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HITLERIO ARMIJA DEDA PASTANGAS 
PAIMTI MASKVĄ IR CHARKOVĄ 

T * ,

Vokiečiams daroiųi dideli nuostoliai
•. • ; r.: r. : t ' ■ • • ' v

LONDONAS 
lių 6 d. ;

Anglija, spa
lių. 6 d. — Britų karo sluok
sniai gavo žinių, jog vokiečiai 
pradėjo nepaprastai j 
ofensyvą rusų fronte.

IŠ .pirmą ofensyvos veflcapių 
galima spręsti, kad vokiečių ka*. 
riuomenė deda pastangas painei 
Maskvą ir Charkovą, svarbų ru
sų pramonės centrą.

Vokiečiai sutraukė nepapras
tai didelius kariuomenės ir ka
ro medžiagos kiekius. Smar
kiausiai spaudžiamas pietų ir 
centro frontas. Leningradox sri
tyje vokiečių spaudimas žymiai 
sumažėjęs.

Sovietų, karo jėgos visuose 
frontuose labai gerai laikosi. 
Vokiečiams niekur nepavyko 
pralaužti fronto linijų. Vokie
čių tankams rusai atsako savo 
tankų batalijonais ir nacių ar
tilerijai. atsako sovietų artime? 
rija.

Pietų fronte sovietų kariuo
menė laimėjo keletą mūšių ir 
naciams padare didelių nuosto
lių. Krymo fronte vyksta stip
rus susirėmimai, bet nesimato 
vokiečių laimė 
kovos vedamos ,,d$l • kiekvieno 
žingsnio, *

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 6 d. —- Naujai pradėta vo
kiečių ofensyvą yra tokia di-

dėlė, kad ją galėtum palygin
ti naujai pradėtai kampanijai, 
skelbia vokiečių agentūros.

Vokiečių spauda kalba apie 
Hitlerio minėtą ir kariuomenės 
pradėtą puolimą rusų fronte, 
bet nieko konkretaus nepasa
ko. >

Estijos pakraščiuose vokie
čiai sumušė išlipusius ir išlip
ti besirengiančius sovietų juri
ninkus. Vokiečiai paskandino 
kelis sovietų laivus, kurie vežė 
į krantus okupacinę karinome - 
nę.
' MASKVA, Rusija, spalių 6 

d. — Vokiečių kariuomenė įvai
riuose frontuose, deda pastan
gas prafaužti sovietų linijas, 
bet jiems daroma nepaprastai 
didelių nuostolių.

Naciai bandė prasilaužti ir 
Leningrado srityje, bet rusai 
juos privertė trauktis. Pietų' 
srityje rusai nustūmė vokiečius 
21 mylių nuo Leningrado.

Rusų kariuomenės informaci
nio biuro direktorius ščerbakov 
paneigė Hitlerio paskelbtų lai
mėjimų dydį. Naciai jokiu bil
du, tvirtina Ščerbakov, negalė- 
jo paimti, .tdlyį -dį^ ‘belais
vių skaičiaus. Rusai is viso ne
teko 1,128,000 kareivių. Čia 
įskaityta užmušti, ’ sužeisti ir 
belaisviai. '

Mtl i y*-

’ * iNA l.jliEM U-ACMB ‘Lelepuoui

Anglija ir Vokietija Mainomi Sužeistais Belaisviais.
Anglai neša laivan sužeistą vokietį belaisvį, šiomis dienomis ' Vokietija i'r 

Anglija pasimainė sužeistais kariais. Už 1,50d anglų Vokietijon sugrąžinta 1,500

TIKYBININKAI PRAŠO ROOSEVELTĄ
IŠSIDERĖTI LAISVĘ- SOVlftUCSE

’ ■ ' • . ' , E t' * .

