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ŠIAIS PINIGAIS BUS APMOKAMI NACIU 
PRIEŠAMS SIUNČIAMI GINKLAI

Anglai pataria skubiai teikti rusams 
didelę pagelbą

WASHINGTON 
18 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien paprašė kongresą 
paskirti dar 5,985,000,000 dole
rių, kad Amerikos valdžia ir to
liau galėtų teikti ginklus ir ki
tą medžiagą, kuri reikalinga na
cių priešams.

Prezidentas kongreso pirmi
ninkui rašytame laiške pabrė
žia, kad šis reikalas yra sku
bus ir butų pageidautina gali
mai greičiau jis išspręsti, nes 
ginklų siuntimo negalima nu
traukti.

Rooseveltas pridėjo, kad 7 bi
lijonai, kuriuos kongresas buvo 
paskyręs, jau yra išskirstyti ir 
pasiliko labai maža suma.

Tuo pačiu metu biudžeto 
tvarkytojas Harold Smith in
formavo kongresą, kad 685 mi
lijonai dolerių bus skiriami or
laiviams gaminti, šion sumon 
įeina ir visos orlaivių dalys- 

1,875,000,000 dolerių bus pa
skirta žemės ūkio produktams, 
nes kariaujantieji kraštai kas
dien reikalauja didesnių mai
sto kiekių. —.

Karo medžiagos ąkolinimo ir 
perleidimo įstatyman rėngiattla- 
si įnešti kelios pataisos, kurios 
duos didesnę laisvę prezidentui.

NACIU KARIUOMENEI PAVYKO ATKIRSTI 
KRYMO PUSIASALI, SAKO BRITAI

Pietų frontas dide
liame pavojuje

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18 d. — Britų valdžios sluok
sniai pareiškė, kad vokiečių ka
ro jėgoms pavyko atkirsti Kry
mo pusiasalį ir nutraukti susi
siekimą.

Rusai Kryman galės siųsti 
karo medžiagą tiktai juromis, 
nes geležinkelis nacių nutrauk
tas.

Naciai sutraukė nepaprastai 
dideles, jėgas pietų fronte ir so
vietų kariuomenė nepajėgia tin
kamai pasipriešinti. Visam pie
tų frontui gresia nepaprastai 
didelis pavojus.

Rusai mokinami var
toti ginklą

MASKVA, Rusija, rūgs. 18 
d. — Sovietų valdžia šiandien 
išleido naują dekretą, kuris lie
pia visiems vyrams nuo 16 iki 
50 metų išmokti tinkamai var
toti ginklą.

Civiliai gyventojai nesitrauks 
nuo savo darbų, bet tuo pačiu 
metu bus priversti mokytis šau
dyti, kad laikui atėjus galėtų 
ginti kraštą.

Dekretas sako, kad rusai nie
kad nebuvo vokiečių vergais ir 
šį kartą naciams nepasiduos.

— Varian Fry, Lisabonas, 
skelbia, kad vokiečių socialde
mokratų lyderis Rudolfas Hil- 
ferdingas Paryžiaus kalėjime 
nusinuodijo. Petainas jį atidavė 
Geštapo agentams, kai rengėsi 
išplaukti į Ameriką.

, D. C., rūgs. Manoma, kad Rooseveltas ga
lės teikti Amerikoj gamintus
ginklus visoms toms valsty
bėms, kurių apsauga yra nau
dinga Jungtinėms Valstybėms.

Didelės sumos bus skiriamos 
tankams, automobiliams, lai
vams ir kitai karo medžiaga? 
gaminti. Šion sumon įeina ir 
britų karo laivų taisymas, ku
ris labai brangiai kainuoja.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18 d. — Aukštas britų valdžios 
atstovas pareiškė, kad Anglija 
ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės privalo siųsti rusams nepa
prastai didelius .kiekius ginklų, 
kad butų laimėta didžiausias is
torijos mušis.

Manoma, kad Hitleris nemu
kus bandys siūlyti taiką. Jeigu 
rusai laiku negaus pakankame 
ginklų skaičiaus, tai gali būti 
priversti taikytis. Net ir tuo at
veju, sako britai, jeigu sovie
tai butų sumušti, britai vistiek 
tęs kovą.

Mūšių su naciais metu so
vietai nustojo labai daug tanku 
ir per Persiją Amerika galėtų 
suteikti sovietams ''reikalingą 
naujų tankų skaičių, mano bri
tai.

Sumušta nacių gen.
Guderian armija

MASKVA, Rusija, rūgs. 18 
d. — Sovietai skelbia, kad cen
tro fronte tapo visiškai sumuš
ta pagarsėjusio nacių generolo 
Guderian motorizuota armija.

Gen. Guderian vadovavo vo
kiečių tankų divizijoms, kurios 
sumušė prancūzus praeitais me
tais.

Jo divizijos Briansko srityje 
neteko 500 tankų, 70 šarvuotų 
automobilių ir daug paprastų 
automobilių. Sovietų aviacija 
visą laiką bombardavo priešo 
aerodromus.

VOROŠILOVAS AIPLEIDO
’ LENINGRADĄ.’

Sovietų agentūros skelbia, 
kad maršalas Vorošilovas, ku
riam pavesta ginti Leningra
das, atvyko Maskvon ir ren
giasi dalyvauti atvykstančių 
britų ir amerikiečių sutiktu
vėse—baliuje.

NEW YORKO UOSTAS UŽSIGRUDĘS LAIVAIS BOLŠEVIKAI IŠVEŽĖ RUSIJON JOKANTĄ 
VAILOKAITĮ, BISTRĄ, RUSTEIKĄ IR KT.

Daugelio šeimynos išvežtos kartu 
su suimtaisiais

LISABONAS, Portugalija, rūgs. 18 d. — Informacijos Biu
ras netrukus tikisi prisiųsti pilną sąrašą Rusijon išvežtų lietu
vių. Dabar papildome jau ankščiau perduotą išvežtų asmenų 
skaičių:

Bolševikai išvežė Rusijon Dr. Domą Cesevičių, kuris buvo 
universiteto docentas ir tautininkų sąjungos pirmininkas; pro
fesorių Vilkaitį; adv. Benediktą Grebliauską-Grebliuną, buvu
sį tautininkų jaunimo “Jaunoji Lietuva” pirmininką.

Išvežtas pulk. Rusteika, kuris ėjo vidaus reikalų ministerio 
pareigas tautininkų laikais; Kazys Bizauskas; Leonas Bistras; 
Leonardas Maziliauskas; Dr. Penkauskas su šeima ir buvęs fi
nansų ministeris J. Indrišiunas.

Prieš patį karą Rusijon išvežtas Kazys Jokantas; Zigmas 
Starkus, buvęs vidaus reikalų min.; Vytautas Statkus; kuh. 
Jonas Vailokaitis ir Dr. Ig. Skrupskelis.

, ACME-NAUJIENŲ Teiephoto
Aną dieną New Yorko uostau tuo pačiu laiku suplaukė suvirs šimtas prekinių laivų 

New Yorkas per daug metų nėra matęs tokios laivų daugybės. Didžiuma laivų veža Ameri
kos pagalbą Anglijai. Jie priklauso anglams, norvegams, olandams ir kitoms nacius niušan- 
čioms šalims.

Naciai veržiasi pir
myn Ukrainoj

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18 d. — Vokiečių karo jėgos 
veržiasi pirmyn žepiutinė^e Uk
rainos ■ dalyje ii” Sovietai nepa
jėgia pastoti kelio, skelbia ofi
cialus pranešimas.

Vieųa nacių divizija išdaužė 
119 sovietų paruoštų iškišulių 
Leningrado fronte.

Vokiečiai sutraukė artileriją 
prie Leningrado ir lengvai ap
šaudo svarbiausią sovietų juros 
bazę—Kronštadtą. Leningradas 
bombarduojamas be sustojimo.

Sikorskis rengiasi 
vykti Rusijon

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18 d. — Gen. Sikorskis, užsie
nyje sudarytos lenkų valdžios 
pirmininkas, šiomis dienomis 
rengiasi išvykti į sovietų Ru
siją-

Lenkai organizuoja naują ka
riuomenę Rusijoj ir Sikorskis 
nori prižiūrėti organizavimo 
darbą.

Lenkai yra tikri, kad Jung
tinės Amerikos valstybės ap
ginkluosiančios naują lenkų ka
riuomenę. Sikorskis mano, kad 
žiema sustabdys vokiečius Ru
sijos frontuose.

Sustabdys nuodingų 
dujų veikimą

ATLANTIC CITY, N. J., rug
sėjis 18 d. — Chemijos specia
listai’ J. Stekol ir W. Conwey 
šiandien pareiškė suvažiavd- 
siems tyrinėtojams, jog yra ga
limybė sustabdyti nuodingų du
jų veikimą žmogaus sveika
tai.

Minėti tyrinėtojai surado bū
dą, kuris apsaugo žmogaus odą 
nuo dujų daromos žalos.

Praeitam kare vartotoms du
joms užnuodyti žmonės ir gy
vuliai buvo pasveikdinti ir ne
jaučia dujų padarytos žalos.

■ I « I I ........-•■■U*

— Texas valstijos parląmen-, 
to atstovai pareiškė, kad neno
ri įsileisti Lindbergho su neapy1 

'kantą keliančiom kalbom.

BULGARAI PRAŠO TURKU PRALEISTI 
KARO LAIVUS PER DARDANELUS

Laivus bulgarai pir
ko iŠ italų

STAMBULAS, Turkija, rūgs. 
18 d.-—Bulgarų valdžia oficia
liai paprašė turkų valdžios pra
leisti per Dardanelus 8 italų 
destrojerius, 1 kūrinos bulgarai 
esą nusipirkę nuo italų.

Bulgarai tvirtina, kad laivai 
nupirkti prieš tris mėnesius .ir. 
turkai negalį neutraliai valsty
bei uždrausti naudotis Darda
nelais.

Diplomatų sluoksniuose kal
bama, kad sovietų Rusija pa
skelbsianti karą Bulgarijai.

— Japonų valdžia įteikė so
vietams labai griežtą protestą 
dėl minų, kurios buvo paleistos 
japonų vandenyse, žuvo 9 ja
ponų žvejai.

Laivynas saugo ke
leivinius laivus

LISABONAS, Portugalija, 
rūgs. 18 d. — Keleivinį Ame
rikos laivą Excambion Lisa- 
bono uostan šiandien atlydė
jo Jungtinių Valstybių karo 
laivas Ingham.

Netrukus Amerikos karo 
laivas apleido uostą.

Manoma, kad visi Ameri
kos keleiviniai laivai bus ka- 
o laivų lydimi. 

S____________________ ______ /

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų aviacija paskandino du nacių prekybinius laivus, 

kai šie plaukė Belgijos pakraščiais.
— Amerikos laivininkystės komisija paėmė savo žinion tris 

laivus New Yorko uoste, kur jurininkai paskelbė streiką. Run
giasi paimti dar 11 laivų.

— Nacių laimėjimai Ukrainoj labai dideli. Vokiečiai gi
riasi užėmę ginklų gaminimo centrą Dono baseine.

—Nacių valdžia šiandien paskelbė, kad ateinančiais metais 
bulvės vokiečiams bus parduodamos tiktai su kortelėms.

' — Vokiečiai areštavo kelis Čilės piliečius “už pasikėsinimą 
nuversti nacių valdžią”. /

— Leningrado srityje vokiečiai nuvyti atgal 9 mylių ruože.
—. Ispanija padarė draugiškumo sutartį su Mandžuko, ku

rią atstovavo japonas.

Bulgarai mobilizuo
ja kariuomenę

ANKARA, Turkija, rūgs. 18 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose patirta, kad bujgarų vai 
džia pradėjus mobilizuoti vyrus 
ir savo kariuomenę jau padidi
nus 350,000 kareiviais.

Bulgarijon atvyko nacių in
žinierius Todt, kuris planuoja 
pravesti naujus kelius, kad vo
kiečiai galėtų naudotis Egyptui 
ir Turkijai pulti. , ’

Naciai prisipažįsta, kad Rusi 
jos operacijos žymiai pavėlavo 
ir rusai padarė daug nuostolių 
vokiečiams.

Britų kariuomenė 
prie turkų sienos

ANKARA, Turkija, rūgs. 18 
d.—Iš Syrijos sugrįžę diplomą-, 
tai tvirtina, kad britai traukia 
nepaprastai didelius kiekius sa
vo kariuomenės visan Turkijos 
pasienin.

Britai jau atvežė daug pa
trankų, šarvuočių ir net orlai
vių.

Manoma, kad britai siųs ka 
riuomenę Turkijon, jeigu tur
kai nesilaikys neutralumo ir ne
norės tinkamai ginti Dardanelų 
nuo nacių arba italų karo lai
vų.

Persų šachui atimti 
turtai

TEHERANAS, Iranas, rūgs. 
18 d.—Pabėgusio šacho sūnus 
šiandien paskelbė, kad visi as
meniški atsistatydinusio šacho 
turtai atiduodami visai peisų 
tautai.

Išaiškinta, kad šachas turėjo 
ištisas provincijas, kurias įgyjo 
atsidūręs valdžioje. .

Valdžios imami muitai ėjo ne 
valstybės iždan, bet asmeniš- 
kan šacho kišeniun. šachas pa
dėjo dideles sumas savo vardu 
užsienio bankuose.

Rusams paskolinta 
10 milijonų

WASHINGTON, D. C., rūgs 
18 d. — Finansų departamente 
sekretorius Morgenthau šian
dien pareiškė laikraštininkams, 
kad Amerikos valdžia jau pa
skolino rusams 10 milijonų do 
lerių.

Ambasadorius Umanskis at- 
5jo departamentan ir pareiškė, 
kad Stalinas pasiuntė Amerikon 
90 mil. dolerių, bet jie dar ne- 
atvežti ir rusai negali užmokė
ti už užsakytas prekes.

Amerikos valdžia tada pasko
lino rusams 10 milijonų.

Ickes nekeičia įvestų 
- naujovių

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
18 d. — Sekretorius Ickes šian 
dien pareiškė, kad benzinui įve 
sti suvaržymai .rytų valstybė
se pasiliks galioje, nežiūrint į 
senato komisijos nutarimus.

Ickes įrodė, kad benzino at 
sarga rytuose sumažėjo ištisais 
12%, palyginus su pernykščiais 
metais.

Tuo tarpu benzino suvartoja
ma rytuose 11% daugiau, negu 
praeitais metais.

— Paryžiuje vokiečių polici
ja- krečia beveik kiekvieną na
mą ir ieško paslėptų ginklų 
Areštavo nepaprastai daug 
prancūzų. .
. čankaišekas šiandien pa
skelbė, kad Mandžuko valstybė 
skaitosi Kinijos dalimi ir kinio 
čiai niekad nepripažins japont 
pastatytos valdžios.

— Britai prarado narlaivj 
P-32, kuriame buvo 50 žmo
nių.

Kas redaguoja lie
tuvišką spaudą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 18 d. — Patirta, kad dien
raščio “į Laisvę” redaktoriais 
yra Julius Butėnas, kuris bu
vo krikščionių leidžiamo “XX 
amžiaus” redakcijos narys.

Redakcijos nariu buvo Pra
nas Dielininkaitis, kuris suge
bėjo Išsigelbėti iš kalėjimo bir
želio 23 dieną.

“Ukiniko patarėją” redaguoja 
Antanas Rimydis, kuris šį laik
raštį tvarkė ir prieš bolševikų 
okupaciją.

Vilniaus laikraščių 
redaktoriai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 18 d. — Vilniuje išeinan
čio dienraščio “Naujoji Lietu
va” redaktorium pradžioje bu
vo vilnietis žurnalistas Rapo
las Mackevičius.

Vėliau jis buvo pašalintas, 
nes okupacijos laiku parode 
simpatijų sovietams.

Dabar dienrašti redaguoja 
žurnalistas Stepas Povilavičius- 
Vykintas, savo laiku buvęs “Lie
tuvos Aido” redakcijos narys.

Tikisi atnaujinti pa
štą su Lietuva

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18 d. — Gauta žinių, kad ne
trukus bus atnaujintas pašto 
susisiekimas su Lietuva.

Patirta, kad advokatas Pra
nas Raulinaitis matytas Kau
ne, o profesorius Mykolas Bir
žiška Vilniuje. Biržiška profe
soriavo Vilniaus universitete.

Vokietijoj gyvenantieji Lie
tuvos emigrantai tikisi netrukus 
sugrįžti į savo kraštą, nes vo
kiečių valdžios atstovai davė 
jiems tokių vilčių.

ORAS
Debesudtps, šiltesnis.
Saulė teka — 6:33; leidžiasi 

— 6:55. x

"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.
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UTHUANIAN fflAMBER 0F COMMERCE 
0F ILLINOIS (UETUVIU PREKYBOS 

BUTAS)

Streikus fa^tątė Gyvybe Pąvęjųn

Apdraudą Senatvės Sulaukus 
Ir Pensijos Našlėms-čiams

KALBA VIII.
(Viršminėtos organizacijoj 

vardai J. P. Varkala, Vice-Pir- 
ųiiilipkas ir Sekretorius, dąro 
prąn^šiųius kiekvieną kejtviita- 
dieųį kąip 7:45 P. M. per ra
dio stotį WHFG — 1450 K. G.)

Šiandien pakalbėsim apie 
SocįaJ S.ecurity tąksjąą ir taip 
vadinąmus “Old Age Beuefits*’, 
kuriais naudosis dąrbiniųkąs 
mokantis valdžiai 1% savo al
gos (tiek pat, 1% algos, sumo
ka valdžiai ir darbdavis darbi
ninko naudai).

Šitas įstatymas ir pinigai su
mokėti valdžiai paliečia ne tik 
tuos, kurie moka šiuos taksus, 
bet ir jų vaikus ir jų tėvelius, 
kaip kad patirsite iš mano šios 
dienos pranešimo, kurį aš da
rau lėšomis Lietuvių Prekybom 
Buto, naudai visuomenės.

Šita dalis Socįaį Security įsta
tymo —

1) aprūpina pragyvenimo lė
šomis dirbantį vyrą, moterį, ar 
merginą senatvėje, (po 65-kių 
metų amžiaus).

2) Aprūpina žmoną* ir vaikus 
jeigu uždirbantis pragyvenimą 
šeimai, (vyras ar moteris) mir
tų.

Kitais žodžiais, “Sočiai Secu
rity” taksai tai yra senatvės 
apdraudą (Old Age Insurance) 
kurią šiame pranešime vadinsi
me “pensija“.
Dirbantis Gaus Mažiausia $10, 

Daugiausia $85.00 į Mėnesį.
Kiekvienas dirbantis už algą 

fabrike ar ofise sulaukęs 65 me
tų amžiaus gaus iš valdžios 
pensiją arba “Old Age Bcnefit”1 
no* mažiTu kaip $10,0(j,\'’irųd 
daugiau kaip $85.00 į mėnesį 
kolei gyvas.

Žmona, jeigu gyvena su vy
ru, sulaukusi 65 metų amžiaus, 
— apąrt vyro pensijos taipgi 
gaus l/> to ką vyras gauna ko
lei gyvens. Užlaikymui kiekvie
no nevedusio vaiko ar mergąi-

tės iki 18-kos metų amžiaus to
kio 65 metų tėv,o, taip
gi bus mokąma V2 tos s,umD^ 
kiek skiriarųa tėvui gąųti.

