivis. -•

288. Bronius Kazlauskas,
1918, kareivis, Vilniuje.

289. MotiejusifKerbelis, 
kareivis, Vilniuje.

290. Juozas Karalius, 
kareivis, Vilniuje,

291. ' Albinas Lelešius, 
tarnautojas, Vilniuje.

292. Julius Leknavičius, 
tarnautojas, Zarasuose.

Į 293. Stasys Ląskys, 1918, ka- 
1917, reivis, Vilniuje.

(Tęsinys ant 4-to pusi.)

šalt kai Mi&ri Kaune. •... :
Kązy& -įKlumbokaitis, 

kareivis. m j ,
1908,

1908,

1891,

1903,

1913,

1919.

1892,

1917,

• • • < -■

WITH THE CRATERS AND MOUNTAINS OP THE | 
MOON LEAPING TOVVARD THE AURORA, THE 
SHIP TURNS SO THAT HER POWERFUL STERN 
POCKET JETS FLAME INTO ACTION.

1918,

1918,

1912

1908

PUIKIAUSI JONATHAN OBUOLIAI 6 sv. už 25c.
-- ----------------- 4--------- ------------- ------------------------- , „ -------- ------ t j. . . ~ . - . . , , . , - x 
EKSTRA PUIKIOS OREGON BARTLETT GRUŠIOS 3 sv. 25c.
NAUJI ŽALI KOPŪSTAI
“GOLD MEDAL”
MILTAI S sv. maiš. 260

5 sv. už 14c.

?4% svarų Q7Č 
maišiukas w ■

TAIP RIEBUS, KAD IŠSIPLAKA >' 
MILNUT Aukšti kenai 28‘
“LIPTON’S” JUODA ARBATA mažas 9c !4 sv. pak. 24c
“SALAD B0WL” SALAD DRESS1NG kvortos jaras 290
LIBBY’S” CHILI CON CARNE Nr. 1 kenas 2 ken. už 230
AUNT JEMIMA” BLYNELIAMS MILTAI JLig pak. 10c
VERMONT-MAID” BLYNELIAMS SYRUPAS 12 unc. būt. 15c

I sv. kenas 15c.
Paintės kenas 270

“GREAT VALUE” krn 10*PYČIŲ ir GRUŠIŲ MIŠINYS No 1 auks kcn 1 u
23*

“HERSHEY’S ’ COCOA H sv. 9c.
MAZOLA” VIRIMO ALIEJUS

“PALM 1SLAND” SLAISUOTOS
PINE APPLE Didelis kenas

“RICHTER’S” LAŠINIŲ VALTELĖS

“BUYING 6RAND” BOLOGNA DEŠROS

sv. 22c
sv. 26<

Q vidut. 4
“SWAN” MUILAS 2 D,DELI ° šmotai 1 f
“GULO DUST” 2 MAŽI 9c DIDELI PAK. J 7c 
" RAUDONI AR ŽALI PAK. f'fį
“BRILLO” , 1 2 MAžI 17c DIDELIS PAK. ■ f v
“CH1PSO” Mažas 9c Didelis Pakelis 210
“FRENČIUS” PAUKŠČIŲ SĖKLOS 10~ uncijų pak?

2 MAŽI 9c

♦FRENCHS” PAUKŠČIŲ ŽVYRIUS 
“WIND0W LITE” Del Langų Mazgojimo Butelis

13c
24 uncijų pak 9c.

10c.

į “AEROWAX” SKYSTAS GRINDŲ VAKSAS kenas20^
....................................... - - —-— ■ • - -• ■

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
. Į į ■ ( ■■ ■ ‘ — ■ ■ ■ ■ --------

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
PIRK UŽ

DLAZINe TUBES SCORCH THE PGAK5 BBLOW. 
THE SHIP NARROWLY MI SSES 50M6 OU= tme 
PINNACLES-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų ravlf

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
lltles.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ .
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

4650—Graži išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros. 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Iratę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti aavo vardą pa-

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patteru Dept, 1739 
So. Halsted SU Cbicago, III.

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

_*"**1 ■ w 1 1
(Vaidas ir pavardė)

(Adresas)



Penktadienis, spaliu 3, 1941

/

kariuomenė į- 
Jo žodžiais, lai- 
sostinės gyven-

1301 W. 63rd Štreėi
Mes užmokam karterį arba gaso bilą

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinlmas mieste, 

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

500 nai’ių 0x10.
$12. $18, $24 iki $49

CONGOLEUM ...............
Kvadratinis Jardas . tv • 

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

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

x vakarais.
BLETSTEIN 

4957 SO. ASHLAND AVEz 
Tel. YARDS 5615.

NAUJIENOS, Chicago, III.,
■—■■■- ,~M~  ■. .». .. .į--.   ... ?■' <į!?»r ■* 8».‘; j

Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos Žinios

(Tęsinys)
a) Vokiečiai įsivaizdina, sau 

esą Kryžiuočių Ordeno žemėje: 
net Lietuvos Kaunas jiems ne 
Kaunas, o Kauen. Birželio 24-tą 
dieną vakare, 9 valandą (po to 
kai per pusantros dienos Kau
nas ir Vilnius ir didžiuma Lie
tuvos tebesidžiaugė sukilėlių 
paskelbtos nepriklausomybės 
šypsena) iš Kauno radio prabi
lo du vokiečių karininkai. Pir- 
masai pranešė, kad tą dieną po
piet Vokietijos 
žengė Kaunan, 
kinos/ Lietuvos 
tojai vokiečių
laisvintoją sveikino nuoširdžiai. 
Tautiniais rūbais pasipuošusios 
mergaitės karius kaišiusios gė
lėmis. Visas miestas buvęs pa
sipuošęs lietuvių tautinėmis vė
liavomis, geltona, žalia, raudo
na. Virš prezidento rūmų vo
kiečiai pasiskubinę iškelti Vo
kietijos vėliavą. Jis ragino vo
kiečius karius žiūrėti į lietuvius 
savanorius draugiškai. Antras 
karininkas apie lietuvius neuž
siminė nieko. Jis pasakė, kad 
narsioji vokiečių kariuomenė 
šiandien įžengė į Hansos mies
tą Kauen, kad ji žygiuoja nuo
latos pirmyn senoje Ordeno že
mėje ir kad Memel, tai yra Ne
munas, nuo Kauen iki Ostsee 
jau yra visiškai vokiečių ran
kose.

Po valandos abu karininkų 
pranešimai buvo pakartoti žo
dis žodin.

b) Dainos, himnas, vėliava. 
Iki liepos pradžios Kauno ir 
Vilniaus radijo stotyse domina
vo tautinės dainos, patriotiniai 
maršai, lietuviška muzika. “Mes 
be Vilniaus nenurimsim” buvo 
girdžiama programų protar
piais. Po to pradėta vis daugiau 
atskiestu vokiečių ir italų mu
zika/Dabar, ta į yra po 15 rug
pjūčio, ji dominuoja.

Iki liepos pradžios Kauno ra
dijas skelbė save: “Čia kalba 
nepriklausomos Lietuvos radi
jas Kaunas”. Liepos pirmomis 
dienomis žodis “Nepriklauso
mos” išmestas. Pirmomis rug- 
piučio dienomis išmestas ir žo
dis “Lietuvos”. Vilniaus radijas 
skelbė save nuo pat pradžios tik 
šiais žodžiais: “čia kalba Vil
nius.”

Tautiniu himnu programų 
baigiama Vilniuje tik iki bir
želio pabaigos. Kaune iki rug- 
piučio pradžios. Nuo tada pra
dėta po musų himno Kaune

• groti “Deutschland uber alles”
* ir “Horst Wessel.” Rugpiučio 
10, Stockholmo dienraščiai Iš 
Berlyno pranešą, Lietuvoje už
drausta giedoti tautinį lietuviš
ką himną ir kabinti tautinę vė
liavą geltoną, ža’ią, raudoną.

c) Lietuvos vyriausybė. Dve
jetą dienų po vokiečių atėjimo 
Kaunan ir Vilniun kalbant per 
radiją apie Lietuvos vyriausybę 
buvo priduriamas žodis “Laiki
noji.” Nuo liepos pradžios vis 
rečiau buvo užsiminima apie 
Lietuvos laikinąją vyriausybę, o 
greitai ji ir visai išnyko. Kada 
gyventojai kokiai^ reikalais bū
davo paraginami kur kreiptis, 
būdavo nurodomi tik musų į- 
staigų adresai, bet pavadinimai

stoka nuovokos ar 
Į birželio pabaigą 
Vilniaus radijas pa
ragino lietuvius gy-

durį išnyko ir tas šešėlis. Rugp. 
10 d. Stockholmo dienraščiai 
praneša iš Berlyno, kad Lietu
vos vyriausybė visiškai likvi
duota. Jos vieton prie vokiečių 
komisaro buvusiajai Lietuvos 
sričiai įsteigtas patariainasai or
ganas, atitinkantis skyrių skai
čiumi buvusioms septynioms 
ministerijoms. Iš paskirtųjų 
skyrių viršininkų minimi: Ku
biliūnas, Jurgutis, Germanas.

Aftonbladet, vokiškosios pa
kraipos švedų dienraštis prane
šė rugp. 9 d. iš Berlyno, kad 
lietuvių nepriklausomybės sva
jonėms padarytas galas. Visi 
lietuviai emigrantai Vokietijoje, 
vieni atiduoti policijos apsau- 
gon, kiti internuoti apsaugos 
stovyklose.

d) Lyg 
kas kita. 
Kauno ir 
kartotinai
ventojus į vokiečių karinius or
ganus įvairiais savais reikalais 
ar . skundais nesikreipti, o tik-į 
Lietuvos vyriausybes atitinka
mus organus. Nurodyta, kad 
net ir tais "reikalais, kurie lie
čia vokiečių kariuomenę, reikia 
kreiptis į savuosius organus. 
Painformuota, kad santykiams 
palaikyti tarp Lietuvos organų 
ir vokiečių kariuomenės yra ry
šių karininkai, per kuriuos ben
dri reikalai ir tvarkomi. Nusi
skųsta per abu rądijus, kad bol
ševikų įgazdinti gyventojai, ne
žiūrint šių paraginimų, su rei
kalavimais apguldavo vokiškuo
sius organus.

Liepos 4 per Kauno radiją 
buvo paskaitytas Kauno arki
vyskupo Juozo Skvirecko gany
tojiškas laiškas “Į lietuvius.”

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. “R:° Blaszczynskio v * (gyduolės gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. Bru™-wo9

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus «r daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

'BLACK BAND LUMP ___ _
Sales taksai ekstra. $10.25

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BR1DGEPORT KNITTING MILLS 

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

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

6921 So. Westem Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIA IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS

f . . . , . ’j • • / , . , , A r t ____

1942 metams-puikus naujas

B AR 8“

į

ŠIAI? NEPAPRASTAIS LAIKAIS mes kviečia 
me jus apžiūrėti nepaprastą naują automo

bilį — naują jo ..puikumu, jo patogumais, jame 
įdėtais dviem puikiais 90 arklių jėgos inžinais, 
6 ciUnderių ar 8.

Pamatykit jį ir jus tuojaus suprasite, kad 
jis yra naujos ados, kuri pasilaikys per kelis 
metus> Ant žemešpių ir platesnių rėmų, mes iš
dirbome naujas ilga? žęrnas, plačias ir moder
niškas linijas.

Vidujinis įrengimas visiškai naujas, savi- • 
stoviai ypatingas, priimnus. Puikumas šio For
do išlaikys pirminybę kiekvienoj kompanijoj.

Viduje, šis automobilis yra. dideliu 
tus skersai sėdynėmis, ruimingas keliams vie
ta, kojoms vieta, alkūnėms • vieta.

Kelionėje šiais metais xjųs atrasite “nauju 
Fordu važiavime” žymiai toliau pažengusį jo 
švelnumu, jo tykumu, pastovumu ir įvairiais 
kitais ^patogumais.

Laiške nupasakojami išgyventi 
per bolševikų okupaciją vargai, 
gyventojų nuotaikos ir lauki
mas karo galo. Lietuviai patiki
nami, kad dabar niekas neper
sekios jų tikėjimo, ir kad jie 
dabar turės darbo ir duonos. 
Apie lietuvių tautinius reikalus 
nei žodžio. Verboten! , ;

e) Liepos 28 pęr Lietuvos ra
dijo stotis buvo paskaitytas Ost- 
lando komisaro Lohses atsišau
kimas į buvusio “Lietuvos frėi- 
staato” gyventojus. Jame nu
statoma, kad bolševizmas grė
sė visai Europai, dabar vokie
čių žygiu tas pavojus esąs pa
šalintas. Kas bolševikų buvo su
griauta, dabar busią atitaisyta. 
Gyventojai kviečiami tam atsta
tymo darbui prisidėti. Vokiečių 
tautos kraujo aukai girdi, duo
danti Vokietijai ne tik teisę, 
bet ir pareigą užimtus kraštus 
tvarkyti taip, kad bolševizmo 
pavojus Europai daugiau) nega
lėtų grėsti. “Tie kurie; per 20 
metų žadėjo jums tiek daug lai
svės, kreipė savo politiką taip, 
kad galėtų išstatyti Sovietų Są
jungą prieš Vokietiją. Kai Vo
kietija interesų sferų klausinhe 
nusileido, išėjo aikštėn visas bu
vusio režimo laikysenos žalin
gumas: Sovietų Sąjunga galėjo 
jus užpulti ir pagrobti be pasi
priešinimo.” Toliau sakoma: 
“Nežiūrint skriaudos, kuri bu
vo padaryta vokiškumųi ir yištj 
iš lietuvių puolimų prieš nacio
nalsocialistinę Vokietiją, vokie
čių vyriausybė pasistengs parū
pinti jums darbo, duonos ir 
žiūrės, kad jus galėtumėt ženg
ti pirmyn.” Žfadama į adminis
travimo darbą įsileisti savivalę 
dybinius organus ir įsisteigti 
apsaugos burius darbui ir gy
vybei apsaugoti. Toks tai buvęs 
naujo okupanto žodis ir išdidus 
tonas, kuris 
jatisino.

$

pla-.

Vairavime jus patirsite važiavimą . lengves
niu, negu bent kuomet pirmiau. Vairavimas, 
greitumo pakeitimąs,! didelių ir patikimų hydra- 
liškų stabdžių veikimas, tas viskas padaryta 
švelniau ir lengviau valdomais.

Gerumu šis automobilis yra pastovus iki 
. paskutinio detalio. Apsigynimo reikalams pa

rėdymai visi išpildyti be mažiausio sumažini
mo pagrindinio ir besitęsiančio Fordo gerumo 
nięchąniškū žvilgsniu. Tūlomis naujomis me 
džiagpmis pakeistos senosios medžiagos, papras
tai didesnėmis išlaidomis mums, bet užtad kiek
viena nauja medžiaga yra lygiai gera ir net ge
resnė už senąją.