Prezidentas laukia Murray pataria kon 
Taylor žinių troliuoti kainas

Atvažiuoja japonų 
"mihištėris

GESTAPO SUŠAUDO PRAGOS MERA, 
PASKELBĖ KALTINIMUS PREMJERUI

Čekai rengėsi nusikratyti vokiečių pro
tektorato, tvirtina naciai

, WASHJNGTON, D. C., spa
lių 6 ,d. —- Įv.ayijj rųšių., tiky- 
bininkai>t kreipia^ ::į« • Rpbsėveltą 
ir prašo, kad jis išsiderėtų iš 
sovietų valdžios tikėjimo lais
vę sovietuose.

Visi pataria neduoti ginklų 
komunistams, jeigu pastarieji 
nepasižadės respektuoti tikėjimo 
laisvės.

< i

Prezidentas laukia pasimaty
mo su pargrįžusiu atstovo iš 
Vatikano. Taylor informuos pre
zidentą apie pasikalbėjimą su 
popiežium.

traliuotiRainas
■ ? • -ir-—~ '
WASHINGTON,-D. C., spa

lių 6 d. — Philip Murray, CIO 
prezidentas, ^šiandien, pareiškę, 
kad algų-kėlimo'.nereikia kon
troliuoti, bet yra bukinas reika 
las kontroliuoti prekių kainas.

Aukštesnės darbininkų algor 
yra geras ženklas,- ne^ jos pa 
žymi aukštesnį gyvenimo lygį.

Jeigu butų suvaržytas algv 
kėlimas, tai darbininkai nega- 
ėtų pasiekti1-'geresnio pragyve

nimo lygio, tvirtina Murray;

MEKSIKA, sostinė, spalių ( 
J. — Japonų prekybiniu laivi 
Azum Mara atvažiuoja i Jung 
tinęs Valstybes naujai Washing 
tonan paskirtas japonų minis 
teris; Wakasugi. Tvirtinama, 
kad- j:s atveža naują japonų 
premJfeirO’ ląiįcą- vRooseveitui,

Meksikos uostų policija radi 
uždraustų metalų kontrabandų 
japonų laive.

Meksikos valdžia uždraudė 
švežti į Japoniją karo pramo 

nei reikalingus metalus, todė 
japonai norėjo juos slaptai iš
vežti.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 6 d. — Tardymas ir teis
mas aiškiai- parodė, kad čekų 
premjeras Elias, kartu su ki
tais generolais, rengėsi nusi
kratyti vokiečių protektofato ir 
paskelbti nepriklausomą valsty

Vokiečiai išardė 
čekų Įstaigas

VOKIEČIU KOMISARAS VON RENTELN 
UŽDRAUDĖ PREKIAUTI JAVAIS

.._________ - - _ /

Išimtina supirkinėjimo teisė suteikta 
‘ Lietūkiui”, užsienin neleidžia javų

LISABONAS, Portugalija, spalių 6 d. — Rugsėjo 7 dieną 
per Kauno radiją buvo perskaitytas “generalinio komisaro Lie
tuvos sričiai” (taip šis titulas oficialiai skambėjo) įsakymas, 
kuriuo užpirkinėti visų rųšių javus ir ankštinius išimtina teisė 
yra suteikiama “Lietūkiui”.

Visiems kitiems, net turintiems teisę prekiauti, javų ir ankš
tinių supirkinėjimas draudžiaųras. Taip pat uždrausta gabenti 
javus ir ankštinius iš “Lietuvos generalinės srities”.

Leidimą supirkinėti kalbamus prodYiktus^gali suteikti tik 
generalinio komisaro įstaiga. Visi tie gyventojai, kurie nesi
laikys šio įsakymo, bus baudžiami labai griežtomis bausmėmis.

Streikuoja 21,500 
plieno liejikų

ČARY, Ind., spalių 6 d. — 
Vakar paskelbė streiką apie 
100 plieno liejikų Carnegie-Illi- 
nois plieno liejyklose, o dirbti 
Tegalėjo 21,500 darbininkų.

