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SUKILĘ SERBAI PAĖMĖ NELAISVĖN 650 
VOKIEČIU KAREIVIU

Naciai yra pasiryžę išnaikinti visą 
serbų tautą *

BERNAS, Šveicarija, spalių 
5 d.—Vokiečių karo vadovybė 
šiandien pasiuntė ištisą ka
riuomenės diviziją sukilu
siems jugoslavams malšinti. 
Operacijose dalyvauja dau
giau negu 12,000 kareivių.^

Prie žemės kariuomenės pri
sidėjo didokas ąviacijos skai
čius, kuris padeda sekti ir nai
kinti sukilusius serbus ir pie
tų slavus. t

Visa ši kariuomenė pamažu 
slenka per pietų Jugoslaviją 
ir artėja prie buvusios sosti
nės — Belgrado. iPakeliuje vo
kiečiai naikina visus partiza
nų lizdus. Vietomis vyksta la
bai smarkios kovos pačiais 
moderniškiausiais ginklais.

Sukilę serijai laimėjo kelis 
mūšius su vokiečių karo jėgo
mis ir paėmė nelaisvėn 650 
vokiečių. Suimtųjų tarpe ran
dasi 40 karininkų, o likusieji 
yra kareiviai.

Sukilę ^serbai pareiškė vo
kiečiams, kad jie šaudysią ne
laisvėn paimtus-v^oRTėčTūs, jei
gu pastarieR/nęMįiau^ šaudę 
nieko dėtus piliečius, kutfboš’ 
vokiečiai suirųinėja be jokio 
pagrindo. Serbai šaudys vokie
čius ir tuo atveju, jeigu vokie
čiai šaudys nelaisvėn paimtus 
kovojančius serbus. >

ROMA, Italija, spalių 5 d. 
—Aute PaVelič, naujai sukur
tos Kroatų valstybės galva, ve
da labai atkaklią kovą su su
kilusiais serbais. '

Per radiją Pavelič pasakė 
kalbą, kurioje patarė sukilu
siems partizanams mesti gink
lus ir nesipriešinti Hitlerio pa
stangoms įvesti naują tvarką 
Europoje.

Pavelič tvirtina, kad vokie
čių ir italu karo jėgos visišr 
kai išnaikinsią 1,500,000 serbų 
tautą, jeigu ši nepadės ginklų 
ir nesutiks bendradarbiauti su 
naciais dabartinėje žutbutino- 
je kovojfe.

Savo kalboje Pavelič zprisi- 
pažįsta, kad kovoje su serbų 
sukilėliais žuvo gana žymių 
naujai sukurtos Kroatų valsty
bės veikėjų, bet/ jis pabrėžė, 
kad kova su partizanais ir to
liau bus vedama.

Vietomis sukilę jugoslavai 
visiškai išardė susisiekimą ge
ležinkeliais ir nutraukė tran
sportą tarp Vokietijos ir Atė
nų. Vokiečių kariuomenė už
truks kelias ^savaites, kol' iŠva- 
lys Balkanus tilto partizanų. 
Sukilėliai gerai pažįsta kalnus 
ir sugeba išnaudoti vietos są
lygas. Be to, sukilėliai vartoja 
pačius moderniškiausius gink
lus. ' *

NACIAI NORVEGUS IŠMARINSIĄ BADU, 
JEIGU JIE TOLIAU PRIEŠINSIS

Griežtas Terboven 
perspėjimas

OSLO, Norvegija, spalių 5 d. 
—Nacių paskirtas komisaras 
Terboven šiąndien pareiškė 
visiems Norvegijos gyvento
jams, kad vokiečiai juos iš
marinsią badu, jeigu jie ir to
liau priešinsis okupacinėms jė
goms.

Arba norvegai vokiečių prie
šus skaitys savo priešais, sako 
Terboven, arba jiems gresia vi
siškas badas.

Jeigu ir šios priemonės ne
paveiks norvegų, tai vokiečiai 
Norvegiją įjungs į savo terito
riją.

Nacių perspėjimas 
švedams, švei

carams
OSLO, Norvegija, spalių 5 d. 

—Švedija ir Šveicarija dar pa
silikusios nepriklausomos, nors 
jos ir randasi vokiečių apsup
tose deri tori jose, pareiškė Jo- 
seph Terboven.

Šių kraštų atžvilgiu vokie
čių kantrybė gali išsekti, nes 
paskutiniu metu jų spauda la
bai blogai atsiliepia apie nau
jąją tvarką. 

t

Plutokratinės pasaulio jėgos 
visais budais stengiasi pašto-' 
t i kelią vokiečių progresui į 
“naują tvarką”.

Laivynas išgelbėjo 
sovietų armiją

MASKVA, Rusija, spalių 5 
d.—Sovietų laivynas išgelbėjo 
didelę sovietų armiją, kuri 45 
dienų laikotarpyje buvo suo
mių apsupta Ladoga ežero pa
kraščiuose.

Sovietų kariuomenė, pulk. 
Bondarev vadovaujama* suge
bėjo prasimušti per suomių 
jėgas, pasiekti Ladoga ežerą 
ir išsigelbėti.

Šių kovų metu sovietų karei
viams pavyko užmušti 18,000 
suomių kareivių, kurie bandė 
pastoti kelią rusams.

Rusai neprasimušė
- iš Leningrado
BERLYNAS, Vokietija, spa

liu 5 d.—(Paskutinėm dienom 
sovietų karo jėgos dėjo dide
les pastangas prasimušti pro 
Leningrado apgulimą, bet jų 
pastangos nuėjo niekais.

Rusai puolė vokiečius dide
liais tankų batalijonais, bet 
nepajėgė pramušti vokiečių'li
nijų.

Vietomis vokiečių kariuome
nė kontraatakavo ir paėmė 
kelias naujas pozicijas. Vokie
čiu artilerija apšaudė Kirovo 
(Putilovo) ginklų dirbtuves.

Amerikos ambasadorius 
Grew įteikė japonų premjerui 
prezidento Roosevelto atsakymą 
į Konoje raštą.

ANGLŲ. KARO LAIVAS TAISOMAS. BROOKLYNE

L' ■ ' ' NAUJLEN VjACMlD Telupnuu
Darbininkai Brooklyno Laivyno garduose taiso ■5,25'colių uanuoles. ant ang-

lų laivo, kuris tapo apgadintas Kretos salos kautynėse.

VOKIEČIU KOMISARAI ARDO ŽYDAITES 
VEDUSIU LIETUVIU ŠEIMAS

Prie Karo Muziejaus leidžia giedoti 
Tautos Himną

' LISABOSJAS, Portugalija, spalių 5 <h — Vokiečių komisa
rams įsakius visiems žydiškos kilmės Lietuvos piliečiams ap
sigyventi ghetto srityse, tapo išardytos kelios lietuvių šeimos.

Patirta, kad V. Krėvės-Mickevičiaus, Broniaus Steįicelio
(buvusio vidaus reikalų viceministerio ir generalinio konsulo 
Austrijoje), Eduardo Balbacho (Apeliacinių Rūmų teisėjo) ir 
advokato Ad. Vilimo žmonos apgyvendintos žydams skirtame 
ghetto, nes jos yra žydiškos kilmės.

Generolo Nagiaus pastangomis atgaivintos vėliavos nulei
dimo apeigos prie Karo Muziejaus. Kas vakarą 7 vai. nulei
džiama nuo Karo Muziejaus bokšto vėliava su Gedimino stul
pais. Vėliavos nuleidimo metu leidžiama giedbli Tautos Him
ną.V •

SEKRETORIUS HULL GRIEŽTAI PASMER 
KE NARLAIVIU VEIKSMUS ATLANTIKE
Tapo paskankintas 
..Amerikos laivas
WĄSHINGTON, D. C., spal. 

5 d. — Sekretorius liuli labai 
griežtai pasmerkė narlaivių 
veiksmus, kurie užvakar Atlan
tike paskandino Amerikos tan- 
ką-laivą I. C. White.

Amerikos valdžia yra pri
versta imtis priemonių savisau
gai, nes kitu atveju jos laivai 
negalės vesti laisvos prekybos.

Kiekvienas kraštas turi teisę 
gintis nuo užpuoliko ir Ameri
kos prekybos laivynas priva’o 
turėti priemonių apsigynimui.

Pagelba britams 
reikia teikti

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 5 d. — Sekretorius liuli 
tvirtina, kad Amerika privalo 
ir toliau padėti britams vesti 
karą prieš nacius.

Kiekvienas skandinamas A- 
merikos, britų ar kitos valsty
bės laivas kenkia šiai politikai.

Užpuolikai savo pranešimuo
se dažnai mini tarptautinės' tei
ses nuostatus. Jeigu jie šių 
nuostatų laikytųsi, sako Hull, 
tai neužpuldinėtų prekybos lai
vų Atlantike.

Nusižudė vežikų uni
jos veikėjas

K

Britui gavo 1914
lėktuvų

•WASHiNGTQN- D. C., spalių 
5 d. — Valdžios įstaigos pa
skelbė, kad praeitą menes 
Jungtinių Valstybių.' dirbtuvės 
pagamino ir įteikė britams 
1914 lėktuvų, i; i ■

Rugpiučio menesį, britai gavo 
1854 orlaivius. Praeitą mėliesį 
daugelis naujai pagamintų or
laivių atiduota Amerikos* ka
riuomenei.

Nepažymėtas orlaivių skai 
čius atiteko ir kitiems prieš 
nacius kpvojantiemą kraštams.

* ■ ' . ’

MINNEAPOLIS, Minn., spa
lių 5 d. — Grand Dunne,. veži
kų unijos veikėjas, nusišovė sa
vo bute.

/Dunne teismo organų buvo 
apkaltintas pastangomis nu
versti dabartinę Amerikos val
džią. Valdžia patraukė teismo 
atsakomybėn visą eilę trotskis- 
tiškai nusiteikusių vietos dar
bininkų veikėjų?

Nusižudžiusio žmona tvirti
na, kad mirties priežastimi bu
vo silpna sveikata, bet nė poli
tiški sumetimai.

Sužeistųjų pasikeiti
mas sustabdytas 

;NEWHAVEN, Anglija," spa
lių 5 d. — Britų ir vokiečių su
žeistųjų pasikeitimas sustabdy
tas dėl vokiečftj valdžios užtę
simo.

a Vokiečiai pageidaują, kad 
britai atiduotų visus vienos ka
tegorijos sužeistuosius, tuo tar
pu britai sutinka atiduoti lygų 
sužeistųjų skaičių/ f :

Pradžioje vokiečiai buvo, su
tikę su šiomis sąlygomis. Bri
tų valdžia neatiduos Hesso, nors 
vokiečių valdžia jo reikalavo.

Lozovskio žodžiai ti
kybos reikalu

MASKVA, Rusija, spalių 5 d 
— Užsienio vicekomisaras Lo- 
zovškjš tvirtina, kad Rusijos 
įstatyčiai gąyantuoją tikėjime 
laisvę visiems gyvėntojams.

Va’džia daboja, kad tikybi- 
ninkai, nedėtų pastangų nuver 
sti sovietų valdžios. Preziden 
tas Rsoseveltas teisingai supra 
to sovietų konstituciją.

Visi tie, sako Lozovskis, ku 
rię užsipuola prezidentą yra na 
cių draugai, nes jie nori pade 
U Hitleriui.

Myron Taylor, preziden 
to asmeniškas atstovas prie Va
tikano, vakar sugrįžo į Nev 
Yorką. šiandien 'jis tikisi in 
formuoti prezidentą apie save
keliones rezultatus.

Didelė Amerikos 
lėktuvų vertė

VVASHINGTON, D. C., sp 
5 d. — Britų /ambasadorius 
pareiškė, kad Amerikos or
laiviai yra verti tokio aukso 
kiekio, kiek sveria pats or
laivis.

Britų valdžia ir gyvento
jai labiausiai vert; na sun
kiuosius Amerikos bombane- 
šius, nes jie užduoda na
ciams stipriausius smūgius.

Rygą valdo Rosėn- 
bergo draugas

WASHINGTON, D. C., spa, 
ių 5 d. — Latvių informacinis 
biuletenis skelbia, kad dabarti
nis Rygos miesto meras yra tu- 
as Wittrok.

Jis savo .aiku buvo latvių 
pirkliu, bet apleido kraštą jau 
1986 metais. Wittrok tuo metu 
jau dėjosi dideliu vokiečiu.

Tvirtinama, kad Wittrok yra 
nacių, lyderio,, Rosenberg gimi
nietis ir draugas, todėl jis ir 
apo paskirtas Rygos meru.

Latviams draudžia 
turėti radiją

WASHINGTON, I). C., spa 
du 5 d. — Latviai skelbia, kad 
okupacinė vokiečių valdžia ne 
’eidžia Latvijos gyventojams tu
rėti radijo aparatus arba jo da- 
is. Radijo aparatui reikia tu
rėti specialus vokiečių leidi
mas.

Vokiečių karo jėgų viršinin
kas įsake visiems latvių gydy
tojams ir dentistams registruo
tis Rygoje.

Manoma, kad latvių gydyto
jai bus verčiami gydyti sužeis
tus vokiečius kareivius.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Rusų karo jėgos atstume vokiečius 21 mylią nuo Krymo.
— Vaka^ Washingtone mirė buvęs aukščiausio teismo tei-

sėjas Brahdęis.
— Brazilijos pakraščiuose du karo laivai smarkiai susišau 

dė. Manoma, jog tai buvo britų ir vokiečių laivai.
— Estijos pakraščiuose‘vokiečių karo jėgos staigiai užpuo- 

’ė ir paėmė Abruko salą. Sovietų garnizonas buvo užkluptas vi
sai netikėtai. .,./.. • \ y

—■ Serbijos sukilimas plečiasi ir vokiečiai priversti siųsti 
dar didesnes jėgas į kalnus sukilėliams malšinti..

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Italijos karo pra
monės centrus ir svarbesnius Lybi jos miestus. Lakūnai skraidė 
labai žemai* / ’

' — Alpinistai nepajėgė prilipti Velnio pilyje, Wyominge, sė
dinčio parašiutininko Hotfkins ir nežino kokiu budu galės jį nii* 
kelti. Viršukalnėj šalta. <
a — ęoebbels atstatė nuo ( darbo “lordą Haw-Haw”, sunacė- 
jusį britą. ' '?/. ? į t

AFL pasilieka teisę 
streikuoti

SEATTLE, Wash., spalių 5 
d. — AFL prezidentas Green 
pareiškė susirinkusiems unijų 
atstovams, kad ši darbininkų 
organizacija niekuomet neatsi
sakys nuo teises streikuoti sa
vo teisėms apginti.

Karo metu AFL darbininkai 
laikinai sutinka sustabdyti 
streikus, bet neatsisako nuo 
teisės streikuoti.

Green tvirtina, kad kongreso 
narių tarpe yra tokių, kurie no 
retų atimti šias teises. \

— Miglos metu Argentinos 
karo laivas Corrientes susidū
rė su kitu laivu ir paskendo.

—. Valdžios oro sargai per
spėja visus gyventojus, kad 
naujas uraganas artėja prie Flo
rida pakraščių.

Vilniaus viršaičiai 
tariasi
________ >

KARALIAUČIUS, Vokietija 
spalių 5 d. — Per įvykusį \’il- 
niaus apskrities viršaičių pasi
tarimą buvo plačiai kalbama 
apie mokykloms patalpų p6ru- 
pinium.

Susirinkę viršaičiai pasižadė
ję patalpas surasti. Vokiečiai 
nenop leisti pinigų Lietuvos 
mokykloms.
<Be^to, buvę, nutarta, .ka i 
technikinė -pągalba sugriautoms 
ar sudegintoms sodyboms at- 
statvti busianti teikiama nemo- I

: kainai.I

Ruošia planus Tau
ragei atstatyti

LISABONAS, Portugalija, sp. 
5 d. — Dabartiniu metu Tau
ragėje, kuri karo metu libai 
smarkiai nukentėjo, dirba keli 
matininkai. Jie ruošia planus 
sugriautam miestui atstatyti.

Kauno Karo Muziejuje visa 
laiką buvo Klaipėdos emblema, 
bet dabar ji nuimta. Tvirtina
ma, kad ši emblema nuimta pa
čios Muziejaus vadovybės ini
ciatyva.

Bolševikų laikais valdžia ne
leido jokių iškiimir prie Karo 
Muziejaus, todėl vadovybė ra
do reikalingu padaryti šią nuo
laidą vokiečiams.

Raštikis jaučiasi 
parblokštas

LISABONAS, spalių 5 d. - - 
Patirta, kad generolas R' š'ikis 
jaučiasi visiškai parblokštas ir 
apsigyveno savame ūkyje.

Generolui Raštikiui buvo pa
siūlytos kelios vietos, bet jis 
atsisakė jas priimti.

Raštikis blogai jaučiasi dėl 
jo šeimynos ištikusios nelai
mės. Bolševikai išvežė Rusijon 
visus tris jo vaikus, apie ku
riuos jokių žinių jis nebeturi.

ORAS
Debesuotas ir vėsesnis.
Saulė teka — 6:50; leidžiasi 

— 6:27.

“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.
............. ' ............... u u
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PROCLAMATION 0F THE RITCll C0MM1S- 
SIONER FOR LITHUANIA

(CDRRENT NEWS ON TB®
COMPILED BY THE LEGATKYNį

WASHIN.®T!ON, Dl C.)-
—.■■■■■L

Herr Heinrich - Lohse, the newly. 
appointed Reieh Commissioner, bę- 
fore leaving Kaunas for his n e v,' 
residence in Riga, issued a procTu-* 
mation, dated July 28> 1941, to the 
residents of occupied Lithuanim- 
Due to its importance as an hLs«. 
toricali doeument, vve have* tran.i- 
lated the proclamation ihto Engliėh. 
and submit it herev/ith in its- entire- 

x ty:
“Lithuanians! ,

“By a decree on July 17, .1941, 
the Fuehrer of thez Greater Ger
man Reich, Adolf Hitler, has ap- 
pdinted me Reich Commissar for 
the Ostland. The former free 
State of Lithuania (Freistaat Li- 
tuaen) is also inėliided in this 
territory. The Fuehrer has also,, 
by a decree of the šame date, ap
pointed Dr. Adrian von Renteln" 
Commissar General for the ilgiom 
of the former fjrėe Lithdbnian. 
State.. Dr. yon Renteln is re
sponsible to me, as the repre-* 
sentative of the Reich Govern
ment in the Reich Commissariat 
at Ostland, for the execution of 
all decrees and regulations 
the Reich Government and 
those issued by me. His own 
ders and regulations within
boundaries of this region mUbt 
also be carried out in cvery in- 
stance. - į /,

“First of all, I appeal to the 
residents of the regions south of 
the Dauguva and to those ,vvithin 
the borders of the former free 
Lithuąnian State to aid me vvith 
all your strength and resolve in 
my task to reestablish order and 
vvork in these regions. <

“Bolshevism thręatens entire 
Europe. lt was preparing' to at- 
tack Germany, lt has ijnflifcted 
most horrible vJouąds »upon*$oir 
If this enemy of^Jie world' havl 
stayed: among you a. fęw years 
more, naught vvould have re- 
mained of yourvproperty and na
tion. The bolshcvik leaders vvould 
have hauled you to Siberii, 
vvould have pillaged and. mur- 
dered you.

“The armed Kprces of the Ger
man people have routed the bol- 
sheVik world enemy at the cost 
of their ovfn blood; therefore, 
everyone vvill understand that 
vvith this the German nation has 
assumed the d uty and the right 
to arrange conditions in. sūch 

• a y^ay *that a simiihr peri! may 
never again menaee the traditions 
of the European nations and. even 
their very existence.

Those vvho during .the past 
tvventy years had promised you 
so much liberty believed that they 
had to carry on: their policies 
by manoeuvering betvveen the in- 
terests of the Soviet Union and 
the German Reich. Būt the mo 
ment the German Reich, mlnd- 
ful of its own intere&tsv with- 
dresv its influence from this re
gion, the fatality of this attitude 
in the full sense of these words 
vvas immediately proven to you 
all. It gavę the Soviet Union a 
chance to attack you vvithout re
sistance. !

