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PRAŠO PARAMOS VOKIEČIU KAREI 
VIAMS ŠALTOS ŽIEMOS METU

Hitleris aiškinasi, kad jis karo nenorė
jęs su kaimynais

BERLYNAS, 'Vokietija, spa- siruošę, negu pats Hitleris ma- r. t i , 1/. _ tt- . i * * -ne.
Hitleris tvirtina, kad 1940 

rugsėjo mėnesį jis iškvietė so
vietų užsienio reikalų komisarą 
Molotovą į Berlyną visiems rei
kalams .aptarti. Molotovas pa
klausė Hitlerio ' nuomonės apie 
vokiečių politiką Suomijos ir 
Dardanelų atžvilgiu.

Hitleris atsakęs Molotovui, 
kad Vokietija negalinti leisti 
rusams plėstis į šiaurę ir į Dar
danelus. Vokietija atydžiai se
kė sovietų pasiruošimus karui 
ir atėjus patogiam momentui 
pradėjo puolimą.

Hitleris užtikrino vokiečiams, 
kad Rusija niekad nepajėgs at
gauti prarastos galios. Vokie
čių kariuomenė paėmė keturis 
kartus. tokio dydžio plotus, 
kaip visa Anglijos teritorija. 
Rusijoj nukariauti plotai yra du 
kartu didesni, negu visa Vokie
tija.

Vokiečiai jau turi nelaisvė
je 2,500,000 sovietų kareivių, 
sugadino 18,000 sovietų tankų 
ir sunaikino 14,500 orlaivių.

Vokiečių kareiviai jaučia ben
drą ryšį, su krašto gyventojais, 
todėl ir laukia iš gyventojų pa
ramos kariuomenei.

lių 3 d. — Adolfas Hitleris, pra
leidęs penkis mėnesius rytų 
fronte, Berlyno Sporto Rūmuo
se susirinkusiems naciams pa
reiškė, kad vokiečiai "Rusiją jau 
sumušė ir ji niekad nepajėgs 
atgauti buvusios savo galios.

Hitleris kreipėsi į vokiečių 
tautą, kad padėtų kariuomenei 
lengviau praleisti šaltą žiemą 
frontuose. Hitleris prašė šiltų 
drabužių, apavų ir kito.

Nacių fiureris susirinkusiems 
aiškinosi, kad jis nenorėjęs ka
ro su britais. Jis dėjęs visas 
pastangas su jais gražiuoju su
sitarti ir gerai gyventi, be į 
Churchill norėjo karo.

Kai nacių vadams paaiškėjo, 
jog anglai kariaus, jis pasiun
tė savo ministerį Rusijon, kad 
susitartų su sovietų valdovais. 
Hitlerio atstovas pasirašė su 
jais taikos sutartį ir tada jis 
pradėjo karą prieš anglus.

Kiek vėliau, Hitleris patyrė, 
kad sovietai rengtasi kariąuti 
prieš Vokietiją. Tada " jis įsa
kęs savo kajo jėgoms^ pulti ru
sus, kad pastarieji negalėtų 
lutinai pasiruošti. Karo veiks
mai parodė, kad rusai karui 
prieš vokiečiui buvo geriau pa-

J.. V. KAREIVIAI ISLANDIJOJE
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ACME-NAUJIENV Telephoto
J. V. Armijos.,kareiviai išlaipdinami Reykjavi.ke, Islandijoje, kur jie perims 

J. V. Marynų ir Anglijos kareivių įsteigtas stovyklas. Fotografija atsiųsta kabe
liu iš Londono. -

AMERIKOS VALDŽIA REIKALAUJA TIKĖ
JIMO LAISVĖS SOVIETU RUSIJOJ

Rooseveltas Įsakė 
Harrimanui tartiš

Blandy tvirtina, kad totalita
rizmas ir . / demokratija negali 
sugyventi, todėl ir reikia ruoš
tis apsaugai. . ...

TARĖJAS JURGUTIS REIKALAUJA SU 
TVARKYTI LIETUVOS VALIUTA

Norų kad Lietuva sudarytų atskirą 
ekonomini vienetą

LISABONAS, Portugalija, spalių 3 d. — Patirta, kad pro
fesorius 'Vladas Jurgutis, paskirtas generalinės tarybos tarėju 
ūkio reikalams, sutiko priimti šią vietą tokiomis sąlygomis:

1) Jis laisvai skirs pareigūnus ūkio valdybai;
2) Lietuvos valiutos klausimas turi būti sutvarkytas;
3) Lietuva sudarys atskirą ekonominį vienetą su nustaty

tomis teritorijos sienomis.
Prof. V. Jurgučio pavaduotoju tarėjo pareigose paskirtas 

docentas Dr. Padalskis.
Vilniuje registruojami lenkų karo atbėgėliai, kurie ten at

sirado prasidėjus vokiečių-lenkų karui. Kalbama, kad jie busią 
išgabenti į Lenkijos generalinę gubernaturą.

Darbietis sudaro 
Australijos 

valdžią

Solovkuose laiko 
lietuvius

PARYŽIUJE FAŠISTAI SUSPROGDINO 
ŠEŠIAS ŽYDU SINAGOGAS

Sulaikytas sprogi 
mas septintoje

Pradėtas sužeistųjų 
pasikeitimas

PARYŽIUS, Prancūzija, spa
lių 3 d. — šiandien rytą tap' 
susprogdintos šešios Paryžiaus 
sinagogos. Bombos buvo padė
tos ir septintoje, bet laiku pa
vyko nutraukti sujungiamus 
saitus.

Sprogimo metu tapo visiškai 
išnaikintas sinagogų vidus, bet 
maldyklų sienos paliktos.

Manoma, kad žydų sinagogas 
susprogdino Prancūzijos fašis
tai. Policija veda tardymą ir 
deda pastangas išaiškinti kal
tininkus.

NEWHAVEN, Anglija, spa
lių 3 d. — Šiandien pradėtas 
britų ir vokiečių sužeistų be
laisvių pasikeitimo darbas.

Du keleiviniai britų laivai, 
kurie dabar tapo paversti ligo
ninės laivais, jau išplaukė į 
Dieppe. Sužeistieji vokiečiai ta
po atvežti į Newhaven uostą ir 
bus vežami į Dieppe.
; Vokiečiai ten įkels laivan su
žeistus britų kareivius. Sustab
dytas karas ore ir vandenyje 
kanalo zonoj.

VVASHINGTON, D. C., spa
lių 3 d. — Rooseveltas šian
dien pareiškė. spaudos atsto
vams, jog jis įsakė A. Harri
manui tartis su sovietų atsto
vais dej tikėjimo laisvės Rusi
joj.

Prezidentas sako, kad šis 
klausimas jau ir anksčiau buvo 
keliamas Jungtinių Valstybių 
ambasadoriaus Maskvoje.

Rooseveltas dar negavo jo
kios informacijos iš Harrimano 
ir negali nieko pasakyti apie 
pasiektus rezultatus.

Antradienį spręs 
neutralumo Įsta

tymą

NEW YORK, N. Y., spalių 
3 d. F— Šalvatore Sabbatino 
šiandien nūšdvė AFL unijos ju
rininkų Veikėją Emil Cąmarada. 
Vėliau Sabbatinb pasidavė į 
teismo organų rankas. ;

Camarada buvo ilgametis 
AFL Atlantiko jurininkų sąjun
gos viceprezidentas. Camarada 
tapo nužudytas asmeniškame 
Sabbatino bute.

Tvirtinama, kad jiedu susi- 
ginčyjo dėl tarnautųjų unijoje.

, . v/J? • 4,

<------------------------------------------------------------------------------ i ■ . L

Naciai tebešaudo 
čekoslovakus

Japonai nepatenkin
ti olandais .

TOKIO, Japonija, spalių 3 d 
— Japonų užsienio ministerijos 
atstovas pareiškė, kad olandų 
kolonijų prekių eksportas į so
vietų ^Rusiją bus skaitomas ne
draugišku olandų veiksmu.

Olandai atsisakė prekiauti si 
japonais, o dabar tas pačia: 
prekes, rengiasi siųsti sovie
tams. .' p

Japonai negauną olandų In 
dijoj benzino, kąųčuko ir cino, 
o dabar pasirodė, kad olandai 
šias prekes pardavinėja sovie
tams. -

Parašiutininkas Vėl 
nio pilyje

Petainas nenori 
žudyti Colette

Suomiai nesitaikys 
su bolševikais

CANBERRA Austr a 1 i j a, 
spalių 3 d. — šiandien tapo 
pavesta darbiečių lyderiui 
John Curtin sudaryti Austra
lijos ministerių kabinetą.

Premjeras Fadden buvo pri
verstas atsistatydinti, kai 
parlamentas atmetė vieną 
biudžeto straipsnį.

Curtin tikisi sudaryti val
džią pirmadienį.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
spalių 3 d. — Patirta, kad bu
vusiam vidaus reikalų ministe- 
riui Silvestrui Leonui pavyko 
išsigelbėti iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Prieš patį vokiečių karą Į-s 
buvo atgabentas iš Sclovkų s‘o- 
vyklos papildomam tardyme.

Sclovkuosu pasiliko Antanas 
Merkys, Juoz?' Urbšys, K. Sku-

A. Voldemaras ir A. Pu- 
yilaitis, buvęs saugumo depar
tamento direktorius.

VICHY, Prancūzija, spalių 
3 d. — Turima žinių, kad mar
šalas Petain padarė intervenci
ją Paul Colette gyvybei išgel
bėti. Manoma, kad Colette ne
bus nugiljotinjuotas, nors jau 
visi paruošiamieji darbai atlik
ti.

Patirta, kad Paryžiuje su
sprogdintos sinagogos, kurios 
turėjo didelės istorinės riekš- 
mės. ;

Vienoje buvo sukrauti svar
bus dokumentai ir joje meldu
si vyriausias Prancūzijos rabi
nas.

< STOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 3 d, — Suomija nemano 
pasirašyti separatinės taikos 
su dabartiniais sovietų Rusijos 
valdovais, pareiškė suomių pre
kybos ministeris Vaino Tan- 
ner. x

Suomių ministeris nesenai 
lankėsi Berlyne ir tarėsi preky
bos reikalais su Vokietija.

Suomiai nepasitiki dabarti
niais Rusijos valdovais, nes jie 
kelis kartus laužė duotus pasi
žadėjimus.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 3 d. — Rooseveltas šiandien 
pareiškė, kad tiktai antradienį 
bus galutinai nutarta kokio li
kimo sulauks neutralumo įsta
tymas.

Pirrha padarys kongreso ir 
senato lyderių pasitarimą, 
liau visą reikalą persiųs 
gresui ir senatui.

Prezidentas pasakė,
Amerikos prekybos laivai bus 
ginkluojami ir nemano, jog ši 
pakaita suras didelio pasiprie
šinimo.

o ve- 
kon-

kad

Rengiasi ginkluoti 
prekybos laivus

ORAS
Giedras ir vėsus.

— Britų karo laivai apšau
dė italų salą Panteliariją. Pade
gė uostą- ir kareivines, sunai
kino aerodrome stovėjusius or
laivius.

— Petainas pakeitė mirties
Saulė teka — 6:49; leidžiasi bausmę Paul Colette’ui amžinu 

- 6:29. > kalėjimu

NEW YORK, N. Y., spalių 
d. — Admirolas W. Blandy 

šiandien pareiškė, kad, valdžia 
jau rengiasi . apginkluoti visą 
savo prekybos laivyną.

Amerika ne tiktai stato nau
jus IkiVus, stiprina senuosius, 
bet rengiasi prekes vežti į už
sienius, nes ji tapo demokra
tiškų valstybių ginklų sandė
liu.
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BERLYNAS, Vok i e t i j a, 
spalių- 3 d- — Vakar nacių 
policija sušaudė 15 čekoslo- 
vakų, pakorė 3 žydus ir per
davė geštapo agentams 110 
Čekų.

Nacių policija veda stro
pias kvotas ir tiria dar ne
areštuotus sukilimo rengėjus, 
šiomis dienomis vykusių tei
smų metu tiktai aštuoni če
kai tapo išteisinti.

SUNDANCE, Wyo., spalių £ 
d. — Parašiutininkas Georgu 
Hopkins ir šiandien praleis vie
nas į naktį neprieinamoje Velnio 
pilyje, Wyomingo viršukalnė
se.

Šiandien kariuomenės lėktu
vai jam išmetė karišką pala
pinę, kelias šiltas antklodes ii 
šilto maisto. Hopkins norėjo 
bandyti nušliaužti nuo Veln.c 
pilies, .bet karo vadovybė jam 
įsakė nejudėti.

Alpinistai stengiasi pasiekti 
kalną ir jam padės. Hopkins 
buvo priverstas šokti iš orlai
vio ir nusileido ant Velnio pi
lies. -

Varo nacius nuo 
Leningrado

MASKVA, Rusija, spalių ; 
d. — Sovietų karo jėgos šian
dien dar toliau nustūmė nacių 
kariuomenę nuo Leningrado ap 
saugų.

Vakaruose tap» išlaipdinti so 
vietų jurininką., kurie naciams 
daro labai didelių nuostolių. 
Pietinėje Leningrado apsaugi 
dalyje sovietų jėgoms pavyk< 
susijungti su kita apsupta 
riuomene.

Šios dienos kovų melu 
sai visiškai išnaikino 6.000 
cių kareivių.

Lietuvos kariai tapo 
policininkais

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
spalių 3 d. — Ateina žinių, kad 
Lietuvos pagalbinė policija da
bar jau 
Vyru.

priskaitanti apie L’0,003

savanoriai vis dar pri 
Tvarkai palaikyti šie 

naudojami ne 
bet Latvijoje

ru 
na-

imami, 
pareigūnai esą 
tiktai Lietuvoje, 
ir Baltgudijojc.

Anksčiau jau minėjome, kad 
i pagalbinę policijų vokiečiai 
Įliejo beveik visus buvusius Lie
tuvos karius.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Į Y ' , ■

— Sovietų karo jėgos puola vokiečius centro fronte. Puo
limas vystosi pasekmingai, naciai traukiasi ir palieka daug su
žeistų. ■ <

— Leningrado Srityje rusai atstūmė nacius 30 mylių.
— Hull pareiškė, kad ambasadorius Halifax atvežė iš An

glijos labai optimistiškų žinių apie dabartinio karo eigą.
— Rusų partizanai priešo užfrontėj sunaikino 32 nacių 

tankus.
— Britai buvo priversti sulaikyti sužeistųjų pasikeitimą 

dėl vokiečių valdžios atidėliojimų.
— Vakar tapo sušaudyti 21 prancūzas vokiečių okupuotoj 

Prancūzijos dalyj- •'
s —- Amerikos prekybos laivas Mormacrey išgelbėjo 34 na

cių paskandinto laivo I. C. White jurininkus.
— Šiomis diėnomis bus pasirašyta nauja rusų, britų ir per

sų (Sutartis. i
— Laisvų prancūzų .valdžia turi žinių, jog vokiečiai pasku

tinėmis savaitėmis sušaudė 400 prancūzų
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Naciai bombarduoja 
britų miestus

LONDONAS, Anglija, spalių 
d. —- Praeitą naktį nacių

aviacija bombardavo penkis bri 
tų miestus šiaurinėje Anglijos, 
dalyje.

Newcastle miestelyj viena na
cių bomba pataiko į slėpynę ii 
padarė didelių nuostolių. Britų 
aviacija bombardavo nacių lai
komus Prancūzijos uostus.

Smarkiai nukentėjo 
laivų 
zaire 
nacių

Bresto 
statymo dokai, St. Na- 
aerodromai ir padegtas 
laivas Gravelinos uoste.

Naciai apšaudo so
vietų laivus

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 3 d. —" Vokiečių artilerija 
ir aviacija apšaudė daugiau, ne 
gu šimtą sovietų laivų, kurie 
sugrusti tarp Kronštadto ir Le
ningrado, skelbia pranešimas.

Sovietų Baltijos laivynas pri
verstas tilpti šioje mažoje zo
noje, nes jam jau nėra kitos 
išeities.

Sovietų karo laivai galėtų iš
sigelbėti pajukdami į vakarus, 
bet ten. visi vandenys yra vo
kiečių minuoti.

Bortkevičiene atga
vo “Varpo” b-vę

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
spalių 3 d. — Patirta, kad ži
noma visuomenės veikėja Fe? 
licija Bortkevičiene esą atga
vusi “Varpo” bendrovę.

Prieš bolševikų okupaciją 
“Varpo” bendrovė leido demo
kratišką dienraštį “Lietuvos ži
nios”, o bolševikų laikais ji bu
vo konfiskuota.

Dabartiniu metu Felicija 
Bortkevičiene deda pastangas 
vėl atgaivinti “Lietuvos Žinias”, 
bet ligšiol dar nepasekmingai.

— Mendoza miestelyje, Ar
gentinoje, antifašistai surengė 
protesto demonstraciją, bet po
licija areštavo dalį demonstran
tų.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai vakaro.
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Rusijon išvežtų arba bolševiku i 
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(Tęsinys)
304. Pranas Naudžiuiias, 1895 

batsiuvys, Kaišedoryse.
305. Pranas ’Pikšys, 1908, mo

kytojas, Panevėžy.
306. Brdnius RoŽanskas, 1911, 

prekybininkas, Kaune.
307- Jonas Ronianauškūs, 

1903, mašinistas, Gelvonų
308. Jįmas Romeikiš, 

tarnautojas^ 'Vilniuje.
309. Vincas Rudgalvis, 

tarnautojas, Gargždų vai.
310. Juozas Rimulaitis, 

kareivis.
311. Vincas Radzevičius, 1918 

kareivis.
312. Vladas Kadžiulis, 1921, 

siuvėjas, Vilniuje.
313. Pranas Ražanskas,. 1317, 

kareivis.
314. Jonas Rimutis, 1894. 

raštininkas, Kėdainiuose.
315. Bronius Račys, 1912, stu

dentas, Vilniuje.

1908

1909,

1919,

Vai.
1315,

1913,

1918

316. Jonas Raguckas, 
stalius, Kaišedoryse. 
' 817. Povilas Remeikis, 
siuvėjas, Užpaliuose.

318. Pranas Raišutis, 
Grūšlaukio km.

813. Aritmijas Ramanauskas, 
1317, Ūkininkas, Rudaiti) km.

32b. jfUozas Stasiulis, 1904, 
sekretorius, Suv. Kalvarijoj.

321. Pranas Steponaitis, 1899, 
mokytojas, Salake. ,

322. Antanas Skreblys, 
kahėiVis, Vilniuje.

323. Antanas Savickas, 
kalvis; Kauhe.

324. Antanas Skudaitis, 
kareivis, Vilniuje.

325. Vacys gihioriavičius, 
1309, daržininkas, Vilniuje.

326. Povilas Steponavičius, 
1919, kareivis, Vilniuje.

327. Stepas Slavinskas, 1918. 
kareivis, Vilniuje..

328. Pranas Stulga, 1917, ka
reivis, Vilniuje.

1917,

1902,

1918,
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NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo Ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai ChicagO Bdard oi' Underwriterš”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kaihb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALĮAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

Kvadr. pėda.
Kartu facia (karni

zas) .ir įrengimas
v DYKAI.

V..........................—............■■■■

Puoškite savo namus U. S. lankstaus metalo 
arba medikėmis V-en'etian BHri'ds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN ULINI) CO. 
2917-19 ĮVEST 1 ELTON STRĖET 

Tek NEVADA 7560

ALIEJUS PEČIUI
KOKYBES ALIEJUS KAŠTUOJA JUMS MAŽIAU ’ 

RETAI PRILYGSTAMAS, NIEKUOMET NEPRALENKIAMAS

Garantuota melsva liepsna
Pečiui Aliejus. "71/£
Galionas ..................  ■ /2r

AUkštos Rųšies 
Furnasui Aliejus 
Galionas ..............

TIK VIENAS ORDERIS PADARYS JUS MUSŲ 
KONTRAKTUOTU KOŠtUMERlU 

bridgepoRt (III. co.
Phonė LAFayettc 9696

pkViz A T Parankus namams bilų ktepŠiiikas karth su jūsų 
x užsakymu.