Streikuoja pieno dirbtuvh 
specialistai, kurių darbo nega- 
i kiti atlikti. Pastebėtina, ka< 
Toje bendrovėje darbininkai pir 
.na kartą išėjo gatvėn nuo ben
drovės įsikūrimo 1906 metais.

Bendrovė tyri didelius kare 
departamento užsakymus. Strei
kas Sutrukdys .darbą.

Uraganas lengvai 
palietė Miami

Lietuvoje labai daug 
našlaičiu

KARALIAUČ1US, Vokietija, 
spalių 6 d. — Patirta, kad pa
sibaigus bolševikų okupacijai, 
visoje Lietuvoje pasiliko labai 
daug našlaičių.

Tatai įvyko todė1, kad GPU’ 
vgtntai išvežė -Rus jos gilumai 
ukstančius tėvų.

Mažamečiai vaikai palikti Lie- 
uvoje, nes bolševikai norėjo 

našlaičius auklėti staliniškai. 
Vaikus vadino bezprizornikais 
r norėjo jiems suteikti komu- 
nistiŠką “dvasią”.

Naciai blogai mini 
Baltgudiją

Pragos laikraščiai paskelbė 
premjerui Elias pareikštus kal
tinimus.

Jis konspiravo su generolais 
Inger ir Neuman; teikė žinias 
užsieny veikiantiems čekoslova- 
kams; padėjo slaptai Pragos 
mero organizacijai ir padėjo.žy
miems čekų veikėjams išvykti 
užsienin.
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LONDONAS, Anglija, spalių 
d. — Naujai paskirtas nacių 

protektorius Čekoslovakijai 
siškai išnaikino užsilikusias 
koslovakų įstaigas;

Pragos savivaldybė turėjo 
kentėjusiems šelpti fondą,
ris veikė nuo valstybės atgai
vinimo dienų.*

Protektorius Heyčlrich šian
dien šį fondą panaikino, o, pa
tį merą už tai sušaudė, čeko
slovakų teismai visiškai neturi 
galios. Visur vyrauja vokiečių 
valdininkai.

Meras sušaudytas už 
solidarumą

. BERLYNAS, Vokietija', spa
lių 6 d.,— Iš Pragos ateina ži
nios kurios tvirtina, kad Pragos 
mėras Otokar Klapka šiandien 
tapo sušaudytas.

Prieš porą dienų - vokiečių 
liaudies teismai jį nuteisė mir
ti. Klapka buvo kaltinamas 
slapto fondo steigimu, kuris bu
vę vartojamas prieš nacius vei
kiantiems čekams padėti. ,

Klapka davinėjo pinigus* už
sienin išbėgusių čekoslovakų 
veikėjų šeimoms ir nukentėju
slėms.

—• Britai pasiūlė pasikeisti 
su Vokiečiai^ visais civiliniais 
gyventojais, kurie, netinka ka
rui ir dabar laikomi koncentra
cijos stovyklose.

Negali nukelti para
šiutininko

Darbietis sudarė
Australijos valdžią

Hitleris traukia ka- 
ran Bulgariją .

MASKVA, Rusija, spalių 6 
d. — Diplomatiniu budu patir
tą, kad Hitleris pareikalavo iš 
.Bulgarijos karaliaus kariuome
nės į sovietų frontus.

Bulgarų valdžia dėjo pastan
gas išsisukinėti ir atsikalbinė
ti, bet dabar privalės tenkinti 
nacių reikalavimus.

Rusai tvirtina,’ kad vokiečių 
ir rumunų karo laivąi naudoja 
bulgarų vėliavą Juodojoj juroj/ 
Naciai tai daro su bulgarų val
džios žinia.

: ■ ■ . .• • H .------ ---------t.
— Vokiečiai sako/ kad Rot- 

terdame tapo užmušta 113 as* 
menų britų, bombardavimo me
tu.

CANBERRA, Australija, 
spalių 6 d. — Daibiečių ly
deris Jphn Curtin šiandien 
sudarė ministerių kabinetą. •

Curtin eina premjero ir ap
saugos reikalų koordinato
riaus pareigas. .