Jei jūsų šeimai reikalingas naujas automo
bilis, namatykite ir pavažiuokite šiuo Fordu. 
Kokiu jis yra šiandien ir kokiu jis bus per iš
tisą eilę metų ateityje, mes tikime, kad jus už 

- savo pinigus atrasite jį jūsų reikalais susisieki
mui pastovesniu ir geresniu, negu bent kuomet 

• pirmiau. A ’ • .

• DABAR IŠSTATYTI APŽIŪRĖJIMUI
iM> i ■ .............................. ...... ........................- " '

N epriklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^4%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
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CARPETS

CHECKER CLEANER
W A R E H O U S
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Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg* naują 
ų£ keletą centų. 26-ob 
spalvos. 10c—3 už 25c

ATALL DRUG ANO NOTION COUNTERS

BjĮYpj^AND SAVE
K

lyno tik 6—VIII, pastebi, kad iš 
to atsišaukimo išeinh, kad lie
tuviai' negaus ir tų teisių, ku
riomis liaudojasi čekai. Tas 
pats laikraštis 10—VIII grįžta 
prie to klausimo, kad lietuvių 
kariuomenė pat karo pradžioje 
nesitraukė su bolševikais ir kad 
daugybė lietuvių savanorių pa
aukojo savo gyvybę paskutinė
se kcvose dfcl savo tautos lais
vės. , V. .. . • < :

Apie Lohse Stockholme gir
dėt, kad tai yra nepaprastai 
kietas ir griežtas žmogus. Jis 
skaitomas Alfredo Rosenbergo 
artimiausiu draugu. Pats jis yra 
pirklys iš Lubecko, pastaraisiais 
metais buvo Lubecke pirminin
ku “Nordische Gesellschaft,” 
kuri turi tikslą permesti ben- 
dardarbiavimo tiltą tarp Vokie
tijos ir Skandinavijos. Jo pir
mininkavimo metodo ęlėka, 
skandinavai pasišalino iš tos 
draugijos palaipsniui jau 1936 
—1938 metais. /

(Bus daugiau)

Daug kareivių atvy 
kolslandijon

REIKIAVIKAS, Islandija
spalių 1 d’ Islandijos salor 
atvyko dideli kiekiai Jungtinu; 
Valstybių kareivių. Amerikie* 
čiams vadovauja , gen. Ęonės^ 
teel. .?■ ' P

Amerikiečius sutiko britų ka
ro vadovybė; kuri dalyvavo iš- 
laipdinitno ceremonijose. Uos
tau atvyko ir "Amerikos juri
ninkų viršininkai . -

Dabartiniu metu saloje ran
dasi nepaprastai didelis Amė- 
rikos kareivių skaičius, kuris 
gerai gali apginti visą kraštą.

— Praėitą saįvaitę sovietai
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Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 c n r nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršduO J,UUU.Uu 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
8 —< ---------- :——------------- —------------------------------ — —--------- :--------------------------“---------------------------------

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
E Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
| ' / dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
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Į LpAN ASSOClATlONofCfitcąg®
2 JŲSTIN MACKIEW1CH. Pres.
i 4192 Archer Avenue 

VIRginia 1141

PIRKITE tiesio
giai m ŠUTAU- 

. PYKITE
//PAŽIŪRĖKIT 

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą. 

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

Dailiausios Dantų $Qa50
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos | ' L 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;
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LUKTERĖK,

Brolau!

No. 2808 c •

PERtlURETI

: Miestas ir valstija s:
u

!I

rf. • s?

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite

■ visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

i

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

.V

COPR. I«M. NttDUCRAFT SSRV1CC, INC 

BĘDSPREAD M0TIFS PATTERN 2808
No. 2808 — Išsiuvinėta lovatiesė.

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

v.

padarė ’ slegiančio ątsįūntė AVashiiigtonan 5,65^ 
520 dolerių vertės aukso už

Dagens Eyheter, kuris gavo darytas skolas finansų de^ar-' 
šio atsišaukimo tekstą iŠ Ber- tąmentuf.

■ -?.wx

Ifįiu "■yn MM

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Smulkiuosius skelbimus <>»-• 
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” .

________ 'AM
PUSLAPYJE!
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Publlshed Daily Ekcept Sunday by 
The Lithudnlan News Pub. Con Ihc.

1739 South Halsted Street 
Teleplioue CANal 8500.

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

3c per copy. ‘ ' • *

of Chicago," UI., urider Che acf of 
March 3rd 1879. *
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Ualstęd St., 
Chičago, Ilt Telefonas CanOl ,8500.

4.00 
2.00 
1.50 
.75

Pusei metų --------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija _________

Savaitei ___ _________ į-
Mėnesiui —X--------------L...

Jungtinėse Valstijose, ne įCh|pagol
Metams ----- ;____ _________  j>6.00.
Pusei metų L----- —-----L— -8.25
Trims mėnesiams ___ Z— l.?5<
Dviem mėn^šiams ”___J___ 1.25
Vienam mėnesiui :—L .7|,

18c 
75c,

Metams — ---- ---- <8;00l
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims mėnesiams •__________ .2J>0
Pinigus reikia siųsti pašto Moiįey 

Orderiu kartu su užsakymu. ’" |

Religijos “laisvė” sovietų Rusijoje

. , , „ NAUJIĘ^OS, CMcago,, m..
r|uti^usVįsitlWM kąį*^ligi j°s * pHeš|

jiems visokių privilegijų .(leisti laikraščius, rengti pa
skaitas, daryti viešas demonstracijas; turėti priešreligi- 
nius muziejus ir t.t.)

įNųnstabu, įcad prez. jRooseveltas apie šituos dalykus 
perą jpain^rmųątaSi <

Ąęt sąžinės 4r r^ligipių įsitikinimų laisvės klausimas 
yra tiktai jj)en<įlr<^ krašto santvarkos klausimo dalis, ir 
yra laįbai p^ivu kalbėti ąpie religijos laisvę Rusijpjįe, pa- 
sireftiiąnt vien tųę arba kitu “Stalino kopstiįtpjrijos^;

/X 'K 
■■<...

ai}j-

■’L..'*4 .»;>&* ’•<>■<i v',*

raly” Amerikoje ir kitur.
a ' Totalitarine santvarka.

Sovietų Rusijos valdžia staiga ėmė rodyti nepapras
tą “liberąliškumą” religijos klausime. Tai prasidėjo nuo 
to laiko, kai Stalino, imperiją užpuolė Hitleris ir Mask
va buvo priversta šauktis Anglijos ir Amerikos pagal-* 
bos. J

Stalino valdžia kreipėsi j pravoslavų bažnyčios me
tropolitą, kad jisai atliktų iškilmingas pamaldas už 
sijos pergalę ir paragintų tikinčiuosius žmones gibtį .są-; 
vo tėvynę nuo Vokietijos armijų, — ką metropolitas jr; 
padarė. Sovietų ambasadorius Maisky nuėjo į Gąjjtel?' 
būry katedrą Londone, kuomet tenai buvo laikomos mį-. 
šios už britus ir jįų karo sąjungininkus.

Paskutinėmis dienomis lenkų pasiuntinys Washing-i 
tone pranešė valstybės departamentui, kad sovietų vai-; 
džia leido lenkų kariuomenei Rusijoje turėti savo kata-; 
■likiškus kapelionus ir kad Maskvoje bus atidaryta kata
likų bažnyčia ir žydų sinagoga lenkams.

Šitas nuolaidas religinėms organizacijoms bolševi
kai ėmė daryti su tikslu nutildyti Anglijoje ir Ameri
koje įvairių tikybinių grupių opoziciją Rusijos rėmimui 
kare prieš Hitlerį. Stalino “burna”, užsienių reikalų ko
misaro padėjėjas Lozovskis aną dieną pareiškė spaudos 
atstovams Maskvoje, kad jau esąs uždarytas ir priešre- 
liginės propagandos organas “Bezbožnik”. Kaipo užda
rymo priežastį, jisai nurodė “popieros trukumą” Rusi-: 
j°je- v . * - .

Iš šitų faktų kai kurie žmonės daro išvadą, kad so
vietų Rusijoje jau esanti atsteigta “religijos laisvė”. O 
komunistai ir jų ’“bendrakeleiviai” skubinasi' įtikinti, 
publiką, kad sovietijjje religija seniai buvusi “laisva”, 
nes tą laisvę užtikrinanti Stalino konstitucija. Apgailė
tina, kad šitas bolševikiškos propagandos burbulas su
klaidino net ir prezidentą Ęooseveltą. :

I Stalino “(konstitucija”
Spaudos konferencijoje, antradienį, prez. Roosevel- 

tas pasakė, kad jisai pataršęs laikraščių reporteriams 
perskaityti Sovietų Sąjungos konstitucijos 124 straips
nį, kuris, jo nuomone, suteikia faktinai tokią pat sąžinės’ 
ir religinių įsitikinimų laisvę Rusijos žmonėms, kokią. 
turi Amerikos žmonės. Jungtinėse Valstybėse, girdi,. 
kiekvienas asmuo gali atsistoti prie gatvės kertės ir 
skelbtą tokią religiją, kokią jisai nori — arba agituoti 
prieš religiją. Panašiai esą ir sovietų Rusijoje.

.Čia prez. Ręoseevltas stambiai suklydo. Jq paminė
tas .sovietų konstitucijos straipsnis (124) skamba taip?’

“Kad piliečiams bųtų patikrinta sąžinės laisvė,.
bažnyčia Socialistinių $ovietų Respublikų Sąjungo-' 
je yra atskirta nuo valstybės, ir mokykla nuo baž
nyčios. Visiemjs piliečiams yra pripažinta tikėjimo' 
išpažinimo laisvė ir priešreliginės propagandos iląis-: 
vė.” (
Jau šitie straipsnio žodžiai rpdo, kad tikros religi

jos laisvės Stalino konsĮątticija nesuteikia. Religijos: 
priešąms ji pripažįsta propagandos laisvę, o .tikintiem-i 
siems — ne; tikintieji gali tiktai ^išpąžin.ti” savo tikybą

1 (angliškai pasakyta: “freedom of religious worshijpv),j 
bet neturi teisės jos skleisti. Todėl pavietų Rusijoje gą-; 
Įėjo eiti “bedievių” laikraštis “Bezbožnik”, bet-ųęgalėjO' 
pasirodyti joks religinio turinio laikraštis, žurnalas ąr_ 
ba knyga. \ j

' Bet tai dar nėra pats didžiausias .suvaržymas. Bau-' 
gelyje krikščioniškų šalių sąžinės laisvė per .šjmtmqeius; 
buvo varžoma labiau, negu kad ją yaržo aukščiaųs pa
minėtas Stalino konstitucijos straipsnis, — tik, ;^įpppaa,| 
suvaržymai kątalikiškose arba protestoniškose Jsąlyse, 
būdavo atkreipti prieš kitatikius .(“heretikus”) ir neti
kinčiuosius. Tačiau sovietinėje santvarkoje visą įgalią- 
savo rankose turi valdžia.

Sovietų valdžia kontroliuoja visas švietimo ir pro
pagandos prįemoneš: spaudą, radio, organizacijas, su
sirinkimus, teatrą, mokyklas ir t.t. Todėl faktinai ir ta 
“bezbožnikų” propaganda, kurios “laisvę” pripažįsta 
SSSR konstitucija, nėra laisva propaganda. Ji yra val
džios .propaganda.

• Tokiu budu Stalino “demokratijoje”, vietoje sąžinės 
laisvės, yra įvykdyta sąžinės prievarta: tikintiemsiema 
leidžiama tiktai nueiti į bažnyčią (jeigu ji yra) ir pasi
melsti, betrjie neturi -teisės niekur kitur pareikšti savo, tos pasitraukti

,.riai, kąri.ų^menės vadai ;ir
Sokąlų vįršininkai.”

“Protektorius“ Heydrich sten
giasi išžudyti inteligentus Čeko
slovakijoje, kad nebūtų kam ar-1 
gapi^ųoi^^kus kovai prieš Hit-.

į įpy. $ekpslovakiją naciai 
kedeną .pe^kettj sunkiąsias pra
mones iš ^apiburgo, Bremeąo 
ir Rulųxj> dialekto, kuriuos n uo
laus l^oippai$uoja anglų lėktų?

paragrafu, tai ąnes ulaisvių”i
ir piljėMų “teisių”, kąįk t^k yiįa 4e^<^ątįšį^ausių 
lių — ir pet
pilięeiajrn^ “te^ (str.<
119), naudotis $ik pa-
gąlvękįte : Anąer^os žaąio^s turį spaudos įaisyę iįr ^ąli; 
įeįsti laikraščius ^rbą k^g$s; į>ąt Sovietų Sąjungoje y^tl-’ 
džią pasižada piliečiams taip jpąf įr spaudu
jrąpMųs ^ęi pppį^i! 1

^Tokios įplačios laisyė^ piekur kitur pąsaųlyje nėrą; 
ir pbbųvo. Bet pą^ąityĮkiiįe konstitucijoj 
•Tenai jus užtiksite š'tęi įkėk?U pątYaįkygių:: 
susipratusieji piliečiai” jungiasi į Komunistų Partiją, 
kuri sudaro darbo žmonių “-avangardą” (priešakinį bū
rį) ir “vadovaujantį branduolį visose darbo žmonių 
nizacijose, taįp ^soria^įn^ kaip yalstybrnfee.

Butų labai*ger.ai, kad prez. Rooseveltas perskaitytų’ 
šitą sovietų konstitucijos straipsnį — ir apie jį pagalvo
tų. Nes tuomet jisai pamatytų, kad visos “laisvės” įr: 
“teisės” (neišskiriant ir “sąžinės laisvės”, kurią .šutei-, 
kia str. 124) Stalino konstitucijoje yrą paverstos niekais1!;

Viena tik komunistų partija, pagal tą konstituciją, 
yra teisėta ir ji turi “vadovauti” visoms organizacijoms 
Sovietų Sąjungoje. Vadinąsi, jeigu nesį komunistų parti
jos narys, tai jokių teisių neturi — nei teįsės kalbėti, nei, 

arba ‘laikrašty-' 
je, nei teisės naudotis valdžios prešži®®; . j

Šitokia santvarka yrą vadinama ^cfelitarinė”, ir ji 
savo esmėje niekuo nesiskiria nei nuo fašistiškos siste
mos Italįjlj^į nei! n^o J^ęrįškęs konstitucijos Vokieti
joje. ' ‘ * -k z .

Totalitarinėje santvarkoje pilietis teisių neturi. To
dėl yra absurdas manyti, kad tokioje* santvarkoje gali 
gyvuoti sąžinės laisvė arba kokia nors kita “laisvė”! Jei
gu žmonės Rusijoje, Vokietijoje .arba(Išlijoje turi kokią 
nors “laisvę”, tai tiktai tiek, kiek jiems leidžia tą arba 
kitą dalyką daryti valdžia, šiandien Stalinui naudingą, 
kad Maskvoje lenkai eitų į bažnyčią arba sinagogą po-3 
teriauti, tai jisai šitą “teisę” jiems suteikė; rytoj jisai 
galr ją vėl atimti. ’ .!