Tokią bus gąupąm.a įš vai- 
jdžips pčpsiją kolei tėvas gyvas 
ir jo žmona gyva ir vaikam ne
sukako 18 metų arba kolei ji.e 
neapsives.
Našlės Gauna % Vyro Pensijos.

Našlė kuriai sukako .65 metai 
po vyro mirties gaus % 1° ką 
vyras gaudavo arba būt turėjęs, 
gauti. Našlė negali gaut pensi
jos jeigu negyveno su vyru 
prieš vyro mirtį.

Jeigu po vyro mirties, paliko 
našlė su mažais vaikaįs, tai to
kia našlė gaus % vyrui priklau
sančios pensijos, neatsižvel
giant į jos amžių.

Našlaičiai Gauną t/2 Tėvų 
Pensijos.

Atsitikime kad tėvas ir mo
tina yra numirę, tai našlaičiai 
gauna l/2 pensijos, kurią priva
lėjo gauti tėvai.

Jeigu motiną dirbo ir mirda
ma paliko našlaičius vaikus, ku
riems nėra 18 metų ir yra ne
vedę, tai tokie vaikai turi teisę 
gauti y2 pensijos, kurią priva-

Pensija Mokama Tėvams Miru
sio Sunaus Ar Dukters.

Bus tokių atsitikimų, kad su
ims ar duktė dirbs už algą. Su
miš ar duktė nebus vedę. Sūnus 
ar duktė numirs, ir paliks tė
vus, pas kuriuos gyveno ir ku
riuos iš savo įplaukų užlaikė- 
Tokiam sūnui ar dukteriai mi
rus, tėvas ar motina, sulaukę 
65 metų amžiaus, gaus pensiją 
iš valdžios, nedaugiau % numi
rusio sunaus ar dukters pensi
jos.

Pensijos Tolimesnėms Gimir 
nėms Arba Laidotuvėms.

Bus atsitikimų, kur darbo 
žmogus dirbantis už algą mirs, 
ir nepaliks nei tėvų nei žmonos

ir jums reikia atsispausdinti bi- 
“NAUJIENŲ”

Musų 
Spaustuvė 
Atlieką 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje 
lų, steįtmentų, laiškų, pinokite, kad 
spaustuvė yrą pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

~ UŽSUKITE ^i^PAMA TYKI T E ‘ PA VYZDŽIUS

[n
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Canal 8500

ĄCJiE-NAtJJIEfcŲ Tefophęto
Dr. L. Mąurer ir Mr- Schjiieders prie 21 mėnesio 

amžiaus H.erb.ert Scbni,eder$ Kapsas Gįįty, Mo., ligoninė
je, kur kudikia laikomas respiratoriuje. Kada elektros 
stogas dapbiniųkai sustreikavo ir sustabdė mašinas, pa
likdami visą miestą be elektra? jėgos, respiratorius su
stojo veikęs ir vaikučio gybyvei gręsė rinitus puvo jus. 
KoJ srovė aĮsĮeigtą, yaįkuėi.ui dirbtiną kvėpavimą teikė 
ligoninės pepsęualas rankomis.

nei vaikų, kuriems reikėtų gau
ti mėųeęinc pensija. Kas tada jo 
pensiją gaus ir kiek?

Įstatymas nusako,
kiltos,e atsitikimuose bus 
keta pensija 6 mėnesių, 
kartinė, (vienu sykiu) 
miausiani giminei. Jeigu 
siras giminė, tai išmokės

kad to • 
išmo-

arti- 
neat- 
laido- 

tuvių išlaidas, kurios neviršys
6 mėnesių mirusiojo pensijos.

Tiek apie Sočiai Security Į-

tinių Valstijų Kongresas 1935 
metais, aprųpinimui darbo žmo
nių senatvėje ir našles ir naš
laičius tėvui arba dirbančiai 
motinai mirus.

•• H ■’ ’ VŽemiau l’.asįįc ^pavyzdžius 
kiejį '' ’
gaus po 3, 5, ir 40 metų darbo, 
kada sulauks 65 metų amžiaus 
ir kokias pensijas gaus našle ir 
našlaičiai.

Nariai Musų Organizacijos.
Dabar pranešiu vardus kelių

ąnįąn Ghąmbev of .Gonunerce 
of Ilį., kurie drauge su kitais 
remią $ią organizaciją savo 
duoklėmis kąip.o nariai, ir duo
da visuomenei, progos išgirsti 
šiuos pranešimus. Todėl dary
kite biznį su jais vietoj to kad 
su kitais.

William Sebastian — Pirmi
ninkas spaudos ir pranešimų 
koinisįjos. Jis yra elektros in
staliacijos kontrąktorius; jis tu
ri krautuvę ir ofisą 4101 Arch
er Avė.

Antanas Valoriis — Pirminin
kas parengimų komisijos. Jis 
yra pagclbininkas-karierius • lie
tuviško Metropolitan State Ban
ko, 2201 W. Germak Rd.

Rudenimis
Išpardavimas!

Dąjr kiek laiko, ir rudens se
zonas bus čia oficialiai. Tai yra 
7,(ezpn$s, ktai gaipta užmoka far- 
. neri ui už jo sėjos, sodinimo ir 
tuginimo pastangas, šįmet gam- 
a buvo labai gera, nes derlius 
ra ne tik gausus, bet nepa

prastai geras kokybe.
Pabar yra (įe^iaųs suėmimo 

aikas, ir karte gyvename 
IPtoSįie, matuke derliaus rez.ui- 
tpt,u$, pi^kbatol reikpiapas mai
sto krautuvėse- Krautuvės da
bar yra išdėsčiusios parodai su
imamą derlių, šitos maisto reik- 
menos rodo ne tik skanesnę iš- 
wdą; j.os /aklinai tori savy
je labai syąrbįas medžiagas, rei
kalingas musų mitybai.

Tikslu visiems duoti pragos 
p.asiparuioti šiais produktais, 
MWwe.$t Stores skelbia specia
lų Paryest Sale (derliaus su
ėmimo išpardavimą). Prekės, at
gabenamos tiesiai iš augintoj y 
ir gamintojų ištisais vagonų 
kiekiais, pasiekia didelį .sandėli,

prikimbantį šiai groserninkų or 
ganizacijai. Produktai, gaunami 
kasdien, būna skubiai įšyežįc- 
jamj į Midwest Stores, ijr kQ.s- 
tum/eriai perka juos šviežius ir 
geriausiam stovy.

šiuo metų sezonu daugelis šei
mininkių taipgi kenuoja ir kon
servuoja. Pas Midwest Stores 
jos ras visas tam gurbui reik- 
menas, kaip džiarus, priesko
nius, etc. šeimininkėms'jų ke- 
nąvimn k ijųnse^yavimn darbas 
apsimękes kejerjopaj. Pįrįpilu
sia jos tyrės geresnių pasėkų 
to<dė|z kad Šių m^y vaisjų ir 
daržovių kokybė yrą gera. Jos 
taipgi sutaupins daugiau pinigų 
dėką -žemų kainų, kuriomis šie 
daįktąi yra parduodam! pas Mid- 
west Stores.

Derljaųs suėmimo įšpąrdavį- 
mas yra skelbiamas šio dienraš
čio šios dienos laidoje,

T^l. VIRginią 9493 Moterim 
PAULINA RUSSIAN and 

T'ŲRJCISH BATHS 
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTĄI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infrą 
Red Light Ra- 
diątions Swedish

1657 W. 45 St 
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA 

Sav. MASSAUg

L.m!miiiii"ii11 "J». Il.l'įl U"|| JU

LUKTERĖK,

Brolau!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

PERŽIURS?!NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

Advokatas Antanus A. Šlajas 
— yrą pirmininkas “Business 
ąnd Commerce Gommiltee”. Jo 
rąštiųė 7 S. Dearborn St.

Joseph A. Kibort — Pirmi
ninkas Finansų komisijos. Jis 
yra Real Estą t,e brokeris. Su 
juo galite susisiekti 6436 Bląck- 
stone Avenue. .

iAl. Kumskis — Pirmininkas
* I

atletikos ir sporto komisijos. 
Jis yra vienas iš direktorių Chi- 
cagos Parkų. Raštinė 825 S. 
Western Avė. .>"<< .

Dominic Pivprunas — Direk- 
tprius šios organizacijos, turi 
duonos ir pyragų kepyklų, 4622 
S. Mąrshfield ;Ave. Chicago, Illi
nois. ii ')i . 1
Prariešimąs ^ąriajns ir Tiems, 

Kurie Nori Tapti Nariais
L. C." Of "Cdnifliferc.e.

Pirmą/ spąli|> (Octobcr), šių 
metų —- tai yrą U’ečiądiei)į, bus 
surengtas šnįj^iyniškas vakarė
lis nariams kurie no
ri tapti nariais šios organizaci
jos, taipgi’jų žmonoms.
'^Šeimyniškasį vakarėlis bh‘s: 

Dariaus Girėnų svetainėje, J416 
S. Western Avė. Chicago, III.

Kas norite tapti nariu, atsi
kreipkite į raštinę. Aš prisiųsiu 
jums tikietų.

Ateinantį ketvirtadienį Buto 
radio programą tuo reikalu kal
bės pirmininkus parengimų ko
misijos Antamis Valonis, o ąš 
įšdėstysiu antrą pusę Sočiai Sę-

J. P. Varkalą,
Lilhuanįan Gh.aiyber of Gom- 

mercę of Illinois, ąpjtrąš.ąs 3241 
S. Halsted St., Telefonas CALu- 
me.t 7358.

LENTELĖ IšMQKĖJIMŲ PENSIJŲ
Mokėję 1% ijho $15.0.00 uždarbio Mokėjo 1% nuo $^00. ųždąrbįo 

į menesį. j mėnesį.
10 rp.

$27.50 
41.25 
20.63 
13.75 
34.38

3 m.
$30.90
46.35
23.18
15.45
38.63

5 m.
$31.50

47.25
23.63
15.75
39.38

i menesį.
10 m.

$33.00 
49.50 
24.75 
16.50 
41.25

Po 65 Mptų Amžiaus.
Pats Darb-kas-kė 
Darb-kas ir žmoną 
Palikusi ųašlė .......
Našlaičiai iki 18 m 
Tėvai virš 65 m. .... 
Našlė su 1 vaiku .... 
(nepaisant amžiaus)

3 m. 5 m.
gaus $25.75 - $26.25 

” 38.63
19.31
12.88 
32:19

39.38
19.69
13.13
32.81

MAISTO B ARSENAI!
ATĄI fcUR IŠPARDAVIMAS PAGELBĖS

juj^s Sutaupyti pinigų. 
šičią yrą imijkUnsięs rąštes prodąjktąi, baj-gepų kająąpiis!
Pirkite Dabar! Daugiau Sutaupysite!

■ - . ■ i. ... . ....... .    . .  1......................................................................... 1

išpardavimas: pėtnyčjoj ir subatoj, rūgs. 19 ir 20
... 1 ! ' j"! ■■■.1 1 1 ■■ ■

“MIDWEST”’ Geriausios Rųšies, šviežiai Ištaisytos Vištos

SPRING FRYERS IKI 3^VAS^SRV 27c
SPRING ROASTERS 3% IKI 29<* ’ O V /AJLy/Ao

“CAMPBELL’S”
TOMATO SOUP Naujau pakavimas 3 ken. 200

6SNIĮ)ER?S”

Grynas daržovių shorTenįng

“BAKE-RITE” tusinimuiR 3 1Z.ų 53*
TOMATO CATSUP 1
Didęlės Bonkos ....................... J

■ ^‘puJF’'..... .......... :............
|CHOW MEIN ĖQG NOUDLES 3 unc. kepai 2 už 19c
BEAN SPROUTS No. 2 kepai 2 už 19c
CH.OĮ* SUEY SAUCE________ 3 unc, bonkutės___________2 už 19c
“LIBĘY’Š^ 4 SKIRTUMŲ
RYŠKIAI RUDI BYNSAI Naujas pakavimas 3 250
^EIBBY’S” > TO.MAi;O JĮUICE No. 2' kenai 2 už 
ŠpaGetai ar Makaronai ........u.................. ‘ ‘ l/.... .
“RED CROSS” • 7 unc, pąįk, 3 už 13c Į sv. pak. 2 už 17c
BROWN LABEL JUODA ARBATA
“SALADA” ARBATĄ 100 did. pak. 9^ ¥4 sv. pak. 190
“BOSCO” Turtingas geleže 5 unc. dž.4 Ac

CHOKOLADO SKONIO lĮ^ĄLT SYRUP ■“

“HĘRSHEY’S” 2UŽ 25<
‘.‘fllJERSREY^” Dideli Čhokolado šmotai 2 už 25c

TOKAY VYNUOGEI e^UFpI?WJOS 2 sv; J 3^
OBUOLIAI M.cli|tosh 5 21c

60SAL0TAI Caįifornijos. Didelės galvoj
“FLEECY-WĮf|TE” BAŲ^INTpJAS Kvort bpnfros 2 už 25c
“WiNDEX” Lan^ų Vaiypiui 6 prie, bpukutės
“QXYDOL
“20 MULE TEAM” BORAX 
“B.ORAXO” RANGOMS VĄLYTi

Mfrži pąk/ 9p

14p
DiUelį pąR. 22c

Svaro pakelis 15c
Kenas 14c

10 Išpardavimas LIFĘBŲOY MUILAS. Visi 4 $m. 100
1^ Išpardavimas LUX MjUILAS

111110V SPECJĄL ŲEAL

4 šmot. 190

2diden 37 cpak. v
ii | mm į ul.į u.l'iJi'A m!' 14 N i.m.1" 

MES PRIIMAM ORANDŽINES ĮR MĖLYNĄS ŠTAMPAS 
n I H no 1- l" HI,I 1 ' ")•'! I i I L1 I III I II J !■ I'IIII I, nuli Iiiiiimi

$100 DYKAI Kas Savaip, faupyąite Muąų Ęupęmis

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

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

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

Garsinkite “N-nose”

MADOS

JACKSWIFT

P

1S±JACK DECIDE5 
ON A DE3PERATE 

COURSE TO DEFEAT

POUĄBIAN FUEET.

HE ADJU8TS 
THE DISrRAY 

TO INTĘNSE PQWER.

A ROCMET SHIP WILL NEUTRONIZE 
WH£N TOUCHED BY THE RAY. THE 
ENERGY RELEASED WILL LIKEWI3E 

UGHES . Įj". T I ! III JI 1 I '■m H I ! .M 
NAUJIENOS Patteru Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, BL

Čia įdeda 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzdį

Mitros , per krutinę

l*LL PIČK dUTA SHIP NEAR THE CENTĘR 
OF THEIR FORMATION. STEADY EVERY0ODY 
I HATR TO P 
FREEDOM OF 
15 AT ŠTAME

No. .4881—Sportiška išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros. Nuo 12, 14, 
16; 18, 20, 30, 32, 34, 3Š, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome i$kirp<i padiipką Jjlan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio

vyzdžio kainą 1$ cente, Gąįi- 
te pasiųsti pinigus ąrpą pgš- 
to ženkleliais kartu su užsąky- 
niu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
Sp. Hąistęd Chicago, IŲ.

(Vardą? ir pavąrdf)

(Adrejpa) 1

(lUMtaa Ir 
ffLHĮLmuj' ■!!■ n 111111 |H ujBgįpffym
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MIRTIES PRIEŽASTYS
Mirties priežastys gali būti 

dvejopos: 1) išorinės ir 2 išvi
dinės. Išorinės priežastys bus 
visos tos aplinkos atmainos, 
kurios nugalabija organizmą. 
Suprantama, žodis “aplinka” 
reikia suprasti plačia prasme. 
Prie aplinkos arba išorinio pa
saulio priskiriama visa tai,-kas 
neįeina į organizmo audinių 
sudėtį. Pavyzdžiui, maistas, 
esąs virškinamajam trakte, vis
gi yra aplinkos daįis, taip pat 
nuodui, nors jie tik į vidų pa
tekę užmuša organizmą, visgi 
laikysime išorine, o ne išvidine 
mirties priežastimi. Reiškia, vi
si tie veiksmai ir įtakos, ku
rios šiaip ar taip pareina iš iš
orinio pasaulio, ir jų išdavinys 
yra gyvo padaro mirtis — bus 
išorinės tos mirties priežastys. 
Pavyzdžiui, mirštama liga, su
kelta iš oro patekusių bakteri
jų, peršalimo ir t. t., bus išori
nė mirties priežastis, kad ir 
miištamieji pakitėjimai vyksta 
ir paties organizmo viduje. O 
prie išvidinių mirties priežasčių 
priskirsime tik tas, kurios ky
la pačiame organizme visai ne
pareinamai nuo apylinkes ir 
kurios galų gale, kad ir palan
kiausiose išorinėse sąlygose 
pražudo organizmą. Pavyz
džiui, kiekvienas organizmas 
šiokiose ar tokiose sąlygose, 
anksčiau ar vėliau miršta se
natve. Tokios fiziologinės mir
ties priežastys gludi pačiam 
organizme, ir ją tenka pavadin
ti išvidine. Tiesa, ne visais at
sitikimais galime išvesti griežtą 
Iniją tarp išorinių ir išvidinių 
priežasčių, bet visgi šis paskirs
tymas labai patogus.

Išžiūrėsime iš pradžių išori
nes mirties priežastis, ir visų 
pirm^ tuos mirties atsitikimus, 
kai įvyksta pritrukus orga
nizmui reikalingų medžiagų.

Deguonies badas
Labai svarbią vietą tarp ši: 

medžiagų turi deguonis, dujos 
be spalvos, kvapo ir skonio. įei 
nančios į oro sudėtį (ore de- 
duonies 21%). Ji dalyvauja vi
suose kūno procesuose ir reika
linga kiekvienai atskirai ląste
lei. Kaip tik organizmas gauna 
nepakankamai deguonies, vi i 
gyvybės procesai kūne silpnėja, 
o paskui ir visai sustoja. Ba 
deguonies negali būti gyvybės. 
Tiesa, yra mikroorganizmų, su
gebančių gyventi ir plėtotis ap
linkoje be deguonies, vad. ana
erobai, bet jiemrt reikalinga de

guonis, tik jie jos gauna skal
dydami maisto medžiagą. Lig 
tik nebeliks tinkamo skaldyti 
maistingo substrato, ir anaero
bui ateina deguonies badas ir 
neišvengiama mirtis.

. Aukštuosius gyvulius ir žmo
gų deguonies badas gali ištikti 
arba nuo mechaninio kvėpuo
jamųjų takų uždarymo, pa
vyzdžiui, vandenimi skęstant 
arba kilpa kariant, — arba dėl 
patekimo į kvėpavimo organus 
netinkamo oro, pavyzdžiui, an- 
gliarukštimi prisotinto arba tu
rinčio per maža deguonies. Nuo 
deguonies bado žmogus pamė 
lynija ir uždusta, nes organiz
mas pagreitinto kvėpavimo ke
liu stengiasi papildyti deguo
nies trukumą kraujyje; akies 
lėlytės plečiasi, oda tampa mel
svai balta; galų gale nyksta są
monė, įvyksta kvėpuojamųjų 
judėjimų paralyžius ir mirtis.

Korimas yra vienas iš seniau
sių mirties bausmės būdų ir 
buvo žinomas jau senovės žy
dams ir egiptiečiams. Kariant 
kilpa iš karto užgniaužia kvė
puojamąją gerklę ir smarkiai 
suspaudžia arterijas caroticaa 
ir venas jugulares*); tokiu bū
du iš karto pertraukiama sme
genų kraujo apytaka ir labai 
greit įvyksta sąmonės nustoji- 
mas.