“Heedless of all the harm done 
to Germanisrn and notvvithstand- 
ing all the attaeks made on the 
national-socialist German Reich, 
the Government of- the Reich wll 
striye in the interests of your 
vvelfare te assure you of vvork, 
bread and Progressive, develop- 
ment. Hovvever, the German Ad
ministration mušt insist that ai 
of its regulations- be carried out 
unconditionally, for they gerve 
būt a single purpose: the secur- 
ity of the country and the safėty 
of your lives. . / • . v

“The German administration 
• vvill enlist the cooperatian uf 
your representatives in the com- 

^mun uties aud tovvns whaiv neees- 
sary, it will invite trustworttty 
men of your nation through 
whom your wishes may be rfe- 
layed to the' Reich Commissau’, 
t ha Commissar General and tbe 
District Cbmmissars; and- rt wįfl 
permii you to form defonsiie 
unite -to* ^afeguard- your vvojik 
and life. 1 ęxpect that tUe,-entire 
population vvill eomply vvitfi rąy 
instructions . 30 that the Severe

woundfc also inflieted. upon y.ou 
by the tjolshbvik • enemy. of the 
world' cbuldi be hc^led^ Oniy then 
in the future will\ culture and 
well-»beiiig ^eVive, oniy then will 
you all be able- to1 live in peace. 
The German Reich gives you this 
possibility. It is now up to you 
to make ūse/ d£Ui.”7 l'

(Signed) Heinrich Lohse.

The above proclamation, in Lith
uanian and Germąn. Ipnguages, ap- 
jeated in the Lithuanian daily news- 
paper “J Laisvę” (No.. 32.), publishcd 
n. Kaunas,. 1. .:

Herr Lohsę’s decjaration obvious- 
ly is a typical dbeument represenr- 
ing the jVnįhAF order”; in > Europei 
.Its Įanguagę is that of a condescend-: 
ing conųueror. The declaration re- 
fėrs- to the sovėreign1 R’epublic of 
,Lithuania as a- former free State 
without any regard to the rights 
•and feelihgš of the nation. The de- 
claration speaks about orderį, bread 
and work, compulsory . work,. būt 
not a word about Freedom. The 
•Lithuanian’people cannot and Avilį 
not accept this arrangement as a 
permanent form of their futurei 
They certainly Avilį fight for full 
sovereign rights and independence.

Resignation of the Rroviaional 
Government of Lithuania.

• M M it***. w * * *• * * -

LITHUANIA UNDER SOVIET “PROTEC-
T10N” AND NAZI “LIBERATION”

. •»■» .-/X*.. CM, s . v.New Civil Service
Examinations

’ / - Z  —k
I ' SĖNK)R INFORMATION 
ci^Liai“ ..................$000 A
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I ^E.ĄIIOR INFORMATION 

’ciĮALJST ...... Š,800z A

• ASSOCTATE INFORMATION
C1AL1ST.    3,200 A

ASŠ1STANT INFORMATION 
'iCIi^LĮST' _____ _ . .
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Even ing shądovvs, 
,*/ Quiet « low— 
Over T^ėke ^ibhiįan^ 
)•_.< V^beįe ydųr^ąbme 
Yes— ? know!■
, Ov.etij.Laite. Miįhigar 

; Voiipes murmuvring/-
Soft and iow-*«

' Over Lakė Michigkri.
Say, whdtH-$ą^ not, 

Over Lake Michlgan.

■ In. the crest of a wave 
And: -įįlibvV' .>;;i5fejMbr.eį. .

■ My-hbt., i
Over. EatW ; sb /;;

| ■' f Fiianit'J?,.. SimcauskaSį

A<;
from?' (Continued from lašt issue)

■<*!'. ' • n ' ' '' ' 10h( June 25 and 26 the Red Ąumy 
Avas flteeitlg in disordėr.. On June 
26 the .'Lithuanian insurgente in 
Šiauliai opened a “farewell” fire on 
the plundering bolsheviks. By the 
time the Germans reached Šiauliai,; 
the- Avhole- tovvn was well in- the 
hands of the Lithuanian insurgents. 
Many Red Army soldiers vvere seen 
deserting the army ranks, discard- 
ing their rifles, changing to 
clothing and scurrying for 
shelter.

Massacre at Praveniškiai 
centration Camp.

the vičinity of Kaunas thero

(whichi existed in Bcrlih long be- 
fore the: present war, appealed to 
American Lithuanians to the, effect 
'that the r’efugee probifem has be- 
come insignificant in the light of 
the Lithuanian uprising and the 
German-Soviet clash, vvhich left the 
tovvns and villages in ruins, ren- 
dered women, children and the 
iaged homęless and hundreds of 
families dcported to the vvastelands 
of Russia. H e stressed the fact that 
after onc year of< Soviet occupation, 
Lithuania has been, left vvithout 
medicament and clothing.

SPĘ- 
Y^ar I!
SPE-
Year

_ 'į ' ' 6 '
Yes, HERMYN’S' annual' harn 

'dance “has,- eame įmd went”. yZąs, t 
.everybody happy ?. DidJ ev.ery jbody1; 
have a* good time? That’s vvhat 
they say and PIRMYN most sin- 
cerely hopes everybody really en- 
joyed a grand evening. There 
shoujdi have,j. heen..;mah^'. k 
from the 'hewM “Bpoittps a>f-Wisy”‘ 
dance that the Merry Widows taied 
to teach: the- audience. Wasn<tbtttati. 
fun? Some “stuf f ”, this gal Cobina.,

The second’ prize flpr : costumes 
went ^ęuigrlfe. af ...feębdk-^i 
Eleanair fittrcĮij, who are alįe^^i 
preparing. fbr our ne3tt eyeii^;, 
hope įi03fed the pūmpl@iį 
pie and big watermellon. ",

Brow Tamūlion and his giri f vien d; Į 
of the evening, Mary, rodė awayr 
vvith the first prize.

We mean rodė away. Bron and 
Mary rodė into the hall on a biciclė 
built for tw©' ai oM fashiobęd; 
one. They rodis, frpm . lOIatęuette 
Park,. hbfi&g. uj^’ alį I)hęį 
way to 87th and Their
costumeš were' somėthing: else again,. 
certair^į dėsėryij&į ,of ;tįįę Sūrtd&y 
dinner thė;y iiėcgived:—4Bron^ a/livei 
rooster' and Mary, a live chicken. 
So ended one more successful 
event,, thanks- to- our vary įeapablb 
sočiai ehairmani Eštelle Parker;

.y —X*— . ( ;■ .'<

Emma Asciila came to rehearsal) 
a vveete ago vvith some’ very fine 
nevv member iii tow. Hope you likę 
us, Aldona Grig, Evetyn Chereška 
and Aldona Mitchell. Nice vvork. 
Emma.

Joey Stankus, at lašt is bringing 
do.wri. a fėw of the very many 
friepds he has. Keep it/ip- Juozai. 
Yessir,Swe were all glad to wel- 
come Joe S'ergeda alias “alfe good’”. 
“Ale Fine kad jus prisirašėte.”

< < o —x—x—-
John Rukštala ds back and has 

.already bough/a^gtapd-nev/ Dodge. 
Next on the bro’gram-r-is Za . rnar- 
riage. Cbngratuiatibns Johnny, ,but 
don’t forget youKTfiirst.,?lbve PIR
MYN. : ... Z’’

. -x—x- .
Nov. 16th PIRMYN is going to

presėnt Carmen in Cleveland, in
the, Little Theatre of the Public 
Auditorium. More of this later..

Nov. 30th—Carmen in Chicago at 
the Eight Street Theatre.

.. . . \ ' —X—x—
PJenty of vvork ahead, so please; 

members, don’tx be lax>. Męn’s rer 
hearsal this Tuesday. Come and 
bring another man.

Big general rehearsal Friday; 
This means everybody. There will 
be a 10c fine for anyone eonjmihg 
in after 8:15.- Can’t say I didn’t 
warn

1

, 4

i (Compiled b y Lith .. Legati on in ?
! W^hgton'u4. .-./i

“The Changed Baltic” by J. F.

Reprinfed dj^pįn ■
graphical Magazine, vol. 56, No- 
vcdibėr,' T'y?

“The B:Utic Countries” by Jan 
Apse. . Tbpięį or thję.'-.^o- 

itmąnt senės. RublisJ^d‘;';by Phlleas 
Fublishing. Co. Ltd.,. 12/13 Henrietta 

:^t., Londbn W. C, England. Ptice: 
'..l/'• • ■ ■ • ■ ■ f' š ■

“Lithuania’s Plight”, b y Aithur 
.BroAvn. Am aii^cle ^hifch appė.aredĮ 
,in the “Catholic DigeSt” i n July, 
1'941, / . .-

*ŠENIOR

$.4^00 A

.......... 2,600 A

SPE-
Year
SPE-
Year

Born out of the June 23, 1941, 
uprising, the Provisįbnal Govern
ment of Lithuania, Avith Dr. J. Am
brazevičius at the head, requcsted 
Reith Commissar Lohse and Com
missar General von Renteln to give 
an explanątion *‘,of the situation 
created by the- Reich Commissar’s 
declaration. They were received by 
both CommissUrs to Avhom they ex- 
pressed the relbntless wišh- of the 
Lithuanian people to remain inder 
pendent masters of their homelands, 
and to reestabhsh good neighborly 
relations. 

’ ' t

When these efforts, failed, ProL 
Ambrazevičius sent a telegram. to 
Rcdchfuehrerė 

’ h t i * . * »» ■ .

Lithuanian viewpoint to j)im, būt 
his appeal bpought no reply. On 
August 5, 1941,. the Provisional Go
vernment was forced to resign. Pubr 
lic protest took place on- August 
10, 1941, tvheiį, once again, the 
people, soyely disappoinfed- over the 
German attitude; gąthered ih their 
Forum, the usual meeting place in 
front: of the National Museum,. as 
though seeking solace Of, enlight- 
enment on the nevvly dėvelbped siti-, 
uation. The members of the resigned 
'Provisional! Government- vvere there 
— they placed - a wreath oru. the 
Tomb of the Unknown Soldier 
while the people sapg the National 
Anthem, “Lithuania, Our Ėather- 

>land”; Then Dr.. Ambrazevičius 
špoke, urgjng the people not to de*- 
spair and not to lose faith in the 
undying idegl of piberty. The at*- 
mosphere was filled with cpiotion. 
.The <gathering' then was dispersed 
and the Lithuanian national flag:’ 
as well as a plautie, commemoratr 
ing Lithuanian rule of Klaipėda 
j Memel), were removed.. from the
War MuSeum by a German soldie^. 

! Swedish nevvspaper “Dagen Ny- 
heter” wrote:

’ ‘ f . i 4 - .... ... L, 4 .....

“The ‘ nevv Lithuanian Govern
ment vvhich declared the self- 
government and independence as 
a continuation of an independent 
statė of 1920-1940 exists no jnore1. 
Accdrding to dispatehes , from 
Lithuania, the Government ref 
signed after several unsuccessful 
attempts at. negotlationsi. with 
Reich'Commissar Lohse; With the 
resignation of this Provisional 
Government disappeąrs the lašt 
institutroh vvhich served as a • I
reminder of the self-ruling of 
Lithuania. At the šame time, ac* 
cording to. infprmation from Kau
nas,. the singing of the. Uthutui- 
ian National Anthem. js forbiddėri 
as is the displaying of the Lith
uanian National Flag ((yellovv) 
green and red).”

v '• . - u ■ ■ ■•'•-J

Members qf the Provisional Lithįj.v----- r .--j— -- ;
uanian Government, vvho rėsignėd the- Rbosevelt-Ch^rchill ėfght pomt

a. f .1 t • 1 ' A 4.14-* 4* a za za I ra za 4> { zx !"■» zaa r 4-4" za a a4-

Hi’tler statlng the

l -(
Keistutis Chorus 

Neivs

J CHEf- 
$5,600; A Year

RESEARCHl (CHEMIST 
: ' . 4,600) A Year

RĖSEARCĘ: CHEMIST 
t $3)800' A 
RESEARCH 
U..... 3i2OO ~A 
RESEARCH 
.j..... 2,600, A

civilian 
a safe:

Year 
CHE-
Year 

CHEr .
Year 

ĮAshpye' place. of emplbyment at 
Waehington,. p;, C.

' 'JlUNTOR. STĖNOGRĄPHiER .......
' .■'•a-/. $1,440 A Year

JiUNIOR..IMT:-.;... 1,260 A Year 1 
Abov.ę plaėe Of employnient, Field-

ŠbryiGe,. Hlinoiš. and ; . Wisconsin.•; 
Open to Men Oniy. l-'ile applica- 

’tioną, ^bgt Office Bldgi, Chicago, 111. 
į .^ENrOR ĖĖUEPRiNT OPERAI- 
w.,   . $1,440 A Year

jUNIOR BLUEPRINT OPEĘAT- 
’OR i,260 A Year
;.<Si£KLOR PHOTO8TAT OPERA'f- 
įO^ T04O> a Year

įJiUNlOR FHOTOSTAT -OPERAT
OR ............ . L,260 A iear

’ -Above pihce- of employment, I'ield 
Service, Michigan, and Wisconsin. 
File appličations Chicago Post Of
fice Bldg., Chicago, III.

ALPHABETIC CARD PUNCII 
OPERATOR .. .u....... $1,260- A Year

UNDER/CARD PUNCH OPERAT
OR .................................1,260 A Year

As above for place of employ
ment and filing- of appličations.

CHIEF ENGINEERING AID ...
$2,600?. A Year 

(PRINCIPAL ENGINEERING AID 
A Year 
AID ..... 
A Year 
AID ... 
A Y e^r 

ASSISTANT ENGINEERING AID 
. 1,620 A Year

, Place of employment:. Varmus 
FederaI Agenėies in Illinois, Mi- 
chigan and Wisconsin. File appli- 
cationS) Chicago Post Office Bldg. > . •

PRINCIPAL ^CLERK (Field Ser
vice) ............ $2,300 A Year

, SENIOR CLERK (Field Service) 
2,000 A Year 

■ ASSISTANT CLERK (Field Ser
vice):.... ......... u..*.-.-.;..,. 1.620.' A Year

•> Y^lace of ■ employment ae above, 
also filing of applięations. . t ■ i ( .• ' ' • i \ J • •

PRINCIPAL STOREK-EEPER ....
- > $2,300 A Year

ŠENIOR STOREK-EEPER ..........
;. J2;000 A Year 

SENIOR STOREKEEPER ..........
-........... 1,800 A Year

. ASST. STOREKEEPER .....r
. ... 1,620 A Year
JUN1OR STQREKEEPER ...........

1,440 A Year 
; Place of employment and filing 
of appličations iii field a& above;

JUNIOR PHYS1C1ST 1.................... .
$2,000 A Year

AGRICULTURAL
$2,600 A Year

AŠSOC1ATE 
MIST ........
Z ^SISTANT 

,’MIŽST ............

Con- Churches Robbed. .

1 ‘Have you Heard???
Do you knovv ^?????

■ Well, the Lithuahian Keistutis 
Chorus is giving their second an- 
nual1 dance . Satuu^ay, October , 11, 
1941 at Holly vvoocj, hm, 241'7 West 
43rd Street.

This ■ merr.y ęrowcl promises good 
musiė, foodv Ahd 'dVinfcd for all; vvho 
attend. Young'vaiidi>.61d are invited 

'įo. Come. tį9. ,tb^ fair, 'Yhope-. they 
ėan dance a vvaltz, n polka,-. or 
'jittęrbug, /or* thei’e will be music 
4o- please everydnę.

Tickets may be obtained from 
any of the elioristers -or at the

i i , . • 2,300
SENIOR ENGINEERING

/.- 2,000
SENIOR ENGINEERING

1,800

y°u- :7y- V. >
Minnie Haha, štili ’subing

Skyfirie
1 hitįehed my spirit to- a Avild horse 

in the night-t - 
Chasing. ghost shadoAys and goblins 

By mobnlight1 and- ’starlight.
>Tb the North and the South, 

and' the Wcst. ■ 
ghost shadovvs: and 
;. < .goblins

And tjie East
— Chasing

Ali’ the night
On a vvild

througli
and spirited ' horse.

Frank P. Sarkauskas.

Matulionis, Dr. Darnusis, PV. Vai
nauskas, vDr. J. Pajaujį^ M. Mac
kevičius, . Dr. K. > Vencius, Picof..' B. 
,Vitkus, V. . Landsbergis, A.. Navikis 
and R. Skipitis. 4

Three;. merųbers , of the resigned 
ProvisionalGovernmeht: Prof. B. 
Vitkus, J. Matulionis, M. Mackevi- 

,čius, were appointed, tyy Commissar, 
von Renteln to important postš in' 
advisory capaeities — Avhiėh theyf 
refused.

• * r >* **'*!»• 1 *

Študents Chteer Rooseveit-Čhurcrtil/
DeclhratioiL

• ■ '• jr' ' ■’ ; '' /
Aėcordirig to infonpation. just re- 

ėeived from' free Lithuatnan šaur- 
ces, the students of the Uhiversity

Kaunas /staged a demon^trationi 
to protest the usurpp;titii«

and to ekprbss their šympathy Avith

Atlantic declaration, They attempt- 
.ed ..to reaoh tUe Tom> <rf '.the« Uh^. 
knovvn Soldierr at ’the \Var MiUeeuflr ^ 
būt were dispersed by German 
guardsmeri.

any of the 
door,; /

Remember
EVENT: LitJiuajlian Keistutis 

.Chorus Seęond An- 
nual Dtuice , .

_ 1lolfy wood Inn, 2 117
«'• ‘ ■ \\V. 43bd' Street
TIME: October H, 1'941 at 8:00

P. M į .. »|i>

PLACE

■t

. Aldutė
i ..Ui . ..į

old 
and 
ob- 
by

In 
was a concentration camp, Prave- 
niškiai, in which about 500’ pcasants 
were confiiled because they had. 
not delivered the imposcd requhi- 
tions to the Soviets. On June 26 
Severai tanks loaded with GPE men 
:arrived at the camp. The feader of 
this executionist unit dbelared that 
jali the prisoners were German sym- 
pathizers i and bolshevik eriėmies 
and as such they mušt die. The 
machine guns immediately opened* 
fire on 
•Some of them tried to run away,. 
'būt Avere moAved down by the gun- 
fire. Even the prison> guards of the 

,’camp Avere not spared. GPU men 
then entered the administration 
building, dragged out all the in
terns and lined them up against the 
fence Avith’ their handis up. Among 
ithe interns were Severai Avomen, 
one of them pregnant, and another 
with tAvo. young daughters. No mer- 

,cy Av.as shoAvn even to them. After 
the first salvo, all fell to the 
ground: the dėad, the injured and’ 
the survivors who pretended to be 
deady būti the 
satisfied Avith 
hand grenades 
the dead' and 
veral Rėd agents 
checked' the mass of carnage. Any 

' unfortunates; w.ho shoAved signs of 
. life received additional buliets. or 
were bayoneted.

Out of 500' interns in this camp. 
,only about 60 Avere able to save 
themselves, although some of them 
died later of injuries. The Lithua
nian ncAvspaper “Ūkininkų Patarė
jas” (The Farmers’ Ajlviser) has 
jDublished fivd pictiires of the 
scenos of the horrible episode.
The significance of the Lithuanian; 

uprising.

Because of the suddenness of the 
Soviet invasion of Lithuania o n 
June 15, 1940, the Lithuanian go- 
vernment Avas caught unprepared to 
offer effective armed resistance. 
.This seemingly docile submission to 
the ihvading tyrant hurt Lithuania’s 
national pride. The army’s patriotu; 
and professibnal feėlings suffered 
greatLy. The spirit of resistance to 
the regime of the inv.aders was. boru 
immediately and mounted daily. 
Būt it Avas the new vvave of So- 

'viet pogroms against the loeal pop- 
ulatioji (June14-18) that was di- 
rectly responsible for the uprising. 
The Litliuanian revolt, therefore, 
stand.4 as a condemnation of bol- 
shevistic terror, o f Soviet Russia’s 
land grabbing and its sovietization 

ipolicy. lt was an ,instinetive reeoil- 
(ing from- foreign domination. lt in- 
dicates that any foreign invasion, 
from Avhatever source it may come, 
has no chance for success. The fact 
that the Lithuanian revolt against 
Soviet invadėrs nearly coincided 
with the German march against the 
Soviets does not make the Lith
uanian uprising a German. affair. 
The uprising of June 23, 1941, was 
fundhmentally a determined efiort 
of the Lithuanian massės. It Avas 

-a desperate cry for freedom, plain- 
ly demonstrated by couatless ex- 
amples of heroic patriotism and un- 
selfish sacrifice.

' Appeal to Lithuanians abroad. 
»’ ' ■ ■ ■ . , . ,

. Mr. R.. Skipitis, President of the 
Lithuanian Society in Germany,

V- IZll •

the defenseless interns.

<

. The bolsheviks stripped the 
Lithuanian Roman Catholic 
other churches of all valuable 
jeets. The explanation givcn
some of the bolsheviks for this deed 
vvas that the objeets were needed 
jfor the “bezboznik” (atheist) mu- 
seum in Moscovv.

American Lithuanian Activities.

