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No. 212

SAKO VOKIEČIAI
VOKIEČIAI PAĖMĖ ŠLIUSEI,BURGĄ IR 
NUTRAUKĖ SUSISIEKIMĄ SU RUSIJA

ŠALIS GEDI PREZIDENTO MOTINOS

Rusai priešinasi nacių jėgoms, sako 
' sovietų pranešimas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
8 d.— Vokiečių karo jėgos 
šiandien visiškai apsupo Lepin- 
gradą ir nutraukė visokį susi
siekimą sausuma su likusia Ru
sijos dalimi, skelbia vokiečių 
štabo pranešimas.

Tuo pačiu metu vokiečiai 
smarkiai apšaudė kanuolėmis 
ir paėmė šliuselburgą, didžiau
sią geležinkelio mazgą prie pa
ties Leningrado, šliuselburgas 
randasi 21 mylios atstumoje 
nuo Leningrado. Jo paėmimas 
buvo paskelbtas specialiu Hit
lerio štabo pranešimu, nes šiam 
geležinkelio mazgui duodama 
dideles strategines reikšmės.

Motorizuotos vokiečių karįuo 
menės dalys, smarkiai remia
mos stiprios aviacijos, persikė
lė per Neva, Leningrado rytuo
se ir visiškai palaužė rusų pa
sipriešinimą. Dabartiniu metu 
vokiečių ir suomių jėgos visiš
kai apsupo Leningradą iš visu 
pusių, sako vokiečiair •

Leningrado kovų metu vokie
čiai numušė 711 sovietų įėktv- 
vą. Kitos sovietų jėgos bandė 
persikelti per Dnieprą ir pulti 
vokiečius, bet vokiečiai sulaikė 
sovietų kariuomenę.

Azovo juroje vokiečių ayiac;- 
įa paskandino viehą sovietų gar

MASKVA, Rusija, rūgs. 8 d 
— Sovietų valdžios pranešimas 
sako, kad vokiečiai deda pastan
gas pralaužti Leningrado ap
saugas pietuose ir vakaruose, 
bet iki šiam metui jie nepajė
gė padaryti didesnių plyšių.

Visose vietose sovietų ka
riuomenė smarkiai priešinasi 
vokiečiams ir labai dažnai kon- 
traatakuoja nacių jėgas. Sovie
tų kazokai veikia tolimoje už
frontėje ir pagrobė vienos vo
kiečių armijos štabo dokumen
tus. Tapo užmuštas dar vienas 
nacių generolas.

Kievo ir Odesos srityse eina 
labai smarkus mūšiai ir na
ciams nepavyko pralaužti šių 
dviejų miestų apsaugų. Odesos 
apylinkėje kovoja rumunų ka
riuomenė, kuri ne artėja, bet 
traukiasi nuo 
sai užima vis 
cijas.

Leningradu i
riais stojo miesto jaunimas. Kie_- 
ve jaunimas taip pat 'padeda 
ginti miestą. Leningrade sava
noriais užsirašė 536,000 jaunuo
lių, o Kieve apie 30,000.

- NAUJIENŲ-ACM K Telephoto

Mrs. Sara Delano Roosevelt, 87 mėtų amžiaus, Pre
zidento motina, kuri pasimirė savo ūky, Hyde Parke, 
N. Y. pereitą sekmadienį. Mirties priežastimi buvusi se
natvė. <
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ŠIMTAI BRITU ORLAIVIU IŠTISA NAKTĮ 
BOMBARDAVO BERLYNĄ

Mieste sukelti di 
džiausi gaisrai

LONDONAS, Anglija, rūgs.
8 d. — Ištisą naktį britų avia
cija be. sustoiimo bombardavo 
Berlyną ir kitus vokiečiu pra
monės centrus, skelbia oficialus 
britų pranešimas.

šimtai orlaivių dalyvavo puo
lime ir valdžios atstovai mano, 
jog tai buvo stipriausias Ber
lyno bombardavimas.

Sugrjžusieji britų lakūnai 
tvirtina, jog Berlyno centre ir 
priemieščiuose pkelti didžiau
si gaisrai.

skelbia vokiečių štabas.
Visa vokiečių spauda labai pa

sipiktinusi britų bombardavimu, 
nes daugiausia bombų tapo iš
mesta darbininkų kvartaluose.

Vietomis ištisi kvartalai liko 
be langu. Nacių spauda reika
lauja tinkamai britams atker
šyti.

Britai pagavo nacių 
narlaivj

Rooseveltas gauna | PAŠALINTOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
daug užuojautos ĮTEIKĖ NACIU KOMISARUI PROTESTĄ

Ežerai lakūnams nu
švietė Berlyną

LONDONAS, Angliją, rūgs.
8 d. — Britų karo jėgos šian
dien pagavo viena vokiečių nar- 
laivi, kuris veikė Atlantike, 
skelbia britų admiralitetas.

Pirmiausia narlaivis buvo su
žeistas iš patruliuojančio orlai
vio, o vėliau atvykę britų karo 
laivai nuvilko narlaivj į “sau
gią vietą”.

Pasklido gandai, kad pagau-1 gyvendinti Omsko ir Novosibir- 
tas narlaivis, kuris paleido tor
pedas į Amerikos laivą Greer, 
bet šios žinios nepasitvirtino.

LONDONAS, Anglija, rūgs.
8 d. — Britų lakūnai sako, kad 
mėnulio nušviesti Berlyno apy
linkių ežerai buvo geriausiais 
kelrodžiais Berlynui bombar 
duoti.

Britų orlaiviai pradėjo bom
barduoti vokiečių sostinę vidur- I Britai ir amerikiečiai 
naktį ir jos neapleido iki auš
ros. Vokietijai bombarduoti 
laiviai skrido vienas paskui 
tą. . •

Priešlėktuvinės patrankos
bai smarkiai veikė, bet nacių 
aviacija beveik nesirodė.

STALINAS IŠVARO SIBIRAN 390,000 
VOLGOS ŽEMUPIO GYVENTOJU

Pavolgy daug šnipų 
ir priešų

Japonai susidomėję 
Greer incidentu

IIYDE PARK, N. Y., rūgs, 
i d. — Prezidentas Rooseveltah 
'auna labai daug užuojautos 
pareiškimų iš viso krašto ir už- 
denių sąryšyje su jo motino: 
nirtimi.

Paskelbta, jog artimieji nori 
taryti tiktai šeimyniškas laido- 
uves, bet manoma, kad daly- 
/aus daug žmonių.

Laidotuvės įvyks rytoj. Po
nia Sara D. Roosevelt bus pa 
.aidota šalia josios vyro, kuris 
mirė 1900 metais.

Naciai turi taikiklio 
paslaptis

NEW YORK, N. Y., rūgs. 8 
1. — Valstybės gynėjas Harold 
Kcnnedy teisme šiandien pareiš
kė, kad vokiečiai jau 1938 me
tais turėjo Jungtinių Valstybių 
kariuomenės bombų taikiklio 
Norden visus slaptus planus.

Ilerman Lang, kuriam buv 
>avesta saugoti taikiklio paslap- 
;ys, jau 1938 metais nuvežė Vo
kietijoj visus taikiklio planus.

Kennedy reikalauja nubaust 
teisiamus asmenis, nes jie pri 
klausė šnipų organizacijai.

Lepn Henderson gi- 
liasi nuo Dieš

Kauno radijo stočiai uždrausta perduo
ti Lietuvos himnas

BERNAS, Šveicarija, rūgs, 8 d. — Iš Kauno gauta žinių, 
kurios patvirtina žinias apie Lietuvos vyriausybės susilikvida- 
vimą rugpiučio 5 dieną. Prieš išsiskirstydami, Lietuvos valdžios 
nariai susirinko prie karo muziejaus.

Prie Nežinomojo kareivio kapo vyriausybe padėjo vainiką. 
Šiose įspūdingose ir graudžiose iškilmėse dalyvavo tuksiančiai 
Kauno gyventojų. Iškilmių metu buvo sugiedotas Tautos him
nas.

Prieš išsiskirstydama, Lietuvos vyriausybė įteikė Vokieti
jos reicho komisarui protestą.

Teko patirti, kad nuo rugpiučio 15 dienos per Lietuvos ra
dijo stotis lietuvių Tautos himnas jau nebegrojamas. Programa 
per radiją užbaigiama “Deutschland, Deutschland ueber alles” 
ir Horst Wessel daina. Lietuviams 
ties”.

palinkima tiktai “Labos nak-

Rusai išlipo Odesos 
pakraščiuose

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 8 
d. — Dideli sovietų kariuome
nės daliniai išlipo Juodosios ju
ros pakraščiuose, į vakarus nu< 
Odesos.

Vyko smarkus mūšiai 
vokiečių ir rumunų karo 
iš vienos pusės ir sovietų
ninku iš kitos. Tapo " užmušt? 
700 nacių kareivių, bet vokie 
čiai nepajėgė išstumti išlipusių 
rusų.

Sovietų karo laivai kursuoja 
tarp Odesos ir kitų sovietų uo
stų. Išlipusiems sovietų karei
viams atvežami sustiprinimai.

Lavonų popierius 
atiduot policijai

tarp 
jėgų 
juri-

MASKVA, Rusija, rūgs. 8 d. 
— Sovietų valdžia nutarė pa
siųsti kiton Uralo kalnų pusėn 
390,000 Volgos žemupio gyven
tojų.

Pavolgyje daugiausia gyveno 
vokiškos kilmes ūkininkai, ku
riuos aštuonioliktame šimtme
tyje ten apgyvendino karalienė 
Katarina.

Sovietų valdžia skelbia, kad 
visame PaVolgyje atsirado labai 
daug vokiškų šnipų ir sabota
žininkų, kurie kenkia sovietų 
karo pastangoms.

TOKIO, Japonija, rūgs. 8 d.' 
— Japonų valdžios sluoksnia 
rodo labai didelįo susidomėji' 
mo Greer incidentu Šiaurės At- 
antike. •» v /

Laivyno sluoksniai <.mano, kač 
šis incidentas tyliomis nepraeik 
ir gali sukelti didelių komplika
cijų vokiečių ir Jungtinių Val
stybių santykiuose. ,

C .

Vienas admirolas pareiškė 
<ad Amerika gali kovoti prie,* 
vokiečius ir tuo pačiu metu Pa- 
cifike laikyti didelį laivyną.

rūgs, 
tvar- 
šian 
nario

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 8 d. — Iki šiam metui 
įvairiose Lietuvos vietose v's 
dar randami užmuštų žmonių 
lavonai.

Valdžios įstaigos įsakinėja to
kius lavonus 
palaidoti, kad 
moš* ligos.

Rasti prie
tai, pinigai ir kiti daiktai pri
valo būti perduoti policijai. Lie
piama dėti pastangas nustaty
ti tikrą negyvėlio asmenybę.

galimai greičiau 
nekiltų užkrečia-

lavonų dokumen-

Gyventojai nedirba 
su valdžia

MASKVA, Rusija, rūgs. 8 d. 
— Sovietų valdžia tvirtina, kad 
Pavolgio gyventojai nebendra
darbiavo su sovietų valdžia ir 
slėpė valdžios priešus.

Stalino valdžia turi žinių, kad 
gyventojų tarpe buvo daug na
cių agentų, kurie buvo pasiruo
šę daryti sabotažą priartėjus 
vokiečių^ karo jėgoms.

Pavdlgio gyventojai bus ap-

sko srityse ir gaus valdžios pa
šalpą įsikūrimui. z

Rusai sprogdina 
radijo, bangomis
LONDONAS, rūgs. 8 d.— 

Rusai vartoja radijo bangas 
bomboms sprogdinti, viešai 
skelbia nacių karo vadai.

Radijo bangų pagelba tapo 
susprogdinti dideli dinamito 
kiekiai, kuriuos rusai paliko 
Viborge.

Dinamitas buvo susprog
dintas, kai miestas tapo vo
kiečių ir suomių kariuomenes 
paimtas ir jame buvo daug 
kareivių.

or- 
ki-

gaudo narlaivj
Naciai areštuoja 
Paryžiaus žydus

Smarkiai sugriautas 
Palermo miestas

8

la-

Vokiečiai pasipikti 
nę bombardavimu
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

8 d. — Britų aviacija užmušė 
27 asmenis Berlyne ir sužeidė 
didoką moterų ir vaikų skaičių,

VICHY, Prancūzija, rūgs.
d. — Vokiečių policija suėmė 
daugiau negu šimtą žydų Pary 
žiu j e. Visi suimtieji bus laiko
mi nacių karo jėgų įkaitais.

Suimtųjų tarpe yra didokas 
labai dešinaus nusistatymo žmo-r 
nių. Suimtas buvęs teisingumo 
ministeris Fierre Masse ir par
lamento atstovas Theodore Va- 
lensi. • i ; ■

Petaino valdžia susitupinusi,

REIKIAVIKAS, Islandija, rug
sėjo 8 d. — Britų ir Jungtinių 
Valstybių karo laivai šiandien 
ieško šiaurės Atlantike nacių 
narlaivio, kuris apšaudė Greer.

Amerikos karininkas pareiš
kė. kad nacių narlaivis turi la
bai mažą progą pasprukti, nes 
jis jau užkluptas.

Nacių narlaivis buvo sužeis-1 
tas Greer paleistoms gilumos
bomboms ir neturės jėgų pa-1 nes mano, jog gatvių mūšiai Pa 
siekti Bresto bazę-

WASHINGTON, D. C., 
8 d. — Amerikos kainų 
Rytojas Leon Henderson 
lien paneigė kongreso 
Martin Dies kaltinimus.

Jis sakosi, kad jis pats ne 
priklausąs jokiai komunistų or
ganizacijai ir sutinkąs praša
linti nuo darbo visus jo žiny
boj dirbančius komunistus.

Henderson reikalauja, kad 
atstovas Dies duotų konkrečių 
davinių, bet be pagrindo viešai 
nekaltintų žmonių.

Šuo pašovė žmogų
ROANOKE RAPIDS, N. C., 

rūgs. 8 d. — Carl Smith me
džioklėje pašovė voverę, kuri 
įkrito į dvišakį. Smith pastatė 
šautuvą prie medžio ir prade 
jo lipti.

Šuo aplinkui medį šokinėjo, 
lojo ir koja paspaudė gaiduką, 
šautuvas iššovė ir visi šratai 
sulindo į kairiąją Smith ran-

—* Suomijoj pasilikę britų di
plomatai namo vyksta per Vo
kietiją. Jie važiuos uždarytais 
vagonais, kol pasieks Ispaniją.

Vilkaviškio apskrity 
daug sušaudytų

be jokie 
bus pa 
tukslan

— Vladivostokan atvyko tre 
čias Amerikos tankas, kuris at
vežė aviacijai reikalingą benzi
ną. Japonai nebandė sulaikyti 
Amerikos laivų.

— Generolas Franko Įsakė 
teisti visus asmenis, kurie laiko
mi nuo civilinio karo 
teismo. Manoma, kad 
leista kelios dešimtys 
čių respublikonų.

— Japonų laikraščiai skelbia 
kad vokiečių kariuomenei jau 
stokuoja benzino. Britai daužo 
dirbtino benzino fabrikus, iš Ru
sijos nieko negauna, o Rumu
nijos versmės sovietų aviacijos 
padegtos.

— Japonų premjeras pasima
tė su imperatorium. Manoma, 
kad netrukus įvyks kabinete 
krizis, krašte gyventojai labai 
nerimauja.

ORAS
Debesuotas, vėsus, lis.
Saulė teka — 6:23; leidžias' 

— 7:12.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ROMA, Italija, rūgs. 8 d. — 
Praeitą naktį tjritų oriai via:’ 
bombardavo Palermo miestą 
pietų Italijoj,. skelbia italų ka
ro pranešimas.'

Britų lakūnai užmušė/16 ei 
vilinių gyventojų ir sužeidė 25. 
Britai padarė didelių nuostoli!' 
miestui, nes sugriovė daug na
mų. 1

Italų priešlėktuvinės patran
kos labai smarkiai atsišaudė: ir 
nuvyjo britiis į jurą. ’

— Norvegų ir britų karo jėgos šiandien okupavo Špicber
geno salas, kurios randasi šiaurėje ir priklausė Norvegijai. 
Ten yra didelės anglių kasyklos.. Britai steigs aerodromą.

—. Centro fronte sovietų kariuomene sunaikino 8 nacių di
vizijas ir niekur nepraleidžia nacių prie Maskvos.

— Nacių agentas Clodius atvyko Turkijon ir veda derybas 
su prekybos ministerijos atstovais. Manoma, kad iki pavasario 
vokiečiai nepuls Turkijos.

—- Petaino valdžia Marselyje nuteisė 8 asmenis ilgiems me
tams kalėti už opoziciją Petaino režimui.
, —- Britų valdžia minėjo Londono bombardavimo metines 
pasiųsdama Berlynan kelis šimtus bombanešių. Negrįžo 20 bri
tų orlaivių.* . -

— Iš Hanoverio naciai išvyjo visus žydus, nes Amerikoje 
tapo išleista knyga, kurioje smerkiami nacių vartojami valdy
mo metodai.

— Olandijoj tapo nudurtas vokiečių puskarininkas ir ne
surastas kaltininkas.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 8 d. — Patirta, kad pa
čiame Vilkaviškio mieiie su
šaudytųjų skaičius yra ne dide
lis, bet apylinkėje bolševikai iš
žudė labai daug žmonių.

Viename ūkyje bolševikai pa
reikalavo valgio, o kai šeiminin
kai pripenėjo, tai bolševikai iš
šaudė visus 8 šeimynos narius 
ir išvyko.

Bolševikai sušaudė gydytoją 
Račkauską, vieną sesutę ir feld- 
čerį, kai jie gelbėjo sužeistuo
sius.

Sovchozus tvarko 
skirti agronomai

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 8
— Patirta, kad bolševikų su

organizuotus sovchozus tvarko 
valdžios paskiri komisarai.

Imtasi priemonių sovehozų 
turtui apsaugoti ir prižadėtas 
atlyginimas sovehozuose dirban
tiems darbininkams.

Kur sovehozų direktoriai iš
lakstė, ten juos perima agro
nomai, zootechnikai, knygved- 
žiai ir kitas personalas. Soveho
zų tvarkymas priklauso tiesiog 
nuo generalinio nacių komisa
ro von Renteln.

d.

^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 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

ryžiui e pasikartos.
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pakilęs žmogus, at- 
savo artimo kraują 
apeigoms, manyda-

Iš senų senovės žmogus ma
no, kad jo nusikaltimas — tik
ras ar įsivaizduotas — įžeidžia 
dievų stabus, ir jie žmonėms 
keršija žiauriomis bausmėmis; 
nuo to pareina Aukų atnašavi
mas jų pykčiui nuraminti. Tuo
kia yra pirmykštė logika/ kuri 
verčia tikinčiuosius žmones at
našauti įvairias aukas savo die
vams besočiams.

Pirmiausia žmogus aukodavo 
tik brangius medžiaginius daik
tus: ginklus, gėrimą ir valgį; 
paskiau ėmė aukoti gyvulius; 
pagaliau, įsitikinęs, kad gyvu
lių aukų nepakanka užrūstintam 
Dievui numaldyti, ėmė aukoti 
ir žmones; žmogus, religijos į- 
baidytas, priėjo ir prie šito nu
sikaltimo.

Aukščiau 
sisakė lieti 
tikybinėms
mas, jog patsai Dievas neberei- 
kalauja žmogaus aukų ir krau
jo ir gali pasitenkinti savo sū
naus auka, atpirkusia žmonių 
nuodėmes. Mintis apie Dievo pa
siaukojimą buvo išsiplatinusi tū
lų tautų religijose ir sudarė pa
grindą krikščionybei.

Mokslinė istorinė religijos 
kritika parodė, kad visų tautų 
šventovių altoriai skęsta ašarų 
ir kraujo upeliuose, žmonės 
prie savo šventųjų altorių žiau
riai skersdavo kitus žmones, no
rėdami išgauti už tai įvairių 
malonių iš savo dievų. Žmonės 
aukojo gyvulius, norėdami iš
gauti ką arba palenkti dievą sa
vo pusėn. Vėliau žmogus įsi
vaizdavo, kad jei dievams ir 
užtektu gyvulių kraujo, tai dar 
malonesnis butų žmogaus krau
jas; tuo budu prasidėjo žiau
rios žmonių skerdynės.

Jau Volteris įtikinamai įro
dė, kad žmonių aukos buvo au-* 
kojamos beveik visose taftose 
religiniais tikslais. Finikiečiai^

egiptiečiai, arabai, persai, grai
kai, romėnai, izraelitai ir galai 

: gėrėjosi bedami savo brolių 
krauju, savo įsivaiždūojamų die
vų pykčiui suminkštinti. Mes 
čia nurodysime tik kai kuriuos 
faktus iš tų baisių žmogaus au
kojimo scenų.

II.
Archeologija parodė, kad 

žmogaus aukos buvo aukoja
mos dar priešistoriniais laikais.- 
Viename kape, atrastame neto
li Lozanos, rado keturis laido
jai^ uosius indus sti keturių 
mergaičių griaučiais; sulaužyti 
kaulai liudijo apie kankinimus, 
kurie jas ištiko dar gyvas; jų 
suplėšytos drapanos ir kiti žen
klai rodė; kad heljąimingosios 
žiaurių prietarų aukos buvo nu
dėtos akmenimis, kurie sudarė 
tą kapą. Kiek toliau nuo tos 
vietos kitas kapas slėpė 12 
griaučių, — reikėjo manyti, kad 
tie nelaimingieji buvo paauko
ti kokiam žiauriam negailestin
gam dievui.