Mirtis nuo smalkų
Mirties nuo smalkų pagrin

dinė priežastis yra irgi deguo
nies badas. Mat, patenkančią į 
kūną per kvėpavimo organus 
deguonį išnešioja po visus kū
no audinius kraujas. Smalkų 
arba anglies viendeginio veikia
mas kraujas pasikeičia, jis ne
besijungia su deguonimi ir ne- 
bepristato jo pakankamai kū
no analiniams. Prikvėpavęs 
žmogus jaučia troškumą, gal
vos sukimąsi ir didelį galvos 
skaudėjimą; kitais atsitikimas 
dalykas baigiasi apalpimu ir 
dargi mirtimi, jeigu kraujo pa
kitėjimas toli nužengęs esti.
Mirtis nuo kraujo nut.kėj'mo

Kadangi kraujo pareiga yra 
aprūpinti audinius deguonimi, 
tai ir perdaug kraujo nubėgus 
mirtis ateina, visų pirma, dėl 
deguonies pritrukime, o paskui 
jau ir dėl to, kad pertraukia
mas kraujo atliekamas audinių 
maitinimas. Žilojoje senovėje

*) Art. caroticae venae jugulares 
yra svarbiausi kraujo indai, einą į 
galvą ir iš galvos.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI BLACK BAND LUMP .. OE
taksai ekstra. "Sales

J

NAUJIENOS
NAUJIENOS
NAUJI MOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus v 1 s u o s • 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vtliausias pasaulines žinias.

NAUJI IMNOSE ra8^te neoenzuruotų žinių iš Lietuvos.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje

—$8.00.
NAUJI IMNOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STR

CHICAGO, ILLINOIS

graikų ir romėnų buvo plačiai 
vartojamas dargi nusižudymo 
būdas kraują _ nuleidžiant. No
rįs išsivaduoti iš vargingo gy
venimo, perplaudavo savo ran
kos arteriją ir sėsdavo į šiltą 
tynę. Nuo š.lto vandens krau
jo indai prasiplečia, ir kraujas 
greit išteka iš kūno. Dėl krau
jo stokos, tur būt, greit netek
davo sąmonės. Vandeniui ty- 
nėjč einant vis raudonyn ir 
raudonyn, gyvybė pamažu nyk
davo kūne ir jis gale gale tap
davo lavonu šlykščiai sutrauk
iu veidu ir iškištais dantimis.

Vandens stoka
Be deguonies kiekvienam gy

vam padarui reikalingas van
duo. Vandens daugiau ar ma
žiau įeina į kiekvieno gyva pa
daro sudėtį. Be vandens nėra 
ir gyvybės. Tose žemės rutulio 
vietose, kur trūksta vandens, 
skursta ir gyvybė. Bet lig tik 
jos pradedamos drėginti, tuo
jau ten gausiai pražysta gyvy
bė. Nėra nė vieno organizmo, 
kuris galėtų gyventi be van
dens, išskyrus tuos, kurie 
trūkstant drėgmės patenka į 
anabiozo būseną. Kai organiz
mas nebegauna vandens, tuo
jau ima mažėti vandens kiekis 
jo kūne, nes jis nuolat eikvoja 
vandenį garindamas jį odos pa
viršiumi, per kvėpavimą ir ink
stų darbą. Sausame ore, smar
kiai dirbant muskulams, šis 
vandens eikvojimas ypač padi
dėja. Juo ilgiau trūksta van
dens stokojimas, tuo rimtesni 
eina pakitėjimai kūno audi
niuose ir organuose. Viso to 
ženklas yra kankinąs trošku
lys. Burna, liežuvis ir lupos iš
džiūsta ir suplaišioja. Seilės da
rosi tirštos ir lipšnios; liežuvis 
vargiai vartosi burnoje ir lim
pa prie gomurio, nes j;s nepa
kankamai drėginamas tam tik
rų liaukų gaminiais. Ima ben
dras nuovargio ir nerimo jaus
mas. Oda darosi sausa ir karš
ta. Kraujas sut’rštėja ir lodei 
širdžiai tenka smarkiau plakti, 
kad Jšvariųėtį jį po indus. Pul
sas ir kvėpavimas eina dažnyn; 
kartu prasideda bendra drugio 
būsena, klajojimas, karšt s, 
smarkus susijaudinimas. Galų 
gale galutinai išeikvojus kuriu, 
vandenį, tampa nebegalimus 
gyvybę palaikančių organų vei
kimas, ir ateina mirtis. Matyt, 
iš visų mirties pavidalų mirtis 
troškuliu yra pati baisioji ir 
pilniausia kančių ir, kaip su
tartinai pripažįsta keliauninkai, 
kentėję troškulį palyginamai 
ilgą laiką, joks skausmas ne
gali prilygti troškulio kančių. 
Troškulio jutimas labiau var
gina ir pilnesnis kančių už ba
dą, ir kiekvieną valandą tampa 
vis baisesnis ir baisesnis. Dargi 
gyvuliai, lengvai pakenčiantleji 
badą ištisas savaites, žūsta per 
kelias dienas, kai jiems nebe
duoda vandens. Organizmas 
gyvena tol, kol nelyginant 
trykšta vandeniu; lig tik į su
dėtingą gyvo kūno “ūkį” nu
trūksta vandens padavinėji- 
mas, tuojau apmiršta ir atski
ros gyvosios mašinos dalys ir, 
galų, gale, gana greit ateina 
mirtis.

Badavimas
Ne mažesnį ardomąjį darbą 

sukelia ir nepakankamas mais
to medžiagų pristatinėj’mas 
kunui — tai yra organizmo ba
davimas. Tarp įvairių išorinių 
mirties priežasčių badas turi 
toli gražu ne paskutinę vietą. 
Tam suprasti reikia atsiminti, 
kad badavimas gali būti dvejo
pas: 1) visiškas badavimas, ka
da kūnas visai negauna jokio 
maisto, ir 2) reliatyvus bada
vimas (pusbadžiavimas), kada 
žmogus ar gyvulys gauna arba 
nepakankamai maisto arba to
kio maisto, kuris neturi viso 
to, kas reikalinga kunui. Vi
siškas badavimas palyginti re
tai atsitinka, pavyzdžiui, ka
riuomenės žygių metu, apgul
toj tvirtovėj, dėl bandymo; nu
sižudymo ir t. t. O pusbadžia
vimas labai prasiplatinęs ir esu

ti ne tik bado metais, 
čiaisiais” laikais, prieš karą, 
tam tikrų gyventojų grupės 
pusbadžiavo, pavyzdžiui, vals
tiečiai, darbininkai, mokslei
viai, nors dažnai patys to ne
nusimanė, ir nors tokios pus
badžiavimo priežastys buvo la
bai įvairios. Galima sakyti, kad 
pusbadžiavimas niekuomet ne
siliauna. Juo labiau mokslinin
kai nagrinėja mitybos klausi
mus, tuo vis daugiau ir dau
giau aiškėja, kaip plati yra pus
badžiavimo sritis, ir kaip sudė
tingi ir įvairus yra žmogaus ir 
gyvulių maisto reikalavimai. 
Visa eilė susirgimų, kurių prie
žasčių visai kitur ieškodavo, 
pasirodė esą tik pusbadžiavimo 
išdaviniai (pellaagra, škorbu- 
tas ir t. t.).

Visiškas badavimas
Visiškas badavimas neilgai 

trunka, čia ardomasis darbas 
vyksta greit, ir neišvengiama 
katastrofa, mirtis ateina paly
ginti greit. Mirties atėjimo grei
tumas pareina kaip nuo turė
tos pradžioje jėgų atsargos, 
taip ir nuo amžiaus individua
lybės, taipgi nuo žmogaus elge
sio badavimo metu. Jei žmo
gus visą laiką guli apsiklojęs 
patale ir stengiasi kiek/ galėda
mas mažiau judėti, kad neeik
votų veltui savo kūno energi
jos, tai jis gali gana ilgai išgy
venti be maisto. Atvirkščiai, 
jeigu badaudamas jis nuolat 
judės, vaikščios po šaltį ir ne- 
sigriebs jokių priemonių apsi
saugoti nuo šilimos eikvojimo, 
tai jis mirs badu daug greičiau. 
Seniai, jei tik jie neserga kokia 
chroniška liga, gali ilgiau kęs
ti badą, negu vidutinio am-, 
žiaus žmonės, o šie išgyveną 
be maisto ilgiau, negu vaikai. 
Bendrai, jei žmogus nieko ne
valgo, bet geria /vandenį, tai 
palankiose sąlygose jis gali iš- 
gšyventi apie 3 savaites ir pas
kui visai pasveikti. Tai yra, 
taip sakant, vidutinis skaičius. 
Amerikonas daktaras Tanneras 
badavo iš lažybų 40 dienų, ger
damas . tik vandenį, ir laimėjo

Ir “so- lažybas. Po tokio rizikingo 
bandymo jis liko visai sveikas. 
Italas Sukči savo valia kentėjo

'Jįuvo aštriausiai sekamas dak
tarų ir mokslininkų, tarp jų 
garsaus Romos fiziologo Lu- 
čiani. Po 3 savaičių badavimo 
Sukči buvo dar tiek budrus ir 
tvirtas, jog galėjo fechluoti. 
Yra aprašyta ir daugiau pana
šių didelio patvarumo pavyz
džių badaujant. Betgi visų tų 
įvykių toli gražu negalime lai
kyti taisykle, greičiau išskirti
niai. čia reikia turėti galvoje 
ne tik ypatingą individualų or
ganizmo patvarumą badaujant, 
bet ir ilgą pratinimąsi ir prisi
rengimą tokiam bandymui. Vi
dutiniškai žmogus, nepakenk
damas sveikatai, gali badauti 
21—22 dienas. Arkliai gali ba
dauti, jei gauna pakankamai 
gerti, nuo 8 iki 15 dienų. Mės
ėdžiai gyvuliai tokiose sąlygos? 
pakenčia badą ilgiau už žol-

Bet nuo- 
stlprumas

badauti lig 60 dienų. Aprašyti 
dargi atsitikimai, kur šunys iš
būdavę 103—117 dienų. Varlės, 
gyvatės ir vėžliai gali gyventi 
be maisto patogiose 
po kelius metus.

Visai nevalgydamas 
pirmas dienas kenčia
kį, kuris pamažu • darosi 
stipresnis ir stipresnis. Iš pra-

• tik pradeda reikštis, jis nesu
daro jokių ypatingai nemalo
nių pojūčių, šalia norėjimo 
valgyti, kurs vis primygtiniau 
kankina, žmogus junta tik gau
sesnį seilių tekėjimą į burną, o 
taip pat silpną kutenantį arba 
maudžiantį skausmą skilvio 
srityje, kuris pareina nuo pra
sidedančio susitraukimo skilvio 
ir laibosios žarnos pradžios 
raumeninės sienelės, 
latos alkio jutimo 
auga ir įgyja vis
atspalvio. Visos mintys, visi 
troškimai krypsta į vieną vietą 
ir susikaupia į vieną punktą — 
valgį. Tuo pat metu vis sunkes
ni darosi ir pojūčiai skilvio sri
tyje. Ten prasideda nemalonus, 
aštrus paristaltiniai žarnų judė
jimai, “gurkia” pilvas dėl žar
nų dujų vietos mainymo, šie 
pojūčiai ilgainiui taip įvargina 
žmogų, jog painia noras bet 
kokiomis priemonėmis sulaiky
ti tai, pavyzdžiui, suveržiant 
pilvą diržu.

įdomu, kad, kaip sutartinai 
liudija žmonės, savo valia arba

mą ir negalę. Kažin koks “vi- 
duojės tuštybės” ir valios nu- 
stojimo jausmas apima ir pri
pildo visą kūną. Hamsuno ro
mane “Badas”, kur geriausiai 
atvaizduoti bado jausmai, svar- 
biausis veikėjas gana tiksliai ir 
vaizdžiai apibrėžia šią būseną. 
“Aš pastebėjau, — sako jis, — 
kad jeigu aš ilgą laiką kenčiu 
badą, tai mano sniegenos lyg 
ir išsisunkia po lašą, ir mano 
galva visai ištuštėja. Ji paleng
voj a, lyg jos visai nebebūtų, ir 
aš nebejaučiu jos sunkumo ant 
pečių, ir man atrodo, kad aš 
riju savo plačiai atmerktomis 
akimis kiekvieną, į ką tik pa
žiūriu.”

(Bus daugiau)

kančios būdavę ypatingai sun
kios ir vos pakeliamos tik pir
mą laiką, o paskui ne tiek su-

N < jpriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir tai apsirūpinęs. Statyki
te, remi ntuokite ir įsigykite na
mus pag 11 musų ilgamečio iš
mokėjime planus. Taupykite ir 
paskolas mkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vfe%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
žmogus mazedavę, bet nykdavę daugy- 

aštrų al įbėj kitų, pašalinių pojūčių. Ait- 
vis rus, kutenąs alkio jut nias pa

mažu gęsta, ir žmogus jaučia 
kada alkio jutimas dar įtik bendrą nusilpimą, su glebi-

LINOLEUM Paklojant. DYKAI

CARPETS

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime O E nfl nnn f|f| 

ATSARGOS FONDĄ Virš w3UU|UUUiUU
s
š
I
Ss
š Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
I Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
= dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

KDERU.SSTOGS-‘and —
LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres. p
4192 Archer Avenue
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Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj ų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

' Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

gT. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CA N AL 8500

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

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

Visų Išdirbysčių. 
LAIPTAMS KARPETAS

Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 
vakarais.

BLETSTEIN 
4957 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. YARDS 5015.

Modern 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—

. fui ■ ■ yy ■

save
U < - PIRKITE TIESIO- 
r GIAI ’R STJTAU-
\ PYKITE

PAŽIŪRĖKIT
Į SAVO DANTIS— 

VISI TAI DARO. 
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

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

Dailiausios Dantų $Q .50
Plokštelės Kiekv. **

iv
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos i 3 valandas 

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

SATISFACTION
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

AMCRICA’S liRGEST 
SEllING BRAND^.S
-a.1 :j : L- ■ 1 Ogi

KRAFT FRENCH 
DRESSING

Garsinkitės “N-nose”
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Lietuva, gal būt, nebadaus
Visi žino, kad per Lietuvą perėjo karo audra ir kad 

dabar Lietuva yra okupuota vokiečių. Ją valdo nacių 
“Gestapo” ir prisišlieję prie jos voldemarininkai bei “ak
tyvistai”. Bet ekonominiu atžvilgiu Lietuvos padėtis kol- 
kas dar nėra desperatiška.

Tik-ką gauta iš Europos žinia, kuri yra įdėta kitoje 
vietoje šiame “Naujienų” numeryje, sako, kad “ūkiškai 
kraštas beveik visiškai nenukentėjęs nuo karo; derlius 
Puikus; fabrikai visi čielybėje ir daug jų dirba.”

Žmonių nuotaika esanti “labai gera”, nes, mat, jau 
vėl visi gali vaikščioti “su švariomis apikaklėmis ir skry
bėlėmis”. Prie bolševikų, jeigu žmogus užsidėdavo švarią 
apikaklę, tai Stalino žvalgybininkai tuojau jį imdavo sek
ti, kaip “buržujų”.

Svarbiausia tačiau tai — ne skrybėlės ir apikaklės, 
o duona ir darbas. Jeigu fabrikai dirba ir laukuose ja
vai gerai užderėjo, tai žmonės bent nekęs bado.

Toliau, žinoma, gali dar visaip atsitikti. Kuomet Vo
kietijai pritruks maisto, tai ji stengsis kiek galint dau
giau duonos ir mėsos išplėšti iš Lietuvos ūkininkų.

Anglai netiki Maskvos pasigyrimais b

giausia pasidėkojant papos nuncijų įstangoms, ta fa
šistų agresija Etiopijoje nebuvo sulaikyta.

Vatikanas viešai rodė savo užuojautą ir Ispanijos 
fašistams, kuomet jie sukilo prieš teisėtą respublikos val
džią ir per du su puse metų vedė kąrą, gaudami pagal
bą iš italų ir vokiečių. Dabar tie Ispanijos fašistai atvi
rai demonstruoja savo simpatijas naciams.

Bet kuomet Vatikanas yra prašomas padėti demo
kratijoms, kovojančioms prieš Hitlerį, tai jam “bažny
čios doktrinos” neleidžia! Ar ne vienpusiškai tos doktri
nos yra aiškinamos?

SUSPENDAVO “RAUDO
NĄ” MOKYTOJĄ

gas”. Bet popiežius tokį pareiš
kimą atsisakė duoti.

Apie tai telefonu iš Romos 
praneša vienas Amerikos kores
pondentas. Prezidentas Roosc- 
veltas, sako jisai, buvo parašęs 
popiežiui ilgą laišką su visokiais 
diplomatiniais komplimentais, 
tarp kitko prižadėdamas jam 
pavartoti visut savo įtaką, kad 
Rusijoje butų atsteigta “religi
jos laisvė”. Kartu Rooseveltas 
kvietė popiežių parodyti savo 
solidarumą su demokratijomis, 
pareiškiant, kad jų kova prieš 
hitlerišką Vokietiją yra “teisin
gas karas”.

Į Roosevelto laišką popiežius 
atsakė dar ilgesniu laišku, pil
nu komplimentų ir nuoširdžių 

| žodžių Amerikos prezidento ir

KORESPONDENCIJOS
New Haven, Conn

Sovietų karo vadovybė ir Stalino “burna” Lozovskis 
skelbia didžiausius Raudonosios armijos pasisekimus. 
Centro fronte ji sunaikinusi du trečdaliu nacių kareivių 
tose divizijose, kurios veikė rytuose nuo Smolensko; už
mušė, sužeidė arba suėmė 20,000 nacių; sudaužė arba pa
ėmė 500 tankų, 1,525 sunkvežimius, 195 lėktuvus ir t.t. 
Šiaurės ir pietų frontuose raudonarmiečiai visur vokie
čius atmuša, padarydami jiems didelių nuostolių, o vie
tomis ir nustumi^ juos toli algai.

Bet anglai šitais bolševikų komunikatais, matyt, ne
tiki. Telegrama iš Londono sako, kad tenai gautos iš ry
tų fronto žinios sukėlė didelį nerimą ir susirūpinimą. 
Anglai jaučia, kad sovietų karo jėgos atsidūrė labai kri- 
tingoje padėtyje. Naciai eina priekyn, kad ir palengva, 
bet nesulaikomai, Murmansko srityje (pačioje šiaurėje); 
jie laimi/nors ir brangia kaina, Leningrado apielinkėse; 
jie pasivarė toli nuo Černigovo į piet-ryčius ir gręsia už
nerti kilpą ne tik Kievui, bet ir visai Dono sričiai kartu 
su Doneco (“mažojo Dono”) baseinu, kuriame guli gar
sieji Ukrainos' antracito klodai; jie atkirto bolševikams 
sausumos kelią į Krymo pusiasalį, su didžiuoju sovietų 
uostu Sevastopolyje.

Londonas bijo, kad Rusijos armijas gali ištikti ka
tastrofa. O tikrų informacijų nei apie vokiečių nuosto
lius mūšiuose su rusais, nei apie Rusijos pajėgumą jisai 
neturi.