The .xi9th anni.versary. of rocog- 
nition of Lithuania- de jure by Pre
sident Harding on July 27, 1932, 
Kas commemorated in numerous 
Lithuanian colonics in this country 

:and special programs Avere arranged 
fbr this occasion. .The gratitude 
vvhibh the Lithuanians feel towards 
,this Country for its stand. ori the 
ųuestion of independence of small 
nations was emphasized in each in- 
stance. Commemorations werc held 
in Boston, Brockton, Mass.; Pitts- 
burgh, Pa., and other cities.

pro-
Ha’l 
coni-

Latvians,

exeeutioners„ not 
sueit’ results,. thrcvv 
into the heaps of 
vvounded. Then se- 

with bayonets

In Boston, Mass. a special 
gram vvas arranged in Faneuil 
by a committee vvhich was 
prised of Lithuanians,
and Estonians and headed by Mr. 
A. O. Shallna, Lithuanian Consul. 
The State and Muniripal officials 
took part in the eveijt. From the 
resolution adopted by the parti- 
cipants, vve tjuote the follovving ex- 
tract:

• <-n: •• ■ •'“Be it further resolved that 
we, the members of the Baltic 
American Society of New En- 
gfand) endorse the policy of 
Presjdent Franklin Delano Roo- 
sevelt of effective aid to the 
endangered democracies- and of 
the restitution of a frec asso- 
ciation of independent statės

Jncluding the Republi^s of E’s- 
tonia, Latvia and Lithuania.“
A local newspaper, “The Boston 

Traveler”, in its editorial of July 
25, 1941, echoed the Baltic 
can ceremony i n Boston 
folloAving lines:

Ameri-
on the

“A. Golorfiil .ceremony 
take place at Faneuil Hali on 
Sunday. Americans of Estonian, 
Latviai!' and Lithuanian. extrac- 
tion will unite in a pledge of 
undying allegianee to the dc- 
niocratic princlple, preserved 
here, būt temporarily lošt in 
tlieir native landis.

“The Baltic statės, likę Hol- 
land and Belgium, are in a 
gcographically tragic plight. 
They are caught between the 
upper and nethcr millstones of 
two great poAvers, Germany 
and Rlissia, They have the* sea- 
čoast and the harbors vital to 
Berlih and Moscow.

“The peoples of the- Baltic 
countries are neilher Nazis nor 
Communists; they are Eston- 
ians, Latvians and Lithuanians. 
They know that the political 
integrity of thcir lands is pos- 
sible oniy with the triumph 
of the democratic principle.

“Americans of Baltic descent 
are tioubly devoted to the prin
ciple of democracy,. as devoted 
American citizens and as de
voted descendants of races that 
did not lose the love of free
dom under centuries of op- 
pression.”

vvill

> : ■ • ' .it ' I... e. ■ ;
The next 365.days wind. up tbe 

first dėcadė of jį.tl.C. history. Tdly 
turning the .pages bf the nine 
chapters ąlready ! com^letedv we 
pause here and there to lighfly 
reminisce .. Yes,( behind. us are 
rich fruitful yęąrš—the club grew 
in size and scOpe ancL thUs soon 
realized1 some of lts: earty ambitions. 
Būt hovvever. pleisant to baskr i n 
the warm light ,.q$ su.Cęeąs, wę- re- 
call most often the cloiidy * spots: 
those little trials, mištakes and 

i even, Tailures, for truly, these have 
heiped us- becęime more matūra in 
attitudes, ideas, and, more cautious 
in actions.

At the annual meeting held lašt 
•month at International House, the 
• L.U.C. inau^urated a- nevy slate of 
ipfficers to hė(ad the club for this 
’ithe big yėŽr. .

Albert Dri^bĮ- ąuceėeds Charles 
Rusackas;;as ' preslclent. Victor Krau- 
.ehhnas takęs the :viee-presii- 
.dentij’s offięe^ Aldpna Grabas, steps 
into the secretary’s positibn, Blanche 
Ke?es takęs over Al. Dri^ofs forftie-r 
post as trėndUret) wh-i'lė' Bob Pet- 
.raitis'..*w ifiife. Stftn .Drigdt’s dld 
post a& Sergeant-nt-arms. >

if m this year,, as. in the past, 
the L.U.C. wilL a^gaih Lava thė eh>- 

'thusiastio-/• 1 of Lithu-
ta^d^Y^kapiimiipftsį -it .be . ą .e..,
most pro^tsgingį.year-^-ai 'fįtting' ome . Elevator Operator, $4.48 to $5.12 

iipst; historic de-
\ B.B.S. Place of eniployment: Ordinance

• AŠS1STANT
STAT1ST1CIAN
‘ ;jęNI0R AGRICULTURAL STA-
TLSTtClAN .4....:........ 2,000 A Year

CHIEF ENGINEERING DRAFTS- 
MA’N . ........ ...... .......   2‘,600 A Year

PRINCIlPAL ENGINEERING 
DRAFTSMĄN .i.......... ,2,300; A Year

SENIOR ENGINEERING DRAFT
SMAN .....  2,000. A Year
?,$.ENIOR ENGINEERING DRAFT- 

‘HM‘AN ........   1,800 A Year
ASS13TANT EN G I' N E E R I N G

YearDRAFTSMAN 1,620 A
M ASSISTANT OBSERVER IN 
TEOROLOGY .......... $1,620 A

SHEET METĄL WORKĖR 
$6.80 to $7.76 A.

FJace of, employment — Ordnance 
Service, \Var Dept., Rock Island 
Arsenai, III, 

'' . (. ' T,' .* ■ . ’ ’ .
, Sęruoc Carpęnter, $M»p A Year 

G^Tenter ........7....... 1,680 A Year
1 'MeelUnic’s Heiper .... i,320 A Year 
b • Place; of employnient: (juarter- 
mastei’ Corps, War Dept.. F t. Shie- 
nidan, 111.

. \ -t:. f/.- U . '■

ME-
Year

Day

aut our.to, round 
caae. ace of employment: drdiiance(Tb be continued)

after hpnorafrly yendeavorir.g ta 
achieve the, impossible; ^o wln free
dom from the Nazis, were: CoL K. 
Škirpa *— jtyehiiar, J. Anibrii- 
zevičlUs ’ •— deputy premier, J Gen. 
St. Raštikis,' Gol. A. Šlepetys, T

u ; ... ■ .......... . ,■ *.. ■1 •. ♦ > > .. j <.
Service, War Dept. Rock Island 
Arsenai, Įll.

• *;; 3 : .... . 1 r' n ■
, Steamfitter, $7.20/ to 8.16> A Day 

Pręduetion Assistant (Estimator >, 
$0.36 to 14.16 A Day.

<
Patternniaker (Wbod), $7.36 to 

,00 jL Day. .
r Above 'place pf employment, Rock 

’lsland Arsenai, Iii.

BUY 

VMiTBO 
STATYS

SAVUKM
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Collegians Can Pick 
Jobs-Part-Time 
Work Plentif ui

Baltic-American
Society Resumes 
Meetings

way To Elect New Officers •
WASH1NGT()N, D. C. — First 

Fall meeting of the Baltic Ame- 
I rican Society of Washington, D. C. 
■ was held on Monday, Sept. 22nd in 

Student House, 
N. W. Mr. Otto

It’s easy to wę>rk your 
through college, beginning this fall, 
and you don’t have to sėli maga- 
zines, although you can if you 
vvant to.

You don’t even have to wąsh' the International 
dishes, although you can wait on 1708 N. H. Avė., 
tables. You don’t have to svveep s. Beyer, president of the Society 
the floor, although you can straigh- presided and 
ten stock in a stoekroom.

There’s po 
any boy vvho 
cation should 
according to 
head of the 
De Paul University.

There hasn’t been 
chance in 15 years for a 
to get a part-time job 
to pay. college expenses.

“Can’t Fili the Demand”.

į presiuea and nominated a com- 
| mittee to draw up a slate of no- 

financial reason why minees for eleetion at the October 
wants a college ėdu- meeting. Number of resojutions 
pass it up this year, were also presented and discussed. 
Dorothy Dockstader,1 it was decided to vota on ' them 

placement bureau of aį ^the next meeting which will 
| be held o n dct. 20.

Peršons of Baltic extractions de-
a better 
freshman 
sufficient to i°in the Society should

j get in touch with Miss Amelia Re- 
gutis, 1324 Harvard St., N. W. or 
Mr. Reino Luomą, 2637 Conn. Avė., 
N W H V SThere are so many .part-time; • ’

jobs being offered young men of 
freshman and sophomore age,” 
Miss Dockstader declared, “that 
we can’t possibly fili the demand. 
There aren’t enough students.”

There’s been a gradual about- 
face on the part of employers in 
the lašt two years, Miss Dockstader 
said. Where they had been only 
courteous about listening to the 
placement bureau’s plea for jobs, 
they are novv calling up everyday, j 
asking for boys.

One employer vvanted to put a 
desk in the placement bureau dur- 
inf registration week and put a 
personnel man there to hire col- 
ledge 'students. This couldn’t be 
arranged, būt efforts vvill be made 
to fili that employer’s reąuests.

‘If He’s Not Choosey.’

Hull House
Symphony
Orchestra

vvho 
v/ith 
Cin- 
New 
and

TEISIAMA UŽ 1925 M. ŽMOGŽUDYSTĘ

y

Bil

is

. NAUJIENŲ-ACME Telophoto
Mrs Emma Tyree, 52 m., iš Sacramentb, Cal., tei

siama* Minneapoly už antro laipsnio žmogžudystę, kuri 
įvyko 1925 metais. Tada paslaptingu budif rastas nu
žudytas Rev. Knute Birkeland. Su Mrs. Tyree matosi jos 
advokatas.

Dovid Einhorn

Padavimas Apie Pasėtą Grūdelį
dom, papuoštom pušų šiškom 

i, — jos ėjo 
visais keliais, dainuodamos pa
vasario dainas.

Senose egiptiečių šventovėse,

mėlynuoju, laisvuoju dangumi, 
jie apmąsto didžiojo stebuklo 
liturgiją, gyvybės laimėjimą ko
voj su mirtim.

• Nuteistas mirti 
Pragos meras

“I can say that if a young man 
isn’t afraid of work and isn’t choo
sey about the kind of work he 
gets. he will have no troųble work- 
ing his way through college next 
term,” Mis Dockstader declared.

A department store wants 40 
\ men. A bank wants 20. Shoe sales- 

men are needed. Loop hotels are 
offering jobs. Mail-order houses 
need clerks. There are ushering 
and restaurant jobs.

Some of the hours are from mid- 
night, tę 8 a. m., some ,from 4'iin 
the afternoon to 12. Some pay as 
high as $75 a month. S|ioęf są|-ąs- 
men ’gėt from $6 t6 $14 on Satur- 
days.

ANGLYS ŠK7V?YKLŲŠ 
U 2G AN RDl NIM AS GARANTUOTAI 

I.iberaliiH krecIltHH—Imkite laiko kiek tik 
Z RelkK!

We«t Vi’-gln’a I.nmn—Sh.»veled Tonui 
l’oenhontaa Mine Rjm Tonu?
W. Kentneky 1 Stoker Nut Tonui 
South IHnolu Stoker Mldgetn

Tonui 
Superha III arba Intl. Lurnp, Eg% 

arba N»’t .................. Twitl
III. Seroeninjn 1 '/į” ................... T nni
VI.mom Kalno* 6-tonų klekini ar (langiau. 
ANGLIŲ SAMUELI \I GALIMA MATYTI

MI SŲ OFISE
SUPER COAL CO

53 W. JACKSON BLVD WEB«ter 4422
.....  Į II I

$7.1)5 
$8 2% 
$6.25

$6 25

$4.95

Resumes Rehearsals Thursday
I

The Hull-House Symphony Or
chestra announces that it vvill re- 
sume rehearsals Thursday evening. 
October 9, at seven-thirty, at Hull- 
House. The orchestra is to be under 
the direction of Arthur Zack, 
has recently come to Chicago, 
a record as conductoc of the 
cinnati Civic . Orchestra, the 
Orleans Symphony Orchestra,
the Oklahoma State Symphony Or
chestra.

Mr. Zack is sure that Hull-House 
is the place to build a great music 

j lovers’ orchestra, made up of those 
vvho have not yet become profes- 
sionals, those vvho have stopped 
being professionals, and those vvho 
have alvvays 'played only for 
love of it. Its slogan—“Play 
your ovvn pleasure; play for 
pleasure of others.”

Players Invited to Join.
An invitation to join the. group 

is extended to- all players of or
chestrai Instruments. '

The Hull-House Symphony Or
chestra vvas formerly eondueted by 

į Herbert Butler and its personnel 
■ made up of Hull-House Music School 
pupils—and professional musicians 
—and it achieved a respected place 
among the serious young orchestras 

i o f this city.
Hull-House Music School is 

happy to announce that tvvo 
tinguished teacherę of bras.s 
vvoodvvind instiuments vvill 
at Hull-House for the usual nominal 
fees.

the 
for 
the

also 
dis- 
and 

teach

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. DR-O B’.aszczynskio• Gyduolės gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perd^- 
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

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir (ai apsirūpinęs. Statyki
te, remcntuokite 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. C AL. 4118

BERLYNAS, Vokietija, spa-j 
lių 3 d. — Otokar Klapka, Pra
gos miesto meras, šiandien ta^ 
po nuteistas mirti.

Jis priklausė prie sąmoksli
ninkų, kurie norėjo nuversti 
vokiečių valdžią ir paskelbti Če
koslovakijos nepriklausomybę. 
Klapka dėjo pastangas įtrauk
ti į sąmokslą kitus savivaldy
bės tarnautojus.

Paskutinės žinios sako, kad 
gestapo padarė naujų areštų 
Norvegijoj.

Argi grūdelio stebuklas nepa 
ifašus į tų milijonų stebuklą 
kurie išeina jį stebėti? Ar pro- 
letariatas ne tas Oziris, Dioni
zas? Argi jis ne panašus į Dio
nizą, darbo ir kūrimo dvasią? 
Argi jį, kaip Ozirį, nesudraskė 
į gabalus ir neužkaąė žemėn? 
Ar iš užkastų sąnarių neišaugo 
stebuklingi medžiai? Argi jis iš 
nukryžiuoto, iš išniekinto su 4
erškėčių vainiku ant galvos ne
prisikėlė vaduotoju, laimėtoju?

Ar ne panašus proletariatas į 
tą grūdelį, kuris, gulėdamas že
mėj ir čiulpdamas iš jos kruti
nės stebuklingus syvus, perskė
lė savo kapą ir išėjo į laisvąjį 
pasaulį? Argi proletariato lai
mėjimas —ne' laimėjimas gy
vybės kovoj su.mirtim, argi tai 
ne naujasis žmonijos pavasa
ris? Kartu su proletariatu žmo
nija nudraskė mirties drabu
žius nuo pavasario dievų ir su
grąžino jiems pirmykščiąją jau
nystę, sugrąžino žemei linksmu
mą ir dabar tų dievų — kūry
bos ir darbo, meilės, laisvės ir 
teisybės dievų — niekas nebe- 
išdrys apdengti juoda gelumbe, 
niekas nebeišdrys pakeisti jų 
auksinius ir žalius rubus, o am-• • • • • ’ žinąjį gyvenimą ir nuolatinį pa
vasarį iš žemės. į dangų išvyti.

— Turkų valdžia uždarė kon
centracijos stovyklon 37 sovie
tų jurininkus, kurie įplaukė į 
turkų uostą. Manoma, kad so 
vietų jurininkai buvo nariai vy- 
je, kuris tapo paskandintas.

Garsinkitčs “N-nose’

L1N0LEUM Paklojant DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas<

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

Visų Išdirbvsčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 5015.

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 nP’nų RvlO. 9x12, 
$12, $18, $24 iki $49(iyierio. ifi ki. o perba

dę nrai.ii, k ilp pas> 
paties dn'manto.

taktika šildyti geros rų^ies, 
sųžiningis verb’he'-, su aiškiai 

kalnoin’s, išlaikė kvotimus 
Mes dn’mr parduodam dal- 

pirmųlų p:; t enk i n t-, j knstumerlų 
ir anulams.

musų šaunių 
į akmenų, įdėtų | nau- 
rėinclius. Nedaroma spau-

JŪSŲ .
RAKTAS
Patenkinančiam 
dalinanto pirkiniui.

PaHir’nkiniHK
t", ve tau t* k o pat 
rinklinriH 

O ir R. 
tik a < Ir 
pažymėtomis 
per 31 m-t’ih 
inantUH 
Htinamo

Athilankyklt ir apžlnrėklt 
rykhiotę da'llų 
JhuhIu Htvl'.;j i 
t.lino pirkti.

da
rykite

Charge
Acc’t

CHECKERCLEANER 
WAREHOUSAštriu arklu sudrasko jhodą, 

paslaptingą krutinę ir a atvertą — sėklos<simboliu 
kapą įdeda grūdelį, paskui jį 
užkloja drėgna, šalta ' žeme ir 
palieka vienut vieną tamsiame 
kape. Ateina stebuklingoji pa- tarp vėsių šešėlių ir iškilmingo 
vasario saulė, aplieja juoduo- Nylo bangų šniokštimo, nuo 
sius laukus šviesos jura, jutf-1 tautos pasislėpę, šventė Ozirio 
duosius laukus, apsėtus milijo-1 žyniai, atlikinėdami paslaptin- 
nais grudų, 
spinduliais į kapus ir tada įvyk
sta vienas didžiausių stebuklų—

Numirėliai prisikelia.
Iš juodo kapo iššauna links

mai į pavasario saulutę švelniu, 
žaliu apsiaustėliu apsidengęs 
užkastasis grūdelis, dieną po 
dienos tarpsta ir paskui pavirs
ta marga gėlele — linksma bu
simų vaisių ir naujų sėklų pra
nešėja. i ,,L

Tai didysis įri^Ikėlfnio iŠ nu
mirusiųjų stebuklas — gyvybės 
laimėjimas kovos su mirtimi.

Užlietas saulės spindulių, ■ at
vertom akim, stovi žmogus prie 
atplėšto kapo ir mąsto apie ma
žąjį stebuklą, kuris įvyksta mi
lijonais visokių pavidalų visame 
pasaulyje. Po jo kojomis atsi
veria kapai ir iš kiekvieno ka
ilelio iškyla prisikėlęs numirėlis. 
Ištisos tautos išsilaisvina iš sun
kaus žemės spaudimo ir kyla- 
į dangų, į didįjį, mėlynąjį, lais
vąjį, begalinį dangų...

Tai gyvybės šventė, pavasa
rio laisvės šventė.

Tai didžiausias, tauriausias 
stebuklas, kurį žmogus mato 
gamtoje.

Ir žmogus įpynė tą stebuklą 
į gražiausius savo' padavimus, 
apdainavo jį kilniausiomis dai
nomis. O paskui savo dievu pa
darė.

Prisikėlusio grūdelio stebuk
las virto visų tikybų pagrindu; 
grūdelis pavirto dievu. Pavasa
rio misterija — tai visų tikybų 
misterija. Kad ir kaip tamsu se- 
pose bažnyčiose, kad ir kaip šal
tai kvėpuoja rustus pilioriai 
kad ir kaip šiurpulingai žiuri 
liesi šventųjų veidai, kad ir 
kaip ten trošku, kad ir kiek pil
na mirties šmėklų — iš visų tų 
tamsių šešėlių gyvai' ir vaikiškai 
juokiasi padavimas apie pava
sarį, padavimas apie dievą, ku
rį nukryžiavo j o, užrakino į ka
pą, ir kuris paskui iš juodojo 
kapo į mėlynąjį pavasario dan-

* 1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gaso bilą

Olsen k':,'S.
ir 

fiefit.
vaka
rais

6446 So. Halsted St.

roN/c

Wear
..••■■u.- 

DID^' 
htint
BOIV

EbannPirmoji gegužės — tai laimės 
šventė, tai laisvės ir darbo ti
kybos šventė.'

Gypsy.
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg naujų 
už keletą centų. 26-os 
spalvos. 10c—3 už 25c

įsiskverbia savo’gas ceremonijas, didžiojo dievo 
Ozirio prisikėlimą, kurį jo bro
lis buvo į gabalus sudraskęs ir 
paskui slaptai visose krašto ša
lyse užkasęs. Ir kai Ozirio se
suo Izida atėjo kapų ieškoti, ji 
juos iš medžių, išaugusių iš kū
no sąnarių, pažino.

Ar tai ne padavimas apie už
kastąjį grude’į, ąy tai ne pava
sario misterija, materija, pasau
lio prisikėlimo, ainžino gyveni
mo ir nuolatinės'plėtotės?