Sąžinės laisvė, kaip ir kitos asmens bei piliečio tei
sės, kuriomis žmonės naudojasi demokratinėse šąlyse —-, 
žodžio laisvė, spaudos laisvė, organizacijų ir susirinkimų ■ 
laisvė, asmens ir privatinįo buto neliečiamybė — turi su-: 
daryti valstybės teisėtumo pagrindą, o ne iš diktatoriaus* 
malonės suteiktą “cįoyąną”. Totalitarinė diktatūra ir 
žmonių ląisyė yra nesuderinami su kits'kitu dalykai.

Todėl nereikią visuomenių klaidinti, skelbiant, kad 
despotiškoje Stalino imperijoje jau atsirado “religijos1 
laisvė”. Vietoje to, Amerikos ya'ldžįa turėtų daryti spąu-1 
dįmą Maskvoje, kad kaip galint greičiau fenai -butų .grą- 
.žintos pagrindinės teises lįiaųdžiai, — peš kitaip Ameri-' 
kos deppoĮkrątijai bus.sunkju nuoširdžiai su Rusija koope
ruoji. Į

iK.q<pįel, sąkyšipąe, Stalinas dar iki šiol nepaleidžia iš 
katėjimų, ir konęentrąc|ijos stovyklų šimtų tūkstančių, gąl( 
ųet miiiopų, politinių kalinių? -y t

teisės reikšti savo nuomones susiri
. ' ‘ \ A i •

A APŽVALGA-
APSIKEITIMAIS 

SŲ^Ę^TAlS 
. ...... ............................■ I

Apuliją ir ,yęĮkįetija padare 
nepaprastą sutartį: apsikeisti 
trimis ^ąkstąąči^i^i^Ati^ų. Pu-; 
j

pervežta pėr Anglų Kanalą jiš:

nepaprastą sutartį: apsikeisti 
t$n#s ^ųkstapčląjsi, suostu. Pu
sė to skaičiaus — 1,500 — bus 
pervežta pėr Anglų Kanalą jiš: 
įritanijos į Vokietiją, kita pu
sė — iš Vokietijos į Britanipą. 
(Pusantro tūkstančio sužeistų 
anglų jbeĮąisyių ir pusantro tuk-* 
stančio sužeistų vokiečių, tįuo! 
bųdu, galės sugrįžti nąmo, ne-' 
laukiant, iki pasibaigs karas.**

Imagai sutartį, kuomet sužeis
tieji bus gabenami per vandeni, 
anglų ir vokiečių bombonešiai 
.ir įUhmarinąs Ūkęs Jš tos vie-

iš Vokietijos į Britaniją-

Naujasis Bohemijos ir MoraJ 
vijos “protektorius“, Reinhardt 

‘Heydridh, pasmerkė mirčiai tų; 
Vokietijos Okupuotų čekų prd-^ 
vincijų premjerą, du armijos* 
atsargos generolu ir nepažymė
tą/skaičių kitų žmonių, ąpkal-' 
'tintų- sąmokslo darymu prieš 
Vokietiją/ Be to, Berlynas pra.- 
nešaį kad naciai suėmė btivu-f 
šioje Čekoslovakijoje 265 žibo-* 
nes. . . ’

Čekų vadų nuomonė Lęųdo-1 
ne yra tokią, kad naciai .nori’ 
išnąikinti čekų tąųtos mtęlįgęn- 
tus. ' , • .

‘ . i.“80 nuošimčių tų, kuriuos

įifCKAi pr'
W?WJ

.» m i

t

Ir mažiukes Luxemburgo ku
nigaikštystės žmonės kįoyoja 
ptięŠnacius. Tą vąlstybėU (.tąrp 
Beį^iįos ir Prancūzuos) iįąvo 
okupuota pereitų metų pąyąsa-, 
rį. ' j

Luxembprgo dąrbįipąkai ka-> 
syklose ir .dirbtuvėse jyčią dir
ba palengva, kad butų kaip ga
lint labiau sumažinta gąmyba. 
Darbininkų sąjungų pariai 
klauso pranešimų iš Londono, 
kuriuos jiems duoda per radio 
Luxemburgo darbo mįnisteris.

Penktadienis," spalių1941 

<Kaipdųaįome/įš** ŽųT/lViejų 
lehkiskiĮ iaiicraš^i^ išffaukų, 
skirtingai aiškinančių ve'io-

X politiką Lie
tuvos atžvilgiu, paaiškėja bet
gi tai, kad patys tuodu laik
raščiai ,(ąr pęnt fipraipsnių 
ąuioriai), .nors ir bądatąi skir
tingų pąžiąrų, puįkiąi sutąria 
vienu klausimų, putenl: “se
sutę Lietuvą“ reikia “sufede- 
,rudti“ su Lenkija.

i
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(LENKŲ, UKRAINIEČIŲ, ŽYDŲ, RUSŲ 
IR KITŲ SPAUDA

Ąjųglija neturi pareigų

įKęiikai jaučiasi nuskriausti 
jr nusivylę britais ir susitari- 
plu su Sovietų Rusija. “Nowy 
.Swiąt“ beveik kasdien paduo
da ištraukas iš anglų spaudęs, 
reiškiančios anglų nuomonę, 
šiuo klausimu. Taip savaitraš
tis “Truth” (dešinės pakrai
pos) rugpiučio 8 d. rašo:

“Sunku žinoti, kaip dažnai 
rusų litęraturoje lenkai apra
šomi neigiamai. Be abejonės 
yra atbulai, jei lenkų autoriai’ 
.aprašo Rusiją. Neapykanta 
tarp tų dviejų tautų siekia to
limą senovę. Rusų revoliucija^ 
tą neapykantą tik apvilko 'į 
naujus rųbus. Kapitalistinė ir 
katalikiška Lenkija buvo di
deliu ^kontrastu bolševistinės 
ir ateistinės Maskvos. Net 
šiandien, kuomet Rusija kovo-: 
ja už savo gyvybę', neužmirš
tama i apie tuos priešingumus.- 
Tą patvirtina išstojimas kelių 
emigracinės valdžios Anglijo
je narių, kurie panorėjo tuo 
budu pareikšti savo nepasiten
kinimą sutartimi su Rusija.

“Tikra šios sutarties vertė 
gludi '.tame, kad ji leidžia 
mums ramia sąžine nusiplau
ti rankas rusų-lenkų susitari-. 
mo reikale. Pasižadėjome aU‘ 
statyti Lenkiją ir be tos įvy-. 
kusios sutarties privalėjorųe 
po Vokietijos nugalėj-imo at-: 
plėšti likusias Lenkijos pro
vincijas iš rusų, musų sąjun
gininkų.
/ .“Dabar gi, kuomet Rusija ir 
Lenkija susitarė betarpiai — 
mes nuo tų .pažadėjimų pa-< 
JJuosuoti. Be reikšmės yra. 
Taktas, kad Lenkijos vyriausy
be, tori •,tą sutartį pasirašįę,’ 
negali nei susisiekti su tais,: 
'kuirių vardu, kaip jie tvirtiną, 
įkalba,, (taipogi neturi jokius’ 
:anrt jų galios.

“Neturime jokių davinių,, 
kad patys lenkai, be valdam, 
čių .sluoksnių pageidauja at-; 
isįskinti nuo didesnio ekono
minio vieneto. Musų pirmykš
tis pasižadėjimas buvo duotus 
Becjtui ir Rydz-Smiglni, Si
korskis ir rRaczkewicz mus 
pųo (tų duotų pažądų paliuo- 
savo. Todėl jąučiąme paleng
vinimą pašalinę pavojų, kųcįs 
grasino niųs iLc^ukti >į .tplimes- 
pį įsikišimą į kontipento rei- 
kąjus/’ v

Tiek dešinysis laį^raštis, tiek, 
(kątąljkų :“The ^yeękly ,Rer 
yie^v” rųgp. 7 d- |UŽstodąriią^ 
katalikišką Lęnkjją visgi prį 
įeina tos pačios išvados, kad 
D. Britąnija nesuteikė jękiy 
garantijų, kiek tai -liečia r’ube- 
žiųs. ,.. '

“Npwy Stwiąt“ yrą prieš ^on 
yietųnLenicijęs ^ąutąr^tį, tędėl' 
jįs ir tąlpįna ištraukąs iš ang-| 
įų ąpaudos.

Jįis .savo laidoje rūgs. J8 $. 
.puola “iPęlish Jnfdrmatiop 
įCenter”, kuris .giną tą sutartį.

$>y.“ .p^iki^a tąi vąldiškąi 
įstaigai, gaunančiai ąpįe > pen
kis tūkstančius dolerių ąnėnę-Į 
sįui iš Lenkijos valdžios, kad 
ji vieton kreiptis drauge su

lenkų visuomene ' į pasaulio’ 
opiniją ir kovoti už 1939 m. 
rubežius, migdo tą visuomenę 
jr aukoja valstybinius intere
sus dabartinės Lenkijos val
džios interesams.

Lenkų nuomonės Lietuvps 
atžvilgiu.

‘lPszewodnik Kątojioki” 
(Neyv Britąip, Eonu.), ąnti- 
pilsudskinis lenkų savaitraštis, 
rugsėjo 12 dienos jiiuųieryje 
talpina tūlo \Wojnicz straipsnį, 
kuriame reiškiamas pietelis 
pasipiktinimas tuo, kąęl vokie
čių okupuotoje Lenkijos daly
je ,ęsą leista įsisteigti Pjįauds- 
kio Draugijai (Štowarzysze- 
nie Pilsudskiego), kurios tiks
iąs, kąįp pranešąs “Krakovvsiki 
Kuryer Codzienny”, esąs įgy
vendinti maršalo Pilsudskio 

. testąipentą- ,Gi tas Pilsudskio 
; testamentas, sako (p. Wojnicz, 
kurį dąbąr vokięčiąi lenkąms 
į .akis kaįšioją, fesąs toks: Len
kiją be Pozpąnčs, be Pomo- 
žės, be Silezijos, pe jo (Pilsud
skio) vadinamos Ukrainos, be 
senosios ;musų Sesutės Lietu
vos, kuriai jis įskiepijęs savo, 
kryžiuotiškęs neapykantos nuo
dus prieš lenkus, savo pačios 
sąjungininkus, žodžiu — ske- 

' lėtas be kūno. “Lępkąi, var
dan Dievo, ąr jn,es gąlime su 
tuo 'sutikti“ klausiamai sušun
ka autorius, karštai kreipda
masis į lenkų jaunimą, kurio 
pareiga esanti stoti į lenkų ka
riuomenės buriąs Kanadoje, 
.kad sutrukdžius šio Pjlsuds- 
,kio “tes.tamcnto“ įgyvendįni- 
mą.

“Nęwy ,Swįat“ f(New York, 
N. Y.), rugsėjo 15 dienos nu
meryje .tūlas W. Med-linski ra
šo apie dąbar Rusijoje orga- 
ui^uojąmą lenkų kąrjąomenę. 
“Nenoromis mintis nukrypsta 
į praeitį“ — sako autorius., 
“Lenkų kai;iuomenū Maskvo
je. Jau tatai kitados yra buvę, 
lenkiškos, vėliavos jau yra ple
vėsavusius .ąpt K^eądiauš .. j 
šiandien, kai jau pasikeitusio
mis aplinkybėmis lenkiškoji 
vėliava piėyesuoja Maskvoje1 
įięs (leą!<y kąriuomenės vyriau- 
jiiąja bhštine, prisiminkime* 
musų tėvynės didybės dienas 
ir Vl^dišloyo Ketvirtojo ;be.i‘ 
i^ątipąUo Žulkieyąkią tižią
sias mintis įr dąrbąs. Šias 
.mintis, Lietuvos ir .Ukrainos, 
atžvilgiu, stengėsi realizuoti 
Juęzas Pilsudskis, nąujoviškon 
:Se Rytų Europos krąštų <fede- 
;rącijQs_Įfosmose. Kaip žinome, 
jąs atsjmušė į visuotinį nesu
pratimą kaip Lenkijoje taip 
ir Europoje.“ Autorius tęsia 
.nurodydamas, kad paskuti
niuoju metu į federacijos idė- C .* '■ *»M l“-*? ’V ijas pradėta žiūrėti kaip la- 

^ųs J^kaų^ :tinH?’Į 
pią valstybinių problemų iš-, 
^sprendimų ’ ^ųastu.

esąą^os neabe
jotinai realios At ^į^žios ir jos; 
nąą^diai (išplaukiančios iš 

it diaifigųjų minčių. ' ‘

Lietuvos juristo paskaita 
Washingtone.

žinomas Lietuvps juristas 
Jokūbas Robipzopąs, prieš me
lus atvykęs į Jupgt. Amerikos 
Valstybes, rugsėjo 9 dieną 
“American University”, Wash- 
ington, IX C., Institute of 
World Organizątion, laikė pa
skaitą lepia: “Mjnoritjęs and 
the League of Nations.” Pa
skaita ir diskusijos tęsėsi dvi 
valandas. Klausimai lietę ir 
mažų valstybių problemas.

Ši paskaita universiteto bu
sianti išleista atskira brošiu- 

<ra- . všia proga .tenka pastebėti, 
kad J. Robjmęonas yra žymus 
juristas ir beveik vienintelis 
autoritetas Europoje mažumų 
klausimu.

Demokpalijos prępagavimo . 
Komitetas.

New Yorke kelių mėnesių 
bėgyje darbuojasi grupė se
nesnės kartos įvairių tautų 
veikėjų — demokratų, kaip tai 
rusų sočiai. revoliucionierių 
lyderis Viktoras .Černovas, 
Vlad. Zenzinovas, Kąarel Pus
ta ir kiti, tikslu susiburti ben
dram veikimui prieš nacizmą- 
fąšizmą ir bolševizmą, už bu
simą demokrątįnę Europą. Re
zultate jų pastangų rugpiučio 
8 d. įvyko New Yorke susirin- 
ikimas, kuriame / įsteigtas 
“Gomniittee for the tPromotion 
of Democracy” ir išdirbtas 
statutas — programa.

Šio komiteto Rytų Europos 
sekcijos delegacija, kurioje 

1 dalyvavo rusų, lenkų, lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių at
stovai, nuvyko Was.hingtonan 
kur rūgs. 23 d. buvo priimta 

! State Departamento sekreto
riaus asistento A. A. Rerle, ku
riam įteikė (perdavimui Valst. 
Sekretoriui p. Cordell liuli) 
memorandumą ir savo progra
mą.

Iš .esmės galima sveikinti šią 
iniciatyvą ir .užsibrėžtą pro
gramą dęmokratijąi propaguo
ti. Kai .kur.įe lietuvių, latvių, 
estų ir kaukaziečių tautų at
stovai, .prijausdami progra
mai, y.iągi ątsisąkė dalyvauti 
įįios grupės veįkpnc, kol rusų 
veikėjai, kurie dominuoja pei
kime, viešai ir aiškiai nepa
reikš, jog eįna už .tų .tautų ąe- 
prikiausomybę. Tas tų tautų 
atstovams buvo pažadėta, bet 
iki šiol neištesėta.