Firtikječių dievas griovėjas^ 
visokios piktybės kūrėjas, var
du MoIOčh, buvo vaižduojamas- 
didžiuliu žalvario stabu. Per ti
kybines apeigas stabą karštai 
įkaitindavo ir tėvai į tą žaiz
dą mesdavo savo vaikus, tuo 
tarpu laukiniai šokiai ir šmar- 
kųs bugnavimai nelaimingo
sioms motinoms trukdė girdėti 
pasmerktųjų dejavimus. Kitiems 
dievams aukodavo daugiausia 
karo imtinius, dėkodami už 
priešų pergalę. Pe-r tautos ne
gandus, pav., per epidemijas,- 
įvairus didikai ir princai demo
nams keršytojams aukodavo sa
vo vaikus.

Finikiečių kultas perėjo Grai- 
kijon; 30 vietų Homero Iliados 
skaitome, kad dievų malonės 
buvo įgijamos kruvinomis au- 
k|miš ir, lįi^pn^įą • jJoyanojnis. 
Spartoje skiriamą deivei Arte*

dirbti iš augalą sėklų,- Sumai- 
-šytų su ž^iogabs krauju. Daį- 
n-ai per apeigas auką mesdavo 
dęgAnčion’ ūgn'fą it 'ištrAUkdaVo 
ją pifegyvę'; ‘tfodĮa fcuW^aį 
įpfročįų, turėdąvė išimti dat pią- 
k art či a Kąi kūrioYnS rfiė' -
vyb'ėirįš kA^tį fii'e’tiu'bęe1 
.aukodavo belaisvius. Rudenį lie- 
1 t!au^ diedui aptikėdavo daugybę' 
mažučių valktį. Prieš riugalaby- 
dami uelaįpūngųos|us vaįkps, 
išpiipšdaivo' beaugtaisiais atoe-

S Susivienijimas Lietuviu Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai liėtuvių 

* apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SĖA trokšta 

L dar daugiau gerų lietuvių suvienyti bfoliš-
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

e non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau- 
w . jiems nariams priimti.

Susivienijimaš iš apdraudos nedaro sau pel
no', todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, 
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 west 30th Street, New York, N. Y.

pa- 
visa
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riMIRACLE WHIP!
S. Its "different” flavor 

always makes a hir.

MILLtONS AGRII—Miracle Whip does work uoriders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and finą mayonnąise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite šalad cfressing.

midei auką užmušdavo prie jos 
altoriaus; j&fitus mato epide
mijai, mšfnydavb, kad ddVė 
reikalaują žipagątt'ė atriį. 
jos altorių lipel'iaiš tekėjo krau
jas: aukas rmkdąVė burtais. Li- 
kurgui pasisekė pakeisti plaki
mu šias baisiąsias žrfiėhių sker
dynes ir. mergaitės prie deivės 
altoriaus būdavo negyvai užka- 
pojamos rykštėmis ir botagais.

Vėliau panašios apeigos įsi- 
! galėjo & Italijoj. Plinijus t^ir- 
tirta, kadi žMėpitį aukojimai'tru
ko dar 90 #i. po Kr. Prie flak- 
cho ąakpi’ė Arkadijoj aMęoja- 
iriės riiėrgaitčS budavė negyvai- 
užplakamos rykštėmis. Lakede- 
mone kai kada tokiu pat budu 
būdavo užmušami vaikai- prie 
Dianos altoriaus (Seneka IV 
knyga). įjompėjus įsakydavo 
Neptūno garbei mėtyti į juras 
gyvus žmones ir arklius. Romo 
j e žymus kariai belaisviai, ku
rie puošdavo pergalėtojų proce
siją, būdavo aukojami prie Ju
piterio altoriaus. Marijus Gajus,
— rašo Plutarkas, — atnešė 
aukai tikrą savo dukterį Kal- 
purniją averunijos dievams, kad 
laimėtų su kimvrais karą. Por- 
f iri jus tvirtina, kad Romoje bu
vęs paprotys kasdien aukoti po' 
vieną žmogų.

Vienoje Tibulįos elegijoj skai
tome, kaip Bellono kunigai žeis- 
davo sau rankas, kad savo krau- 
j'u aptaškytų deivės statulą. 
Apulijus pasakoja, kad “dievų 
motinos” kunigai savo krauju 
šlakstydavę tikinčiuosius. Juve- 
nalius pasakoja apie moteris, 
kurios kunigų įsakymu šliaužio- 
damos sukruvindavo sau kojas-1 
Lucijus priverčia- Katoną sušuk
ti: “Lai mano kraujas išgelbės- 
tautas! Lai mano mirtis išpirks' 
visas žmonių nuodėmes!”

Sertovės egiptiečiai, dėdami 
pirmą akmenį šventovei, būti
nai paaukodavo žmogų, kad nu
kankintojo siela butų švento
vės saugotoja. Senovės kinie 
čiai, prieš liedami bažnytinį var
pą, įmesdavo į metalo tirpinį! 
jaūrtą irtergaltę,kądl 
nuo to šventoj# Wrpo garsas1 
pasidarys malonesnis, švelnes
nis dievų stabams. Senovės Sla
vėnai, statydami šventovę, už
mūrydavo gyvą jauną mergai
tę tartp didžiųjų durų kolonų.

Bet pačiu žiauriausiu kultu' 
pasaulyje Taikomas a-stekų Ame
rikoj1. Freskotas pasakoja, kadi 
1446 m-, baisingam karo dievui 
Viclipučii- buvę paaukota 7(j 
tūkstančių žmonių gyvybių, ši 
ceremonija',- — sako- Barikraftas,'
— iškilmingai ir viešai budalvo 
atliekama; paskirtą aUkai žmo
gų vesdavo šešetas kunigų, ku
rie paguldydavo jį ant švento
jo aukuro. Vienas iš kubigiį 
šventu peiliu. srneigd'Avo' į Ali-' 
kos Įcrutinę, išimdavo dar pla
kančią širdį ir nešdavo prie die
vo stdbo; paskiau aukos kurias 
būdavo1 suvalgomas iškilminga • 
rrie pokyly. Paaukotų dievų sta
bams1 karių belaisvių galvos bū
davo iškeliamos ant žalgų; to
kiu budu kaukoles, tūkstan
čiai, sudarė rnilžinišką pirami
dę, pastatytą prieš Viclipuclio 
altorių.

Eollokas sako, kad Meksikoj 
įvairičriis dievams aukodavo 
kasmet vidutiniškai apie 50 tuk-: 
stančiiį žmonių-' gyvybių'. Per 
šventąsias apeigas derliaus dei
vei aukodavo jaunas mergaites 
žiauriausiu bu'du.;Kai kurie mek-, 
sikieČių1 dievų stabai’ brivo pa- bU'šnYėriai aukoja savo nykščių1

nėliaĮsj. KAi'jauriUolį/ šųimitą! triu
šio' liarike1, paskirdavo pįarikbtį 
diėvo ^hAlijboko garbei,* iįąd jis 
ištisus metus turėdavo gyventi 
tarp linksmo j aunipa#;- keturi-©^ 
aukštos kfhneš mergaitės iš vie- 
nuoSyril) f^#įriinda;vot’ jį ^įęvo 
garbei savo
mu. Paskutinę ■ ri'ąkt]!''-. i'M;3i-'
davo kartu su jomis iš mies
to; bėt MėjUs į skirtą Vietą, 
— į Įąrihš^ skėrsgritvį, jį šU'įilį- 
davo kunigų minia, '’ aprengiu 
tamsiais iri juod'bufiš
kaukėmis uždengtais veidais. 
Jie išįjl'ėšd'ayO iš veirkiknčių irieri- 
gaiči-ų jauriwlį; iri,- riuikiriįję jįarii1 
plaukus, mesdavo’ ant akriiėrių, 
smąrigd'aVU už gerkles iri. išėin^ 
jo plakančią širdį, tepdavo dar 
garuojančiu krauju šarfas aį- 
mertš' stabo lupas1.1 iFasįiaU Jo 
kurią mesdavo nuO kriairijriiš ap- 
taškytą laiptų* tiici'ntięsfeiriš', 
rie laukdavo apa’čioj'e* iri pagro
bę jo kurią nešdavo jį,. ta'riy'tun,i: 
plėšrieji žvėriys, baisiajai vaka- 
rieriOL

Karfageniečiai garibiriri įvai
rius stabus, ypač vypiausi'ą die
vą Krorią, kūrii-arii' aukodavo' 
žmones ir mažus vaikus. Ėigip- 
te kasdien aukodavo tris žmo'- 
nes saulės miesto šventovėje 
(Geliopolis) iki pat Amaziso 
viešpatavimo. Islandijoje kaimo 
deives garbei aukodavo nauja
gimius. . . ..... . . , v,

žmogau's aukos 'buvo aukoja
mos taip pat senovės germa
nuose. Sveton'iju’s kviritin-a,- kad 
druidai savo dievams aukodavo 
žrą^nes. Vieną SiVąrbJapšių 
druidų dogmų. reikaĮąvo šitų au
kų, tardama1, • jog '‘dievus-galimo' 
patenkinti tik mairiais ir, tuo 
budu, vienb c žmpgaus gyvybe 
kito žmogaus gyvybė, šita re
ligijos Apeiga bu'yo pasmerkta 
AugU'sto ir uždrausta Tiberijaus1 
ir Kraudij'auš, ir trtda druidai,: 
sukilę prieš tuos jbedicVius — 
jų šventosios religijos pferisekio- 
tojus, išbėgiojo į klaikius miš
kų tankum'yriuš', kad ten galė
tų' atlikti savo .žiauriuosius au
kojimus.

Prokopijus savo knygoje “Go
tų liara's” pasakoja, kad tokios 
pat apeigos būvę atliekamos ii 
skandinavų; Gri'mmas aprašo 
žm'ėgaus aukojiriią ją dievo Odi- 
no garbei; kiti žiaurus aukoji
mo būdai minimi d-ro Gort.

Tiksliai yra įrodyta,- kad žmo
gaus aukojimai ir antropofagija1 
(žmogėdrystė) įvairiuose kraš
tuose' yra svarbiausia religijoj 
apėigofe dalis. Dar šiand’i'ęri' riet 
kultūringose' tautose pasiliko 
pakeisto' pavidalo ricliginės ap
eigos (krikščionių komunija)!, 
kuri primena mums aritropofa1- 

i giją1.
■ Taitėnų dievai galėdavo d'uo- 
; ti viską, ko‘ prašprfii, jeigu j'iemls 
1 atnešdavo atikai dar garuojąu1 
; 'čioš žmogienos, čiri tautos vaL 
; das surialįydavo u^muštbj'o1 akiš. 
: Piktoms dvasioms liuriaminti

galuš; jie tiki, kad paaukojus i 
jna^ą Savo kūno drilį galima ; 
Išgelbėti likrisią. l!77*t m. Dago- 
mcjų ka-rialius riaa^kpjo tiktai 
vierioj pririviričijoj. 500 žmonių, 
kuriię po t# bttvQ dalimis, suval
gyti. Žfmdgaris' kaukolės naudo- 
jariid'š taurėrrtri iri kit. Noris ma
tė karaliaus Ęozzos kambarį, 
įijapu’dŠtą kaukolėmis; toksai 
buvo ir kelias į jo rūmus. La- 
fitas sako, kad Uiduose Dagu- 
riiėjri viešpaltaviriiO* laikais išti
ktas žetnės' drebėjimui, kuris sū- 
ą-rdydrivo stabų šventovę, vy 
rii&ušias kuriigas paskelbdavo, 
kad reikia! skubotai paaukoti 30' 
vergų, įširdusiems stabams nu
maldyti.

Ašanti valstybėj- (Afrikoj),: 
V^tariįoje', rrionarčha’s pteri vie- 
rią religinę šventę iškėlė baisią 
vergų skerdynę: ' įsakė šipilti 
jų’ kraują į didelį indą, sumai
šyti sū įvairiais mineralais bei1 
riūgalri-is iri sunaudoti tatai, kaip1 
medžiagą, galingiesiems die
vams dirbti.

Žfnortių aukojimas renginio1 
ppbU‘d‘žj’0 buvo išsiplatinęs' viso
se Ėamiojo vand'ėnyno salose; 
(Brazilijoj buvo1 įprasta smaug
ti vaikus norint rnalonių iš die
vų išgauti. Polinezijoj krinigas 
Visados Uolūs dalyvis visų! karo 
žiaurumų; riėligija skatino ir 
palaikė' biaŲriiaušiu-s darbus, 
iyraugij'ų salose dievai buVo lai
komi žmogėdriiais iri jiOrias au
kodavo užmuštų vergų arlba be 
laisvių1 kūnus. “Polinezijos sta- 
bai mėgsta žmogaus kurią, — 
sako tyrinėtojas tCuk, — jie 

' minta .žmonėriiis, iri patenkinus 
jų apetitus juos galima prašy
ki visk-O' ir jie duos”. “Poline- 
,zijoj žmonių aukojimai, — ra
šo d-ras Jtatęel, — antropofagi
ja ir vaikų žudymas taip pat1 
įėjo į religinę apeigą, atliekamą 
kunigų”. Po bažnyčių pamatais 
buvo' laidojami gyvi žmonės ar
ba žmogaus kūno dalys, pav., 
akys, kurios, kųpigų nuomone, 

i itin dievų mėgiamos. ;Maorai po 
mūšio renka sayo priešų kunus, 
skalpuoja juos, nupiaūsto ausis, 
skiriamas dievams aukoti, ir 
paskui juos verda bendroje duo
bėje.

Tiek pat žiaurius buvo žmo
nių aukojimai, Biblijoj minimi. 

-Dievo Jehovos kultas buvo pra
džioje taip pat baisūs,- kaip kul
tas negrų, garbinančių savo' fe- 

.< tisus ;• ji-S' susidarė ypač iš gy- 
,vų'lių! iri' žmonių aukų.' Abrriom-a-s 
.turėjo dievo- įsakymu paaukoti 
'vienintelį sūrių Izaoką; Achazas 
tikrai tą padaręs; Samuelis sii-

■ kapojo belaisvius* prie savo alto
■ riaus.- Izraeli tų nugalėti priešai 
.būdavo laikomis aukomis dievui* 
<ir neturėdavo būti paliekami 
gyvi. Karaliai ir pranašai Die
vo garbei darydavo negirdėtus 
žveriįškumus iri įsakydavo be pa- 
sigailejimp žudyti' “nuo vyro 
iki motėrięs; rtifO palaūguolio iki 
kūdikio,, nuo jaučio iki avies, 
nuo dramblio iki asilo” (Sarriue* 

flioi knyga1 15>3). Biblijos- dievas 
leidžia1 palikti gyvas tiktai kario 
■pagrobtas mergaites, kurių vie
na dalis atidUodama kunigams 
lir kareiviams, kita pačiam Die
vui (Nųmber XXXI 33 — 40). 
/Įeisėjąs Japhte, kad dievas pa
dėtų nugalėti • priešus; pasižada1 
paaukoti pačiam dievui pirmą, 
kas jį sutiks sugrįžus jam na
mon,. ir atiduoda dievui, kaip 
auką, savo mylimą dukterį; tat 
Biblijos išgiriama, kriip itin ma
lonus darbas dievui (Teisėjų

knyga XI). Tūkstančiai pana
šios rųšiėš vaizdų puošiu šią 
negarbingą ir kruviną kn-y^ 
vienodai šventą ir žydams ir 
krikščionims.

Bet palikime tuos baisiuo
sius vaizdus, mes šiandien ma
tome džiarigsmmgą visų barsi ri- 
gų ir kriūVTrių stabų irimo re
ginį.

Musų laikais stabų kultas, — 
tas religinis vaizduotės ir be
protystės padaras, šiaip ar taip, 
mirė: kaip aštrus kristalas dil
do Alpių kainus, taip dabarties 
kritikai griauria baisiuosius sta
bus, kuriuos pagimdė senovė, 
ir kurie, nors keitėsi, bet tik
rovėje Įiko vienodi lig šių die*- 
nų. Garbindamas stabus ir die
vus, žmogus liovėsi mylėjęs ir 
gerbęs žmoniją: iš čia žiaurio
sios aukos, kryžiaus karai, in
kvizicija, iš čia nusikaltimai, 
skerdynės, kapų kalnai, neapy
kanta, kurie kankino1 žmoniją 
nuo jos gimimo pradžios.

Tiktai mokslas gali kurti nau
ją etiką, kuri jungia visus žmo
nes į vieną šeimą ir įkvėpia: 
jiems gerovės, tiesos ir grožio 
idealą; ir šitoji mintis negali1 
būti gražiau išreikšta, kaip žod- . 
žiais garsaus filosofo Karolio 
Kataneo, kuris 1852 m. prade- t 
damas savo filosofijos kursą' 
Luganos licėjuj kreipėsi į jau
nuomenę su žavimais žodžiais,' 
kuriuos istorija Įrašė auksinė
mis raidėmis gyvenimo knygon:: 
‘^Tesinijos jaunuoliai, jus esate 
garbės kely, kuris jus veda prie 
laisvės ir tiesos .šaltinio. Tuo 
laiku, kada teokratinės tautos 
nepasotinamoj savimyloj, skriau
dė ir plėšė vienos kitas, moks- 
,las kuria gerovę visai taikin
gąja! žmonijai be joki{» am- 

.žiaus ir tautos skirtumo. Kny
gų spausdinimas, teleskopai, 
elektra, įvairios mašinos — nė- 

,ra- tai vienos kurios tautos pri
vilegija.

“Tuo keliu,- Težini jos jaunuo
liai, su atvira siela eikit mok
slo kurėj'ų’ pėdoitafs, kurie ne
suteptomis- krauju rankomis ti
ria kiekvieną dangaus žvaigždę,- 
kiekvieną mi'ško gėlę, kiekvieną 
musų- Alpių kristalą-, atranda 
buvusių pasaulių- suakmenėju
sių liekanų, rodo žmonijos ken
tė j-įmo kelią praeity. Tiktai- 
mdkslas ieškodartiaš visos žmo
nijos gerovės gali1 MWtnWi' 
pyktį, nuginkluoti kerštą,' sti-

jungti į brolišką sąjuftgą viso 
pasaulio tautas. Tai stengkitOi, 
jau puoli ai, gyventi drauge su 
fnofcšta ir darbąis įrašyti savo 
vardą j istorijas Uftus !*

Iš A. Vilta parašė
TottTCartfS-BiėTą.

* til* tl h ii) ■ I T .

:■ AR ŽINOTE KĄ ;
■! RAŠO ;
•: «Tzr'f mito” :

r Ar žinai, kodėl' vieni jį gi-
■ ria, kitį keikia, bet visi mėgs-
■ ta jį škaitytT?

Net
■ studijuoja, riors savo
J jonims draudžia jį į
■ paimti.

“Keleivį”
* dėl to, kad
■ taikau j a ir
J skelbti;
■ žmonių mulkihtojus ir ap- 
J gavikus jisai- lupa be jokio
■ pasigailėjimo.

■ Be to, jaihe rasi visokių pav
■ tarimų, pamokinimų, gražių
• eilių, įdomių* paveikslų ir žt- 
J nių iš viso pasaulio.
1 Kainuoja tik $2.00 metams.
J AŲresas toks:
> a

kunigai pasislėpę jį 
parapi- 
rahkaš

mėgstažiriortės
jis niekam nepa- 

riėšibijo teisybę

■: 253 Broadwayr j;
;! SQ. BOSTON, MASS. ■!
ŽvwAWVWAW^

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS 
UETIMV

ū. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio -

.Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Baisas”
• ' •-

Casilia de Corjrep 303,
■ r ■

Buenos Aires, Argentina
■ i i ■ ■■■? iiii i T I I i> ■faUi ėteJaiM

OOCTOfi’S AMAZING LKĮBIO
. 6RiA+ sitfcCES£ /6k

SKIN TKWtK

COAST!

No matter what you’ve trie<Lwithout 
succeMlorittiRitfhtlyriUrfaoi^plinpl^, i 
blemishea and simjlar aklu in-itaUons. 
hėN’š’ an ’

itcning soreness and atarta nght in to 
help natiWjn<pm0t» .F^7 heairnrf.
30 yėaYs continuous auęceMtXct 
Zemo’s 10 dfflterent marrėtotisly effėd- 
tive ingredienta help>YOTJR ąltfn. 
Also OintmJBnt' foHxu SeVėre cases

tu>l iilHI

**•

No. 4873—Apie namus suknelė. 
Sukirptos miefos: 36, 38, 40. <’42» 
44, 46, 48* ir 50.

JACK SWIFT'

Aurora 
IN A FREBFALL,

Her rocket V

AROUND tHe 
ouode, 

GRAVITY HtfLPtN<3 
SLOW HER DQWbL

[■Įkai

OUA HUU. 1S
REP-HOT FROM 
ATMOSPHERię 

FRICT1ON.

THE COOLINeSYSTEM 
ANO THE VACUUM*1 • 
IH5UUATION WtLL TAKE

CARE OF THAT. v. ' >4^

rcilffd adrese 
N«taiittws Puftero ©4® - 
So. Halsted Si., Chlcago.I

ILE A ROCKeT FLEET ARRiVES 
IBS, AND.CIBCLES 
ACM ON THE

MBA^
ABOVE BUENOS Al 
FOR A SŪDDĖN Al 
APGEHT1HE CAPITAL

1......................*i>ii* "iiyn—'■rr’ " -"

COUNT DON. IN COMMAND OF THE SEGONO 
INVADINC^ FLEET. NEARS THE CALJFORNIĄ 
coa6t fOr A SimilAr- onSlAuoht.

ci> įjara ftAitffeė iri 

atefasti man pavyzdį -- --į y
y •> m

•». .u m !