Pradedant7 senųjų egiptiečių, 
graikų likybomiš ir baigiant 
krikščionybe, visose 
gludi šis padavimas, visur įžū
liai ir auksu spindi pavasario 
bei gyvybės mi'ste’rt'jtu 1

Oziris, Dionizas, Kristus, — 
tai vis vienos grandinės žiedai 
gyvybės padavimo grandinės, 
pavasario grandinės. ‘

Liūdnus amžius pergyveno 
žmonija, amžius vergijos, krau
jo -.troškimo, barbarizmo, karų 
ir užgrobimo. Senas linkmasis 
pavasario padavimas apsigaubė 
liūdnais mirties* ir siaubo dra
bužiais. Visokie kunigai jį sa
vo reikalams palenkė, paslapty
se suvyniojo. Mirties padavimas 
pavergtoj žmonijos sąmonėj 
nugalėjo gyvybės padavimą, ir 
asketai, nukankintieji, šventie
ji, mirties giemeinis ir kaukuo- 
lėmis apsupo naujagimį. Reikė
jo nuo žmonių paslėpti tikrąją 
pavasario misteriją, vykstančią 
žemėje, ir perkelti ją į aną pa-

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 c n C nnn n n 

ATSARGOS FONDĄ ViršOJOJ|UUU.UU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

> Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
j.;,:. ,....n/i.ii. „r. dienos, šeštad. 9. A. M. iki 8 P. M.

ATALL DRUG ANO NOTION COUNTERS

BUYW^AHD5AVE
•• "Z .•'/.r*. a • ' •

tikybose

s
i
i
j 
3
X

5

5

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Robinas, Ant. Labahauskas, 
H. Rajewski “Shorty”

LOAN ASSOCIATION ofChlc»g» 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

' ViRginia 114-1

MOTOR CAW

Milda Buick Sales
• 4 >

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O agentūra
907 West 35th Street, Chicago

Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. VICTORY 2499

PrRKITE TIESIO
GIAI ’R SUTAU

PYKITE 
^PAŽIŪRĖKIT 

Ų ŠAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą. 

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

Dailiausios Dantų $Qo 50 
Plokštelės Kiekv. w

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos j 3 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!
- ... .

PERŽIUReTI
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.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug *5 

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND. LUMP ........ OR 

, Sales taksai ekstra. "

SUTAUPYSIT -NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Nariam vilnones panč'akas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

Pranas Selemanavičia, Sav.
504 West 33rd Street Victory

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais y
3486

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- CTAlfFPL 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ A |

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOKER SALES_____

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

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Jau senų senovėj pavasario 
pradžioje per snieguotus Olim
pu kalnus Graikijoje traukdavo 
būriai moteriškių su degančiais 
švyturiais rankose, su. laukinių 
vynuogių lapų vainikais sant 
galvų ir apraudodavo sudrasky
tą j gabalus jaunąjį dievą Dio
nizą; o paskui apačioj, žaliuo
jančiuose slėniuose, derlinguose 
Graikijos laukuose, džiūgauda
mos, ir dainuodamos jos šventė 
jo prisikėlimą ir nešinos laz-

gijos pagrindas, bet nukryžia
vimas; ne išvadavimas tapo li
turgija, bet pavergimas.

Didžiąją pavasario religiją 
apgaubė numirėlio drabužiais.

Bet pavasaris lieka pavasariu, 
ir didysis grūdelio stebuklas pa
sikartoja kasmet.

Dabar tą misteriją švenčia 
nauja klasė — proletariatas. 
Kaip visos tikybos, taip ir jis 
pavasarį su visais jo reiškiniais 
pasirinko savo švente.

Ir kiekvienais metais išeina 
milijonai pavergtų į laukus pa
žiūrėti, kaip milijonai mažų 
grūdelių iškyla iš juodosios žer 
įnės, pabunda iš savo kapų ir 
pražydi ateinančiai sėjai ir at
einančiam pavasariui.

Ne bažnyčiose ir ne sinago
gose, kur pavasario paslaptis 
mirties giesmėmis atpasakoja
ma, tik laukuose, tame šaltiny, 
iš kurio pirminiai žmonės savo 
pavasario svajones audė ir savo1 
tikybas sukurė, laukuose, po

.-Ar ‘Kt-1 ’ .r i ■ ? r
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. Hitleris pakeitę savo testamentą
Demokratinė vokiečių spauda Amerikoje gavo žinių 

iš Berlyno, kad Hitleris neseniai panaikino’ savo testa
mentą, kurį jisai buvo padaręs, prasidėjus karui su 
Lenkija, ir pakeitė savo įpėdinius. Nors niekur Viešai 
nebuvo skelbta, bet žmonės Vokietijoje patylomis kits 
kitam pasakoja, kad maršalui Goeringųi tapo atimta 
teisė paveldėti “fiurerio” galią po Hitlerio mirties; nau
jame testamente esą paskirti Hitlerio paveldėtojais trys, 
armijos generolai. ' ’ 1

Karo pradžioje Hitleris padarė raštą, kuriame bu
vo nustatyta, kad, jam mirus, jo vietą užims generolas 
Goeringas, o mirus generolui Goeringųi — Rudolf Hess. 
Pastarasis,’ kaip žinoma, pereitą pavasari išskrido į 
Škotiją ir pateko į nelaisvę britams. Bet dabar Hitleris 
staiga tą dokurfientą sunaikino ir padarė visai kitokį 
patvarkymą apie jo galios paveldėjimą. Jani mirus, val
džią turėsią perimti trys “reichwehro” vadai: generolai 
Keitei, Rundstedt ir Guderian. šito “triumvirato” ran
kose valdžia busianti per penkerius metus po taikos pa
sirašymo. Hitlerio mjrties atsitikime turės būt tuojaus 
sušauktas Berlyne reichstagas, kuris tuos tris testa
mente numatytus “fiurefio” įpėdinius patvirtins.

Suprantama, kad šitą žinią patikrinti nėra'jokio 
galimumo. Bet yra reikšmingas dalykas, kad Vokietijo
je toks gandas yra plačiai pasklidęs ir žmonės kalba, 
jogei Hitleris gali mirti, nepasibaigus karui. Taip pat 
yra įdomu, kad jo paveldėtojais yra įvardijami armijos 
generolai, o ne partijos šulai. Karo metu armija natūra
liu budu pasidaro militarinėje valstybėje visagalinti. 
Pereitame pasaulio kare tikraisiais Vokietijos šeiminin
kais buvo patapę gen; LUdendorffas ir gen. Hindenbur- 
gas. i! ’

—MR------

Įspėjimas čekams
.Čekų žemėje, Bohemijoje ir Moravijoje, paskutinėmis 

dienomis kilo neramumų ir naujasis “protektorius” 
Heydrich stengiasi išnaikinti maištininkus masiniais 
areštais ir mirties bausmėmis. Nacių priešams užsiej 
niuose, kurie skaito Berlyno pranešimus apie čekų su
šaudymus, gali atrodyti, kad tame Vokietijos “protekto
rate” jau bręsta revoliucija, kuri nušluos okupantus, 
jeigu tiktai sukilėliai gaus paramos iš demokratijų. Bet 
Londone tie įvykiai yra vertinami kitaip.

Čekų valdžia Anglijoje mano, jogei nacių žvalgyba 
stengiasi tyčia iššaukti atvirą žmonių pasipriešinimą 
okupantams Bohemijoje ir Moravijoje, kad Heydričhb 
budeliai gautų progą išžudyti veiklesniuosius savo prie
šus. Todėl čekų prezidentas Benešąs ir užsienių reįkąlų 
ministeris Jan Masaryk atsišhukė per radio iš Londono 
į savo viengenčius “protektorate”, įspėdami juos ne
pasiduoti nacių provokacijoms.

“Bukite atsargus ir ramus”, patarė čekams Be
nešąs. “Nesiduokite, kad jus į ką nors įyįlicĮtų.” ’ 
O Masaryk tarė: ’ •

“Nesiduokite įvelti į veiksmus, ,kurių JąukĮa 
Heydricho kruvinos rankos. Dirbkite savo 
ramiai. Neduokite progos Heydrichųi dabar. Toęlęjį 
neprivalo būti streikų ir neąpgąlvętų demonstfacį-į' 
jų.” . ' 17
Sėkmingiems žmonių sukilimams prieš nąęiųs sąly-' 

gos Europoje dar nėra patogios, kol .Hitlerio karo ma
šina laimi pergales. Per anksti pradėta atvira kova ga
li tik palengvinti uždavinį Hitlerio žvalgybininkams* 
kurie siaučia okupuotose šalyse.

Penkiolika sąvaičią
Vakar pasibaigė penkiolika savaičių, kai vokiečiai 

kariauja pfieš Rusiją? Tai yra daug ilgesnis laikas, ne
gu kad buvo šiam karui “numatoma”. Kas numatė, kad 
jisai turėsiąs pasibaigti per šešias savaites, per du ar, 
tris mėnesius pilna' Hitlerio pergale, sunku pasakyti;, 
bet spaudos korespondentai ir fadio komentatoriai die^ 
na iš dienos sakė, ,kad toks esąs nacių “tvarkaraštis” 
(sęhedūle).' ’ : ‘

Galirhas daiktas, kad Hitleris tokį planą buvo pa
daręs. Iš jo kalbos, pasakytos Berlyno Sporto Bumuose. 
(Sportpąlast) nųomanu, kad stiprus rusų pasipriešini-
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I / I ‘ 'mas buvo jam ir jo generaliniam štabui netikėtas. Tai 
reiškia, kati “ir Hitleris daro klaidas”. Jisai ir jo gene
rolai irgi ne Viską gerai apskaičiuoja. Dėmokrątijoš’ša
lininkams, kurie nuohtoš^ mątb klaidas savo valdžių 
darbuose (nes jos ir nėra slepiamos), tas “fiurerio” pri
sipažinimas suteikia šiek-tiek ^ašitęnkihįmo '̂ ' ’ •' ; i

Bet dar yra per anksti sakyti, kad ta nacių klaida 
bus jiems fatališka. .Po penkiolikos savaičių inušių rytų 
fronte pasidarė aišku, kad sovietų Raudonoji Armija 
nors turi daug vyrų, daug ^įųWų ir datiig jiasiryžimbį 
muštis, bet ko ten jai trūksta, kas ją daro silpnesnę už 
'nacių “reichswehrą”. ^i traukiasi ir traukiasi, įduo
dama vokiečiams svarbias strategines pozicijas, derliu-, 
gus laukus, didelius miestus iT ' 
nes cehtrūs. ‘ : ‘-uuud' r rum*' .

Jis svarbiausiųjų Sovietų S^jun^os pramonėj 
kurios guli į vakarus nuo Volgos upės, vienos jau yra 
patekusios J nacių rankas arba apkirstos nųos sįfįį 
mo' su likusia Sovietų teritoriją, kitos 
nių atakų zonoje, trečios gali netrukus pątekti į karo 
veiksmų ruožą. Nė viena tų sričių’įfcerr’šaiigif’ir'įfeį 
iš jų, kuriose įmonės dar gali be didelių trukdymų'veik
ti (Maskva; Kursk ir t. t.), daugumoje j aunėb e susisie
kia su senaisiais savo žaliavų šaltiniais.'

Sovietų-įmonės, kurios guli į rytus nuo Volgos, pa
gamina tiktai 10 iki 'Į5 nuošimčių! SSSR aliejaus; gal 
btįt, ąpįe trečdalį geležies. rudos, špižo, plieno ir elekt
ros jėgos; tik vario yra daug (apie trys ketvirtadaliai)- 
anoje pusėje Volgos. Todėl kasdien darosi yis ląbiau

redaktoriui, kuris (atsakymas) 
“viską išaiškiną”. Ji mano, kad 
po šito kun. Balkuno paaiški
nimo ’ ilatigiaus lietuvių Špaudo- 
je hepnšikbrtbsią ^p^'nąĮiu ak
ly ii^šipitaliihy, kęfclSts' pasiro-

LGerąi, mes tuo pątarimu pa- 
siriaūdoęime ii’ pačiužėsime, 
kąlp ten “viskas įšaįČkh'ita”.

Rugsėjo 1$ J. Iriiii.' J; Balku- 
na s “ A i n (' r i k < > j <-“ apkkltino
‘■jaunimą”'' tęicho Itmnisaro 
LbHšę'š1 atsišaiųkitao ^Įastoji-* 
mu” ir ‘‘gražinimu” ii1 tarp kit- 
Ita' pąše:”' ‘r 
:1 “Visur Lohse, kalbėdamas 
i ąpiė Llįtuy^, Vąjiiiiai buvu

sią * h’epį|įu^8Hią 'Valstybe^ 
’■JauiįąSiO'“Veftfefe tė nėra.” : 
/PdjJ'&r1 Štai Lį ‘ ktipJ ’Balku- 

nai dėl to hėtęisirigo pinekaiš- 
|>n

“Raitau, |;ą4d JVisur Lohse, 
kalbėdamas apie Lietuvą, va
dina ją buvusia nępriklausd- 
iria Lietuvos valstybę’. ‘Jau
nimo’ vertime to hera’. Vadi
nasi", to nėra visur. ‘Jaunimo’ 
vertimė radau (Įu k&rtu žo
džius ‘former frėe štate’. Bet 
Lohise tris kartūs tuos žodžius 
vartoja.” f' 1 t
Toliaus kun. Balkunas nuro-

kritinga problema, kaip aprūpinti Rusiją praiponės ga-: db, kad vieūpję vietoje ' “Jauni- 
mįniais ir medžiagomis. Kaid rusų kariuomene galėtų inas”’ pakiši “Ihe Lithuanian 
tęsti karą, ji turi gauti tūkstančius tankų, kanuolių, <prr,tnrv” f,,n 1flrnn tlV<- 
lėktuvų .ir kitokių daiktų, vietoje tų, kurie pateko į vo
kiečių nagus arba tąpo sunaikinti; be to, j ar visą laiką1 
reikės gauti maisto, drabužių ir batų.

Tik Anglija ir Amerika gali tais daiktais Rusiją 
aprūpinti. Washingtone kąlbama, kad Maskvos 'konfe
rencijoje Stalinas prašė ne mažiau, kaip už $300,000,000 
prekių iš Jungtinių Valstybių iki ateinančio pavasario, 
t. /y. daug daugiau, negu kad Amerika iki šiol yra viso1 
davusi Anglijai pagal “lend-lease” įstatymą. Ar Ameri-. 
ka stengs tiek reikmenų rusams pagaminti ir, jei paga
mins, tai kaip prisatys? Vladivostokas toli, Murmansko 
uostą atkirto suolniai, Archangelskas per žiemą , bus už
šalęs. Palieka tik Irano geležinkelis, kuris eina nuo Per- 
sijos^ĮĮankos iki Kaspijos juros. įad šituo geležinkeliu 
galėtų būti pergabenta prekių uz 300’ milionų dolerių 
iki pavasario, tai pradedant gruodžio niėnesiu turi kas
dien būt siučiąma juo tarp 50,t)00/ir 100,600 tonų. Tam 
reikia šinjtų/tūkstančių vagonų ir šimtų naujų garveži- 
mių, kūrių Irano gelėžiųkelis neturi./Ar Amerikos'inži- 
•nieriai ir Amerikos dirbtuvės suspės 'Visa tai paruošti ' • * ‘t , T.)*,!' ’ ‘
šitokiam transportui? ’ ‘'

Tai ve kokia dabar yra padėtis, prasidėjus šešiolik
tai hacių-sovietų karo savaitei. Amerikos valdžios 
sluoksniuose sakoma, kad tufės įvykti “stebuklas”, o jei 
nė, tai karo prospektai rytų fronte bus labai tamsus.

r
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švędų laikrąštiš “Svėiislp. 

Pągblaįzlet” ’ rąšo; kad bš’ętahde 
(Rytų Krašte), prie kūrio rim
čiai priskyrė Lietuvą, Latviją 
ir bkupuotasįąs " Baltgūdij’bs 
sritis, vietas administracijoje 
gauna» daugiausia asmens, pH- 
klaūsą prie “NordišcKė GėselL 
sęhaft”. '
'' ’^ft'ą “Nordischc Gesejlschaft” 
(^i'diires ‘ DraugĮja), turi' savo; 

'cehtaą šiaiirinės Vokietijos 
fįįięą'te (Ltj^bc?cL.: Labai artimus 
į*yąW sti ja palaido nacių “fi- 
'idšėfgs” ir Hitlerio bičiulis Al- fred'Rošinber^. ’

’ Reicho 'komisaras Oštląndui, 
,L<)n|e; sako" šVOdų laįhrąštis, 
pėr daugelį męiiį !buV6 ‘vyriau
sias’ ‘ ’ “Ndbdtačhe jpesęjlscnaft” 
vadas. Jisai geiieraįiniu
kotaisatu Latvijai bilvušį Lue- 

, becko ober-bu rm istrą, Drcchs- 
i ler," kiį^ls y?ą “!Sfprdiscfe( Ge- 

sęllschbft” direkt’dtĮų tarybos 
piLbiiilpkaš? Wįtaš ‘ “NOidišchę 

Sįjįiaš, Dr. Wklter 
?iinntarman, yra paskirtas Ost- 
lando reicho komisaro spaudos 
"ViriinfnUu. ,f

Yra gandų, kad naciai - ren
giasi pąyėsb atąakomiųgąs pa
reigas rytuose kitiem^ tainiS 
žinomiems “gąųįęitfepiams'’ r
Thuerihgeno gauleiteriui Saų- 
ckel, • Rytų Prusų gaųleįtęniui 
Koch, ir Hamburgo x gatiieitę- 
riui Kaufmann., Vokiečiai : kai- 
ba, kad svarbu citrai

. . . .... . . ... ... ... .. 4 i . *.- f .

organizacijoje busią Leningra
das (kurį vokiečiai jau vadina

1 . ] ‘ . k*. • x ,

“Petersburg”) ir Kijevas.

GATVĖS RYGQWLGĄyO
VOKIŠKUS VARPUS 1

■ Bolševikai, okupavę Lietuvą, 
pavadino Kauno Ląįsvės Alėją 
“Stalino Prospektų”. (Panašiai 
elgiasi ;ir naciai okupuotoje Ry
goje.
t*4 Laisvės Bulvarą .Latvijos so
stinėje vokiečiai pavadino 
“Adolfo Hitlerio Ęulvatu”. Me- 
ierovic (Bulvaras (pirmas Lat
vijos užs. reik, ministeris) yra 
pavadintas “Alfredo Rosenber- 
go Bulvarų”. Ęlisąbeth gatvę 
pakeista į “Wąlter von Plętten- 
berg gatvę” (Livopįjos ordino 
mistrąs, XVI šimtmetyje); 
Skolas gatvė — “K. E. yon 
Baehr gatvę” (Bąltijųs vokie
čių propagandistas); Vienybes 
Aikštė — į “HincĮenburgo Aikš
tę”; Baznicas g-vė — į “Gene
ral von La’uden g-vę”; Qarliėb 
Merkei gatvė — į “Bismąrcllo

pakišfe' “Ihe Lithuanian 
terrilory”, tuo tarpu kai tik$- 
lus^ vertimas turėjo būti: “the 
rėgion of the fbrriier indepen- 
dent Lithuanian statė”.'

Reikia pastebėti, kad esminio 
skirtumo tarp Šitų dviejų sdki-i 
iliį neča: Miriti^ išreikšta ta 
pati, tik vienamė sakinyje ji 
išreikšta trimis žodžiais, b ant
rame aštubniais. Kuomet “Jau
nimas” pabartojo žodį “teririto- 
ry”, tai aišku, kad'butų'buvę 
nelogiška prie jo dėti “former’’ 
.(buvusioji), nes ta teritorij'a da 
ir šiandien yra apgyventa lie
tuvių, vadinasi, ji yra “Lith- 
ūaųiari territory”. Buvo tiks
liau vartoti žodį “sritis” (Ge- 
biet, region).

Bet jeigu imsime kabinėtis 
prie šitokių mažmožių, tai tu
rėsime' pripažinti, kūd ir kun. 
Balkunų vęrtinias nėra tikslus. 
Niekur vokiškame ataišaukimo 
tekste nėra kalbama apie “bu
vusią nepriklausomą " (Lietu
vos) valstybę, ‘ bet visut sako
ma: “ehemaliger Freistaat Li- 
taueji”. Augių kąlbon tatai iš
vertus bus: “fdrmet free statė 
of " Lithuanią”, o ne “foririer 
independjent Lithuanian statę”, 
kaip paduoda kita. Balkunaš, 
pasiremdamas* latviškąiš, frari- 
cuzįškaiš ir kitokiais žino'vhi$^ 
“Amerika”, kuri drąsiai liepia 
mums pažiūrėti į* vokiečių gra
matiką ir žodyną, "žinoma, ne
tikės, kad “freistaąt” yra “fre,e 
statė”, nes kunigėlio autorite
tas jai reiškia daugiau, negu 
žodynai ir gramatikos. Bet, ne
žiūrint ką pasakoja tūodu du 
“autoritetai”, faktas visgi yra 
tas, kąd kup. Balkunas, kapi- 
nędamąsis prie netikslumu 
“Jaunimo” vertime, pats ne^ 
tiksliai verčia.