ŽU1-,

Rusijon išvežtų arba 
bolševiką nužudytų 

lietuvių sąrašas
(Tęsinys iš 2 ro pusi.)

294. Bronius Liaudinskas,
1808. .Kame.

295. Alfonsas Lukoševičius, 
19X8, įkąreivis, Vilniuje.

296. Pranas Lisauskas, 19jl8, 
kareivis, Kaune.

297. Simas Lagunavičius, lfl07 
.tarnautojas, Marijampolėje.

298. Liubomiras Laucius, 1005 
gydytojas, Kaune.

299. Silvestras Lisauskas,
«... <7 . > « l » < V'| O* '

W3, mąrinmkas, Kaišedorype.
300. Kostas Lazauskas, 4909, 

kepėjas, ‘Vilniuje.
801. Albinas Medzikauskas, 

1912, technikas, Riętavc.
Stąsys ,-fylardosas, 1903, 

buhalteris, Vilniuje.
303. Česys Męškąusk^s, 1909, 

(Bus daugiau)

i
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Lietuvos sukilimas 1794 m.St 1

(Tęsinys)
Žemaičių kaj^qfaęne 

)<ilęliąi keliose vielose įnūžėsi 
pakuršėje su rusais, kurie nuo 
Bausko pusės (Kurše, arti Pja- 
ųeyėžio ąps., MųŠos ir Nepąu- 
UėJio sanįetyyje) sergėję ftur- 
šo sieną, kad žemaičiai jin ne- 
įsiveržlų ir neąukejtų kuršinin
kų prieš rusus. Ties Žagare, Jo- 
piškįu (Jjąidm aps.), Biržais, 
Joniškėjių, $u£albrtu, Panevė-, 
Žiu ištiko susirėmimų, kuriuos 
mūsiškiai dažniausiai laimė-

Tuo padrąsinti, jie ryžosi 
įvykinti savo sumanymą — 
įpulti Kųršąn ir iššaukji .sukili
mą. Tatai sumanė atvykęs iš 
Vilniąus Aukščiausios Tarybos 
narys Vayreokis, kuriam prita
rė ypač Telšių aps. sukilėlių va
das Vaitkevičia.

Vaitkevičia pamėgino iš pra-

•ir ąu-

šen ir ten pasirodančią rusų- 
kaiiuomenę ir parsigabenti iš 
ttąiai ginklo, kurjo stigo žemai
čiams* Tuo tikslu jis pastalė 
sargybą tarp Palangos ir Klai-1 
pėdos, kad neleistų rusams su
sižinoti su prūsais. Susekęs su- 
sižinąųt juros keliu, jis pastatę 
keliasdešimt laivų, kuriems pa-,

Biržęliot20 d. Vaitkevičia be 
kovų įėjo Liepojon, o po kelių 
^įęay Ątyyl^ę ir ^ę^^ičių 
vądęy.oi, Vąv#fcqkįu jaryšąkyjė. 
Birželio 27 d. Liepojos gyven
tojai jptrisiękė ^ąvętj bendrą 
Lenkų, Lietuvos ir Kuršo ne
priklausomybę. Bajorai, be to, 
turėję dąr prisiekti, jęg suteiks 
laisvę valstiečiams.

yjepi p&uršę dvąriųipkm vo
kiečiai davė sukilėliams rekru
tų, o ir žmonės-latviai patys 
ėjo sukiliinan. Daugelis tačiau 
bauctŽAąųaipkų .pųsitįjo ponams 
dii*bę ir ėmė užpuldinėti dva
rus. Išsigandę dvarininkai — 
viepi skųi>pjo jLięjpop.pn .atvykti 
ir prįsjimti sukilėlių glųbą, bet 
kiti bego prie rusų Bauskan.

Tūlą laiką rusai neėjo prieš 
Liepoją. Pagalios (pradžioje 
liepos mčn.) jų stipri kariuo
menės dalis ėmė prie jos artin
tis. Išgirdę apie tai, sukilėliai 
apleido nkies.tą, torįn kjtą die
ną (liepos 12 d.) įsigrūdo ru
sai. Miestas gavo užmokėti di
delę bausmę .pinigais, suimta 
daug įtariamųjų gyventojų, o 
bajorai ^padėpo rusams vaikyti 
besisukinančius apylinkėje su-

kmklių i pastarųjų,r idant* kelio
nėj nuę darganų* ir lietų ne- 
pakriuštn’ ir įi?p|iįurtų. Tokiu 
dar senovės budu išjojo že
maičiai 1794 m. kariauti po 
Liepoja, po Gruobįnia', pę Sa
ločiai^ ant iirgm? ^amie ąu- 
gusiaąs ne

tais, jk| 
dien kiękvięųąs tębjpįnavo-ž 
jo”42). ,

Tidąs ąros gadyflčs 
tais žpdžįi^is įvai^dVūlU ^ę- 
maičįą sųjkjįėJius.: 
buvo >tąrp įų fc
vaikų; įjjig įjuyę vy^ę-1
mis l>ęi nagįn.ė^ijs, .ąp^įr^ę 
sjenonpįsį, 
kusiojads W
vo 
riausrjąj Aę^dą^įęs ^o^ięn-

1 •■«•/j • j | į | ’į - f‘•Tc''*| 1 i * j I 1 X !

{ Įdomaujat 1942 m. karais?

Rygos pasiųsti į Prusus rusą., 
čia pasižymėjo J^nkošins Kali- 
nauskis, kuris, pastebėjęs Prū
sų lajv.ą plaųkiąnt, .ąpgįnkluo-5 
tas šoko jūron .ir laivą paėmė 
nelaisvėn; iš to laivo sukilėliai 
pasiėmė 7 kanyoles. Tas pats 
drąsuolis kiek vėliau .vėl mėgi
nęs tuo pat budu paimti rusų 
jaivą, b$t įkliuvęs nęlaįsyėn, iš 
kurios tačiau kažkokiu budu < r » 
ištrukęs, įstojęs kariuomenėn 
ir pakilęs joje karužuoju ,(vė
liavininku98) . *• >
n Besą ligodamas 'jurą, Vaitke-, 

•i>- lllrvičia jpash(ntė Liepojon’'Voš 100 
kareivų heskąitant pulkelį, .ku
ris prašokęs pro rusus, gegu
žės 23 d. sįoip Uęs .miestu ir' 
pareikąląvo, kad (miesto valdys 
<ba parduotų ginki ). >Ši(>ji buvo 
priversta sutikti ir ,p3rdaxė 
1200 .šąutąvą, )2 jtuksjtąnčių 
svarų parako, nemaž švino į' 
kitokios rcikąliųgos ąukipėdams 
ginklo medžiagos. ;Tą pačią die.. 
ną a^tvyke keli ąimtai* žemaičių 
vyrų, moterų įr vartą, kini- 
^liktąją karo ny^Ui.'.gą ,i 
ginklus pristatė ,>šėto«a<). Kuki 
jčįįiąi laįiųi^gąi ąųgrįžo L Ssa- 
vųjų. !

Vavreckis bijojo, kad Licpo-’ 
jos neužimtų jūsų ar .vokyčių 
kąrąųomeuė,. -kuijiai jis -buvo

iPaštarjeji, susyjĮnkę kiek 
daugiau kariuomenės, -liepęs 
24 ,d- k>vi
dieni šen ir ten su jais rusai 
grūmėsi. Jų vądov^ĮJ^Uis, jie 
išleido .Liepoją sukilėliams, 
šie pirkosi įįoje, .k^k radosj, 
ginklo, 
Vcmtspyiyje 
kąnuoJęs, 
Lietuvon. Tuo pat metu kita 
sukilėliu
Saločiais (Panevėžio aps.) su * * * K • > » \ ». •« * * • • • J

du kart už juos stipresniais 
jTAiąąis įr kovą, laimėję.

TąčįĄU jpjrndžięje rugpjūčio 
mėn. jie išgirdo pavojų ;Vil- 
niui ^rę^įęuV;, ^ijodąrpi, kad 
piiojus Vilniui jie b,Ų§ią per
daug toli nuo vyriausiųjų Lie- 
ytpvęs Ąųkįlėlių jmrįų alsąįikę, 
apie rugpiucio 11 d. jie išėjo 
iš Liepojos*0'). Rugpiučio 12 
d., kaip žinome, klišai paėrųė

.druskos, geležies, 
pasiėmė kėlęs 

ir xvisą Jai siuntė 
A* ■ ■ « > t » »

dalis susirėmė tiqs

,Garbiame mūšyje tięs Lie
poja, be kitų valstiečių, daly-

pęrąįlpnas atsispirti, ir ^ęlste 
meldė iš Vilniaus pagalbos. Vil
niaus ypdovai .papiąBįkipo ne-. 
Aurį žemaičiams Upososips ,kJ- 
ziuameučs .pasiųsti, Jjętgi xeika- 
lavo jiS jįų, * k#d (p>ėg^tų Kur
šą n įsiveržti.

#) Tęn pat, 207—208, 210.
38) Ten pat, 227—228.
39) Ten ^ąt,

Dajjįkanįtb Jėyai jįr d^dęs. Mo
tina, ^sąlkfU, jb|tiy.ųsi atvežusi 
maiato kureiviiaųis, laike mū
šio ^piejųsi griovyje ir girdė
jusi pro savo galvą įkulkąs

mo, :įę ^ęjo, Ims J^ąukantąs’ 
savę “Senoms lietuviu kalnė
nu įr žemaičiu budui” šitokį 
^alyiką p^sį^nęs:

“Paprastai traukdanpi į ka-

žirgus iplūųšomis ne vien pa
čius, bet jų .galvas ir ausįs. 
lig ūarįų girniuj u ikp^ų, lįg

40) ĮTęn pat, 229—28,7.
M) A. Janulaičio 'Simąpąs Dau

kantas., jo gyvenimas, darbai įr 
yąrgąi K.lpl3 m^, A2-

šituikįę ^avy jšyąi^dą jįr ^ąl- 
ba ienjkn« tieji
čių korejyėlįąi prą^iyęržė p^o 
rusus ir išira ūke jąęr Lii'luva 
ir Gudiją yąrA^v.os linkui ,są- 
vo “mužikų generolo” surem
ti, bet nebęsųskubo. Tuojau 
tat paręgęsime. z '** *' .•<

VI. Sukilimo silpnėjimas

Lenkuose tuo .tarpu Kas- 
čiuška, kad ir vokiečių bėi ru
sų sumuštas ties Ščekocinais 
(nepertoli nųę Raclavicų, bir
želio 6 d.) ir jųjų apgultas 
Varšuvoje, b(et nenustojęs ry
šių nė su Lenkais, nė su Lie
tuva, abiejose šalyse sukilimą 
tebetvarkė. Sukurstęs sukili- 
ipą Prųsąms priskirtoje Len
kų dalyje (Didžiojoje Lenki
joje, arba dabartįniame P.pz-; 
.naniaųs krąšte), jis -bev.e.ik 
po 2 mėnesių apgulimo pra
džioje rugsėjo mėn. privertė 
(Prūsų kariuomenę nuo Varšu
vos pasitraukti.

§u {Lietuvos kariupmęųe j iš

pulkais, , kuriuos, j įs dar pusę 
liepos n>ėiL i išsįnbtp f. Gudijop 
(dabart. ' Gardino gub<)..i Prie 
jų dėjosi ir gudų sukilėliai. Su
sijungė, pagalios, su jais ir da
lis lietuvių kariuomenės ir su
kilėlių (dąlgininkų). Serakaus- 
kis mėgino išpradžių stumti 
Gudijoje veikiančią rusų ka
riuomenę, buvo net Slanimą, 
pasiekęs, bet paskiau bijoda
mas, kad perdaug neatsiskirtą 
nuo Lietuvos jįr P.ępkų armijų,' 
ėmė trauktis atgal, Brąstęs lin
kui44).

Jjiętuvos (karįųomęųė tuo

pia, /traukėsi iš jKuišo, Žemai
čių ir -iš po yilmąųs. Idant tkų- 
.riapi laikui ,b,utų sulaikyta ru
sų armiją įr butų leįsftą įietuyių 
kąrįyomenei išsigelbėti, mėgin-, 
tą drQsiais ir netikėtais užpuo
limais priešai klaidyti. Tuo

♦ • • » • r ■ -r ,v

Šveųčionįų sukilėliai buvo net 
Dvįnskp tvirtovę užpuolę, o 
vienas Grabauskių, Stepas, su 
2 tukst. kariuomenės ir 5 ka- 
nuolėm pęr yąrepą |(Trąkų 
aps.), Viją (Lydos aps.), Mika- 
lajevą, Bąb raišką (Mjįnąko. 
gub.) įsiveržė rąsiį ai;rąijų tąr- 
pan. Nors jis jPągąįiąs iį>ųvp 
muštas ir pateko nelaisvėn, vis 
dėlto tųlani laikui rusus buvo 
privertęs atitraukti iš kitur ,ne- 
.maž kariuomenės ir tuo pa
lengvino sukilėlių trąukimąsi iš 
Lietuvos46).

Trauktis tuo labiau ;ręikėjo, 
jog baudžiauninkai, [kurių dau
gelis išpradžių ėjo sukilimai), 
šiam nebevykstant ėmė jam 
priešais statytis, žemaičiuose 
(Raseinių apš.), Vilniaus ir Su-' 
vaikių jp^ię^ųėje (Alytuje, 
Pri^nuoąęį), tąąabut ir kitose 
vietp^ę jįje ^ęįjędavė rekrutų, 
Otelė Rištus jftrįą ponus, gink-' 
įįuoti bėgo iš kariuomenės na- 
ąno. Reikėję jie^t gin^u m$- 
;|inthft). ■' \

|2) S. Daukanto Budas (1845 m.) 
d 188 f
*43) Mošcickif Dzifeje, 265—266 
, (Starzenskio žodžiai).

44) Ten pat, 253—256, 266.
45) Ten pat, 258—260.*'

pat, ^65. ■ > z .
(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dth P. Vileišį EIK

DHL P. VILEIŠIS
Atstovas 
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BUICK BUILDS 
FOR DEFĖNSE

U.

<■<4. >
W ■
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PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

-KTĘ^ŲVO laiko pasislėpti nuo faktų ąr 
.•III išvengti jų. Taigi mes nė nebąndėm.

HM

bridgeport rooėing and 
SHEET METAL CO.

32)6 S. Jlalsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnąuj iname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
• ’ » f »• » '/*», 4 » «

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

N.ATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Čia yra Buiclco puikus išrišimas prie'iškilusių pfobldfup paddrapt,^įu 
sų kpp^što.: ’^Ąiį^dnihės :Anierikt)s Nr] 1 ■ddrpu

'M' ’■ _______________

Ytetoj .to mes tarė,m—šioms medžiagoms 
esant kritiškoms apsaugos .programoje, mes 
planuosim 1942-ms, turėdami tatai vįsų- 
pirma mintyse.