-- X .£ - * ♦f « ••</. ,

gr....artfc;;
•hJm te payarti) - ; 
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ŽEMĖS KARŠATIS IR MIRTIS

veiklumas vėl padidėjo, iš

THE'BOŪBLE-RICH" BOURBON
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U "" ' (Tęsinys)
Kad ir įmetėjusi yra musų 

planeta* konfliktas, tarp žemės 
ir išorijrfų jėgų truks dar labai 
ilgbi. Per tą laiką musų atmo
sferoje padaugės grynanglio. Iš 
vitįnos pusės, Ugniakalniai, ku
ri 
kiį)s pusės — pažangi pramo
nėj kuri išnaudos degamąją že
mes'medžiagą, daugins esančių 
atmosferoje dujų kiekį.

grynanglio teigiama įtaka il
gainiui padidės; tos dujos ap
saugos žemę nuo per greito vė
simo. Išskaičiuota, kad jei ta 
du|ų-dą}is, kuri yra musų at
mosferoj^ ;(visai nežymi dalis, 
lygi 1/3000) išnyktų, tai dirvos 
teijtfperatura sumažėtų 20°!

Žemes praeities studijavimas 
rodo, kad panašaus pobūdžio 
atmainų jau kadaise butą ir 
kad \jų veikimo tose pat gyvy
bės sąlygose, kaip liudija geo
logiją ** butą smarkaus. Jei 
gryn&npftio kiekis didėja, tai 
žemės išgalėjimas saulės spin
dulius sulaikyti turi dar padi
dėti. Temperatūra pakils, kli
mato sąlygos pegerės ir arti
mieji amžiai bus vidutinio kli
mato epocha, kada nebereikės 
baisėtis ledynų periodų, cha
rakteringų ketvirtos eros ango
je. Dirva pasidarys derlingesnė, 
kadangi temperatūros pakili
mas padidins vandens garų kie
kį atmosferoje ir vandens kri
tulių išteklių. Tat suteiks gau
singą derlių ir puikią augme
niją — žmonių gerovei, kurie 
gyvens tais laimingais laikais.

Bet tai bus laikinė tyla artė
jant žemės senatvei ir mirčiai. 
SaulSį kuri Hėlmgolco išskai- 
čiavijjnu, atvėš dėl huolatinio 
spindulių leidimo, 17/ milijonų 
meti®'praslinkus smbažčs vieną 
ketvį*tį savo sitį dienų pavir
šiau^ Dąr kur kas prieš susi- 
traulįiaht šaulei žemės rutulio 
temp<e^Hi&, neužtektinai įšil
domą vįstančos saulės, ■ nebe
kils ''aukšČjąu nulio. . Gyvybė, 
tur Hut, iššilaikys žemėje dar 
mažiau; -įžymius vokiečių fizi
kas ąprėŽią G milijonais metų.

Kas atsitiks su pačia žeme, 
kai ji nustos visų gyvų būty
bių, joje gyvenančių? Ar galės 
žmogus, panaudojęs visas gam
tos jėgas, įkinkęs visas naujas 
pajėgas, kurias nušvies moks
las, sulaikyti lemiantį momen
tą? Ąr galės jis pritaikinti ki
tiems pasauliams savo proto 
laimėjimo; vaisius, proto, kuris, 
amžiams slenkant, išspręs vie
ną po kitos neaiškias mums 
gamtos paslaptis? To mes da
bar nęgalįme pasakyti. Mes tik
tai žinome,' kad saulei vėstant, 
žemės temperatūra kris žemiau 
nulio: ‘tat bus paskutinis že
mės karšaties periodas.

Nebegaudamos daugiau iš at- 
vėsusios saulės tos šilimos kie
kio, kuris reikalingas skystam 
vandeniui palaikyti, juros ir 
upės sušals į ledą; vanduo, esąs 
atmosferoj, virs j sniegų, ku
ris nuklos žemę, ir ši nebeteks 
debesų dangos, taip gerai sau- 
gojančios ją nuo spindulių 
skleidimo į tarpplanetinę erd
vę. Toliau, žinoma, žemė ims 
greičiau vėsti: artės dramos 
pabaiga.

Grynanglis, iš savo pusės, 
ims greitai nykti, kadangi, vei
kiant žemai temperatūrai, jis 
guls ant žemės plono sniego pa
vidalu; su juo išnyks paskutinė 
danga, sauganti žemę nuo ab
soliutiško šalčio. Temperatūrai 
nukritus 200° žemiau nulio, že
mėje pasirodys naujų vandeny
nų, kurie susirinks ledų įdubi
muose: jie susidarys iš deguo
nies ir azoto, sutirštėjusių šal
čio įtakoje. Atmosferą besuda
rys tada tik helis ir vandenilis.

Užšalusi pluta apgobs rutulį, 
mirusį iš oro, bet turintį viduj 
ugnies magmą, kuri pasiliks 
dar įkaitusi per tūkstančius 
amžių. Tos šilimos mažiausios 
dalelės dar prasiskverbs į že
mės paviršių per žemės plutą, 
kuri nuolat storės ir storės. 
Temperatūra nenusileis lig ab
soliutiško 
paskutinių spindulių 
čios saulės, 
sis nuo 
tamsiai 
tamsi.

Tada 
saulės 
panaši į musų žemės plutą. 
Veržiantis uždarytoms joje ug
nies masėms, ji sproginės, iš
liedama į paviršių savo vidaus 
lavas. Bet pamažu ji sukietės.

Toliau saulės vėsimas , eis 
greičiau, nekaip žemės šalimas, 
kadangi arti nebus tokio kūno, 
kuris teiktų paskutinius savos 
šilimos likučius. Tolimoms 
žvaigždėms bešviečiant tamsio
je begalinėje erdvėje, ant sau
lės susidarys vandens garų, ku
rie, iš savo pusės, sudarys ne
patvarius vandenynus: vos su
sidarę jie tuoj virs ledų lau
kais. Saulės atmosferos dujos 
ims vėsti; saulė liks iš oro iner
tišku rutuliu, kurio viduje 
kaupsis didelis šilimos energi
jos kiekis; plutai nepralei
džiant šilimos, ji išsisaugos ab
soliutiško užšalimo dar milijo
nų milijonus metų. Ji vis dar 
keliaus danguje Vegos linkui, 
vedina savo šeimos užšalusio
mis planetomis.

O mažutė 
masės traukos, 
aplink užgesusią

— o
Žemė mirė!
Žemė mirė ir 

mirusio pasaulio dalelę. Ar at
gis tas pasaulis? \Svantė Are- 
nius atsako teigiamai.

nulio (—270°) ligi 
mirštan- 

kurios spalva kei- 
šviesiai raudonos lig
raudonos ir pasidarys

ant šitos užgesusios

žemelė, dėl savo 
nuolat suksis

sudaio dabar
REMKITE TUOS, KURIE 

GARSINASI

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas, spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
h HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St statJkMsfi 
Telefonas ATLANTIC 4290.

....   ■ r ■■ ■'w. , i į ,į į

‘ Aš esu užinteresuotas sekamais Vardas
| dalykais, pažymėtais X (nėra
1 p r i ėvd lės) f . .
i □ Apšildymu □ Stokeriu
| DPiumbingu □Sienų Taliu

Adresas

Telefonas .

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vfe%.
KEISTUTO SA VINGS 

and LOAN A8SOCIATION 
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

*ĮS
Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo

1942 PLYMOUTHS 
JAU ČIA

MES TURIME PRATUŠTINTI
Musų Vartotų Karų Kainos 

Nukirstos Per Pusę.
VIRŠ 100 PASIRINKIMUI

1939
1937
1938
1937
1936
1937
1935
1936
1936
1941

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Plymouth Sėdau __  $395
Studebaker Spe............ 135
Chevrolet Sedan ....... 365
De Soto Sedan ........... 235
Chevrolet Sedan ....... 185
Ford Sedan .............    195
Plymouth Sedan ........... 95
Buick Sedan ..............  195
De Soto Sedan ........... 185
De Soto Coupe ..... ...... 895

NAU.TIENU-ACME Photo
Vaizdas iš oro parodo SOO Gelžkelio Linijos dirb

tuves, Minneapolis, Minu., kurias smarkiai apgadino 
smarki audra. Vienas darbininkas tapo užmuštas ir 34 
sužeisti.

Dangaus kūno atgimimas, 
švedų fiziko nuomone, gali 
įvykti susidaužiant dviem už- 
gesusiem rutuliam. Arčiausios 
žvaigždės yra nepaprastai toli 
nuo musų žemės. Kadangi sau
lė lekia Vegos žvaigždės linkui 
po 20 kilometrų per sekundą, 
tai reikės mažiausia šimto 
tūkstančių milijardų metų, kad 
ji nulėktų ‘tarpą, skiriantį ją 
nuo Vegos, ir kad ji galėtų su- 
sikulti.

Bet danguje mes matome tik 
šviesiąsias žvaigždes, tik “gyvą
sias” saules: galimas daiktas, 
kad kita, mirusi, saulė yra nors 
mums1 ir nematoma, musų sau
lės kely. Mažėjant atstumui 
tarp tų kimų' jų susidūrimo ga
limumas gali padidėti, kadangi 
jų traukos jėga didėja propor
cingai mažėjančio kelio kvadra
tui. “Tariamas” laikas, kada 
tas susikulimas gali įvykti, 
skaičiuojamas trilijonu metų, 
t. y. šimtą kartų ilgesnis už 
saulės amžių.

Tas baisusis smūgis pasieks 
bent 600 kilometrų per sekun
dą greičio; įvyks jis, be abejo, 
įkypai ir suteiks visai sistemai 
nepaprastai greitą sukimąsi. 
Dėl abiejų susikulusių kūnų, 
kad ir bus jie lig paties centro 
sudaryti iš šaltų medžiagų, vei
kiant gyvoms smūgio jėgoms, 
virtusioms šilima, pavirs juo
du garais. Tie negyvi kūnai su
daro lyg bombos, kurių cent
ruose yra junginių, išskirian
čių skylant taip daug šilimos, 
jog smarkiausios sprogstamo
sios medžiagos tėra žaislas 
prieš juos. Tokiems “gali
miems” junginiams suprasti, 
užtenka atsiminti radioaktiniu 
medžiagų šilimos išskyrimą, 
kur musų atveju reikia dar pri
dėti didelio slėgimo įtaką. Kil
damos, žmoma, iš helio ir van
denilio junginių su anglimi ir 
metalais, tos medžiagos susida
ro per saulės evoliucijos epo
chą, per jos šviesųjį periodą. 
Kaip tik įvyks dviejų užgesu
sių kūnų susikulimas, staigus 
sprogimas suskaldys ne tik mi
nėtus junginius, bet dar visus 
elementus į helį ir vandenilį, 
išskirdamas be to neišmatuoja
mos šilimos kiekius.

Branduolio sprogimas pa
gimdys šviečiamą kūną, naują 
žvaigždę. Kartais kai kurio 
šviečią dangaus kūnai yra įkai
tusios medžiagos tirštėjimo iš- 
davinys. Del šoninio smūgio iš 
branduolio ištrykšta į toli dvi 
dujų srovi, kurios sukasi įvi
jai po kelis šimtus kilometrų 
per sekundą. Tos dujos, sklis
damos erdvėje, sudaro naujus 
spirališkus miglynus, kuriįP 
branduoliai vaizduoja gimstant, 
čias žvaigždes. Tuo budu susi-

daro miglynas su žvaigžde cem 
tre; ji gali pereiti visas fazes, 
pareitas musų saulės ir plane
tų ir pradėti naujų gyvybės

Tat bus tikras “pasaulio at
gimimas”, ii* milžiniškame dan
gaus akiraty, kur dangaus kū
nų gyvenimas matuojamas tik 
minutėmis, vienas iš Amžiny
bės Laikrodžio yodiklių apibrėš 
dar vieną ratą,

V. Garbaliausks
(GALAS)

į B
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Turtas Virš$6,000,000.00 K

Ę
B 
S 
j ........ ___________ _____________________________._______________________________

E Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
2 Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
Ę dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. __
B 
2 
|

Apart Apsaugos, Turime G r n n n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršddUUjUUu.UU

Mbdern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—
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VINGS
LOAN ASSOCUTIONofChicage 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRgima 1U1

AND SAVE

TINKAMAI 
KŠTELfiS

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$ft.5O iki ^OE.OOkick

JlįJ viena 
LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

Ae--

KIENO KALTE?
Be/—

Kas užmokės bitas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 

I

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti 
neatlygintos. Kam statyti save 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą 
lės žemos kainos atsaJcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

karą iki skriaudos 
pavo jun ? Vairuok 
apdraudą; Specia-

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES
LANGŲ

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED^STREET 

(NAUJIENŲ NAME)
APVOGIMŲ 

IR KITŲ

Pažiūrėkit 
j Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

KALBAME
Pataisymai 

$1 ir
Atsilankykit ir 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už
sakymus laianiuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ. Į yį

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

PETER BARSKIS, IR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.3

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET <TARPE TB0T albant) Phone PROSPECT 5757-5758
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NAUJIENOS
Thk LiTmuanian Daily* NtwS

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: 

Metams a ................... .....
Pusei metų m.

Trims mėnesiams ....... . ......
Dviem mėnesiam^ .... —
Vienam mėnesiui ------------

Chicagoj per išsiuntinėtojua:
Viena kopija «. ..ya.------ - 3c
Savaitei . 18c
Mėnesiui________________L 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoi
Metams---------$6.00
Pusei metų —3.25
Trims mėnesiams / 1.75
Dviem mėneSiaihs
Vienam mėnesiui ....  ......  .75

Užsieniuose:

$8.00

Metams ~—— $8.0i
Pusei metų - 4.0l
Trims mėnesiams —_----—- 2.6i
Pinigus reikia siųsti pašto Mopej 

Orderiu kartu SU užsakymu.

Čių visos SSRS pramonės gamybos. Bet tai reiškia, kacl 
daugiau negu du trečdaliu visos sovietų pramonės vis- 
tiek dar tebėra Europos Rusijoje. Jeigu vokiečiai už- 
ką$a,pti| Rusiją iki Uralo^felnų, tai aišku, kad smūgis 
J^i tmtų>baisįs. Stambiausieji'rusų pfąiponės centrai yrą 
Leningrado, Maskvos ir Charkovo srityse. Dvi iš jų ną- 
ciai jau beveik pągtek?. Trečioji (Maskvos sritis) irgį 
yra pąvojųję.

Sibiro pramonės ąituos centrus vąrgiąi begalėtų at
stoti. Bet Londonas ir Washingtorias tikisi, kad, jeigu 
{Sibiras bus išgelbėtas, tai Rusija galės tęsti karą. Dau
giausia Šitais optimistiškai^ surpetimąis Rooseveltąs įt 
ChurehiHą^ husare siųsti delegacijas į Maskvos konfe
renciją.

dieną Hitleris paskyrė buv. 
šlezvigo—• 
terį Lohsc.

&

Privalomas darbas Lietuvoje
Nacių paskirti komisarai Lietuvai paskelbė dekretą, 

kuriuo yra Lietuvai pritaikomi Vokietijos darbo įstaty
mai. Tais įstatymais einant, okupantų vyriausybė gali 
mobilizuoti darbininkus tam tikriems darbams ir gali 
siųsti juos i bet kurią provinciją, primokėdama jiems da
li kraustymosi išlaidų.

Jau prieš tai “Naujienose” buvo paskelbtas Dr. Rr. 
Ancevičiaus pranešimas apie generalkomisaro įsakymą, 
kad ūkininkai privalo rūpestingai dirbti savo laukus, o 
naujakuriai, netekusieji sklypų žemės, kuriuos jie buvo 
gavę pagal bolševikišką “reformą”, privalo grįžti į savo 
pirmesnes darbo vietas. Kurie šito įsakymo neklausys, 
tie bus griežtai baudžiami.

Taigi Lietuvos darbininkams ir valstiečiams Hitle
rio komisarai įvedė darbo prievolę. Bet reikia pasakyti, 
kad naciai čia tiktai tęsia tą pačią politiką;, kuri veikė 
tarybinėje sistemoje. Priverstinas darbas atėjo į Lietu
vą kartu su bolševikiška okupacija.

Sovietų Rusijoje priverstinas darbas valstiečiams 
buvo įvestas dar prieš okupuojant Lietuvą, būtent, 1940 
m. gegužės 27 dieną. Tą dieną Aukščiausiojo Sovieto pre
zidiumas išleido įstatymą, kuriuo darbo prievole tapo už
dėtą visiems kol-chozų (kolektyvių ūkių) nariams, vy
rams ir moterims.

Vienu mėnesiu vėliau, birželio 26 d. 1940 m., sovie
tų valdžia išleido be galo drastišką dekretą apie pramo
nės darbininkus, atseit: darbininkams uždrausta be ad
ministracijos leidimo pasitraukti iš darbo. Darbininkai 
tapo pririšti prie savo darbų — panašiai, kaip baudžia
vų laikais kad buvo? pririšti prie žemės ūkininkai.

. / % i
Kuomet bolševikai Lietuvą aneksavo, tai Maskva pa

darė patvarkymą, kad 1 visi Sovietų Sąjungos įstatymai 
galioja ir tarybinėje Lietuvoje. Tokiu budu Lietuvos dar
bininkai automatiškai pavirto baudžiauninkais.

Komunistiški ignorantai Amerikoje šiandien reiškia 
didelį pasipiktinimą tuo, kad naciai uždėjo priverstino 
darbo prievolę Lietuvos darbininkams, bet jie “nepaste
bėjo”, kad tokia pat baudžiava Lietuvos darbo žmonėms 
jau buvo įsteigta Stalino “saulės” laikais!

Tiek bolševikai, tiek naciai yra žmonių pavergėjai.

Sovietų pramonė Sibire

-APZ VALGAI
BAIME BUVO NAPOLEO

NO ŽYGIŲ IKVėPeJA
Napoleonas Bonapartas, kaip 

visi žipo, buvo ųidelis kapo va
das. Per trumpą laiką jam pa- 
vyko užkariauti beveik visą Eu
ropą ir paversti kuone visus Eu
ropos karalius savo vasalais.

Paprastai yra manoma, kad 
tų užkariavimų Napoleonas sie
kė dėl to, kad jisai turėjo labai 
didelę ambiciją, troško, garbės, 
Tačiąu italų istorikas Gugliehno 
Ferrero savo knygoje apie Eu
ropos rekonstrukciją po Napo
leono karų, duoda kitokią in
terpretaciją. Jo nuomone, vy
riausias akstinas Prancūzijos 
imperatoriaus žygių buvo jo 
baimė — baimė tautų, kurias 
jisai užkariaudavo ir pavergda
vo. Ferrero rašo:

“Ne ambicija skatino Na
poleoną žaloti, ardyti, anek
suoti, pančioti ir parevgtį tiek 
daug valstybių, bet — baimė, 
susirūpinimas, kad pralaimė
tojai pasidarytų visai bejė
giai. Tačiau rezultatas visuo
met būdavo priešingas jo no
rams: juo labiau Napoleonas 
savo aukas- skriaudė, juo la
biau jis jų^bijojo.”^ |
Italų istorlkį^J^ano, .Rail pa- 

našiai ir yra su Hitleriu.

i i ulinį i

•........r.** '
daiktą po vardu “Ostlancį” — 
Rytų Kraštas. Faktinai jau it 
dabar tos teritorijos yra pasta
tytos po Reicho komisaro (Loh- 
se) valdžia. Minėto korespon
dento pranešime skaitome:

“Lietuva ir Latviją iki 
Dauguvos pavestos reicho ko
misarui) kaipo ‘Ostlandk Rei
cho komisaru dar liepos j 7

dėti arba vaikščioti, kiti, kaip 
Pranas čižinauskas, neleisdavo 
net leidžiamu laiku gulti, aiš
kindamas skyriaus vyresulą-

“tegul pąhuuą, nųramdy- 
šlu Hutus”, o 'keiksmų, keiks
mų visokiausių — keikdavo 

_ ____ _ _ . . kaip kaą įn^ąpydątpaą.
teritorija tiėą Dpieprų ir Pri* Kratas kamerose, išėjus į įš- 
pete. Tokių hu4h bųsįųiasis vietę, darydavo du kartus per 
^Ostland’ pavirs didžiulę terit dieną ir grįžįąnčius iškpėsdąyb 
fu \ e ___
sų H tQ bttprinę pejp. nuo pri^įut'ętoj^. Dienos njas kiekvienam ptutg
Lietuva.” lųętų pųn ? vąk ikį $ vąlapdos*----- kJLjuaiA dilu/

Putivlio ĮtWniWras M 
gyvepąš 'keti? ’
nąs kėįi|s į ftygą.

Supra n lamą, kad Lietu va i ne? 
Uųtų jokim mud** patekti į toj 
kį kurjąmp lietuvių
tąuta sudarytų tik tauti* 
nę mažumą* Šenpjj į^to šimt
mečio Lietuva nebuvo tautinė1 
valstybė. M tarėją daugiau gy? 
veųtojų haltgmlžių, negu lietu? 
vįų; to0čl net Vytauto Didžiojo 
Lietuvos statutus buvo Išleistas 
bąltgudžių kalba. &ų dienų Lie
tuvos vąistybė tegalį būt pa? 
remta tiktaį liaudies interesais, 
o ne kunigaikščių arba karalių 
dinastiniais (šemyiiihiais) sm 
metimais.