Suktas pasiaiškinimas
Tačiau kuri. Balkūiio atsaky-į 

me “Jauiiimui”,' ž kuris, apot 
“Amerikos”, “viską išaiškina”, 
yra dar įdomesnis dalykas. Sa-K 
vo atakoje prieš tą laikraštį, 
kun. Balkunas tvirtino, kad 

■ . ♦ 'f i , ) ■

“Jaunimo” vertime nėra pažy
mėta, jogei komisaras Lohse 
Vadtaa Liėthvą “buvusia nėpri- 
klaušbma valstybe”;, o dabhrį 
jisai jau prisipažįsta siiradęą 
tūme vertime “du kartu žos 
džius Toririėi1 freė statė’”, Bėt^ 
girdi, jisai kultinas laikraŠtįj 
kad tie žodžiai buvę pavartoti 
ne ‘Maut”.

Tai yra negražus išsisukini 
j imas. Balkuno kaltinime bu-

kūnas jau dabar “surado” du 
tartu paminėtus atsišaukimo 
vertime, kurį' įdėjo “Jaihiimūs”, 
žodžius “former f reostate”, 'tai 
jisai galėjo surasti, kad dar 
trečią kartą tie žodžiai buvo 
pavartoti “Jaunimo” žinioje 
apie tą Lohses atsišaukimą J o 
ant pačios žinios buvo uždėta 
šitokia antraštė’: “Nūžis tighten 
grip bver helplėss Ballic 
pįąple”. " v 1 4

To ne gana. Virš tos žinios 
per visą “Jatiųimo” 1-jį pusla
pį eina šitoks “strymeris”':

" “SWASTIKA OVĖR LITE-
ųanIA”' ’’

J ( • • v /J
Ir tame pačiame “Jaunimo” 

numeryje, kur tilpo Lohses at
sišaukimas, buVo’įdėtas redak- 
ėijok 'štraipšiiiš, su antrašte: 
“Raudoną pakeitė rudais”, kur 
dar kartą pabrėžta, kad “apie 
nepriklausomą Lietuvą tame 
(Lęhsė^) ’ atsišaukime naciai 

'kalba liktai, kaip apie ‘bjivysią 
ląisvą Lietuvos valstybę’ ir ne
dviprasmiškais žodžiais pareiš
kia, kad’'fili eriš visai neketina 
nepriklausomą Lietuvą atsteig- 
tį”. “Jaunimo” cditorialc tarp 
kitko sakoma:

“Išavada iš to yra aiški: 
jeigu Hitleris laimės karą, 
tai nepriklausomos Lietuvos

t

< Gatvių vardų keitimai Rygo
je buvo padaryti ir 1917 m., 
kuomėt Vokietijos armijos tą 
■miestą užėmiė pereitb pasaulių 
karo meta;"’ >■ k

■ ,• —:----------------;------------------------------- ■

NEŠVARI DEMAGOGIJA
“Amerika? pataria 'mums 

perskaityti jos1 įdėtą kun. J. 
Balkurid atsakymą “Jaunimų”

Pirmadienis, spalių 6, 1941
nebus. Vadinasi, kad Lietu
va galėtų atgauti laisvę, H IT- 
LĖRIŠ' TdlŪ :bl’Tr SULOŠ
TAS.” ' *
Taip rašė “Jaunimas” savo 

rugpjūčio 1—15 dd. numeryje, 
kurį kūn. BalkUhas pasirinko, 
kaipo pavyzdį musų spaudos, 
dedančios ’žiriiaš iš Lietuvos 
“be jokių komentarų” ir net * * * * I ' * i ' a“pagražintoje formoje”! Tai 
kas- darė aklus, nepamatuotus 
užsipuolimus?

At kūn. Balkunui ne gėda 
dabar išsisukinėti bei pėdas 
metyti , veidmainingai aiški- 
naųtis, kad jam, rašant tuos 
biaurius šmeižtus prieš “Jauni
mą”, niekas dhūgjati nerūpėję, 
tik “kad, įink, DiėVe, toji spau
da nebūtų kaltinama niusų vi
suomenės nuraminimu” ?

Kadangi * “Amerika” ne tik
tai kpii. ‘ Balkuno šmeižtą at
spausdino, o ir pilnai parėmė 
jo suktą (ir Dievo "vardu pri
dengtą!) “paaiškinimą”, kurį ji 
impertinentiškai " taiko ir 
mums, tai esame priversti pa
sakyti, kad dabar mums, iš 
tiesų, “viskas aišku” — aišku, 
kiek padorumo galima tikėtis 
iš tokio “gink, Dieve” laikraš
čio, kaip " “Amerika”, ir jos 
bendradarbių.

______________ ;___________L •':
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KAS, KUR IR KAIP
MAŽŲJŲ TAUTŲ 
x LIKIMAS

Dabartinis karas — tai idėjų 
karas. Nuo jo priklausys Euro
pos civilizacijos ateitis.

Žinoma, mil i tarinė jėga šio
je kovoje yra labai svarbus da
lykas. Tačiau tiek jau svarbus 
yra ir idėjų konfliktas. Angli
ja ir jos sąjungininkai kariau
ja ne tik už Sutriuškinamą vo
kiečių militariznio, bet taip pat 
už sunaikinimą! nacių filosofi
jos ir idėjų. '

Tą kovą vedant svarbu turė
ti ghlvoje ir ateities problemas.

Pirmiausia tenka pasakyti 
jog nacižmas bus sunaikintas 
tik tada, kai bus sunaikintos 
tos sąlygos, kurios jį pagimdė.

Viena iš svarbiausių ir 
opiausių Europos problemų yra 
mažosios tautos ir jų likimas.

Pokarinės Europos sutvarky
mas anglų spaudoje yra labai 
gyvai aptariamas. Pasirodo vis 
naujų ir naujų knygų, kur ban
doma išspręsti mažųjų tautų 
klausimas, štai neseniai liko 
išleista knyga “The Future of 
Nations”. Knygos autorius yra 
profesorius E. H. Carr, Tai 
“The Democratic Order” šeri-

Prof. E. H. Carr sako, jog 
tautų nepriklausomybės suki 
iškėlė Didžioji Prancūzų Revo
liucija. Tada pradėta skelbti, 
jog tautoms turi būti suteikta 
tokia apsisprendimo lei$ė, ko- 
kia-naudojasi laisvoje valstybė
je Atskiri piliečiai.

Tačiau tautų apsisprei.iLmo 
teisė gyvenimai! liko pravesta 
tik po pirmojo pasaulinio karo, 
kai Europai buvo bandoma pri
taikyti išgarsėję AViLsono 11

ciai — tatai visiems yra žiho- 
ma. Didelių ceremonijų jie be
daro: jų kuriamoje Europos 
tvarkoje kitoms " tautoms jie 
numato kumečio vietą. Ponais 
turės būti įįk vokiečiai, o kitų 
tautų žmonės eis kumečių pa
reigas.

Tokia iš esmės yra nacįzmo 
|įlbsptija kitą tautų atžvilgiu.

Nieko tad stebėtino, kad 
šiandien reiškiasi didelis btuz- 
dejiniąs vokiečių nukariautuo
se kraštuose. Norvegai, čekai, 
praiiČuząį jygo§lavąi, graikai, 
belgai ir kiti kyla prieš savo 
ponus ir ąenori kumečių parei
gas 'naiciiį1 ’ “naujoje Europoje”

Aišku, mažosiom^ tautom^ 
ji r". «»> >• • i. •• ‘i.perą ppimtma ta naujoji 

tvifrka1”,' kurią per prievartą 
bando primesti naciai. Tačiau 
ko gąlį ibjs'tautos tikėtis iš de- 
mpkratinįų valstybių, kurios 
hhbačridiu laikų veja žūtbūtinę 
kovą su Hitleriu? Ko, tarsime, 
Lietuva ip gįtąs mąžo$ios tau
tos gaji tikėtis iŠ Anglijos lai- 
idėjinio?

Reikia pasakyti, jog s iki šiol 
oficialiai Anglijos vyriausybė 
nbra paskelbusi tikslaus nusi
statymo mažųjų tautų atžvil
giu. Vienė'ąr kitą proga aukš- 

Eden) vis dėlto y ra pasisakę už 
tai, .kąd taųtpms
tliri būti s 
ifio teisė. ViHiA 
ta a i gali

I

Kokie to rezultatai?
Liko sudaryta, sako prof. 

Carr, visa eilė1 naujų nepri
klausomų valstybių. Tačiau ta 
jų nepriklausomybė buvo tik 
ant popierio. Faktiškai ekono
miniu atžvilgiu tos valstybes 
priklausė, nuo savo stambes
nių kaimynų. Jos buvo privers
tos tai vienam, tai kitam savo 
galingesniam kaimynui pattįi- 
kauti ir atitinkamai savo 
tikos gaires nustatyti.

žodžiu, tos mažosios valsty- , * * .bės priklausė nuo didžiųjų kai
mynų malones. Ta priklauso
mybė ypačiai pasireiškė, kai ki
lo karas. .Nežiūrint, kiek ma
žosios valstybės stengėsi neut
ralumą išlaikyti, ‘ jos likd su
tremptos, sunaikintos. Taip at
siliko su NorVėgija, taip atsili
ko su Olandija, taip, pagaliai: 
atsitiko sti Lietuva ir kitomr 
Pabaltijo valstybėmis. Kai ti;. 
tos mažosios valstybės pasipai
niojo didžiosioms šalims ant 
tako, joą be jokių ceremonijų 
liko parblokštos.

Prof. Carr sako, jog po šio 
karo Europoj tautos turės vi
sai kitokiais pagrindais susi
tvarkyti. Jos turės sudary ti di
desnius vienetus, kurie pajėgs 
savarankiškai gyvuoti tiek ekh- 
Ubinįšhąi, tiek po’įtĮškai. To
kiems vienetams nereikės pri- 
1<|ąiįsyli’ nųp (jidžių jų valstybių 
pvriones.

Kitais žodžiais sakant, n ųf. 
Carč yra linkęs manyti, kdd 
mažosiom 'tautas tarės stingru- 
nuo|i ir sudarytu didesni ar mk: 
Žėtaį 'vienete, atseit; valstybių 
federfitčiją. ’Tik trio budri. Jo 
mąhymta jos ’išvengti „sa- 

Wbartihės traglngdš padė-

vo'pasakyta “to nėra”, 
kia, visai įtėriK Balkunas notje-! 
jo įtikinti ‘savo škąitytdjuspkad 
“Jauiliipas” tyčia paslėpė tą 
faktą, jogei kopiisaraš' ’ LrJise 
vėdina Lietuvą “buvusia”" lais
va' v&lstybe, ir įtarė “Jaunimą” 
pataikayiihu naciams, “gražini- 
ifiū” ir net “klastojimu”- (fąi- 
sifikąvirhu)I z

Tiio gi tarpu, jeigu kun. Bal- klausįiną ręągųhją vi^iĮpiąęnė. |ięs. —K. Aiiguras.

Ir įklauso- 
uria kitai t 1

Jei dėl mažųjų tautų likimo’

Jhai arba 
Valstybe.
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(Tęsinys)
482. Tranas Abromaitis, ūki

ninkas, Krosnenų k., bolš. sušau
dytas. ef’

483. Antanas Ąrtmonovas, 
darbininkas, Kaune/ bolš.’ šušau* 
dytas. . ‘

48L Stasys Balčiūnas, tech
nikas, bolŠ. nukankintas, Pažais
lio mi^ke.

485. Stasys ^anavičiuą bųlš. 
nukankintas, Kazokų k., Kau
no aps.

486. Pranas Bobkaitis, darbi
ninkas, bolš. sušaudytas, Ro
mainių k., Kauno aps.

488. Vincas čerapas, ūkinin
kas, Trečionių k., Trakų aps., 
bol. sušaudytas.

489; Bronius Dubosas, Joni- 
liškių k;; Kauno' a^š., piemenu
kas, ' bolš. sušaudytas.

490. Andrius Grazdauskas, 8 
ha ūkininkas, bolš. nukankintas, 
Basonių k., Kauno aps.

491. Stasys Grazdauskas, 
bųĮŠ. sušaudytas, Basohių km., 
Kauno aps.

492. Vladas Grybauskas, bu- 
halteris, bolš. sušaudytas.

493. Jonas Juodžbalis, spaus
tuvės darb., Žuvb partizanu

494. Ona Juozapavičienėj bolš. 
nujauta, Ėąune, gbllTsĮint stmų.

495. Vincas Juozapavičius, 
bolš. nu'šautaš kartu sU motina.

496. Kazys Juškevičius,* krau-
tuvninkas, Vijiunų .k., bpl§. su
šaudytas? * ‘ '

497. Simas Kairiūkštis, kalė
jimo sargas, bolš. nukankintas 
Kaime.1 r

498. Andrius
gimnazistas, bolš 
KaišėdotyŠę.

499. Andrius
Kertauninkų k., Trakų ap. nu- 
kankihtaŠ'1 draugė šit stifiurri.

500. Antanas’ kkv&fiauskas, 
žuvo Kaune, partizanu

‘ « * I ». f»I »
501. Kazys Kavaliauskas, bu

halteris, žuvo partizanu.
502. Bronius Kriaučiūnas, iš 

Marijamloės, bolš. nukankintas.
5Č3. ‘ Antanas ' Kūkalis,1 tetiko 

dAi'binilikdš',' žlivb ‘MėtėliUOSe.
1'5o4. ’1 PO vilas Lilis, ūkininkas, 

DcmininkatikOji ‘ Kalino 1'aK, 
’bolš. UuŽbdiytas.

Kapoęiunas, 
nukankintas,

Ęapoęiunas, ’* 1 K ‘

r
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BUDRIKO RUDENINIS
> - » ... r . t ’

NAUJIENOS, Chicago, I1l

HAPPY BIRTHDAY! 570. Dijakonas Vladas Jaki
mavičius MIC., išvežtas.

571. Kun. Aleksas Mileika, 
Vyžuonų klebonas, išvežtas 
nužudytas.

572. Kun. Antanas Krancius,, 
Vogorių klebonas, išvežtas ar 
nužudytas. ‘

573. Kun. Vacys Martinkus, 
Židikų klebonas, iš'v. ar nužudyt.

574. Zigmas Starkus su žmo
na ir 2 vaikais jŠvęžti, 2 mer
gytės ,likę.’ *.

‘575. Pranas Ginaitis, moky
tojas, su š-jima išvežti.

576. Juozas PapėČkis, b. mi
nisteris, su šęima išmėžti.

577. ĄlęksaK.dV'as giulginskis,
b. prezidentas,!‘sti šėitiia išvež
ti. ’s

578. Pulk. Rudminas su šei-
’-.v ■'!’.Jty ;;i?»/f- ma išvežtas.

’ 579. Prof. Pranas Dovydaitis, 
su ;šeima įšVęžtas.
' $Š0. 'Jonas”,Masiliūnas, b. mi- 
ništeriš, sii šeima ''ąšVėžttis.

§81. Adv. Skifįięib 'šeifria iš- 
vėztą. . 'Kd-< o

582. Adv. Katiliaus žmona su
4 mažais vdiliąis.'

583. Juozas Indrišiunas, buv. 
fin. ministeris, išvežtas ar nu
žudytas.

584 Vytautas Statkus, buv. 
Liet. Banko direktorius, išvež
tas ar nužudytas.

585. Dr. Jonas Pankauskas, 
buv. KVO pirmininkas, su šei
ma išvežtas.

586. Leonardas Maziliauskas, 
buv. Užs. Min-jos tarnautojas, 
išvežtas. '

587. Ramulė Elena Daugelio 
nė-Skipitytė su motina išvaž*:

505. Alfonsas Maculevičius, 
bolš. nukankintas, Kazokų km., 
Kauno ap.

506. Ona Mačai'tienė, sąskai
tininkė, bolš. nužudyta.

507. Jurgis Puteikis, Usynio 
k., Tauragės ap., bolš. nužudy
tas. .

508. Stasys Puteikis, Usynio
k., Tauragės ap., bolš. nužudy
tas. ’ / - ,

509. Juozas Puteikis, Usynio 
k., Tauragės, bolŠ. nukankintas.

510. Bronius Sirtautas, mė- 
chanikas, bolš. nukalkintas

Z • X . ■ •

Kaune.
h '511. Vincas Staknys, i.š Su
valkijos, ;b$fe nųžūHytas, Pažei-

_ ,.ymene]. ’
512. Ona šveikauskienė, “Mai

sto” darbininkė,’ bolš. nužudy
ta.

513. Pranas šabunas, Petra- 
šunų pOpietio darbininkas, bolš. 
nukankintas.

’ 514. Kfilžys Šakalys, geležin
kelietis, Bolš. nekankintas, be- 

•» I ” v I * /tįašunuoš'ė.’"’ " , \ '
' 515. Juozas Švedas, iš Stak

liškių, bolš. sušaudytas, kalinys.
516.. Adomas 'Tiū?as,' ukiiįin- 

/ • S. ‘ |

kAs, ’iš Gihteikiškų, bolš.’ "nu^žu- 
d^tas'. (>1 1 :

517. Trąnavičius, puskarinin
kis, 'žuvo .Učvų metu.1 ’

5T8. St^į'aš T^kimą^ flarbi • 
ųinkas, 661Š. nųi^ai&intas, Pa- 
ž^i^lio niĮįįke. 1
b519. ĮCažys Valasevičius, dar- 

,bininka§,: ’bolš.' ' įJukankintJas, 
lįauno aps.

° 520. KVži'cyš žeromskis, iš Kau
no, bolš.' nųkankiiita^, Kazokų 
lon. (,f' * ' 1
,f521. Aleksas didžiūnas, pus- 

karifiinkl^, bolš/ sušaudytas.1
5^2. Jonas!\Ginkfe'viįčius, vir

šila,” iš'Šiaulių aps.,' žuvo Val- 
k'iųinkuošo.

bfc
B
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Valstybes sckr. Cordęll 
Ilųjl kįtyirtadicnį sulaukė 
701 hiotų ' avižiaus. Ta i>r6ga 
ląįkbaštinihikai jam įteikė 
‘kį£šą,4’ šii o21 žvakute, ku
rios simbolizuoja 21 Ameri
kos valstybę, kurių labui. 
Hull daug ir pasišventusiai 
dirba.

kai. išvežtas ar

Bizauskasr / buv. 
kai. išvežtas ar

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. R. VILEIŠIS
Atstovas

Prudentiąl Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.-— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

b. 
ar

b. 
ar.

588. Dr. Leonas Bistras, b. 
ministeris, iš 
nužudytas.

589. Kazys 
ministeris, iš 
nužudytas.

590. Stepas Rusteika,, b. Kau
no murmistras, iš kai. išvežtas 
ar nužudytas.

591. Prbf. Augustinas Volde
maras, iš kai. išv. ar nužudyt.

592. Benediktas Grebliunas, 
b. jaunalietūvių vadas, iš kai. 
išv. ar nužudytas.

593. Geh. Kazys Skučas, 
ministeris, iš kai. išvežtas 
nužudytas.

594. Augustinas Povilaitis, 
saugumo šefas, iš kai. išv. 
nužudytas.

595. Jonas Statkus, b. sau
gumo virš., išvežtas ar nužudy
tas.

596. Domas Cesevičius, tau
tininkų pirm., išvežtas ar nu
žudytas.

597. Prof. Vilkaitis, iš Dot
nuvos, su šeima išvežtas.

598. Žostautas, buv. “Drobės” 
direktorius, Amerikos lietuvis, 
nužudytas Pravieniškėse.

> • ‘ , • •

599. štrimas, “Drobės” direk. 
Am. lietuvis, nužudytas Pravie-. 
niškėse.

600. Gerulaitis, “Drobės” ak
cininkas, nužudytas Pravieniš
kėse.

601. Kretingos Tiškevičius, 
jun.K žuvo partizanu.

602. Keistutis Bulota, inžinie
rius, išvežta^.

(Bus daugiau.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
i. SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
i> '

PIRKfr^U PASITIKĖJIMU

FALUEIH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suojant. Pristatymas DYKAI 
275p S. KEDZIE AVENUE 

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

i

Išpardavimas

<WN8

mi

nu-

JĄCKSWIFr>

OON’S SURFACe

1

r
J

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vaį. vakaro; šeštadieniais iki 

6 vai. vakaro

‘{omaras, dvari-

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

čia jūsų indėliai NEŠA JjL-/2 

nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

YOU’LL GET OVER 
IT. THAT’S FHOM 
THE PRESSURĖ OF 
THE OUICK STOP

KROEIILER:
Stt r linų Ouahtif \

thb Aurora 
ST1LLFALLS.