Ne tik “priimtinam” karui—tikrai ne bet- 
kokam “ersatz” numeriui.

TVIUMS reikėjo Ųkro ir budingo Bųick’o. 
“Tr .Galingo pakankamai, veiklaus pakan
kamai, patvaraus pakankamai ‘tarnauti iki 
kasmetiniai nauji modeliai pataps vėl tai
sykle.
Mes sustojom prie 1942 m. automobilio su 
tokiomis savybėmis, kurios galėtų tęsti ir 
pąląikyti Buick’o reputaciją • be ydos iki 
kiti nauji Buickai, kad ir taip toli, išeis" 
pavaduoti jį. ’

' < > < . ■ „

Our o»»lgnmenli Bulld- 
Ing Pratt & Whilney 
valve-ln-head aircratt

. . ‘ /
Dąbąr mes .pranešam apie .tuos 1942 karus.

Kąąi .eikvoti žodžius pasakojant jums, kaip 
geri jie yra! Juk negalima įdėti kalbos į 
jgasp jianką ir sužinoti i)ė kaip daug, nė 
/kaip smagios bus mylios, kurias gausite su 
galionu.
yRA geresnis atsakymas—vairuokite tuos 
A karus jus patys. Kviečiame, darykite 
tai! Išmėginkite patys jų gerumą. 

\ •
Butų gėda, jums įr mums, jeigu pralęistu- 
mėt drednautą Buicką, kurį mes# pastatėm, 
kad sėkmingai atlaikytų sunkiausią metų 
eilėje darbą.

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWX)RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan

sų© j am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KĘPZ1E AVENGE

Tel. LAWNDALE 2630

r~

No ofhercgrhasf ALI THIS FOR Y<Ž)U> 
~ ‘ 1 • -‘-A .|N ’FOJITY-TJVO J

VIČTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

32J12 So. Halsted St.
SrakU Tel. .VICTORY 0066

rBETTERBUYBUKK
Lt* -i. ’|? :/<.-V.X'EX6MPLAR.OF GENERAL MOTORS VALUE

FIREBĄLL 8TRAIGIIT-EIOHT VALVE-IN- 
UEAIF ŽNGINK • COMl’OŲNl) CAKIJURKTION 

’(• '-^auRrunroj tuodelhjj' 
OIL-CUSrtlONEn CRANK8HAFT PINK 
IR JfOŲRNALS • SXIPWP8-LI5N«- 
VQS JUNGlNfiS LAZDOS • 8TĘPON 
i’ARKINTtj 8TAURIS • BROADRIM 
Ratai • pilnai pritaikoma 
VAIRUOTI SĖDYNE • RODY RT 
FISIIKR • WEATIIERWAKDEN VENTI- 
HEAT-ER (aceessory).

• FOTOGRAFAS
y

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

’ 420 W. 63rd St.
Tel. jE^G. ^883-5840

No. 2971

Vardas ir pąyaręlė

Adresas

ir.

NAUJIENOS NEEPŲECRAFT ^pPJT., 
1739 So. Hąlstęd JSt., CJĮtfcągp, Iii.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti .ąiąn Pąvyzdį No

(i

SULIETUVINTA OPERA

fiOQK OFPRITEMS

Miestas

Valstija

LIETUVIŲ TAUTINĖ 
KATALIKŲ BAŽNYČIA

.KAITRA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 

(knygą, kurią galite gauti pas 
mūs. Siųskite savo orderius!

sted Street
i CiiicKąd,’!

ŠutipąžiniRtui kopiją pasiųsime veltui.
^SSSnSSSSSSSSSSSSSėSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSS^

i MILDA AUTO SALES
• 907 )Vest 35th Street C^icago, Illinois

ie

Tik ką baigta išversti lietu
vių kalbon Bcdrič Smetana tri
jų aktų opera, “Bartered Bride” 
(Išsimainytoji Nuotaka). Įdo
miausiai tai, kad tos operos1 
muzika sąvo melodingumą la
bai panaši bei artiąia .lietuvių 
melodijoms. Tai ynį viena iš 
aštųonįų gražiausių Smetaųos 
operų. Tą operą dar šį, rudenį 
pastatys sęęųęn chįcagięčiąi. •

Kmętana yra vienas pasauli
nių kompozitorjy. Jis čekams, 
tarytum .paties .dangaus atsiųs
tas kaip tik įįio .męįų, kada če
kams buvo didžiausias išnyki
mo pavojus. Smetana atgaivin
damas sąvo tautos muziką, ga
limą sakyti, atgaivinę ir savo 
tautą. /Kmetąna, be atgaivįni- 
mo savo tautos .muzikos, dar 
sukuri .pasaulįnįo maštabo dau
gybę įvairių muzjkęs vęikąlų 
ir .aštuoįiias operas.

Čekų yargąi įr kovos už sa- 
VQ būvį tokios pat kaip įr lie-‘ 
tuvių kad buvo. Lžtąi jų .įr mu
zika mums artima. Lietuviai,; 
pastatydami B. Smetąnos ope
rą, padarys labai grąžų darbą. 
Tą operą vertė J. Steponaitis.! 
Tąs ipats autorius yra išvertęs 
dar ir šias operas: Student 
Prince, Bohemian Giri, Vaga-' 
borid King ir Dream Waltz.

vakaro įvyks šokių ir pasilinks
minimo vąkarąs Mį|da syętąi- 
nėje, 2 aukšte, 3140 S. Halsted 
Street. Visiems bus smagu šqkt. 
prje geros orkestrus, širdingai 
visus užprašo atsilankyti

Parapijos Komitetas ir 
klebonas Maskoliūnas

l^.HE^CBAFT SERVICE. INC

CROGHET' >■ • / '" JPĄTJĘRN -297jj

No. . 2971—Numegzti uždangalėliai.

Miestas ir valstija ..

Karas Europoj
Jei norite žįnoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas**.
“Naujienos” yra pirmas >ir didžiausias lietuvių 
dienrąštijs ^ip^įkoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cftgą), JSG.OO. Chicagoje ir Eiwp^jaHWMK
Mouey Orderj ar čekj sįųridte:

“NAUJIENOS”
' 1739 South

'-R- **«F .

WiHnWWWft0WilW^WliAMir

ąrcus
RYTINE RADIO 

VALANDĄ
—IŠ STOTIES—

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vąl. vąkąre.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir ki^us įdomius 

’ par^ėšiinus.

k w

*•***.

NAUJIENOS,
; 1789 So. Halsted S L, 

cnwk nt

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

Adresas ............ .........
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Gub. Heil Užginčija 
“Tribūne” Žinia

Dėl to r streiko nedirba ir 
Chrysler Plymouth dirbtuvė, 
kuri ima “bodies” nuo Briggs 
firmos.

“Jis Remia Rooseveltą”
MADISON, Wis. — Wiscon- 

sino gubernatorius Julius Heil 
užvakar pareiškė, kad jis niekad 
nepadarė pareiškimų, kuriuos 
jam primeta Chicagos dienraš
tis “Daily Tribūne”.

Tas laikraštis keletą dienų 
atgal tvirtino, kad Heil kriti
kavo Amerikos Legioną už pa
sisakymą už Roosevelto politiką, 
ir kad pats prieš ją išėjo, nors 
pirmiau prezidentų rėmė.

Heil sako, kad ta “Tribūne” 
žinia prasimanymas. Jis rėmė 
Rooseveltą, ir rems, kaip “kiek
vienas ištikimas amerikietis 
privalo daryti”.

Vasarą -r Atosto
gauti Ir Maudytis, 
Rudeni — Grybauti

“Streikai” Detroito 
Dirbtuvėse

Nedirba Briggs, Plymouth
DETROIT, Mich. — Po vie

nos dienos streiko i darbą už
vakar grįžo 15,000 darbininkų 
Chrysler bendrovės Dodgc dirb 
tuvėje. Ginčas buvę kilęs dėl 
darbo sąlygų.

Briggs Company dirbtuvė ne
dirba dėl streiko, kurį paskel
bė darbininkai dirbą prie auto
mobilių pentavimo. Jie skun
džiasi, kad “sąlygos tame sky
riuje nepakenčiamos, keli dar- taikyti vieną torpedą karo lai- 
bininkai net susirgę”. vui Nelsonui.

KacuceviČių Vasarnamis 
Indianoj

BEVERLY SHORES, Ind.— 
Bruno ir Josephine Kacucevic, 
turi labai patogų vasarnamį, ku
riuo ne tik vasarą svečiai nau
dojasi, bet ir rudens laiku, kuo 
met apylinkės miškuose atsiran
da labai daug grybų, čia daug 
kam yra labai patogu apsistoti 
vieną, kitą dieną, atsigaivinti 
Šviežiu oru ir, apart' to, prisi
rinkti daug grybų.

Gauna “Naujienas”
Pereitos vasaros laiku, čia 

daug lietuvių praleido vasaros 
atostogas, o ir dabar ji yra gy
va lankytojais.

Pp. Kacucevičiai atsinaujino 
“Naujienas”, tad' pas juos ap
sigyvenus bv.s patogu pasekti 
musų gyvenimo ir pasaulinės 
žinios.

— Jūsų Ona.

T I ,iT1r..niwr>mrf«r. ui ■ untva—... ........................ .

BROOKLYNIETIS TURĖJO PASPAUST
. • v t

jįnįesK

O

K

N AU JIJENU-ACME Telepboio
Mickey ()wen, Brooklyno Dodgers keč'eris, turėjo šitaip į trečiąjį beisą į- 

šliaužti, kad nebūtų išmestas. Stačiasis lošikas yra Yankių trečiasis beismohas 
Rolfe. ’ ’ . •

Paleis 7,000 Iš Proto 
Ligoninių

Val-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos _ Nariai.____

Phone CANAL 6122 

DR. S. BIF.žTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 003S 
. Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 z

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
' Ofiso Valandos:

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

— Kiniečiai tvirtina, kad 
Čangša mūšyje japonai neteko 
20,000 kareivių.

— Britų admiralitetas pripa
žįsta, kad italams pavyko pa-

SPRINGFIELD, III.
stijos ligoninių viršininkas 
Rodney Brandon skelbia, kad 
proto ligų ligoninės ' netrukus 
paleis apie 7,000 ligonių, kurie 
jau pilnai pasveikę arba 
pasveikę, kad gali būti be 
latinės priežiūros.

J. Matkevičiai Dabar 
Turi Sudento 
Daržą

Bet Viskas Pasi
baigė Laimingai.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Randąsi Worthe, III.

kad
tiek 
nuo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. CuticituS
SENIAUSIA IR DIDUAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

—Ir Nepamirškit At 
sivesti Tuos Savo 
Du Draugus—

$

O i.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlotk 5849

Dr. Peter T. Brazis 
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

DIENĄ Dt NAKTĮ

Visi TeL YARDS 1741-1742
1605-07 So. Hermitagi Ave^ r 

South Fairfield Ąvenut
LAFAYETTE 6727 

KOPLYČIOS VISOSE 
Uyrial chicagos dalyse

Klavcykite musų radlu programų Antradienio ir 'Šeštadienio ryt- 
mošiaK 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Sn POVILU tALTIMIERU '

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

siiMiiiiit'iiiiamiiiiiiiiiiiiAiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone. CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Ittth Street Tel. Pullman 1276

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue Phone YARdu 4908

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

Bukit SLA 336 kuopos 
vakarėly]

Sekmadienį, spalių 5-tą, SLA 
336 kp. rengia smagų “Bunco 
ir Card Party” Neffo svetainėj, 
2435 S. Leavitt. Pradžia 4-tą 
vai. po pietų. Įžanga maža — 
35c, bet už tą mažą kainą kuo
pos nariai prižada visiems sma
gų laiką su draugais. Bus duo
dami “door prizai” — ne vie
nas, bet daug. Bus dovanos 
kiekvienam stalui, bus skanių 
užkandžių, bus muzika šo
kiams, po lošimo bus daug 
draugų, pažįstamų, su kuriais 
galėsit smagiai laiką praleisti.

Žada Išaugti į didžiausią 
Amerikoj

SLA 336 kp. susideda dau
gumoj iš jaunuolių, darbščių ir 
sunkiai dirbančių jaunuolių, 
tad šis parengimas bus tikrai 
moderniškas, pilnas jaunų su
manymų ir yra vertas para
mos. Laiku bėgant yra mano
ma, kad SLA 336 kp. bus di
džiausia jaunuolių kuopa vi
sam Susivienijime, ir jeigu jus, 
musų draugai ir pritarėjai, pa- 
dėsit mums, tai mes 
kad tas neužilgo įvyks.

“Du» draugai”
Bet atgal prie parengimo. 

Nepa mirški t visi, kųrie: mėgstat 
turėti linksmas valandas, kad 
mes jūsų lauksim sekmadienį 
ir prašom sykiu atsivesti gerą 
ūpą ir linksmumą, o visi na
riai žada ir savo tuos du drau
gu atsivesti, tai visi turėsim 
tikrai linksmus la’kus. —Narė.

šiuomi galima pranešti, 
buvusis Sudento daržas, 6600 
W. 111 th street, pilnai perėjo 
į Justino ir Mary Matkevičių 
rankas ir dabar vadinsis Worth 
Grovė'. j

žada ištaisyti .
Jau dabar matosi žynius pa

gerinimai, o atėjus pavasariui 
bus įsteigtas vienas iš gražiau
sių ir moderniškiausių daržų 
piknikams Chicagos apylinkėj.

- T*'\ v ’ ' .1 •. ’■

Drg. Justiną ir Mary Matke- 
vičius pažįsta diidžiuina Chica- 
gos lietuvių. Ąv;draųgai J. ir 
M. Matkevičiai šįmet turės 
“grand openingą”, man neteko 
patirti, bet kad dabar daržas 
yra duodamas veltui, tai tą ga
liu pranešti. Yra ir “Bar B— 
pečius. -^Steponas Narkis.

Apsivedė Algirdas
Smigelskis

-4-------- 1----------------

žymių melroseparkiečių sūnūs

žinom

MELSOSE PARK. — šiomis 
dienomis apsivedė Melrose 
Parke gerbiamų lietuvių pp. G. 
Smigelskių sūnūs Algirdas, ir 
May Smigelskiai.

Turi, du sūnūs
Jaunojo tėvai gyvena adr. 

507 North 12th avenue. Jie tu-
/ , ■ i : '

ri pavyzdingai iŠauklėję dli sū
nūs — juos išmokslino ir mu
zikoj išlavino. Abu yra kultū
ringi vyrai. , • /

Pp. Smigelskiams buvo liūd
na Vieno jų netekti, ir jie grau
dinos^ bet juk ųž metų kitų 
jie yėl džiaugsis kai paliks te- 
vukaja t ; ’ ; ;

LipKlĮA jaunavedžiams links
mo, laimingo ir ilgo gyvenimo.