LIETUVIAI—LENKAI—ČĖKAI 1R Vist 
AMEklfclEčIAI

MUSŲ ŠAKIAI REIKIA KVALIFIKUOTŲ VYRŲ SU GERA 
SVEIKATA. NEBŪKITE SUŽALOTI DĖL

PATRŪKIMO
SYKES Patarnavimas Siigrąžiha Juitiš 

Tuojaus Normalią Darbo Pajėgą.
DAUG VARTOTOJŲ PRANEŠA PO KELETO MENESIŲ 

“JŲ PATRŪKIMAS DINGO.’*
Liudymas: Detroito Sfako Darbininkui Padėjo 

Patarnavimas. ,,
P-as John F. B‘enkowsky, 5141 Lūwton, iŠ Detroito, 
Mich., rašo: “Aš esu- stako darbininkas Ternslodt 
Manufacturing'- Co., Detroite. Aš buvau . pašauktas 
atgal į daibą rugpiučio 22, ir mąn^ išekzaminavo 
Apdraudos Daktarės, kurs tapo nustebintas atsiektu 
progresu, nes aš dėvėjau ŠYKES Priėtaisą nuo lie
pos 3. Aš esu pilnai patenkintas ir rekomenduoju 
savo drątfgatttš darbihinkatos, kuriuos vargina her- 
nia.” Pasirašo John F. Benftowsky (Rugp. 23, 1941);

DABAR jBMS PfcbČA , ...
ATLANKYKITE SYKES SERVICE

3UITE 91b NORtA AMEfticAN BLDb.
. 36 SO. StAlE STREET

PHbNfc: . . VALANDOS:
STATE 416Š—69—?0 , 10 ryto 5 popiet

PiAn. ir Penkt 10 ryto iki 9 VSkkro

Įsteigėjas

329. Kipras Stankūnas, 1895, 
ūkininkas; Salentą vals.

330. Prariaš SėrMfinAš, išŠ4, 
tarnautoji, Gargžduose.

331. P'ett'oii'ėiė Sddibiiė, dar
bininkė, Tūbausių km.

332. Juozas ŠtatkbVičidš, 
1904, iešminirikas, Varlaukyje;

333. Pranas Surblys, 1905, 
tarnauto jas, Prienuose.

■ 334. Vladas Simutis, 1919, iš 
Ukmergės.

335. SiMUhB, ISIS; 
ihašidistąs, fednipbčliį km.r

■388. Johaš Stasiūnas, 1311, 
ukiriihkAs, Pthnpelčių kili.

337. Jobas Sttepohaitiš, i 906, 
advokatas, Marijampolėje.

338. Juozas Šatkauskas, 1921, 
vargonininkas, Šiauliuose.

339. Andrius Aburda, 1906; 
tarnautoj aš darbo įst&igdje.

340. Juož&š Addih&itis, 1832; 
tarnautojaš fcretirigbje.

341. Prutiūs Andrijauskas, 
1886, btmUiteriš, Zarasuose.
- 342. Vacts Andruškevičius, 
1898, phekyblhihkas, Vilniuje.

343. Stepas Bėcėhskūs, 19'09, 
šaltkalvis, \ žiiiiį km., Barzdų 
vals.

345. Alfdrišžls Balčiūnas, 1911 
vaistinink&S, Utehojėi

346. Adomas Blaževičius.
347. Pranas BėndbrUitiš, 1898, 

felčeris, Viiiiiiije.
348.

1904, 
km.

349.
1902’, prekybininkas, Skaisgiry.

350. Aleksas Budrys, 1906, iš 
NevareitĮ.

351. jiiiitiš BbitrimaViČiUš;
1902, (iūrfeiriinkas, Vilniuje.

352. Mikas ’čaikimaš, 19‘()Ž, 
mokytojas, Vilniuje.

353. Stasys Čižmauskas, 1922 
metalistas, Kaune.

354. Viktoras Čeceta, 1905, 
mokytojas.

. 355. Juozas^ Draskihiš, 1907, 
ūkininkas, Marijampolės aps.

356. Pranas Dčdčlė, 1922, 
mokinys, Kaune. ' >? j

357. Jonas ■ pLškfšt, \Į92į, 
šaltkalvis, kąiine. '

358. Juozas Eūčeriš, 
technikas, Kaune.

359. Pranas 'Gelažius, 
gydytojas, Biržuose. '

360. Klemensas Gabrys, 
teisininkas, Vilniuje.

361. Adomas Griškelis, 
mokytojas, Lazdijuose.

362. Domas Gąreisevičius, 
13^2, ekbnŪmišihs, Kauhe.

sfe. Miids 04dfe'iis, 1897, 
ihiįičij6š Vil’Š;, Viihįuje;

364. Jūrgis brėbiikaš, 1905, 
mokytojas, Tr'akų ĖiŠiškės.

*365. Ahtahafc Ig&Uhis, 50 m. 
darbidirikas, Kdtihė, ...

306. ( Vacys ' j|tĮU|VėyiČRiš; 
1906, tarnautbjas Urėdijoj.

367. ' feehys Kaukmdūš, 
tarnautojas, Vijhiūję.

368. Adomas Kas/iutis, 
ūkininkas. ‘i...

369. Jonas fe įkaitis, 
buhalteris, KL V iiniūj ei 
' 370. VincMs Lagubkas, 
tarnautojūs, Viįniujf-;

371. Juozas Lagųneckas, 
darbininkas, ' šiauUūose.

372. Mikas Lepinskas, 
Maišiogala.

1894

iMo,

1895

1913,

1915

Ahtahas 
Ūkininkus,

Būtkauskaš, 
Val'elikfškių

Benediktas Puodžius,

1914,

1898,

1906

1897,

Sykes Sukūrė Indivi
duali Patarnavimą 
Rupturai

Sykes yra vardas ko tai nau
jo rupturai drba lietnijai.

Sykeš Service pilnoj tą žo
džių * prasmėje yrd patarnavi
mas nuo to laiko, kai padaro
mas mieravimas, iki tol, kol as
muo reikalaus Sykes Patarna
vimo.

Sykes Service yra individua
linis patarnavimas visiems 
žmopėnis. Nėra diržų, pliehd, 
plasterių, nededama nė siurbi
mo puodukų prie kūno; P-as 
N. B. Sykes kviečia rūpestin
gus' daktarus ir šiaip ašmenis 
atsilankyti ir persitikrinti re
zultatais šito patarnavimo, re- 
guliaridi garsrhainb šiame dien
rašty.

Sykes Serticfe yra adresu 36 
Sy. State st., Suite 910 — 
1 etomis State 4168-69-70.

Ofiso valandos: mto 10 
.6 popiet. Pirmadieniais 
Penktadieniais nuo 10 ryto 
9 vakaro. —*Sk<

iki 
ir 

iki

419. Jurgis Šauliauskas, 1905, 
tarnautdjaš, Vilniuje.

420. Vladas Širvys, 1§94, dar- 
feinihkas, Kybartuose.

iii. PranAš Šileikas, 
vertėjas, Vilhiiije.

422. AntArfaš Šimaitis, 
darbininkas.

4^3. Bronius Šimkūnas, 
tarnautojas, Vilniuje.

424. Juozas šhiokas, 
kareivis, Vilniuje.

425. Vladas šikšnius, 
kareivis, Varniuose. •

426. Povilas šakinis, 
ihonteris.

427. Marijohas Taišerskis 
1913, mašininkas, Vilniuje.

, 428. Vincas Tilvikas,
kalvis, Tūbausiuose.

429. Petras Tripimailis,
staliiis, Kretingoje,

430. Bronius Tamulis, 
kareivis, Vilniuje.

431. Antanas Talentavičius, 
1917, kareivis,’ Vilniuje.

1899,

1902,

1919,

1917,

1921,

1916,

432. Augustas Tarvidas, 1920, 
karo aviacija. \

433; Leonardas Turauskas, 
1918^ kareivis.

434. Vladas Tatuza, 1919.
435. Povilas Turinas, 1918, 

kareivis.
436; Pranas Tamulevičius, 

1911, sąskaitininkas.
437- Estaliejus Uzlovskis, 

1898, krautUvninkas, N. Vilnio
je.

438. Alfredas Usonis, 
darbihiftkas, Trakuose.

4Š9. Stasys Umbrasas, 
kelneris.

440i Antanas Urniežius, 1901, 
kalvis; Kabne.

441. Kazys Umbražiunas, 
1909, žurnalistas.

442. Zigmas Urbonavičius, 
1918, kareivis, Kaune.

443. Antanas Vilimavičius, 
1896, tarnautojas, N. Vilnioje.

444. Ipolitas Vitkaūskas, 1915 
batsiuvys, Butrimonyse.

1906,

1301J

1922,

1909,

1897,

1918,

1912,

1910,
-, 

1898.

1899

1906,

1893

iiiiž

1923,

1.892’,

kareivis, Kauhe;< 1
374. Adolfas L'asinskas, 1908, 

telę^ra^šias, Vilmhje.
375. jbiihs Lbkle’VičiUš, dar- 

binihkas; VMkihiMb^,' '
376. Julius Laurinavičius, 

1312, darbihinka^,. Viftiiuje.
377. Judras1899, 

technikas, Kabhė.
378. Albinas Lelešius, 

niūzikaiitas, Vilniuje.
379. Juozas Misiūnas, 

mokytojas, Viiįiitn.e.
380. Karolis Mikalbriis, 

tik ininkaš, |Lazdį j ūose.;
381. Martyiias Mažeika, 

Varnoniai, Biržų aps.
382. Kostas Macenas, 

siuvėjas, Pabradėje. (
383. Bronius Morkūnas, 1910, 

darbininkas, Vilniji j ę.
384. Stasys Mačįuiskis, 

raštininkas, Vilniuje.
385. Antahas Noreika, 

Vilkijos dvaro administr.
386. Vilius Neiihanas, 

darbininkas.
c

387. Pranas Navakas, 
darbininkas, Vihiįpje.

388. Z. Norvai^S, 1911, uk 
nihkas, Daugintų ;k. j

389. Prdnas. paliukas 
dalius, Vilkavišky. (

390. Feliksas .ppyilaitis, 1920,
telegrafistas,..Vilniuj c. ;

.§31. Kazys pąžem.eckas, 1915; 
karininkas,, Pabrądeje.

392. Balys Puodžiūnas, 1913, 
tarnautojas, Vilhįūjė. ;

393. Jonas Pįkuža, 1899, po- 
pierio meisterį^. <yilhiu j ė. ..

394. Augustas . Pališaitis,
1906, ūkininkas, Pragmerių k,

395. Jonas Bigaga, 192b, tar
nautoj as, Vilniuje.

396. Aleksas Pakula, 1917, 
tarnautojas, Vilniuje.

397. Antahas Padvelskis, 
1906, darbininkas, Kaune.

398. Leonas Sargiunas; 1920, 
darbininkas. i

399. Stasys Solsbis, 1913, 
tarnautojaš, Vilniuje.

400. Jonas Šakalauskas,. uki- 
nirikaš, iš Kalvarijos, 1891.

401. Vaitiekus? Stogis, 1902; 
ūkininkas, Vandžiogaloj.

402. Vladas šarka, 1916, gy
dytojas, Kaune.

403. Pairtalęras šikšnis, 
darbininkas, Tauragėj.

404. Antanas i Šorka, 
mokytojas, Rokišky.

405. Bronius Šikeris, 
tarnautojas, Kaupe.

406; Petras šlmkevičiūs, 1918, 
kareivis, Vilniuje,?

407. Feliksas švelnikas, 1899,
.■ I • Į *

tarnautojas, Balninkų, vals.
408. Mečys ČCepanas. 1921 

kareivis, Vilniuje.
409. Kazys Šakalys 

darbiriinkas, Kaūių'e.
410. Mikalojus šostakas, 1906, 

šaltkalvis, Vilniuje.
411. Fridas šimkaitis, 1804,;

ūkininkas,. Tauragėj. I
412. Stasys Špokas, 1917, kal

vis, Smalvuosę.
413. ' Antanas šlapkotliš, 

notoras, Vilniuje.
. 414. Vytas Šulinskas, 

tarnautojas, Vilniuje. •
415. Antanas švilpa, 

karininkas, Vilniuje.
416. Ona šimkprifehš, 

tarnautoj a, / Vilnių j e.
417. Antanūs Šūkaitis. 

tarnautojas, Vilniuje.
4Į8. Jonas Širvys, 1919 

kinys, Kybartuose,

19'00

1895;

1902;

1897

1914

1892

1916,

1897

1913

1902,

SUDRIKO RUDENINIS
Išpardavimas

Dėl Rakandų, Pečių, Lovų, Matracų 
Šaldytuvų, Skalbimo Mašinų

Gražus Bcdrooin setai su gerais 
8110.00 vertės dabar parduodama už ..

sjiringšaiš ir matracu

69.00
Parlor setai įvairių spalvų ir madų, 

užsakymą, po ....... -......................................
padaryti pagal

69.00
Atsilankykite pamatyti naujų 1942 metų modelio radio. 

Dabar yra pats geriausias laikas išmainyti savo radio į 
iihūjus! Čia rasite visų žymiaūsiti išdirbančių radio, ra
šomųjų mašinėlių, rankiniu laikrodėlių, auksinių plunks
nų. Tap pat akiniai prirenkaini gero lietuvio optonietristo.

Jos. F. Sudrik, -
I

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YAĖds 3088

W.C.F.L. 1000 K.—graži radio programa nedėlios vakare 6:30 P.M.

Įstokite Dabar į 
LILLIAN M. STEPAN 

‘ ■

Šokių Mokyklą

Jitnmy ir Jcan Skoda

4270 Archer Avė. 
(Syrena Ballroom) 

ROC. 2527

i TAP
o BATON lWlitLING
# AKROBATIškl

Pamokos Prasideda 
Pirmadieni, Spalio 6-l(į

Atidarą 12:30 iki 6:30
Mažųjų Tap Klasės

5 iki 6 Metų
, Berniukų ir Mergaičių Klasės

6 iki 16 Metų
2 Pamokos 75c. Į Savaitę

Pirmadieniais Tiktaimo-rrtž R

445. Vacys Varankevičius, 
1910, darbininkas, Kaune.

446. Juozas Vilkelis, 
darbininkas, Vilniuje.

447. Antanas Vydra, 
ūkininkas, Restakų k.

448. Zigmas Vegeris, 
griežikas, Kaune.

449. Povilas Vanagas, 
tarnautojas, Vilniuje.

450. Juozas Vaitkus, 
mokytojas, Palangoje.

451. Juozas Velioniškis, 
mokinys, Marijampolėj.

452. Antanas Vaičiūnas, 1892, 
muzikantas, Vilniuje.

453. Albinas Verbyla, 1914, 
tarnautojas, Vilniuje.

454. Julius Valeiša, 1917, ka
reivis. '

455. česys Velavičius, 1920, 
darbininkas, iš Salantų.

1

(Tąsa ant 1 to pusi./

1910,

1902,

1918,

1894.

1906,

1920,

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS 

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
Stores

R0XY REMEDIES
6859 SO. WESTEfcN AVĖ., 

Chicago, iii. „

MADOS

4790—Graži .popietine suknelė. 
Sukirptos mieros. 36, 38, 40, 42, 44, 
46,' 48 ir 50.

Norint gauti vieną ht dau
giau virš . nurodytų . pavyzdžių 
prašėme iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nuiner| pažymėti mierį ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kalba 15 centų. Gali
te pasiųsti pibigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
nenos Pąttern Dept, 1739 

alsted SU Chicago, I1L

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

Cla Įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdi NA i

Mitros . ... per kruttat

(Vardas ir pavardi)

4 (Adrsaaa) |

YMieetas ir valstija^
Į. Į m i,



šeštadienis, spaliii 4, 1941

Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos Žinios

korporavimo vargiai ar vokie-

i (Tęsinys)
Specialiai buvusioms lietuviš

koms sritims, Kauen,, Wilna ir 
Schaulen, komisaru paskirtas 
von Renteln. Čia apie jį žinių 
netu rimą.

Tačiau iš kitų šaltinių yra ži
noma, kad Dr. von. Renteln y- 
ra gimęs Rusijoje, gimnaziją 
lankęs Rygoje ir Tartu. Berly
no Universitete baigęs teisių ir 
ekonomijos mokslus. Rodos bu
vęs korespondentas pęie Tautų 
Sąjungos. Nacionalsocialistu ta
pęs 1928 metais. Buvęs 1931 
metais Hitler-Jugend Reichsfuę- 
rer; o pastaruoju metu dirbęs 
Ilerr Rosenbcrgo biure.

10—-VIII Dahens Nyheter ko
respondentas iš Berlyno prane
šė, kad į Ostlandą įeis visos trys 
buvusios Baltijos valstybes, da
lys Baltgudijos ir kitos sritys.

f) Nuotaikos Lietuvoje. Tiek 
iš įvairių pranešimų, paskaitų, 
pačių pranešėjų balso buvo jus
ti, kad pirmomis dviemis sa
vaitėmis Lietuvoje viešpatavo 
pakilimo ir gražiausių vilčių 
nuotaika, šiandien skaudu da
rosi girdint tuos pačius balsus: 
ar sausi ir šalti, ar graudus. 
Lietuvos vardas niekur jau ne
beminimas, lietuvis taip pat. 
Kasdien varomos vokiečių kal
bos pamokos. Žinios tik vokiš
kos. Jei pasitaiko kur koks pra
nešimas, tąi tik apie Maisto da
romus supirkinėjimus ar ruo-

Šimą policijos pagalbinio viene
to. /

■ 9—VIII pranešta, kad sekma-
> dienį rugp. 10 bus Kaune ren- 
į kainos aukos Vokietijos Raudo

najam Kryžiui. Vadinasi, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus jau 
nėra. O jis nuo pat pirmų die
nų po birželio 22 buvo labai ak
tingai pasireiškęs. Jis organiza
vo pagalbą buvusiems politi
niams kaliniams, rūpinosi naš
laičiais vaikais, krašto sveika
tingumu, atnaujino santykius su 
Tarptautiniu Raudonuoju Kry
žium Genevoje ir Švedijos Rau
donuoju Kryžium.

Iš radijo uranešiinų nieko 
daugiau nejusti apie lietuvių 
kulturinį gyvenimą ir ruošia
mus žiemos sezonui sumany
mus. Viskas nutilo ir apmirė. 
Prasidėjo naujos vergijos gady
nė.

g) Švedijos Raudonasis Kry
žius ir Baltijos valstybės. Lie
pos pradžioje Švedijos karaliaus 
brolis Carl, šv. R. Kr. pirmi
ninkas, priėmė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos visuomenes vei
kėjus ir per juos pažadėjo 
tiems kraštams visokeriopą pa
galbą. Padėčiai vietoje ištirti 
buvo tos organizacijos nusista
tyta pasiusti savo delegatą narį. 
Vokiečių organai principe suti
ko tokį delegatą įsileisti, bet 
praktiškai tokio leidimo dar ne
gauta. Po Baltijos valstybių iu-

Švedų buvo pažadėta pirmo
je eilėje teikti pagalba medici
na, vaistais, gydytojais, rūbais; 
priimti iš tų kraštų vaikus į 
švedų šeimas ilgesniam laikui.

h) Lietuvių neleidžia. Lietu
vių Stockholme nedaug, bet kai 
kurie jų jau nuo pat pradžios 
pradėjo rūpintis, kad galėtų 
grįžti atgal Lietuvon. Ligi šiol 
niekas jų leidimo sugrįžti ne
gavo.

Rugp. 10 d. Vokietijos laiku 
23 vai. Kauno radijo stotis dar 
baigė savo programą musų 
Tautos himnu, o po to šėke vo
kiečių himnai.