Andriušis, Įeite- 
ur nužudyt, kai. 

Albinas Abarauskas, iš

3409-11 S. HALSTĘD STREET 
Tel. YARds’^088 ’ ’ 7,1 , f

------------------------------- ------------- ---------- ).
W.C.F.L.—1000 K.—graži radio programa nedėlios vakare 6:30 P.M.u
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Jos. F. Sudrik, =

Gražus Bedroom setai šių gerais spripgsais ,įr inątracu1 
$110.00 vertės dabar parduodama už— 

r
'Parlor setąi įvairių spalvų ir madų, padaryti pagal 

užsakymą, pp ..............   ClO

ie

S

■ST1 r->5 
t*

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

išvežt
Juozas

• 'J V J išvežt.

PRADEK TAUPYTI
ŠIANDIE

AtsilankykiL> pamatyti naujų 1942 metų modelio rajjip.- 
Dabar yra pats geriausias laikas išmainyti savo radio į' 
naujus.’'čia Tasitė visų žymiausių'išclitb^sčiij ta/lio, rd-[ 

'Šomųjų mašinėlių, rankinių laikrodėlių,"aiikkin'ių plunks
nų. Tap pat akiniai prirenkami gero lietuvio optbipelristo.

i *e‘i Iri n' .

WHEW| WE’RB STOPPINC 
We>VE STOPPEO! ’ XND 
ONLY A’ OOtEtt • FBET5 ’

FROM DlSASTER’

nukankiiitas, liauno' kalėjime. 
'■ 52t4.\F'eiiksaš Majauskas, bolš.

nukankintaš,' Kauno kalėjiiiie.

525. Edvardas Fridrųanas. 
bpįš.'' nuicankfiitaš, Kauno 'kai.

' 520f';Pranab Šteponaitis, b'plš. 
nukankintas, Kauno' kai. ’’
a 't-i < n , ,€ ' *
52^. Rdmįą KuzmūVi^ilis, bolš. 

ni&aųkinfes,/į&unb 'kai.'
528. Mazurkevičius, bolš. 

kankintas, Kauno kai.
529. Mikas ‘Putrius, bolš. 

kankintas, Kauno kai.
' ‘' 5807 'Ona 'V^šhiaūs'kaitė, bolš. 
nyjĮtank^ta, itdlibb' kW. ’

5Ž1. Ąlęksas ( ^taniųkąįtis, 
bplš.’' nukankintas, Kauno "kai.
’ 1532.'' Jdnaš RŪpeiRas' bols'. “nu- 
k^hkin^as, ‘.KauAo !ik41.O("?

533. Ąlachvpščįųš, .bplš. nu 
kankintas, Kkuno kai. 1

11 *\fe34?$fevą*šęinj&Įukas, bplš. nu
kankintas,''Katino kai.

' ”535. .^tąšys viia^iukėna3, bolš. 
nukankiiitas, Kauno kai."
■ '536. Vacys Glaudfelis, bolš. 
nužudytas, Pętrašųnupsę.

537. Stasė Trakimaitė, ^olš. 
nužudyta,' Pažaislio” miške. ’

538. Pranas Trakimas,’ bolš. 
nužudytas,/bažaišiib miške.

§35. Stasys Lįųkevičius, bolš. 
nužudytas, Pažaislio miške.

540.1Ėi*oi1iiuš Rožaiiškas, bplš. 
nužudytas, .Pažaislio miške.

541. Mečys ' šilaųskis, bolš.! 
nužudytas, Pažaislio miške.

542. Sirnūš175’ bplšj
nužudytas,- Pąž^jio nĮiške.

543. Vytąū&'š .?ėtii|liš,’ibuv; 
ministeris, ’ išvežtas ar 11 u ž u d .v 
tas kalėjime. . *

544. ’ Dr. 'Kazys Ambrozaitis^; 
išvežtas ar nužudytas r kai.

545. Pranas Pupa, mokyto
jas, išvežt, ar nužudyt, kai.

546. Juozas Skaisgiris, buv. 
ministeris, išvežt, ar nužudyt, 
kalėjime.

547. Juozas Žilinskas, teisė
jas, išvežt, ar nužudyt, kai.

548. Andrius šmnakaris, iš 
Kauno, išvėžt. ar nužudyt, kai.

549. Vladas 
ninkas,

550.
nantas,

551.
Alytaus, išvežt, ar nužudyt, ’ca1..

552'. Vladimiras Lensk’s, iš 
Vilniaus, išvežt, ar nužudytas 
kalėjime.

554. Juozai Barniškis, išvežt, 
ar nužudytai kalėjime.

5Į55. Povilas Raccvičius, kųn., 
bplš. nužudytas, Jonišky.,:

556 Stankevičius, neopresbi- 
teris,' bolš. nužudytas Storu
liuos, Jonavą.

557. Kun. Valentinas Balčius,
Pusnės klebonas, bolš. nužudy
tas. 'J>' 1 '

558. Ku'n.'Jobas Daugėla, Stir
nių klebonas, bolš. nužudytas.

559. Kun.' Jonas Navickas, 
bolš. nužudytas Viekšniuose.'

560. Kun. Vacys Dambraus
kas, Kuršėnų klebonas, bolšev. 
nužudytas.

561. Kun. Juozas Plotkus, Pa
pilės klebonas, bolš. nužudytas.

552. Kun. Benediktas Vana
gas, Kruopių klebonas; bolš. nu
žudytas. ;' \

563. Tėvas A. Dirvelė O.F.M., 
iš kalėjimo išvežtas ar nužudy
tas. '

564. Tėvas L. M^rtušis, įš ka
lėjimo išvežtas ar nužudytas.

565. Kun. Juozas Kostrickas, 
Kelmės vikaras, iš kai.'išv. ar 
nužudytas.

566. Kun. Stasys Rimkus, Kra
žių vikaras, iš kai. išv.1 ar nu
žudytas.

’ 5^77 Kun, Vladas Didžiokas, 
(pajlėvėžio vikataš, iš kai. i|&. 

■ sįr riiįžtįįlytaLS.
568, Kun. Juozas Vailokaitis, 

išvežtas.
569. Kun. Vladas’ Mažonus 

MIC., išvežtas. ? x

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
l'OTdGRAFAS

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. 1^83-5840

THE CRATEFU 
SAVED U s;

WHAT*5 WRONG WITH 
ME? I FEEL LIRE 
P VE SH RUNPS DOWN 
TO ABODT AN I NCH 

.HIGH.

A teičiai Už tikrinti 1

INSUP.ED

jarcus
RYTINE 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.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO, HALSTED STREET

WHAT 0ACK TO EAATH AT ONCE*- 
TO SEE WHAT DEVILTRY 
THE SECON6 POLARIAN 
FLEET 13 UP TO

JOK'OF PRTTERnS
KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome nauja madų 
knygį, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo

naujienos,
1739 So. Halsted St.. 
Chičigo, UI.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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Nusižudė Team 
sterių Lyderis

MINNEAPOLIS, Minn. — Sa
vo namuose nusišovė Grant 
Dunne, CIO teamsterių unijos 
lyderis ir narys Socialist Work- 
ers Party, kurį teismas buvo ap
kaltinęs suokalbiavimu prieš fe- 
deralę valdžių. Tų partijų suda
ro trockistai. Kartu su Dunne 
buvo kaltinami jo du broliai 
26 kiti žmonės.

Teisėjas davė jam 60 dienų. 
Sarich buvo suimtas už perdi- 
delį dainavimų nakties laiku, 
kai nusigėrė, 20-tu kartu — jo 
paties žodžiais.

( -------------------------- - —

Likvidavo Streiką 
Gary, Ind., Plieno 
Dirbtuvėje

ir

Nubaudė Penkis 
Jaunuolius Į ‘ 
Kalėjimą 20 m.

tei-
20

JOLIET, III. — Apskričio 
sėjas Bartley paskyrė po 
metų kalėjimo penkiems jau
niems piktadariams, kurie pri
sipažino, kad užpuolė ir išgė
dino vienų Jolieto mergina. Jau- 

- niausiąs nuteistųjų 16 metų am
žiaus, o vyriausias 19.

šiandien Darbininkai Grįžta 
Į Darbų

GARY, Ind. — šeštadieni ,bu
vo likviduotas streikas Ameri
can Bridge Co., dirbtuvėje, ku
rį paskelbė CIO Plieno unija. 
Unijos skundai prieš firmų bus 
svarstomi specialiam tardyme, 
kuris prasidės trečiadienį.

Dirba 1820

Teisėjas Prašynr
Patenkino —

Streikas kilo dėl unijos pa
stangų pikietavimu išrinkti už
silikusias duokles iš narių ir pri
versti neunijistus unijon įsto
ti.

Šiandien visi darbininkai grįž
ta į darbų. Firma samdo 
1,800 ir turi koletų kariškų 
traktų.

6O-čiai Dienų
GARY, Ind. — “Dvidešimts 

kartų prižadėjau, kad nebeger
siu, ir 20 kartus prižadų sulau
žiau. Uždaryk mane kalėj iman,” 
garyietis John Sarich prašė po
licijos teisėjo Ruberto. “Bet ne
perilgai”, j h pridūrė. “Leisk 
man išeiti pru.s Kalėdas.”

Vienas Žuvo, 
31 Sužeidė

Suėmė Chicagos Slaugę
TAYLORVILLE, III. —.Prie 

Palmer, III., vienas žmogus bu
vo užmuštas, o 31 sužeistas au- 
tobuso-ke’eivinio automobilio

ŠOKIKE IŠTEKĖS UŽ KAUBOJAUS

10c

LIETUVIAI

MADOS

i'Sfet

O

/

- Jūsų Orą.

Ona Martusevičienė o

Kraft Cheese Co

Darbininkams 15%
AFL Laimė’o Streikų

naciai susitarimą.

4890.

apie 
kon-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Automobilio vairuotoja, Geo. 
L. Melshimer, slaugė iš Chica
gos St. Luke’s ligoninės buvo 
suimta ir apkaltinta antros ka
tegorijos žmogžudyste.

iki 12, 2 iki 4 
9.
4 ir 7 iki

NAUJIENŲ-ACME .Photo
Sally Rand, kuri pagarsėjo Chicagos pasaulinėj pa

rodoj savo plunksnų ir balionų šokiais, sako, kad ji ne
užilgo pataps kaubojaus Thurkel (Turk) Greeribugli 
žmona. Pora nufotografuota Covington, Ky.

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 

ir 7 iki
Pirmadieniais: 2 iki 

šventadieniais: 11 iki 12.

np VA. Šimkus
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS . 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRIKOUTS
Gvdytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 so. ASHLAND AVĖ.
Ofi^o val.:'Nno2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi

Ofiso Tel.: YARDS 47R7 
Namų Tel. PROSPECT 1930

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

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

Telefonas SĘELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ųš širdingai 
kviečiu visus atsilankyti į p. 
Spaičio daržų, nes ’y aš ten bu
siu.

nelaimėjo. Autobuse važiavo 30 (dabar verta parodyti savo šir- 
fdotballo komandos narių iš dingumų ir dalyvauti jo paren- 
Benld, Ilk, high school mokyk- gimė. Taip jau ir 
los. Užmuštasis buvo 40 meti 
R. P. Stehlin iš Litchfield.

o
«

• o
o

J •

0 .
0

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatės viduriu užkietėjimu— 
žarnos .neveiklios—skauda ,galvą, nėra ener
gijos, palengvinkite sau šiuo modernišku 
bildu—kramtykite FEEN-A-MINT. Ši skonin
ga vidur'us Huosuojanti kramtoma guma 
pag'Įbes švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Mibonai žmonią naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykitfe FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantį rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai šeimai 
pakelis kainuoja tik

DR. KARE NURKAT
(NURK AITUS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

3409 S. Halsted Street 
PHONE YARds 3089

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic ‘7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Bezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakąro 
Subatoi nuo 1 iki 4 nonie*. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Apsivedė Su 
Juozu Svetikiu
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742
4605-07 S o. Hermi ta g t
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
Tr • KOPLYČIOS VISOSE 

JL/yiLCkl CHICAGOS DALYS!

FREEPORT, III. — AFL Pie
no unijos nariai Freeporto, <111., 
dirbtuvėj, laimėj o dviejų. ^avaU 
čių streikų prieš didžiulę Kraft 
Cheese Co., sūrių ir kitų pieno 
produktų firmų.

Kompanija sutiko'pakelti dar
bininkams algas 15%. Freepor- 
te dirba apie 250. 500 kompa-. 
nijos darbininkų Chicagoje bu
vo išėję freeportieeiams į už
uojautos streiką, bet kompani
jai nusileidus ir jie grįžo į dar
bą, v

$'
- o

C

c

6

01
g
V

0

oI4 c
0 
€ 

O

Klausykite musų radlu programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
meiiaią 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

!■ POVILU 0ALTIM1ERU

Laidotuvių Direktoriai

Nash Atidarys So 
Mihvaukee 
Dirbtuves

Nebeturi Ūkio Ęutheryj, Mich
ROSELAND. -Ui Ona Martu- 

se'vičienė su savo vyru apie ke
turi metai atgal, apleido Chica
go ir apsigyveno .Luther, Mich., 
kur buvo nusipirkę, nemaža ūki. 
Martusevičiams netekę ilgai ūki
ninkauti, deš/ KATartusėviČius 
greitai mirė,, o Ijądangi Martu- 
sevičiai neturėjo šeimynos, tai 
Ona Martusevičienė liko viena.

' i • > {■. • i ’

Ūkį Pavedus Kitiems
1*1-'

Vienai moterei ūkininkauti l I ■

nebuvo galima, tad ji savo ūki, 
sakoma, pavedusi savo seserei 
V. Prusinskienei, buk tai su ta 
sųlyga, kad jį užlaikys iki mir
ties. Jau apie 6 mėnesiai kaip 
Ona Martusevičienė vėl apsigy
veno Chicagoje 
nomis apsivedė 
tikiu.

ir šiomis die- 
su Juozu Sve-

kalba, -kad O.

.KITI LIETUVIAI D AKTAR AI

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. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

r

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. Damen Hemlock 6699

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DĖNTISTAS

6924 S..Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

8 Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emergencv: MIDwav 0001

Al. .1. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL • 1 iki 3 .nopiet. 6 iki 8 vakaro 

2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

RUSIJOS.

No. 4890—Išeiginė sportiška suk
nelė. Sukirptos mieros. 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa*' 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173Q 
So. Halsted St.. Chicago, III.

DR. C Z VF7FJ,’IS
k DĖNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Se^.doj pagal sutartį.

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. I8fh S t. •'•teU Mnt-ean St. 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublic 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland AvėNAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No........  ,

Kietos ________  per krutinę

— 2-rn$ liibns — 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso Valandos: s
10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki

Roselandiečiai
Martusevičienę kas tai pavaręs 
nuo ūkio. Kaip ten buvo, 
ne, bet ji turėjo vėl gįžti j 
cago ir čia susirado sau 
jų gyvenimo draugų.

AKIU SPECI ALISTAIMILWAUKEE, Wis. — Tarp 
darbininkų eina kalbos, kad 
Nash-Kelvinator korporacija ati
darys darbui ilgai uždarytas 
South Milwaukee dirbtuves.

Ten gamins tahkus ir 
ginklams.

(Vardu Ir pavardė)

dalis
(Mfefttas ir rahtlja)

ADVOKATAI

vaikus.

$

3

labai 
Sha-

iki 8 
o Ne-

kaip
Chi-
nau-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tet Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Garsinkitės “N-nose”

.Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Nuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 ikį 12 

valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
i, (Adresai) 
todttrth—■■■■■■

NARIAI

1646 Weet 46th Street

A. A. SU AKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230 

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

K. P. GJIGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ir Naktį

YARds 1138
YARds 1139

TeL Pullman 127G

3319 Lituanica Avenue

•4348 S. California Avenue Phone LAFavette 3572

P. J. RIDIKAS

Phone YARds 0781 •

Ambulance
Patarnavi

Chicagos
Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

mas Dieną

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

Juozo Spaičio 
Šaunus Piknikus 
Spalių 12 .

LACHAWICZ IK SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street

ANTHONY B. PETKAUS
6812 So. Wefltern Avė. Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 21091410'South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
Telefemu YARDS 1419.

L J. ZOLP

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Rengia Savo Darže
Juozas Spaitis ruošia 

šaunų piknikų, ^avo darže, 
dy Tree Inn, prie 89th ir Ar
cher, skersai Oh Henry Park, 
Willow. Springs, III. Piknikas 
praside^ sekmadienio ryta, spa
lio JP d., ir tęsis iki vakaro.

šoks Andrejevo Grupė
Visiems yra žinoma, kad p. 

Spaičio parengimai visuomet 
būna gausius ir skaitlingi d /y- 
viais.

šis rudens sezono piknikas 
bus paįvairintas su Andrejevo 
grupės klasiškais šokiais, o 
apart to, bus ir geras orkestras 
prie kurio visiems bus smagu 
šokti ir linksmintis.

Juozas Spaitis daug prigelb- 
isti organizacijoms, tad visiems

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 akiniusf. 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. Seredbmis nuo pietų, 

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

pirmą.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mnuriro Kahn.
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:.
Nuo 10 iki 12 diena, 2 3 ponlet

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

ADVOKATAS
3133 SO. HALSTED STREET 

Te’. CALumet 6877.
Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vtk.

134 N. LA SALLE STREET
Room 2014 TeL STAte 7572

Vai.: nuo 9:00 iki 41:00 ryto.
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2979
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Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms.

(CHICAGOJĘ)
Robert E. .Rasmus, 22

Franees ML Deinlein, 23

Reikalauja
Perskirij

Helen Lukas nuo Valentino
Lukas

'Gauną
Perškiras

Amilia Lucas nuo George 
cas

STALGIAI MIRĖ

Golfininkai Vėl Persiims Spalių 12-tą
Los Už Lietuvių čalmpionatą

Lenkas Generolas 
U.S. Armijos
Vadas Chicagoję *

> —

U.S.. armirjžt paskyrė lenkų 
kilmės generolą,. Joseph L.,.Bąr- 
zynski, yiksininikų, Jiauo. peikiųe- 
nų .Gėn'trQY.$kl0ą^93:,.. ife 
rūpina.,,kelis kariškus dįstrik- 
tus vidiirvakarinėse valstijose..

Gen. B'arzynski paeina iš Si;. 
Paul' ir yrn baigęs West P’oint 
akademiją.

SU

Lu-
Golfininkų Turnyro Taurės Laimėtojams

Benešdamas ledą į gelžkelio 
sandelį prie Federal ir Taylor 
širdies ataką gavęs staigiai mi
rė 56 metų Frank Giza, 2525 
Cortez Street.

ANTANAS YUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 d. 10:45 vai. vak. 1941 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Pajurės parap., Lietuoj, 
Amerikoj išgyveno 38 metus. .

Paliko dideliame nuliudime ! 
moterį Konstanciją, po' tėvais ■ 
Poškaitę, dukterį Konstanciją, ■ 
sūnų Vladislovą, brolį Joną 
Yušką ir jo šeimyną, 2 sese
ris: Marthą Puleikienę ir švo- 
gerj Pranciškų, Elžbietą Sera
pinas ir švogerį Kazimierą ir 
jų šeimynas, daug kitų gimi
nių,. draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoj paliko motiną Marijoną 
ir seserį Antaniną Sherpitie- 
nę ir jos vyrą. Kūnas pašar
votas 4452 So. Hermitage av.

Laidotuvės įvyks ketvirta- ' 
dienį, spalio 9 d., 8:00 vai. ry- > 
to iš namų į Šv. Kryžiaus pa- > 
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. }

Visi AA. Antano Yuškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam- paskutinį patarnavimą 

atsisveikinimą. 1 Nuliūdę Jie- 
kame, Moteris, Duktė, Sunus, 
Brolio, ^Seserys, švogėrlai, ir 
Giminės.

Patarnauja Laid. Dir. J. F. • 
Euderkis. Tel.. YARds 1741.. •

>

D. Gulbinas—fin. rast., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka,. 3130 South Halsted St. 
Ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 

i 7:30 v; vak., Chicagos; Lietuvių- 
* Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ. LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY-

CLASSIFIED ADS. !
llllir^l I I -L.l1ui.Lr/

'■.■■t F!111!
..  T iru. į .i^iiu m' ‘ m fu milto »

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BASKETŲ DIRBĖJAU Raedlein 
Basket Company, 713. Mihvaukee 
Avenue.