“Naujienos” aną dieną įspėjo skaitytojus, kad Mas
kvos optimistiškais pranešimais negalima atsidėti, ka
dangi ji triubija apie “pergales”, nepaduodama konkre
čių detalių. Stalino čebatų laižytojai, suprantama, tuojau 
mus už tai išplūdo. O dabar pasirodo, kad džiaugtis, iš 
tiesų, nebuvo ko.

Anglijos valdžia sako, kad Rusiją gali išgelbėti nuo 
katastrofos tiktai milžiniško masto pagalba iš Ameri
kos — tokia didelė pagalba, kaip Niagaros krioklys! Bet 
ar tas “krioklys” gali Rusiją laiku pasiekti?

Susirupinus yra ne tiktai Anglija, bet ir Amerika. 
Nes jeigu rusų armijos sugriūtų, tai Jungtinės Valstybės 
butų priverstos siųsti savo kariuomenę į karo frontą. 
Apie tai šiandien nebėra jokios abejonės.

New York’o Miesto Kolegijos 
prezidentas suspendavo instruk
torių Francis J. Thompson, ku
rį legislaturos komitetas apkal
tino nederama mokytojui elg
sena ir apsileidimu savo parei
gose.

Tai yra jau dvidešiintj-aštun- 
tas Miesto Kolegijos mokytojas, 
netekęs vietos rezultate tyrinė
jimo komunistų veikimo kole
gijoje.

Legislaturos paskirtas tyrinė
jimo komitetas surado1, kad 
Francis J. Thompson trukdė 
komiteto darbą, “sąmoningai ir 
pikta valia duodamas neteisin
gus ir išsisukinėjančius parody
mus”. Vienas kolegijos moky
tojas pasakė, kad Thompson 
esąs komunistų partijos narys 
ir kartu su kitais 27 mokyto
jais ir studentais skleidžia bol
ševikišką propagandą kolegijo
je. Bet kuomet tyrinėtojai ėmė 
jį klausinėti, ar jisai esąs ko
munistas, tai jisai užsigynė. Ko
mitetas mano, kad tas užsigyni- 
mas buvo melagingas.

LAISVA ŠVEICARŲ 
RESPUBLIKA

Etiopijos karo metu taip nebuvo
Popiežius atsisakė paremti savo žodžiu demokratijų 

kovą prieš Hitlerį. Jo teorija yra tokia, kad katalikų baž
nyčios doktrinų atžvilgiu “teisingo karo” nėra.

Bet kuomet Italija buvo užpuolusi Etiopiją, Vatika
nas tokio nusistatymo nesilaikė. Italijos vyskupai ir ku
nigai tuomet laikė pamaldas už fašistų pergalę ir. laimi
na italų ginklus. Jie nebūtų galėję to daryti be popie
žiaus sutikimo.

Kuomet Tautų Sąjunga paskelbė “sankcijas” prieš 
Italiją — už tai, kad ji sulaužė savo prižadus, kaipo Tau
tų Sąjungos narys, Vatikano diplomatiniai atstovai darė 
ką galėdami, kad sankcijos nebūtų vykdomos; ir dau-

Šiemet sukako 650 metų, kai 
buvo įsteigta šveicarų Konfe
deracija. 1^91 m. rugpiučio 1 
d. susirinko RuetlL kaimelyje 
prie Luzerno ežero keletas šim
tų ūkininkų, kuriuos buvo iš
rinkę savo atstovais Uri, 
Schwyz ir Nidwalden (Unter- 
walden) distriktų gyventojai, ir ! 
tenai jie iškilmingai prisiekė 
bendromis jėgomis gintis nuo 
“žemvaldžių bajorų šiaurėje”. 
Tokiu budu buvo įsteigta Ne
priklausoma Šveicarija.

Per šimtmečius savo nepri
klausomo gyvenimo Šveicarija 
pergyveno daug kovų su išori
niais priešais ir aštrių vidujinių 
konfliktų. Tos kovos paliko ryš
kių žymių šveicarų bude, tra
dicijose ir istorijoje. Bet iki 
šios dienos ji yra laisva respu
blika. Šveicarija šiandien susi
deda iš 22 mažų valstybėlių, 
“kantonų”, susijungusių federa
cijos ryšiais. Jos gyventojai yra 
ne vienos tautinės kilmės ir ne 
vienos religijos. Šveicarija yra 
apgyventa vokiečių, franeuzų ir 
italų (yra ir neskaitlinga roma
niškos kilmės grupė). Kai ku
rių Šveicarijos kantonų gyven
tojai yra daugumoje liuteronai, 
kitų — katalikai, trečių — kal
vinistai; yra tenai ir “senkata- 
likų” (katalikų, kurie nepripa
žįsta popiežiaus), žydų ir t.t. 
Bet šitos skirtingos tautybės ir 
religijos netrukdo šveicarams 
jaustis, kad jų kraštas yra jįj 
visų bendra tėvynė. Nė viena 
tautinė arba religinė mažuma 
nėra prispausta, ir Šveicarija 
neieško išplėsti savo teritorijos 
kurios nors tautos lėšomis. Kaip 
vienas Anglijos rašytojas paste
bėjo,—

“Šveicarija, kaip mes pa
žįstame ją šiandien, yra gy
vas įrodymas to, kad valsty
bingumai anaiptol nereiškia 
rasės arba kalbos vienodu
mo.”

✓

Dabartinėje Europoje Šveica
rijos padėtis yra kebli. Iš visų 
pusių ji yra apsupta totalitari
nių valstybių teritorijomis. Voi-

kieti jos naciai ir Italijos f ašis- 
tai nuolatos jai grasina, protes- Į Amer-kos žmonių adresu. Jisai 
tuodami prieš nepalankų dikta
toriams Šveicarijos spaudos nu
sistatymą. Jie reikalauja, kad I Maskvą? kad sovietų 
Šveicarija Įiutų jiems neutra- pripažintų laisvę religijai, bet 
liška , t. y. kad ji vokiečių ir j<aro klausimu popiežius nesu- 
italų nekritikuotų. Bet Šveicari-L.j|<o pasisakyti už demokratijų 
jos laikraščiai neslepia to fak- pUSę 
to, kad šios laisvės respublikos Popiežiaus pasiteisinimas esąs 
gyventojai simpatizuoja demo- . 
kratijoms, o nei diktatūroms.

“Kad griežtai teoretiniu 
doktrinos pagrindu tokio 
daikto, kaip ‘teisingas karas’, 

“Naujienose” vakar buvo nu-l nėra, ir kad Vatikanas todėl 
rodyta, kad visų totalitarinių negali čia pareikšti jokio nu- 
diktaturų propaganda yra pa- sistatymo.
remta melu. Meluodami gi, na- Korespondentas praneša, kad 
ciai fašistai ir bolševikai laiko- Roosevelto pasiuntinio misija 
si taisyklės, kad meluoti reikia Vatikane pasibaigė. Mr. Taylor 
drąsiai ir kartoti savo melą Lr jo žmona penktadienį nuėjo 
kaip galint dažniau. Mes pašte-| pas popiežių atsisveikinti, 
bėjome, kad šitos totalitarinės 
propagandos taisyklės uoliai lai
kosi ir lietuviški Maskvos pa
kalikai.

Aiškiausią patvirtinimą ši
tiems musų žodžiams duoda 
Brooklyn’o bimbininkų orga
nas. Dviejų špaltų editoriale ji
sai vadina “Naujienas” “prohib 
lerišku” laikraščiu; ir kaipo ar
gumentą šitam savo begėdis-. .... ••? . ,. .. . , (Specialiai “Naujienoms )kam melui paremti, jisai paduo
da tą faktą, kad “Naujienos” Kame nors Europoje, rugpiu- 
deda siunčiamas iš Berlyno ar- čio 12 d. — (Laiškas, atėjęs per 
ba per Berlyną žinias. | Lisaboną, Portugaliją) Lietuvo

je padętis tokia: ūkiškai kraš
tas beveik,visiškai nenukentėjęs 
nuo vokiečių-rusų karo; derlius 
puikus; fabrikai visi čielybėje 
ir daug jų dirba.

Gyvenimas grįžta į norma
lias vėžes, kiek bendrai tai bus 
įmanoma. Žuvusios be žinios, į 
Rusiją išvežtos inteligentijos 
priskaitoma iki 30,000.

Glovackas — žinomas Lietu
vos Užsienių Reikalų Ministeri
jos įstaigų likvidatorius ir bol
ševikiškas komisaras — kur ten 
tarp Zarasų ir Utenos naktį 
(matyt, bebėgant) kokio tai 
raudonarmeičio buvo nušautas. 
(Žinią apie Pijaus Glovacko nu
šovimą pranešė “Naujienoms” 
jau pirmiau, rugsėjo1 11 d., Dr. 
Pr. Ancevičius. — “N.” Red.)

Politiškai Lietuva yra oku
puotas kraštas. Ar taip ir liks, 
tuo tarpu dar sunku spręsti, kol 
karas su Rusija tik įpusėjęs. Y- 
ra nuomonių, kad toks stovis 
pasikeis iki Lietuvos savystovu- 
mo laipsnio. Aš nepriklausau 
prie šios nuomonės atstovų. 
(Matyt, kad tie, kurie tikėjosi 
iš Hitlerio ginklo “išvadavimo” 
Lietuvai, dar vis negali atsiža
dėti tos vilties ir bando save 
ir kitus raminti. Bet laiško au
torius tokiais sapnais savęs ne
apgaudinėja. — “N.” Red.)

Lietuviai pabėgėliai pamažu 
jau pradeda grįžti Lietuvon; 
bendro leidimo dar nėra. Nuo
taika Lietuvoje labai gera. Jau 
vėl visi vaikščioja su švariomis 
apikaklėmis ir skrybėlėmis.

padėkojo Rooseveltui už jo pri
žadėjimą daryti spaudimą į 

į valdžia 
bet

“PAGAL TAISYKLĘ”

Visi bolševikiški glušai, neiš- 
imant Bimbos ir Andrulio, ži
no, kad ’ kiekvienas Amerikos 
laikraštis, kuris stengiasi pain
formuoti publiką, deda telegra- 

> mas, radiogramas ir korespon
dencijas iš Berlyno, — nes ki
tokio budė' patirti apie tai, kas 
dedasi Vokietijoje ir vokiečių 
kontroliuojamose šalyse beveik 
nėra, 
kasdien

< “Times’
Times”, Chicagos “Daily News” 
ir šimtuose kitų laikraščių, ku- 

1 rie yra griežčiausiai nusistatę 
prieš Hitlerį ir hitlerizmą.

Laikraščio nusistatymas pri
klauso ne nuo to, kokios yra 
žinios, kurias jisai spausdina, 
arba kokiais keliais tos žinios 
ateina, bet nuo to kaip jisai tas 
žinias komentuoja.

Komentuodamos žinias apie 
Lietuvą, nežiūrint ar jas atsiun
čia Dr. Ancevičius, ar jos kito
kiais budais mus pasiekia, 
“Naujienos” visuomet pabrėžia, 
kad Lietuva ne laisvę įgijo po 
vokiečių okupacija, bet pateko 
po nauju okupantų jungu.

Bimbos, Andruliui ir kiti bol
ševikiški šarlatanai tatai žino, 
o bet gi jie per akis kartoja ir 
kartoja savo melą, kad “Nau
jienos” esančios “pro-hitleriŠ- 
kos.”

Jie elgiasi pagal totalitariškos 
propagandos taisyklę: drąsiai 
meluok ir nuolatos kartok sa- 

: vo melą — tuomet atsiras dur
nių, kurie tavo melą priims už 
tiesą!

Pranešimai iš Berlyno 
telpa New York’o 

”, Chicagos “Daily

VATIKANAS SĖDI ANT 
“TVOROS”

Prezidentasj Rooseveltas skau
džiai nusivylė popiežium. Jisai 
pasiuntė į Vatikaną savo asme
ninį pasiuntinį, Myrori C. Tay- 
lor, Su laišku pas Pių XII, no
rėdamas gauti katalikų, bažny
čios galvos pareiškimą, kad ka
ras prieš Hitlerį yra

Padėtis
Lietuvoje

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
“teisin-Inos garsinasi “NAUJIENOSE”

CONN. VALSTIJOS LIET. MO
KYKLŲ MOKINIŲ EKSKUR

SIJOS ĮSPŪDŽIAI
SLA IV Apskrityje Lietuviškos 

Mokyklos Veikia, šį Rudenį 
Pradėsią 5-jį Mokslo Sezoną. 
SLA Mokyklą Mokinią Eks
kursija Ant Marią Krantelio 
Paliko Malonius Įspūdžius.
Rugsėjo 14 d. sekmadienį, čia 

įvyko pirmu kartu SLA mokyk
lų naudai labai įspūdinga gegu
žinė, kuri paliko malonius įspū
džius. ši gegužinė buvo sureng
ta SLA Liet. Kalbos Kursų K- 
to iniciatyva, rengimo reikalais 
rūpinosi bei gegužinėje visą 
svečiams patarnavimą suteikė 
gerb. SLA veikėjai, mokyklų 
komiteto nariai, būtent, gerb. 
M. J. Vokietaitis, broliai Kripai- 
tis, Gailiunas, Zimkus, taipgi, 
gerb. sesutės veikėjos: Zirnkie- 
nė, Kripaitienė ir Gailiunienč; 
šiems veikėjams į pagalbą atė
jo gerb. Kvaraciejus, Čeponis, 
Trečiokas ir Trečiokienė ir kiti 
SLA darbuotojai. Pasekmės bu
vo neblogos nepaisant to, kad 
buvo gegužinės Waterbury, Mc- 
ridene, New Britaine ir Hart
forde bei kitose lietuvių koloni
jose. Už šitą gegužinę garbė ir 
padėka priklauso 
New Haveno SLA 
kėjams.

Kadangi buvo 
rengiama mokyklų naudai, ta
tai daug ir jaunimo buvo, su
važiavo mokiniai ir jųjų tėvai, 
visas kadras SLA lietuviškų 
mokyklų mokytojų, labai daug 
inteligentijos ir visuomenės vei
kėjų ir ant marių kranto gra
žiame p. Morkūno kurorte visi 
linksmai dienelę praleido ir pa
sigėrėjo gražiomis šio kurorto 
apielinkėmis ir pajūrio gražiu 
oru, pašoko Paviljone, kiti pa- 
baliavojo, bufete prie baro, ar
ba atviram kurorto sode po me
džiais, gi apie 5-lą vai. vak. Pa
viljone antru kartu Conn. vals
tijos lietuviai turėjo progą pa
matyti lietuviškų mokyklų auk
lėjamo jaunimo menišką pro
gramą, kurį išpildė New Britai- 
no mokyklos mokinių mergai
čių choras (aukštosios mokyk
los studentės) dainininkės, ku
rios lankė SLA liet, mokyklą 
per keturis metus New Britai
ne.

Programą atidarė mokyklų 
k-to vice-pirm. p. M. J. Vokie
taitis, tardamas keletą žodžių 
per garsiakalbį į susirinkusią 
visuomenę, ir programo vedėju 
perstatė jauną, gabų inteligen
tą, mokytoją p. Joną Poškų, Jr., 
kuris gražia lietuviška kalba, ir 
atatinkama tema taręs keletą 
žodžių, perstatė jaunas daini
ninkes choristes ir jųjų moky
toją p-lę Marytę Čeponytę. Gra
žiai susirikiavęs mergaičių cho
ras sudainavo Amerikos hyfnną, 
keletą lietuviškų liaudies daine
lių ir žavėjo visus klausytojus 
savo talentais ir išsilavinimu.

Gerb. p. Poškus pakvietė SLA 
4-to Apskr. Pirm. p. J. Marčiu
lionį, kuris pasakė trumpą, pft- 
ttrijo lingę gražią kalbą išreikš 
dainas savo džiaugsmą SLA 
mokyklų davinius matydamas, 
palinkėjo lietuviams tėvams ir 
jaunimui naudotis SLA lietuviš
koms mokykloms. Antru kalbė
toju buvo perstatytas SLA rtio- 

i tykių sieigėjias, vedėjas, mokyk
lų k-to Pirm. Walter M. Chase 
(Čekanauskas), kuris savo kal
boje vaizdžiai apibudino lietu
viškų mokyklų reikalingumą ir 
naudingumą imnsų jaunimui. 
Savo kalbos įžangoje jis pareiš
kė: “Lietuviais mes esam gimę, 
lietuviais norime ir būt; tą gar
bę gavome užgimę, tad nepriva
lom leist jai žūt Iš šių žodžių 
Lietuvos poeto parašytų, brolio 
Chase kalbos tema buvo, lietu
vystės palaikymo reikalais. Kaip

dainininkes, taip jauną Ne\v 
llaveno SLA mokyklos mokini 
Arnaldą Vokietaiti solistą mu
ziką, taip ir kalbėtojus publika 
palydėjo gausiais aplodismen
tais. Choristes programą baigė, 
sudainuodamos Liet, hymną, 
Lietuva tėvynė musų; gegužinė 
buvo filmuojama.

žodžiu, ši mokinių ekskursi
ja, įspūdinga gegužinė ant ju
ros krantelio, buvo neapsako
mai maloni ir paliko malonius 
įspūdžius visiems, kurie dalyva
vo. Čia pirmu kartu tokia įspū
dinga gegužinė buvo— pareiškė 
kurorto sav. p. Morkūnas, be
sigėrėdamas lietuviško jaunimo 
skaičium ir lietuviška nuotaika, 
gražia lietuviška kalba studen
tų. dis malonus faktas aiškiai 
rodo lietuviams tėvams lietu
viškos mokyklos naudą ir rei
kalingumą ir kartu davė rimtą 
supratimą apie Susivienijimo 
organizacijos kultūrišką veika
lą Amerikos lietuvių ir jauno
sios kartos labui.

“N.” Reporteris M.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paleisti šacho asme 

niški priešai
daugiausia 

nariams vei-

ši gegužine

TEHERANAS, Iranas, rūgs. 
17 d. — Išbėgus Persijos ša
chui iš sostinės, tapo paleistas 
iš kalėjimo buvęs krašto apsau
gos ministeris ir kiti asmeniš
ki šacho priešai.

Visi Irano kariuomenes lėk
tuvai išskrido j krašto vidų, 
kai pradėjo artėti sovietų ir bri
tų kariuomenė.

Legionieriai palaiko 
Rooseveltą

M1LWAUKEE, Wis., rūgs. 18 
/Amerikos••legionierių kon • 

vencija atmetė . rezoliuciją, ku
ri neženkliai kritikavo preziden
to užsienio politiką.

Legionieriai pareiškė, kad jie 
visame palaiko Rooseveltą.

Ateinantiems metams legio
nas išrinko savo prezidentu 
Lynn Stambaugh, iš Fargo mie-

Pacifike ieškomas 
nacių piratas

WASHINGTON, I). C, rūgs. 
18 d. — Laivyno departamen
tas skelbia, kad Amerikos karo 
laivai Galapagos vandenyse ieš
ko pasirodžiusio nacių pirato, 
kuris užpuola prekybinius lai
vus.

Prieš keletą mėnesių 
admirolas Raeder 
Amerikos laivynui 
šaudyti į kanvojų 
vus, bet Amerikos 
kreipia į dėmesio.

Knox 
ke dar 
to.

nacių 
pagrasino 

ir prižadėjo 
lydinčius lai- 
laivynas ne-

pareiškė, 
neįvyko jokio

kad Atlanti-
R.cidea-

Nešėjų ir statybininkų kon
vencija St. Louis mieste išrin
ko savo sekretorium Moreschi.