Iš Rugp. 9 d. vakaro Kauno 
radijo pranešimų galima supra
sti, kad Lietuvos Bankas ir jo 
skyriai tebeveikia, nes buvo pa
raginta ūkininkus mokėti savo 
sąskaitas Lietūkiui į Lietuvos 
Banko skyrius. Bet pažymėta, 
kad dėl finansinių sunkumų 
Lietūkis'negalės daugiau parda
vinėti kredintan nei sėklų nei 
trąšų. Norint gauti kreditan, 
siUlo pasirūpinti banko garan
tijomis.

i) Tokios tai tokelės iš musų 
brangios žemelės. Titaniškoje

mirtimi: iš 
100 bent 20 lietuvių 
kalėjimu, mirtimi ar 
Sibiran, o dabar vė‘ 
kenčia; apiplėšta, ap-

MASTER WINI)0W SHADE (0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Laniram Lzdan^alus Padųr<»n*ant Hžsak* 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUGJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS VAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47tb «TRFET r ARTI WOOD ST.)
CASII AND CARRY.

galybių nekaltai Lietuvai tęko 
grumtis su juoda 
kiekvieno 
nukentėjo 
ištrėmimu 
visa tauta
vilta, svetimų a’psėsta, be užtik
rinto rytojaus. Netękę laisvės, 
suprantame jos kainą. Ar mo
kėsime labiau ją mylėti, bran
ginti ir jai pasišvęsti negu iki 
šiol, kai ją susigrąžinsim ?

(GALAS)

ŠILKO TRUKUMAS

Tortas VifšSG,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q r Q c nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršdJOdiUUU.UU 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Kai Amerikos moterys paju
ko, jog valdžiai reikės pasisa
vinti beveik p visą šioje šalyje 
ši ką apsaugoš įeika’ahis, pra
sidėjo toks pirkimas šilkinių 
daiktų, kokio niekad dar nebu
vo. Moterys ne taip susirūpinę 
apie šilkinius rublis ir kilus 
šilkinius daiktus kaip apie ko
jines (pančiakas). šiandien jos 
taip pripratusios dėvėti šilkines 
kojines, jog, rodos, be jų nega-

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVV1CH. Pres. 
4192 Archer Avenue

VlKyinia 7/42

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. DR-0 B’.aszczynskio
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. BRUNs.7209

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WEST V1RGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

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

SMULKESNI
BLACK BAND LUMP ..

Sales

YRA DAUG PIGESNI
$10.25taksai ekstra.

Iš Baikų, Tragedija

NAUJIENOS, Chicago, III.
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ONDEDBEAM

LINOLEUM Paklojant DYKAI

CARPETS

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste,

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

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

100 PROOF U. S. BOTTLED IN BONO

Extra Turtinga

r

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINE
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Distilled & Bottled by
JAMES B. BEAM DISTILLING CO., Ine.

Clermont. Ky. '
DISTILIUOTO JAI NUO 1795t'/AUJIENU-AUM E 'J’elepuoiu

Mrs. Jennie Brunner, 22 
m., policijos sulaikyta MU- 
son City, Io\va, už ųušovimą 
savo vyro po kivirčo, kuris 
prasidėjo jai- pakutenus jį.

Kai “BKAM” paženklina degtinę, jus Žinot, 
kad tai yra “pirkinys”, nen tas vardas— 
nuo prlefi 170/1—relftkla ryškiausia Bnurbon 
Savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint Juoki skoni turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM lelbely ženklina, kad deg
tini padaryta pagal vieną seniausią, aukš
čiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj.' 
BKAM yra jūsų vadas į geresnę bourbon. CONGOLEUM

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

Visų Išdirbvsčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ........................v ww
Atdara Antrad., Ketv.* šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

Washingtonas mėgo dėvėti bal
tas kojines, bet neseniai rastas 
Martha Washington užsakymas 
parodo, jog ji turėjo vieną po
rą šilkinių kojinių dėl kiekvie
nos dešimt porų vatinių koji-

19-tame šimtmety įėjęs ma-' 
don naujos moterų kostiumas, 
“pantaloon”, vėl nereikalavo 
šilkinių kojinių. Ir ši kiniųz ko
jinių industrija pradėjo smukti 
ligi pereitų dvidešimt metų.

Pirmos šilkinių kojinių mez
gamos mašinos ' ‘Jungi. Valsti
jose pastatytos Ijoswiėh, Mass. 
Bet neužilgo Pehiisylvanija < už
grobė visą jų 'išdilrbimą.1 •' 1899 
m. Pennsylvanijds fabrikai nu
mezgė pusę Amerikos šilkinių 
kojinių ir 1909 iri! gamino tre
čią dalį. Benjamin Franklin 
kolonijališkose diehose įsteigė 
šilko industriją Perdisylvanijoj. 
ir net šiandien ta valstija turi 
didžiausią nuošimtį šalies 1,000 
šilkinių kojinių fabrikų.

FLIS,
e

m., kai suknių ma- 
kojiniu 

pir-

Islandija nebe
nori britu

REIKJAVIKAS, Islandija, spa
lių 2 d.—Islandijos premjeras 
Jonasson šiandien pareiškė vil
tį, kad britų karo jėgos apleis 
salą.

Britai, sako, pasižadėjo at
šaukti savo karo laivyną, avia
ciją ir kariuomenę karui pasi
baigus. * ’

Islandicčiai neabejoja ameri
kiečiais, nes žino, kad šie pildo 
duotą pasižadėjimą, bet dauge
lis jų abejoja britais.

Humboldt Pąrk Lietuvių Politikos Kliubas
. , —Rengia —

Rudeninį išvažiavimą Octdber 5 d. 1941
JEFFERSON MIŠKUS

Prie Elston ir Central Avės. Komisija žada ką nors nauja turėti 
dėl atsilankiusios publikos ir užprašo atsilankyti visuomenę. Ko
misija yra prisirengus atlikti savo užduotį. Su pagarba,

—Komisija
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CHECKERCLEANER
WAREHOUS!

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gaso bitą

COlOR.

/or ^araįl^.

DIP-
totint
BOlIr
todye

ATALL DRUG AND NOTION COUN1ERS

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg- naują 
už keletą centų. 20-os 

'spalvos. 10c—3 už 25c

BUYpi^AND 5AVĖ

Oi
iii
lUi

Įg$

BĮ
M

I•:omo!

:o;

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Store'-n i ir lengvesni —. Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams.

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

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

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO. IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAU8IĄ ŠIŲ DIENŲ |

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOKER SALES

6921 So. Westem Avė. REPublic 3713
• ĮVEDU ŠILIMĄ .BOILERIUS * IR SUTAISAU SENUS

>x
r,,,.

Bet kasdieninis vartojimas 
šilkinių kojinių yra naujas da
lykas. Prieš 40 metų, pabaigo
je 19-to šimtmečio, tik viena 
moteris iš kiekvienų 2,000 dėvė
jo šilkines kojines. Prieš tą lai
ką moteriškos suknios siekda
vo grindis ir vatinės kojinės 
buvo vartojamos. 1899 m. tik 
12,572 poros kojinių pagamin
ta, ir kuomet tos kojinės turė
jo aprūpinti reikalavimus 21,- 
000,000- moterų su virš 15 m. 
amžiaus, tai tik viena laimingi! 
moteris iš kiekvieno 2,000 pir
ko vieną porą į mėnesį.

Net ir 1909 m., kuomet suk
nios tapo trumpesnės, Ameri
kos šilkinių kojinių industrija 
gamino tik 434,000 porų į me
tus, kas aprūpino tik 2% ša
lies moterų, jeigu jos galėjo 
per mėnesį vieną porą vartoti.

Su 1914
dos aštriai pasimainė, 
gaminimas sparčiai ėjo 
myn, bet tada tik pusė kojinių 
buvo iš šilko, — žemesnė dalis 
iš šilko ir viršus iš vatos. Bet 
su 1939 m., prieš įvedimą “ny- 
lon” kojinių, jau Amerikos šil
kinių kojinių gamintojai pada
rė 640,486,000 porų.

Šilkinės kojinės nėra nauja 
mada/ Kolonijališkose dienose 
vyrai, < ypatingai turtuoliai, pla
čiai jas vartojo. Jos jiems taip 
svarbios buvo, ‘kaip pudruoti 
perukai ir gražios spalvos kos
tiumai. Trumpos lig kelių ke
linės reikalavo raudoųų ir mė
lynų kojinių pagal anglišką 
madą. Šitos kojinės buvo la
bai gražaus išdirbimo, laikrodė
liai išsiuvinėti sidabriniu ir šil
kiniu siulu. Jos buvo labai 
brangios, kartais tiek kaštuoda
vo, kiek švarkas, 
veikslų matome,

KRAU-

Nuo 
jog

jo pa- 
Jurgis

ATSILANKYKIT I 
ŠIA 
ŽEMA 
KAINA 
KLINIKA 

TEGUL MUSŲ 
DAKTARAS 
APŽIŪRI JŪSŲ 
RŪPESČIO STOVI

Tegul patyręs diagnosti- (JĮJJJ3 
kas išektzaminuoja jūsų 
vargo stovi. Tegul jis 
prirašo gyduoles pataria 
ir rodo jums kelią į svei
katą ir stiprumą. 
PILVO PILĖS JAKNOS
JAS REUMATIZMAS ASTMA 
TONSILAI INKSTAI NUGAROS 
SKAUSMAS GOITER GYVĖNIMO 

PERMAINOS PROSTRATE.
X-SPINDULIAI

PATRŪKIMAS PARAISTES.
Atsilankykit ir pamatykit vieną 
musų nauju draugiškų daktarų, kurs 
supranta jūsų reikalus ir noriai 
patarnauja, nebrangiai imdamas už 
gydymą ir gyduoles. ( Atsilankykite 
—jums nebus jokios prievolės, o 
jausitės geriau po vizito pas mus. 
NATURO HEALTH INSTITUTE, 

Laisniuotų daktarų priežiūroje.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage 8200 
VALANDOS; Kasdien H iki 8.

Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KAŠTAI KYLA

TAI YRA MODERNUS 
APŠILDYMAS!

Be darbo... Švarus .. 
Saugus ... Greitas . .
Ekonomiškas ... Lengvas 
Nupirkti... Lengvas Už

mokėti!

Veikite Dabar!
Jus didžiuositės tuo, ką gaunate, 
ir didžiuositės sutaupomis. Tai 
yra didelis, dailus, patvariu ena- 
meliu užbaigtas Norge—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš
ka šilima. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto oro. Nepri
valote delsti. Pamatykite Norge 
pirm negu pirksite.

FURNITURE COMPANY, Ine
2310 W. ROOSEVELT ROAD 

Tel. SEELEY 8760-8732

GARSLNKITES “NAUJIENOSE”

„ >K\ P’RKITE TIESIO-
r ’ ’-SLRl IR SUTAU-
\ f 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 50
Plokštelės Kiekv. w

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į ? valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

LUKTERĖK

Brolau!
OBHBB

% I

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

I

PERŽIURfiTI
SKELBIMŲ!

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

skelbimus ra- -Smulkiuosius 
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” w-...
SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

t

*
■.. , 4 ( JA
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NAUlIENpS
THK Lithuanian Daily’ News

Publishečt Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., i 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

by 
Ine.

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ....... .. .......................
Pusei met4-------------------- ..
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________-
Savaitei______
Menesiui .Vw

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metams...................   $6.00
Pusei metų _____ f_ __ _ ___ 3.25
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams _______ 1.25r
Vienam •'mėnesiui  .75

Užsieniuose: ■
Metams  ......  $8.00
Pusei metų _____— 4.00
Trims mėnesiams 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

“Neištikimi kraštui
Anglijos komunistai nesiliauja kėlę triukšmą dėl jų 

laikraščio “Daily Worker” uždarymo-. Jisai buvo- Už
draustas prieš prasidėsiant vokiečių-rusų karui, kuomet 
komunistai uoliai talkininkavo naciams, visokiais bu
dais trukdydami Anglijos valdžios pastangas atsiginti 
nuo Hitlerio. Komunistai šaukdavo “liaudies mobilizaci
jos” mitingus, agituodavo už “taiką” (su Hitleriu) ir 
diena iš dienos atakuodavo valdžią.

Valdžia, galy gale, neteko kantrybės ir tą Hitlerio1 
talkininkų organą uždarė.

Bet nuo birželio 22 d., kuomet naciai Užpuolė Sta
lino imperiją, Anglijos komunistai (taip pat, kaip ir 
Amerikos) apsivertė ragožium ir ėmė agituoti už karą. 
Nuo tos dienos jie pradėjo reikalauti, kad valdžia nuim
tų draudimą nuo “Daly Workerio”, nes komunistai jau 
dabar esą “valdžios rėmėjai”.

Tačiau Anglijos vidaus ministeris (home secretary) 
fterbert Morrison atsakė jiems, kad valdžia neduos 
jiems leidimo atgaivinti savo organą, kadangi komunis
tų partija savo darbais įrodė, jogei ji nėra lojali kraš
tui.

Kitaip sakant, Anglijos valdžia žiuri į komunistus, 
kaip į išdavikus, nežiūrint to, kad jie pakeitė savo “nu
sistatymą” ir šioje valandoje apsimeta remią valdžią. 
Gyvatė vistiek palieka gyvate, kad ir ji dar tiek kartų 
nertųsi iš savo kailio.

Kylys j Stalino despotizmą
Kilus spaudoję-' karštiems ginčams dėl prezidento 

Roosevelto pastabųjapife ^{religijos .laisvę’? sovietų Rusi
joje, prezidentas liepė ^paskelbti stenografišką jo pasa
kytų žodžių nuorašą. Iš to nuorašo mjatome, kad žinių 
rašytojai buvo padavę jo žodžius netiksliai.

Prez. Rooseveltas nesakė, kad sovietų Rusijoje jatt 
yra “ręligijos laisvė”, nes ją užtikrina sovietų konstitu
cija; bet jisai sakė, kad yra vilties, jogei religinių įsitT- 
kinimų laisvė Rusijoje bus įsteigta. Stenografiškai už- 
rašyta ištrauka iš jo kalbos, spaudos konferencijoje 
pereitą antradienį, skamba taip:

“Kadangi sovietų konstitucija pareiškia, jogei 
religijos laisvė yra suteikta,, tai yrą vilties, atsižvel
giant į Lenkijos ambasadoriaus pranešimą, kad 
pirmas kylys (an entering wedge) pilnai religijos- 
laisvei praktižoje yra tikrai Įvaromas.”
Aišku, kad šitie žodžiai labai skiriasi nuo to,, ką 

žinių agentūros ir laikraščių reporteriai buvo pranešę. 
Prezidentas Rooseveltas, matyt, visai aiškiai žino, kad 
sąžinės (“religijos”) laisvės Stalino karalystėje dar Hė- 
ra. Bet Stalinas jau buvo priverstas duoti tam tiktų 
koncesijų lenkams, leisdamas jiems turėti bažnyčią, ir 
sinagogą Maskvoje ir kariuomenės kapelionus. Prezi
dentas tiki, kad šitos koncesijos lenkams “prašaus ledą” 
bolševikiškame despotizme, ir rezultate bus 'įvykinta 
“pilna religijos laisvė” Rusijoje.

Yra gandų, kad Londonas ir Washingtonas daro 
šitų? tikslu atitinkamus žingsnius, ir laukiama, kad ne
ilgai trukus'sovietų valdžia padarysianti svarbų pareiš
kimą.

Atrodo, kad prez. Roosevelto pasiuntinys Vatikanui 
Myron- Taylor, kuris neperseniai buvo Romoje ir kelis 
kartus kalbėjosi su popiežium, o paskui nuvyko į Lon
doną, yra prižadėjęs padaryti per Amerikos ir Anglijos 
valdžias spaudimą į Staliną, kad jisai savo politiką re
ligijos klausime keistų. Jeigu jisai tai padarys patenki
nančiu Vatikano akyse budu (t. y. ne tik žodžiais, bet 
ir darbais), tai katalikų bažnyčia nebesipriešins Rusi
jos rėmimui kare prieš Hitlerį.
■icl .

Bažnyčia ir demokrątija
Tačiau, kaip “Naujienos” vakar. pastebėjo, sąžinės 

laisvė yra tiktai dalis bendros krašto santvarkos. Tik
ros religijos laisvės negali būti tenai, kur nėra pagrin
dinių asmens ir piliečio teisių, kitaip sakant, kur nėra 
demokratijos.

Katalikų vadai šitą paprastą tiesą, deja, dažnai už
miršta arba jos nesupranta. Pavyzdžiui, Lietuvoje krik
ščionys demokratai 1926 m. gruodžio 17 d. rėmė tauti
ninkų “pučą” prieš teisėtąją valdžią, kuomet Vdldema-

ras ir Smetona juos užtikrino, kad jie tik pažebos “be
dievius ir socialistus”, o katalikams skriaudos nedarys. 
O kaip paskui krikščionys demokratai apsigavo — ir 
bandė net pakartotinai sukilimus organizuoti prieš 
Smetoną, norėdami juo nusikratyti!- . .

Tokią pat klaidą vėliaus padarė katalikų vadai 
Austrijoje,, kur krikščioniškai-socialinės partijos valdžia 
(su benkartu Dollfussu priešakyje) anuotomis subom
bardavo darbininkų rezidencija^ Vienos priemiesčiuose 
ik nuvertė socialdemokratinę sostinės administraciją.

demokratijai Austrijoje, naciai nužudė patį 
ir paskui okupavo Austriją.

Panašių budu katalikų bažnyčios šulai patarnavo 
fašistams Ispanijoje. Ir Italijoje Vatikano* kooperavi- 
mas> su Mussoliniui nemažai prisidėjo prie juod!marški- 

’nfų diktatūros sustiprinimo; o ta diktatūra, laikui bė
gant, pavirto nacių talkininke visuose Hitlerio agresi
jos žygiuose, nuo kurių kenčia katalikai ne mažiau, 
kaip kiti žmonės. / >

Patyrimas, rodo-, kad jeigu tiktai viena visuomenės 
grupė naudojasi tam tikromis privilegijomis, kurių ne
turi kiti žmonės, tai anksčiau ar vėliau ir ta privilegi
juotoji grupė patenka po despotizmo letena. Taip įvy
ko juk ir pačioje sovietinėje Rusijoje, kur nesusipratę 
darbininkai pradžioje labai džiaugėsi, kad “proletaria
tas” gauna daugiau duonos, negu “buržujai”, gali bal
suoti ir išsirinkti “savo valdžią”, tuo tarpu kai kiti vi
suomenės sluoksniai yr^ laikomi vergų vietoje; o vėliau' 
tie darbininkai nė nepajuto', kaip “proletariato diktatū
ra” pavertė vergais patį proletariatą.

Taigi laisvė religinėms grupėms, kurią prez. Roose- 
veltas tikisi išgauti iš Rusijos diktatoriaus, nebus tikra 
laisvė net ir tų grupių žmonėms, kol Rusijoje nebus at- 
steigta demokratinė santvarka, kurią Leninas ir Troc
kis sugriovė 1917-18 m. Tokių iliuzijų neprivalo turėti 
nei Amerikos valdžia, nei katalikų bažnyčia.

Bet iš prez. Roosevelto pastabos apie “pirmą kylį” 
galima numanyti, kad jisai žiuri į dalykus blaivai. Re
ligijos laisyės suteikimas tikintiems žmonėms Rusijoje 
gali, iš tiesų, suvaidinti “kylio” vaidmenį, skaldant visą 
bolšeVikų despotizmo sistemą. Juk jeigu pravoslavams, 
katalikams, žydams, protestonams ir kitiems bus lei
džiama ne tiktai poteriauti savo bažnyčiose, o ir viešai 
savo įsitikinimus skelbti ir organizuotis, tai ir kiti žmo- 
jnės Rusijoje ims reikalauti teisės susirinkti, teisės reikš- 
'tr savo mintis ir teisės kurti savo laisvas, nuo valdžios 
nepriklausančias organizacijas.

Stalinas jau nebėra visagalis šeimįpinkas savo na,- 
muose. Jo likimas! priklauso žymiam laipsnyje nuo to, 
kiek,pagalbas?jisai gaus iš demokratinių valstybių. Bu
tų didelis neišmanymas demokratijų pusėje, jeigu jos 
;tą pagalbą teiktų, kaip kun. Krupavičius kad žadėjo, 
>kr. demokratų partijos vardu, remti Smetoną ir Volde
marą po gruodžio perversmo: r— “besąlyginiai”.