Vasara linksmoji apleidžia 
mumis. Gaila! Ruduo, taš liūd
nasis metlaikis, nors neprašo
mas, bet jau skverbiasi į kiehz 
vieną kampelį, perkeisdamas 
visų augalų išvaizdą ir visą 
gamtą verčia prisnusti.

Gyviams atrodo, kad nepa
geidaujamas svečias ruduo at
neš kokjų tai nesmagumų. Ta
čiau tikrenybėj rudens inetlai-, 
kis turi ir gerų pusių. Jis pri
nokina daugybes įvairių aug
menų ir duos progą pripildyti 
sandėlius maistu.

iir trofejas, kurių.tiek daug esą, 
kad prezidentas J. Palte! sakos 
pasamdęs Vilijos anglių kom
panijos troką jas atvežti.

Langų Plovėjai 
Nestreikuos

ką įvižiay0:jr 3'4i ('iheztųi 
Petej? Tiheįrą, Mjėįrosę; Parito- 
gyv^ritojas K 2Tst
str^hg - . '

Nelaime įvyko prię. 24 -tos ir 
Ashland, Chicagoję*. Troko šo
feris, Ėldbn? Tadlock, 3632 
Flournoy, išliko sveikas.
I " i .........
Susikūlė Du
Gatvekariai

Atsisveikins su vasara
Atsisveikinimui su vasaros 

laiku ir lig‘palydėdami jį į to
limą kelionę, Lietuvių Golfi
ninkų Sąjungos nariai rengia 
bankietą ir paskutinį golfo tur-' 
nyrą spalių 12 d, Glen Eagles 
Country Club, prie 123 St. ir 
Bell Rd. Golfo nelošianti sve
čiai ir viešnios turės progos iš
bandyti savo giliuką prie kor
tų ir įgyti prizų.

Rankiotas prasidės 6 v. vaka
re su programų ir išdalinimu 
prizų, o 8 vai. vakare prasidės 
šokiai prie puikios muzikos.

Daug lošėjų, daug dovanų
Golfe dalyvaus visi lietuviai 

golfininkai. Kiekvienas bandys 
parodyti savo galybę. Vieni sa
kosi per 5 mėnesius praktika
vę, o kiti per 12 mėnesių.

Bus žingeidi! pamatyti to 
baisaus karo už titulus, prizus

Gaus Daugiau Pinigų
' Langų plovėjų unija, AFL, 

priėmė vidurmiesčio namų sa
vininkų kompromisinį pasiūly
mą pakelti jiems algas iki $1.20 
valandai ir duoti savaitę apmo
kamų atostogų.

Unija reikalavo $1.25 valan
dai.. Priimdama samdytojų pa
siūlymą unija pareiškė, kad ne
beskelbs streiko, — tad lahgai 
Chicagoj ir toliau bus švarus.

Prie Armitage ir M'ilwaukęe 
šeštadienį/susikūlė du greitai 
važiuoją gątvekariai. Du kelei
viai fftlvo /pavojingai sužeisti, o 
kiti buvo sukrėsti, bet žaizdų 
nepanešė. ' ■ • S i

Nelaimė įvyko kai staigiai 
atsidarė automatiškas “svičas” 
ir vienas gatvekarių pasuko ne 
į savo bėgės.

BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 
r^-pirm.,. 3141 So. Halsted St; 
Petras; Viršilas—vice-pirm., 3432 
So., Wallače St; Stanislovas Ku
nevičius-—nut. rašt.,. 3220 So.
Union- Avė;; Fėlix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Eowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė;; Walter Dulevi- 
ėius—kontr. rašt, 8728 Harper 
Avė,; Martinas Pienių—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald’ Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350. So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis. •—koresponden
tas, 812 W. 33rd Št. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį, pirmą penk
tadienį,.* 7:30 vaL vak., Chicagos 
Lietuvių . Auditorijoj, 3133 South 

į Halsted St

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS:,. Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman. aVe., teh Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M.. Čeplinskas, 
3329 Sb. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petrąitienė,. 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.——Leonas Genio- 
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409: S. Artesian, avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn -svet., 2417 W. 43rd 
Street.

PATYRĘ AUKSU auksuoto j ai. Pa
stovus darbas, geras mokestis. 
Kreipkitės. 400 N. State St.

EDGE IR KANVASO BASTERS. 
Vyrų puikus paltai. Kreipkitės tuo
jau. Kambarys 901. 19 S. Wells.

namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOAN S— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

2-jų Metų Mirties Sukaktuvės
a

DARBININKAI GELEŽIES dirb
tuvei. Layout men ir friekanikai. 
Patyrę. Mid-City Architectur.al Iron 
Co.. 5535 S. State St.

REIKALINGAS. PUSAMŽIS žmo
gus- kaip padėjėjas aplink namus. 
OAKland 0048.

REIKALINGAS PORTERIS, 6810 
S.. Western Avė.

HELP VVAjNTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

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

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

TR1ANGLE AGENCY.
25 EAST JACKSON BLVDi 

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

F1NANUE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolos

Motučių 
Suvažiavimas

Užsimušė
Darbininkas H'

šeš^a-Morrison viešbutyje 
dienį ir vakar įvyko 4-tas me
tinis Motučių organizacijos su
važiavimas. Prie organizacijos 
priklauso motehysj. turinčios 
anufcų. . ,.?j/v K' ; -

Nenusilęisdamos kitoms or
ganizacijoms, kurios irgi laiko 
suvažiavimus, motutės priėmė 
pluoštą rezoliucijų, po to pačios 
išpildė įvairų muzikalį progra
mą su baletu ir kitkuo.

50 Inetų darbininkas,. Irvin 
.Marshall, . mirtinai susižeidė 
įkritęs. į ‘41eVeiterio šulinį. Lee 
Shell Company 'sandėlyje ties 
1141 West Mptlison street..

Jisai gy’vėno ad. 618 South 
Cicerd aventie.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 19.41 METAMS: 

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P.. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rast., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rąchunas— Iždininkas, 3137 So. 
Haįsted st.? Zig. Grigonis >— 
Kont. .rast.;
glob.; Kaz. Valaitis 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 Vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 SI Halšted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų,, vyrai ir moterys.

VAIKINAI, MERGINOS, pusam
žiai vyrai ir moterys fabrikų arba, 
dirbtuvių darbui, su patyrimu ar 
be patyrimo. Pastovus darbas. Cut 
Rate Employmcnt Agency, 1727 N. 
McVicker Avė. Telefonas MERri- 
mac 487,1.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOC1ATION 

of CHICAGO.
12202 W. Cermak Rd. 

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

J. Racevičia—Iždo 
Ligonių

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

/
FURN1TURE-F1XTURE FOR-SALE 

Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

VALYMUI MERGINOS, privati 
sanatorija. 8 valandų diena. Alga 
.pilnas užlaikymas, šaukite skelbėjų 
sąskaiton. WlLmette 1662.

Rėdaktbfiai “Lietu
vių Institute”

URŠULĖ VAZNONIENĖ 
(po tėvais Vaitoniutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 3 d. 9:15 vai. vak. 1941 1 
m.; sulaukus .pusės amžiaus, 
gimus Palėvenės parap., Ak- . 
menių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Joną, marčią Stellą, anų- » 
ką Daniel, dukterį Amelią 
Cassani, jos vyrą. Juozą ir a- 
nuką Edward, brolienę Vikto- - 
ria Vaziionienę Gary, Tnd., se
sers sūnų Antaną Garbaųską, 
marčią Oną ir jų šeimyną ir 

’ gimines. Kūnas pašarvotas J.
P. Ridiko koplyčioj, 3354 Soi ' 

, Halsted St.
Laidotuvės įvyks antradienį, 

spalio 7 d., 1:30 vai. po pietų. ' 
Iš koplyčios bus nulydėta į • 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A.A. Uršulės Vaznonie- 1 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. /

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė, Marti, Žen

tas, Anūkai, Brolienė, Sesers, 
Sūnūs ir Giminės.

Patarnauja Laidotuvių Di
rektorius P. J. Ridikas. < Tel. 
YARds 1419.

NIKODIMAS; ČESNA 
gy. 4401 S. Washtenaw Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 d., 1939 m., sulaukęs 
pusės amž. Gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apskr.,. Butkų kai- j 
me, žygaičių para.p.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną po tėvais 
Stankaitę, sūnų Joną, dvi dūk- • 
teris Ciciliją ir Stanislavą, 
švogerį Felix. Brazinskį ir jo 
šeimyną, švogerką Barborą 
Triponienę ir jos vyrą Juoza
pą, ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje 2 brolius Aleksan-

• drą ir Leoną.
: ' Liūdnai atminčiai musų 

brangaus Nikodimo česnos 
bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parap. bažnyčioje, (Brighton 
Parke) spalių 7 dieną, 8 vai. i 
ryto. Kviečiame visas gimi
nes, draugus ir .pažįstamus at
silankyti į pamaldas. .

Mes Tave musų brangusis j 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau į 
nebesugrįši, bet mes anksčiau . 
ar vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant.

Nuliūdę lieka, Moteris, Sū
nūs, Dukterys ir Giminės.

U

r

Šį Kartą Jis Nori 
Alimonijos

Divorsų teisėjas Rudolph De- 
sort turi galvosūkį,

Pbs. jį atėjo chicagiečių Ce- 
cil J. Cummings ir žmonos di- 
vorso byla. Ne žmona reikalau
ja alimonijos* bet vyras, ir pra
šo teismo priteisti žmoną jam 
tam tikrą sumą kas savaitę 
pragyvenimui. x

Apsivedė Sportinin 
kas Tenzis Ir Ste- 
phanie Mockus

Lankėsi Lietuvoj
šeštadienį šv, Jurgio bažny

čioje apsivedei John Tenzis, sa 
vo laiku daug veikęs 
sporto sluogsniuose, su 
nie Mockus.

lietuviui 
Stepha-

.p[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
h 11R B MylintiemsH 
►J 11 Q H. A Vestuvėms, Ban- J 
į I I K K flkietams, Laidotu-h 
y W ■ 1 U vėms, P a p u o šU J 

mama, m

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue.*

Phone LAFAYETTE 5800X XTTTX YXXXXXXXXXYXYTXYXXr

MES MOKAME 
TAKSUS

PILNĄ KAINĄ , .
DAUGIAU NIEKO NEREIKIA 

MOKĖTI
1939 Plymouth sedan
1940 Willys sedan ....
1939 De Soto sedan ..
1940 OldsmobiLe sedan
1939 Pontiac sedan ....
1940
1939
1937
1936 Chrysler sedan

i 150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DĘ SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey J

Tenzis 1938 metais 
Lietuvoje su Amerikos 
olimpine koinanda, kurios tre
neriu jis buvo išrinktas.

Jaunoji p. Tenzienė yra bai
gus šv. Kazimiero akademiją.

lankesu

. $395.00

. $495.00

. $595.00

. $745.00

. $535.00
Plymouth sedan ......$585.00
Buick sedan ...........$565.00
De Soto sedan ..........$245.00

$145.00?
7

Apiplėšė
Bažnyčią

Chicagos lietuvių laikraščių 
rediaktoriai ketvirtadienio ' vaka
re aplankė Lietuvių Kultūros 
Institutą, 601^ So. Kenwood 
avė-, įsteigtą prieš keletą savai
čių. Instituto vedėjas prof. Ka
zys Pakštas redaktorius supa
žindino su tos įstaigos planais 
ir numatoma darbuote;

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai-

• tnąuskas, 4529 S. California avė.; 
JNutar. rašt.—M, Titiškis, 3638 S. 
•WallMcd‘ 0h Tžd.—J. Bložys, 3938
W. bSrd 'PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gL 
—A. ■ • Bložienė ir JI Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 val.> popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

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

Wall£cd

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos. - j> ..

PARDAVIMUI TAVERNAS-. ge
roje vietoje; rendos $80;00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

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

DIDŽIAUSIAS 
SANDĖLIO TUŠT1NIMO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm.
$120,
3 šm.
mahog..........................................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio coųches, visai naujos .... 
SimmoĄs stųdio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvaįxųs springsai, Jovos, matra- 
•sailRnauji J..........

turi 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas ....>....................
miegi uhnio setai, riešuto

$35

39
14
19
22
14

33-čios Divizijos 
Tėvų Susirinkimas

Chicagos Mail Order Cbnąpa- 
ny rūmuose, prie 511 S. Paulina 
Street, šįvakar įvyks susirinki
mas, . i kurį yrą . kviečiami; tė- 
vaį, yyjępjęjA bro^i y:(kjUį ,gi ■ 
rųijnfs’ ktam tarnauja

Susirinkimo ihiciatoSaĮ; sako; 
kaįltjb: tikslas yra “gem’ah su
sipažinti’’..

. ^ngą yra nęinęHįijjia.. su- 
si rinkinio bus užkandžiu, .j j

(šifei.r
~ ' ,:t'

> '■ Vį* į
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LITHUANIAN D’E' M O’C R A TIC 
CLUB of the 15th Ward; VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviai, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justjn Tarvidas, 
5931 So; Albany avė.; Financė 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
■Maplew.ood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 , So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So., Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
ave.,,)and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Ekęcutive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz; 
Slepetiš, and Mr. Gura; Board 
of GrĮevanceš—J. Tarvidas,. Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. MazL 
liauskas, 3259 Sq. Union Avė.; 
'Nut. rašt.-—P.. Kinis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Aųtanas Maziliauskas, 6135. So; 
Rockwell St., Chicago,' III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P; 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus ląikb kas. trečią antra
dienį kiekvieno # mėnesio. •

saifmauji 
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros ............................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., Vz mažiau 

,, auto chgr., buvo $130, VzBRIGHTON PARKE RENDON. mažiau 6 ...........
krautuvė, karštu vandeniu apšildo-' Naujas Magic Chef, apt. mieros m o •iricnlzinm • -r . ’ i j i. i j • t

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

3259 So. Union Avė.

ma. Tinka -visokiam bizniui, 3970 
Archer Avė. Matykite F. Sabaliaus
kas, 2957 W.. Pershing Road..

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON GRAŽUS furnišuotas 
kambarys, apšildytas,, pavieniui ar 
ženotai porai. 5827 So. Sacramento;

ANIMALS—DOGS—B1RDS»—PE1S 
Gyvuliai—-Sūnys—Paukščiai etc.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
GIEDANČIOS KANARKOS 

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

NEW CITY PET SHOP 
5120 Sb. Ashland Avė. 

Tel. Hemlock 7673.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ Dr-jos Ap

švietos susirinkimas įvyks antra
dienį, spalio 7 dieną, 7:30 vai. va
kare, Jonistų svet., 814 W. 33 St., 
Chicago, III. Gerbiamos ' draugės 
apšvietietės kreipkit atydą, daly
vauki! skaitlingai, nes bus svarsto
mas svarbus klausimas. Draugijos 
sukaktis 35 metų: ar mes leisim 
brošiūrą, ar .programus darysim? 
Kreipkit atydą į tai.

—S. Puniškienė, rašt.

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59

Jewel tąble-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tubeį alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator,, Leon- 
ard, rec......................................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ....................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec............................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finąnsų Co. CANal 5668 ;

1232 S. HALSTED
Atdara Antrad. Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

74
19
29

39

59

69

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal. ■<
150 Gal po 7Y2C Gal.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO
ALIEJAI

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

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

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

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

kostumeriui.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS tlET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 M&TAMS4. Birmi- 

ndnkas^- . Petėr Ukockią, . 2530* - 
<46 Pli; Finu, pagelb* —Vai- 
tifcaitis; 3006 61si SU; $uti 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
Sti; ; Pilį; i thšti—Bruno.J Judeikol 
4m s;, wbodi St;,F.Pik-’ 
turna, 11'4£5> ,45th» Št; . JCaisos
glob;:. Frank Wenskus,. 2BM: W; 
.43rd Štj: Ant. gonaitis,; 5542 Š. 
Talmati v Tlušteat — .Jftiš-
kenag,. 2047 45tii št;; LS&ių 
apiekuhh^ -lA.
S. Paulina St.;. Anųa Pikturnai 
1425 45th St.; Maršalka — J.. 
Yucikas, 4624< S. Mpžart St.

' ' '-l.L •. :■■■ ■> •

i S.L.A. BRIGHTON PARKO 238 
kuopos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks antradienio vakare, spalio 7 
d., 7:30 vąl. Visi nariai ir narės 
privalome susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Nepa-, 
mirškite atsivesti norinčius įstoti 
į Susivienijimą Lietuvių Amerikoj, 
nes trečias naujų marių prirašymo 
vajus eina prie pabaigos.

—F. T. Puteikis, sekr.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of thė 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakavįče—• 
viče-pirm;, 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. .Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast,, 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—rkontr. rašt., 2804 
W. 45th Št: E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 -W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų: Komisija:; G. Green,. M. Kai
rienė,..D. EĮauskurdienė; A Miller 
—teisėjas, 4258/So. Western Ąve.; 
Dt. T.. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
,4157 Archer Aye.r, tel. yirginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio 3 ;sekmad;, 
Hollyv/oGd, svet.r. 24Į7 43jtd 

i St. I KĮiubą priimami vyrai ir 
moterys hūo 16 iki 45 metų aihž. 
lygiomis teisėmis ir mokestiihi^.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicagc, Iii Tel. REPublic 6051

—

NIAN PROPERTY ,O WNERS OF 
bridgeport, valdyba 1941 « A M irti V J. 1* _ *• — ----TXXXXXXXXXXXXXX'XXXXYXXXXXŽ<

Atdara vakarais ir sekmadieniais Į “NGarsinkitės “N-nose”
VisoCkiSr-Mce-pirm.. 2031, South. 
Ehierald Avė.; S. Kuh'eviČius — 
nut . rašt, ^3220 - Š. Uirioų ,.Ave.;

ir Pagrabams. 
3316: SU HALSTE» ST 

Tel. YARDS 7308-

. 11 Dalis.
KVIETKININKAS

REMKJTE TUOS, KURIE 
GARSINASI .

“L0VE1KISH
H
H

į Gėlės Vestuvėms, Baukietams
H

Siunčiam Gėles « 
Telegramų į " 
Visas Pasaulio m H ►4

Ties 1702 Wabahsia avenue, 
Northside, policija1 suėmė 30 
m. chieagietį James Wilson. Ji
sai gyvena ad.. 1614 Piercė avė.

.• ■ f • • -L \
Miller prisipažino, kad jis 

įsilaužė į Anunciation bažnyčią 
ties 16b0 N. Paulina, s t., ir iš 
ten pasivogė paauksuotą indau
ją
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, spalių 6, 1941

NEIŠAIŠKINTA MISTERIJA: KAS TAS DI
DELIS “LIETUVOS DIPLOMATAS”?

Dėvįs “Aukščiausią Lietuvos Dekoraciją?”
Prieš keletą dienų vienam vi 

durmiesčio puošniųjų viešbučių 
(Palmer House) turtuolė Mari
jona Brenzaitė surengė išleis
tuves p.p. Jasinskams (buv. Lie
tuvos Konsillato attache), ku
rie Chicagą apleido ir persikė
lė į nuosavą vištų ūkį netoli 
Atlantic City, N. J.

Nuo Lietuvių Nepasislėpsi?
Celebrantai buvo gerokai nu

stebinti kada vienas iš prie -jų 
stalo paskirtų patarnautojų juos 
lietuviškai prakalbino. Jie savo 
nustebimą ir pasitenkinimą pa
reiškė vyriausiam patarnauto
jui. Tas iš savo pusės nustebi
no svečius pareikšdamas, kad 
jis lietuvius gerai žinąs, kad.
vos prieš keletą dienų ten pie- it ijv* 0*1 1 *
tavęs “aukštas Lietuvos diplo ValdZUl IWlkalaUja

$12,000 iš Bridge
porto Pieninės

Ortonienė Turi 
Stoti Teisman

Figūruoja Divorso Byloje
z

Šį ketvirtadienį prieš apskri
čio teismo komisionierių Col- 
lins’ą liudijimams turi stosti 
Annabelle Adams Orton, 33 mo
tų lietuvė, ištekėjusi už Chica- 
gos pramonininko-milionieriaus 
Philo Orton, 68 mėtų amžiais.

Orton turi užvedęs divorso 
bylą, kurioje kaltina savo jau
ną žmoną “perdideliu draugavi
mu” su vienu Lou Root, turtin
gu New Yorko fabrikantu.