Senas Draugas

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

________Telef»na« YARDS 1412. •

L J. ZOLP
1646 Wert 46th Street Phone YARds 0781

>

Pavogė Stovylą 
Nuo Kapo

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest Kruetgen siūlo $200 af- 
lyginimą asmeniui, kuris suras 
kas pavogė $1,500 vertės bron- 
zo . stovylą nuo jo pirmos žmo
nos kapo Graceland kapinėse- 
Stovylą yra apie 6 pėdų dydžio 
ir sveria 750 s v.

— Gimė Dvynukai
BRIGHTON F ARK. — Dr. 

Alfonsas Manijas, 4315 Archer 
avenue, buvo pašauktas telefo
nu skubiai vykti ad.'4505 So. 
St. Louis avenue.

Ten jis atrado, kad garnys 
atskrido truputį ankščiau negu 
tikėtasi ir sumanė palikti dvy
nukus 30 metų Mrs. Caroline 
Baldwin’ienei. /

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius1 Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524 
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergency: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI

4

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

Moteriškė buvo gana blogoj 
padėtyj. Kūdikiams gimus ji vos 
ncnutroško, nes negalėjo kvė
puoti. Dr. Manikas, vėliau, ir 
ugniagesiai su pulmotoru moti
ną atgaivino ir ją su kūdikiais 
nugabeno į Michael Reese ligo
ninę.

Dabar ir kūdikiai ir motina 
jaučiasi visai gerai.

DR. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 484K SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofi>o vai.:-Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėiioi nagai susitarimą.

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

DR. C. Z. VFZEL’IS
DENTISTAS

4645 So> Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj .pagal. sutartį.

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. iRth St. Morgan 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

< 
t

Ah, Bet Jis 
Gerai Šoko!

•Buvusi mokytoja Geraldinc 
McLėes, 820 Bowen, šokiuose 
susitiko kareivį Dawn C. Tay- 
lor, 29, iš Texaso. Atsirado ir 
meilė, ir mokytoja jam pave
dė $6,500 savo pinigų.

Kai tik juos gavo, “meilė” iš
garavo, ir Taylor dingo. Jis bu
vo suimtas Brownwoode, Texa- 
se. Atsidususi mokytoja prisi
mena, “gaila, kad jis toks ne 
doras, jis taip gražiai šoko”.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPublic 4688

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Naujos Algos 
Vilnų Pramonės 
Darbininkams

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

admi-Valdžios algų-valandų 
nistraciją skelbia, kad su spa
lių 1 d., visos vilnų pramonės 
mokės 40 centui minimum algą 
savo žemiausiai apmokamiems 
darbininkams. z

Ikišiol minimum buvo 30 cen
tų,

■**■...** i myi
► ‘■•■ J* '/■ .i

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI I,.-' f 

Jonas Rudinas. AWt. Labanauskas, 
H. Raiewski “Shorty” v

f

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina aklų įtempimą, kuris 

ėsti 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 e į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj "pagal sutartį.
Daugely j‘ atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SOv HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vtk.
, 134 N. LA SALLE STREET
Room 2014

Vai.: nuo
3149 SO.

Tel.

TeL STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VTCtory 2679

Milda Buick Sales
i

2499

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
PrRaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Garsinkitės “N-nose”

t VIENINTELfc LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. TeL VICTORY
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

George Barton, 28, 
nice Mockus, 22

Charles Yamilevich, 
Rosaline Harris, 19

Aflthony Jenovitch, 
Pauline Adomaitis, 22

Jrtriles Elrasek' Jr., 
Bhmche Kastus, 18

George Michelic, 27, 
Uis Bučnis, 23

su

550 Sustreikavo 
Metalo Dirbtuvėj

Keistučio K iubo pirmininkas

su Ber

27,

21,

su Dr. Striko

CDASSIFIED ADSSholtemanas
Morgicių Apdrauda

nu

su

su

Phy-

RENDAI 2 KAMBARIAI. Karšto 
vandens šiluma, uždarytas porčitts, 
randasi adresu 3554 S. Emerald av.

PARDAVIMUI MŪRINIS 7 flatų 
namas, 2 karų garažas, arba mai
nysiu į mažą namą. 3820 So. Lowe 
Avė.

TO RENT—VtANlĖD 
Ieško Renduoti

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo’

REIKALINGA MEkGINA arba 
moteris dirbtu i Road House. Gyve
nimas ant vietos. Vinevvood Gard
elis, 82nd ir Archer Avė., Užpaka
ly Big -T re e’ Inn.

IEŠKAU DARBO už dženitorių. 
Esu" ne unijistas, negeriantis, neve
dęs. JOE, 1813 S. Union Avė.
.. UH.iA^i.i.ininl h> i ■ 1 . . ....... Illi į.i

BRIGHTON PARKE 2 po 4 kam
barius miirasr 2 kambariai beismen- 
te, $7650. 4608 S. Whip.ple St.

Afrikoje nušauta nuotykiu ieškotoja

Spalių 1-mą d. James Shol- 
teman tapo išvežtas į Hines Ii 
geninę. šis žingsnis, rodos, bu
vo padarytas 
patarimu.

Drg. Ja’mes 
vena 4508 S.

Shoiteman gy- 
Francisco Avė. 

Jis yra vienas iš seniausių Lie
tuvių Keistučio Kliubo Veikėjų 
ir šiuom laiku ėjo pirmininko 
pareigas. Jis taipjau yra Chi
cagos Rietuvių Dr-jos, Žemai
čių Kultūros Kliimv ir Darini; 
Girėno Posto 271 narys.

Jo draugai, o ypač jo žmo
na Auna, turi didelio rūpesčio.

Steponas Narkis

Fe dorai Hotising Administra
cija pranė^a/ kad por paskuti
nes šešias savaites gavo 547 
aplikacijas apdrausti naujus 
morgičius (ihJ namų. '-Paskolos 
yra Užtraukiamu’ namus staty
ti, pirkti arM romohtuoti.

PDA pati neišduoda morgicių, 
bot apdtaudž/ia morgičius, ku- 
idtibs padaro taupymo’ bendro- 

ė ir kAok.O’s įstaigos.

REAL ESTATE FOR & 
Namai-žemfePardavimui

UŽ PILNĄ KAINĄ $2,800, 3—4, 
muro namas. Vonia. Ant Fillmore 
St. Vakaruose nuo Western Avė. 
Šaukite savininką. Tel. CANal 0532.

Ieško Jauno 
Nedorėlio

išėjo 550
Foundry

S. Kedzie

sako, kad

Reikalauja Pakelti Algas
Į streiką užvakar 

darbininkų Wėstcrn 
dirbtuvėje, prie 3634 
avenue.

AFL metalo unija
firma kiek laiko atgal žadėjo 
algas pakelti, bet to nepadarė.

Darbininkai reikalauja pa
kelti atlyginimą nuo 56 iki 
68l/>c., vienos rųšies darbinin
kams, ir nuo 90c., iki $1.16^ 
— kitos.

Firma tikrina, kad turinti 
sutartį su unija, kuri pasibaigs 
tik už metų laiko.

Dirbtuvė yra pikietuojama. 
Ją saugo didelis būrys polici
jos.

SLA 260 Kuopos 
Susirinkimai 
Naujoj Vietoj 1

•>»* >r • u-- » 'r'
MARQUETTE PARK.—Pra

dedant šiuo sekmadieniu, spa
lių 5 d., Marųuette Parko SLA 
260-toji kuopa laikys savo su
sirinkimus fiebe “Zig-Zag” kliu- 
be, bet Lietuvių Demokratų 
Lygos svetainėje, 6825 South 
Westem avenue.

Susirinkimas sekmadienį bus 
reguliaris mėnesinis. Prasidės 
2-trą vai. po pietų.

J. Jesulevičius.

Republikonai 
Prieš Demokratus 
Valst. Darbuose

Dcsplaines policija ieško 
20 meti} JatmuoiiO’, 
puolė 8 metų mergaitę 
Union Parko, Ashland ir 
shington.

Paleidžia 155 
Kareivius

ap'C 
kuris už- 

prie 
V7a-

HELP WANTED-MALE-FiŽMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

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 B Mg., 13-tas Aukštas.
... . —.. . , ■ .......... ! ■■ —

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI PIGIAI Bizniavas 
Lotas. Gera vieta, 6120 S. Kedzie 
Avė. Ir Calumet City pardavimui 
Bizniavas Lotas, prie 164 ir Burn- 
man Avė., pigiai. Savininkas S. 
Marozas, 4630 S. Homan.

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Namas su taverno bizniu, priešais 

dideles dirotuvės, kaina $4yuU.OO Į- 
mokėti $500, kitus kaip rendą. Mai
nys ant kitokio namo, pridės cash. 
Priims lotus už pirmą įmokė j imą. 
Turime visokių Kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS
6921 S. Western avė. REP. 3713.

Bandys Juos Išmesti
Dienraštis “Times” užvakar 

paskelbė žinią, kad republikonai 
yra sudarę “skymą” išmesti iš 
tarnybų kelis tuksiančius demo
kratų, kurie dabar dirba val
stijos įstaigose. Jie yra po ei- 
vilės tarnybos įstatymu, todėl 
negali būti prašalinami su ad
ministracijos permainomis.*

Tam apeiti, Chicagos LaSalle 
viešbutyje republikonai turi 
įsteigę “centrą”, iš kurio siun
tinėja agentus rinkti afideivi- 
tus ir kaltinimus prieš dirban
čius demokratus. “Suradę” įro
dymų, agentai kaltinamuosius 
pašalinsią ir jų vieton pasta
tys republikonus.

Laiškas iš Lietuvos
Vakar į “Naujienų” raštinę 

.atėjo • laiškas (registruotas) iš 
Lietuvos, išsiųstas iš Žemaičių 
Kalvarijos birželio 6 d., dar 
prieš nacių įsiveržimą. Kelyje 
jisai užtruko apie keturis mė
nesius laiko-

Mat, ėjo per Sibirą
Vokiečiams užėmus Lietuvą 

pašto susisiekimas su užsieniu 
buvo visai nutrauktas, ir kiek 
žinoma, ikišiol dar nėra atsteig- 
tas.

H 
H

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Alice Silverthorne, čikagietė, kuri nušauta papras

tame Kenya kolonijos, Afrikoje, ūkyje. Savo laiku Chi
cago j ji pagarsėjo dėl šeimyninio skandalo. Del jos nusi
žudė viena moteris, o dabar ji tapo nužudyta.

Armija Chicagos distrikte už
vakar paleido namo 155 karei
vius atitarnavusius metus lai- v •
ko. Tai daugiausiai vyrai 28 
metų amžiaus ir vyresni.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Gal Lietuvis
A. P. telegramų agentūra už

vakar pranešė, kad sčnatb dar
bo komisijai apie Vokietijos ka
ro aviaciją liudija Frank P. Wisl 
bar, buvęs Vokietijos armijds 
karininkas. Jisai tvirtina, kad 
Vokietija išlavino savo lakūnus, 
duodama jiems pirmas skraidy
mo pamokas sklandytuvuose. 
Minimos komisijos pirmininkas 
yra kong. Joseph Rosier iš 
Wcst Virginia.

Iš pavedęs ^roao, kad ka
rininkas Wisbar yra', lietuvis,, 
bet kitų platesnių žinių 
turą apie jį nepaduoda.

Tęsia Pieno Kainų 
Tyrinėjimą

SUSIRINKIMAI

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

MŪRINĖ KRAUTUVE ir gyventi 
kambariai. 2 rendauninkai. Karšto 
vandens šilima. Elektra. 2 lotai, 50 
x!25, 8 kambariai ir štoras. Puikiam 
stovyj. Nebrangiai. 2901 S. Throop 
St. Savininkas. ABErdeen 0558.

agen

ko- 
už-

Miesto specialė komisija 
vai su aukštomis kainomis 
vakar paskelbė, kad atnaujina 
pieno kainų tyrinėjimą.

Komisija''/'praneša, kad New 
Ydrke šelnfthihfcČS' gali pieną 
pirkti už 11 centų kvortą; o 
Chicagoj kąinošr.. yra 13%c., 

už pie-

LIETUVIŲ KEISTUČIO Pašalpos 
Kliubo mėnesinis ssuirinkimas į- 
vyks spalių 5 d. Hollywood. svetai
nėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die- 
•noš. Malonėkite atsilankyti.

—Helen Rimkus, raŠt.

BASKETŲ DIRBĖJAI. Raedlein 
Basket Company, 213 Milwaukee 
Avenue.

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

krautuvėse, ir 151/^c., 
ną pristatfahįą f namus 

•i 'BU)1-

Pasilinksminimo
Vakarėlis
Spalio 4

šeimyniškas pasilinksminim'o 
vakarėlis įvyks šeštadienio va
kare, Jonistų 
33rd St. Bus 
ir užkandžiai, 
gu praleisti 
draugijoje ir 
kos.

salėje, 814 West 
muzika, dovanos 

Visiems bus sma- 
laikas smagioje 
prie geros muži-

Jei Ne Vienaip,
Tai Kitaip -

Kdward- ^ėlinski, 28, 
KomenskybaV^nue yra ‘

1520 
‘bowle- 

ris”. Jo:;žmoria!’ Lorraine irgi 
kamuolius ritina, ir labai Kga
biai, nes visuomet laimėdavo, 
jei lošdavo šu vyru. ’ r* > 

Del lošimtj uazrai kildavo 
ginčai, 

žmona
teisėjui Sabath, 
mas 
ras 
mis.

skundžiasi apskričio 
kad negalėda- 

sumušti jos lošimuose, vy- 
kartą ją sumušė kumšti- 
Ji reikalauja divorso.

JAUNŲ LIETUVIŲ Amerikoje 
Tautiško Kliubo bertaininis susirin
kimas įvyks penktadienį, spalio 3 
dieną, 7:3 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas svarbus, visi na
riai malonėkite atsilankyti. Kurie 
dar neužsimokėję mokesčių už tą 
pusmetį, susirinkime malonėkit ap
simokėti, ka$’ n&iktumet suspen
duoti. t —oU Kunėyičius, rašt.

SI^ANČ DAUKANTO Draugija 
laikys mėnesinį susirinkimą sek-1 
madienį, spalio1 5 dieną, 12 vai. 
dinos Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys — narė privalo 
būtinai atsilankyti, nes randasi 
svarbių reikalų svarstymui. Reikia 
darbininkus išrinkti patarnavimui 
metiniame baliuje spalio 26 d. Lie
tuvių Auditorijoj. Nariai, kurie ne
gavote laiškų su pakvietimu į ba
lių, būtinai priduokite savo tikrą 
antrašą šiame susirinkime arba at
sišaukite prie nutarimų raštininko 
ir pasiimkite tikietų metiniam ba
liui. Priešingai, užsimokėsite baus
mę už nepermainymą antrašo.

—P. K., sekr.

REIKALINGAS DARBININKAS 
daryti sandvičius restorane. 