(Šis straipsnis buvo parašytas, kuęmet atėjo žinia 
iš Washingtono, kad prez. Rooseveltas davė instrukciją 
Amerikos delegacijos vadui Maskvoje išspręsti religinės 
laisvės1 klausimą Sovietų Sąjungoje. Manoma', esą, kad 
Stalinas yra verčiamas pasirašyti sutartįysu Vatikanu.)

Griuvus i‘
Dollfussą ir

sai neseniai Stalino klapčiukai 
tyčiojosi iš Anglijos valdžios, 
kuri tą lordą paskyrė karo pra
monių ministeriu ir lygino j j 
patį su amerikonišku Hearst’u; 

• o Hearst’as komunistų akyse 
tai — pikčiausias sutvėrimas, 
koks gali būt. čikagiškis Mas
kvos davatkų organas rašė (š. 
m. geg. 3 d.):.

“Lordas Beaverbfook yra 
milijonierius. Jis kontroliuoja 
visą eilę laikraščių.,. Jis yra 
panašus į amerikonišką Rear- 
st’ą.

“Gal socialistai sakys, kad 
tas milijonierius, karui pa
sibaigus pradės ar padės vy- 

‘ x kinti socialistinę santvarką.” 
šitaip banįė tie žiopleliai pa

sijuokti iš socialistų dėl Beaver- 
brook’o paskyrimo ministeriu. 
O dabar pats Maskvos “saulė” 
dėkojo tam lordui už atvykimą 
į Rusiją ir už Anglijos pagal-

i

■■

IR LATVIJA TURI NACIŲ 
KOMISARĄ.

i

Pabaltijo kraštams, kuriuos 
naciai okupavo ir sujungi į vie
ną administracijos cfistriktą 
(Ostland), yra paskirtas Rei
cho komisaras Lohse. šis savo 
keliu paskyrė generalinius ko
misarus atskiroms *to distrikto 
sritims. Lietuvai yra paskirtas 
generalinis komisaras von Ren- 
tefn.

• Latvių Informacijos Biulete
nis praneša, kad generaliniu ko
misarui Latvijai Dreschler, ku- 
ris pirmiau buvo Luebeck’o vy
resnysis burmistras.

Rygos miestui tapo paskir
tas naujas burmistras, kurio 
pavarde yra Wrttrok. Sakoma, 
kad jis esąs artimais A. Rosen- 
bergo, Hitlerio draugo, gimi
nė.

KAS, KUR IR KAIP
LIUDAS GIRA IR VĖL 

KAII4 MAINO

DRĄSIOS AKYS. štelis. Savo bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavime gegužės 11 d. 
š. m. buvo priimta rezoliucija 
“Prieš Karą”, kurioje sako
ma :

Vieną dalyką reikia pripažin- 
iti komunistams, tai — kadi jie 
turi labai “drąsias akis”.. Nėra, 
t)w būt, pasaulyje didesnių be
gėdžių ir melagių,' kaip jie;

; šiandien, kuomet Stalinas bė
doje ir šaukiasi Amerikos pa
galbos, tai komunistai bažijasi, 
;kad jie visuomet uoliai reitaė 
Roosevelto politiką/— tuo tar
pu kai visi gerai žino, jogei per 
du metu komunistai visokiais 
budais trukdė Amerikos val
džios .pastangas padėti Anglijai 
ir plūdo demokratines šalis 
blausiausiais žodžiais. “Kelei- 
ivis” paduoda keletą pavyzdžių 
to, kaip brooklyniškis komunis
tų šlamštas- “rėmė Rooseveltą”, 
Mes čia pakartosime tiktai 
trumpą ištrauką, šių metų ge
gužės 31 d. “Laisve” rašė:

“Didi banga vrsaoittertės 
protestų turi tuojaū pakilti 
ištisoje šalyje. Protestuokite 
laiškais, telegramomis ir re
voliucijomis1 prieš nepaskelb
tąjį karą fr prieš dabartines 
valdžios plafms kariškai Už
grobti žemes Lotyniškoj Ame
rikoj ir Afrikoj^ protestuo
kite prez. Rooseveltui ir kiek
vienam kongresmenui ir se
natoriui !”'
O štai, kaip “r,ėmė RaoseveH

k pripažįstam, kad 
dabar Europoj einamas (?) 

, karas yra karas už. domtna- 
ciją ir kolonijų pasidalinimą. 
Taigi, yra imperialistinis ka
ras. Amerikos visuomenės, 
ypatingai darbo visuomenės 
reikalai visai nesupuol'a su to 
karo vedėjų reikalais. ,

“Todėl mes primenam pv&z. 
Roose^eRui jo atkartotinai 
pareikštus prieškarinms pa> 
žacftas prezidentinių rinkimu 
metu ir fŠMškiam pageida
vimą,, kad prezidentas tų pa- 

.žadu griežtai) laikytųsi, ka’d 
šalį neįtraukus į karą.”
Po šita “Vilnies” šėrinimkų 

rezolitocijOi pasirašė’: FrOnfc Vate 
kus, N. Bęiiunienė ir H. Jaį£*

Lordas- Beaverįrook*

Komunistai dabar didžiausiu 
eptuzijažmu pasakoja apie “sėk
mingą” trijų valstybių konfe
renciją . Maskvoje, kuri svafstė 
budus- padėti Rusijai. Kaip žL 
noma, Afirerikoš delegacijai to 
Ją fconferekcijoje vadovavo fer- 
rfman, O an£lų d&ęgacrjaį —

‘.‘Mes.

tą” čikagiškis komunistij šiam-’ lofdas Ėeav-eifb»e>ok..'ėet dar vi-

Prieš kiek, laiko Kazys Var- 
kala parašė visą eilę straipsnių 
apie Liudą Girą, Tie straipsniai 
įbuvo “Naujienose” išspausdin
ti, ir jie labai išsamiai Liudo' 
Giros asmenybę nušvietė. Iš jų 
kiekvienas galėjo įsitikinti, kad 
Gira yra be jokių principų 
žmogus, kuris visada yra pasi
rengęs sayo kailį mainyti, jei 
tik iš to turi naudą.

Kieno- vežime jis važiavo, to 
ir dainą dainavo.

Kai valdžios vairas buvo 
krikščionių demokratų ranko
se, tai Liudas Gira jiems tarna
vo ir jiems savo poezijas sky
rė. Atsistojo prie valdžios liau
dininkai — ir Liudas Gira jau 
buvo bepradedąs gaires keisti 
ir į naujus šeimininkus krypti. 
Tačiau nesuspėjo, nes smurto 
keliu į valdžią įsigavo tautinin
kai. ;

Per kelis metus Gira tauti
ninkams, su dūšia ir kimu atsi
davęs tarnavo.'Tarnavo tol, kol 
•pajuto, jog Lietuva gali susi
laukti naujų šeimininkų.

Iš anksto jiems ėmė gerintis 
ir pataikauti.

O tie numatomi nauji šeimi
ninkai buvo niekas daugiau, 
kaip tik Stalino saulės garbin
tojai.

Ir vos tik spėjo iš Maskolijos 
atpludę bolševikai Lietuvoje 
įsitvirtinti, o Liudas Gira, kaip 
bematant, iškepė poemą Stali
no konstitucijai išgarbinti.

Vadinasi,, tiesiog chameleo- 
niškai savo kailio spalvą pakei
tė. L
• Šia proga bus visai vietoje 
pažymėti, kad Kazys Varkala 
viename iš kalbamų straipsnių 
visai vykusiai išpranašavo, jog 
tai nėra paskutinis Liudo Giros 
kailio mainymas: ateityje jis 
dar gal susimes naujus ponus 
garbinti.

Ilgai neteko laukti. Štai kaip 
skamba vėliausias* pranešimas, 
kuris liko gautas iš Europos:

“Gauname žinių, kad Vil
niuje,. Lukiškių kalėjime, sė
di Liudas Gira,, jo stonus Vy
tautas Gira ir Petras Cvirka, 
bolševikų okupacijos metu 
‘poemomis” garbinę Josifo 
Visaiionovičio ‘saulę*. Anks- 
tybesnė žinia apie Cvirkos 
žuvimą tokiu budu nepasi
tvirtino.

“Reikšminga, kad visi trys 
dabar užverčia įstaigas raš
tais, kuriais bando persi
orientuoti ir prisitaikitotk 
Girdi, jie bhvę bolševikų su- 
klaidinti, todėl ateityje norį 
pasitaisyti.-.,

“Kai dėl Salomėjos Ne
ries, ku’ri liūdnai išgarsėjo 
savo ‘Poema apie Staliną’*, 
tai ji buvusi ties Anykščiais 
Čekistų sušaudyta.**

Kaip matote, viskas tvarko-.

je: Liudas Gira jau pasirengęs 
naujiems ponams tarnauti. Jei 
bus Reikalas, tai pas jį atsiras 
“įkvėpimas” parašyti poemą 
Hitlerio kuriamai Europoje 
naujai tvarkai išgarbinti.

■ ’ Šliužas buvo, šliužas ir pasi
liks: nesvarbu jam prieš ką jis 
pilvu šliaužia,—bile tik šliau
žia, bile tik už tą šliaužimą 
gauna atlyginimą.

“Tavorščius” Prrrseika dabar 
gali Liudo Giros asmenybę iš 
psichologinio atžvilgio pana
grinėti ir paaiškinti, kodėl tas 
poetas ir vėl ragožium apsiver
tė. Juo labiau, kad jam kalba- 
:mo poeto motyvai gali būti vi
ešai suprantami.

Sakau, suprantami, 
pats irgi bent kelis

Kam Čia kamuotis, kam čia 
karo baisenybes kęstį, kada iš- 
eitis visai1 paprasta: kulka j 
kaktą, — ir viskas baigta.

Nei vargų, nei skausmų, nei 
sielvartavimo.

Ar tai ne šauni priemonė lie
tuviams nuo karo baisenybių 
gelbėti?

Tiesiog genališkas išradimas!

Ne be reikalo Pruseikos ir 
Andruliai tiek daug rašo apie 
tai, kad Maskvos čekistai dide
lį darbą atliko išgelbėdami kai 
kuriuos lietuvius ir jų šeimas 
nud karo baisenybių.

Visi Amerikos lietuviai, ku
rie iš skelbiamo sąrašo patirsi
te, jog jūsų gimines, jūsų drau
gai,’ jūsų pažįstami liko čekis
tų sušaudyti, tuoj šaukite ma
sinį mitingą ir siųskite Stali
nui padėkos telegramą.

Be atidėliojimo!
Atminkite, kad jis ir jo sat

rapai “išgelbėjo” jūsų gimines, 
draugus ir pažįstamus nuo ka
ro baisenybių.

Ir ypačiai įsidėkite į galvą tą 
faktą, kad dabar jūsų sušaudy
tiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems jokios karo bai
senybes nebėra baisios!

Ar už tai lietuviai neturi bū
ti' dėkingi Stalino saulei?..

K. Auguras

Rusijon išvežtų arba 
bolševikų nužudytų 

lietuvių sarašas

nes j is 
kartus savo 
O vienokių 
vieni kituspalinkimų žmonės 

geriau supranta...
Pruseikos čia visai nebūčiau 

laiku 
Ka- 
apie

kliudęs, jeigu jis savo 
nebūtų labai sielojęsis dėl 
zio Varkalos straipsnių

Niršo jis, kad apie Girą taip 
nepalankiai atsiliepiama. Girdi, 
žmogus yra šmeižiamas už tai, 
kad' prisidėjo prie kūrimo Lie
tuvoje naujo gyvenimo, 1 kaip 
tai padarė ir daugelis kitų įžy
mių asmenį.

Gira dabar ir vėl “pasiren
gęs” dėtis prie naujo gyveninio 
kūrimo Lietuvoje, — tokio gy
venimo, kuris butų tvarkomas 
pagal nacių nuostatus.

Reikia jį už tai smerkti ar 
girti?

Stalino 
riuos 
poema

saulės garbintojai, ku- 
buvo sužavėjusi Giros 
apie Stalino konstituci-

BOLŠEVIKAI LIE-KAIP
TUVIUS NUO KARO BAI

SENYBIŲ GELBĖJO
Kai Ameriką pasiekė pirmas 

į Maskoliją ištremtų bei čekis# 
tų nužudytų lietuvių sąrašas, 
tai' vietos komunistų orakulai 
sugalvojo labai “durnai gudrų” 
paaiškinimą.

Girdi, lietuviai ir jių šeimos į 
Rusiją buvo gabenami tam, 
kad juos butų galima nuo karo 
baisenybių išgelbėti.

♦ Tarkime, kad taip. Tačiau vis 
dėlto1 gal. tie bolševikiški ora
kulai paaiškins, nuo kokių 
“amarų*’’ Maskvos čekistai “gel
bėjo” tuos lietuvius, kuriuos 
jie pasiuntė pas Abraomą?

Gal - tie Čekistai tiek “burna- 
mstmėm'reh idėjomis” susižavė
jo, jog ėmė praktikuoti euta
naziją?
Eutanazija (ewthwn®sia), kaip 

Žibia, yra būdas be skausmo 
žmogų nųniMntii.

Taigi, kaip atrodo, Maskvos 
Čekistai ir buvo pasinaoję “be 
skausmo*’ lietuvi^ nuo karo 
baisenybių išgelbėti.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
456. Jurgis Vaišnora, 1916, 

kareivis, Vilniuje.
457. Martynas Valavičius, 

1902, darbininkas, Vilniuje.
458. Pranas Vaicekauskas. 

1921, darbininkas, Daugirdiškių 
;km.

459. Juozas Valatkevičius, 
darbininkas, Kaune, 1900.

j4f>0. Juozas Vitkauskas,. 1907, 
darbininkas. į

461. Julius Vinagrodckis, 39 
m., ūkininkas, Jasiukonių k.

462. Stasys Veliomskis, 1913. 
ūkininkas, Balsupių k.

463. Petras Zaknys, 1904, eko
nomistas, Vilkavišky.

, 464. Liudas Zabulionis, 1910, 
pasienio policininkas.

465. Juozas Žakas, 1916, ka
reivis, šoferis.

466. Aleksas Zaukavičius, 
1899, tarnautojas, Švenčionė
liuose.

467. Bronius Zabulionis, 1917. 
kareivis, šoferis.

468. Mikalojus Zabiega, 1894, 
darbininkas, Vilniuje.

469. Aleksas Zniula, 1911, ieš
mininkas. Kenoje.

470. Jurgis Zagorskis, 1907, 
menininkas, Vilniuje.

471. Juozas žoromskis, tar
nautojas, Vilniuje.

472. Albinas Zmitravičius. 
1908, ūkininkas, Vešlotų km.

473. Petras Žilinskas, 1898, 
tarnautojas, Kybartuose.

474. Pranas žižmaras, 1907, 
mokytojas, sportininkas.

475. Vincas Žiūką, 1913, tech
nikas, Rokišky.

476. Povilas Žvirblis, 1906. 
mokytojas, Mosėdyje,

477. Donatas žvenkys, 19ub, 
batsiuvys, Salantuose.

478. Juozas Žukauskas, 1918, 
šaltkalvis, kareivis.

479. Petras Žvingila, 1910, 
darbininkas, švarpliškių k.

480. Juozas žygas, 1892, dar
bininkas, Panevėžy.

481. Jonas Žukauskas, 1910, 
:fotografas, Vilniuje.

P. S. Šiame sąraše pažymėti 
nuo 110 iki 481 nr. as
mens yra išvežti iš Vil
niaus' Lukrškro kalėjimo 
Daugiausia išvežta į Po- 
čerlagą ir Kotlasą. Sąra
šas dar nebaigtas. Apie 
išvežtuosius iš kitų Lie
tuvos kalėjimų tokių są- 

nesurseta.

(Bus daugiai)



šeštadienis, spalių 4, 1941
Prof. Mykolas Biržiška

Lietuvos sukilimas! 794m užu Varšuvos, ana-

veikėjas 
‘Gadynė 
Lietuvo-

su-

ny- 
be-

(Tęsinys)
Amerikos lietuvių 

Šliupas savo knygoje 
šlėktos viešpatavimo 
j e” pasakoja net štafr
skilbus Kasčiuškos pergalei,„ 
visa beverk Žemaitijon Raudis, 
po vada vieno- valsčionior ap
skelbė nepriklausinga esanti ir 
apsiginklavusi, kirtosi per 4 
mėnesiui prieš sujungtas spė
kas bajorų ir Maskvos. .Tą ju
dėjimą... apstabdė pergalė ma
skolių pas Meškuičius, netoly- 
mais Gruzdžių, remiamų dau
gelio Žemaitijos ponų priedva- 
rines kariuomenės. žmogus^ 
kuris tą maištą vede, draugo 
su kitais septyniais mužikais, 
buvo teistas civiliškai kariško
sios komisijos ir visi tapo 
Čvertavoff šauliuose”*7}.

šiaip ar taip,, sukilimas 
ko, kariuomenė įro ir, jai
sitraukiani, daugelis sukilėlių 
išbėgiojo. Kareiviams dažnai 
nebeturint ko pavalgius, ponai 
generolai ir kiti apicieriai kor
tavo’ ir puotavo, vežėsi su sa
vim savo žmonas karietose, 
puošėsi ir nekiek tesirūpino ša
lies likimu48!:. Nuvargę, nusi
minę kareiviai nebeturėjo noro 
muštis ir nustojo* klausęsi, feadp 
jog patyręs apie tat, Kasčiuška 
liepė smarkiai bausti neklus- 
nuosins, mūšyje žadėjo užpa
kaly kariuomenės statyti ka
li uolesr kurios turėjo šaudyti į 
bėgančiuosius49). Panašiai bu
vo ir lenkų karftiomeneje.

Vavreckio ir Giedraičio- ve
dami Žemaičių sukilėliai trau
kė per Suvalkų užnemunę,

Prūsų pasieniu. Kasčiuška bu
vo jiems- įsakęs, kur galima, 
įpulti Prasuosne ir imti tenai 
valstybines kasas, o iš gyven
tojų kontribucijas pinigais. Ta
čiau Prūsų kariuomenė budriai 
saugojo sfenąr h* žemaičiams 
nepavyko- K, įsakymas. įvykinti. 
Su Lietuvos kariuomene jie su
sijungė tik, apie Baltstogę 
(.Gardino gubv)5(5).

Tarp Gardino ir Baltstogės 
susirinko- visa išlikusi Lietuvon 
kariuomenė. Pfetuosą nuo jos 
veikė Serakauskis, prieš kurį 
ėjo garsus rusų vadovas Su va
rovas. Serakauskis pasitiko jį 
tarp Kobryniaus ir Brastos-; 
priverstas trauktis atgal, tarp 
Brastos ir Biafos jis buvo Su- 
vorovo pasivytas ir sumuštas. 
Tuose Serakauskiui nepasiseku
siuose mūšiuose, be lenkų ka
riuomenės, dalyvavo ir keli lie
tuvių kariuomenės pulkai51).

VIL Sukilimo galas
Serakauskio pulkams ir Lie

tuvos kariuomenei beliko 
traukti! į pietvakarius, į Lenkus 
Varšuvos liukui, rusų armi
joms vis 
džiauti.
Serakauskio 
tuviai 
dviem 
vieną 
raitis,
ir<kita pavyko atvesti Varsų 
votį; Jasinskio kariuomenė sto

jo Pragoję (Varšuvos priemies- 
tė- šiapus Vyslos, kuomet pats 
miestas randasi anapus upės), 
o anoji
pus Vyslos52). #

Besiartinant Suvorovo armi
jai, Kasčiuška stengėsi neleisti 
jai' Susijungti su Ferseno armi
ja, kuri dalyvavo Varšuvos ap
gulime ir, Prūsų kariuomenei 
pasišalinus, pasitraukė į pietus. 
Ji buvo anapus Vyslos, ir Kas
čiuška budriai dabojo, kę.d ji 
per upę nepersikeltų. Tatai bet
gi įvyko pradžioje spalių men.