PASIKEIČIA LINKĖJIMAIS ISLANDIJOJ

N A t) J IK N V-AČM Ė Telephotc

Maj. Gen. H. O. Curtis (dešinėje) Anglijos karinių 
pajėgų Islandijoje viršininkas, sveikina ką tik atvykusį 
su J. V. kariuomenes daliniais Maj. Gen. Charles i H. 
Bonesteel (kairėj).

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS
Mirė Anūkė, Mirė Ir Motutė
Pereitą penktadienį netoli 

Libertyville, III., po važiuojan
čiu automobiliu pasimaišė mu
las. Mašina gyvūną išmetė į 
orą, ir nukritęs ant automobi
lio jisai mirtinai sužeidė 15 me
tų mergaitę Joyce Bornell.

Išgirdusi apie nelaimę, šir
dies ataką-^gavo ir mirė mer
gaitės motutė,“ Anna Casperson. 
Abi gyveno prie Diamond Lake.

Kitos Nelaimės

LIETUVIAI
ARMIJOJE

šią savaitę armijon raportuo
ja arba jau raportavo šie jau
ni lietuviai. Iš drafto ofiso No. 
101:

James Vasiles, 609 W. 47th 
street ,

Anthony Laranch (?\
South \Vells street

Peter D. Nemcevic, 
Princeton avenue.

(Šio drafto ofiso viršininkas 
yra A. H. 
rėno Posto

4613

4756

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

“Jis buvo jaunas,* gražus, 
geltonplaukis vyras, su akiniais. 
Atėjo su išsipuošusia dama. Ir 
pats buvo apsirengęs ‘sulig pa
skutinio žodžio’. Puikus frakas, 
blizgučiai ir visa kita.” sake 
vyr. patarnautojas.

“Vyriškio krutinę puošė pa
traukiantis ordenas, užkabintas 
apie kaklą šilkiniu kaspinu. Vi- 
Si . , 
o jie visi įžymus turtnolliai, vi
si taip pat įstaigingai apsiren
gę, damos Šilkuose, buvo ta po
ra labai suinteresuoti ir nega
lėjo nuo jos akių atitraukti. Vi
si pradėjo klausinėti patarnau
tojų, kas per vienas tas Mis- 
tinguished looking’ žmogus yra? 
Reikalavimas platesnių žinių 
buvo tiek didelis, kad aš paga
liau turėjau prie kalbamo džen- 
telmono prieiti ir jo paties pa
klausti”.

Vėl Traukia Lemont Dairy 
Teisman

AFL Laimėjo
National Tea Co.

« . • į . . /

Balsavimus

... ■—.......... v ........n ,n<>.j „...Į, ti,li^,Įniįlili|...... . .... .,1

| Užtiko Dar Vieną 
Samogono Varyklą

Prie Rockfordo, III., automo
bilio nelaimėj žuvo 28 metų ka
reivis iš Camp Grant stovyk
los, Walter H. Wollensack. Ji
sai paėjo iš Maywoodo, kur gy
veno ad. 1921 Southport avė. 
Penki, kiti kareiviai buvo su
žeisti.
'Prie Valparaiso, Ind., automo

bilis užmušė 8 metų mergaitę 
Sue Ann Wilson, garsaus fadio 
dainininko Frank Wilson duk
terį. Ji gyveno Valparaise.

Edward
Wentworth 
ofiso No. :

Gal

Kasper, Dariaus-Gi- 
komandantas).
J. Norkus, 12541 

avenue (iš draft 
17).
Saugos Auksą?

marųuetteparkietis, 
Skarnulis, 6834 South

Jaunas 
Jonas J.
Campbell avcnue, buvo išsiųstas 
tarnybai į Camp Folk stovyk
lą, prie Fort Knox, Kentucky 
valstijoj, 
Amerikos 
priskirtas 
divizijos.
Skarnulienės.

kur yra sukrautas 
auksas. Jisai buvo 

prie 3-čios šarvuotos 
Yra sūnūs Uršulės

Federalė pieno administracija 
užvedė bylą prieš Bridgeporto 

......... i . | Lemont Dairy Co., pieninę, rei- 
,P*v................................................ . ka]aucĮarna sumokėti $l£’,403
i kiti svečiai tame kambary, ... - - _ . .I specialių mokesčių. Tai jau an-1 

tra tokios rųšies byla prieš mi
nimą bendrovę. Pirmoji buvo 
panaikinta, kai jos savininkai 
prižadėjo valdžiai atsiteisti.

Iš kitos pieninės, Farmers 
Cooperative, piėno administra
cija reikalauja $11,391.

Lemont Dairy Co-, daro biž- 
nį adresu 840 W. 31st street.

Iš “Lietuvos Pasiuntinybės”.
“Aš jam pastebėjau, kadpvL 

si svečiai yra jo gražaus.ordeno 
suintriguoti ir nori žinoti dau
giau apie dekoraciją ir paga
liau apie jį patį. Geltonplaukis 
vyriškis maloniai paaiškino, kad 
tas ordenas yra pati aukščiau
sia Lietuvos respublikos deko
racija ir kad jis eina aukštas 
pareigas Lietuvos pasiuntiny
bėje, VVashingtone.”

Dabar atėjo eilė minimam 
vyr. patarnautojui nustebti, -nes 
prie stalo sėdėjusi ponia Dauž- 
vardienč, kuri gerai žino apie 
Lietuvos pasiuntinybės sąstatą, 
pareiškė, kad ten nėra jokio 
jauno, aukšto, geltonplaukio. Ta 
patį patvirtino ir Jasinskas.

— “Detektyvės” v
Dabar ir vyr. patarnautojas 

ir jo pasakojimą girdėjusi gru
pė nori žinoti kas toks galėjo 
impersonuoti “aukštą Lietuvos 
diplomatą”.

Grupėje buvusios moterys ža
da detektyvais patapti, nes, gir
di, jos turinčios gerą pradžią 
misterijai išspręsti. Jos žino, 
kad vyriškis buvo “jaunas, auk
štas, gražus ir geltonplaukis.”

O moterims ko daugiau gi 
reikia?

Smarki Yra Ta 
Liudberghų 
“Dvikova”

Giminaičiai Griežtai Skiriasi 
Nuomonėmis

masi-
Lind-

“Nepriklausoma” unija 
protestuoji

Darbo taryba paskelbė, kad 
; National Tea Company sandė
lio darbininkai 332 balsais prieš 
214 pasirinko AFL teamsterių 
uniją savo atstovu kolektyvems 
deryboms.

Pralaimėjusi “nepriklauso
ma” unija, kurią dominuoja 
CIO, rezultatus protestuoja ir 
sako, kad eis su skundu į dar
bo tarybą prieš kompanijos 
“favoritizmą” AFL unijai.

F. Heisler, tos unijos advo
katas, sako, kad kompanija lei
do AFL šalininkams varyti agi
taciją sandėlyje darbo valando
mis.

Suėmė Tris Vyrus
Adresu 4720 Kinzie street fe- 

deraliai agentai užtiko vieną 
didžiausių slaptų samogonb va
ryklų Chicagos distrikte.1 Turė
jo 1,000 galionų įtalęos į die
ną, ir buvo aprūpintas visais 
geriausiais įrengimais alkoho
liui gaminti.

, ^.geniai viską konfiskavo ir. 
areštavo tris varyklos savinin
kus, butlegerį Frank Daniels, 
1701 S. Austin bulvaras, George 
Fusco, 874 Sedg^ęK avenue ir 
George Daviduke?) 1835 Roose- 
ve’.t Road. ; ,.

Štai Kokius
Automobilius
Chicagiečiai Perka

John Pakel Lengvai 
Sužeistas Auto 
Nelaimėj

Kalbėdamas Chicagos 
niam mitinge, Augustus 
bergh penktadienį pareiškė, kad 
jo giminaitis lakūnas’ Charles 
Lindbergh tarnauja Hitleriui, 
ir nesvarbu ar jis tai daro su- 
žiniai ar ne. Rezultatas tas pats.

Lakūnas, giminaitis Lind
bergh tvirtino, turi politinių 
ambicijų ir nieko nenustebins, 
jei 1944 metais kandidatuos į 
prezidentus.

' °Jo Kalbas Iškraipo”
Pats lakūnas penktadienį kal

bėjo Fort Wayne, Indianoj, ir 
ten smerkė žmones, kurie jį kri
tikuoja. Sako, jie iškraipo jo 
žodžius, įterpia į jo kalbas sa
kinių, kurių pats visai nesakė,, 
ir duoda joms visai kitą pras
mę, r.^gu jis norėjo duoti.

Buvo Chicagoj
Vakar jisai trumpai viešėjo 

Cįhicagoj, pas America First 
Komiteto lyderius.

Chicagos masiniam mitinge 
buvo apie 3,000 publikos. Jį ren
gė Fight for Freedom komite 
tas. •

Virš 20,000 Dirba
Western Electric

Pavogė Kapinių 
Paminklą į į

Namų statytojas John Pakel 
šiomis dienomis turėjo nelaimę 
su automobiliu. Jo sužeidimas 
buvo menkas ir po pirmos pa- 
gelbos ligoninėje, grįžo namo.

Bandė Nušauti 
Moteriškę

Ieško ir už langų daužomą.

Grižo Iš Ligoninės 
Pasikorė

Pereitą ketvirtadienį .namo iš 
ligoninės sugrįžo 49 metų Fr 
Schwartz, chicAgietis nuo 1903 
N. Halsted Street. Nuo dakta
rų ten sužinojo, kad serga ne
pagydomai.

Vakar Schwartz pasikorė.

BURNSIDE. — Vietos polici 
ja ieško dviejų jaunų vyrų, ku
rie pereitos savaitės pabaigoje 
bandė nušauti Mrs. William 
Sową, chicagietę nuo 9997 S. 
State Street. Kulkos jos nekliu
dė, bet sutrupino diP didžiulius 
’angus vienoj krautuvėj.

CICERO. — Šiame miestely
je yra grįžę “geri laikai”. Lai
kai čia visuomet būna geri, kai 
Įsismagina dirbti milžiniška 
Western Electric dirbtuve prie 
Cepuak if - Cicero avenue.

Ji dabar samdo virš 20,000 
darbininkų. Nuo pereito rugsė
jo paėmė 5,976 naujų darbinin 
kų, ir dar vis samdo daugiau.

Daugiausiai Pabran
go Maistas, Baldai

Taipgi pubai
Chicagos prekybos butas 

skelbia, kad paskutiniais mėne
siais Chicagoj daugiausiai pa
kilo maistas ir baldai.

Taipgi gerokai, pabrango rū
bai ir pakilo nuomos..

Kuras, elektra ir ledas kai 
nuo j a apie tiek pat, kiek perei
tų metų pradžioje.

Duos Drafto

nacijas iš Anksto
' Lengvata Naujokams

Illinois drafto administracija 
skelbia, kad su gruodžio 1-ma 
įves naują sistemą draftuoja- 
miems vyrams egzaminuoti ar 
mijai. ,

Pagal naują sistemą, jie bus 
išegzaminuoti iš anksto, todė' 
bent porą savaičių prieš pašau-

• 47 m. chicagietė Mrs. Ma
ne Casey, 528 S. Ashland, ban
dė nusižudyti — persikirsdama 
gerklę ir rankų riešus skustu
vo peiliuku. Ją ligoninėn nuga
beno kaimynai, išgirdę moteriš
kės šunies kaukimą. Jisai ėmė 
nesavo balsu loti atradęs ją gu
linčią, be sąmonės ant grindų.

e Policija Chicagoj suėmė 
dar devynis žmones už .operp- 
vimą arklių lenktynių. lažybų 
biznio. Padarė kratas penkiose 
vietose, tarp jų ties 32 S. Hal
sted Street.

U

r- • t
Du jauni vyrai prisipažino, 

kad jie pavogė brangią bronzo 
stbvylą nuo Chįęą^os pašto vir
šininko Ki-eutgeno , .žmonos ka
po, Graceland kapinėse. Jie par
davė stovylą už $31.50 senų 
daiktų pirkliams. Jįjį kainavo 
$1,500. Z’-’. '

Suimtieji yra < 22 m. Alex- 
ander Strakurski, 2143 Lindale 
avenue, ir 23 m. Theodor^ Brzo 
zowski, 2117 Moffat streeĮ.

Negalėdami kitaip stovylos 
parduoti, jie sudaužė ją j šmo
tukus.

Paveldėjo Milijoną

Policija spėja, kad ieškomie- • kimą tarnybon žinos ar jie tin- 
ji yra piktadariai, kurie revol- ka armijai sveikatos atžvilgiu 
vėrių šūviais sudaužė langus ar ne. Jie galės geriau prisi- 

kitose vietos krautuvė- ruošti armijai ir savo asmeniš-šešiose 
se.

NAUJIEN V-A^MĘ iolėphoto

Miss Virginia Hansen, 24 
-m., Detroito labdarybės tar- 
bąūtoja, šiomis dienomis 

. pripažinta teisėta paveldėto
ja milijopb . doleriu vertės 

j; filmų firmos Californijoje.

Plymouth Pirmoj Vietoj Rug
sėjo Menesį

Per rugsėjo mėnesį dyleriai 
Chicagpj ir Cook apskrityje iš
pardavė 6,578 naujus automo
bilius, virš 1,000 daugiau negu 
pereitų metų rugsėjo mėnesį. Į 
skaitlinę įeina daugiausiai 1941 
metų modeliai, nes naujųjų au
tomobilių dar mažai tebuvo rin
koje.

Chevrolet — Antroj, 
Fordas — Trečioj

Pirmoje vietoj per rugsėjį 
stovėjo Plymouthai, antroje — 
Chevroletai, o trečioj — For
dai.

Žemiau seka pilnos skaitlinės 
visų gamybų automobiliams:

Plymouth .......
Chevrolet ........
Ford ...............
Buick .............
Dodge ..... .......
Chrysler .....
De Soto ........
Pontiac ..........
Packard .... .....
Oldsmobile .....
Hudson ..........
Studebaker ....
Cadillac ..........
Nash ...............
Mercury ....
Lincoln-Zephyr 
Willys ..v........
Graham
Įvairių .............

Viso

Lietuviai Pereito 
Šeštadienio 
Footballe

Kuzma Vėl Pasižymėjo
Michigan universiteto žvaigž

dė, Tom Kuzma, pereitą šešta
dienį vėl gerai užsirekomenda
vo, kai padarė vienintelį įbegi- 
mą (touchdo\vn) Michigan ko
mandos lošime su Iowa univer
sitetu Ann Arbore, Mich. Lo
šime taipgi dalyvavo Al Wis- 
tertas. Rezultatai buvo; 6—0.

Notre Dame

• Gavęs diržų nuo tėvo už 
nesilankymą mokyklon, 11 me
tų berniukas Wayne Woolworth 
pabėgo iš namų, ad. 5537 Har- 
per avenue.

• DuPage upėje, prie Lisle, 
prigėrė 7 metų berniukas, Jo
seph Reidy, sūnūs vietos krau
tuvininko Roy Beidy. Jis braidė 
upėje su keliais vienmečiais 
draugais.

• Iš manevrų Louisianoje ry
toj į Chicago grįžta apie 4,500

■ kareivių ir karininkų. Jie pri
klauso prie 40-tos krantų arti
lerijos, Fort Sheridane.

• Miriop nuteistas 19 me
tų Bernardas Sawicki, dabar be 
pertraukos skaito visokias kny
gas. Advokatai jam pataria ape
liuoti nuosprendį, bet nerody
damas perdidelio susirūpinimo 
jisai tvirtina, kad jam nėra vii-

! ties nuo mirties bausmės išsi
sukti.
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.. 20
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6,578

Apiplėšė Mėsos 
įmonę

Sumušė du darbin nkus

BRIGHTON PARK. — Vie
nas maskuotas ir revolveriu 
apsiginklavęs banditas atėmė 
$1,565 nuo Muriel Goldsberry, 
2^/W. 43rd Street, tarnauto
jos Rose Packing Co. dirbtuvė
je,^ 2129 W. Pershing Road.

Ji buvo ką tik parvažiavusi 
iš 'Halsted Exchange Banko, 
kur pinigus išsiėmė algoms iš
mokėti. Piktadaris tykojo ne
toli firmos raštinės, ir kai tik 
pastebėjo merginą, ją užklupo 
tarpduryje ir pinigus atėmė.

Firmos darbininkas, Andrew 
Bartos, nuo 3007 Canal street, 
buvo smarkiai sumušta? 
bandė užpultąją apginti.

kai

Didelis japonų nariai vis 
1-6.1 susidūrė su kitu laivų ir 
pfiaškendo. Pavyko išgelbėti la
bai mažas jurininkų skaičius.

Notre Dame komandos 
se šeštadienį buvo jaunas 
cagietis Lou Rymkus—tackle 
pozicijoj. Southbendiečiai 
mėjo 19—6, prieš Indiana 
versitetą.

. Illinois

eilė- 
chi-

lai- 
uni-

ko-Su Illinois universiteto 
mauda šeštadienį lošė lietuviai 
Genis ir Bacevičius. Ši koman
da supliekė Miami universitetą 
45—0 Champaigne, III.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

SouthMATUZ, Frank, 4328 
Paulina street, gimė rugsėjo 20, 
tėvai: Frank ir Emily.

PAULAUSKY, Joseph, 4842 
Bishop street, gimė rugpiučio 
19, tėvai: Adam ir Marie.

BACK, Bosemary, 5115 Ra- 
venswood avenue, gimė rugsė
jo 22, tėvai: Arthur ir 
bara.

Lietuvis Žuvo 
Manevruose

Bar-

Taksikebo nelaimėje laike ma
nevrų, prie Vicksburg, Missi- 
ssippi, buvo užmuštas jaunas 
lietuvis kareivis, Albertas Ku- 
chinskas. Jisai buvo iš 30-to 
artilerijos būrio, kuris regulia
riai yra Fort Meade, Maryland 
valstijoje.

Šįvakar Pasibaigia 
Bals. Registracija

Užsiregistruokit Jei . Norit 
Balsuoti

Jeigu po pereitų rinkimų per- 
sikėlėte kitur gyventi arba ga
vote pilietybę, tai nevėliau 9- 
tos šįvakar ’ užsiregistruokite 
lapkričio 4 d., teisėjų balsavi
mams. Neužsiregistravę piliečiai 
negalės balsuoti.

Registracijos stotys yra 
įrengtos ugniagesių stotyse.

• U.S. karo aviacija priims 
1,000 jaunų, nevedusių vyrų, 
tarnauti karo lėktuvuose už na
vigatorius, bombardierius, etc. 
Aplikantai bus išlavinti parei
goms ir gaus gerą atlyginimą.

• 15 žmonių vienoj deparfa- 
mentinėj krautuvėj, 68rd ir Hal
sted, turėjo nemalonų pusvalan
dį, kai tarp antro ir trečio auk
što užkliuvo eleveiteris, kuria
me jie važiavo. Juos išgelbėjo 
ugniagesiai.

• Reikėjo ugniagesių šauk
tis, ir jiems teko pramušti sky
lę cementinėse grindyse ir 
imti ilgą vamzdį iš žemės, 
į jį 2'/2 metų mergaitė įkišo 
vo kojytę ir negalėjo jos
traukti. Tai įvyko adresu 3211 
Beach avenue, Johansen’x na
muose, kurių dukterei tas atsi
tiko.

iš- 
kai 
sa-
iš-

• Chicagoj lankėsi kongreso 
atstovas Joe Martin iš Mass., 
republikonų partijos lyderis. 
Eina kalbos, kad jisai kandida
tuos į prezidentus 1944 metais. 
Dabar jis važinėja po Ameriką 
organizuodamas republikonus 
1942 kongresiniams rinkimams. 
Jis griežtai nusistatęs prieš ad
ministracijos užsienio politiką-

• Iš Michigan ežero ties 999 
Lake Shore Drive, buvo ištrauk
tas kūnas 50 metų chicagiečio 
John Tsirgotakis, nuo 357 N. 
Clark.

• Apskričio lavoninėje yra 
kūnas nežinomos apie 75 me
tų moteriškės. Ji buvo atrasta 
negyva ties 70Q North Clark st

• Ties 6451 South Green 
Street policija suėmė septynis 
vyrus lošiančius pakerį iš pini
gų. Areštas buvo padarytas ali
nėj, kurios savininkas buvo ir
gi areštuotas už pinigų lošimo 
įstaigos užlaikymą.

• Prie Brownvi’l3, Ohio, au
to nelaimėj buvo užmuštas 18 
m. chicagietis, Wąlter E. Kist- 
ner, nuo 1929 W. lOlst Street.

— Olandijoj vokiečiai sušau
dė 4 asmenis, kuriuos įtarė šni
pinėjime britams.

— švedų valdžia areštavo 6 
komunistus, kurie turėjo slap
tą siunčiamąją radijo stotį.kute reikalus sutvarkyti.