Holšteino gaulei- 
Galima laukti,' 

kad artimiausiu laiku šiaių 
reicho komisarių, kte tik-leiš 
katine padėtis, bus pavestą 
likusi Laivijos šiaurės dalisj 
Estija Ir milžiniška Gųdijoš

pete. Tokią bUJb busimasis Į vietę, darydavo du kartus per 
^Ostland’ pavirs didžiulę terit dieną ir grįžtyiičius iškrėsdayd 
tori ja, kurią tegalite^ įyghitl kiekvieną sykį, ^įpoĮna, tai pą-

Lietųva.” Į iųętu pųo 5 yaL ikį 9 valandos

Lietuvos Padangėje
KAUNO SUNKIUJU DARBU KALBUME

HITLERIO “DIDŽIOS LIE
TUVOS” ŽEMĖLAPIS

Laikraštis “Į Laisvę” deda 
aprašymą “Bolševikų kalėjime”, 
kurio autorius yra buvęs poli
tinis kalinys, išsėdėjęs Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime 11 mė
nesių ir 18 dienų: •
.į š. m. birželį© 23 d. rytą Kau
no kalėjime Np. 1 visi buvusie
ji kaliniai, NKVD kareivių ir 
tarnautojų palikti užrakintose 
kamerose, išmušė arba atrakino 
duris ir išėjo į laisvę, o 24 d. 
ta pati laimė ištiko ir IX forte 
(to pat kalėjimo kitoj daly) sė
dinčius. :(J’ !

Kadangi laisvėje buvo daug 
įvairiai kalbama apie kalėjimą, 
todėl čia norėtųsi šį kartą bent 
bendrais* bruožais apie jį išsi
tarti. Jame šias eilutes rašan
čiam teko išsėdėti 11 menesių

mą.” Jeigu kas nepasakodavo, 
tam statydavo klausimus apie 
turto padėjį, savo ir5tėV^»* bro
lių ir seserų užstemmųiš, savo 
biografiją orgąm^aciųį i? poli
tinį savo Ir kitų jų narių veiki
mą. £ai kuriuos Tardė labai 
mandagiai, bet daugumą labai 
Žiauriai, žinoma, to ^aprašyti 
neįmanoma trumpame rašiny: 
visas rusiškas bjauriausią keik
smą leksikoną^ buvo vartoja-

buvo mušama rankomis, gumi
nėmis lazdelėmis |ki apsvaigi
mo (raukos kitų bu^av° *ura-

Kuomet Hitlerio armijos slenka vis toliau ir toliau 
į rytus, tai Anglijoje ir Amerikoje kyla susirūpinimas, 
ar Rusija stengs tęsti karą, kad ir jos armijos nebūtų 
visai sunaikintos, jeigu ji neteks svarbiausiųjų savo pra
monės centrų vakaruose. Deja, šituo klausimu, kaip ir 
apie daugumą kitų dalykų, liečiančių SSSR, tikrų davi
nių niekas pateikti negali.

Maskva giriasi, kad daug pramonės įmonių Rusiją 
turinti Uralo kalnų srityje ir toliau į rytus. Pagal infor
macijas, kurios yra pastaruoju laiku skleidžiamos Ame
rikos spaudoje, sovietų valdžia jau per 14 metų slaptąi 
statė milžiniškas dirbtuves Sibire ir dabar ji tenai turin
ti gerai išvystytas visokių rųšių industrijas, kurios ga
lėtų pilnai aprūpinti sovietų kariuomenę. Pramonės me
džiagų aziatiškoji Rusija taip pat turinti pakankamai.

Pietinio Uralo srityje guli Magnitnaja Gora (Mag- 
niso Kalnas) su gausingais geležies rudos klodais. Te* 
nai sovietų valdžia pastatė dideles Magnitogorsko plieno 
liejyklas. Už 1,240 mylių nuo Magnitogorsko yra Kuz- 
baso anglies kasyklos ir antras plieno pramonės centras 
— Kuzneck. Anglis iš Kuzbaso yra gabenama geležinke
liu į Magnitogorską, o geležies ruda iš Magnitogorsko į 
Kuznecką.

Trečias metalo pramonės centras, sakoma, yra Ta- 
gilske, Uralo srityje. Daugiaus geležies rudos kasyklų 
esama prie Baikalo kalno. Kazachstane prie Irtišo upėš 
yra vario liejyklos, kurios pagąmina 100,000 toųų yč™ 
per metus. Čeliabinske yra didelė traktorių cĮirbtųvė; 
Taškente — medvilnės skynimo mašinų dirbtuvė; dide< 
lės laivų statybos įmonės, yrą Vlądivpstoke įr Kpipsp- 
molske; mašinų statymo dirbtuvės “Uralmaš” -*• Svęyd,- 
lovske. Audimo pramonės įmonių yra centrąliniame ir 
rytiniame Sibire; maisto pramonė plačiai išvystyta Ka
zachstane.

Iš šitų bendrų faktų negalima nieko spręsti apie Sibi
ro pramonių našumą. Sakoma, jos parūpina 30 nuošina- 

* ' . '* '. ■ ! — • I , 4 X ' V.

Sąvaitrąstyje “Collier’s” (rug
sėjo 13 dieną) yra nupieštas 
naujos, pagal Hitlerio planą su
tvarkytos Europos žemėlapis. 
Jisai parodo, kokios bus po da
bartinio karo valstybės Europo
je ir kur bus jų sienos.

šitame žemėlapyje kelios bu
vusios nepriklausomos valsty
bės yra visai išnykusios, pavyz
džiui: Holandija, Ltixemburgas, 
Latviją ir Estija. Kitos valsty
bės yra žymiai apkarpytos —- 
Lenkija, Belgija, Jugoslavija, 
Graikija ir Rusija; trečiosios 
yra padarytos daug didesnės, 
negu, kad jos buvo ligi karo.

Šitų padidėjusių valstybių 
skąičiui priklauso, pagal tą že
mėlapį, ir Lietuva.

Naujos, hitleriškai sutvarky
tos Lietuvos teritorija apima ne 
tik buvusios Lietuvos respubli
kos plotą, bet ir Latviją, Balt- 
gudiją, ligi Dniepro upės rytuo
se (įimant Minską ir Vitebską) 
ir ligi Pripet upės pietuose, ir 
didoką šmotą Lenkijos. Paly
ginti su Lietuva, Lenkija pasi
dalo visai ųięnka, perpus ųuL 
žesnė už Lietuvą, valstybėlė- 
Tokia Lietuvi, kaip jį yra nu
piešta Šitame žemėlapyje, turė
tų tarp 15 ir 20 milijonų gy
ventojų !

Savo straipsnyje prie kurio 
tas žemėlapis yra pridėtas, kai
po įlįuąteaciją, autorius (W. Įb 
Courtney) pažymi, kad padary
ti Lietuvą didele esanti “sena 
įHitlpvįo svąi<m&’\ Bpt K|ąipėdo$ 
Hitleris Lietuvai grąžinti neke
tina.

teomų, kad apie Hitlerio pla
nų^ busimai Lietuvai tašo ir 
Ziuricho laikraščio. ”Neue Zuer* 
cher Zeitung” korespondentas 
Bejlyne. Jisai sako, kad Lietais 
va, Latvija ir didelė dalis ;BalU 
gildijos busiančios sujungtos į

Maždaug iki praeitų metų 
rugsėjo mėnesio pradžios kalė
jime tvarka buvo tokia pat, ko
kia buvo ir aukščiau, tik atim
ta iš politinių kalinių po> gryną 
orą pasivaikščiojimo, knygų ir 
laikraščių skaitymo teisė, nelei
džiama su giminėmis pasimaty
ti, taip pat rašyti laiškus ir įga
liojimus savo turto reikalais bei 
visokius prašymus, taip pat lai
kyti rašomąją medžiagą ir viso
kias priemones. Maistas tuo lai
ku buvo, bent mano skyriuje, 
palyginti neblogas, jį gaudavo 
3 kartus į dieną, tik nedavė, 
kaip kad anksčiau, atnešti iš 
laisvės ar pirktis kalėjime iki

Politiniai kaliniai buvo jau 
komunistų priimtų valdininkų 
ir tokių pat prižiūrėtojų saugo
jami. Svarbesnieji, jų manymu, 
buvo laikomi nedidelėse kame
rose po 6—7 asmenis (anksčiau 
3—4 žmonės), o kiti didesnėse.

Jokio ryšio su kitomis kamė- 
romis neturėjome, bet kas kur 
sėdėjo,, žinojom'iš šaukimo pa
vartėmis, kąi išdalydavo kas 
'savaitė nupirktus po 25 gramas 
tabako ir kitas rūkyti reikalin
gas priemones, šaukiant tardyti, 
užsirašant per patikrinimą pus 
gydytoją? su.darmSjant sąrašus, 
kai garsiai iŠ atidarytos kaine- 
ros kaliniai sakydavo savo pa
vardes. gituose kalėjimuose, 
kiek teko girdėti iš atvežtųjų, 
tvarka buvo kitokia (gaudavo 
kąi kUK mkyąščius, galėdavo ei
ti pasivaikščioti ir kt.).

Nuo rugsėjo mėnesio prą- 
džiųs, n Uai kas įr rugpiuįjip 
įjjivo pakeista: langai buvo iš 
lauko* pusės uždėti lentinėmis 
dėžėmis, kad nebūtų nieko me
ilyti, bet spalio mėnesį dėžės, 
buvo nuimtos, patys langai vįė- 
nu trečdaliu sumažinti, jų ųtp‘ r, .. ? ? ...

kur negalima pasiskųsti, nes 
prlžiuęęteiaą atsakydavo; “ĄšĮkfntoa užpakalyje), apipildavo 

. ęšų jūsų valdininkas, ką až dU0-| šaltu vandeniu ir atsigaivinus 
|dų, tyi tetite, o kitų negausi
te”

Trakti mis būdavo patikrini
mai, sąrašų sudarymas jr ver 
duųas terib’tų tai kartais mie*- 
gpti visai ųebuyo kada, prižiū
rėtojui kižaųl raktą į skylutę, 
reikėdavo visiems išsirikiuoti h* 
ramiai stovėti.

| ‘ Katipių maistą pradęjo val
gyti te kai kurie prižiureteite» 
tai visus riebalus ir tirštimų* 
išgraibydavo, o atiduodavo tįk 
skystimą, kai kuriuose skyrimo? 
sę buvo kalįfaktoriai (maisto 
daiyteim) krimiųaM8tei, kdrie 
yisus tirštinius išpildavo į išvię- 
|ę, o pripildavo į bakui} šaltą ir 
nevirinto vandens. _
?Už tvarkos nesilaikymą baus

davo karceriu, kuriame būdavo 
Įaugai atdari, nežiūrint šalčio 
didųino, turėdavai guįti ant ne? 
švarių griiiilų netoli lango, tik 
su miline ar savo viršutiniu pal
tų. Per dieną duodavo 600 gr. 
duonos ir 2 stiklus šalto van
dens, vėliau duoną sumažinu iki 
300 gr. Karcerių bausdavo vir
šininkas pagal prižiūrėtojų pa
rašytus pranešimus. Todėl kar- 
ęęrluosę, kai buvo šaltą, nušal
davo, susirgdavo ir pamėlynavę 
grįždavo. Galėjo baustį iki 7 
pąrų be pertraukoj, 6 vėliau iki 
20 pariį. Šiaulių kalėjime kar- 
čęry laikydavo tik baltiniais ąp- 
Šiviįkusiu^.

' Žlųiąs gauduvom iš. naujai sur 
itetiųjų arba iš laikraščių, Įją- 
vogtų iš prižiūrėtojų ar tardy
tojų. Nuo spalio mėnesio sų 
dauguma kamerų buvo galima 
sienomis mb^ės abčęėįe susi
kalbėti, bet daug kas leisdavo 
neteisingų ąpie karo eigą žinių.

Nuotaika pradžioje dąugumo 
buvo, bloga, nes apie bolševikų 
kalėjimą ir suimtųjų sušaudy
mą gandus leisdavo kriminali
niai i nusikaltėliai kirpėjai, o 
iries nežinodavom, kur naktį iš
veždavo iš kamerų suimtuosius, 
(tonine Žinių, kad rugpiučto 
menesį buvo sušaudyti gcn. 
Skučas ir Povilaitis ir daug ki
tų, bet tai pasirodė netiesa, nes 
Š. in. balandžio 22 dieną jų 
abiejų parodymai buvo duoti 
kitų bylose. Pasirodė vėliau, 
kad pradžioje rugpiučio mene
sio du transportus išvežė į Min
sko ir Maskvos kalėjimus. Orą-* 
ŽiUtieji pasakbju, matę it bu
vusį mimsteri Tamošaitį, atvež
tą į rampą. Aleksote surakinto
mis rankomis. Vėliau, įpusėjus 
tardymante, nuotaika pusi taisė, 
persilaužėm ir prisitaįkėfnĮ prie 
kalėjimo režimo: pradęjo/ musų 
jis taip neveikti. Nuo lapkričio 
mėn. 6 d. gaudavom menesiui 
pusipirkti už savo pinigus 
kg. sviesto, nuo gruodžio mėti, 
dar 1/2; kgwj> o kai kada ir 1 kg. 
įuįrąųą įr<šonines. VŽta| kalė
jimo maistas, buvo, visai pablo
gintas; ryte' juodos kavos puo- 
įžiukąs sų. ttek cukrus 4v 
juodos ruginės dųoims visai die
gą j bOO gt., pietums — arba 
■kopUstai, arba gyvuliniai riiii- 

klruopos. . f J.,.-, _ . * * ► 
bėt visai Itesiu šaltu /'vandeniu 
dubenėlis labai gerai išsiplauda
vo. f ■.

■ ? Rusai kalejtepe pasirodė $ra-. 
teitų metų, liepos mėn. 22 įięną 
(ir, pradėjo .todyti apie pabaigą 
lįėpos? Jų tardyteo f>utfasv yrii 
VikaUkitpkis/ įiet labai vteųo- 
fias; iri Šabloniškas. > Pėdžioje 
reikalavo:. , į“ptfptoakbk <įėvo 
darįjūs?kurie, atvedė į: kalė ji-

daryti nebuvo galima, įdėti ne
permatomi stiklai. Praverti bu
vo galimą tik mažutį langutį) 
kamerose pradėjo trukti oroJ 
dėl to nebuvo galima išmiegoti; 
oras drėgnas, nėdevėjami dra
bužiai ir batąi reikėjo kas antrą 
diena valyti, nes supelėdaVo. 
silpnesnieji ėmė gelsti. Maistą 
pablogino, pradėjo įiebeduoli 
dubenėliams plauti šilto van
dens, išmėtė iš kamerų visus 
baldus: stalą, kėdes, spinlelęs 
indams ir baltiniams susidėti^ 
lovas ir medinius guolius, nes 
jau per blakes bemaž negalima 
bųvd iniegoti, - Aiškus j okios dte 
zinfekcijos ųedąre. Blogiausia 
buvo rūkantiesiems: iš praūžiu 
maždaug dvi savajfes ąlejus Į 
kalėjimą negaudavo tabako 
pirkti, o spajio mėnesį apie/d 
savąitęs visąi niekas negavo/ 
Vėliau, kai * gavo, dąr blo^iąiĮ 
buvo, nęs tiek prisirūkydavo, 
jog. oro trukumas buvo dar la
biau jaučiamas. Šiuo tąr|)ū pb* 
litiniai kaliniai Kauno kalėjite^ 
buvo palikti prižiūrėtojų sauva
lei: jokie valdininkai į kam'^ 
ras neateidavo, ląors įr prašy
davome, felčeriai jr sanitarai 
lietuviai buvo pakeisti rusŠįplą 
slaugėmis, kurios.nieko pačios 
nenusimanė, a prie gydytojo nę-. 
prileido, visus vaistys iš kated
ros paėmė, tiek popieriuje lai-. 
komjlS tiek ir bonkutėsę, iŠ vi-: 
sų atėmė pienišką lųaistą, nors 
kai kas kitokio visai negalėjo 
valgyti, o duodavo nereguliariai 
vaistų, tai jie būdavo bemaž vi
sai nevalgę; akys įdubdavo, 
vaikščiojo kaip šešėliai. Vėliau 
kai kam apžiūrėję keli gydyto
jai išrašydavo b.altą duobą, bet 
praeidavo 10—14 dienų, ir vėl* 
ta pati istorija. Nuo lapkričio, 
23 d. leisdavo pasiyaikščioti į< 
savaitę 3—5 kartus po 10—20; 
miųučių.

Kameras plaudavome kas
dien, be| dulkių ėjo debesimis, 
nes nęlęįdo aptktedžlų, drabu
žių ir čiųžinįų išdulkinti* Viskas 
hyvų gnt grmdų sudėta,, datų 
giaųsia pęj čiužiųjalą, nes aųl 
sienų kabinti neleido.

Kiti sedėįo buvusiose kavce'r 
riuose, turėdami vfek, kmp įr; as*™w?** .■ 
kiti, bet dienos Šviesos nematyt porcija »|iubbs .vięttas litras, 
davo — ir taip i&tęąęjp Si—“/ —■■■j—

.mėnesius... . f
BfjfiįjĮęgįojftį kankHavp,

,|ę^iu iinąnydąuii: yis^ 
mokslus sakydavo, ijelęiač^YPi 
s.^ti kojų aut M0“ 

tftrbą ranka psųireuius salva,, p 
.sfrižiflu j sįęįią tuip
pąt ąpie 
pęleisiląvp slėgti, ąnl ?iųž|fljųko 
įįąlSdąv'onąe tik Ant’ grindų,

Vėl mušdavo 3—5 sustoju ba
dydavo adatomis panages, vei
dą, geležimis muždųvo j tarpu- 

[ piršles. Pasodinę ant taburetės 
vienodoj padėtyj ląikj'davo iki 
trijų parų suylrš, neduodami 
snausti, vis mūšdami ip jau iš
tinusias kojas spardydami; vė
liau paguldydavo, duodavb už
valgyti ir, |neŠę į autohiobili, 
nuveždavo į kalėjimą. Vaikams 
įbauginti naudojo dresiruotus 
Šunis, žinoma, tekiu atveju vai
kas duodavo tokius atsakynms 
kokių iš jo ir reikalaudavo, 
įvairiausių kankinimų ir gąsdi
nimų naudodavo ik* moterims.

: Kaikurię išsigandę, tyli kurie 
patikėję pažadais, ypač buvę 
ankstyvesnlais laikah pataikū
nai, biauriąi ką žinodami, ai' 
daugiau tikrai nežinodami, ar 
lik spėdami, apie kitus priple
pėjo — tiek ąpie orgapizarijas, 

| tiek apie atokaus asmenis. Mą- 
pė, kad juos pplęis, bet ir jų 
nepaleido ir jų nurodytus areš- 
tupdavQt o tų areštų siaubas 
kankino visus laisvėje gyvenan
čius. Kiti npt prahešip^iavo 
apje jų kameroje -sėdinčių] dar
bus ir kalbas tard^lojamš ir 
prižiūrėtojams. Keletas pamišo 
kalėj upe. ?

Teismai prasidėjo sausio me
nesį tienis, kurių buvo aiškesni 
įrodymai ir “nusikaltimąi“ 
darytį prijungus Lietuvą

lektnoZ/putariįmi.
puvp daugiausia nUo metų 
kiųjų.darbų kalėjimo iki

pa- 
pric

P* kitųa Įjeucįė NKVI > ko- 
jęk^o^jĮŪtątii’uU. C Baud iami

sun- 
0 ir 

sušąudymu. Daug nuteistų Išve
žė į SSSR koyo-birželio į mė
nesiais, kur — nežinia)

. .5

Paskutinį sekmadienį dafr bu
vo kalėjlihe nuteigtų mirti 40 
žmonių, bęt naktį Išy^ė - apie 
34 žmones ir iš ' ketvirto į sky- 
riaus apie 80 žmonių tardbmų, 
kur išvežė — nežinia.

Išgalima įsivąizdųoti, f kiek 
žmogaus sveikata gali $Verti. 
Kurte day savųjų nematėt — 
nenusiminkit per daug -J' gali 
iš netyčių dar susirasti. Kąi ką 
likimą* išgelbėjo.”

' ■!. ■' V—-*“?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
,Y , jt-

Meksikoje sauva
liauja naciai

MEKSIKĄ, sostinė, rūgs. 7 
d. — Vakar Meksikos sostinėje 
tapą išdaužyti langai septynių 
didelių aųtomobiljų ‘atstovybių, 
kurios pardavinėja Jungtinėse 
Valstybėse gamintus automobi
lius.

Ant išdaužytų atstovybių na
mų smala ištepliojo svastikos 
ženklą. ■ *

Spauda šį paaįelgimą vadina 
vandališku, o Meksikoj kongre
so ną/lai ręikalaųj^.* kad val
džia gfteltaj sudra^f 
tepliorių*- '

31110

99^ PO- 
visiemssižadčjp vartoti t 

šavp priešams sunaiįflftti, jeigu 
norvegai geruoju besutiks su jo 
yaldfcĮa."' f • .

* jį.- • t ■ I - —
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(Tai—pasaka k tikrovės atčaiža; 
• taip visados if visur bųybt bet 

' < ■: niekur ir - niekuomet_ neįvyko.