* /

Sukilimui grasė dabar di
džiausia pavojus: Fersenui su 
Suvorovu suėjus, vargu bebū
tų galima jiem atsispirti. Tad 
Kasčiuška pasiuntė kuogrei- 
čiausiai prieš Ferseną Serakau
skio kariuomenę ir pats jon at
vyko. Susirėmimas įvyko spa
lių 10 d. ties ^facejovicais (pie
tuose nuo Varšuvos)*; jame da- 
lyvavo ir kelių lietuvių raitelių 
pulkai (iš viso pustrečio šim
to žmonių). Jis pasibaigė tuo, 
jog sumušta sukilėliai’ ir paim- 

nelaisven sunkiai sužeista- 
Kasšiučka, Serakauskis ir 

Fersenas susi- 
sukilėliai 

garsaus vadovo ir ne- 
žuvusios

a stengėsi neleisti

NAUJIENOJ Chicago, Ik 
ši pripažintų jiems žemaičius 
ir Kuršą60), bet šia jai nesuti
kus, pasitenkino Varšuvos ir 
Balstogės sritimis/ taip pat ir 
visa Suvalkija. Austrija gavo 
pietinę Lenkų dalį, o Rusija — 
likusią Gudiją ir Lietuvą. Pran
cūzų imperatorius Didysis Na
poleonas, sumušęs Prusus, iš 
jų paimtųjų Lenkų ir Lietuvos 
žemių dalies 1807 m. sudarė 
Varšuvos Kunigaikštystę. Na
poleonui pralaimėjus vėliau ka
rą prieš susijungusias Europą 
valstybes (Rusija, Prusai, Ang
lija), toji kunigaikštystė pate
ko Rusijos valdžion. Kartu su 
jąja toje valdžioje atsidūrė ir 
Suvalkija. Tuo budu visas bu
vusios Lietuvos valstybės plo
tas liko* Rusų valdžioje, kurio
je išbuvo ligi pat dabartiniam 
Karui.

60) Hist. nowocz., 302.
(GALAS)

labiau juos suspau
dė tų, kurie priklausę 

kariuomenei’, be
buvo* - dabar padalanti 
divizijiom (dalim) — 

vedė* Vavreekis ir Gied- 
o kitą Jasinskis. Viena

47) J. Šliupo Gadynė šlėktos vieš
patavimo Lietuvoje (1909 m.), p. 
316.

48) T. Korzon. Wewnętrzne dzie
je Polski za Stanislavva Augusta, 
II-ji laide, tom. VJ. 21®, 2J9. — 
Mosčioki, Džieje, 261.

49) Korzon, VI. 240, 242.

50) Mosčioki,, Dzieje,, 265—266.
51) Ten pat, 266—269. — Korzon,

Wewn. Dzieje, VI. 216—216. Progai 
pasitaikius^ nurodysiu, jog Mdšcic- 
kio pasakojimas apie 1794 m. su
kilimą, pasibaigęs lietuvių kariuo
menės pasitraukimu iš Lietuvos, 
kuone visomis smulkmenomis yra 
nurašytas iš Korzono* Wewn.. dzie
je. Korzono Kosciuszko taip pat 
kuone visa\ kas yra bendra apie 
sukilimą, pakartoja iš tos pat kny-< 
g°S’ <........................... : ...........S

• viuHŲūd’.mb > . ' z ‘ ("

Paremkite Apsaugą!
PATAISYKI! SAVO SENA PEČIŲ, FURNASA AR BOILERJ.

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR CO.

TURI1 IVALIS TINKAMAS VISIEMS PEČIAMS, 
FURNASAMS IR BOILERIAMS.

Keturios Didelės Krautuvės Chieagoj
Dabar laikas patikrinti savo pečių ir furnasą reikiamiems pritaiky 
mams ir pataisoms^ Padarykite tai I__2 ---- 1- ’
lumaso taisymu šalčių metu.

662 W. Roosevelt Road
8816 Commercial Aye.

Telefonas MONROE 6600

kol oras; švelnus. Venkite vargo su

312 West 63rd Street
2323 Mihvaukee Avė.

/

nių, kuriais jaunuosius pavai
šins.

Piknike piniginė dovana ati
teko tikiėtui Nr. 83, išrašyto 
■SLA iždo? globėjos MikužiutėS 
vardu. Valdyba kviečia p-lę Mi- 
kužiutę atsilankyti į rytojaus 
susirinkimą ir dovaną atsiimti.

Kuopos Tūzas.

Lietus Pakrikdč 
Susisiekimą 
Chicagoje

I __________ __

Patvindė daug patilčių

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Užsimušė
Konduktorius

Nukritęs nuo gatvekario plat
formos prie 69th ir Eggleston 
mirtinai 
rius, 
7706 
buvo

susižeidė kondukto- 
Patrick McKeown, nuo 

South Looniis Street. Jis 
38 m. amž.

' Vakar rytą darbininkai var
gais negalais da s i gavo į darbą. 
Po lietaus, kuris pyle per visą 
(naktį gelžkelių patiltės per vi- 
'są miestą, ypač Northsidėj, bu
vo tiek patvinę, kad visai nebu
vo galima nei automobiliams, 
nei gatvekariams - pravažiuoti.

Rytą kelioms valandoms su
sisiekimas buvo paįręs 17-koj 
gatvekarių linijų'.

Oro pranašas sako, kad šian
dien ir rytoj gali būti daugiau 
lietaus.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 Š. Halsted St. VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

BARGENU IŠPARDAVIMAS
Far Kantai ..........  Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50', aukse.. 
Moterims Oreses ............. '............... $2
Vyrams- 2-Kelnių Siutai. $15, aukšč. 
Vyrams Topkautai ....... $12.50, aukšč.
Vyrams- ©verkautai ....... $12.50, auksč.
Betndutkams Siutai ir Paltai* $5, aukŠČ.
Vaikams Sniego- Šfafcti ir
Double Dnty J/tabužiui $0.73, aukšč.

Nepraleiskite šios progos. Gabel’s 
siūlo šauniausias- madasr geriausią: ko
kybę sensaciniai žemomis kainomis.

PIRKIT ŠU PASITIKĖJIMU

DIDELIS RUDENINIS
Išpardavimas

KAINOS TEBĖRA ŽEMOS

Peoples Krautuvėj
ANT VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ

FMLIEin 
Lumber Co.

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

Tel. LAVVNDALE 2630

KORESPONDENCIJOS
I ,, I..I . ■■■■■I.,.  tas 

sis 
kiti vadovai53), 
jungė su Suvorovu, 
nustojo 
maž žuvusios ar nel'ais'vėn 
įkliuvusios kariuomenės. Nuo 
Prūsų pusės grasė vokiečių ka- 
riiiomenė. Apie sukilimo laimė
jimą sunku- buvo besvajoti.

Mėginta dar priešintis. Kas
čiuškos vieton pašaukta Vav- 
reckis. ‘ Papildoma kariuomenė 
naujais rekrutais.. Grumiasi su 
priešu,, kur tik pasitinka. Ta
čiau tatai paskutiniai skęstan
čiųjų mėtymos. Prūsų ir rusų 
kariuomenė mušė ar ėmė ne
laisvėn vieną po kitos lenkų ir 
lietuvių kariuomenės dalis. Da
lis lietuvių kariuomenės, ku
rios buvo apie 700 tikrosios ir 
apie 1000 valstiečių savanorių, 
įkliuvo Prūsų nelaisvėn- 64). 
Lietusių generolas Mejenas, be
sitraukdamas nuo Suvorovo, 
nustojo t. kariuomenės55). 
Suvorovo armija traukė Varšu
von/ ’

Jos priemiestyje Pragoję, ku
ri pati pirmoji turėjo jam prie
šintis ir ginti sostinę, buvo 
18i/2 t. gynėjų, kurių tarpe, be 

;5 tukst. miesčionių,. 5—7 tuksi, 
lietuvių kariuomenės50).. Lap
kričio 4 du naktį 3 vai. Suvorou 

įvo armija užpuol'č Pragos' ap
kasus, o po 3 vai. nė gynėjų, 

• nė gyventojų nebeliko: kariuo- 
.meKiė' [krito ant vietos arba pa
teko iiefedsvėn'., nemaž nusken
do Vysfoj®-,. gyventoj ai — vy
rai,, moterys ir vaikai — iš- 
piairta.-.v Iš lietuvių kariuome
nės krito Jta'sins’kis ir kiti, Me- 
jenas JlMlvo nelaisvėn57).

Po ke’Jių drenų Suvorovas be 
kovos įėjio Varšuvon, o» Vav- 
reckis su lietuvių (GiėtfraiČio') 
ir lenkų . kariuomenės likučiais 
ištraukė Krokuvos linkui, nu
taręs gintis iki paskutiniųjų, 
nors iš vienos pusės jį spaude 
rusais o iš- kitos — vokiečiai. 
Pakeliui tačiau daugelis karei
vių išbėgiojo, o Tikusieji nebe
norėjo* muštis. Pagalios apie 
Kielei^ miestą,, rusų apsuptas, o 
saviškių apleistas, lapkričio 191 
d. Vavreckis pateko rusų ne
laisvėn88) .

Tuo pasibaigė sukilimas,, ku
riame lietuvių pusėje dalyvavo 
apie 30 t. kariuomenės, parem
tos dar, nežinia kiek, sukilėlių 
valstiečių* bei miestiečių, o len
kų 60 t‘ kariuomenės ir apie 40 
t. valstiečių sukilėlių59).

Kaipo pasekmė nepavykusio 
sukiliiAo*,. buvo 179’4 m. trečias, 
jait gafhltini® Tikusių Lietuvos 
ir Lenkų žemiui fšdraskymas. 
Prusai reStetl&vo’ iš Rusijos, kad

■

Chicago*

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rudiną* AnL Labanatuska*
H. Rajewski “Shorty” t

733 Maxwell St.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

Milda Buick Sales
VlENTNTfeLfi LfETUVTŲ BUICK’O AGENTŪRA 

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

Kotofotu W<wta. dzieje, VI.
227, 242k-žl43,, 304 * Košciuszkd, 421.

53») džzitejje„ VI. 244—245
ir ktt., 272—275, 285, 291—294.

544 Ten pa-f, VTr 30'1—302.
55) Ten pat, 3U3.
56) Ten pat,-242, 307—312; His- 

torya nowoczesna, 296.
57) Hist. nowocz., 296—297; Dzie

je wewru, 312—313.
58) Hist. nowocz;, 298’; Dzieje 

we\vn., 315—316.
59) Dzieje wewn., lentelė 370 

(105—164, 168, 169, 178—180).

Baltimore, Md
Jau prabėgo 20 metų, kaip 

čia lietuviai įsisteigė savo

Per 20 metų laikotarpį butą 
visokių laikų, gerų ir blogų. 
Bendrovė 1921 metais su visai 
mažu kaiptalu ėmėsi statyti sa
lę, o tuo laiku jau buvo visa 
statybos‘medžiaga labai bran-

šiaip .taip prasimanyti, kaip ir 
iš kur gauti paskolą, žinoma, 
gauta iš Lietuvių Pirmos Tau-' 
pymo ir Poskolos bendrovės ir 
iš pašaipiu i ų draugijų.

Kiek paskolos reikėjo, tai čia 
nesvarbu, bet jos reikėjo labai 
daug. Per tuos?, pereitus; 20 me
tų dirbome supkiai, kad atmo
kėjus nuošimtį ir kiek suma
žinus skolą. Ir reikia stebėtis, 
kad daug iš mtisų dirbo be per
traukos per viŠus 20 metų. Yra 
tokių,, kurie ^direktoriais buvo 
budavojant salę ir dar šian
dien tie patys tebėra. Dabar 
bend'rovė skolos nesibijo, nes 
jos turi tik iš savo pašaipiųjų 
dra u gi jų; safema la i p: 
draugijos, fniiš^* skolos.

šiaiš mėtaiiš tik pataisymams 
išmokėta apie septyni tūkstan
čiai dolerių. Dėjome naujas 
“bowling alleys” ir išmalevojo- 
ine didžiąją salę. Dabar atrodo 
gražesnė, negu kad nauja. Pa
minėjimui 20 metų sukaktuvių 
rengiame tris parengimus; spa
lių 18-tą d. rengiamas balius, 
kuriame bus renkama lietuvai
tė gražuolė; spalio 26 d. rengia
mas bankietas 
lietuviui — ve

[ dovana. Tai'pgi yra pakviestas 
[gtiibernatorius,
Aleksendro ir miesto majoras.-

musų

ten seniausiam 
bus duiodama

kongresmanas

ja sulos juokingą komediją,, 
padainuos ir bus šokiai. Visi 
parengimai kiek duos pelno, tai 
visas bus dėl salės palaikymo.

Rengėjai rūpestingai ruošia
si, kad parengimai butų links
mi. Kviečiame , visus lietuvius 
da ly va u ti par® iTgiin'UO^e.

Mt Greenvvood SLA 
Kuopa Rytoj Vaišins 
Savo Narius

Pirkite dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių.

3-jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters p®

$22.50 Anglių šildytuvai po

4-rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po

$55.00 Gesin’iai virtuvių pečiai .......

MADŲ

Bargain Kainos Matrasų ir Kaldrų
$8.50 Baltos Vatos Matra'sai po 95

$15.00 Garantuoti Springsiniai Matrasai po

$3.50 Pilnos Mieros Kaldros po

$10.00 Double Coil Lovom Springsai po $£95

$£95

$ -fl 95

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
VOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DlSTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 00G6

' inažiausiomis kainomis — OIL HEATERS 
I QUAKER, MOORE, FLORENCE, COLES' ATHENS, 

SIEGLER, AUTOCRAT efc.

| KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
| 2-jų ik! 3-jų rūmų Oil Heaters po ... ...................$34*^

H325
■S450' 
$3450 

Į $190.00 Kombinacijos Geso ir Anglių pečiai po $ 129 00 

$« 495

Laiko* SUsifinkfmą

- MT. GREENVVOOD, III, — 
SLA 178 kuopa rytoj laikys 
svarbų susirinkimą K. Bartku- 
no salėje, 3260 W. lllth st. 
Pradžia 1 vai. p.p. Kadangi kuo
pai liko įvairių dovanų aukotų 
neseniai įvykusiam kuopos pik
nikui, valdyba rytojaus susirin 

:kimui pasibaigus suruoš vaišes 
nariams. ; [

Atsiveskit šeimų Narius 
A * *

Viši kviečiami atsilankyti ir 
atsivesti kitus šeimos narius. 
Tėvai prašomi atsivesti ir vai- , 
kus, nes valdyba turi saldai- lĄjį

arens
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

OK DF PRTTERnS

PEOPLECIcuRNITUrĖJ
MANUFACTURINfl COMPANY^^ 

4179-83 Archer Avė., Kampas Richmond Str, 
VEDĖJAI-PARDAVfiJAt:

M. T. Kezes — J. A. Krukas — S. J. Krukas.

Pasiklausykite IPeoples Radio Programą, kaip 7-tą vai. 
antradienio vakare, iš stoties WGES.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted S L, 
Chicago, III.

bardas .......................

Adresas

estas

Valstija
—

v
\



NAUJIENOS, . Chicago, III. šeštadienis, spalių 4, 1941

Illinois-Indiana-Mięhigan-Wisconsin Žinios
Rūpinasi Pagalba 
Atleistiems Auto. 
Darbininkams

Juos “skolins” ginklų 
pramonėms

DETROIT, Mieli. — Valdžiai 
pradėjus siaurinti naujų auto
mobilių gamybą, susidarė pa
vojus, kad daugelis automobi
lių darbininkų paliks be darbo.. 

Jiems page'bėti CIO Auto 
unija, General Motors ir val
džios ginklų administracija 
OPM išvystė planą, pagaf kurį 
tokie atleisti darbininkai bus 
“skolinami” ginklų pramonėms, 
kurioms darbininkų trūksta.

Nepraras seniorlteto
Tokie darbininkai nepraras 

senioriteto teisių General Mo
tors dirbtuvėse. Darbams atsi
radus, jie turės būti imami pir
miau negu darbininkai, atva
žiavę iš kitų vietų. Tiems, ku
riems truk) patyrimo 
ginklų pramonėse, bus 
mi specialiai kursai.

dirbti 
duoda-

Du Žuvo Auto 
Nelaimėj

PrieROCHESTER, Ind. — 
šio miesto trijų automobilių 
susikulime du žmonės buvo už
mušti, trys sunkiai sužeisti. 
Užmuštieji buvo: F. W. Sibley 
iš South Bend, Ind., ir Mrs. M. 
Jackson iš Buchanan, Mich.

UTHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
0F ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS 

BUTAS)
(Varde viršpaminėtos orga

nizacijos J. P. Varkala, vice
prezidentas ir sekretorius, daro 
pranešimus kiekvieną ketvirta-

butų galima aprūpinti pabėgę* 
liūs lietuvius iš Klaipėdos kraš
to. Musų organizacija surin ko 
tam Tikslui per $1,700.00, ku
riuos persiuntėme per Lietuve..

ir apie vietą apsigyvenimo ne7 
laimingo uažinosim, tada busi 
laikas rinkti,aukas ir akmeni-J 
niai susisiekti su giminėmis ir 
pažystamais, kurių, aš užtikri
nu, yra daug jūsų, mano ir vi
sų lietuvių, kurie kenčia badą

dijo stotį WHFC 1450 KC.) 
KALBA X

Pageli; a lietuviams, kuriuoj
bolševikai išvežė iš Lietuvos
Labas vakaras.
Tikslas Lietuvių Prekybos 

Buto ramiuose laikuose, kada 
susisiekimas atidarytas tarpe 
Lietuyos ir Suvienytų Valstijų, 
būna gelbėjimas išplatinti pre
kes Lietuvos Amerikoje. Dėl 
vykstančio karo šitoje plotmė
je nėra veikimo.

Prisitaikant prie aplinkybių, 
musų Prekybos Butas prisidė
ję prie aukų rinkimo, kada 
Hitleris užėmė Klaipėdą, kad

E. St. Louis Nori 
Bendros Stoties

EAST ST. LOUI3, III. — šis 
miestas kreipėsi į valsijos ko
mercijos komisiją reikalauda
mas priversti gelžkelius pasta-

su miestu 1931 metais tokią 
stotį pastatyti už $700,000.

Dabar gimė naujas įeikalas. 
Taigi direktoriai Lith. Cham
ber of Commerce >f lįl. savv. 
posėdyj praeitą penktadienį bu
vo užkvietę ’ ietuvoš Konsulą 
pranešti i?.pi< padėtį, tų nelci 
mingų Iii.:' /ių, kuriuos bolše 
vikai, pa., 1 savo nuožiūrą, b*' 
teismo n tardymų su šeimy
nomis ir mažais vaikais išvežė
į Rusijos gilumą sugrustuose 
vagonuose. Pagal Konsulo pra
nešimą, iš Lietuvos išvežta apie 
30,000 lietuvių, kurie buvo su
grusti į 871 vagoną po 30 ir 40 
žmonių į vieną vagoną. Tai bu- 
vb.ne pasažieriniai vagonai, bet 
taip vadinami “box cars”, ku 
t iuose gyvulius veža.

Negaliu jums čia išpasakoti 
visų baisenybių, . kurias turėjo 
pernešti tie musų viengenčiai 
toje kelionėje. Patariu perskai
tyti pranešimą Dr. Antano Gar
maus, vyriausio gydytojo Lie
tuvos Raudono Kryžiaus 
pateikia sayo laiške 
Skipitis. Viršminėtas 
mas tilpo vietiniuose 
čiuose Naujienose ir
šią savaitę. Taigi perskaitykite

Taipgi rašykite laiškus sena 
ori. i Way and Biooks, Repu))- 

iikonų partijos, ir senato i ji 
Scott W. Lucas, Demokratų 
partijos. Rašykite laiškus savo 
distrikto reprezeij ta toriui į Wa- 
shington, reikalaudami jų, kad 
darybų spaudimą ant U. S. S. R. 
(Sovietų) valdžios, kad leistų' 
susisiekti su giminėmis ir pa
žįstamais / Amerikoje per Ame 
rikos konsulus ir atstovybes.