— Kanados laikraščiai tvir
tina, kad britų policija atradu
si 20 paslėptų aerodromų, ku
riuos buvo paruošę penktos ko- 

,k>nos agentai.
— Nacių ambasadorius Ther- 

mann pareiškė, kad jis neišva
žiuosiąs, kol Ribbentrop jam 
neįsakysiąs, nežiūrint į Argen
tinos parlamento nutarimą iš- 

■ mest i nacių agentą.
— Šveicarijoj turima žinių, 

kad Hitleris rengiasi naudoti 
bulgarų kariuomenę kovoje 
prieš sovietus.

— Turkų valdžios sluoksniai 
patyrė, kad naciai sutraukė 8 
divizijas prie turkų sienos Bul
garijos ir Graikijos pasienyje.

t
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Andriejus Upits

Žiedo Perlas
Fogcliui mirė žmona. Laidotu
vių apeigas atlikti sutiko jau
nesnis jo amato brolis Ričardas 
Krauze, pastoriaująs čia pat 
Grintalėj. Ringsdorfo pastonus 
buvo jam labai dėkingas už to
kią malonią pagalbą.

Nuoširdžiai jis spaude savo 
amato broliui ranką.

—Tegul tau atlygina dievas 
už tai, mielas Ričardai. Tu ne
žinai, su kokiu dideliu vargu aš 
pats bučiau tai atlikęs. Aš net 
nežinau, ar man butų užtekę 
jėgų tai padaryti.

Grintalės pastorius taip pat 
nuoširdžiai kratė jam ištiestą 
ranką.

—Ak, apie tai nėra ko nė kal
bėti ! Laime mes galime džiaug
tis vieni patys, bet nelaimėje 
turim padėti vienas kitam —• 
tai juk pirmoji kiekvieno krikš
čionies pareiga.

Ponia Korstienė, kuri stovėjo 
čia pat, lingavo balta Šeiminin-

sakė:
—Ponas pastorius per daug 

dedasi tai į Širdį. Šiandien jau 
ketvirta diena, kai aš visai be 
reikalo verdu pietus. Aš neži
nau, kuo ponas pastorius ir bc-

savaitę, patį ponų reikės vežti 
į ligoninę.

Grintalės pastorius uždėjo

Truputis laiko — aš manau ko
kia savaitė...

—Stipri malda yra geriausia 
parama visokiose bėdose. Pra
bėga dienos ir savaitės, bet yra 
vienas, kas lieka drauge su mu
mis per amžių amžius, žmogaus 
amžius trumpas, kaip žiedų la
pai, kaip rasos lašeliai, žmogus 
palieka mus, kad...

Ringsdorfo pastorius jį per
kirto.

—Dovanok man, Ričardai. Aš 
esu labai išsiblaškęs — man 
reikalinga susikaupti. Tų pus
valandį aš noriu praleisti vie
nas.

Nelaukdamas, kol bičiulis ką 
nors atsakys į tai, jis įėjo mie- 
gamajin. Likusis buvo truputį 
įžeistas. Tai ką jis norėjo pasa
kyti, buvo dalis pamokslo, kurį 
jis šiandien sakys ant kapų ir 
kurį jis buvo gerai paruošęs ir 
paskyręs tiesiog nelaimės ištik
tam savo bičiuliui suraminti.

—Ponas pastorius iš tikrųjų 
tatai imasi per daug į širdį.

Ponia Korstienė pagelbėjo 
jam užsivilkti kamžų ant pilvo 
švarko. Tuo tarpu ji kalbėjo 
visiškai patylom, kad jos žo
džių negirdėtų anas 
majame.

—Ak, jus visiškai 
sivaizduoti, ponas
Aš juo taip rūpinuos. Gerbia
moji ponia daugiau kaip metus 
gulėjo ligoninėje. Tatai juk ne
atsitiko taip nejučiomis. Net ir 
ji pati to tikėjosi — mes ir po
nas pastorius dažnai apie tai su 
ja pačia kalbėjom.

—Ja, gerbiamoji ponia numi
nė kaip tikra krikščionė, 
taikinusi ir su dievu ir su 
nėmis. Ir ponui pastoriui 
tų labiau susivaldyti. Per
lis prisirišimas prie mirusios

ten miega-

negalite į- 
pastoriau!

Prieteliau, nepasiduok taip 
labai savo kančioms. Neleisk 
nelaimei nugalėti save. Su die
vo parama visa tai išlaikysi.

Prietelius, sutikdamas su jo 
žodžiais, palingavo galva, tačiau 
pasisuko taip, kad bičiulio ran
ka nuslydo nuo jo peties.

—Aš manau tai išlaikyti. Bet, 
matote, tam reikalinga laikoA

susi- 
žmo- 
rcik- 
dide-
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SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- STOK'!?!?! 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLKGAITIS
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
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Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Motormonas G. G. Wall ir du keleiviai kantriai tau- 

* I

gia iki atsiras elektros, kad gatvėkaris galėtų kursuoti, 
po to, kai Kansas City, Mo. elektros stoties darbininkai 
sustreikavo ir sustabdė jėgos teikimų. Visas miestas 
išbuvo apie keturias valandas be elektros.

gali neigiamai paveikti parapi
joms. Mes turime mielai priim
ti ne tiktai visą tų gera, kurį 
teikia Dievas, bet ir tuos kry
žius, kuriuos jis kartais mums 
uždeda.

—Visiškai taip, visiškai taip, 
ponas pastoriau. Jus šnekate vi
siškai tensingai. Tiktai gerbia
mųjų ponia negalima taip leng
vai užmiršti. Ji buvo tokia ge
ra.

Išlyginusi kamžos rankovės 
raukšles, ponia Korstienė nusi
šluostė akis.

—Dvidešimt 
aš čia ir nesu 
žodžio. Ta jos

metų išgyvenau

liga buvo, ma
tyt, įsisenėjusi, todėl ji visų lai
kų atrodė tokia 'tyli ir liūdna. 
Ir ponas pastorius jų taip my-

NNB3I

Mes parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą malevos,. varnišų, šelakų ir 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTA1YMAS VISOJ CHICAGOJ

—Tai buvo jo pareiga, ponia.
—Tų ir aš sakau. Bet aš ma

nau, kad čia butą kažko dau
giau, negu pareigos. Jie gyveno 
taip, tartum butų susituokę, tik 
pneš pusmetį. Bet praeita ru
denį sukako trisdešimt dveji 
metai jų bendro gyvenimo —

tai pono kunigavimo.

nas pastoriau, kaip tai buvo y- 
patinga.

Krauzė apsižvalgė, 
tiktai visai mažas 
pakabintas ant sie
jo visiškai pakako

metus, ir aš esu visa dvidešim
timi už jį jaunesnis. Be to, pa
skutiniųjų studijų metu jis taip 
daug man pagelbėjo. Net ir vie
tų Grintalėj jis man išrūpino—• 
jis turi gerų santykių su kon
sistorija.

—Tačiau jus vis dėlto tai pa
darykit, ponas pastoriau. Jis 
neturi čia nė vieno sau arti
mesnio žmogaus. ' •

—Hm,... tatai truputį keista. 
Jis yra giliai išmokslintas žmo
gus. Pasiklausyti 
teologų draugijoj 
storių atvažiuoja 
krašto užkampių.
jis neturi, tU‘i teisybė. Man iat- 
rodo, to prįežastimi tam tikra 
prasme bus ..perdaug drąsios jo 
pažiūros kai.(kuriais itin svar
biais bažnyčįos klausimais. A- 
pie tai net buvo rašyta musų

jo paskaitų 
daugelis pa- 
iš toliausiu 
Bet draugų

pačiam šitos jo pažiūros... Mu
sų tikybos lėyas Martynas Liu
teris, manau, vis dėlto, tur būt, 
buvo truputį išmintingesnis, ne-

rius, kuris neturi net daktaro 
laipsn.o... Prašau, paduokite 
man kepurę. Dėkų. — Ar teisy
bė, kad jus nesate nieko pakvie-

Tel. CANal 5063

COPft. h»*o, NEEDLECRAFT SERVICE, (NC

L KITCHEN TOVVELS PATTERN .. 2704J
No. 2704—Virtuvei išsiuvinėti šluostukai.

Sako, gerbiamoje 
su juo kažkodėl 
tada, kai ji teke-

iš

po
li et

No. 2704NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St.. Chleago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Čia tebuvo 
veidrodėlis, 
uos, bet ir 
patikrinti savo kunigiškų rūbų 
tvarkai.

—-Perdaug didelis prisiriši
mas prie šios žemės dalpkų no
ta geras. Mes visuomet turim 
būti pasiruošę, nes nežinom, 
kurių valandų mus pačius ar 
musų artimuosius pašauks 
čia.

-t—Pakalbėkit jus su juo, 
nas pastoriau. Aš kartais
pradedu bijoti, kad neatsitikti] . 
kas bloga. Visas šias dienas jis 
liesiog neatsitraukia nuo kars
to, šiandien rytą tiktai saulei 
tekant parėjo namo. Ir jei jų.s 
dabar žvilgterėtumėt pro tas 
duris — jus tikrai pamatytu
mėt jį laikant savo rankose po
nios siuvinių krepšelį ar kuria 
nots iš to daugelio knygų, ku
rias ji skaitydavo. Visus verles- 

inftts ponios daiktus jis uždarė 
spintoje ir nė vieno ten neįlei- 
clžia. Bukite toks geras ir pa
kalbėkite su- juo.

Ji padavė kietai suprosuota 
apikaklę su dviem kryželiais ir 
padėjo pastoriui ją užsidėti. k 

—Dėkų, ponia. — Taip, aš 
esu nutaręs tai padaryti. Mes 
esame tolimi giminaičiai, ir tai 
yra mano pareiga. Tačiau tru
putį man bus nepatogu. Jis jau 
turi penkiasdešimt penkerius

I

—Ne vieno, išskyrus jus! Pa
manykite, net gerbiamosios po
nios broliui Berlyne jis nepa
siuntė žinios, 
ponia buvusi 
susipykusi — 
jusi už vyro.

—Aš žinau. Ponas von Baum- 
gar tonas yra technikos institu
to profesorius ir be to, labai 
turtingas. Jis, matyt, nė tikėtis 
nesitikėjo, kad jo sesuo ištekė
tų už kažkokio teologijos kan
didato, kuris tada net šios so
džiaus pastoriaus vietos dar ne
turėjo.. Tur hut, pati gerbiamo
ji ponia pageidavo, kad nebūtų 
pranešta jos broliui.

—Ne, (gerbiamoji ponia nieko 
nepageidavo. Kai mes paskuti
nįjį kartų aplankėme jų ligoni
nėje, ji tiktai šypsojosi. Ger
biamoji ponia visuomet šypso
davosi, kai jis ten būdavo ir lai-

vos gelumbinį beretų su bum- 
bulėliu viršugalvyje.

—Gerbiamajai poniai bus 
daug palydovų. Visa apylinkė 
gerbė jų.

Kai atėjo laikas vykti bažny
čion, miegamojo kambario du
ris teko gerokai pabaladoti, nes 
pasirodė, kad jos buvo užrakin
tos.

Pastorius Fogelis išėjo iš ten 
toks, tarytum, ką tik butų atli
kęs ilgų ir sunkią kelionę. Jo 
veidas buvo pageltęs, akys — 
tarytum, dar vis negalėtų nu
krypti į šalį nuo to, į ką visiš
kai neseniai buvo žiūrėjusios. 
Ponia Korstienė užvilko jam 
apsiaustų, kurio rankovė buvo 
perršta gedulo raište, padavė 
kepurę ir švarių nosinę. Jis da

jo mintys, matyt, buvo visiškai 
kitur. Gal būt, kad jis vis škai 
ir apie niekų negalvojo.

Kai jie išėjo sodžiaus gatvėn 
ir baltajame bokšte už upelio 
pradėjo skambinti varpai, pa
stoms Krauzė paklausė:

—Apie kų jus dabar galvoja
te, bičiuli?

Tas, tarytum pabudęs, per
braukė ranka sau per veidų.

—Man rodosi.., aš apie niekų 
negalvoju.

Grintalės pastorius vėl pa
kraipė galvų.

—Susikaupkite, prieteliau.

Jus turite juk parodyti parapi- 
jonims susivaldymo ir krikščio
niškos kantrybės pavyzdį.

Ringsdorfo pastorius stabte
lėjo ir plačiomis akimis pažvel
gė į savo draugų.

—Parodyti?... Ką aš turiu pa
rodyti?...

Pastorių Krauzę truputį nu
gąsdino toks netaktiškas klau
simas. Juk tai buvo ne tik vie
no Ringsdorfo pastoriaus asme
niškas dalykas. Visų parapijos 
ganytojų orumas gali nukentė
ti dėl jo vieno nesusivaldymo 
ir išsiblaškymo. Bet kų jis ga
li dabar taip skubiai padaryti, 
kad to neįvyktų? Jis parodė 
ranka į kalnelį.

—Girdit! Ir manasis Betge 
taip pat skambina Grintalėj. Jis 
sakė pradėsiąs skambinti lygiai 
pusė keturių. Mes turim pasku
bėti. žmones tikriausiai jau ko
kių valandų laukia musų.

Ir nuo Grintalės pusės pakal
nėn takeliu dar leidosi keletas 
moterų. Kadangi pastorius Fo- 
gelis sukdamasis susvirduliavo, 
Krauzė paėmė jį už rankos. Už
pakaly jų dievobaimingame at
stume, tyliai, savo ganytojo ne
laimę atjausdami, gausiu bure- 
iiu ėjo garbingieji Ringsdorfo 
ūkininkai. Jų akivaizdoj jyagel- 
bėti nelaimingam savo bičiuliui 
buvo visiškai tinkama.

(Bus daugiau)

insurance reik, pas
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
> Atstovas

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

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

Jei
Dr.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLES ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisomo bet ką. Atnaujinama bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PARIEDA 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

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

NO GEARS—NO OIL
’ 3 metų garantija.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• FOTOGRAFAS

mano drauge, — sakė ji. Aš ži
nau, kad turiu brolį, — sakė ji, 
— bet jau daugiau kaip dvide
šimt metų aš nesu jo mačiusi. 
Jei tu manai, kad dabar jis bu
tų reikalingas, kai aš daugiau 
jo nebematysiu... Aš tik norė
čiau, kad tu butum ten, kai už
bers mano kapų, — mes juk 
taip gerai gyvenom. Ir, gal būt, 
dar tie mažiukai, kurie ateida
vo pas mane, muzikos mokytis...

Ponia Korstienė vėl nusišluo
stė akis. Pastorius Krauzė ban
dė tvarkingai užsidėti ant gal-

Vardas

Adresas

Telefonas

1739 SO. HALSTED STREET

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER”

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais X (nėra 
prievolės):-

O Apšildymu
i l Plurnbmgu

Vardas

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

Adresas

Miestas

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

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

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus^

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS dnd LOAN ASSOCIATION.

MADŲ

INSURED

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fėderal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Wasbington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

QK OF PRITEMS
KAINA 15 CENTŲ

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

Valstija

I
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Detroito Lietuvių Žinios
>>■----------------------------------------------------------------------------------- - - - ■*

Anna Kaskas 
Duos Koncertą 
Detroite

Anna Kaskas, vienintele lietu
vaitė patekusi garsiosios Metro
politan Operos solistų eilėsna, 
koncertuos Detroite lapkričio 8 
d. Koncertų rengia Lietuvių Ka
talikų Federacijos skyrius ir jo 
pelnas skiriamas Lietuvos karo 
kentėtojams sušelpti. Jis įvyks 
Detroito Meno Instituto audito
rijoje.

Reikalingas Choro
V ėdė jas-Mokytojas

K. šalaviejus praneša, kad 
Detroito kolonijai reikalingas 
choro mokytojas — vedėjas. Jis 
turi mokėti skambinti pianą. 
Algos mokama 50 dolerių į mė
nesį. Svarbu, kad jis nebūtų 
komunistas. Susiinteresavę šio
mis pareigomis prašomi susi
siekti su K. šalaviejum, 3231 
Williams, Detroit Mich.

Dailės Chorui 
Vasara Buvo 
Sėkminga •

Pereitoji vasara buvo labai 
sėkminga Dailės chorui. Buvo 
surengta dvi ekskursijos ir du 
piknikai iš kurių liko apie 750 
dolerių pelno. Tai graži suma, 
kurią choras sunaudos organi
zacijos palaikymui.

Stiisono 
Prakalbos

LSS 116-ta kuopa rugsėjo 6 
d. įvykusiame susirinkime ap
svarstė iš Centralinio Komiteto 
prisiųstą laišką, kuriuo detroi- 
tiečiai raginami surengti pra
kalbas V. J. Stilsonui. Susirin
kimas atsižvelgdamas į tai, kad 
dabartiniu metu didžiuma veik
liųjų narių dirba naktimis, dėl 
ko prakalbos šiokiadienio va
kare butų sunku surengti, nu
tarė prašyti Gentralinį Komite
tą kalbėtojo maršrutą taip pa
tvarkyti, kad draugas Stilsonas 
Detroitan galėtų atvykti šešta
dienio vakarui. Tada kuopa su
rengs ir vakarienę.

Ima Virsti Patrijotais 
(Bet keno įsakymu?)

Rugsėjo 7 d. įvykusioj radijo 
programoje N. Biliūnienė su- 
nervuotu balsu paskaitė Ameri
kos vėliavos priesaiką, žmonės 
įtaria, kad tai padaryta kieno 
nors įsakymu, kad frontą patri- 
jotiškais dažais nudažyti. Šiai 
nuomonei pagrindo duoda tas, 
kad visai neseniai ta pati mo
teris ragino visus vykti Wash- 
ingtonan ir ten pikietuoti Bal
tąjį Namą, ant kurio plevėsuo
ja Amerikos vėliava.

Tada tie žmonės negražiai 
apie) musų Prezidentą Roosevel-

tą atsiliepė ir griežtai smerkė jį 
už teikimą pagalbos Anglijai 
kovai prieš Hitlerį.

Ėjo Prieš Demokratijas.
Bet dabar tie begėdžiai veid 

mainiai jau pamainė savo gies
mę. Gavo, mat, orderius iš tam 
tikros svetimos šalies pamainyti 
“notą”. Tada komunistai neti
kėjo į teikimą pagalbos demo
kratijoms, stojo už diktatorius. 
Tada jiems tik viena vėliava pa
sauly plevėsavo — raudonoji 
šiandien jie jau klupšcioja prieš 
demokratiją, ir priesaikas deda 
Amerikos vėliavai. Gerai, kad 
pagaliau nors kiek pagarbos iš
reiškia šios šalies laisvės sim
boliui, bet mes, kurie žinome 
komunistų pirmykštę veiklą 
stebimės. Kaip viską praeity, 
taip ir dabar pnesaikas jie 
krauja Kremliaus nurodymais.

Per radiją skelbiama vardai 
asmenų, kurie “prisidėjo auko
mis palaikymui programos.” Iš 
tų pavardžių matyti, kad pro
gramą palaiko šliužai, savo iš
tikimybę atidavę Rusijai ir Sta
linui.