GEORGE’S CAFE 
3465 So. Morgan 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. Ebert.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, iarmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Normų 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & C0.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

BUSINESS ČfiANCES 
Biznio Progos

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

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

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SUHOULS AND INSTKUCl'KANS 
_____ Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 

uėmėsio, Vyrai ir Berniukai!
Ąy ieškote gero uarno, didesnių 

progų, daugiau pinigų, pastovaus 
i darbo ? Savam užuRnnnnui isnioKi- 

, beras mo- 
saus reikalauja 

Kiek- 
ii.divi-

JONAS STATANAVIčIUS 
gyveno 11127 S. Langley avė.

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

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Marijoną-, po tČ- 
vtis Burcaitę, 2 broliu, Juo
zapą ir Bruno, ciocę Oną Yau- 
nikaitienę ir jos Šeimą ir daug 
kitų giminių draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas 
Laehavičiaus koplyčioj, 44 E. 
108th St., Roselande.

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, 
Broliai, Ciocė ir kiti Giminės, 
Drangai ir Pažįstami*.

Patarnauja Laid. Dlrekt. La- 
. chavičius ir Sunai. Tel. PUL1- 

man 1270, CANal 2515.

Sugriuvo Namas, 
Sužeidė Du

Du darbininkai buvo slinkiai 
sužeisti, kai sugriuvo apdegęs 
namas adresu 10 W. Kinzie st., 
kurį jie taisė. Jie yra, 49 m. 
John Ulrich, 3034 N. Neva avė., 
ir 46 m. Jack Pepper, 1426 Fle- 
teher avenue. Trečias išsigel
bėjo.

Taip jau, ką tik dabar at
spausdinta. knygutė, “GYVENI 
MO KELIAS”, kurioje yrh Įdo
mi raštų įtalpa. Paf^tina kiek
vienam įsigyti, ši knygutė 
tadienio vakaro bus voltui 
dama.

Visus širdingai užprašo 
rupijos taryba.

— Jonas Sutkus.

Ima Divorsą

SLA 260 KUOPOS susirinki
mas įvyks spalio 5 d. 2-rą vai. po
piet Lietuvių Demokratų Klubo 
svetainėje, 6825 So. Western Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug svarbių 
reikalų. —J. Jasulevičius, sekr.

sc:; • 
duo -

pa-

bylą prieš

sakow kad t su

i-race Zack uz- 
savo 'vyrą Wal-

jis ne vien kad 
savo uošviene, 
labai gerai su- 

dr auga u j a.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ran

ki etams, Laidotu- 
į vėrps, P af p u o i L 

mama.

Areštavo, Bet 
Teisėjas Paleido

DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 
susirinkimai per žiemą įvyks kož- 
ną mėnesį pilamą sekmadienį, Susi
rinkimas įvyks nedėlioję, spalio 5 
dieną, 1 vai po pietų parapijos sve
tainėje. Narės malonėkite pribūti.

—A. Laurinaviche, rast.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje rendos $30,00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą. I welding, Kaip amatą, 

7121 So Halsted St. ^eidenams, t—
weiaerių apsaugos darbui, 
vienas mokinys mokinamas 
dualiai, 

pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
valdo ir operuoja" patyręs weldens. 
Didelis reikalavimas vveidenų. Die 
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, teletonUOkite ar rašykite 
NATIONAL VVELD1NG SCHOUl 

54k28 S. Ashland Avė. 
Fhone Prospect UOab

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

3259 So. Union Avė.

RESTORANAS " IR TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Išvykstu 
į armiją. Dėl informacijų šaukite 
PROspect 6997,

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai 
6 kambariai, štymo šilima. 1239 W 
69th St.

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

H
H

K GĖLININKAS į 
S 4180 Archer Avenue. J 
J Phone LAFAYETTE 5800 
KXXXXXX3LXXXXXXXXXXlXXXXXXr

I Siunčiam
. Telegramų 1
* Visas Pasaulio
* Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

M

ZUZANA CICĖNAS, 
po tėvais Saucuvenaitė 

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

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

Patiko dideliame nuliudime 
2 dukteris, Helen Clements ir 
Sofiją Oppelt, žentą Clarence 
ir 4 anūkes: Gloria, Artine, 
Margaret ir Mariona ir daug 

“kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas J,.

į F. Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 4 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į ŠV. Kryžiaus pa- 

| rapijos bažnyčią, kurioj, atsibus . 
gedulingos pamaldos už velio- 

H nės sielą, o iš ton bus nulydė- 
ta į Šv. Kazimiero kapipes.

Visi A. A. Zuzanos Cicėnas 
giminės, draugai ir pažįstami 

į; esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir suteik-

I ti jai paskutinį patarnavimą 
1 ir atsisveikinimą.

Nuliūdę tekame: Dukterys, 
Žentai, Anūkės, Giminėm, Drau
gai ir Pažįstami.

Patarkauja Laid. Dir. J. F. 
I Eudeikis. Tel. YARds 1741.

BRIGHTON BARK. — 
cija padarė kratą “Įy.ikių” įstai
goje ties 4567 Archer avenue, 
ir suėmė du jos vedėjus. Kitą 
dieną miesto teisėjas Caplan abu 
paleido, ir išbarė policiją, kad 
darė kratą neturėdami varanto.

grgxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx±<

Poli-

26 
vedė 
ter.

Ji
nesipyksta 
jos motina, bet 
gyvena ir artimai 
Taip gerai, kad vyras ją aplei
do ir persikėlė su jos, motina 
gyventi;

Skundėjos motina ir jos vy
ro uošvienė yra Mrs. Stromberg, 
121 E. 104thtet.

DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 
širdies Viešpaties Jėzaus laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, 
spalio 5 dieną, 1-mą vai, po pietų 
Chicagos Auditorijoj, 3133 S. Halst!- 
ed St. Malonėkite visi1 nariai atsi
lankyti, nęs randasi daug svarbių 
dalykų aptarti draugijos labui, ir 
bus tarimas kas link rengimo ru
deninio baliaus.

Frank Bakutis, nutar. rašt.

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

Apiplėšė Dvi 
Vaistines

MES MOKAME
TAKSUS

PILNA KAINA 
DAUGIAU NIEKO NEREIKIA

, MOKĖTI
1939 Pfymouth sedan .....$395.09
1940’Willys sedan ......;.... $495.00’
1939 De Sbto' sčdan ....... $595.00’
1940 Oldšmobile sedan ....$745.00
1939 Pontiac sedan ......... $535.00
1940 Plymouth sedan ......$585.00
1939' Buick sedkn ...........$565.00’
1937 De Soto sedan .... ♦..$245 00
1036 Chrysler sedan ..... $145.00

150 Kitų Pasirinkimui.

DE SOTO—PLYMOUTH
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais
- z r - i

Du ginkluoti piktadariai api
plėšė vaistinę ad. 2876 Archer 
avenue, ir kitą ties 3534' Fuller- 
ton avenue. Pirmoj vietoj nuo 
vedėjo Ėdward Maskowski ati- 
ėmė $46, antroj — $50.

Kūdikis —- 414 
Pėdų Aukščio

Džiaugsmas šiandien žirafų 
šeimynoje, Chicagos Brookfield 
žvėryne. Pataitė atvedė žirafiu^- 
f<ą, aukščio 4pėdų.. Motina 
15 pėdų niikščib, o patinas 
—- 17*/2 pėdųu* L

ON SALĖ AT YOUR POST OFFICE OR HANK

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai 
Biznis išdirbtas per daug metų 
Prie pat dirbtuvių.

4314 So. Ashland Avė.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’'

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS 
^BO N D S 
AND STAMPS

AMERICA ON GVARD!
Above ią a reprdduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the ofiglnal “Minute 
Man”, statue by famed sęulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stąmps, on sale at yOUr 
bank or'pdflt dfllče, arė a vital part

PARDUODU GROSERNE ir bu*- 
černę. Vieta išdirbta per daug me
tų. Su vėliausiu įrengimu ir dide
liu staku. 1980 Canalport Avė.

1,1, i.     linini ,i , ,..U i—»
FURNlTURE-FiXTURE FOR-SALĖ 

Rakandai ir įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI OFFMAN prosy- 
mui mašina 4' metų senumo. Parsi
duoda pigiai; Išėjo iš biznio. 5924 
S. Troy1 St.

RED— ITCHY- SCĄLY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas N a m i e 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Piritias vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimu ir tuojau ima 
gydyti paraudūsią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! 
Visose vaisti
nėse .......... ...

„ŽEMO
i

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

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

NAMŲ VERTYBĖS didėja. Aukš
čiausios kainos mokamos už bond- 
sus, certifikatus, morgičius. Moka
me už defaultuotus. 134 N. LaSalle. 
Kambarys 2004, Tel. STAte 7415.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—FET3 
Gyvuliai—Sūnys—Paukščiai ete.

GIEDANČIOS KAI----------
Papūgos, Love Birds, ' 
vys, šunys. Geros klėtkoš, pritai
kytos paukščiams ir vaistai

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. Ashland Ava. 

TeL Hemlock 7673.
COAL—WOOD—blt =

_____Anglys—-MalkosAliejĮus____
SPALIO SPECIAL

Melsvos liepsnos pečiui alieius 
7ftc galionui (150 gal. kiekiais).

Furnace aliejus — geriausias, 
6^c gal. 400 gal. kiekiais. * 

A & E OIL CO.
7658 S. Laflin -STE. 0370 
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui.

NTARKOS 
Tropikų ŽU-
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BANDYS GELBĖTI RUSIJON IŠVEŽTUS 
LIETUVOS GYVENTOJUS

Prekybos Butas Siųs Memorialą U.S. State 
. Departamentui

žada Įtraukti Į Darbą Ir Estus Su Latviais
Chicagos Lietuvių Prekybos 

Butas padarė reikšmingą nuta
rimą, kurio tikslas yra suteik
ti skubią pagalbą nežinomam 
skaičiui — gal 30,000, gal dau
giau Lietuvos gyventojų, ku
riuos rusai prievarta išvežė iš 
Lietuvos Rusijos gilumom

Trečiadienio susirinkime, Da
riaus-Girėno salėje, Buto nariai 
vienbalsiai priėmė nutarimą 
siųsti memorialą U.S. State de
partamento viršininkui, valsty
bės sekretoriui, Cordell Hull, ir 
reikalauti:

Reikalaus žinių Apie 
Išvežtuosius

1. Kad šios šalies valdžia 
rytų spaudimą į sovietų Rusi- £ 
jos valdžią išduoti pilnas in
formacijas apie išvežtųjų liki
mą, jų skaičių ir kur jie buvo 
apgyvendinti;

2. Kad sovietų Rusijos val
džia duotų teisę išvežtiesiems 
atsišaukti į Amerikos konsula
tą Rusijoje, taipgi į ambasadą, 
kad 
mis 
ir

susižinoti su savo gimine 
ir pažįstamais Amerikoje

Siųs Pagalbą
Kad leistų Amerikos lie

tuviams tiems išvežtiesiems 
teikti visokią reikalingą pagab 
bą per Raudonąjį Kryžių ar per 
kitas panašias įstaigas.

Prekybos Butas padarė šį 
nutarimą išklausęs ilgą raportą 
išvežtųjų reikalu, kurį susirin
kimui patiekė Lietuvos konsu
las Chicagoje, p. P. baužvar- 
dis.

Pasiremdamas žiniomis nuo 
Dr. Garmaus, Lietuvos R. K. 
viršininko ir adv. R. Skipičio, 
jisai nupasakojo tragingą tų 
išvežtųjų kelionę iš Lietuvos į 
nežinomus Sibiro tyrlaukius ir 
kalnus. Jis pareiškė, kad jie 
turbut dabar badauja, neturi 
rūbo ir. nebeturi 
to su saviškiais.

Daugelis
Visai galimas

daugelis jų žuvo ir dar žus, jei
gu iš kur nors jiems neateis 
pagalba. Visų akys, tų lietuvių 
— atskirtų nuo namų ir išplėš
tų iš gimto krašto, yra nukreip
tos į Ameriką, į vienintelę ša
lį, iš kur jie gali pagalbos ti
kėtis. Daugelis čia gal turi gi
mines, turi pažįstamų ir drau
gų-

3.

Pakel Sužeistas
Buto susirinkime dalyvavo 

apie 40 narių su šeimomis ir 
draugais. Pirmiausiai įvyko su
sipažinimo vakarienė, po to se
kė susirinkimas. Pirmininkavo 
p. Varkala, nes pirmininkas p. 
J. Pakel yra sužeistas ir ne
galėjo. dalyvauti. 

X

Raportuodamas susirinkimui 
apie praeities darbus p. Varka
la nurodė, kad Butas surengė 
prelekciją ineome taksų reikalu 
biznieriams ir profesionalams; 

' rodė filmus apie Chicagos Par- 
, kų pastangas gyventojų sveika- 
: tą pakelti, surengė Golfo Dio- 
ną nariams, o paskutiniu laiku 
pradėjo savaitinius radio pro
gramos.

Programai Turi Pasisekimą
Programuose Buto vardu p. 

Varkala kalba jvairiais finansi
niais klausimais, taipgi apie 

į naujus valdžios įstatymus, ir 
paduoda žinių apie lietuvius biz
nierius. Programai turi didele 
pasisekimą ir Butas dės pastan
gas juos kuoilgiausiai palaiky
ti. P-s Varkala priminė, kad 
programų tekstus taipgi regu
liariai spausdina “Naujienos” ir 
kiti laikraščiai. Jisai Buto var
du jiems reiškė didelę padėką.

Du Nauji Direktoriai >
Susirinkime buvo išrinkti du 

direktoriai, pp. Mozeris ir La- 
chavičius. Jie pakeičia buvusius 
direktorius A. Olį ir J. P. Rak
štį. Rs.

Šįvakar įdomus 
Mas. Mitingas 
Orchestra Salėj

jokio kontak-

Žuvo 
daiktas, kad

su-ir 
tokius

Kalbės A. F. Lindbergh, Rašy
tojas Rex Stout, Stanley. High;

Įžanga Nemokama
Orchestra Hali salėje, Miete- 

gan, prie Adams, šįvakar įvyk
sta labai įdomus masinis mi
tingas, kurį šaukia Fight for 
Freedom komiteto Chicagos 
Skyrius.

Jame dalyvaus- trys garsus 
amerikiečiai-kalbėtojai: Augus
tus F. Lindbergh, lakūno Lind- 
bergho giminaitis, žurnalistas 
Stanley High ir rašytojas Rex 
Stout. Taipgi kalbės U.S. ar
mijos majoras Hamlet C. Ridg- 
way ir dainuos solistas Richard 
Gordon.

Įžanga visiems yra nemoka
ma.

Irene Gailius Sužeis 
ta Automobilio 
Nelaimėj

nariais

šį dar- 
latvius,

Išrinko Zurį
Prekybos Butas todėl 

manė ieškoti priemonių 
amerikiečius suvesti kontaktan
su išvežtaisiais. Tas yra svar
biausias memorialo tikslas.