Šitam Veikirpiii vadovauja 
narys Chamber of Commerce 
ir pirmininkas Lietuvai Gelbėti 
Fondo, teisėjas John T. Zuris. 
Todėl kooperuokite su juo ši
tame' veikime.

Nariai šios organizacijas
Praeitame direktorių susirin- 

kimę Litbuanian/Chamber of 
Commerce 
įskaityta į 
narių šie 
mia savo
šios organizacijos.

Alex Petrauskas su savo te- 
vu, James, yra savininkai Brid- 
geport Clotb’i g,. Co. drabužių 
krautuvės, adresas 3310 South 
Jlalsted St., Chicago, III.

Joseph Mažeikis — Lietuvis 
barždaskutis, kuris turi savo 
barbernę adresu 3232 S. Hals
ted S t.

Greta su viršminėtais yra šie, 
kurie remia veikimą šios orga
nizacijos: ,,!

Stanley Balzekas—turi agen
tūrą Chrysler, (Plymouth ir 
Packard autopio^ilių ir turi 
garažą taisymui (lparų adresu 
4030 Archer Avep?’

Justin Mackiewicz — Prezi
dentas Standard' r Federal Sav-

ings & Loan Association; 4192 
Archer Avė.

Ben J. Sunvill — Police Offi- 
čer in Private Clotlies, Brigh- 
\on Park nuovada policijos, 
kuri randasi prie 39lh St. ir 
ęąlifėrnla Avę. kampo.

Joseph F. Budrik — Radi o. 
vąlanda, kuria musų organiza
cija dabar naudojasi. Turi ra
kandų krautuvę, radijų ir auk
sinių daiktų adresu 3409 South 
Halsted S t.

Kviečiu visus klausytojus 
remti savo bizniu musų narius, 
kurie remia lietuvių veikimą 
Chicagoje. Raginkite tuos biz
nierius ir profesionalus, su ku
riais jus reikalus turite, kad 
taptų nariais šios organizaci
jos.

Varde Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois (3241 
S. Halsted St. Tol. Cahimet 
7358) linkiu geriausios kloties.

Anounceris ir sekretorius
J. P. Varkala

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai. _____

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue
• Telefonas REPublic 7868

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pi itaiko atsakomin- 
gai akinius už pri. 
einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų

RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
3409 S. Halsted Street 

PHONE YARds 3089

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ėutieifeisiJofjn ‘
SENIAUSIA IR DIDtlAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-G7 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSIDyKai

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

S« POVILU BALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos i i — r #

itlIlIlIlIlIHiailllllIlNHIlKlllllllllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR svv< v 
2314 West 23rd Place Phone CANa) 2515
SKYRIUS: 42-44 Basi IMth Street Tel Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETK«US
6812 So. Western Avė: Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVTČTUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18tb St.
____ ____________ Telefono YARDS 1418. ____________

L J. ZOLP
Phone YARds 07811646 West 46th Street

of Illinois biro 
sąrašą veikiančių 

biznieriai, kurie vė
duoklėmis veikimą

Ugniagesiai, 
Policistai Nori
Didesnių Algų

kuri 
Rapolas 
praneši- 
laikraš- 

Drauage

Šiuose laikraščiuose \dabar 
yra spausdinami vardai ir pa
vardės tų šeimų irz pavienių, 
kuriuos bolševikai sugrudo į 
vagonus ir išvežė į Rusijoš gi
lumą. Gaukite ttlhs:.‘laikraščių 
numerius. Be abejones, ten su 
kasite savo gimines, pažįstamus 
ir buvusius kaimynus.

Istorija nežino tokio budo 
naikinimo tautos, kokį naudo-

Prašo pake'ti 20%

Chicagos policistų ir ugnia
gesių organizacijos vakar įtei
kė bendrą prašymą miesto ma
jorui Kelly, .kuriame prašo pa
kelti jiems algas 20%.

Prie miesto išlaidų toks pa
kėlimas pridėtų apie $4,700,000.

Prašymas turbut bus paten
kintas, jeigu ne dabar, tai 1912 
metų biudžete. •

— Nacių atstovai tvirtina, 
kad valdžia nepadarė sovietams 
jokių taikęs . pasiūlymų.

— Amerikos- ambasadorius 
Grew du kartus matėsi ir ilgai 
kalbėjosi su japonų užsienio 
reikalų ministeriu Tojoda.

Ofiso Tel. VIRginia 0036' 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

KITIJLIETUVIAI DAKTARAI^ 

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

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

Tel. PROŠPECT 6737
VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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 -Akinius Pritaiko.

3343 SO. HALSTED ST.

8

DR. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464* Sn. ASHLAND AVF. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir įtuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi naeral susitarimą.

Ofiso Tel.: VAROS 4787 
Namų Tel. PROŠPECT 1930

DR.A.W. PRUSIS
DENTISTAS '

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

Ėmergencv: MIDwav 0001

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

VAL • J iki 3 .nopiet. 6 iki 8 vakaro
2408 West 63rd St. •

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSUOS

Be. tardymo ir teismo nuo
sprendžio viduryje nakties pi i- 
sike’ia iš lovos ir visą šeimą su 
ligotais seneliais ir vaikais iš
veža į Sibiro tyrus, į Altajaus 
kalnus. Negana , to, išardo šei
mynas ir vyrus pasiunčia vie
nur, o vyro moterį pasiunčia 
kitur.

Lietuva pergyveno tautos 
slopinimo, laikus, kada Lietu
vos, kraštą valdė genegal-guber- 
natorius Muravjovas. Tada bu
vo brukamos į rankas malda
knygės rusų raidėmis spausdinu 
tos. Girdėjote apie Kražių^sker- 
dynę.

Bet dabar bolševikų laikais 
iš tautos buvo išplėšiami gabes
ni žmonės: advokatai, agrono
mai, daktarai, kunigai, biznie
riai ir net paprasti miesto dar
bininkai ir ūkininkai, ir tūks
tančiais išvežti iš Lietuvos i Si
birą. Vietoj jų buvo atsiųsti 
rusai.
Kokiu budu Amerikos lietuviai ♦ 

gali gelbsti
Aukų siųsti dabar jiem^ ne

galime, nes nežinom, kur jie 
yra ir nesam tikri, kad drabu
žiai, maistas ar pinigai pasieks 
juos.

Dabar eina karas prieš Hit- 
erį, demokratijos priešą. So
vietai kariauja prieš Hitler’ i1 
musų Jungtinės Valstijos Ame
rikoje teikia page'bą Sovie
tams, kad butų galima nuganė i 
’ 'itlerį. , ? ,

Amerikos visuomenė, o ypač 
mes lietuviai turime koncent 
ruoti visas musų pajėgas, kad 
State Debartment Wash;ng 
‘onė išreikalautų teisę visiem•< 
belaisviams, išvežtiems iš T ie- 
tuvos, atsikreipti į Amerikos 
konsulus ir atstovybę Rusijo
je. Kada tą žingsnį padarysim

Mes Siuvame FURKAUTUS

DR. C. 7 VEZFJ TS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
t arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Val^ndo* nuo 9 iki 8 vakaro 

Se^'.doj .pagal sutartį.
PAGAL UŽSAKYMĄ IR

Pertaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji Nebrangiomis Kainomis.

Pratsękite jūsų seno furkauto 
aplipa naują stylių, pataisymą, 

ekspertų darbo reputacija
ATLANKYKITE MUSŲ

PERSITIKRINKITE.

gyvenimą. Darbai 
pritaikymą. Musų 
plačiai žinoma.
VIETĄ IR

Kapable Furriers I
3105 West Cermak Road

Tel,. CRAWFZORD »4430 t
Reikalinga pavienė ponia su malonia asmeny- . $ 

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

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’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 HEMIock 7899 
Namų tel. REPublic 4688

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

ŽIEMINIAI LANGAI 
IRDURYS

Insuliupkite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu- ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
musų apskaičiavimo jūsų namui.

G^ros kokybė? durys ir .langai su geru, 
skaisčiu stiklu. Pageriną namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojamo jūsų namų permo- 
delkvimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

vaikus.

iki 8 
o Ne-

CARR MOODY LUMBER 00. y
3039 So. Halsted St.

STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas
.VlCtory 1272

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

į^gĮfĮĮlįįį^ Tcl- Yards 1329 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Garsihkitės “N-nose”

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

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

Ofisas ir Laboratorija
10^1 W. UHh S f... Afo’-o-in St.

Valandom nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
d’ena. išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėlinmis.

Tel. CANAL 3110
■Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Se^al
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
— 2_rn<? liihn<? — 

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nūn 10—.12 vai. rytn. nūn 2 iki 
4 *ral. ponipf ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nūn 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pnufet

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Ofiso tel. CENTRAL 1824. 

Napių tel.—Hyde Park 3395

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 poniet iki 8 v. vtk.
134 N. LA SAULE STREET

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

3149 «O. HALSTED STREET 
Tel. VlCtory 9919
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šeštadienis, spalių .4, 1941
MMMė a

Diena Iš Dienos

iš, su Ka-

23, su jiilia

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Gustav Wallek,

therine Siečkuš, 2Š
Anthony Pocius,

Brazauskas, 18
Ferdinand Curtis, 22, su Ma

ry Siiiiiey, 22

Rėikalailjd
Pėfadftį

Irene Chapp nuo Arthur
Chapp

Ignas Petrėnas nuo Elizabeth 
Petrėnas

Galina 
6erškirds

Mary Marioshius nuo 
Marioshius

johu

____________________________ NAtrJtEN'OS, CBaglI, m.
MINTIMIS DEDU fflACENTOS IR RŪTAS/ ~~

ANT JOS KAPO
Prisiminimai iš 1939 nietiį /į>aVaš&Hb

Praėjo Infant
Paraližo Pavojūs

Cbok apskričio sveikatos

5
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
M

Darbininkų Reikia
BUSINESS CHANCĖS 

; . Biznio Frogos

Basket 
Averitte

DIRBĖJAI., .Rafefllein 
•any, 713 Milwaukee

Sudriko W C F L 
1000 K. Radio 
Programa

Nauja drama — Šakalų 
šeimyna

Budriko radio artistų grupi 
per visą sezoną loš naują ra
dio dramą “Sakalų šeimyna*’. 
Tai veikalas iš dabartinio lie
tuvių gyvenimo Amerikoje.

Per daugelį metų oro bango
mis iš galingos WCFL radio 
stoties buvo lošiama drama 
“Makalų šeimyna“, kol jųjų 
gyvenimas išsibaigė. P6 to bu
vo lošiama drania “Amerikos 
Lietuviai“. Ir ta išsibaigė. Da
bar per visą žiemį bus nauja 
drama “Sakalai“.

Pilna valanda

Aįrie puštrečitj metų prabė
go lyg kulkd prašvilptisi pro 
itiusų ausis. ) i

. Išgirdęs baisią žinią apie Ma
rijos Jurgėlioriięnes tragišku 
žuvimą, tuoj skubotai parašiau 
laišką Lietuvon Emilijui D. į 
Skupiškio švietimo centrą. At
sakymą gavau balandžio 
1939. Štai kaip ji rašė:

Vfelykoš '
“Rašant Tamstai laišką

pbrbš dięiių bus pavasario 
šventė Velykos. Oras puikus, 
gaivinantis, Jšaulėš tiek daug! 
Prie mano palanges matyti ei
bės sudegusių rusvų daigelių. 
Laukuose, paUpėse ir pagrio
viuose matytis dar tirpstančio 
sniego. Gandrui stipinėja krie- 
biriėdami šilantį dumblą, jau 
ieško dar neatšilušių varliukių. 
Pempės stoviriėja ant vande
ningų dirvonų ir piktos, nepa
tikimos, be galo atsargios ir 
baugščios šUkaUja šUvošiomš ir 
saviesiems “gyvi!’’. šnekučiai, 
kuosai ir žvirbliai pešasi už liz
dus. Pavasaris eina visame 
vo gražume!

Hiacentai ir rūtos
“Vakar buvab Panąvežy 

sipirkti šį-tą šventėms,
kitų pirkinių parsivežiau vazo
nėlį hiacentų iif puokštelę rūtų, 
kad papuošti šiek tiek 
mano Velykų ne stalą,

di
rektorius Dr. E. A. Piszcžek 
sako, kad infdniibmo paraližo 
epidemija, kuri buvo'pasireiš
kusi Chicagos priemiesčiuose, 
jau prade Ja nykti. Dar tebe
serga 42 žmonės, Eet pei* pa
skutines tris savaites nebuvo 
jokių naujų susirgimų.

Tragedija Kuri 
Neįvyko

■■■............ ..................... i, . ..... .............. , , ,,,į........... . ■...;

REIKAlInGAS , DARBININKAS 
daryti sandvičius restorane.

l . GE’S CAFĖ
Š465 So. Morgan St.

.. I, .1., »l ■ .............. ... , | I |l I ,

RĖlkALiįr^As ,?Mtyr§s kriau- 
čius. Pa$tbV(is darbaš. Atsišaukite 
tuojstd, 3608 So. Haisted St., Tel. 
YARDS 4891..
----------— ......................................................................

_ RĘIKAtiNGAS -pkviĘNIS bar- 
tendęffSyc kad gafetų gyvbnti aht 
vietos. 734 W.. 35th St.

....... i.'.iu.i . , .i,•' r   , ...i,...'

dARBISHMAi dilti-
tuveį, Layput, teen/ ;įr, mėkĄhik^L 
Patyrę. Mięi’-City Architėttutal Iroii 
Co., 5535 Š. Štate Št.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus kaip padėjėjas aplink namus. 
OAKland 4048. 

4- • • •

sa-

nu-
Tarp

WESTSIDĖ. — Baiidydmias 
išvengti susikulimo su kitu au
tomobiliu, Paul Dunski, nuo 
4739 N. Monticello, savo maši
ną staigiai pasuko. Tai buvo 
ant Damen avenue tilto, ties 
2700 S. Daniėn.

Dunškio automobilis pašlydo 
ant šlapio cemento, šovė į tilto 
šoną ir ten pakybo 30 pėdų 
virš žemės. Automobilis buvo 
beveik pusiau nušokęs nuo til
to, bet išlaikė lygsvarą. Duns
ki išliko nesužeistas.

PATYRį.ĄuKSU 'auksū6t6j^,Pū- 
stovųs /darbūs,, gerūs mokestis. 
Kreipkitės 406 'N. Štate Št.

-----1;  —-.nu..--)—— -------------------------- - ........

eBgĖ irt KANVAS0 bastIerš. 
Vyrų: puikus paltai. Kreipkitės tuo
jau. Kambarys 901. 19 S. Wells.
FURNitm;teOAEE 

Rakandai ir {taisai Pardavimui

GERA TAVERNA greitahi i parda- 
Vimūi. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas, Išvyksta į armijų. 1726 So. 
ttalšted. Canal 2480.

PASIRENDŪOJA tavernas; visi 
fiksčeriai, v ąVetaihė, 4 kanįbariai 
gyvenimui, arba parduosiu visą 
prapertę. 4415 S, Wood St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge- 
rdje vietoje, tendos $30.00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 Šo. Haisted St.
...------ ------------ 1—:-----

RENbtTOJAŠI ŠTORAS Su. ta- 
Vernos fjkčeriais. Renda nedidelė. 
4 kambariai, gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų,

/ 3259 Š6. Union Avė.
J- ••• ••

RESTORANAS IR TAVERNA 
bairdąyirtiui. JGeraš biznis, išvykstu 
įų armiją. Dėl infoririacijų šaukite 
PROspect 6997.^

PARDAVlMVl TAVERNA. pigiai. 
0 kambariai, štymo šilima. 1239 W. 
69th Št.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY
PATARIA NUsii’tftKTI NAMĄ IR 

BŪTI NEPRIKLAUSOMU
Jeigu rūpinatės kur kraustytis, 

tai mes turime namą su tuščiu fla- 
tu, gatavu f užėmimui.. Pasirašykite 
kontraktą it atsikrąustykite sekan
čią dieną. 3257 Emerald Avenue 2 
flatų mūras, 6-6 kambariai, karšto 
vandehs šilima. .Kaina: $6,500.00.

3 FLATŲ MŪRAS, 1—5 kamba
rių flatas, 2—6 kambarių flatai, 2 
karam medinis garažas, rendos 
į mėnesį. Savininkas paaukos 
$6,000.00.

BRIGliTON PARK

KEAL ESTATE FOR SALE
____

FRONTINIS 1% AUKŠTO muro 
namas. Taipgi 2 aukštų namas už
pakaly. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Savininkas, RAVenswood 5035. 
4850 N. Hermitage Avė.

5 KAMBARIŲ MURO bungalovv; 
furnaso šilima; 5715 S. Albany Av.

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

$70 
už

2 FLATŲ, 4—4 kambariai, 
jnamę aukite karšto vandens 
iha, 2 ka'rarų medinis garažas, 
ha: $5,800.00.

2 FLATŲ MŪRAS, 6 kambarių 
kiekvienas, aįr conditioned, apšil
dymui įrengimas ir 5 kambarių 
medinis katedžius, .pečium apšildo
mas. Lotas 50x125. Kaina: $6,800.00.

SOUTH ŠIDE

pir- 
šili- 

Kai-

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

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.

BRlGHTON PARKE ’RENDON 
krautuvė, karštu vandeniu apšildo
mą. Tinką Visokiafn bizniui, 3970 
Arčhei? Avė. Matykite F. Sabaliaus
kas, 2957 W. Pershing Road.

gėlėmis 
bet sta-

— Vokiečių štabas sako, kad 
jiems pavyko sunaikinti\ris so
vietų divizijas prie Dniepropet- 
rovsko. '

lošėjams padės didžiulis Budrio 
ko orkestras stl liaudies, daino
mis Jr melibdijomįs, Nųt\ »Pa* 
lio 12 dienos Budrike radio 
progrūhid tęsis į)iliią valandą ir 
prasidės vieną valandą anks
čiau, tai yrd, nuo 5:30 iki 6:30 
po pietų. Taip bus per visą žie
mą, kai baseball sezonas pasi
baigė. Artistų grupė, Budrikas 
ir visas Budrike radio štabas 
dės visas pastarigas, kad butų 
kas nors naujo ir lietuviško 
pasiklausyti. —Pranešėjas.

ĖuVUu klibina gero 
artėjančių švenčių ūpo. Šian
dien gavau Tamsios laišką ir, 
6 Aukščiausi, kokia skaudi, ne
laiminga jame žinia! Kodėl tik 
Apvtizda skyrė Marijai Jurge- 
lionicnci iš to būrio mirti? Jos 
netekimas nuims yra neapsa
komas nuostolis. Verkiau Da- 
rlui-Girėnui žuvus, verkiau 
Klaipėdos netekus/'' bet už vis 
labiausiai verkiu Marijai Jur- 
gelionienei žuvus. Mintimi de
du ant jos kapoz vargingos iš
vaizdos liiaceiltus ir rūtas ir 
didžiausioj širdgėloj išnietinėju 
likimui.

gražaus SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO Pašalpos 

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

—Helen Rimkus, rašt.

Steigia Karo Insti
tutą Chicagoj

Pirtniadisrtj, 8 Vai. vakare Ar- 
my and Navy kliube, ties 600 
South Michigan įvyks viešas 
susirinkimas sūorganižboti “A- 
merican Military Institutef’* 
Chicagos skyrių. Dh H. M: 
Cole iš Chicagos universiteto 
skaitys paskaitą, apie “Napoleo
ną ir Hitlerį“, o D. RušselK laik
raštininkas — apie propagan
dą šiame kare.

Publika kviečiama atsilanky
ti. įžanga nemokama.

“Norėjau Tamstos laišką nu
siųsti Gabrielei Petkevičaitei, 
nes esu linkusi manyti, kad iki 
šiol ji dar nežino apie mirtį 
savo gerosios draugės ir kilnia- 
širdęs moters, bfet susilaikiau. 
Tegul praleidžia Velykas, o 
pranešti visgi reikės. Jai bus 
didelis smūgis. Po švenu:ų va
žiuosiu pas ją.“ —R. š.