Į betoninį ty$bždelyną — ku
ris, kMį> aštuonkojis, čiulpė ge
riausiai krašto sultis — du
rnuose paskendusį miestą gyve
nimo banga atplakė vilčių, en
tuziazmo kupiną jaunuolį.

Kažkur kadaise kažkokia dar 
nesena, bet jau sudžiuvus, 
raukšlėta moteriškė skubiai jį 
pagimdė; tokiems menknie
kiams negalimą gaišinti laiką, 
ypač kada laukia darbas ir vi
lioja šimtai centų.

Motina negalėjo leisti sau to
kios prabangos, kad pati auk
lėtų \ savo vaiką; šį nesvarbų 
dalyku |i skyrė rūsčiai auklei— 
Vąrgiu,. o sau paliko sunkią 
prievolę—kimšti į godžią bur- 

, uą nors neskanius, bet alkį 
malšmančius kąsnius.

Sąžininga, strąpi ir ųeper- 
raąkląująina, kaip pedantų kuo- 

4 poa ekątraktąs,. labai patyrusi 
auklėtoja nepaleido iš savo 
šiurkščiu rankų augintinio, uo
liai sekė jo kiekvieną žingsnį. 
Nuo pat kūdikyste* dienų jis 
buvo murkdamas | purvo ty- 
hes, džiovinamas kaitrioj saulė
je, žvarbaus šiaurės vėjo vėdi
namus ir grūdinamas šalčiuose. 
Ir vis dėlto, nors organizmas 
buvo labai atsparus, jo .sveika
ta galėjo būti geresnė.

. ' Kiekviena duodama pamoka 
buvo įspūdinga ir vaizdinga. 
Kasdien prieš vaiko akis atsi
versdavo naujas gyvenimo pus
lapis ir įkaldavo jam į galvutę 
kokią nors neabejotinai rimtą 

, ię ąesukrjtikuojamą taisyklę. 
Kad jis gerai buvo mokomas, 
apie tai liudijo guzai kaktoje,

riatisiaą krašto sultis

NAUJIENOS. Cliicago, III.
- ' - - — ... ■ - Z --> - o - - - - - . . _ ~ ‘ t

Mrs. Sara Roosevclt Paskutinis Viešas Pasirodymas

Męs. Sarą peląno Roosevelt (vidų y), kalbasi su Lorį Hąįifax, britų am- 
bąąadorįųm» ir Mrs. įlalifaxt New Yorke pereitą balandžio įnėn; Nežiūrint gilaus 
mųžlaųs, veiįouė Męs. Rooisevelt buvo veikli iki beveik pat mirties. Ji yra pla- 
čiai keliavus po visą pasaulį.

ma ir baisu. Kad goletų, kiau
rai žemę prasmegtų. Jo kančios, 
ką tik pasibaigusios kartu su 
joą juoku, vėl atsinaujino, ka
da ji nekantriai paklausė:

—Kodėl jus mane sekėt?
—Aš, aš... Dovanokit,—mur

mėjo knisdamas akim cemen
tą.

—Taip, jus.
—Aš, aš ... daugiau to ne

darysiu. Tik dovanokit...
Atgijusios kojos kėlė aliarmą 

ir siūle išgelbėti jį savo jėgom.
Jis buvo visai beginklis ir 

perdaug silpnas, kad galima bu
tų jį paplakti nors ploniausia 
pasipiktinimo rykštele. Kvaila 
drožti pamoktą tam, kurį kiek
vienas žodis trintų kaip akmuo 
aguoną. Reikalinga buvo prie
šinga taktika. Puiki proga nuo
tykį padauginti nuotykiais, 
nuotykiais, nuobodžio valandas 
uŽausti smagumu. Balsas turėjo 
nusileisti iki maloningumb tono 
ir pažadėti paklydėliui protek
ciją:

—Kokiu tikslu mane sekėt?
—Norėjau ... sužinoti, kur 

jus gyvenat.
—Kam ?
-—Nežinau... Taip norėjau ... 

ir susigundžiau...
Intencija visai nebloga. Jis 

susigundė. Dėl jos. Švelninanti 
aplinkybė.

—Bet mes nepažįstami.
(Bus daugiau)

Insurance reik, pas
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2501

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd.. Anstin į 171

Jel 
Dr.

randai nugaroj, įdrėskimai ir 
patikę akių vokai. Išminties Rū
pinas sakinys buvo patvirtina
mas atmintinu sniųgiu; trum
pas ir apakinąs, kaip stipri 
elektros lempa, aforizmas buvo 
įspaudžiamas pasturgalyje ko
jos spyrimu. Patarlės ir priežo
džiai skverbėsi į jo smegenis, 
kaip grynas oras į odą pro plo
nų drabužių skyles.

Paaiškėjo didelis trukumas: 
auklėtinis buvo žlibas. Todėl la
bai anksti ant jo nosytės užsi
rioglino kritikos akiniai ir aiš
kiai, tiksliai rodė kekvieną gy
venimo reiškinį. Bet jis labai 
dažnai ašaęojo, todėl aprasoda
vo stiklai ir, aiškus daiktas, pa
skęsdavo gaįlesią, svajonių mig
lose. Buvo jam proga įkainoti 
pastangų ir žygių vaisius, tikrų 
brangenybių realią vertę, išna
grinėti kelius ir šuntakius, .pra
skirti alkūnėm dygliuotus krū
mus ir išeiti į erdvią aikštę. 
Bet...

Nenorom reikia pasakyti tie
są; jis buvo Rvailas. Gąl ne vi
sai taip. Turėjo kvailių meilę ir 
gerumu plakančią širdį. ■ Ji bu
vo jo nelaimių ir nepasisekimų 
priežąs|is. Pfcr ją buvo didelis 
Užuomarša.

Nespėdavo pranykti guzas, 
užgyti randas, o jis jau pamirš
davo pamoką ir žiaurų faktą 
paskandindavo savo širdies gel
mėse. Patarlės ir priežodžiai 
pasiliko jo atmitnyje balastu, 
retkarčiais knebinėjamu jumo
ro dėliai. Tik praktiškos išmin
ties žiedai — skambus sakiniai 
ir aforizmai tarnavo jam rodik
liais; jis ėją priešinga kryptini.

Ne, paprasta Vargo Nedalia 
negalėjo išmiklinti tokio 
lauš berniuko,.

Paėmė nevykėlį naga n 
ptofesorius dresiruotojas
ras. įgrūdo, jį į gilius apkasus. 
Ankšta, srtiarvė, purvas, para
zitai, talkia ‘įprąst^ ^nlęko 
nauja/ Varė' petU išraustus,5 duo
bėtus laukus,’ privertė šliaužti 
po spygliuptom vielom, akom
panavo kulkų ir šrapnelių be
protiška muzika, drębindamos 
žemę bugnayo, kurtino patran
kos Ir granatos. Ęeusįs jaunuo-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB 
CO.—WHOLE8ALB
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

!■!•■■■ ................. -...................... ...

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 4M5
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED1 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

lis žaliukas įgudo flirtuoti sų i 
benose giltine Įr tiek. Apie tai, 
kad ęytojaus gali jis netekti, jis 
negalvojo; visados jam rytojus; 
buvo neaiškus, ir jis juo nesi- 
rupįną.

D^ąslvuotoju galinga įtaka 
visai sumažėjo. Į apkasus dau
giausia kaip tik pakliūva kval- 
liašivdžiąį Puiki jaunuoliui 
draugija. Širdys išleido diegus, 
šaknys susipynė, suaugo. Ęe- 
protiško meilės kliedesio aplin
kuma. Kiekviena valanda gim
dė didžius savo smulkmenišku
mu abnegarijos ir pasiaukoji
mą žygius. Reikėjo rizikuoti pa
versti savo odą raudonu sietu, 
atkakliai, sukandus dantis 
šliaužt, šalmu pasemti dvokian
čio vandens ir juo suvilgyti su
žaistojo draugo burną; menką 
duonos gabalėlį herojiškai ir a- 
kuratiškai padalinti į penkias 
dalis; atiduoti beveik švarius, 
tik su tuzinu utėlių marškinius; 
patirti pagalbą tada, kai pats 
sau beviltiškai numoji ranka įr 
niekaip nedrįsti už • tai padėko
ti.

Buvo dar blogiau. Iš karo 
lauko žiūrint į užfrontės gyve
nimą atrodė, kad viskas apver
sta aukštyn kojom. Kažkas įti
kinėjo, kad esanti visų šventa 
pareiga, vardan tiesos ir mei
lės, sugriauti seną, lyg nenor
malią santvarką ir viską pa
statyti žemyn kojom. Baisu. 
Jaunuolis tą žodingą idėją išta
tuiravo savo smegenyse. Sakė 

amžiams.
Toks jisai, randuotu šonu ir 

apgraužta šlaunim, atsibastė į 
krašto opą ir centrą.

Iš Jo dvelkė gajumas ir pa
tvarumas, nenumalšinamas gy
veninio alkis ir troškulys; aky
se ^ibsejo chimeriškų svajonių 
ugnelės, raibavo švelnumas, tū
nojo ilgesys ir neramus ieškoji
mas.

Kažkas sutiko duoti liesam, 
išblyškusiam jaunuoliui darbą. 
Sakė, — užjausdamas kaip- ka
ro dalyviui. Bet nįekaip nesigy- 
nė kokiais sumetimais jį eksplo
atavo tokiu budu, kad kišenė 
vien tį|c su jaunuolio, rankų ir 
sumanumo pagalba pradėjo žy
miai storėti. Juk už tai buvo 
mokama alga, už kurią galimą 
buvo payalgytį, įsikurti man? 
sardoje ir net, turiu t taip tikro 
Įgudimo ir taupumo, padorius 
rųbųs pasįsiųdiutį.

Laisvu laiku jaunuolis savo 
mansardoje kažką dirbo, virino, 
bandė,, skalavo, braiže, 
maišė. Tho metu jo mintys 
skrajojo pigiame pasaulyje, 
sveikino visus nelaimingus, 
vargšus ir ketino jiems greif 
suteikti? parautą. Jo kvaila šir
dis tvinką pasididžiavimu, pu
tėsi lyg dumplės-

Ęięįąnųiš tiesiom gatvėm, HMr 
steAuklaį§ žavėjo, didžiules Vit
rinos,* jis juto kylantį nežino
mą, neapibrėžiamą nerimą. ,'Vi- 
sadąs ėją vąįįkšČląią tiek |daįg 
moterų-— paslaptingų būtybių, 
kurios skleidė keistą 'geismų ir

svaigulio nuotaiką. Jis vengė,1 laikytį ją visą amžių — atgai- 
iieą juto sušivaržymą ir drovu- laUti be vilties kada nors pelny
mą pirsiąrtin^s prie jų. įiežino- ti dovanojimą. Bet rūsčioji die- 
tų ką sakytį, kaip elgtis, vybė turėjo dar kitą' veidą — 
jeį kuri prabiltų. Įr vis įeito' linksmą, gudrų, smalsų, pasi- 
norėtų pabūti artį jy, pąsiner- rengusį kvatotis dėl kiekvieno 
ii jų akių spinduliuose Ir šyp- nors kiek juokingo atsitikimo. 
Sepų bangose, gerbtis jų juoko Rankutės atsidūrė ant kelių, 
skambesiu. Atsitiktinai jam sujudo pečiai, suskambo juo- 
mestas žvii^snis verte kaisti kas. Jam tas buvo nesupranta- 
skruostus, salti krutinę.

Jo ilgesys, nerpnastmgas 
žimasis, ieškojimas įgijo 
mą.

Tai buvo ji. Nuostabiai 
prastai ir kartu mįslingai - 
Kasdieną, rytą ir pietų metu, ei
damas jš darbo ir atgal, jis vie- ! 
ną minutę lotino savo akis ir 
sėjo savy audrų grUdus, leido 
nuodus į kraują.

Iš pradžios jis buvo laimin
gas. Jos žvilgsnis užkliuvo jo 
asmens, čia susilaikė ir nusida
žė palankumm Del to jis visai 
neteko lygsvaros; vakare nedir
bo, bet s,la.nįįiojų stumdydurna
sis minioje.(Kitą dieną — tas 
pat. Paskuižiauraus nusi
vylimo smūgis. Jam buvo įro
dyta, kad per lemiančią minu
tę jo buvimą išbraukė vitrinoje 
išstatyta melsva skrybėlaite, ku
ri buvo dėmesio centru. Po tą 
vėl atėjęs taip nekantriai lau
kiamas momentas sugriovė pui
kaus rūmo-pamatus. Jos trum
pas nustebęs žvilgsnis vaizdavo: 
kas čia ir kodėl žiuri į mane, 
lyg norėdamas suėsti ? Ir jam 
reikėjo ryžtis garinėti Į bedug? 
nę. Ką gali žadėti šis pilkas 
dangus? Nieko. Bet yra darbo 
-— vadavo protas kvailą širdį. 
Tik. Tikrai taip, nes viltis lie
pa teisino; jai buvo įdomus ša
ligatvis ir jos pačįos kojytės.

Niūrioji rezignacija plyšo 
kaip voratinklis. Visai netikėtai 
ji beveik nusišypsojo. Rodės,—- 
tikrai jam, ne orui. Akys — 
pažįstančios.

Kasdienines darbo, žmonijos 
vadavimo mintys pasislinko, 
nuėjo kukliai į užkampį ir už
leido galingai viešniai garbingą 
vietą.v;Jos smulkutė figūra, lyg

už-

ver
to r-

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

žiop-

J.'ftisi

baltas plunksninis debesys,

L*"Wn VINS*

No.. 2950
-»■ X w t •* •

didis
Ka-

pa-
• ji-

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry* 
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro. /

SUTAUPYSI PINIGį, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK

GERIAUSIĄ IR STIP- G'i'OKPPF
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0 A f

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SI.EGAITIS
ŠTOKER SALES

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

•R*
Valstija _ 

«

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

į PĘAPĖK taupyti 
ŠIANDIE- , v V. ’ • ... .. V . ’ • ^357

Dabar Laikas Malevoti!
Mes pąrduocįame sienų popięrą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 

’ pasirinkimą malevos, varnišų, šelakų ir 
* Sienomi pppierų..

DYKAI PATARIMAS DEL DEKORACIJŲ
DYKAI DASTATYMAS VISOJ C^ICĄGOJ

SAM HELMAN 
; SERVICE VętTH Ą SMILE

1411 So. Halsted St. Tel. CĄNal 5063

: • *.T ? • *’• .* N6E0LKCMFT SEtyCfi,.lNC J . ...

‘ KITCHEH T^VVELS ' ' ' PATTĘRN .u2Š30_'
' No* 2960-r?Ksiuvinėii virtuvei šluostukai.

f* saą ••*• —t *■
NAU J IENOS NEEDLEOMAfT DlĮPT

IlTjrSOe HW»ted8L, CNeage, DŲ
• v T :•***'•' ;*Y‘ 5■' “ *' .

Čia kmų ;ą centų ir prašau atdųrti mąą pavydi
• į »•

•.2 'uiv.iM.. e' .’v' -

i1 v, te*;-’*’.’,**,

bylų jis išdrįso pakelti pa
slaptingos, uždangos kraštą, pa
suko atgal ir atsargiai, laiky
damasis reikąĮingo atstumo, 
prišiįęngdamąs praeivių nuga
rom sekė ją. Skersgatviai įbau
gino jį, kąd, nępamestų jos iš 
akių. Pagreitino žingsnius ir 
beveik jai užlipo ant kulnų. Ji 
ątsigręžę ir... Džiugu nustebimą 
greit išstųmė padorumo rūpes
tis, kuV8 U®Pė suraukti aptakius 
ir išreikšti papeikimą akiplėšiš
kos giminės, atstovui. Matyti, 
jis neturėjo akiplėšiškumo 
mandato; nes j os rūstybė su? 
.tęiuškįno^h,, kaip žaibas medelį; 
Jo 1^6jos . prišalo prie Šąligatvip; 
skruostai vięto kruvinos' revo
liucijos vėliava. Tai buvo neti
kėtai sučiuptas begėdiškas riu? 
sikąljrėįiš, kurio, joks.
negalėjo apginti. J;aip beliko lat 
bai žemąi nuleisti gąlvą dę taip

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTn 9022 

WĘST' VIRGINIA Pocahontas Mine 
’ Ęųn iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta. .1.7.'.......... .
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BĄND LUMP ....... $10 25

Sales taksai ekstra. - "

A teičiai Už tikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstąigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

1NSURED

Čia jūsų indeliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Wašhington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
X’ •.? ;• ■.< v’" ... • • “ “

yii/i! iHj jsiijiinįu inoeiL i.;w

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5844

ie

»arcus
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 

pranešimus.

ŪK OF PRTTFRŪS

NAUJIENOS 
1738 So .Halsted 8L, 
Chloro, IU.

Vardas
Adresas ....

Miestas
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nimois~Iiiciiaiia-Michigaii-WisconsM ŽinioS
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Wis. Kongresmano 
Simus Savanoris 
Kanados Armijoj

G. M. Daro Milži 
nišką Biznį

Tėvas griežtas Roosevelto 
priešas

APPLETON, Wis. — Repub- 
likonas kongresmanas iš šio 
distrikto, Joshua L. Johns, yra 
griežtas Roosevelto priešas ir 
vadas America First komitete, 
kuris kovoja Amerikos pagalbą 
Hitlerio priešams.

Bet ne visuomet sūnūs būna 
toks kaip tėvas.

Kongresmano Johns vienin
telis sūnūs Newman H. (Pat) 
Johns pasidavė savanoriu į Ka
nados karo aviaciją, kur užbai
gęs kadeto kursus pereis į bri
tų karo aviaciją RAF ir išvyks 
į karo frontą.

Fight For Freedom komite
tas pasiuntė savanoriui Johns 
sveikinimo telegramą dėl jo 
nusistatymo “nesekti tėvo klai
dingą izoliacinį nusistatymą”.

DETROIT, Mich. — Per 8-is 
mėnesius nito šių metų pra
džios General Motors korpora
cija pagamino ir pardavė 1,- 
695,813 trokų ir keleivinių au
tomobilių, apie 460,000 daugiau 
negu per tą patį laikotarpį 
nai.

Jis Dabar Neturi 
Pinigų, Todėl Komu 
nistai Jį Užmiršo

NAUJIENOS Iš CARNEGIE, 
PENNSYLVANIA

per-

Žuvo Du Karo 
Lakūnai

ROCKVILLE, Ind. — Audros 
metu miške prie Vivalia sudu
žo kariškas lėktuvas iš Scott 
Field,. III. Jame buvę du lakū
nai buvo užmušti: Rufus B. Da- 
vidson ir Fred Murcheson, 
patyrę kariški aviatoriai.

Apsivedė Benld’o 
Lietuvaitė

abu

Capone Su Sėbrais 
Wisconsine

LITCHFIELD, III. — Benld’o 
katalikų bažnyčioje apsivedė vie
tos lietuvaitė Mary Chappas su 
Lincoln Cipriano, taipgi benel- 
diečiu.

Darbininkų vargai
Pereito mėnesio karščiai ne

gailestingai kamavo visus žmo
nes, bet tuo labiau tuos varg
šus, kurie turi dirbti geležies 
liejyklose prie įkaitinto metalo. 
Jiems tai buvo tikra pekla.

Jei ir kitose šalies dalyse bu
vo tokios kaitros ir be lietaus, 
tai ko gero sekančią žiemą bul
ves turėsime su skustuvą’s 
skusti, kad plonesnę žievę nu
ėmus. Sunkumų gali būti ir su 
kitais maisto produktais. Jau ir 
dabar turime už daug ką bran
giai mokėti. Svaras sviesto ana 
kaštuoja 
kiaušinių 
lienos 45 
panašiai.

Atlyginimas už darbą yra mi- 
zernas, ypač kai išskaitliuoji ir 
palygini su pragyvenimo kaš
tais. Dar sunkiau tiems, kurie 
turi mokėti buto nuomą ar 
morgičių išmokėti.

Kiek darbininkai uždirba

iki 
iki 
c.,

49 centų, tuzinas
48 c., svaras kiaii-
jautiena 49 c. ir

MERCER, Wis. — Beaver 
Lodge vasarnamyje, trys my
lios į šiaurę, atostogauja Al 
Capone, garsus buvęs Chicagos 
gengsterių vadas, su motina, 
broliais, savo šeimyna ir grupe 
gengsterių iš Chicagos. Jų tar
pe yra Frank Nitti ir Danny 
Coughlin.

Traukinys Užmušė 
Roselandieti

1941 M. MISS AMERICA

4A <-f.nF.Nn-AdMF Teienn-
Rosemary La Planche, 19 m., iš Los Angeles, CaL, 

išrinkta 1941 metų Miss America, gauna bučkį iš 1940 
metų karalienės Francės Burke.

0
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MOUNT OLIVE, III. — Prie 
šio miesto Illinois Central trau
kinys užmušė 20 metų jaunuo
lį, Bernard F. Adensam. Jisai 
gyveno Roselande, adresu 255 
W. 119th Street.

Dalyvavo ir Antano Stuko 
šapos savininkas Mr. Wyshniak 
ir jo sūnūs Leon, Al. Krone Ha- 
waiian gitarų instruktorius ir 
jo žmona Helen, kuri yra An
tano Stuko duktė.

Gaila, kad visų dalyvių nega
lėsiu sužymėti, nes užimtų la
bai daug vietos.