Bijosi šviesos.
Kurių galų komunistai bijo 

savo tikruosius vardus naudo
ti? Vis slapstosi po visokiais 
svetimais. Jie savo raudonajam 
laikrašty dejuoja, kad girdi de- 
troitiečiai norėdami pakenkti 
komunistų judėjimui, pranešę 
radijo" stočiai apie tai, kad pro
gramas leidžia komunistai, pri
sidengę Radijo klubo vardu. Ir 
jie užginčija, kad tai neteisybe. 
Turbut žino, kad vartodami tik
rąjį vardą jie negautų užtekti
nai laiko radijo stoty nei “mu” 
ištarti.

Kažin kaip butų jei tie sta- 
linberniai gyventų matuškoj 
Rusijoj ir Saulė Stalinas sugau
tų juos veikiau t pasislėpus.

: ’ *<• *Y ’ i • LRaudonosios Armijos, amunici
jos tuoj butų mažiau.

NLRB Tejrybon

nas darbo departamento 
pareigūnas, kurį Preziden
tas paskyrė Tautinei) Dar
bo Tarybon (NLRB).

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS AMERIKOS
LEGIONO PARADE, MILWAUKĖJ

Gavo Ovaciją Nuo Publikos
An- triai pasmerkė asmenis ar spau-MILWAUKEE, Wis. — 

tanas H. Kasper, Illinois val
stijos delegatas Amerikos Le
giono konvencijoj, ir Dariaus- 
Girėno Posto komandantas, 
vaikščioja išdidžiai iškėlęs gal
vą ir išpūtęs krutinę.

Jis ne be pamato didžiuoja
si savo Postu, kuris konvenci
jos delegatams labai šauniai pa
sirodė.

Benas Eisenoj

dą, kurie bando jo vardą ir įsi
tikinimus niekinti. Rep.

Legionieriai Už 
Nutraukimą Santy
kių Su Vokietija
Rizikuotų Net Antrą Karą su 

Vokieti ja.

ganizacija, Fight for Free-
dom. Ji surado, kad 74% ei-
linių legionierių nori tuojau 
nutraukti santykius su Vokie-
tija ir Italija. Pusė nebenori, 
kad Amerika palaikytų santy
kius net su nacių kontroliuo
jama Francija.

Tik vienas iš kas 20 stoja už 
Amerikos susitaikymą su Vo
kietija.

~~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

Laidotuvių Direktoriai
•iHMtmaiiiiiitMiHiitHMim'iiiui

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Demokratu 
Susirinkimas

Lietuvių Demokratų Sąjun
gos susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 28 d., 1 vai. p.p., 
D. L. Klubo patalpose, 9236 
Cardoni.

Ateinantieji Parengimai.
Svetainė jau išnuomuota se

kantiems parengimams:
Spalio 26 d. — Lietuvių De

mokratų Sąjunga.
Lapkričio 23 d.
Gruodžio 31 d.
Vasario 8 d., 1941 ir Balan

džio 12 d., 1942 — Dailės cho
ras. Rep.

Lietuvė Laimėjo
Prizų Parodoje

Detroite nuo rugp. 27 d. iki 
rugsėjo 7 d. vyko Michigan val
stijos paroda, kurioje lietuvė 
Mrs. Anthony Stokus laimėje 
keletą vertingų dovanų moterų 
rankdarbių skyriuje. Premijų 
gavo ir kepimo skyriuje.

Mrs. Stokus tebelanko Way- 
ne Universitetą kur studijuoja 
namų ekonomiją.

Ona Aksomaitienč

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonai YARDS 14U.

1646 W«rt 46th Street Phone YARds

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Lietuvė Kalbėjo 
Į Detroitiečius 
Per Radiją

Ona Aksomaitienė, žymioj 
Detroito lietuvė, kuri taip pat 
yra “Naujienų“* bendradarbė 
bėgy pereitų kelių savaičių bu
vo užkviesta pasakyti kalba 
įpie lietuvius keliose amerikie
čių programose.

Iš stoties WXYZ, Mrs. Aksd- 
maitienė kalbėjo Michigan Con
solidated Gas kompanijos pro
gramoje. O iš stočių WWJ ir 
WJLB su ja padarė pasikalbę 
jimą garsusis beisbolo anaunse- 
ris Ty Tys»m.

Ne, Tai Nebuvo 
Mauna Iš Dangaus

AURORA, III. — Nustebę šio 
miesto gyventojai pamatė sau
jas pinigų prie Baltimore and 
Ohio linijos gelžkelio bėgių. Vi
sas miestas subėgo juos rink
tis.

Iš pravažiuojančio traukinio 
kokiu tai bud u iškrito pašto 
maišas, kuriame. pinigai buvo, 
vagonų ratai maišą sukapojo ir 
pinigus išsklaidė į visas puses.

Kiek išviso ten buvo, nežinia, 
bet paštininkui pasisekė atgau
ti $2,000. 

_ ____

Nubaudė Degtinės 
Gamintoją į

PEORIA, III — Federalis tei
smas nubaudė Mažėjimu labri 
kantą M. James. Riedel, prez; 
(lentą Corn Belf‘Pistilling Gom • 
pany firmos. Jisai buvo kalti
namas išviliojimu $45,000 iš in- 
vestorių. Riedel reikės kalėti 
bent 5 metus.

“Laiškų Rašymo 
Savaite”

Jungtinių Valstijų paštas 
skelbia ketvirtą nacionalę 
Laiškų Rašymo savaitę, nuo 
rugsėjo 5 iki 11-tos.

Paštas ragina visus ameri
kiečius per tą laiką parašyti 
užvilkintus laiškus savo tė
vams, draugams ir pažįsta
miems, ypač pasiųsti po laiš
kelį visiems savo draugams 
armijoje ir laivyne.

Amerikiečiai laiškų rašyme 
yra dideli apsileidėliai, tad 
paštas turi jiems retkarčiais 
priminti, kad negera laiškus 
neatsakyti ir kitur gyvenan
čius saviškius užmiršti.

GIMIMAI 
CH1CAG0JE

Dariaus-Girėno Postas pa
siuntė iš Chicagos į Milwaukee 
delegaciją narių ir savo drum 
and bugle corps beną dalyvau
ti Legiono parade.

Beveik visi kiti parade daly
vavę benai buvo iš suaugusių. 
Todėl, Dariaus-Girėno jaunuo
liai — legionierių vaikai ir duk
terys, pučią trimitus ir ritmin
ga imušą bugnus, pagavo pu
blikos simpatiją.

Parado pasižiūrėti buvo su
sirinkę šimtai tūkstančių žmo
nių. Lietuviukai ir lietuvaitės 
mikliai maršavo eisenoje, veda
mi lietuvio legionieriaus ir jo 
sUnaus, kurie nešė Amerikos ir 
Posto vėliavą. Jų pavardžių ne- 
teko patirti.

“Gražios Moterys”
Kai vėliau kiti delegatai Kas- 

per’ui Dariaus-Girėno beną gy
rė, ir sveikino Posto nuopelnus, 
kom. Kasparas, žinoma, nepy
ko.

Nepyko nei prie Dariaus-Gi
rėno Posto priklausančios legio- 
nierės, kai parado vedėjai per 
garsiakalbį publikai patarė jas 
“tėmyti” parade. “Pretty wo- 
men, these ladies from thę(Lith- 
uanian Post in Chicago”. ,

MILWAUKEE, Wis. — Le
gionieriai suvažiavę konvenci
jai Milwaukee’je padarė sen
saciją be rezervacijų išeidami 
už naudojimą kuoaštriausių 
priemonių Hitlerį nugalėti, ir 
pareikšdaini prezidentui Roo- 
seveltui pilniausį pasitikėji
mą.

Pasirodė, kad jie yra griež
čiau prieš Hitlerį nusistatę ne
gu didžiuma Amerikos visuo
menes, ir ragino Rooseveltą 
net rizikuoti atvirą karą su 
Vokietija.
Vienas Iš 20—Nori “Taikos 

Su Hitleriu”
Koks ūpas tarp legionie

rių parodo ankieta, kurią pra
vedė Roosevelto šalininkų or-

LIETUVIAI" =
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

DR. A. .TENKINS
(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 2121

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI

BARTNIK, Cynthia, 1453 W. 
Thomas Street, gimė rugsėjo 
5, tėvai: Henry ir Hope.

CAROBUS, Kenneth, 6719 
Paxton avenūe, gimė liepos 31, 
tėvai: John ir Josephine. ,

JESUIT, Kenpeth Casimir, 
2212 North LaPorte avenue, gi
mė rugsėjo 3, tėvai: Casimir 
ir Stephanie;

KARP, Kenneth, 1514 North 
Honore street, gimė rugpiučio 
31, tėvai: Bruno ir Agnės.

MINKALIS, Anthony, 869 
North Mozart street, gimė rug
sėjo 8, tėvai: George ir Anna.

Susikirto Su “Tribūnu”
A. H. Kasper’ui, taipgi ir ki

tiems Illinois valstijos delega
tams konvencijoj teko truputį 
susikibti su dienraščiu “Chica
go Tribūne”. Konvencijai pra
sidėjus tas laikraštis užpuolė 
vieną delegacijos lyderių, buvu
sį Legiono komandantą Edward 
Hayes. Išvadino jį “laivyno se
kretoriaus Knox’o ir Roosevel- 
to pastumdėliu”.

Kasperas su kitais valstijos 
delegatais vienbalsiai priėmė 
rezoliuieją, kurioje išreiškė pil
ną pasitikėjimą Hayes’u ir aš-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VA1TŪSH, DPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. i 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 31 

Nedaliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van

DR. HERZMAN
IŠ 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
1031 W. 18fh St.. netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

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. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR OIHRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPublie 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2678
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SĄRAŠAS VISŲ PRISIDĖJUSIŲ PRIE 
MARIJOS JURGELIONIENES

PAMINKLO FONDO S1TUAT1ON“ WANJI D

(Tęsinys)
(Kadangi parniūkiąs afaįep- 

giama$ rūgs. 28, tai čia paduo- 
dajne vardus visų draugų, ku
rie prie jo pastatymo prisidė
jo.)

Lapkričio 7, 1939
Ruyo paskelbtą ........... $204.50
Mr. J. Thotfiąs .................... 1.00 
Mf. a»d M^.- .... 2.00
Mrs. Johanna Tikutis .... 1.00 
Mr. and M^s D. Miller .... 2.00 
Mrs. §. Vičiuiis ..............  1.00
R.Q.Qsevejt Furniture Co. 5.00 
Agnės Aiexander    1.00 
Emma Ascilla .............. C. 1.00

Lapkričio 9, 1939

MaUMU Čepulienė,
RocMopd, III. ............... 2,00

Marė Daugirdienė,
Rockford, III. ............... 1,00

Mrs. K. Kungienė ........... 2.00
liąpkrįčip 10, 1939

SLA prez. F. J. Bagočius
ir Birutė Bagočienė,
So. Boston, Mass.......... 10.00

Dr. ir L. J. Pašakarnis,
So. Boston, Mass..........  2.00

Dr. ir A. L. Kapochy,
So. Boston, Mass.......... 1.00

Mr. ir p. W01iam
Ą. Ąmsie ...................... 1.00

Prane Lapienė,
Babylųn, N. Y. H...... 5.00

Stasė Gricienė,
philadclphia, Pą, ....... 24)0

Lapkričio 18, 1939
Mr. and Mrs. J. Kazikaš 5.00 
Mr. and Mrs. Joseph

F. Budri k ...................... 5.00
Jadvyga Gricaitė ........... 1.00
J. Ą. Grakey, Gąry, Inp. 1.00 
Stanley Rjmkuųas ........... 14)0
LS5 19 kuopa

Brooklyn, N. Y. ......  5-00
Lapkričio 25, 1939 

T \ i
Jdfin F. Eudeikis*   5.00 
Casper iPoška .... .....f.  1.00 
Mrs. William Urban,

So. Lee, Mass................. 1.00
Mįrs. Matilda Sirutis ....... 1.00
Mrs. Mariutė A. Stanelis,

Elizabeth, N. J.............. 5.00
Ona M. Schųltz,

KATRYNA KAREIVIENĖ 
Gyv. Rio Hondo, Texas. 
Persiskyrė su $iu.o pasauliu 

rugsėjo 15 d., 2 vai.' popiet, 
1941 m., sųląukųs pusės am
žiaus.

kaliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, seserį Mary 
Lašėk ir jos šeimą, pussese
rę Genpie Butkus ir jos vy?' 
rą Benediktą, Šophie Smith 
ir šeimą, švogefį Wm. J. Ka
reivą ir šeirąą, Joną Kąrei- 
vą, svogerką Oną ir jos vyrą 
Mykolą Petraičius ir ją šei
mą ir dąųg kitų gimiąių, 
draugų, ir pažįstamų.*

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dęikįo kopi., 46.05 Herml- 
tage Ąve. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 22 d., 
8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
Šv. Kryžiaus para.p. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
goj pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazįmiepą kapines.

Visi a. a. Katrynęą Kajrei- 
vienės giminės, draugai if 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laįdptu- 
vėse Tr suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikiųį- 
pną. fjujįųdę liekame:
Vyras, Seserys, Pusseseserės. 
Svogerką ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis 
Tel. YAĘDS Į741.

URBA
t GĖLININKAS
t 1180 Archer Avenue
t Pilone LAFAYETTE 5800

Qėlėę Myhntjepis 
Vestuvėms, Ban

ketams, Laidotu- 
ĮVpms, P a$)«o š i- 

mapis.

POVEIKIS ' Visas PasaulioĮLOVEIKIS
H kvietkininkasT^’
Q Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HĄLSTEt) ST. 

Tef. ¥ARDŠ‘W08 ’

M

h 
k.

Elizabetji, N, J.............. 5.00
Staųley J. P,etrau$kas,

Rockford, III. .......    3.00
Lietuvis, Rockford, Iii. ..... 2.00
Dr. P. G. Luomans,

Rockford, Jll.................. 1.00
Marija S. Ruzas,

Rockford, Iii....... .. ......  1.00
Mrs. J. B.ubjis,

Rockford, III.  ...........  .50

Viso .......................... $348,00
(Rus dąpgįąu)

» ■" ■■TITT1. muMUililn'O"

TARP MUSU
BIZNIERIŲ

* tiju j u.iuhil ""^

9
Vietoj Zalatoriaus 
Butkai

Rengia Qpenįpgą”

Didžiumai jau yra žinomą, 
kad Bridgeporte pagarsėjęs biz
nierius Antanas Zalatorius są- 
vo užeigą, 827 W- 33rd St., par
davė Juozui ir Mary Butkąjns.

Dabar ši užeigą yadįn.ąsį: 827 
Club. Jos “Grand Openingas” 
yra rengiamas rugsėjo 2Q-tą ir 
21-mą dd.

Drgg. Pulkai yra seni “N.-nų” 
skaitytojai ir dabar jas atsį- 
nąujiųo. Patartina juos aplan
kyti, o ypač laike “Grand Opeų- 
ingo”. Jie žąda visus atsilankiu
sius gražiai prijmĮtį ir pavai
šinti. — Steponas,

Fotografas Cynąl 
Naujoj Vietoj

T0WN QF LAKE, — L,ietu- 
viam§ žinomas fotografas .Cypąl 
dabar yra persikėlęs į naują 
vietą adresų 5448-5,0 S. Ash
land ayenųe. - * - ‘

Jis šią profesiją praktikuoją 
per 25 metus ir nuolat su lie
tuviais palaiko draugingus san
tykius. — Drg.

Atidarė “Barbernę” 
Marųuette Parke

— John Shepalis —
MAĘ,QŲETTE PARK—John 

Shepalis čia atidarė gra^įą ir 
modernišką “barberųę” adresą 
2650 West 71st St. Ronąs Sfye- 
palis patyręs ir gabus ‘'barbe
ns”. Mąrąųette PąykfęčjąpĮS yrą 
malpnu turėti sąvo kolonijoje 
tokį draugišką ir atsakytį biz
nierių,

Senąs MarųueįtepąrJu.etjš,

Viešnios Iš Conn., 
Cheiagoje

I Chicago iš New Britaip, 
Conn., poros savaičių vizitui yra 
atvažiavę p-a Broff (Brazau
skienė) ir jos duktė Theresa 
Broff, Jos yrą ąpsi.stoję pas p- 
os Broff seserį, p. Salaveičikie- 
nę, 504P South Kenneth avė.

Jc§ nęsimątū per 40 melų.

► 
>

* **
J
*

MAINYKIT DABAR1
KAI MES Į5ĘRĄ

Garantuotų Vartotų Karų 
žemomis kainomis

1935 Ptym.outh §edan ........ $65
Į9?5 Chevrolet Sedąų ......... 05
1936 Chrysler Sedan .......... 145
1035 Podge Sedan ......   135
1937 De Soįo Sedąn .......... 235
1937 Ford Sedan J............ 195
1940 Studebaker Sedan .. .. 485
1939 Plymoųth $edąų ........ 305
1940 Packard Sedan .......... 635
1941 Plymoųth Sedan ..........  ^45

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE BOTO—PLYMOŲTH

1143 Diyersey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

TAUPYMO RANKUTĖS

AssociąiJon dnodą 
prog$ grąžiąjs l<ą„-
lendųrww 00-
moką^b tik peikia atidaryti 
taupymo aėrų sąskaitą Vaivai 
sai Savin^ and Uian Ąąsocią- 
tion, 1730 S. Haįsted St, Tąąyk 
gausite šią bąnkutę nemoka

Diena Iš Dienos
•

Jono Jenskio Atsi
minimo Vakarėlis

Įvyks Rugsėjo 20
Šeštadienio vąkąre, J.oni$tų 

salėje, 814 W. 33rd St., įvyks 
Jono Jenskįo ątsiųiįnimo vaka
rėlis. Marįe Jenskięnū ir Ęlizą- 
beta Denušienė turės paruošė 
skanių užkandžių ir sąskonių- 
Visus savo draugus ir pažįsta
mus kviečia dalyvauti. Prie ge-i 
ro orkestro ir vaišių visiems 
bus smagu susitikti ir pasilink
sminti.

Vakaro programėlis bus pą- 
įvarintas tautiškais šokiais ir 
žaislais, bus dovan°s ir s.krąjų- 
janti krąsa. Vi^us šįsr.dįngąi kvie
čiam' atsiląnkyti J— Parapijos 
komitetai1' Jr Marle 'Jbhski'ėnč'

— Jūsų Opą,

Apsivedė Harriet 
Šidlauskaitė

Ęugs. 14 apsivedė ■ Harriet 
Šidlauskaitė, ir John Zanello, 
10728 Praįrie avepųe. Jaunoji' 
yra duktė pp, Stanley Šidlau
sku, 10914 S. Edbropkę avenue.

Po “honeympono” Wįsc,opsine 
jaunieji apsigyvens jaunosios 
tėvu name.

Gražios Kilevičiutčs- 
M. J Visockio 
Vestuvės

\—“ 7 ”
Daug Svečių Is Kitų Miestų
Rugsėjo 13-tą d. įvyko gra

žios ir iškilmingos Stellos Kįlę- 
vičiutės ir Michael John Visoc
kio vestuvės.