Jam paruošti ir visam dar- »
bui išvežtųjų reikalu, Butas iš
rinko teisėją John T. Zurį, ku
ris kartu su valdybos 
dokumentą priruoš.

Butas taipgi bandys į 
bą įtraukti Amerikos
estus, ir bendrai su jais veik
ti. 4

Tikisi Palankių žinių
Smulkmenų darbuotei Preky

bos Butas dąr nėra sudaręs, bet 
memorialą žada paruošti ir pri
duoti State departamentui Wa- 
shingtone dar Šią savaitę. To
limesnis darbas priklausys nuo 
to, kokią informaciją Butui pa* 
siseks gauti per Jungtinią Val
stiją valdžią ir kaip apie išvež
tuosius atsilieps sovietą Rusi
ja.

Buto lyderiai, kaip J. P. Var
kala, teis. Zuris ir kiti spėja, 
kad sovietą Rusija, dabar gau
dama Amerikos pagalba gink
lais, nedrįs atsisakyti reikalau
jamas informacijas išduoti.

Brightonparkietė Irene Gai
lius, 21 ip., 2653 W. ,47th st., 
tapo sužeista automobilio nelai
mėje ties 38-ta gatve ir Cali- 
fornia avė. Gailiūtei apžalotas 
veidas. Automobilius, kuriuo ji 
važiavo, atsimušė i gatvėkarį.

Edward Sarna, 4409 S. Mo- 
zart, street, automobilio vairuo
tojas policijai pareiškė, kad 
gatvėkaris nesustojo ant “Stop” 
Ženklo.

Rado Nužudytą 
Chicagietę

street.Adresu 941 Windsor 
buvo atrašta pasmaugta 21 me
tų amžiaus moteriškė, Mrs. 
Irene Garswick, dirbusi vienoj 
alinėj prie kauliukų stalo. Poli
cija ieško joą vyro, Edward Gar- 
swick, kuris kur tai Slapstosi.
Jisai žmoną nužudęs

A

NAUJIENOS, Chicago, III.

i . • ACME-NaUJIEMU Teiepnoio
Beisbolo mėgėjai susirinkę prie Yankce stadijom), Ncw Yorke, laukia iki 

vartai bus atidaryti ir jie galės sueiti vidun pasaulinio čampijonato serijų ste
bėti. Pirmą lošimą laimėjo N. Y. Yankeės, su'mušdami Brooklyno Dodgers, 3:2.

PIRMASIS SERIJŲ IŠBĖGIMAS '

NAUJIENŲ-ACME Tftlnphoto
Joe Gordon, N. Y. Yankių antrasis Meismonas, pasiekia “namus” antram 

ininge po to kai jis išmušė home-ruh’ąų:®ąi buvo pirmasis serijų išbėgimas. Gor- 
doną sveikina jo komandos lošikas Rizžulo. Kairėj matosi Dodgers kečeris Owen.

Žagariečiai atmetė 
Kvietimą į Kom-tų 
Konferencija

v Rengiasi Pirkti Apsaugos 
Bonų

žagariečių kliubas pereitą 
sekmadienį _ savo susirinkime 
atmetė užkvietimą į komunis
tų šaukiamą konferenciją, ku
riai vadovauja Dr. Graičiunas ir 
kas tai kitas. Mažai kas tam 
pritarė ir valdyba atidėjo laiš
ką į šalį. '

•Susirinkimas ivyko Holly- 
wood Inn salėje 2417 W. 43rd 
street. Iš raportų teko patir
ti, kda pereitas piknikas bųvc 
gana pasekmingas ir davė Kliu- 
bui puikaus pelno. Taipgi 
sirodo, kad kliubas sparčiai 
ga ir gerai gyvuoja.

Parengimas Spalio 18
Spalių 18-tą įvyksta Žagarie

čių parengimas Hollywood Inr. 
salėje, kuriame bus gera mu
zika, įvairenybės ir daug viso 
kių svečių, iš toli ir arti, žaga
riečiai visus maloniai ♦ priims. 
Apie parengimą smulkiau bus 
pranešta skelbimuose.

Kliubas tarėsi pirkti valdiš
kų apsaugos bonų, bet tą klau
simą atidėjo toliau. Nariai sku
bėjo susirinkimą užbaigti, nes 
daugelis norėjo važiuoti į Lie 
tuvių Tautiškas kapines pama
tyti M. Jurgelionienės paminkr 
lo atidengimą.

žagariečiai gavo vieną nau
ją narį, jauną ir energingą vy
ruką, Juozą Grigonį.

Sveiksta Rožė Sėlis
Serganti Klitibo narė Rožė

Ji dar tebėra po gydytojo prie
žiūrą, bet nariai jau gali ją 
aplankyti. Gyvena ad. 4407 So. 
Union avenue, pirmam aukšte, 
užpakalyje. Yra dar du ligo
niai, bet apie juos neteko gau
ti informacijų.^

Visi nariai atsilikę su duok
lėmis yra prašomi atsiskaityti 
sekančiame Kliubo susirinkime. 
Ir nepamirškite parengimo spa
lių 18-tą! .

Korespondentė B. Gurskienė.

pa- 
au

Bukite “Naujienų” 
Nuolatiniais * 
Skaitytojais!

4 V . ‘y

Nebrangiai 1^ Patogu
Gauti Kasdien

Lietuvi, ar esi nuolatinis 
“Naujienų” • skabyto jas ? Jei, ne: 
pamąstyk kokią? P skriaudą dara: 
pats sau. :

“Naujienos” sutelkia visas 
vėliausias pasaulines žinias 
“Naujienos” turi savo reporte
rius kiekviename Amerikos 
kampelyje, kurie praneša visus 
nuotykius.’

Praleidus tik kelis “Naujie
nų” dienraščio numerius, jus 
nustojate daug žinių, kaip ii 
atsįliekat nuo progreso.

Tad-gi, tuoj kreipkitės že
minus paduotu antrašu arte 
skambinkite telefonu. AŠ pribu
siu pas jus su pakvitavimais 
“Naujienos” lankys jūsų s 
mus kasdieną. f r

Steponas Narlds,
4353 So. Talman Avė.
Tel. Virginia 1279,

Chicago, IR

Jas

n.

Lieut. Steponaitytė, 
Armijos Slaugė, 
Alabamoje

Turi antro leitenanto rangą

Aldona M. Stephen-Steponai- 
tis, Second Lieutenant Army 
Nursę Corps, dabar tarnauja 
McClellan stovykloj, Alabama. 
Ji yra atVykusi į Chicago ap
lankyti savo tėvelius, Bruno ir 
Angelą Stankus, 6734 S. Clar- 
mont* Avė.

Baigusi akademiją
Rugsėjo 24, trečiadienį, jos 

tėveliai ir draugai, pagerbdami 
Aldoną, surengė jai smagų va
karėlį. Laike vakarienės Juzė 
Rašinskienė pasakė labai jaut
rią ir širdingą kalbą ir p-lei 
Aldonai linkėjo atsiekti 
čiausią karininkės laipsnį

aukš- 
ir at-

Aldona yra baigusi šv. 
iniero akademiją 1935 

I vėliaus slaugės mokslus 
Šv. Luko ligoninėje, Racine, 
Wis., 1938 m.

Sužieduotinis Įeit. Jameson
Ji dabar vėl išvyko į McCle

llan, Alb. Ten pat tarnauja ir 
jos sužieduotinis Malcolm M. 
Jameson. P-as Jameson turi 
pirmo leitenanto laipsnį, jis 
yra baigęs Officers Candidate 
Scbool, ,New Yorke. Dabar dar 
prie pp. Stankų liko jų dukre
lė Frances ir turi 'gerą užsiė
mimą, ofiso darbą. P-ai Slan
kai yra sąmoningi ir apsišvie
tę lietuviai, šiai kilniai šeimy
nai linkiu laimės ir sėkmingu
mo. —Jūsų Ona.

Kazi
ui., o 
baigė

Brighton Parko 
Lietuviai Vyksta 
Armijos Taniybon

VAKAR CHICAGOJE
• Už tariamą nepadorumą 

policija suėmė savininką J. Co- 
mise ir du aktorius Club De Li- 
sa kabarete, ties 5521 S. State 
street.

• Policija reikalauja miesto 
valdybos atimti leidimus dviems 
alinėms, kurių savininkai kalti
nami gėrimų pardavinėjimų ne
pilnamečiams. Jie yra Isadorc 
Plotnick, 6101 S. State ir Es- 
ther Phillips, 734 E. 43rd st.

• East Side Trust and Sa- 
vings Bank netrukus išmokės 
depozitoriams 10% dividendą, 
siekiantį $10,944.
' • St. Nazareth vienuolyno 

ukyj prie DesPlaines į šulinį 
įkrito karvė. Policijai ir ugnia
gesiai pasisekė ją ištraukti, bet 
po labai didelio vargo.

AUTOMOBILE 
NELAIMĖS

Prie Gary, Ind., dviejų trokų 
susikulime sudegė šoferis F. 
Bupley, iš South Bend, Ind.

Antras šoferis, Paul McMil- 
lian, 3036 Belmont, Chicago. iš
liko • sveikas. Southbendiečio 
trokas užsidegė.

Prie Grand ir Edic Road, ne
toli Waukegano, žuvo 56 me
tų Charles Meiss, 1136 Bryn 
Mawr avenue, Springfield Jour
nal laikraščio atstovas. Du ki
ti žmonės buvo sužeisti.

Kitose nelaimėse mirė:
48 m. mūrininkas John Stapf, 

534 West North avenue.
22 m. Aiva Benham iš Ster- 

ling, III.

GIMIMAI
CHICAGOJE

I,

Išleido Juozą Pliną-
Bures Į Kariuomenę

Išvyko spalių 2-trą; daug 
svečių išleistuvės?

Juozas Plinas (Bures), 6050 
S. Lafayettė St., rugsėjo 27 — 
šeštadienio vakare, turėjo iš
leistuvių vakarėlį. Jo tėveliai 
Jonas ir Ona Buresai sukvietė 
draugus ir gimines ir Juozo 
išleistuvių proga linksminosi ir 
linkėjo iš Dėdes Šamo tarny
bos laimingai sugrįžti prie sa
vo įprasto užsiėmimo. Iki 
jis dirbo Chicago Tube 
Iron Co,

Gavenis, Krencius, Kiti
Vakar iš Brighton Parko, 

drafto tarybos Nr. 20, armi
jon paimtas John Gavenis.

Sekantį trečiadienį daugiau 
lietuvių iš Brighton Parko iš
vyks Dėdės Šamo tarnybon. 
Stanley Koncevičius, 2557 West 
43rd street, stoja savanoriu.

Kiti draftuojami: Joseph 
Krauklis, ^111 S. Richmond st.; 
Peter Rogers, 4058 S. Maple- 
wood avė.; Joseph Rudis, 255-1 
W. 40th st.; ir Joseph Kren
cius, 4426 S. Campbell avė. ši 
grupė siunčiama iš tarybos 
97, kurios būstinė randasi 
riaus-Girčno rūmuose.

Lowe Avenue, gi- 
22, tjivai: Marion

JANICKE 
3362 South 
mė rugsėjo 
ir Anna.

LASTAUSKAS, Rose Mary, 
50 West 108th Street, gimė 
rugsėjo 14, tėvai: John ir Rose 
Mary.

PUDINAS, -----------
3364 Lituanica Avenue, 
rugsėjo 22, 
Sophie.

RIMKUS, 
lin Avenue,
tėvai: Arthur ir Helcn.

ZAUKAS, 
3259 South 
mė rugsėjo 
ir Julia.

gimė
tėvai: Stanley ir

Judith, 3402 Ham- 
gimė rugsėjo 15,

šiol 
and

Reikia Kraujo
V. Benderienei

Nr.
Da- Lowe Avenue, gi- 

23, tėvai: Edward

Bent Atviras

Daug iš dirbtuvės
Iš jo dirbtuvės į jo išleistu

ves atsilankė ir jo perdėlinis su 
savo bendradarbiais. Visi linkė
jo laimės ir tvirtino, kad jam 
sugrįžus vėl bus grąžintas jo 
darbas.

Jis į kariuomenę buvo užre
gistruotas liepos 1, o vakar 
spalių 2, išvyko eiti kareivio 
pareigas. Jo išleistuvėse buvo 
atvykusi ir Jean Malauskas, jo 
artima draudė.

Turi ir dukterį
Jonas ir Ona Buresai yra se

ni Englevvoodo gyventojai i; 
nuoširdus kaimynai. Jie dabar 
pasiliko vieni su savo dukrele 
Isabelle, kuri yra irgi gerai nu
siteikusi lietuvaitė. Taipjau tu
riu priminti ir tai, kad pp. 
Karvėliene ir Lankutienė 'buvo 
išleistuvių < ruošos pagelbinin-

— Šveicarų valdžia įleikČ 
britams protestą dėl 50 orlai
vių, kurie praeitą naktį. per 
skrido Šveicarijos teritoriją.

susir- 
jauno 

Benderio

Pavojingai Serga
Labai pavojingai yra 

gusi p. V. Benderienė, 
dainininko Viktoro
žmona. Ji guli St. Joseph ligo
ninėje, 2100 North Burling st. 
Jai skubiai reikia kraujo. Pats 
p. Benderis davė tiek kiek ga- 
ėjo, bet daugiau nebegali duo

ti, nepastatydamas savo gyvy
bes pavojum

“Pirmyn” choro dainininkai 
ir kiti p.p. Benderių draugai, 
kurie sutinka kraujo duoti, yra 
prašomi 
ligoninę 
tų.

53 metų bulgaras Vasil Lu- 
kanov, 161 N. LaCrosse avenus 
buvo areštuotas už neužsiregis- 
travimą. Jisai yra ateivis.

/

Lukanov pareiškė teisėjui, 
kad “jam Amerika nepatinka, 
nepatinka nei šalies valdžia ir 
jis nepildys jos įstatymų”.

Statys Torpedų 
Dirbtuvę Chicagoj

atsišaukti šiandien j /nevėliau 4-tos po pie-

Skerdyklų Streikas 
Karo Tarybai

Valdiškai Defense Mediation 
Board buvo perduotas likviduo
ti skerdyklų streikas trijose 
Chicagos mėsos įmonėse, Agar, 
Brennan ir Illinois Packing 
Company.

CIO paskelbė streiką rug. 1C 
protestui prieš kelių darbiniu 
kų prašalinimą.

Chicagoj '"‘na gandai, kad 
American Can Company pasta
tys $9,000,000 dirbtuvę, kurioje 
gamins torpedas submarinams, 
lėktuvams ir laivams.

Pelenis Eina 
Armijon

Ir žilius
Vakar su civiliu gyvenimu 

atsisveikino jaunas chicagietis, 
Juozas J. Pelenis, nuo 6050 La- 
fayette avenue. Metams kuro 
tarnybos jį draftavo drafto raš
tinė No. 28, Chicagos Southsi- 
<Uj. /

Armijon taipgi eina Leo John 
I Žilius, 8148 Vincennes avenue.

■f ■