Vestuvėse vyriausioji “gaspa- 
dinė” buvo Mary Urbutis, todėl 
ir vakarienė buvo skani ir tur
tingai prirengta. Laike vakarie
nės jaunasis Teddy Stukas pa
sakė įspūdingą prakalbą, dėko
damas už skaitlingą atsilanky
mą ir dovanas.

Gyvens Englewoode.
Rytojaus dieną artimieji gi

mines ir draugai ir vėl susirin
ko Antano Stuko patalpoj, 725 
W. 21 st Place “atsivereliuoti”. 
Ir vėl gėrė, valgė ir šoko taip 
vadinamoje Antano Stuko “Li
berty Hali”.

Reikia žymėti, kad jaunojo ir 
jaunosios tėvai yra labai gero 
ir draugiško budo žmonės ir 
yra pamato manyti, kad ir jau
navedžiai Harriet ir Teddy Stu
kas mokės sukurti sėkmingą ir 
linksmą ženybinį gyvenimą.

Jie dabar apsigyvens ties nr. 
1108 W. 58th Street. Linkiu 
jiems laimingos ir šviesios at
eities. Steponas Narkis

AR JIESKAI 
DARBO?

--------- SKAITYK KASMEN-^- "{į

NAUJIENAI
L— IR TEMYK skiltis----- —1

•REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda ',i 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1133 Snlk lilslti Street. Hitui UI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849 . / . , -

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo 
iki

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitagt Aue. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefone LAFAYETTE 8727 
_ 1 KOPLYČIOS VISOSI 

JLzyikai CHICAGOS DALYSI

programų Antradienio ir šeštadienio ryt
ai ryto H WHIP stotie* (1524 K.) 
POVILU fiALTIMIERUI.’ »»>

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
___________________ Telefono YARDS 1418.__________________

L J. ZOLP
1646 We«t 46th Street Phone YARds 078)

S. P. MAŽEIKA YARds 1188
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wert 23rd Place Phone CANaI 2513
SKYRIUS: O-U Kart UStk Stnet TeL Paltam U70

Vie- 
buvo

Plieno dirbtuvėse šioj apie- 
linkėj paprastieji darbininkai 
padaro apie 75 centus į valan
dą. Mechanikai ir dirbą 
šmotų padaro daugiau, 
$1.50 ir net $2 į valandą, 
jyklos dirba dieną-naktį.

Bet bedarbių netrūksta, 
tiniai WPA darbininkai
dar pavasarį atleisti ir daug jų 
po šiai dienai be darbo vaikšti
nėja. Jie tebelaukia įki kas juos 
pašauks. Pašalpos valdžia 
nori duoti tiems,J(.kuri,eą 
nuosavybę. y ' • '

Dabar jis pamirštas
Tarp bedarbių, kurie nekokį 

gyvenimą turi, nes negauna 
darbo ir negauna pašalpos už 
tai, kad turi nuosavybę, yra 
tūlas komunistas, Jonas. Pir
miau jis, kaip ir visi komuna- 
ciai, niekus darė iš J. V. val
džios ir jos patvarkymų. Tada 
jis dirbo ir jam niekas neapė
jo. Buvo labai duosnUs viso
kiems komunistiškiems reika
lams. '

Siųsdavo būdavo pinigines 
aukas tokiai Laisvei ir Vilnia'. 
Pats gyrėsi, kad vienais metais 
Laisvei pasiuntė “Kalėdų’’ 
vanų — 50 dolerių. Bet tai 
vo kada jis turėjo pinigų, 
bar senatvėj, be darbo, tie 
munistų “tavorščiai
jam nugaras ir jį užmiršo. Ko 
tie komisarukai iš Vilnies ir 
Laisvės sielosis. Jiems ir algos 
iš “judėjimo” eina ir apie “wel- 
fare” nereikia rūpintis.

Draugijinis gyvenimas atgijo
Vasaros metu,, kaip ir visa

da, draugijinis gyvenimas bu-

ne
turi

do- 
bu- 
Da- 
ko-

atsuko

vo apmiręs. Bet rudeniui besi-1 
artinant, SLA 128 ir 323 kuo
pų nariai imą bruzdėti i? reng
tis veiklai. < Bus parengta keli 
vakarai ir pasidarbuota naujų 
narių prirašyme.' -

Šv. Antano draugystė, amži
ną atilsį, pasimirė pereitą pa
vasarį. . Nariams ^sumažėjus n* 
veiklai iširus; .nu/gĮ’ta. draugiją 
likviduoti. Ižde turėtus pinigus 
nariai pasidalino■nlygįom’išv

Nepasisekė pakišti kojį
• . ' ■ < • . ■ ■ i k į . ‘a

Birželio 27 d. netoli Pitts- 
burgho buvo rengiamas didžiu
lis to miesto ir apielinkes lietu
vių išvažįąvimaš, kurio pelnas 
buvo Skirtas sušęlplmųi Lietu
vos., Komunistai prisidengę 
LD$: 8-tb ..apskričio'" vardu, tą 
pačią dieną tūlame neprigul- 
mingos lenkų parapijos ūky su
rengė . savo pikniką. tikslu ati
traukti publiką. Iš komunistų 
pastangų nieko neišėjo. žm<> 
nių susirinko tik keli paskiri 
ir vargšams stalinląįžiams ne 
tik nebuvo pelno, bet greičiau
siai teko pridėti.. ■

Juokinga kandidatūra
Neužilgo prasidės SLA nomi

nacijos. Pittsburghas pirmuti
nis “išėjo” su kandidatu į ka- 
sierius. Teko apie tai laikraš
čiuose jau ir polemikos bei 
kritikos pastebėti. Toki “kan* 
didatų” išsistatymai daugeliui 
čia juoko teikia.

E. K. šiurmaitienė

Gražios Dambraus
kaitės-Tado F. Stukc 
Vestuves

Buvo Daug Tolimų Svečių.
Rugpiučio 30-tą d. apsivedė 

Theodore FeHx Stukas su Har- 
riet Dambrauskaite. .< .! L

Jaunavedžiai šliubą ėmė Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Eisenoj da
lyvavo Helen Dambrauskaitė su 
Charles Dambrausku, . Mary 
Dambrauskaitė su Felix Kalvai
ti,s, Vytautas Balcbunas su Ire- 
ne Kalvaičiu te.

Iš Kitų Miestų.
Vestuvių puota įvyko Lietu

vių Auditorijoj. Dalyvavo daug 
svečių ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš kitų miestų. Buvo atsi
lankiusi Antano Stuko sesuo 
Martha šaparnis iš Worcester, 
Mass. Kita A. Stuko sesuo Ali
na Block atsilankė iš Battle 
Creek, Michigan, o Jonas Kaz
lauskas buvo iš Cleveland, Ohio.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugi j os N ariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomi? ir Nędėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. ’Ckliforhia Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DENTISTAS
6924 S. VVestern : Avė.

Telefonas HEMLOCK 0'201
VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

(j O :

»ri 
,.. i

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN

TŠ RUSIJOS •
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ‘ • •,

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan S L

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal į
OFISAS į

4729 So. Ashland Av&
— 2-ros lubos — ' 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena. 'i
Phone MIDWAY 2880:

()N SALE Ai' YOUR KIST OFFICE OR BANK

Pasislėpė Po Med
žiu, Žaibas Nutrenkė

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS 

ANDSTAMPS

WAUKEGAN, Ilk — Audrai 
kilus, 44 metų North Chicago 
biznierius R. O. Allexan pasi
slėpė po medžiu netoli savo na* 
mų, prie Wadsworth, III. žai
bas trenkė į medį ir jį užmu
šė. Allexan buvo viršininkas J. 
S. Heath metalo dirbtuvės, 2110 
Gommonwealth avenue, 
Chicago.

SIENA

North

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

8

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defenąe 
Savings Poster. showing an ėxaet 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Dantei Cheeter French- Defense 
Bonds and Stamps, bn sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Ąmerica’ą defense preparations.

Prdncuziją ir Ispąnijų ski
ria naturale Pirenčjų kalnų 
siena, kuri yra 435 kilpmetrų 
ilgio ir eina iki Atlanto.
.....    -i1" * ,"i'i 1 ' ‘'ih'iiii <iih u i i . , 

REMKITE TUOS, KURIE 
GARŠINAŠI

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

< rs Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
i Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
1 Nedėliomis pagal sutartį.

3

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą..
Telefonas HEMIock 7899 
Namų te!. REPublic 4688

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn$
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. ;

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12. <•
Rez. Telephone KENwood 4300 į-

I
ADVOKATAI

K. P. GUGIS I
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S tą 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2. 
Namų ofisas—3323 SO. Halsted StJ 
Valandos vakarais nuo 6 iki ,8:3a

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir. Sekmadien|ąi$ 

—pagal sutarty x /

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS■

7 So. Dearborn St. ’
Room 1230..,

Ofiso tel. CENTRAL Att.
Namų tel.—Hyde ParJt 3395,

U

ADVOKATAS v* * i?
3133 SO. HALSTED STRĘET 

Tel. CALnmet 6877. c
Vai.: nuo 1:00 pooiet iki 8 v. vąke?

134 N. LA SAULE STfcEET , į
Room 2014 TeL STAte 7572

Vai.: nuo 9:00 iki llrtJO ryto. k

3149 SO. HALSTED STREET £ 
TeL VICtory M7f
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Prašo Parodyti 
"Ikmgiatt Gyvumo, 
Baugiau Veiklos”

ką. Komisija, kuri sunkiai dir
ba kliubo1 Ubui, ližtįkriria vi
siems liriksmą laiką. Pradžia 
11:00 vai. ryto*.

Moka $200 Pomirtines

H ftosėteftrito Lietuvių Kuiturris
* bratfgijos.

. ’ r*

Boselamta Lietuvių KuMuros 
Draugiją ląikė mėnesinį susirin
kimų rugsėjo 4 d- Diena ir va
karą karšta lyg pirty, todėl ir 
harių ąfšilaiYkė rięperdAū’giaU-

/ ęiį buvo iškiūusytas rapor
tas nuo parengto pikniko, vie
nok nebuvo pilnas, nes, iria L 
daug serijų ctar hestrgralžirrta.

Rengs Vik'Arą;

Priėjus prie nAujų sriniaiiy- 
mų, pakeltas klausimas Apie ru
dens sezono veikimą. Nutarta 
surengti paren

Amefikos Lietuvių Piliečių1 
Kliubas yra pašalpinis kliųbas 
ir moka ligos paŠalįą $5*.00 į 
savaitę, o mirfipės $2’60.00, taip
gi duoda gėles, grabnešius, ir 

:grabnešiams mašiną.
Nariai priimąmi nuo 16 iki! 

45 metų amžiau^, šiame pikni
ke bus visi priimami veltui, be 
įstojimo mokesčio.

Nariai nepamirškite, kad šisi 
piknikas yra paskutinis šių me
tų. Atvažiuokit, pasilinksmin- 

. kit> pasikalbėkit, padainuokit ir 
atnaujinki t pažintis su kliubie- 
čiais ir su atsilankusiais lietu- \ ' ........ . • ‘ .

.viais (ir su manim).
Lucilįe.

Vakar Iškilmingai
Palaidotas Jaunasis
Myk. Javarauskas
Mirė Sulaukęs 23 lyte ti> Amžiaus

NAtiėingagę, Įtl
c * . ’. ■ ' j t , i ■ • A • ’
filiai—nu.nu—IMI    ,m

CL/VSSIFIED ADVERTISEMENTS
4

FERSONAL 
...... Asmenų Ieško

HELP VVANTED—r’EMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

J PAfEšKAU GYVENIMUI drau
gės' apie 45 mėtų. Turtas hęrėika- 
li'ngas. Gėfština, kad. suprastų biz- 

! nį. Aš ėsu našlys, 45 metų. ■ Rašy
kite. Naujienos, • Box 2538. 1739 S. 
Halsted St.

PATYRUSI mergina, 20-35. Leng
vas namų darbas. Nereikia virti, 
nė sunkiai skalbti. Prižiūrėti ma
čą vaiką. Gyventi vietoj. $8. 1020 
Hyde Park. Kėnwood 1497.

■ SITUATION WnTED 
Ieško Dai‘bo

PAIĖŠKAŪ darbo pusamžis ■ žmo
gus; Už dženitorių ar handy ' man. 
Būt aht vietos. Suprantantis visą 
.namų darbą, šaukite Hemlock 
0707. klaUskitė Tony.

' ..... m'- ■ ■ ■■ ; - v.

OPERATORS PRIE PLUNGER 
mašinos, kurie gali rišti. Ekstra 
gėras mokestis už naktihį darbą. 
Mills Envelope. Co., 538 S. Wells.

j MERGINA, MOTERIS, 18—25, 
bendram namų darbui. Keturi šei
mynoje, smagus namas, savas 
kambarys. $8. HOLlycourt 0412.

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinKimą namų 
pirkti už cash aiba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL EŠTATĘ — LOANS- 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

asirinKimą namų

FARMS FOR SALE 
 Ūkiai Pardavimui ___ _

PRIE PAT GRAŽAUS Lake Fo- 
rest į pietus nuo Šio rinktinio 
North Shore miestelio, 80x300 grį
sto kelio, tirštas miškas. Kaina 
$1450, išmokėjimai; arti transpor- 

1739 South
išmokėjimai; ; 

tacijos. Box C P 1. 
Halsted St.

DAILUS MEDŽIAIS apaugęs plo
tas; Highland Park, grįstas kelias, 
aukšti, augaloti medžiai, akras 
$1250, $375 cash, $18 į mėnesį. 
Box 44. 1739 So. Halsted St.

hės. Tuom* rei- 
pAnšija: iš 1Č. 

Buzeikos, ir M. Gudavičrenes. 
Daugiau kandidatų , neatsirado, 
tai'komisija bus dapildyta at- 
einančiarm sustinkime.

Sfaip piknikas išėjd lygioms, 
b fcii serijos strsitvarkyš, 
tatf, žrAb¥na, bris if ffeiriri koks 
puskapis

7 Mažai* Metų Pafcfavfc.
I • • : ' , ,
f Draugija turi apie 400 narių, 
bet serijų pardavime nėra ko 
pasigirti, nes tarp 4CO narių 
rrėlšp&rdtiofa nei 100 šerijkp Na, 
gė'Fb’.' Rėšefando L. Kultūros Ė>- 
još mfciš'i pės^tenkimė ateity 
fm¥ėd^tr deugiari g^Vuirio, dau- 
giariVėflilris. SWukaš

Lietuviai Bernsai
Sako Gavę Kelis
Valdiškus Darbus
Rengiasi “J. T.- Zurio Dienai”-

Praėjusį penktadienį, rugsėjo

Šį Sekmadienį
Bl Parko Piliečių
Kliuto Piknikas

V.■ ? * iz- * ♦ 1r*■ ' ;

Įvyks Suriset Darže
Sekmadienį, rūgs. 141 d., Ame

rikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
(Brfgh’toti PArko) rengia įdomų 
rūdeniĄ f^iJvltiavMią .'JISuriset 
j^arkė (Rudaičio Darže), prie 
tafą-tos ir Archer Avenue.

Ptis šokiai, lietuviškų dainų 
ir visokių linksmumų.
j 7 V isiems af ši lankiusi e ms bus 
ehdiriam'ą veltui trfcietai dova
noms. Prizų bus įvairių.

Visi nariai ir lietuviai esat 
prašomi atsilankyti j šį pfkrii-

of Cook Coririty laikė saVo' mė
nesinį susirinkimą Lygos cen
tre, 6825 So. Westerri Avė.

Šiani’ė suvirinkime dalyvavo 
visą Lygos valdyba bei virSiniri- 
kąi, iš įvairių klubų bei organi- 
ząieijų. Po perskaitymo proto- 
ką|o, korešpondėh'čijų, bei įvai
rių raportų, pasirodė, kad Lyga 
gražiai' gyvuoja ir auga, o, be 
to, kad Lygos valdybos riariai, 
vėikia lietuvių labui įvairiose 
1 ie t u v ių k o ton i jose.

Gaus Daf Kėiis.
Teko išgirsti iš pirm. Kum'Skio, 
kad Lygos pastangomis jaU- ke
letas lietuvių užėmė valdiškus 
darbusir kad dar porai liėtuvių 
nfrimatoriia proga darbus gauti 
trumpoj ateityje.. Man, ir ina- 
nata kitiems; tokios žiinos links
ma’ girdėti.'

Jauri'isiš Mykėte 
kas, Roosevelt Fu'riiiture Krau
tuvės ko'-sivminko Javararisitdr

• * • « *.</.>'(•{ I*, / t i { į ■ /

23 mėt^į amž-Mtis sulrnls Valiai1 
tapo pą'lą'idbtiš ŠV. Kazimiero 
kapinėsė.

Laidotuvės bŪVo libii didė
lės* ir įspūdingos. Nuo* ankstyvo* 
ryto į S. P. Maceikos kopjyčią 
paskutiniam atšiSvėikiniiiiui su
plaukė tiek žmpųįų; k$d visi 
vidun jokiu būdit begalėjo* su
tilpti ir didėlė mibna užtvenkė 
Lituanika' avė. šaligatviui.

Nežiūrint savo jauno am
žiaus, velionis M'ykėl&S buVo 
plačiai žft’ro’rnai GibealgOk IJėlu- 
vijoje. Plačių, pažinčių jis turė
jo ir svetimtaučių* tarpe. Tą liu
dijo įyairių tautybių žmonės ęi-

DJt-ŠTĖS*' PAtAJltflNTOS LfiET. 
r’eguliaįis m4n. susirihkimąs įvyks 
trėčiadienį; Eį&s, 1(1 d., Y;3Q v. vak. 
Chic. Liet. 3133 Soiith
halsted St.; Viši napiai. kviečiami 
btitinai dalyvauti susirinkime. Duo
klės bus* prlftnamos h'ub 7:0Q v. v.; —Lucille Š. Oagis, rašt

: RūGsEJo. lo d:,
; įvyks1 Liėt. SOCfelištų s. ęjjhica^ps 
ęehtraliriėš ' ir Lįeį Darbininkų 

;jE>r-ib?> $ kųb&ų bendras suširinki- 
'■ma$ ‘^aūjfem& namęk Pradžia 8i 
'vai. VakiaYoV Abiejit: kū6i>fį‘f AaTiaf 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
švaYbių reikalų a^SVArstyti.

— Kvieslys.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, 40, pa
vienė. darnai be motinos. Ber- 
niukas 12, mergaitė 9. Nereikia 
skalbti. Pastovi vieta gyventi. At
silankykite ar rašykite J. Divors- 
ki, 5748 S. Greėn.

, MERGINA NAMŲ DARBUI. 
Nereikia skalbti. Vakarais eina na- 
mb. Užaugę. .$8. Harris, 301 Cent
ral, CALumet 8782.

Piknikai Rūgs. 28.

MEDINIS R. E. OFISAS, didelis 
kampinis, gyva sekcijos linija, 
šiaurėje nuo Cicero Avė., tuoj už 
miesto. Kaina $1175, lengvi išmo
kėjimai.
Box H 23. 1739 So. Halsted St.

KUONE AKRAS PARANKIAI, 
63rd St. 1 mylia iki Harlem Avė. 
Grįstas kelias, už miesto ribų, ele
ktra. Kaina $375, $75 cash, $5 į 
mėnesį.
Box Z3. 1739 So. Halsted St.

NAMAI IR FARMOS.
120 akerių žemės, Wisconsin val

stijoje, netoli Chicagos, triobos, gy
vuliai ir visi kiti įtaisymai. Kama 
$4800. Mainys ant namo, pridės 
pinigų. Turime visokių kitokių 
bargenų, namų ir farmų.

C. P. SROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.
Tel. REPublic 3713.

"mam ar- he^ažįsfamam jis visa
dos turėjo linksma* užkalbini- 
mą.

Užųo^uta Tėvams.
Tėvaiiis, kūriė jį pagimdė ir 

išaugino nub , tdpšio iki subren
dimo amžia'bįsi buvo didėlė tra
gedija netekti Sufiaus tada, ka
da gyvenimas buVo tik prieš 
akis*. Tiemš ėina musų giliausia 

T’ižUbjabta* šioje skausmo vala’n-

: OPERATQRS, PATYRUSIOS vy
riškus bath robes siūti. Sekcijų 
'darbas, geras mokestis, pastovus 
darbas. ,

CHICAGO DURO ROBE 
MANUF. CO.

539 So. Ffanklin. Antras . aukštas.

DAILUS SODŽIAUS namas, ga
ražas, kuone 2 akrai, apie 477 pė
dos kelio fronto, namą galima įtai
syti iš 6 dailių kambarių. Gįslėtos 
pušies medžio gyvenamas kamba
rys. Paranku į mokyklą,, apsaugo
ta apylinkė. Kaina $3750; geros 
sąlygos išmokėti.
Box 146. 1739 So. Halsted St.

NIEKUOMET NESIŪLYTA pir
miau, apie D/z akrų miško, grįstas 
tykus kelias, nauja sekcija pilnai 
apsaugota Highland Park, transpor 
tacija paranki. Kaina $2450, išmo
kėjimai.
Box E H 5. 1739 So. Halsted St.

HELP VVAN'l’ED-lViALE-FElYlAEE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

VYRAI IR MOTERYS
3 nuo durų iki durų rinkėj ai-jos 

premijuotam dalykui. Nereikia 
prekių parduoti. Proga pastovų 
darbą gauti. Goldenberg Furniture. 
3024 Lincoln Avė. Rytmečiais tik
tai.