Jaunavedžiai šliubą ėmė šv. 
Jurgio bą^nyčioje, Palydovai 
buvo:

Palydovai
Kay Mąsiįiąuskąs su Lcopard 

Gish *
Ęipily Krįsųpas su Mąrtip Ki- 

levičius
Mąry Aripon su John Witųn- 

skis
Ęleąnpr Shųltz su Wąlter Ki- 

Į.eyičius
Frances Gagle su William 

Gagle
Bernice Kilevičia (Mąįd of 

Honor)
Betty Lou Gagle (Flower 

giri) su Eugene Visockis.
- Jaunavedžiams šiiųbą davė 

kum Stanley Gaučius. Gražiai 
giądojo giesmes Franees Vaišr 
yijąs. . ;

Veikėjo Duktė
Reikia žymėti, kad jaunpji 

SteJJa yrą duktė populiaraus ir

mai. ši# afc&oyai
alsilankys į jūsų namus if
smalkiau a^įe pianų pa-

neturite at
tikti su musų ąt^tovąh, 
kreiptu tižiai į Unįygrsal Sav- 
iogą and koap A^ciation raš
tinę, 1739 S.^ftalsted St.

nenuilstančio Bridgeporto drau
gijų veikėjo Petro Kileyičiaus- 
Killis, o jaunasis Mįcha^el J. Vi
sockis yra sųnųs Mrs. ir Mr. 
Antanas Kuklerių.

Vestuvių puota įvyko Lietu
vių Auditorijoj. Svečių buvo 
tiek daug, , kad jų pravardžių 
negalėsiu sužymėti. Todpl .atsi
prašau. ., < '

Tųjįmi Syečįaį
Buvo didelės grupės iš Rą.- 

cine, Waukegano, Muskegono, 
Hammondo ir kitų miestų.

Vąkąrienę buvo gardi ir gė
rimų kiek kas norėjo. Svečįai 
^mągĮ^i pr.aięid.o laiką ir. i išsį- 
skįrstė grąžioj nuotaikoj.

Jaunieji ir jų tėvai yrą dė
kingi visienriš' 'dalyvavusiems ves
tuvėse ir suteikusiems dovanas.

Nuo savęs, linkių jaunaved
žiams malonaus ir sėkmingo že- 
nybinio gyvenimo.

» —/Steponas Nąrkis.,e'* ..r:;; ’i i ,4' <4.7 ! į nv; "■ <7 ;

Įdomi Chicagos 
Lietuvių Šeimyna 
— Norakai
Sūnūs Daktaras, Tėvas Siuvė- 

v jas, Dų)ktė Micbįgąnę Turi
Vasarnamį

18-TA APYLINKĖ, — Gerąi 
žinomo siuvėjo W. Norako, 800 
W. 191h St., vedusieji duktė 
Lucy turi įsigijusi gražią vą- 
sarvietę, Mįchigan valstijoj, O 
sūnūs W, V. Norąk Jr. yrą Iš
ėjęs į dąktąrus, ir jąų .6 me
tai kaip praktikuoja gydyfojp 
profesiją adresu 10 N, Broąd- 
way, Melrnse Park miestelyje.

Neseniai siuvėjau Norąk ir 
sunūs daktaras savo atostogas 
praleido Lucijos vasarvietėj. 
Tuo bud u atostogos Norakų šei
mą suvedė į daiktą.

Praktikavo Rygoj ir 
LehingrąjĮe

Siuvėjas Walter Norak caro 
Nikolajaus antrojo laikais siu
vimo amatą praktikavo Rygoj 
ir dabartiniam Leningrade, ties 
kuriuo dabar eina dieną naktį 
pasibaisėtinai atkaklios kauty
nės tarp vokiečių ir rusų kari
nių jėgų. .5 — Drg.

Lietuvių Tautinė 
Katalikų Bažnyčia

šeštądienį,'rugsėjo 2Q, 7 vai. 
vakarų įyyks šokių (į pasilink- 
sminiipo Mil<la s ve t;,
3140 4. KąĮstjed įStflset.

SekmądmM i 3 yą||. po piep 
įvyks bažnyčips ąųąirinkimas 
Milda pysi.

Kviečiami *visi širdingai atsir 
lankyti.

— KbĄ Sl.e<?9PM MW>>- 
Jjupąs tr VftFap, ĘpĮBitetfts.

-M

JAUNAS VYRAS — paieškau 
ėarbo ką?P0 bąrtenderis taverne. 
Pjlųa) patyręs. Ėsu ątsąkomingas 
ir rimtas vaikinas. 3,qx 2550, 1739 
Šų. IĮąlęite4 st.

RĘIRĄLĮNGO3 PATYRUSIOS 
.operuoiojos prie sijonų ir slacks. 
Gr.vži ytetą, pųoĮatinis darbas.

Kreipiktės 234 So.
RRę-PEE SPpRTS 

'Įvųar.

REIKALINGA PUSAMŽĖ MO
TERIS kaip pagelpinipke prižiūrė
ti taverną įr nąmus. Ąpna Rud- 
maty Yinewood Gardeps, 82 apd 
Archer, užpakaly Big Tree Inn.

MERGĮNA-MOTČRIS bendram 
namų darbų), pri,ži,urėti kūdikį. Ne
reikią skalbt). Sąyąs kambarys, 
vonią. Gyventi yietoį. $10. DOR- 
ąhestąr 0221.

BĘNDRĄM NAMŲ DARBUI se
nyvą moteris, kuri įvertina dailius 
nąp?ųs. Aąyaa kambarys, vonią. 
Užaugę. Kreipkitės: Thomson, 4421 
Eitis, ATLantię 1577.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, maža šei
myna, nereikia skalbt). $7. South 
Šhore 9056.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virirp^s. Person
ai laundry. $8—$12. Geri namai, 
Rogers Park 8272. 1317 Greenleaf. 
Heiman.

'MERGINA-MOTERIS BENDRAM 
namų darbui. Savas kambarys, vo
nią, $7, ner.eįkįa skalbti. Midway 
1701.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, nereikia 
virti, nė įkalbti. $8—$10. Keystone 
3127.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams sortuoti. Lių- 
.coln Ir.on and Mejtąl Go., 6423 So. 
Wentworth Avenue.

NURSė MERGINA prižiūrėt) 2 
mokyklos mergaites. Savas kamba
rys, vonia. Yra daugiau sapidijiių. 
Gera alga. 1101 E. 48th St., Drexel 
0050.

IIEIP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI .
....REIK ALINGAS ! :

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St,

REIKALINGAS darbininkas resto- 
rąnu) )r tąv.ernąi. Gyventi vietoj. 
Paliudymai.

GEORGĘ’S CAFE 
3465 So. Morgan

RĘIKĄLINGtAS p Ą T Y R Ę S 
kriaučius. Pastovus darbas. Atsi
šaukite tuoj aus. 3(JQ,8 So. Ųalsteė 
§t., Tel. YARD.S 4891.

REIKALINGAS SIUVĖJAS ir 
prosytpįas. Ąirline Cleaners, 2754 
\y:est '63rd St.

VAIKINAS, 18-21, LENGVAM 
dirbtuvės darbui. 40c valandai pra
džiai. Blue Ribbon Casket Hard- 
ware Co7 2^11 W. 18th St.

REIKALINGAS VYRAS, pavie
nis, patyręs pečkųrys dirbai prią 
boilerių pįrtyje. 1916 Diyison.

PATYRĘ ČEVERYKŲ kirpėjui 
prie dailių odos dįrbinįų. įVfoprįs, 
Mann, Reiįly, 320 yr. Adapis.

SUSIRINKIMAI
LIET. ĘX-MAINIĘRIŲ KLUBO 

susirinkimas įvykstą sekrpad., rug
sėjo *2Į m., 1:30 v. popiet, C. Ūke
lio svet., 3436 Lituanica Avė. 
Šiame sųs-ipe. svarbu dąlyyautį, 
nes per* vasaros sezoną nelaikėmą 
sųsjripkimu. Nąrių tąrpe buvo vi- 
sokįų įvykių. Kvi.ečįarpe visus ąt- 
silankyti. —Valdybą.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. ir 'PAŠ. KLUBAS 10 
Wąrdo laikys mėn. snąiripkimą 
sekmadienį, riugsąjp 21, 1 yąl. po
piet’ Hoilywood svet., 2417 West 
43rd St. Paul J. Petraitis, rast.

Įšsiėniė Leidiinųs 
Vedyboms (CHjęĄCOJĘ)

Peter Jurasko, 81, su Violą
Wiiliams, 21

Joseph Venckus, 27, su LiL 
lie M. Mentz, 18

Paul Simonides, 26, su Anne 
Paulus, 23

Garsinkitės “N-nose

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* Trekai Pardavimui

PARSIDUODA P.ONTIAC 19$7 
metų- 5 pasažierių, .4 durų. Auto
mobilis pertakytas nuo galo iki 
galo. Turi radio, šildytuvą, spot 
light, laikrodį ir naujus seąt co- 
vąrs. Parduosiu už $350.00.

830 W. 35th St.

PARDAVIMUI 194) SP&CIAL 
DeLuxe 4 durų PLYMOŲTH, ąu 
šildytuvu. Turi būt .parduotas grei
tai.

Kari Wainora, VICtpry 1717.

7FURNISHED ROOMS—TO REN^ 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI FURNIŠIUOTAS 
kambarys, ženotaj porai arba pa
vieniam. Gali *vąlgyti pąsįdaryti. 
3856 So. Western Avė. 2 aukštąs,

BUSINESS CHANjDES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNA Įr 
restoranas, 8665 Vincennes, kam
pas Halsted ir Vincennes. Flatas 
viršuje, Marne baras, pilnai įren
gta virtuvė. Visa elektrikinė refri- 
geracija. Tas pats savininkas 7% 
metų.

PARSIDUODA TAVĘRNĄS, ge
roje vietoje, tarp dirbtuvių. Biz
nis gerai išdirbtas, prieinama kaį- 
na. 6818 So. Chicago Avė.

PARDUOS SU PAAUKOJIMŲ 
gerą Ęęda Fountain biznį su Ice 
Creąm gaminiui© mašina, kartu 
ir vieno aukšto medinį namą su 
dviem fiatais po 4 kambarius. Rau
dasi skersai gatvės nuo teatro, ke
leto salių Ciceroje. Savininkas pą- 
aukos išeidamas pasilsiui. šaukite 
CICERO 15j0.

TAVERNA GREITAM pardavi
mui. $500. Kitas biznis. 5222 We§t 
pi Vision.

TAVERNA PARDAVIMUI. Gerą 
vieta, arti teatro. Biznis gerai iš
dirbtas. Labai geras pirkinys, 6844 
So. Racine. Po 8:00 vakare.

PARDAVIMUI MĘAT MARKET 
ir Grosernė, ęlektrikipė refrigepa- 
cija. Šaukite Seeley 5713.

PARDAVIMUI GRO.SĘRNĖ ir 
delicatessen, pilnai įrengta. Gerą 
vieta. Įsteigta .prieš 6 metus. 2859 
So. Lowe Avė.

FĄRMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimu^

40 ' 3fXr$A w OCHąna 
kauntėje, 2 mylios ifart, grįstas ke
liąs. Irobėsįų pakanka, bet reikia 
taisytų Geras pirkinys — $ŲjQ().(jQ. 
išmokėjimai. Hanson-Osborn, Hart, 
Mich.

IOWĄ 2,00 AKRŲ ARTI Ca.sey, 
Iowa. Modernus įrengimai. Daugu
moj apsėta. R. E. King, Časey, la.

ANIMALS— POGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šuųys—Paukščiai etę.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
I GIEDANČIOS KANARKOS 

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

NEW CITY PET SHOP 
5120 So. .Ashland Avė.

Tel. Heinlock 7673.

VVHOLESALE FURNITURE ~~

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile k.ur. 
Pašaukite ar rr/šykite dėl daugiau 
informacijų. Vįen tik nacįonaįiai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SUNOS, 
6343 So. Wą.$tem Ąve.

Chicago, III. Tel. REPubh.c 6.0.51

SCHOOLS AND INSTRUCTION3

IŠMOKIT S1Ų DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didespjų 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaįp ąmatų. Geras m0- 
kestis vvelderiams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. Šią mokyklą 
valdo ir operuoją patyręs weideris. 
Didelis reikąjavimas vvejdepių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonąokite ar rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL 

5428 6. Ashland Ąve. 
Phone Prospect 0056

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT l-MŲ MORGĮCIŲ 

Mėnesiais atmokėjipiais 
MUTUAL FEPĘJIAI, 

SAVINGŠ
LOAN ASSOCIATJON 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

PŲN. J. KĄZĄNĄUSKA^, Sec. 
Turfas yirŠ $l,OO0/KX).O(). <

REAL ESTATE FOR SALT!
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam Ir mainom 
namus, lotus, fermas ir biznius. 
'[\irime dideli pasirinkimą pamų 
kirkti už cash arba mainais. Norinti 
jirkti ar mainyti, dėl greitąsrąo pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LQANSr- 
INSURANCE

463J g, Ashląpd Aye.
Tek YĄRDS 1QPL-

MURO 6 FLATAI, ŠTYMO šili
mą, ąžuolo trimas, 2$ metų senu
mo, geros pajamos, kainą $1.0,0.00, 
3700 vakaruose, 1500 pietuose. Ma
tykite savininką 1730 N. Kedzie 
Avenue, špąulding .4696.

BBIDGEPORT
REALTY COMPANY
Turi pirkėjus dviejų ir ketu- 
rįų fialų, Jeigu norite par
duoti dabartine marketo kai
na, tai įrašykite pas mus.

PARDAVIMUI
Mes paėmėm į mąĮnus taverną ir 

tris apartmentus. Norėdami sukelti 
cash, paaukosime binzį ir nąmą už 
$5,Q.00.00.

3257 S. Emeraid Avė. 2 flatų 
muro namas, 6—6 kambariai, karš
to vandens šilima. Aątro aukšto 
renda $40 į mąnesį. Pirmas aukš
tas tuščias, gatavas užėmimui. Kai
na: $6,500.00.

MARQUETTE PARK
10 apartmentų kampinis narnąs, 

2/5-ių 8/4-ių, elektrikiniai šaldy
tuvai )r pečiai. Rendos $415 į mė
nesį. Kaina: $06,500.00. Įmokėti 
$8,000.00.

3 krautuvės ir 12 ąpartmentų. 
Rendos $6,000 į metus. Kaina: 
$25,000.00. $10,000.00 įmokėti.

54-ta ir Morgan, 5 apartmentai 
ir 1 krautuvė. Ęeądos $200 į mė
nesį. Kainą: $12,000.00.

Mes užrašome visokių rųšių ap
draudę.

Perkame ir parduodame pirmus 
morgičius.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

Yards 0311
Atdara Sekmądieniais.

S. SHtMKUS J. COSTELLO

KAMPINIS U)TĄS, 50x125 
par/lavimui ĘyiglRoų Parkč, 2 
ąi^štų niyrfi^ Air 4 kamba
riai, 2 kambarių) b.ejęųųeųte. 
Gera viela. .Greitam pąrdąvi- 
mui kaiųą $7550.

McKinlęy Papk pietų vaka
rų kampas, 36 ir Hoyne Aye., 
tuščias 50x125. Gerai 
trobesiui, pakinktinė 
Greitam pardavimui 
tinkamą pasiulyipą. 
Frank V. Zintak

435.3 ARCHĘR AVĖ.
Tel. LAFayettę 1121.

tinka 
vieta, 

priims

PARDAVIMUI ĘIZNIP LOTAS 
tarpe Rockweli ir Talman ant 69 
St. Informacijų reikalu šaukite Jo
seph Nancauski, 59Q7 S. KQlm3r» 
PORtsmouth 9850.

5 KAMBARIŲ BUNGALOW už
darytas užpakalinis porČius. 2 di
deli kambarių), yoąinė atike. 3 
kambarių), vonią beismepte. 30x200 
lot. Gyvuliai fali būti laikomi, jei
gu norima. Savininkas Anton Mi
kutis, 6125 So. Knox.

IŠLYGINTI PALIKIMĄ: 879 No. 
Paulina, muro namas, 6 fįątąį, 4— 
3, 1—4. Hanmann Realty Co., 805 
N- Cįąrk, SUpąrior 1737.

PĄRDAVIMUĮ 6 KAMBARIŲ 
bungalow. Furnaso šilima, 2 karam 
garažas, arti flnokyfcips, gerą trąną- 
portącįja. 2312 N. Lpwell.

PARDAVIMUI 2 APARTMENTU 
mųrąs, 6 ir 7 kambariai, karšto 
vandens šilima, 2 karam garažas, 
A-l stovy, puiki trąnsportaciją. Sa
vininkas. 3424 W. Monroe.

NEPAPRASTAS PIRKINYS: 
Marę. Manor, modernus 10 fl. 2 pę 4 
kambarius f tatai, 2 .po 5 kambarius. 
Stokeris table top pečiui, eįektji- 
kinė reirigeraciją, karppinįs narnąs. 
Daugiau informacijų norėdami 
Jq*eip|dtė§ Ę. yieliing, Wm. T. Fle
ming and Co., 6322 So. Western 
Avenue. REPublic 2801.

PARDAVIMUI STORAS ir 5 Ra
tai už $2,600.00. Rendą $7.8-9Q / į 
mėnesį. šų.ukj& B0Vleyard Į1Į6.

MARQUETTE PARKE 
parduosiu arba mainysiu į didesnį 
namą 2 po 4 kambarius murini na
mą. Atsišaukite laišku. 1739 South 
Hąlsfed St., Ęo* 25.52.

RENKITE TUOS, KŲĘĮĘ 
GAĘSIĮUW
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Dėl Raštinio 
Susisiekimo Su 
Lietuva
—Klaidinančios Informacijos—

Vakar dienraštis “Draugas” 
pranešė, kad “iš patikimų šal
tinių gauta pranešimai, jog pa
što susisiekimas su Lietuva vėl 
yra galimas”. Toliau sako, 
“Amerikos lietuviai gali oro pa
štu siųsti Lietuvon laiškus.”

Tai yra klaidinančios infor 
inacijos.

Kiek reikalas liečia Amerikos 
paštą, tai laiškus į Lietuvą vi
suomet buvo galima ir dabar 
galima siųsti. Ir ne vien “oro 
paštu”, bet ir reguliariu keliu 
—laivais. Paštas iš Amerikos 
reguliariai vežamas Į Europos 
šalis per Lisaboną, Portugalijo
je, iš kur jis išskirstomas į nu
rodytas šalis.

Visą paštą einanti į Lietu 
vą betgi Europos pusėj kontro
liuoja Vokietija. J. V. pašte tu 
rimomis žiniomis, Vokietija iki- 
šiol jokių suvaržymų laiškams 
ir laikraščiams einantiems į 
Lietuvą nepanaikino.

Į Ameriką gali ateiti laiškai, 
pavyzdžiui iš Tilžės ar Klaipė
dos, nes tie miestai yra priskir
ti prie Vokietijos. Bet iš pa
čios Lietuvos pašto siuntiniai į 
užsienį neišeina.

Iš Berno, Šveicarijos, yra 
pranešimas, jog “Gaunama ži
nių, kad nuo rugsėjo 1 d., ga
lima laukti pašto susisiekimo 
atnaujinimo tarp Lietuvos ir 
užsienio”, bet nei Amerikos pa
štas nei kitos įstaigos neturi jo
kių žinių, kad toks susisiekimas 
jau yra galimas.

Šaukia 12-ka 
Streikierių Teisman

Apskričio teisėjas, Finnegan 
šaukia CIO skerdyklų ūmios 
viršininkus ir 12 streikierių sto
ti teisman rugsėjo 30. Jie yrą 
kaltinami nusižengimu draudi
mui, kurį teismas neseniai iš
davė ryšy su streiku trijose 
mūsos įmonėse (Agar, Brennan 
ir Illinois Meat).

Draudimas draudė dirbtuves 
pikietuoti ir “atkalbinėti dirban
čius darbininkus nuo darbo”.