SIMANO DAUKANTO Draugiją 
laikys mėnesiriį sūsirinkimą sek
madienį, spalio 5 dieną, v 12 vai. 
dinos <t Chicagos Lietuvių , ■ Auditori
jos svetainėje, 3133 So. Haisted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys — narė privalo 
būtinai atsilankyti, nes randasi 
svarbių reikalų svąrstymui. 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 pasiimkitę tikietų metiniam ba
liui. Priešingai, užsimokėsite baus
mę už nepermainymą antrašo.

—P. K., sekr.

SLA 260 KUOPOS susirinki- 
mas įvyk? .spalio 5 d- 2-rą vai., po
piet Lietuvių Demokratų Klubo 
svetainėje, 6825 So. We’stern Avė. 
Visi jiariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarstoma cĮaųg svarbių 
reikalų. —J. Jašiilevičiiiš, šekr.

Žuvo Po
Traukiniu

Prie Torrence ir Michigrin 
City Road, ekspresinis trauki 
nys užmušė 46 m. aludinihką 
Frank Payne ir sudaužė jo au 
tomobilj. Payne užlaikė alinę 
prie Torrence averiuL.

H
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kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HAISTED ST. 

Tel. YARDS 7308 ,

M 
) M

M

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės Piknikas 
Sekmadienį

Sekantį sekmadienį, spalio 5- 
tą d. 1941 m.; įvyksta Teisy
bės Mylėtojų Draugystės Pik
nikas Liberty Grov'e Darže, ne
toli Arteher ir Willow Springs 
Road, Willow Springs, 111.

Visi lietuviai širdingai esate 
kviečiami dalyvauti. Bus “Bar- 
B-Q“ avis, silkių ir bulvių. Ge
ra muzika.
Kviečia Valdyba ir Komitetas.

(Skų
ii

MES MOKAME
taksus ‘

a , PILTfA KAINA 
DAUGIAU NIEKO NEREIKIA 

MOKĖTI
1939 Plyiboutb sėdln .... - $395.00
1940 Willys sedan . $495.00

$595.00 
$745.00 
$535.00 
$585.00 
$565.00 
$245.00
$145.00

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdaržvakarais , ir sekmadieniais,

1939 De Soto sedan .. 
}94d Pldsmobile sedan
1939 Pontiac šedūn ....
1940 Pįymouth ^edan
1939 feuicK sedan ....
1937 De Šoto sedan ....
1936 Chrysler sedan ..

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

—A. Laurinaviche, rašt.

DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 
Širdies Viešpaties Jėzaus laikys 
mėnesinį . susirinkimą sekmadienį, 
spalio. 5 dieną, 1-rpą vai. po pietų 
Chicagos Auditorijoj, 3133 S. Halšt- 
ed .St. Malonėkite visi hariąi atsi
lankyti, nes randąs! daug svarbių 
dalykų aptarti draugijos labui,, ir 
bus tarimas Įsas link rengimo ru
deninio baliaus..

Frank Bakutis, nutar. rašt.

ON SALĖ ATYOIJR MIST OFFICE OR BANK

BUY 
unIted 
STATES 

\§AVINGS 
oiws 

ANDSTAMPS

America on gvardi
Above is a reproduCtion of the 

Trėasūry Department’s . Defense 
Savings Poetei*, showing An exact 
duplįcation of thp original “Minute 
Man” stafūe J>y fūined šculptor 
Daniel Chester Frėnch. Defėhse 
Bonds and Stamps, pn sale at your 
bank or p6st oflačė, arą a vital jpart 
of Amenca’6 defense prėparations.

ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEkM. iki 5 
Good Housekeeping Shops 

. , DIDŽIAŪSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo f loto pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ii? 
atsiimtas Stakas ir įvairių . įvaiMOS 
reikmenos. Visos .prekės surašytos 
žemiau tūri * Gbbd Housekeeping 
Shops garantiją. , <
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
$120, atsiimtas ........................
3 šrą. miegrūimio setai, riešuto
mahog.......... ....................... .
5 šm. diųette setai, tvirto ąžuolo 
Stųdio couchėš;'visai naujos .... 
Simmons studio čouch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus špringsai, lovos, matra- 
sąi, nauji .r;..v{r7./....... \..............
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 k^Mb.1 šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mietos .... ..:.......
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb.( dydžio, naujas 
Visai naujas. jonono-komb, pav. 
Naujės11941 auto, rėcord changer 
Zenith phono, komb., Vz mažiau 
RCĄ auto chgr,, buvo $130, Vz 
mažiau 
Naujas Magi'c Chef, apt. mierds 
Jewel tąble-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 ^ąble-tpp, irisui. ..... 
Naujas Wešfirignouse, '^elektrik. 
Naujas Frjgidairef ele'ktr. de
luxe, eratęd, ...........    74
Visai nauja 1940 plovykla ........ 19 
'Į’hor, visai naujaš 1940 modelis 29 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelviriator, Leon- 
ard, rec. ............. ......................
Norge, yisąp. .pęrcelėno, 6 kub. 
pėdų, mažiau ...............
G. E. sealėd vienatas, visas 
porcelėno, rec. ........... ...... ......
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar.
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų -Co. CANal 5668

1232 S. HALSTED 
Atdara Ar.tfad; Ketvirt., Šėštad. 

iki 10. Sekm. iki 5;
• I 1 t:

COAlZ4V0^0D^dlt ~ 
_____AliejtT$___________________  

kiifeibi Atifejuš 
ARC FUteL OIL COMPANY 

1925 West 34th, Place 
VIRGINIA 2286 

Aukščiausios Kokybės , 
Melsvos liepsnos pečiams 

' ALIĖJUS 
50 Gal. .po 9c 

100 Gal. po 8c Gal. 
150 Gal po 7% c Gal.

55 Gal. Kubilai šū,Kranu $3.50 
AUKŠT'bŠ KOKYBĖS FURNASO

ALIEJAI

. pardavimui Kaverna pigiai. 
Biznis išdirbtas pet daug metų. 
Prie pat' dirbtuvių..

4314 So. Ashland Avė.
_ __—-

PARDUODU GROSERNĘ ir bu- 
eernę. Vieta išdirbta per daug me-i 
tų. Su vėliausiu įrengimu ir dide
liu staktų 1980 Canalport Avė.

PARSIDUQDA PEKARNĖ, arba 
mainysiu ant mažo namo. Gera 
vjeta lietuviui kepėjui. Šaukite: 
PROspect 2707. 2517 W. 71st. St.

TAVERNA ir 3 FLATAI. Dėliai 
ligos, šeimynoje parduos namą ir 
taverną už $5,000.00.

1 KRAUTUVĖ, 5 apartmentų 
kampinis muro namas, štymo šili
ma, $220.00 rendos į mėnesį. Kai
na: $12,000.00.

KRAUTUVĖ ir 8 KAMBARIŲ 
apartmentas ir restorano biznis ar
ti dirbtuvių. Daromas gerfcs biznis. 
Kaina: $8,000.00.

MARQUETTE PARK
KETURIŲ FLATŲ murds, 5 kam

bariai kiekviename, elektrikiniai 
šąldytuvai ir pečiai. Lotas 50x125. 
Kaina: $15,000.00.

NORTHWEST SIDE

. KAS KĄ TURITE MAINYTI
Namas, su, taverno bizniu, priešais 

didelės dirbtuvės, kaina $4900.00 J- 
mokėti $500, kitus kaip rendą. Mai
nys ant kitokio namo, pridės cash. t 
Priims lotus už pirmą įmokėjimą. 
Turime visokių kitokių bargenų.

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

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

$35
39
14
19
22
14

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59

39

59

69
77

Gal.

-- ------------ ------------- - —
SPALIO SPECIAL

Melsvos^ liepsnos pečiui aliojus 
7V4C galionui (150 gal. kiekiais).

Furnace allėj'iiš — geriausias, 
6V2C gal. 400 gal.- kiekiais.

A & E OIL CO.
7653 S. Laflin i ŠTE. 0370
Dykai 5 gdl. kiekvieham naujam 

kostUmeriui.

Lietuvių Tautinė 
Kataliktj Bažhyčia

<:. r. ■; ' 1 , l ' i '

^šeštadienį, kSpalių *4, 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinks
minimo vakaras Milda svetai
nėje, 2 aukšte, 3140 S.. Haisted 
street. Visiems bus smagu £ok! 
prie geros orkestras, širdingai 
visus užprašo atsilankyti

> Palupijds Kdiįiiiefaš ir 
klebdnas Maskolmh'As.

• — . ■ ~ ■ • i,iC.«nii' ■ I , n,, .....i i’il jy.... «... i..

PARDAVIMUI TAVERNA. Daro
mas geras biznis.. Išdirbtas per 
daugelį metų. . Walter Daukant, 

v 10501 S. Michigan Avė.
i ii.ii ■ ■>■!. ii, , i i, i ■ Į ■ ■ . i ii ■ >i i...................................,

HELP wAnTĘD-MĄLĖ-FEMALE 
barbininkų-bartiininkių Reikią

12 APARTMENTŲ ir 2 beismen- 
to krautuvės, elektrikiniai šaldytu
vai ir 
numo. 
Kaina

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

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

llcmlock 8300

100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 
Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietoš 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; jackšoN' BLVD?
Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

pečiai. Namas 13 metų se- 
Rendos $6,000.00 į metus. 

$21,000.00

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

' 953 W. 31st St.
Yards 0311

Atdara Sekmadieniais..
S. SHIMKUS J. COSTELLO

PERKAM, parduodam u mamom 
namus, lotus, farmas ir bizniu*. 
Turime didelį pasirinKuną namų 
pirkti uz uasn ai na mamai*. Normų 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SM1TH & CO.
REAL ESTATĖ — LOAMS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

■ TeL YARDS 1001

VAIKINAI, MERGINOS, pusam
žiai vyrai ir moterys fabrikų arba 
dirbtuvių darbui, su patyrimu ar 
be patyrimo. Pastovus darbas. Cut 
Rate Employment Agency, 1727 N. 
McVičkėr' Avė. Telefonas MERri-> 
mač 4871.
I        .ii—,—im—i.ii...» i.in,.^. 

HELP WANTED—FEMALE
• •  ParbtainkiiĮ Reikta
REIKALINGA MERGINA arba 

mpteris dirbti į Road House. Gyve
nimas dnt vietos. Vinewood Gard- 
ens,. 82nd ir Archer Avė., Užpaka
ly Big Treė Inh.

MERGINA, PATYRUSI, 25—35, 
lengvata namų darbui. Prižiūrėti 
2 vaikus. Gyventi vietoj. $10—$12. 
MIDvvay 4401.

REIKIA EKSTRA PINIGŲ? Šei
mininkės gali suvartoti ekštrą cąšh 
namų reikmenoms, 'asmeniškiems 
•drabužiams. Lengvas, smagus dar
bas. Padarykite- appoihtmentą ank
sti. CENtfal 2753. Mrs. Neeley.

VALYMUI MERGINOS, privati 
sanatorija. 8 valandų diena. Alga, 
.pilnasi užlaikytas, šaukite skelbėjų 
sąškaitori. WILinette 1662.
—r———~“ ~~~ '

MOTERYS SU PATYRIMU, dre- 
sių operuotojos. Pinigus darantis 
biznis iš jūsų namų. Nereikia cash, 
dirbti 2—3 valanętas į dieną. Miss 
Nash, 126 N. Wells St.

ANIMAI.S—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai ėtc.

NORIME PIRKTI .............
Kanarkaš, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ašhland Avenue 

! HEMlock 7673.

WHOLEsALfe FtJRNlTUitE
Rakandai ir Įtalsai Pardavimui

, itaokfcDAMI cAsh— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatomu , bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
inidrntacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai, rahdasį, pajs mus.

ALIŠAUSKAS; JŠ.UNUS, 
6343 So. Westetn Ąve. 

Chicagc, III. Tel. REPųblic 6051 
j t >■ r.

FURNISJIED RŲOMSt-TO RENT 
Gy

RENDON GRĄŽUS furnišuotas 
kambarys, apšildytas, pavieniai ar 
ždndtai porai. 5827 So: Sači-amentO.

h FURNIŠIUOTAS . Kambarys ant 
rėndčs .prie Šeimynos. Gražioje vie-Pirkite tose krautuvėse, ku- ; 

garsinasi ‘‘NAUJIENOSE*’ St.

J17 FARMS FQR SALE 
" Ūkiai Pardavimui

Pilna kaina $1,250

73 AKRAI. GERA APYLINKĖ. 
Elektriką, Paw Paw, Michigan 
$2,500 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais. VAN Buren 2089.

- PARDAVIMUI, ,
*•1 •/ **■*’ •’ sJ* ■

2 po 5 medinis namas ant 
konkryto stulpų. Kaina $1,350

7 kambarių medinis katc
džius.

2541 W. 47th Street. 6 kam
bariu
ceilientb pamato. 2 plumbin- 
gai, furnaso šilima. Pilna kai
na.

Biznio prapertė 1801 W. 58th^as fa^oj: ar,tŽ ^žer^’ mok>llos-

medinis katcdžius ant

Street. Krautuvė ir 5 kamba
riai užpakaly. Bučernė ir gro- 
sernč. Furnaso šilima. Vie
nam karui garažas. įPilna kai
na ................................. $4,750

Jeigu turite bilc ką parduo
ti Rcal Estate ar Biznio srity
se, pamatykite mus pirma. 
Mes garantuojame greitą veik
mę.

Gierash & Bezemek
1620 W. 48th Street 

Tol. YARds 2225.
Atdara šekmadienį nuo 

ryto iki 2 popiet.

IŠLYGINTI PALIKIMĄ. 160 ak
rų, javų stako farma, pietų vaka
rų Michigane. Derlinga žemė, kar
vės; yra miško; saitas; elektra; di- 

nnn1 delis beismentas; barnė, karvėms 
. fcarnė; grįstas kelias; mažas eže-

Rbse Dillon. 414 N. Gremps, Paw 
Paw, Michigan.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

PARSIDUODA SUMMER Resort. 
300 pėdų žemės prie Arbor Vitae 
Ežero, šiauriniam Wisconsine. Pui
kus žuvavimas. 6 kambarių moder
niškas namas ir 9 nauji cottages, 3 
ir 4 kambarių. Moderniški įrengi
mai. Pigi kaipa greitam pardavi
mui. John J. Norgal, Arbor Vitae, 
Wis. ,

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

10

DVIEJŲ AUKŠTŲ medinis na
mas, 2—4 kambarių fialai, cemen
to beismentas, 2 karam garažas.

SPECIAL $5150
2 AUKŠTŲ' MEDINIS, 2—4 kam- 

barių flatai, cemento pamatas. Ply
tinių gontų sidings. Kaina

$4,000
KAMBARIŲ FLATAI, 
karam garažas, šilima 
aukšte. Special: 

’ $6,650
KRAUTUVĖ IR 5 KAMBARIŲ 

flatas užpakaly. Gera prpga taver
nai. Ant ĘŲ-mos arti Kedzie. Dirb
tuvės 4 blokus aplinkui. Nėra ta
vernos arti. Turi būti parduota tuo
jau.

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais' atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
, 2202 W. Cermak Rd. 

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

ras. 2 
mame

mū- 
,pir-

blokus aplinkui. Nėra ta-
Kaina:

B. R. PIETKIEWICZ
' 2535 W. 47 St.

8 KAMBARIŲ NAMAS, 4 mieg- 
ruimiąi, didelis atikas, gali. būti 
vartojamas kaipo Rooming Hduse. 
$1000 cash, balansas išmokėjiinaiš.

7712 So. Emerald Avė.

Ė>ARDUObU AR MAINAU: biz
nio -namas ir 4 rūmai, moderniškas, 
69 ir Western Avė. Priimu 2 flatų 
ar r.\ažesnę rezidenciją. Patirsite 
7024 S. Campbell, 2nd fl. HEMlock 
2405.

schboLS And iNstructions 
MokYk1'?i8

IŠMOKIT S1Ų DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

At ieškote gero darbo, didesnių 
progų,' daugiau pinigu, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te welding, kaip amatą. Geras mo
kestis vvelderiams, šalis .reikalauja 
wėiderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradekite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrii mokiname jus. šią mokyki.*) 
valdo, ir operuoja patyręs vvelderis. 
Didelis reikalavimas wfclderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefoiiuokite ar rašykite 
NATIONAL VVELDING SCHOOu •

5428 S. Ashland Avc.
Phone Prospect 0056

nos
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SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už dženitorių. 
Esu ne unijistas, negeriantis, neve
dęs. JQE, 1813 S.. Union Avė.
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' šeštadienis, spalių 4, 1941

PARENGIMAI VAKAR CHICAGOJE<aDio=

Kolodziejskis
Negali nei nusižudyti

b

apie tai sužino-

savo vaistl-
Lake Street,

uz 
Jie 
nuoRūsty” susitiko 

prie 34-tos ir

BI®

MOTERYS CICEROJ “ŠTURMUOJA” - REI 
KALAUJA ATŠAUKTI “PEDLIORIŲ”

‘ UŽDRAUDIMU
Raudonos Rožės KL Siųs Kalėdų Dovanas 

. Nariams Armijoj
CICERO. — Jau kuris laikas 

kaip čia apsigyveno šaunus pi
lietis, Stanley Lukas. Ilgiausiai 
gyveno Weątsidėj. Ten veikė 
tarpe jaunimo ir keletą metų 
turėjo titulą Baltos žvaigždės 
Kliubo prezidento. Tas kliubas 
toj apylinkė yra vienas iš di
džiausių, ir kadaise buvo veik
lus. Kaip kitur, taip ir čia se
nesni veikėjai apseno, subren
do, pradėjo svarstyti apie pa
stovų gyvenimą, sukti savo 
“lizdus”.

Taip atsitiko ir su musų Sta
siu Luku. Keletas vizitų į Cice
ro, ir p. Kočiute užkariavo jo 

* širdį ir jau antri metai kaip čia 
pastoviai gyvena. Užtat prara
do ir prezidento urėdą Baltos 
žvaigždės Kliube. Bet tai nie
kis.

26 metų bridgeportietis Steve 
Kolodziejski, dabar gyvenąs ad
resu 1628 W. 34thth Street, yra 
vedęs, bet susipažino su jauna 
ir gražia mergina, kurią vadi
na vardu" “Rūsty”. Jo 23 metų 
žmona Vivian 
jo- ,

Kai Steve ir 
vieną vakarą
Ashland, Kolodziejskienė palei
do kumštis į darbą. Vyrą ištie
sė ant šaligatvio smūgiu į žan- 

:dą, o merginai butų plaukus 
išrovusi, jeigu toji nebūtų pa-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PASIVĖLINAI, MISTERI!

iii

L

Susilaukė dukters
Šiomis dienomis p. Lukas la

bai gerai nusiteikęs, nes jau 
vadinasi “papa”. Garnys aplan
kė jų namus, 1532 S. 49 Ct., 
paliko sveiką, gražią dukterį. 
Tėvai ]
Dr. Stone už gerų medikalę 
priežiūrą.

Du parengimai
Penktadienį, spalių 3 dieną, 

įvyko svarbus susirinkimas 
Raudonos Rožės Kliubo Liuo- 
sybės svetainėj. Ateina kliubo 
metinis parengimas 26 dieną 
šio mėnesio. Kitas parengimas 
16 dieną lapkričio. To parengi
mo visas pelnas bus suvarto
tas kliubo nariams, kareiviams. 
Rus nupirktos jiems Kalėdų do
vanos. Tikietai jau yra platina
mi, bus skiriamos 
“turkės”.

Gal traukinys buvo negeras?
Steve tada pareiškė, kad ji

sai nusižudys, ir atsigulė ant 
gelžkelio bėgių ‘netoliese, bet 
skubiai atsikėlė kai tik pasiro-• OIVIIUICIJL CllOUVVlV 1YC4.1 UHv Į/U0AA kz

p. p. Lukai yra dėkingi Į(,. trau|d žnlona j nugjo
teisman pasiskųsti apie savo 
nelaimingą gyvenimą, z

Turi du sunu
Teisėjas Desort uždraudė vy

rui matytis su. mergina “Rūs
ty”, taipgi uždraudė jam guli
nėti ant gelžkelių bėgių. Jis iš 
viso privalo užmiršti apie nusi
žudymą, nes turės mokėti žmo
nai po $16 kas savaitę dviejų 
mažų sūnų užlaikymui.