NAUJAS AUKŠTŲ Colonial 
styliaus namas, didelė garden far- 
ma, tuoj prie Roosevelt Rd., grįs
tas kelias, elęktra; namas gali būti 
padarytas 6 kambarių, arti mokyk
los. Kaina $2100, $300 cash, $25 į 
mėnesį. 
Box D 14.

2 AKRŲ NUOSAVYBĖ High
land Park. Dailus aukšti medžiai, 
priešais svarbųjį grįstą bulvarą, 
arti stoties. Kama $2500, išmokėji
mai.
Box A 3. 1739 So. Halsted St.

AUKŠTAI PRODUKTINGA 120 * 
akrų farma, mylia rytuose nuo 
Rowley, Iowa. Gerai įtręšta, dirba
ma žemė, kas metus mainomos

1739 So. Halsted St. derliaus rųšys. šaunus setas pasta
tų. lr/4 mylių nuo geros sudėtinės 
mokyklos. Mokyklos busas prava
žiuoja

1 ANTANAS GAUDIEŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo * 7 dieną, . 10 vai. 
vakaro’ 1941 m., sulaukęs pu
sės arAžfaus; glrrięš Lietuvoje 

’ Viekšnių parap., Užlieknių 
kaime'. Amerikoj išgyveno 29 
metus. Paliko dideliame nu
liudime seserį Rozaliją GiHis* 
švogeYjf Fredį 2 pusseseres, 
Bessie Klimas ir Merthą Pro- 
kof ir jų šeirriyrias Ir kitus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus. Kurias pašarvotas ran
dasi P. J. Ridiko koplyčioje, 
3354 S. Halsted St.

Laidbtuvės įvyks sefedoj, 
rugsėjo 10 d. $:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio pa- 

' rapijos- bažnyčią, kuripje at- 
Įt sibus gedulingos paąialdos už 

Velionio' sielį, o iŠ fėn bus 
* nulydėtais į šv. Kazimiiėro 
I kapines.

Visi a. a. Antano Gaudie- 
šiaus giminės, draugė? ir pa
žįstant esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 

į- ir sūtėfkti jam pėškutfi'riį pa*- 
| tarnavimą ir atsisveikinimą. 
L N ui iridę liekame

Šesno, švog'eris, Pusseserės 
kitos giminės r- 

L Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius j. Ridi- 
kas, Tel. Yards 1419.

Svambiausias šio suširinlcmo 
tikslas buvo galutinai apsva'rš- 
fryti Lygos rengiantį pikniką 
“John Zuris Day”, kuris įvyks 
rugsėjo 28 dieną Liberty grove, 
buVusiU m D'anibtaūsko’ Sode, t • z ■ ‘ 9.
Lygos valdyba, fėngimo komi
sija ir įvairių* wardų pirminin
kai, ir valdybos nariai kviečia 
visuomenę skaitlingai" atsilanky
ti į šį išvažiavimą ir užtikrini 
geros laikus; Gera muzika*, fri
zai įvairių tau'tų politikai*. įžan
ga' veltui.

Lygos Kofesp. S. Girskis

JUOZAPAS ABRAMAVIČIUS 
Gyv. 3465 Lituanica Avė.
Mirė rūgs. 7, 1941, 2<45 r., 

sulaukęs 22 m, anyžiaus. Gi
męs Chfcago,- W.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Liudviką (po tėvais 
Malinauskaitė), tėvą Mykolu 
brolį Mykolą, brolįenę Mari
joną, še&ėrį! Amiliją Žimney, 
vyrą James, dėdę Joną Ab- 

1 ramevičių, tetą Julią ir jų 
šeimą, pusbrolį kun-. Edvardą 
Abramavičių, tetą' Ohą Gil- 
gardienę, vyrą Antaną, dėdę 
ir tetas Malinauskus ir jų 
šeimas ir daug' kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacfia- 
i wicžiaus koplyčioje, 2314 W'. 

23 PI. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, rugsėJo-Sėpt, n 
d. Iš kopi. 3:3G vai.- ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už" VenoAfo' 
sielą. Po pamaldi^ bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus - ir pažįsta
mus ‘ dalyvauti šiose lakioti*- 
vese. Nuliūdę lieka: Motina, 
Tėvas, Brolis, Seserys DSdė’, 

j Tetoe ir Giminės, v
Laid. Direkt. Lachawicz ir

i SunaĖ Tel. CANALr 251$.
*----- ---  - -- -im --

lybė vainikų, kurių buvo ma
žiausiai' šimtas. 

.• ■» t *

Pravažiavo Pro KraūtuVę.
Iš Mažeikos k6i*)Tyčioš laido

tuvių* procesija, kiiriėjė' dalyva
vo ke!i* šimtai automobilių1, pa- 
iriažri nuslinko RoOšėvėlt FAiS- 
hitilrė krautuvės link. Velionis

I . ‘ . JL

toj krautuvėj1 savo tėvui padėjo 
biznyje ja ii: hito 198*4 metų. Ph- 
gerbitnui* vėliortiėis atriiintf'ės,1 vi-

• • • o \ •sa procesija ’ ’ pfa^ažiavo pro 
kraūhivę. Vėliau prriVa'žiriVO1 ir 
po natrius, OtOO' S*. Ricli’m'orid 
a’ve., kur a‘.a*. Mykolas gyveri'ė 
su1 Savo' tčVaiš'.

Gedulo pamaldos įvyko GiiliT 
mo* Panelės šv. bažnyčioje, Mar- 
ųuette parke. Egzekvijas atgie
dojo’ tėys jauni, čia-gimę-aiigę 
kųnigdi. Gėdiilingasias* nii^iaš 
atlaikė krin. Anastazas VaTan- 
čiu's, o pamokslą pa'sakč klebo
nas kun. A. Bal'tutils.

Jaiilii Draugai1 (jfrabnešiais.
Grabnešiais LiiVo šeši' jaiiii'ūo- 

lią*i, vėlioiiič’s aftimi drangai. 
Karštą l'ydej’o* kekičios' j’aiirios 
mėėg.noš apsiredfeiu'šiok britai'.

Pnė duobes* š'V. Kazimiero 
kapinėse sušiTiriko tūkstantine 
minia. VėlibiiiO mOtinri p’. Ro^- 
žė J'avarHiskienė ir tėvas Mykou' 
la‘s Ja v apatiškas, knfrem’s suiiivi

* •> ‘ • t ' '< t

mirtis buvo ska’ūdžiaušias jįjį* 
gyvenimo smūgis, sunkiai per
gyveno* la-idojimt)' momentą 
Vargše motina keliais atvejais 
alpo.

Ir kiečiausi vyrai lYėgąlėjo su
silaikyti hlio ašarų Žiūrėdami’ į 
kenčia nei ū's fė vpS i r į veli'ohieš 
sė^atę bei jauną broliuką, kū- 
rie apsikabiiię viekas kitą rau
dojo.

A.a. Mykolas mite’ pereito 
ketvirtJadiėkiO ryte, pačiaYrie gy
venimo pražydėjime. Jis biivO' 
tik dvidešimt trijų’ metų am
žiaus.

O1 tau j'au’iTasiš I^ykofe, lai 
buria IcrigVa1 , žemė amžinajam 
ritiny. i, Draugas

VAIKYNĄI IR MERGINOS len
gvam. fabriko darbui. Išdirba mo
teriškus hand bags.

MORRIS, MANN„ REILLY 
320’ W. Adams, tarp 9 ir 5.

NAUJAS 6 KAMBARIŲ PLOTO 
namas, didelė garden farma ant 
87th St. (šiaurės vakaruose nuo 
Cicero Avė. ir 95th St) Apsukrus 
mekanikas įrengs vidų kaip patin
ka. Kaina $245U, $375 casn, $25 į 
mėne^.
Box E 13. 1739 So. Halsted St.

duris. Puikioj vietoj.
S. A. KANE

306 7th Avė. N. E. 
Independence, Iowa.

HELP WANTED—MALĖ 
k Darbininkų Reikia

Diena Iš Dienos
REIKALINGAS APYSENIS vy

rąs ant farmos. Lengvas darbas, 
užlaikymas ir mokestis. 3433 So. 
Emerald Avė., Vakarais.

M ■iJ

Sugrįžo Atostogų

BERNIUKAM, jauniem vyram, 
noringiem dirbti sunkiai, išmokti 
amatą, gera proga.

QUALITY PLATING CO.
2003 W. Fulton.

APRIBOTŲ PAJAMŲ ŠEIMAI 
tinkantis mažas naujas katedžius, 
lengvai padaromas į 4 kambarius, 
beveik vienas akras žemės. Apie 10 
minučių vakaruose nuo Beverly 
Hills, grįstas kelias, elektra. Kama 
$1,500; $225 cash; $18 į mėnesį. 
Box 467. 1739 So. Halsted St.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 
Kuone % akro dailios kalnuotos 
sekcijos šiaurės vakaruose, apie 5 
minutės nuo Wolfe ir 12th St., grįs
tas kelias, elektra, title clear. Kai
na $295, $40 cash, $5 į mėnesį. 
(Apsaugota apylinkė).
Box W 20. 1739 So. Halsted St.

Buvo Teiritassee Valstijoje
; z . ;/ŪJ’ -'i. >' • ■■■ ■■

šiomis ,;di4riomi&;'i ..sugrįžo, 
atostogų plačiai pažįstaiha' Bri- 
ghtonparkiečlams Stella Conrad.

JT yra žmona Šfmorič Con- 
rA;d, kriris d'a'bar' ū’žlaiko Š'lidt 
Rėpafr ŠKopy• ti'es riūm. 434'3 So. 
Trby Street.

Jie per il^ūš metus turėjo 
Shoė StoTė ties* num. 4341 Ar
cher AVe. Išauklėjo ir išleido’ j 
aukštesnius mbkshis savo šuu 
nų' Joną, kuris gyveria su savo 
žmona Minniė ir auklejia duk
terį' M’argie.-'

Mrs*.. Conrad- buvo' išvykusį 
su savo vyro broliu, fotografu 
Petru Cčrirad ir šėima p£$ Gori- 
rAdiį šėS’e^į Petrę ir Jopą Sa
kalauskus, Tenriėšse'e va'Hstijoj’.

Drgg. Conrądai yra' geri ir 
nuošimčius naūj ieriieciai.

— Steponas.

Gurinai Stigrįžti iš 
Atostogų

Antanas ir Sofija Gnrmm, 
1.1253 So. CampbęU’ Avė. šioiriL 
dienomis sugrįžo iš atostogų. >

Jie- smagiai praleido laiką Ka
zimiero Flatakio fariYi’oj, Ke- 
neth,- Wi$.' z

Draugai Guriųai yra “N-nų” 
skaitytojai. Jįe gražiai gyvena 
ir išauklėjo' '‘pavyzdin'g'ą dukte
rį Virginia. — Stėporiaš.

IK SPAUSTUVEI
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs liriotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St.

5 APARTMENTAI, 3 ir 2 kam
barių. Visuose privatinės maudy
nės, štyrho šilima. Naujas Aliejinis 
šildytuvas, 2 karam garažas, arti 
ffiokyklų PajdYnų $F,898. Kaina 
$4,750.
' 5044 S. Princeton.

VIEŠKELIO FARMA, kuone ak
ras. Wolf Rd. (konkryto), šiaurėje 
nuo Irving Parko, apsaugota nuo 
lūšnų, ar,ti mokyklos, elektra. Kai
na $575, $125 cash, $8 į mėnesį. 
Box C 2. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS BUČERYS, uni- 
jistaš, arba įstoti unijon. Darbas 
ant visados. 1814 W. 47th St.

VAIKINAI pasiuntiniai, pasto
vus darbas. Kambarys 44. Ajax 
Phėto Printing, 39! W. Adams St. 
Harrison 2868.
—*___ _________
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai^

—

KAMBAĖYS RENDAI senyvam 
žmogui1. Su valgiu ar be valgio. 
920 W. 35th PI. 1 aukštas fronte.
■ ■I.-..........  I Įllw ..............

BUSINESS ŲHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo šapa iš priežasties senatvės.

3416 So. Lit’huaniča Avė.

au.OivjuijL.fe—DUOS—JtfllCDa—l'Elb 
Gyvuliai—Šiinys^—Paukščiai ėtc.

NORIME PIRKTI
Kanarkas, patinus ir pataites, 

i papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avenue 

HEMlock 7673.
/■į ’ •

SCHOOLS AND INSTRŲCTIONS 
, Mokyklos ir Pamokos

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmėsiu; Vyrai ir Berniukai!

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ re
zidencija. 5 apačioj, vienas viršuj. 
Karšto vandens šilima. Garažas. A- 
1 stovy. $5,000. 6443 S. Winchester 
Avenue.

GARDEN FARMA, pjetų rytup- 
se nu?) ’ Higgirtfe fRdį Sftr^Mannhėhn 
Rd. (La Grange Rd.), grįstas kelias 
elektra, arti mokyklos. Kaina $375, 
$75 cash, $5 į mėnesį.
Box B 8. 1739 So. Halsted St.

DIDELIS, ERDVUS Kalifornijos 
styliaus namas, prijungtas garažas, 
platus, jlgi ir erdvus dirvonai, 
garbanuotų pušų gyvenamas na
mas. Kitkas viduje gali būti pa
rūpintas paties pirkėjo. Porą minu
čių tiesiai į vakarus nuo Oak Pk., 
kur taksai yra žemi. Kaina $2975, 
$450 cash, $32 į mėnesį.
Box Q 31. 1739 So. Halsted St.

4 AKRŲ ŠEIMOS FARMA, nau
jas akmeninis grįstas kelias, elek
tra, arti ir parankiai 79th St. Har- 
lem Avė. Kaina $1450; $300 cash; 
$15 į mėnesį. Box N 6, 1739 South 
Halsted St.

PAGERINTA FARMA KUONE 2 
akrų, Roberts Rd. (svarbioji grįs
tos sekcijos linija), arti 95th St. 
Elektra, 6 kambarių vietos namas 
lengvas modernizuoti. Kaina $2975; 
$450 cash; $37 į mėnesį.
Box M. 60. 1739 So. Halsted St.

RANCH STYLIAUS namas, pri
jungtas garažas. naujas lengvai 
patobulinamas į 6 kambarius, be
veik akras aukštos žemės ant grįs
to Bryn Mawr Road, kelios minu
tės iki miesto ribų, per Irving Park 
Rd. Kaina $2975. Išmokėjimai pa
rankus. Box B 4. 1739 So. Halsted 
Street.

120 AKRŲ GENERAL ir gyvu
lių farma pas Oceana Co. 20 akrų 
miško; upelis; lygi, dideli, pakan
kami trobesiai. 50 metų Vienas 
savininkas. Geras investmentas. 
$4,500. HANSON-OSBORN,. REAL 
ESTATE, Hart, Michigari.

BIZNIAVAS FRONTAS Skokie 
bulvaras, Highland Park, galbūt 
gyviausias vieškelis vidur-vaka- 
ruose. Akras aukštos žemės už 
$975, $250 cash, $15 į mėnesį.
Box H O. 1739 So. Halsted St.

PARINKTA SODŽIAUS nuosa
vybė gretimai Elmhurst, taksai že
mi, nėra specialių' asesmentų, arti 
'mokyklos, šimtai naujų namų ant 
plačių nuosavybių artimiausioj kai- 
mynistėj; tykios grįstos Avenues. 
.Dydis 100x200 pėdų. Kaina $475,
$95 cash, $5 į mėnesį.
Box X ' 7. 1739 So. Halsted St.

--------------------------------------------------------------------------------------i—X

GARDEN, VIŠTŲ ARBA vaisių 
farma, tiesiai ant gyvos plačioj 
Grand Avenue arti La Grange Rd., 
mokykla parankiai, busų transpor- 
tacija, elektra, gasas. • Kaina $975, 
$200 cash, $10 į mėnesį (plotas ly
gus kuone 6 paprastiems lotams)'. 
Box V 8. 1739 So. Halsted St

-- -------------------------------------------------------------- :---------------- •".. ............

DARBO ŽMOGAUS GARDĘN 
farma, arti La Grange Rd. ir North 
Avė. Apsaugota apylinkė, didelė 
nauja Buick įmonė parankiai, bu- 
sai 2 blokai; naujai grįstas kelias 
(nękaštuoja), elektra, gasas. Kaina 
$375, $75 cash, $5 į mėnesį.
Box D 12. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA NAMAS su ta
verna ir katedžius užpakaly, ir ga
ražas už katedžiaus. Kam reikalin
gas/ toks biznis, atsišaukite. Juozas 
Talačka, 147 E. 107th St.

BEVEIK OAK LAWN širdyje, 
2^ akrų nuosavybė Central Avė. 
(tūla suma užvilktų taksų, ases
mentų). Kaina $600, $150 cash, $10 
į mėnesį.
,Box I 34. 1739 So. Halsted St.

( Ar ieškote gero darbo, didesniu 
ąnogų, daugiau pinigu, pastovaus 
darbo? SaVam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaip amatą. Geras mo
kestis welderiams, šalis reikalaujli 
yvelderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys’ mokinamas indivi
dualiai. , c>

, Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
valdo ir operuoja patyręs welderis. 
'Didelis reikalavimas weldcrių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jėm parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL VVELDING SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė.
, PĮtione Prospec.t ’ (1056

<1 r r |t i iii iRįuini « —i'n..........

vvholesaėe"furniture
Rąkandai ir Jtajsai - Pąrdaviniui

, MOKfiDAMĄS CASH— 
už rakandus, sutaupysi/nuo 40 iki 
60 %;. Mes pristatome. bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in- 
fbrmacįjųi Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi;pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. WėStėrri Avė., , 

Chicago, III. TeL REPublic 6051

BARGENAS: 2-flatis, apšildomas. 
Geriausias kampas Marųuette Par
ko sekcijoje. 3 karam muro gara
žas. Beismentas taipgi galima pa- 
renduoti. Telefonas Calumet 2520.

DAILI 2 AKRŲ NUOSAVYBĖ, 
grįstas tykus kelias, elektra, arti 
Hickory Hills, Golfo Klubo (95th 
St.), apsaugota apylinkė. Kaina 
$750, $150 cash, $10 į mėnesį. 
Box K 50. 1739 So. Halsted St

žinoję Kad Nepagydomas.
Velionis Sirgo širdies* l*igd* tr 

nežiūrint tėvų dėtų* visų gali
mų pastangų sūnų pagydyti, jo 
s veika ta ' buvo nepataisoma. 
Pats” velionis^ jalu pėr pasktiT^ 
nius metus žinojo*, kad' jalu lis'-’ 
gyti vilties nebeik, Gyvepo jis. 
apsipratęs šį rifentimi; kbęl Tei
kės iš šio pasaulio jpąsi.trauktį 
bile dieną, bile monolitą?

Nežiūrint to, fo dvasia buvo 
liepaląužiamį. Jis. nesi- 
škun^Č ir užuojautosriėiįškoj'b. 

nk, kifekvibnim Žmogui, pažfšta.-

Wai

Serga Walter 
Ttttftėris

* '' ’ f z Į:? v\. -

Veikliu Draugijų Narys
i, BRIGHTON PARK. -
stęr Turnė^, kuris Vena ąnt- 
•ra*su' ’2f4*41 W.ėst 45tį Street, 
jau kelinta savaitė ką’ip' serga.

Walter Turnėr yrą veiklus 
narys* Lietuvių Į<eiist;ūčib Pašal
pos Kliubo' iT Amerikos Lietu
vių Piliečių' klfubo (Brightoū 
Parko).
y 1) r aug'ai, kurie galite, prašo- 
‘ m i aplankyti s ergan tį pį Tur - 
nėr, nes įgbmųl’'^ dienos labai 
ilgos.

’ Nuoširdžiai linkiu p. Tu r nei 
greitai pasVėlkft.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

SEKCIJOS IR PUSĖS sekcijos 
linijų kampas, 193x274, abu grįsti, 
arti Higgins, La Grange Rd. Kaina 
$1475, $300 cash, $15 į mėnesį. 
Bbx I 9. 1739 So. Halsted St

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

/ SAVINGS ' i 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 

BEN. J. 
Turtas

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

nomi

i GRAŽI, 
savybė; apsaugota 
Co. III, nuo g " 
vandens pakraščių 
*•’- yra lygi 3 lotams.W. Cermak Rd. 

KAZANAUSKAS. Sec. 
virš $1,000.000.00.

11 Y*l MylintiemsURBA
GĖLININKAS

’T'birmc LAFAYETTtf takr-

PRIE VANDENS nuo- 
t sekcija, Lake 

{tįsto bulvaro iki 
čių smiltingų by- 

čių, yra lygi 3 lotams. Kaina 
$1100, $250 cash, W į mėnesį. 
Box V J 2. 1739 So. Halsted St



“MAŽASIS PLIENAS” NETRUKUS PRA
DĖS DERYBAS SU CIO PLIENO UNIJA

• •

SU SAVO GARSIUOJU SUNUM

Sutinka pasirašyti sutarti
Ateinančią savaitę prasidės 

derybos, labai svarbios Ameri
kos darbininkų judėjimo isto
rijoje. /

“Mažasis plienas”, prieš kurį 
CIO nepasekmingai streikavo 
1937 metais, po keturių melų 
laiko galiau nusileido ir dabar 
sutinka rašytis sutartį.

Su CIO atstovais derėsis In- 
land Steel kompanija, Yoimgs- 
town Steel and Tube ir Bethle- 
hem Steel Corporation.

Derėsis ir Republic.