į

Reiškia Užuojautą, 
Žada Paramą 
Norvegams
CIO ir AFL Sveikina Norvegų 
Unijistus Už Kovą prieš Hitlerį

14 CIO ir AFL lyderių kar
tu su Herbert Agar’u, pasiun
tė pareiškimą Norvegijos unijų 
lyderiams sveikindami juos už 
nepaprastai drąsią kovą prieš 
nacius, .kurie yra Norvegiją 
okupavę.

Unijistai žada norvegams “vi
sokią galimą pagalbą” ir sako, 
kad jų kova duoda įkvėpimą 
Amerikos darbininkams stoti 
tvirčiau prie darbo Hitlerį nu
galėti.”

Daugelis žuvo Norvegijoj
šis pareiškimas buvo rezul

tatas žinių iš Norvegijos, bet 
daugiausiai unijistai tenais slap
tai ir atvirai kovoja nacius, ne
žiūrint to, kad daugelis jų bu
vo pasmerkti miriop.

Agar yra lyderis Fight for 
Freedom organizacijoje, kuriai 
vadovauja senatorius Carter H. 
Glass.

Trys Bankai Moka 
Dividendus

Valstijos auditorius Lueder 
autorizavo tris Chicagos bankus 
grąžinti depozitoriams dalį už
darytų pinigų. Jie yra Imme 
State, Millard State ir North 
Town State. Jie grąžins viso 
$137,297.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Metams ar daugiau tarnybos 
armija jau paėmė arba dar pa
ims šią savaitę šiuos jaunus Chi
cagos lietuvius:

Leo J. Gudas, 10604 S. Ed- 
brooke avenue

Edvvard Rokus, 11723 South 
Calumet avenue

Edward J. Ruzevich, 11357 
S. Edbrooke avenue

Edmund E. Kuchinskas, 6501 
South Albany avenue

Walter S. Pocius, 5632 South 
Union avenue (savanoris)

Peter Shemaitis, 6231 South 
Sačramento avenue

Henry A. Kundrot, 8145 Vin- 
cennes avenue

John J. Butkus, 7449 South 
Sangamon Street

Viktoras Kaupas, 11334 So. 
Homan avenue.

Šimet Surinko 
$172,771,000
Taksais

Apskričio iždininkas John 
Toman praneša, kad šįmet su
rinko $172,771,233.10 real-es- 
tate ir personai property tak
sais, $25,000,000 daugiau negu 
pernai, ir daugiau negu kada 
nors Cook apskričio istorijoje.

Real-estate taksų buvo $130,- 
000,000, o kiti yra personai pro
perty taksai.

Namų savininkai beveik visus 
real-estate taksus sumokėjo, bet 
personai taksų dar nesumokė
tų yra apie 40%.

Ką Roselandas 
Daro Amerikai 
Apginkluoti

ROSELAND. —- Bimrose and 
Sons Fumiture kompanija, 
11343 S. Michigan Avė., savo 
languose turi įdomią parodą 
Įvairių karo produktų, kuriuos 
armijai gamina įvairios Rose- 
lando apylinkės dirbtuvės.

Firma parduoda U.S. apsau
gos ženklus ir varo plačią agi
taciją ragindama roselandiečius 
juos pirkti.

Suėmė Du Jaunus 
Plėšikus Už 
Žmogžudystę

Ieško Trečio
Chicagos policija suėmė 15 

metų berniukus, James ir Ed- 
gar Shephard, 115 N. Leavitt 
street, kurie prisipažino, kad 
tartu su trečiu berniuku nužu
dė sargą Mitchell Hetman, krau
tuvėj ties 2130 Fulton avenue.

Jie prisipažino taipgi, kad pa
pildė eilę apiplėšimų, kuriuose 
susirinko $800 grobio.

Policija ieško trečio piktada
rio, vieno Willie Norvell, 18. 
gyvenusio ad. 1958 Hubbard st.

L. Poszkus Į 
Connecticut

Agentaus “Naujienoms”
Louis Poszkus iš Manteno, III., 

šiandien išvažiuoja į Bridgepor- 
tą, Conn. Tenai užtruks apie 
2 savaites laiko. Jisai yra įga
li uotas užrašyti “Naujienas” ir 
priimti pinigus “Naujienų” var
du. Adm.

Pralaimėjo Kumšt. 
Harry Stephens

Kumštininkas Raymond Qui- 
nal iš Hawaii smarkiai suplie
kė jauną chicagietį lietuvį, 
Harry Stephens, CYO kumšty
nėse, kurios užvakar vakare 
įvyko Soldieris Stadione.

Stephens buvo narys chiea- 
giškės CYO komandos, kuri per
siėmė su hawaiiečiais dėl čam- 
pionatą. Chicago laimėjo, 6-4.

AH, TAIP GERA ... PO ILGO PAR ADAVIMO
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Keturios merginos, ištisą dieną išinaršavę Legijono parade, Milvvaukeeje, 
pagaliau gavę progą pasilsėti, nusimovė batukus ir... ah, taip lengva.

Sunkiai Susižeidė 
AntBuividas

18 APYLINKĖ. — Michaei 
Reese ligoninėje guli 32 metų 
lietuvis, Antanas Buividas, 1615 
South Union avenue. Prie 34* 
tos ir State, priešais jo auto
mobilį pasimaišė praeivis. Bui- 
vidas smarkiai pasuko, kad jo 
nesuvažinėti, ir automobiliu 
trenkė į gatvekario stulpą neto
li to kampo.

Du kiti jauni vyrai irgi buvo 
sunkiai sužeisti: 20 m. Leo 
Spich, 3206 South Wallace, ir 
30 m. Tcny Petrovich, 5805 S. 
Mulligan avenue.

Branginkite Savo 
Automobilį,—
Jis Turės Jums liejai Tarnauti

“Naujienose” jau keliais at
vejais buvo pranešta, kad 1942 

• metų automobiliai bus iki 
$300 brangesni už 1941-nų me
tų modelius, Galimas daiktas, 
kad ateityje jie dar labiau 
pabrangs, nes valdžia nuolat 
mažina jų gamybą ir vis dau
giau naudoja automobilių dir
btuves ginklus gaminti.

Jūsų...: dabartinis automobi
lis, arba 1942 metų mašina, 
kurią žadate pirkti, jums gal 
turės tarnauti labai ilgą laiką. 
Todėl prižiūrėkite ją kuoge- 
riausiai.

Kas Reikia Daryti.
Ir .Chicago Motor Club, ir 

Illinois Automobile Club, ir 
visos kitos automobilių orga- 
niacijos pataria automobilų 
savininkams:

1. Nevažinėti greitai — nes 
lėčiau važinėdami neišdėvėsi- 
te taip7 greitai motoro ir re
čiau tereikės jį taisyti. Kitos 
automobilio dalys ilgiau tar
naus, ir mašinos padangos ne- 
taip greitai nusinešios.

2. Reguliariai, kas dvi sa
vaitės, kas mėnesį ar rečiau, 
atiduokite mašiną inspekcijai, 
išmainyti aliejų (kas 500 my
lių) ir “išgrysinti.”

3. Kuomažiausiai laikykite 
automoiblį saulėje, nes saule 
greičiau negu kas kitas sunai
kina automobilio maliavą. 
Taipgi patartina bent kartą į 
porą savaičių mašiną nuplau
ti, ir tris — kęturius kartus 
į metus ją nuvaškuoti.

Metalines automobilio dalis 
žiemai ištepkite kokiu nors 
riebalu. Mat, šalčiams užėjus, 
druska gatvėse metalo blizgė
jimą labai greitai nuėda.
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Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto 
kad pači-,8 Nm’.imn s 
yra naudingo^.

t

Legionierius 
Legionieriui —

Geraširdis Zuris
Gal nevisai taip buvo kaip 

šis nusikaltėlis nupasakojo, bet 
teisėjas John T. Zuris jam pa
tikėjo. Mat, tai buvo legionie
rius, o teisėjas Zuris irgi tos 
organizacijos narys, tad kolegą 
negi bausti peraštriai, ypač kad 
dabar vyksta legionierių kon- 
vencįja.

Tas nusikaltėlis, 43 metų 
John W, James --Jr., iš Mason 
City, la., buvo atvestas teisman 
už nusigėrimą Įį- Betvarkės kė
limą. Jisai nustebo. “Ką, ar le* 
gioneriui negalima triukšmau
ti ir į konvenciją atvažiavus ”

Bet konvencijh Milwaukėje. 
teisėjas Zuris jį perspėjo, “čia 
Chicago!” 11 ’

“O, tai labai atsiprašau!” tei
sinosi James; “Aš maniau, kad 
esu Milwaukej !’’ •)'

Mokyklos Laikraš
čio Redakcijoje
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ROSELAND. — David Zillis, 
jaunas moksleivis su palinki 
mais dailei, buvo paskirtas Dai
lės skyriaus redaktorium Fen- 
ger mokyklos laikraščiui “Th( 
Fenger Courier”.

Naujokams Duos 
Daugiau Laiko Pri
sirengti Armijai

Illinois drafto valdyba pa
skelbė, kad ateityje duos apie 
dvi savaites laiko vyrams, šau
kiamiems j kariuomenę, sutvar
kyti savo asmeniškus reikalus.

Rinkliava ! 
Našlaičiams

Spalių 6 d., Chicagoje įvyks 
34-ta metinė rinkliava našlai
čiams ir vaikams, kuriems nė
ra kas pragyvenimą parūpina. 
Rinkliavą rengia Chicago Child- 
ren’s Benefit League. Organi 
zacija duoda pašalpą apie 40, 
000-čių vaikų.

Jūsų Skilvis Labai 
Kantrus, Bet —

Amerikos daktarų žurnale du 
daktarai rašo, kad žmogus ga
li išgerti, jei nori, po penkian 
pantes kiekvieną dieną per 5, 
10 ar 25 metus, gali gerti me
dinį alkoholį, jei kitokio netu
ri, ir šansai bus jo pusėj, kad 
jo skilvis išliks nepažeistas.

Bet, sako daktarai, tas dar 
nepasako, kiek tokia dieninė do
žą alkoholio atsiliepia į kitas 
žmogaus kūno dalis.

Žmogaus skilvis gali daug vi
sokio “brudo” pakelti, aiškina 
daktarai, bet kiti žmogaus kū
no organai yra daug opesni.

Beliajaus Grupė 
Chi. Universiteto 
50 m. Sukaktuvėse
Šoks Jubiliejiniam Prayrame.

50 metų sukaktuvėms pažy
mėti Chicagos Universitetas 
per visą savaitę, pradedant 
rugsėjo 22 d., rengia įvairius 
moksliškus vakarus ir jubilie
jinius parengimus.

Ateinantį penktadienį Uni
versiteto Field House rūmuose 
įvyks muzikalis programas, 
kuriame dalyvaus Universite
to pakviesta y. Beliajaus šo
kėjų grupė. Jie bus vieninte
liai tautinių grupių atstovai 
iškilmėse.

Šoks Drake Viešubtyje.
Beliajaus grupė yra daug 

kur kviečiama šokti įvairiose 
amerikiečių pramogose. Pe
reitą šeštadienį šoko Palos 
Parko Gėlių šventėje, šį sek
madienį šoks Drake viešbu
tyje*

Hollande, Mich.

Grupė taipgi yra gavusi 
kvietimą dalyvauti Hollar/i, 
Mich., “tulpių šventėje”, geJ 
gūžės 16, kitais metais. Ji yra 
plačiai pagarsėjusi tarp ame
rikiečių, ir tuo pačiu laiku 
garsina lietuvių vardą. Reikia 
pripažinti, kad V. Beliajaus 
darbas neša lietuviams daug 
prestižo ir naudos. —Z.

Klaidos
Atitaisymas

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad buvusi chicagietė 
Emilija Parmalis Šeštokienė ati
darė grožio salioną North Chi
cagoje. Turėjo būti pasakyta, 
kad salioną atidarė p-lė Emilija 

| Parmalis, p-os Šeštokienės duk- 
tė-

Jis randasi ad. 1603 Sheri- 
dan Road, N. Chicago.

Prie 108th ir Wentworth au
tomobilis užmušė 11 metų mer
gaitę, Helen Van Abbema, 
10852 Campbell avenue. Ji ėjo 
skersai gatvę valgydama “ais- 
krimą”.

Prie Crystal Lake automobi
lis užmušė vietos gyventoją Vič- 
tor M. Riehl, o prie 52nd ir 
Ogden žuvo M. D. Malone, 46, 
iš Freeport, III.

Stebėtini Patriotai 
Pasidarė, Tie 
Komunistai!

Atsivertė Prie “Dvasios 
Šventos.”

Nebereikia turbūt nei pri
minti, kad dar visai neseniai 
komunistai niekino Amerikos 
pastangas išlavinti didelę ar
miją, šalį apginkluoti ir siųsti 
pagalbą visoms šalims, kurios 
diktatorius kariauja.

Taip Buvo.
Dar ausyse tebeskamba his- 

teriškas “Vilnies” ir kitų ko
munistų riksmas, kad “Roose- 
veltas eina su imperialistais”, 
nori “bereikalingai Amerikos 
darbininkų kraują pralieti”, 
“eikvoja pinigus bereikalin
giems ginklams,” “krauna 
darbininkams milžiniškus 
taksus,” etc.

Jie nekartą net labai šaipė
si iš United Service Organi- 
zations (ŪSO), kuri rūpinasi 
kareivių gerove po armijos 
tarnybos valandų.

Ei, bet nauji dabar atėję 
laikai!

Nauji Laikai.
American Youtb Congrcss, 

kuris dar neseniai pikietavo 
kiekvieną masinį mitingą už 
Rooseveltą ir agitavo jaunus 
vyrus priešintis karo tarnybai, 
dabar jau visai kitaip kalba.

Pirmiau jie įsikando obal- 
sio “The Yanks Are Not- Corn
ing”—tai yra — “Amerikos 
kareiviai neis Hitlerį mušti”. 
Bet kokį skirtumą du trumpi 
žodžiai gali padaryti!

Tik Du Žodžiai.

Dabar tas pats Am. Youtb 
Congress skelbia obalsį, “The 
Yanks Are Not Corning Too 
Late”. O Amerikos kareiviai 
tai labai fine vyrai!! Niekšai 
yra tie, kurie nenori eiti tar
nauti !

Komunistų jaunuoliams 
Youtb ’Congresse Dėdės Šamo 
kareiviai pasidarė tiek arti 
širdies, kad jie renka jiems 
net cigaretus ne pakeliais, bet 
ištisomis dėžėmis.

Ir paklausykite kaip dabar 
šneka dar vienas nekaltai pa
sivadinęs komunistų frontas— 
International V^orkers Order, 
su kuriuo ryšius palaiko ir 
lietuvių komunistų kontro
liuojamas LDS.

ŪSO? Fine Organizacija!
Laikydami konferenciją 

Chicagoje, organizacijos dele
gatai pereitą sekmadienį nu
tarė pirkti apsaugos bonų už 
$50,000 (“nutarimas buvo su
tiktas didžiausiu entuziazmu,” 
praneša IWO) taipi nutarė ei
ti "visomis jėgomis” į talką 
pirmiau niekinamai ŪSO!

Tiesiog reikia stebėtis ko
kias milžiniškas permainas 
padarė tas Hitleris užpulda
mas ciesoriaus Stalino kara
liją! Visus Amerikos komu
nistus atvertė prie dvasios 
šventos!

—Eses.

Netrukus Illinois valstijos 
sveikatos skyrius atidarys kli
niką, kur gydys sergančius pro
to ligomis- Daugiausiai rūpin
sis žmonėmis, paleistais iš pro
to zligų ligoninių.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Iškritęs iš medžio kuriam 
genėjo šakas, užsimušė 59 m. 
James Lusinia, 851 N. Spring- 
field avenue.

• Begrodamas WPA simfo
nijos orkestre staigiai mirė 6'J 
metų muzikas, Even Olson, 1300 
Argyle street.

• Rugsėjo 27-tą Chicagoje 
lankysis buvęs Anglijos kara
lius, Duke of Windsor, ir jo 
žmona, buvusi amerikietė Wal- 
ly Simpson.

• Montrose kapinėse medinėj 
dėžutėj buvo atrastas lavonėlis 
naujagimės mergaitės. Tėvai 
nežinomi.

• Pavienis vagilis atėjo į 
Household Finance Co., 9204 
Commercial avenue “paskolos” 
prašyti. Pasiėmęs $168 dingo. 
“Paskolos”, mat, prašė su re
volverio pagalba.

• Vakar Chicagoje prasidė
jo suvažiavimas viršininkų Ame
rica First organizacijos, kuri
kovoja prezidento Roosevelto 
užsienio politiką. Grupėj kilo 
didelis nuomonių skirtumas dėl 
Lindbergho kalbos, kurioje ji
sai bandė Amerikoj sukelti ra
sinę neapykantą.

• Chicagiečiai Chilton C. 
Gaskins, 6108 Champlain avė., 
lošė kortas su kaimynais gyve
nančiai^ kitam namo aukšte. Į 
jų butą įsilaužė plėšikai ir pa
sivogė $2,625 apsaugos bonais, 
taipgi pluoštą kitų daiktų.

• Vakar nuo 3 iki 4 ryto 
Chicagoje buvo galima matyti 
šiaurės pašvaistę — “aurora bo- 
realis”.

• Morgan Park policija su
ėmė penkis jaunus roselandie
čius, kurie pavogė virš $3,000 
vertės vario iš Ingersoll Steel 
and Disc dirbtuvės, 1000 West 
120th street. Du suimtųjų yru 
firmos darbininkai.

• Metams kalėjime ir užsi
mokėti $600 pabaudos buvo nu
teistas aludininkas James Spi- 
na, 51, 15152 Michigan City 
Road. Jisai virė samogoną-

• Pavirtę namie mirtinai su
sižeidė 84 metų senelis Charles 
Stahl, 2731 Seminary avenue, ir 
65 m. Thomas Toner, 5720 S. 
Halsted street.

• Vonioje buvo atrasta ne
gyva 55 metų chicagietė Marie 
Hughes, 4453 N. Troy street.

Šį Sekmadienį 
Springvalleyiečių 
Išvažiavimas
Dalyvaus visi lietuviai chica- 

giežiai kilę iš Spring 
Valley, III.

Kadangi dabar įėjo į madą 
rengti įvairios dienos, tad. ir 
Chicagos lietuviai kilę Lš 
Spring Valley rengia savo die
ną Šį sekmadienį, rugsėjo 21 
d., Willow West darže, šis 
daržas priklauso A. Buteliui 
ir; randasi ties 83rd ir Willow 
Springs Road.

Kadangi springvalieČių Chi
cagoje yra labai daug ir kai 
kurie iš jų turi labai atsako- 
mingas politikoje ir valdžioje 
vietas, tai numatoma, kad šis 
išvažiavimas bus skaitlingas.

Beje, jis rengiamas ne pel
no tikslais, bet susipažinimui. 
Sako, valgius patys svečiai at
siveš.

Dalyvaus B. Smardack
Kaipo iniciatoriai šio išva

žiavimo figūruoja lietuvis po- 
licistas Ben SurvilL John W. 
Pachankis, A. Petkus ir Sam 
Saluskis. Yra pakviestas ir 
Chicagos pašto sekretorius 
Bruno A. Smardack.

Bus svečių iš Spring Valley. 
Well, turėsime gerus laikus.

Steponas Narkis
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