Billy Herman, Brooklyno Dodgers antrasis bėismo- 
nas, meta Joe Di Maggio išmuštą kamuolį po to, kai jis 
‘išmetė” Toinmy Henrich (Šliuožiantį į antrąjį beišąj, 
antrojo pasaulinių serijų lošimo pirmająųi iilingc. 
Brooklyniečiai šį lošimą^ laimėjo. ? <

1 " 1 ■     ; 1 ' .IT. t ' —

Į 6 Menesius 
Užbaigs Drafto Są
rašus Apskrityje

Negrė Sopranas 
Dainuos Fordo 
Radijo Valandoj

", 1 1 ■■ 1 '"'I*1 ‘ 1

Rytoj 9 v. v. iš WBBM. ' .
’ k '

Dorothy Maynor, garsioji 
negrų soprano, kuri per pasta
ruosius Hu metu atsistojo ge
riausių pasaulio dainininkų ei
lėn, rytoj bus girdima Fordo 
Radijo Valandoje per Columbia 
Broadcasting tinklą. Koncertas 
Chicagoje bus transliuojamas 
iš WBBM stoties, 9 vai. vaka
ro, .Chicagos laiku. Fordo sim
fonijos orkestrai diriguos pa
sižymėjęs anglą dirigentas Sir 
Thomas Beechanl.

Rytojaus ■ koncerto programa:
; < > f > * > «

“Princas Igor” uvertura.......
Borodin

Orkestrą
.1 , . '•

Chefe Nuit ......  Bachelet
Miss Maynor ir Orkestrą

Valcas iš “Gulbių Ežero” ....
y čaikovski
Orkestrą

ŠĮVAKAR
šeimyniškas vakarėlis Jonis- 

tų svetainėje, 814 W. 33rd St. 
Muzika, dovanos, užkandžiai. 
Dalins nemokamai knygą “Gy
venimo Kelias”.

šokių vakaras Mildos salėje, 
3140 S. Halsted street, 7 v. v.
RYTOJ i

i SLA 336-tos kuopos kortų ir 
bunco vakarėlis W. Neffo salė
je, 2435 South Leavitt street, 4 
vai. po pietų. 35c. Daug dova
nų, šokiai, užkandžiai.

Teisybės Mylėtojų Draugijos 
piknikas Liberty Grove darže, 
Willow Springs, III. Barbecųue, 
šokiai, žaidimai, etc.

Humboldt Parko ^Lietuvių 
' Politikos Kliubo išvažiavimas 
|Jefferson miškuose, Elston ir 
Central avenue. Keps aviną.

Aušros Vartų parapijos ru
deninis piknikas Vytauto Dar
že, 115th, tarp Pulaski ir Cice
ro.

• Bevažiuodamas automobi
liu, prie 70th ir Oglesby Širdies 
liga staigiai mirė 55 metų 
agentas, George H. Brown, 
7226 Vernon avenue. Pats su
spėjo automobilį sustabdyti.

• Keturi banditai pasivogė 
automobilį iš garažo ties 847 
W. 69th streeft po to apiplėšė 
keturis žmones apylinkėj. Su
sirinko $86.

• Kriminalis teisėjas Miner 
nuteisė 75 metams kalėjimo pa
bėgusį kalini iš Texas už api
plėšimą ir jaunos merginos už
puolimą. Jisai yra 31 metų 
Chester Cailoway.

• Willow Springs teisėjas 
Pendl nubaudė dar 18 žpionių 
iš Cicero ir kitų priemiesčių

užsiėmimą pinigų lošimu, 
užsimokėjo pabaudomis

dovanų 5
■ 'dm ">

Nekels Algų Gatvių 
Darbininkams

prasidėjo
atnaujin-

viskas

Bazaras
Parapijos bazaras 

su dideliu triukšmu 
toj svetainėj. Atrodo
kitaip, daugiau par 
Garbė naujam gaspadoriui, kle.- 
bonui 
gerai, 
p. M. 
tinka 
vą”.

Prievarta visgi negerai
Grupė vietos biznierių — bu- 

čerių, susirašė, padavė prašy
mą miestelio valdžiai, kad už
draustų važinėti gatvėmis ped- 
lioriams, ypatingai su trūktais. 
Na, ta geroji demokratų val
džia įsakė po’icijai pedliorius 
areštuoti, kai jie bus pastebėti 

• gatvėj su bizniu.
Per daug metų čia buvo pri

prasta iš jų pirkti, nes tai pa
ranku — atvažiuoja prie' pat 
namo, moteris išeina ir pasi
renka kas patinka. Kadaise 
tarpe tų pedliorių buvo ir ke
letas lietuvių.

Moterys pyksta
Moterys labai nepatenkintos 

sustabdymu ir ruošiasi su pro
testu prieš valdžią. Jeigu jų 
neklausys, tai atėjus rinki
mams jos žada “parodyti” ką 
moterys gali.

Šis reikalas paliečia ne. vien 
moteris, o ir vyrų kišenius. 
Tad reikėtų susidomėti ir prie
vartos nepripažinti. Juk čia 

, laisva šalis. Visi nori gyventi 
ir turi teisę, jeigu prisilaiko 
tam tikro patvarkymd. Pedliu- 
riai mokėjo miestui nustatytus 
mokesčius. Tik reikėjo aprubė- 
žiuoti jų Šukavimą ir butų vis
kas tvarkoj. —D.

Albavičiui. Ir tas labai 
kad davė darbą tvarkyli 
Zaldokui. Tas tikrai ata- 

nbalsiui ‘‘savas pas sa-

Chicagos gatvių darbininkų 
unija neseniai kreipėsi į mies
tą reikalaudama pakelti jiems 
algas milionu dolerių metams.

Miesto taryba jiems atsakė, 
kad dabar negali prašymo pri
imti. Algos turės pasilikti ko
kios yra iki metų pabaigos. Jos 
bus pakeltos kai miestas suda
rys 1942 metų biudžetą.

Smetona Indianos 
Iškilmėse
Dalyvaus “Tarptautinių Darže

lių” Pašventinime

Sekmadienį po pietų pri

Chicagos Operos 
Sezonas Prasidės 
Su ‘ Kaukiu Balium”

Pirmas Pastatymas 
Lapkričio 8 d.

Fortune Galio, Chicagos, Ope
ros kompanijos generalinis di
rektorius, paskelbė, kad Chica
gos 1941 metų operos sezonas 
atsidarys lapkričio 8 d., Civic 
Operos rūmuose, su pastatymu 
Verdio “Kaukių Balius”.

Solistų sąstatas dus sekhrr 
tis:

Richard
Jussie Bjoerling, tenoras 

Reinhart -...........  .........
John Charles Thomas, baritonas

Amelia ................... .........
Elisabeth Rethberg, sopranas 
Ulrica .... ......... ......

Coe Glade, mezzo-sopranas 
Oscar ........................'..........

»

Josephine Anto’ine, sopranas
Samuel............. .......................

Virgilio Lazzari, bosas
* Tom ...... ..................................

Roberto Silva, bosas 
Bilietus galima jau dabar įsi

gyti.

Vėliau Ims Dalį Atleistųjų
Visi karo amžiaus vyrai CooR 

apskrityje (nuo 21 iki 27), ku
rie yra užregistruoti karo tar
nybai, ir yra sy eilei, bus paim
ti armijon bėgyje šešių mėne
siu.

J‘! AA' ■ ■ ■■ J •.-'.v

Apima Visus
Drafto tarybospraneša, kad 

į tą laiką jie bus perėję per vi
sų kariuomenėn‘ąžręg’isjįruolų 
vyrų sąrašus. T juos įeina ^pir
miau registruoti/ vyrai ir 21 
metų amžiaus ‘vyrai, Suregis
truoti liepos \ 7

Sąrašus užbaigus^/abulija' tur
būt pereis ' pęr/ ^tipiškuosius ir 
iš jų paims tam tikrą skaičių 

' Vyrų;' karinę; 'įrriąv.ol^ plikti.

■‘Žiaurus, Niūrūs 
Pasaulis”’

Saltarello iš “Itališkosios
Simfonijos”........ Mendelssohn

Orkestrą
Beau Soir ...l.......  Debussy
Caecilie .................. Strauss j
Miss Maynor ir Orkestrą
Legenda 1       Dvorak 

Orkestrą
Sael Away ......................... .....

Negrų Spiritualas
I Couldn’t Hear Nobody Pray

Negrų Spiritualas
Miss Maynor ir Choras

Serenada ir Bohemų scena 
iš “The Fair Maidens of 
Perth” .........................  Bizet

Orkestrą
thei’e be Light ............

< ' . -p i t Williams
Maynor, choras, publika 

ir orkestrą

Nauji Fordai su 
C.1.0. Unijos 
Ženklais

tas

ne-

Let

Miss

V. Volteraitė 
Grįžo iš Ligonines

Pavoj ingai sirgo
’ , ' ’ X

Uždės Tam, Kas Nori
\ •

Nepaprastas žmogus, 
Fordas.

Kai jis buvo užsispyręs
pripažinti unijos, tai ją kovojo 
visokiausiomis galimomis prie
monėmis.

Kai galiau sutiko uniją pri
pažinti, tai CIO Auto Workers 
unija turbut neturi geresnio 
draugo visoj automojoilių pra
monėj.

Davė Geriausį Kontraktą
Jisai ne vien davė unijai ge

riausį kontraktą automobilių 
pramonėj, bet sutiko rinkti iš 
darbininkų algų jų duokles uni
jai. Dabar pasirodo, kad nau- 

j jiems 1942 metų Fordams, ji
sai gavęs iš Unijos metalinius 
ženklus su užrašu “Union Made 
—UAW-CI0”. Kas nori, tam 
toks ženklas bus ant automo
bilio uždėtas.

Unija užmokėjo už ženklus, 
bet Fordas žada jai išlaidas 
dengti.

pa-

Nekeiskite Čekių 
Karininkams —

International
darželių.

Michigan City įvyks iškilmės 
pašventinimui 
Friendship Gardens 
Jose dalyvaus Indianos guber
natorius Henry F. Schricker, 
Chicagos majoras E. J. Kelly, 
keli kiti valdininkai ir Antanas 
Smetona, dar tebegyvenąs So
dus, Michigane.

Rengia Aukų Vajų
Tautininkų fondas spalių 13 

rengia pietus Palmer House 
viešbutyje, kuriuose, žada pa
skelbti vajų aukoms- rinkti. Da
lyvaus Smetona, ir Chicagos tei
sėjas Harry M. Fisher. Prane
šimas spaudai sako, kad jisai 
kalbės apie “Lietuvą ir 
įvykių kryptį Europoj”.

Sawicki Turi 
Mirti Saus. 17

naujų

John 
sausio

— Uolčefit pozicijoj britai 
paėmė nelaisvėn 4,000 italų.

— Vokiečiai mano, jog bri
tų, amerikiečių ir rusų pasita
rimai Maskvoje nedavė jokių 
konkrečių rezultatų.

Kriminalis teisėjas 
Sbarbaro vakar nustatė 
17-tą dieną įvykinti mirties 
bausmę, kurią pereitą savaitę 
paskyrė 19 metų Bernardui Ša 
wickiui. ; i •> v' ’ - '■**» J

Berniukas buvo teisiamas už matronos atrado įsuktus į mo 
keturių žmonių nužudymą. jteriškės plaukus.’

Jeigu Neturi Paliudymo
Armijos viršininkai Chicagoj 

perspėja biznierius, kad mieste 
yra datig apgavikų, kurie sta
tosi esą karininkais, papras tąj 
nelegaliai dėVi uniformas iž 
prašo jiems čekius iškeisti.

x Biznieriai yra raginami tokių 
čekių nekeisti, jeigu karininkas 
neturi paliudymo kortelės iš 
mijos komendantūros.

\ _____________ ________________________ ______ '
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Nepaprasta Vieta 
Pinigus Slėpti

--------*1-^—■■ . ■

Po areštu yra Chicagos poli
cijos departamentui gerai žino
ma vagilką, Mrtf. Margaret Rėi- 
lly. Viso jau 66 kartus ji bu
vo suimta ir apkaltinta vogimu 
piniginių nuo neatsargių mote 
riškių.. ■ < 7

Policijos matronos apžiurėjo 
jos rubus, visus kišenius ieško
damos pinigų, bet nieko nega
lėjo rastino žinojo, kad ji pU 
nigų turi. Jie buvo vogti I)alį 
'jų moteriškei pasisekė praryti, 
į o kitus —- po ilgo ieškojimo,—

ar-

• Bedirbdamas 
nėję ties 1601 W. 
mirė 49 m. chicagietis Joseph 
Dachtera, nuo 302 S. Ashland 
avenue. Turėjo širdies ligą.

• Gasolino dujomis nusinuo
dijo 43 metų Albert Shaw, 4948 
N. Wolcott avenue. Per 17 me
tų jisai tarnavo telefonų ben
drovei.

Ugniagesių maršalas Thomas 
Gaffney buvo sužeistas, kai 
ugniagesių trokas susikūlė su 
keleiviniu automobiliu ties 400 
East 47th Street. - Ugniagesiai 
važiavo gaisrą gesinti.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

RŪTA, Joyce M., 2445 West 
46th Place, gimė rugsėjo 2’1, 
tėvai: Frank ir Alice.

STOCES, Ilene, 5837 South 
Rockwelli Strėet, gimė rugsėjo 
24, tėvai: Milo ir Sarah

Jaunuoliai Kviečia 
SLA Narius į Smagų 
Parengima
Rytoj kortų-bunco vakarėlis 

su šokiais

Nusižudė 79 Metų Senelis 
. Adresu' 224 ^est 60th PI., 
nusišovė 79 metųx chicagietis, 
Edward Briggs. Prie kūno bu
vo atrastas raštelis su 'žodžiais i 
“Per tris dienas . nevalgiau, ir 
neturiu vaistų. v Pasaulis yra 
žiaurus ir niūrūs.”

Jis pridūrė raštelyje ‘‘ 
Dievas laiminga; Rooseveltą 
Churchillą”. :
S ' ■■■! t,l Mi •

Bostonieti|U* 
Gura Chicagoje
Tarnauja apdraudos firmai 

inspektorių

Lai 
ir

/• v uz

; Šią Savaitę pas tėvds Chica
goje, 2315 W. Maniuetlc, lan
kosi p. Juozas J. Gurą; ir Mrs. 
j. Gura, jb žmond; V * . daba^
gyvena Newtoxifej į, tįAj^sšįchu- 
ssetts valstijoje, ričtbli Bosto
no. ' - <

P*as Gurą rytuose atstovauja 
vieną NViscbnsino apdr^udos' 
firmą, kuriai jisai tarhauja už 
gaisrų inspektorių Įį* hiioštolių 
apkainuotoją, j * ;

Praleidę kelias dieriąs .Chicą- 
jgdjį,, taipgi aplankę b-ios Guč 
riehęs tėvus Rįiėkfpvdęi jie iš
vyksta atgal L JįoS'ouą. Žada 
sugrįžti Kalėdoms.j

Gura yra buvęs “Pirmyn 
bmsfo naryėč korešponder 
tas ir 
bijoję

įjjle.daba^ 
/Čįį^ąsšįchu-

5»

BRIDGEPORT. — Namo jš 
Englevvood ligoninės yra sugrį
žusi p. Viktorija Volteraitė, 
dainininkė ir vaidintoja, kuri 
dažnai dalyvaudavo įvairiuose j 
lietuvių parengimuose, ir ypač 
pasjžymėdavo komiškose rolė
se. 7 y

Ligoninėje ji išgulėjo apie 
mėnesį laiko. Buvo pavojingai 
susirgusi, ir jai reikėjo kelis 
kartus kraujo duoti. Dabar li
gonė yra žymiai pasitaisiuši .ir 
netrukus žada grįžti į darbą. Ji 
gyvena ad. 3351 South Union 
avenue, kur draugai ir pažįs
tami kviečiami ją aplankyti.

National Tea Co.
Balsavimai

Vakar keli šimtai darbinin
kų National Tea Company san
dėlyje balsa'Vo unijų reikalu. 
Jie turėjo pasirinkti tarp AFL 
tėamsterių unijos ir vienos ne
priklausomos unijos. Rezultatai 
bus žinomi šiandien.

Sandėlis randasi ad. 1000 
Crosby st. *

Miesto Teisėjų
Permainos

veikė studentų organiza- į saugumo

Pirmadienį vietomis apsimai
nys teisėjas Charles S. Dou- 
ghėrty, kuris yra Felony teis
me, su Erwin Hastenu, dabar 
klausančiu bylų automobilių 
vogimo teisme. - ;

'jį Leon Edelman pereina J
Do-teismą, o- Frank 

laisnių teismą.

Dar Apie Cicero 
Asesorių F. 
Christenson

(Skaitytojų Balsai)

Rytoj, spalių 5-tą, jaunuolių 
SLA 336 kp. rengia smagią 
“card ir bunco” party” Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt St. 
Pradžia 4-tą valandą po pietų, 
o įžanga tik 35c. Apart kortų 
ir bunco lošimų bus smagi mu
zika šokiams, skanių užkan-

CICERO. — ] 
miesto asesoriui 
tenson pasitvirtina, jog tas ki
lo iš Lietuvių Namų Savininkų 
Politikos Kliubo. Minėto kliubo 
sekretorius buvo įgaliotas ap
ginti pirmą rašėją, kuriam pats 
asesorius davė tinkamą atsa
kymą. To turėjo ir užtekti, juk 
su priekaištais ir užmetimais 
jiieko gero neatsieksime. Tu
rim vieną gerą žmogų valdžioj 
iš savo distrikto, tad kooperuo
kime su juoini. 

9

Ginčus riškim
* P, Christensonas 

mumis gerai

Dėl užmetimu 
i Frank Chris-

namie
čia augęs, 

apsipažinęs, 
ne kelkime

su
tad gerbkime jį, o
per laikraščius politikas. Juk 
daug lengviau ir parankiau ne
susipratimus išrišti “namie”. 
P-no Christensono ofisas 4905 
W. 14 §t., keturis vakarus į 
savaitę atdaras, ir su noru ji
sai visus priima, draugiškai pa
sikalba apie vietos reikahis ir 
yra pasiryžęs visiems gelbėti, 
ypatingai savo’ kolonijai.

Nainų Savininkų Kliubas čia 
lošia nemažą rolę politikoj, ir 
butų labai prot’hga, jeigu visi 
vieningai imtųsi politikos ir sa
vo palankius žmones įdėtų val
džion. Tuomet pamatysim ka 
gali7musų distrikto atstovas ja 
Christenson. —NepoIBikas.

gėrimų ir, kas svarbiausia, bus 
daug “door prizų” ir prizai 
kiekvienam stalui.

Daug už mažą įžangą
Įžanga maža, bet už ją daug 

gausit. Proga sueiti su ilgai ne
matytais draugais, smagiai lai
ką praleisti, pasidainuoti, pasi
šokti. Nei nepajusit, kai bus 
laikas važiuoti namo.

Diena — sekmadienis, spa
lių 5-tą; vieta — Neffo svetai
nė, 2435 S. Leavitt Street. Pra
džia — 4 valandą po pietų. 
Įžanga — tik 35c. Ar busit? 
Lauksim! —Narė.

Bando Likviduoti 
Knygryšių Streiką

Policija tarpininkauja

Chicago Paper Hand’ers uni
ja ir Manz Corporation, 4043 
N. Ravenswood avenue, vakar 
pradėjo derybas likviduoti 
streiką, kilusį keletą dienų at
gal dėl algų. Jose tarpininkau
ja Chicagos policija.

Unija reikalauja pakelti al
gas 10% ir duoti jai pripažini
mą. Dabar darbininkai gauna 
tarp 50 ir 65 c.

Streikas paliečia apie 800 
< žmonių.