Garsioji Republic Steel fir
ma, prie kurios liejyklų Chicą- 
goje streiko metu įvyko sker
dynės,. su CIO susitaikė kiek 
laiko atgal, bet irgi dalyvaus 
dervbose, nes sutarties su uni- 

* f

ja dar neturi.
Inland Steel derybos įvyki 

Chicagoje, Youngstown finnps 
— Youngstowne, Ohio, o Rt- 
public Steel — Clevelande. De
rybos su Bethlehem Steel vyks 
New Yorke. '
Susikirs pripažinimo klausimu
Iš VVashingtono praneša, kad 

algų ir darbo sąlygų klausi
mais visos firmos greitai susi
tars su unija, bet labai keblus 
bus reikalas liečiantis pilną 
pripažinimą .unijai.

Palies daug lietuvių
Chicagos pramones distrikte 

dideles įmones turi Inland, 
YoungsĮown ir Republic Steel, 
o Bethlehem firmos dirbtuvės 
yra sukoncentruotos Pennsyl- 
vania valstijoje. Visose liejyk
lose dirba didelis skaičius lie
tuvių, ypač Inland ir Youns- 
town Sheet Tube.

Vilniaus Lietuvis 
Lenkų Armijoje, 
Anglijoje
Nori susirašinėti su Amerikos

> • :: ’ lietuviais
Iš Anglijos (Kenmore-Abel-- 

feld) vakar “Naujienoms” at
ėjo laiškas nuo Vilniaus lietu
vio, Stasio Malakausko.

Jisai rašo, kad. yra “likimo 
užmestas svetimoje šalyje. 
1940 metais buvau mobilizuo
tas Francuzijoje p.lenkų ka
riuomenę lr dabar kaipo karei
vis randuosi Didžiojoj Britani
joje.“

Jisai sako, kad norėtų sueiti 
į pažintį su Amerikos lietu
viais, ir “kad atsiras tokie ge
ri tautiečiai, kurie man para
šys.

Iš anksto sakau širdingą 
ačiū. Siunčiu kuogeriausius 
linkėjimus Amerikos lietu
viams.”

Adresas yra:
Stanislow Malachowski
P.; O. Box 260/56
G. P. O. London, E. C. L, 
England.

Gengsteris Pieno 
Biznyje

Miesto valdyba neseniai at
ėmė biznio laisnius nuo rūbų 
ir karpetų valymo įstaigos, ku
rią kontroliavo gengsteris Muir- 
ray Humphreys. Dabar pasiro
do, kad jisai vis dar yra pienb 
biznyje ir konkuruoja su pie
ninėmis parduodamas pieną 
nupigintomis kainomis. Jo pie- 
nines darbininkai nėra uniji
niai.

Į Chicagos Darbo Federacijos 
posėdyje buvo kaltinama, kad 
Humphrey grąsinęs nužudyti 
Calumet Joint Labor Council 
narį Herman Diehl už atimi
nėjimą pirkėjų nuo jo išvežio
toje

*
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CIO-Armour Sudarė 
Naują Sutartį

Apima 20,000 Darbininkų
Po ilgų derybų CIO skerdyk

lų darbininkų unija ir Armour 
sudari naują sutartį.

. Ji apima 20,000 Armour dar
bininkų, dirbančių 15-koj dirb
tuvių.

Sutartis paliečia algų, valan
dų reikalus, duoda teisę unijai 
derybas tais klausimais atnau
jinti,1 taipgi nustato atlyginimą 
darbininkams,, kurie gali būt’ 
pašaukti armijon.

Armour neseniai pakelė algas 
darbininkams 5c. valandai.

Policistas Bonney 
Neužmirš Šitos 
Dienos Įvykių

18-ta, Mat, Gana “Tough”
■ ‘ Apylinkė.

18 APYLINKĖ. — Policistas 
John Bonney tarnauja Maxwell 
nuovadoje. Prie 21-mos ir Jef- 
fęrson jisai davė tikietą už per- 
greitą važiavimą 18 metų Geo
rge EraPui, nuo 1731 DesPlai- 
nes Street. >

Už kiek laiko Bonney nusku
bėjo ištirti muštynes prie 17-os 
r Ganai. Ten užtiko Eral’ą, ku
ris policistą Bonney pamatęs ir 
atsiminęs tikietą kirto jam į 
nosį,

Bonney išsitiesė gatvė. Bet 
Erai buvo areštuotas ir įtemp
us į pajrolką. Ten jis prisipa

žino, kad “ką tik išgėrė nuo
dų”/Tada patrolka ėmė skubė
li' į apskričio ligoninę, bet prie 
loosevelt ir Canal gatvių susi* 
<ulė su keleiviniu automobiliu. 
Nelaimėje Boųnėy buvo sužeis
tos abi kojos. Jis dabar ligoni
nėje, kartu su Eral’u.

Priima Aplikacijas 
Piniginei Pagalbai 
Vaikams

Apskriti* atidarė penkias
< raštines

. Vakar Cook County Bureau 
of Public Welfare atidarė pen
kias lokales raštines, kur pri
ima aplikacijas nuo tėvų ir 
globėjų piniginei pagalbai vai
kams, kuriems jie negali parū
pinti pragyvenimo.
. . Aplikacijas reikia priduoti 
artimiausioje raštinėj.

Štai kur jos randasi:
Raštinių adresai

Northside — 609 West North 
avenue

“Midwest” distriktas — 2539 
Archer avenue

Sduthside — 407 East 63rd 
Street, ir

Priemiesčiams — 1042 Lake 
Street, Oak Park.

Pradėdama ' mokėti šias 
“pensijas vaikams”, valstija su
stabdo taip vadinamas “moti
nų pensijas”. '

Teis Abortų 
Sindikato Nares

— ■ ' >• ■ ■

Apskričio kriminalia teisėjas 
J, F. Haas vakar paskyrė spa
lių 7 d., svarstymui kaltinimų 
prieš tris Chicagos moteriškes. 
Jos yra kaltinamos gaudymu 
“biznio” gydytojų “sindikatui”, 
kurie užsiėmė abortų darymu.

Kaltinamosios yra, Mrs. Ada 
Martin, Misa Josephine Kuder 
ir Miša Edna Bullock.

“KupesčiUs” Turi Ne Vien 
Rooseveltas.

Kalbėdamas apie jurų laisvę, 
prezidentas Rooseveltas tvirti
na, kad Amerikos laivai turi 
teisę plaukti vandenynu ten kur 
jie nori ir kada nori.

Panašių minčių apie Ghica- 
gos vandenis yra 45 metų Miss 
Rėva Burns, 3506 Lakė Park 
avenue, bet ji už tai kalėjime 
atsidūrė. Atsivedusi savo ketu
ris didelius šunis į Jackson Par
ką ji paleido i juos maudytis 
parko tvenkinyje. >

, . . . < i . . K • «

“Paskandino” Visus Laivelids.
’ . • • , f - m,ĮJ'i •

Tverikinys yra naudojamas 
modeliniams laiveliams bandy
ti, todėl galima suprast kas su 
laiveliais pasidarė, kai šunes 
ėmė vandenyje šokinėti, nardy
ti ir vaikytis.• Visi “paskendo”.

Laivelių savininkai pasiskun
dė policja, o 'polcja pareikala
vo moteriškės šunis ’ nusivesti 

, v ’ f i . < i - • .

kitur/bet ji atsisakė, _ /• •
Ir Ji Moka Taksus! .

Aš esu faksų, mokėtoja, rpokiį 
tiek kiek; ir kiti, todėl • mano 
šunes galiten maudytis ; kur 
nori.” ; / ■

Policija šu tuo nesutinka, bet 
šią Chicagos vandenų laisvės 
problemą turės spręsti miesto 
moterų teismas. Mrs. Burns yra 
kaltinama betvarkės kėlimu.

Nežinia Koks 
Literatas, Bet 
Sargas Netikęs

26 m.1 Herbert Grossberg, 
universiteto studentas ir “lite
ratas”, gavo, sargo "darbą Ghe- 
cker Express ; Co. sandėlyje, 
2130 Ogdėn avenue.

Norėjo / gauti “atmosferos” 
knygai, kurią- rengėsi rašyti.

Bet geriausią ‘'atmosferą” 
sargas ėmė ir pramiegojo. /

Jam užmigus, į sandėlį įsi
brovė plėšikai ir pasivogė 38 
dėžes degtinės/* kėlias Gross- 
bergo knygas ir rankraštį vie
nos knygos, kurią jisai rašė per 
penkis metus. ■ •/

Chicagos Softball 
Turnyras

. X;_ ____
Rugsėjo 15 d., Pėpsi-Cola sta

dione, 1900 E. 75th Street, pra
sidės visos Chicagos Sof tball 
komandų turnyras už- miešto 
pirmenybę. : -

Komandos, kurios nori daly
vauti, privalo kreiptis į turny
ro raštinę, ad. 326 W. Madison 
Street, kambarys 807, prieš rug
sėjo 10 d;

Naujienos, chicago, m.

NAUJIENŲ-ACM^ Telenhoto
Si fotografija, nuimta prieš keletą mėnesių, parodo velionę Mrs. Sara Dela- 

no Roosevelt su sunum Franklin D., ku is buvo su motina mirties metu.

“Vandenų Laisvės 
Klausimas Kyla 
Ir Chicagoje

Bridgeportietis
Pasidavė Policijai

Užmušė dviratininką

Edmund P. Campbell, Brid- 
geporto automobilių agentūros 
ko-savininkas pasidavė polici
jai ir prisipažino, kad šeštadie
nį jisai automobiliu užmušė 
dviratininką Thomas Fattore, 
prie 114th ir Torreilce avenue.

Jisai su ;partneriu užlaiko B 
and W Motor Company auto
mobilių agentūrą ties 827 West 
35th Street., Gyyępą ąd. 8557 
South Looniis bulvaras.

Užmuštasis Fąttore gyveno 
ad. 10547 Hoxie avenue.

Nusižudė J’p 
Ginču Su Vyru

40 metų chicagiętė Mrs. Treva 
McCarthy užvakar vakare su
sibarė su vyru J. !J. McCarthy. 
Ginčas vakar rytą vėl atsinau
jino prie pusryčiu.

Vakar dieną, mojep^kė, pašau
kė telefonu savo ’ dukterį, pa
sakė, kad “nusižudys”, po to 
iššoko iš trečio aukšto lango. 
Užsimušė vietoje.

McCarthy šeimyna gyveno 
ad. 532 Winthrop avenue.

Kaltina Jauną Lietu
vi Piešimu

Suėmė Prie Krautuvės
BRIDGEPORT. — Pekin Inn 

policijos nuovadoje po areštu 
yra 18 metų lietuvis, Rudolph 
Yuknis, nuo 2913 Shields avė., 
ir 19 m. Michael Saldick, 2919 
Shields avenue.

Policija juos užtiko beplosiant 
,užpakalines duri^., krautuvėje, 
ties 3014 Wentworth avenue. 
Abu prisipažino, J kad norėjo 
krautuvę apiplėšti.

Mirė Pulk. H, 
Hackett

' > • »i T* • . .• .• • ■ '....
' į '* V . A ' ,

Plaučių uždegimų Henrotin 
ligoninėje vakar mirė garsus 
chicagietis, Col, Horatio Hack
ett, WPA administratorius vie
šiems darbams//',architektas ir 
garsus spoirtihihlįąš. Buvo 61 
mietų amžiaus,/. /:

• f . ' —  1 I* f .

Mirė Ginče Pašautas 
Brightonpąrkietis

Bride\Vell ligoiįiriėjA mirė 44 
metų real-estate; agentas Stan- 
ley/Šinder, 2732 iPersHihg Road. 
ffijjįįfouvo pašautas laike gių- 
Čo ^su real-estatininku Marlon 
Ę&sell, pastarojo > raštinėje, 
3558 Archer avehue. Jie susi
ginčijo dėl komisų.

Mirė Pasižymėjęs 
Legionierius 
W. Bartkevičius
Krito Negyvas Parėjęs Namo iš 

Darbo Dariaus-Girėno Salėj.
Vakar staigiai mirė legionie

rius Walter Bartkevičius, Da
riaus-Girėno salės vedėjo p. J. 
Kelly-Kaledinsko pagelbininkas.

Parėjęs namo iš darbo salėje, 
4416 South Western avenue, 
Bartkevičius gavo širdies ataką 
ir mirė daktarui nespėjus at
vykti duoti jam pagalbos.

Velionis buvo apie 52 metų 
amžiaus, šeimynos neturėjo, ki
lęs iš Lietuvos, ir gyveno su 
adresu 6924 South Fairfield 
avenue. Jisai gyveno pas gimi
naičius pp. Poczulpus. Paliko 
seserį Olgą Adams.

Bartkevičius nebuvo Dariaus- 
Girėno Legiono posto valdybo
je, vienok jam daug dirbo ir 
buvo labai nuoširdus organiza
cijos narys.
Karinės Apeigos Laidotuvėse
Kolegos poste ketvirtadienį 

jam atiduos pagarbą atlikdami 
mitlitarines apeigas jo laidotu
vėse ketvirtadienio rytą šv. Ka
zimiero kapinėse. Kaip ir kiti 
Legiono nariai, ir jis buvo Di
džiojo karo veteranas.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas koplyčioje ties 6812 South 
Western avenue. Laidotuves 
tvarkys dir. P. J. Ridikas.

Šiandien Laidoja 
Lietuvaitę Vienuolę 
O’Braitytę

Mirė Pereitą Savaitę
Šiandien Šv. Kazimiero kapi

nėse laidojama kazimierietė vie
nuolė, Sesuo M. Dolorosa, po 
tėvais Katarina O’Braitytė, 50 
metų amžiaus, ilgus metus mo
kytojavusi lietuviškose parapiji
nėse mokyklose.

Ji mirė pereito penktadienio, 
rugsėjo 5 d. vakare, po ilgos 
ligos.

Velionė buvo neseniai Chica
goje mirusio Mykolo ir Mari 
jonos O’Braičių duktė. Ji gimė 
Clevelande ir vėliau su tėvais 
persikėlė į Edwardsville, Pa. 
Vienuole patapo 1913 metais.

Ji paliko penkias seseris, vie
na iš jų chicagietė Dr. Con- 
stance O’Britis, adv. F. Mas- 
tausko žmona.

Užsimušė Iškritęs
Iš Lovos

J71 metų senelis Charles 
Sidųt, 4367 Oakenwald avenue, 
neseniai naktį išsirito iš lovos 
ir pavojingai susižeidė. Vakar 
jisai mirė apskričio ligoninėje.

AUTOMOBILIUNELAIMES
žuvo 11 žmonių

Apart jauno lietuvio, J. Ab- 
ramavičiaus, ir trijų kitų jau
nų chicagiečių (žiūrėk žinią ki
toje vietoje) automobilių ne
laimėse vakar ir sekmadieni 
žuvo šie žmonės:

45 m. Walter Engedahl, iš 
North Lake Village, prie Wolf 
Road ir North avenue;

75 m. Mrs. Catherine Piekut, 
2733 South Kolin avenue, prie 
namų, einant į bažnyčią;

Mrs. Emily Brown, iš Wau- 
kegan, prie Gurnee, III.;

23 m. kareivis Earl L. Burck, 
iš Chicagos, prie Sulphur, Loui- 
siana;

24 m. Rita O’Connell, 1111 
North LeCIaire avenue, prie 
Milwaukee ir Lake;

51 m. veteranas Ross Worth- 
ington, prie Minės ligoninės, 
Roosevelt ir 5th avenue;

31 m. Maxine Williams 
Drone, 4651 Magnolia avenue, 
prie Mayfield, Ky.

Ketvirt. Laidoja 
Auto. Nelaimėje 
Užmušta Lietuvi c V

žuvo Indianoj su 3 kitais 
chicagiečiais

Ketvirtadienio rytą šv. Ka
zimiero kapinėse laidojamas 
tragingai žuvęs jaunas bridge
portietis, Juozas Abramavičius.

Kaip vakar buvo pranešta 
“Naujienose”, jisai buvo už
muštas automobilio—autobuso 
nelaimėje prie Morocco, India
na valstijoje.

Velionis buvo sūnūs chica
giečių Liudvikos ir Mykolo Ab- 
ramavičių, nuo 3465 Lituanica 
avenue. Kūnas yra pašarvotas 
Lachavicziaus koplyčioje, 2314 
West 23rd Place, iš kur laido
tuvės įvyks.

Velionis paliko pusbrolį kun. 
Edvardą Abramavičių, motinos 
gimines Malinauskus ir daug 
kitų giminių.

Važiavo parvežti sudaužytą 
automobilį

Tragedija, kurioje jisai žu
vo, buvo rezultatas pirmesnės 
automobilio nelaimės Indiano
je.

Per Labor Day šventes susi- 
kulime ten buvo sudaužytas 
automobilis 21 metų chicagie- 
čio B. R. Hurt’o, nuo 2831 No. 
Fairfield avenue.

Pereito šeštadienio naktį 
Hurt išvažiavo su Abramovi
čium ir dviem kitais draugais 
savo automobilį parsivežti. 
Prie Morocco, ant vieškelio U. 
S. 41 jų automobilis susikūlė 
su didžiuliu Greyhound auto
busu, ir visi keturi buvo už
mušti vietoje.

Kiti užmuštieji
• Apart Abramavičiaus ir 
Hurt’o mašinoje buvo 18 me
tų Joseph Scbwartz nuo 2242 
California avenue ir 28 m. 
Stanley Woytysiak, 1539 South 
Ridgeway avenue. Pastarasis 
automobilį vairavo.

Gimimai
Chicagoje

CINIKAS, Frances, 8009 
Vincennes avenue, gimė rug
pjūčio 23, tėvai: John ir Jose
phine.

JANULIS, CharlesII, 763 So. 
Kolmar avenue, gimė rugpiu- 
čio 20, tėvai: Charles ir Ame- 
lia.

RAINĖS, Donna May, 3323 
Flournoy Street, gimė rugpjū
čio 14, tėvai: James ir Marian. 
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Antrądien., rugsėjo 9, 1941

VAKAR CHICAGOJE
•-

• Vagys, kurie apiplėšė vais
tų pardavėją Frank Nelson, 
4146 N. Menąrd avenue, gavo 
tikrai įvairų grobį: įvairių pi
lių ir kitokių vaistų už $203, 
laikrodėlį, automobilio padan
gą ir automobilio ratą.

• Policijai pasidavė 21 me
tų vairuotojas, Raymond Rye, 
1850 Superior Street Prisipaži
no suvažinėjęs chicagietį W. 
EngedahPį, prie Melrose Parko. 
Suvažinėtasis mirė.

0 Bevalydamas šautuvą 15 
metų Howard Braasch sunkiai 
pašovė 3 metų broliuką, Ma
roki. Nelaimė įvyko prie Palos 
Park, III.

• Nukritęs 5 pėdas nuo ve
randos pavojingai susižeidė 3 
metų berniukas, Arnold Wil- 
liamson Jr., 2149 Semlnary 
avenue.

• Ginče su 35 metų negru 
Oscar Barren buvo mirtinai 
nudurta 28 metų chicagietė Be- 
tty Matthevvs, 1846 Taylor st.

• Už tariamą blogų čekių 
platinimą ir karininko imper- 
sonavimą buvo suimtas 27 m. 
Thomas Cotter, 6950 Schubert 
avenue.

• Į apartamentinį namą ad. 
5532 Kilis avenue ubagaudamas 
maisto atėjo 70 metų senelis. 
Keli žmonės jam davė maisto. 
Už kiek laiko senelis buvo at
rastas negyvas namo užpakali
nėj verandoj.

• Porai valandų 78-tos gat
vės papludymis sekmadienį bu
vo “airportu”. Motorui sugedus 
ten nusileido mažas lėktuvas su 
dviem keleiviais. Kiek vėliau 
atskrido kitas lėktuvas su me
chaniku pirmąjį pataisyti. Abu 
pakilo laimingai.

• Savo bute, ad. 4300 West 
End ąyenue pasikorė 52 metų 
Smith H. Craft, per 31 metus 
konduktorius North Western 
gelžkeliui. Jisai sirgo nepagydo
ma liga.

• Policija ieško trijų plėši
kų, kurie maskomis užsidengę 
veidus įsigavo į butą ad. 2044 
North Albany avenue, ir api
plėšė 17 žmonių, susirinkusių 
baliui. Grobio pasiėmė apie 
$1,000 pinigais ir $600 brange
nybėmis.

Dainuos “Radio 
Grenadieriai”
Peoples Krautuvė Ruošia Labai

Gražų Ir Įdomų Programą
Šįvakar, 7tą valandą, radio 

klausytojai turės smagumo, sy
kiu įdomaus pasiklausimo, gir
dėdami Peoples Furniture Kom
panijos reguliarį antradienio ra
dio programą. .

šios dienos programas bus 
ypatingai smagus ir įdomus, — 
žavinčios dainos, drama, juokai, 
šposai, smagi muzika, praneši
mai ir patarimai.

Dalyvaus radio Grenadieriai, 
“dėdė” Vaitekūnas, J. Pranen- 
skaitė, visi gerai prisirengę sa
vo numerius atlikti. Iš Peoples 
Krautuvės bus gerų žinių apie 
didį rudeninį išpardavimą, ku
ris pasiūlo nepaprastai dideles 
vertybes visokių namams reik
menų. Patartina nepamiršti pa
siklausyti.

Rep. xxx

SUDEGfi VALGYKLA

Gaisras kilęs virtuvėje sunai
kino Eddy*s avlgyklą adresą 
5902 Wentworth avenue. Savi
ninkė Ann Mishkowski, tar
nautojai ir kostumeriai išsigel
bėjo. Nuostoliai siekia $5,000.