Kiti darbiečiai užėmė karo, 
laivyno, apsaugos priemonių 
gaminimo ir žaliavų tvarky
mo ministerijas*

Aptars neutralumo
Įstatymą

SUNDANCE, Wyo., spalių 6 
d. — Visos lakūnų ir alpipistų 
pastangos nukelti Velnio pilin 
įkliuvusį parašiutininką Hop- 
kins nuėjo niekais.

Kalnas labai aukštas ir alpi
nistai negali viršūnės pasiekti. 
Dabar pasisiūlė nauja lakūnų 
ir alpinistų grupė, kuri dė^ pa
stangas nukelti Hopkins.

Viršukalnėje prasidėjo snie
gas ir nepaprastai didelis šal
tis. Maistą jam išmeta iš or
laivių; . A

— Prancūzai Indokinijos gu
bernatorius atmetė japonų rei
kalavimus pietų Indokinijos rei
kalu. JąponaL nori kontroliuoti 
spaudą, paštą ir statytis ginklų

HYDE PARK, Ni Y., spalių 
6 d. — Prezidento kanceliari
ja paskelbė, kad sekretorius 
H Lili, viceprezidentas Wallace. 
penki senatoriai ir du kongre
so atstovai rytoj su prezidentu, 
aptars neutralumo įstatymo pa
kaitas. / .

Pasikalbėjimo. metu paaiškės 
ar įstatymas bus pakeistas, su? 
trumpintas arba visai panaikin-

Kai -kurie senatoriai pataria 
ginkluoti prekybos laivui bet 
priešinasi įstatymo panaikini
mui

— Britų narlaivis paskand!* 
to prancūzų prekybinį laivą Th 
Gautier, kuris atplaukė į Atė
nus. , .

— Amerikos ambasadorių.1; 
Wedell matėsi su gen. Frankr 
ir aptarė abi valstybes licčian 
čius klausimus.

— Japonai pradėjo daryti or
laiviams benziną iš banginių ii 
ryklių taukų.

MIAMI, Fla., ’ spalių 6 d. — 
Iš Meksikos įlankos atėjęs ura
ganas šiandien lengvai palieti 
Miami. Nuostolių padarė mažai 

žmones laukė uragano ir bu 
vo pasiruošę stipresniems vė 
iams ir smarkesniam lietui. Vi 
si įlankoje buvę laivai aišku 
oėjo į uostus.

Uraganams stel ėti . stoti: 
svirtiną, kad pavojus dar ne 
praėjęs.

Jugoslavai ima 
ciu ikaitus

na-

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
ių 6 d. — Vokiečių laikraštis 
‘Hamburger Fremdenblatt” j- 
dėjo straipsni, kuris labai blo
gai mini Ęaltgudiją.

Laikraštis pastebi, kad Balt- 
judija yra visai atsilikęs kruš
as, kuriame ištisus šimtmečius 
•ungesi rusai su lenkais.

Nei vieni, n:i kiti nepajėgė 
msausinti ten esančių balų ir 
lesugebėjo išnaudoti žemes bir- 
ų. Tvirtina laikraštis, kad vo
kiečių energija tinkamai išnau- 
losianti Baijtgpdijos turtus.

Churchill numato 
Kaspijos frontą
SIMLA, Indija, spalių 6 d. 

— Gen. Wavell parvežė In
dijos' kariuomenei premjero 
Churchill laišką, kuriamą jis 
numato 1942 metams Kaspi- 
jos-Nilo frontą.

Indijos kariuomenė, tvirti
na Churchill, privalės pašto- 
ti kelią naciams į rytus šio
je kovos zonoje.
•* ■*. ' M 1
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
y

šiandien z britai ir naciai pasikeis sužeistais belaisviais. 
Vokiečiai sutikb įsileisti britų laivus. į \

/ — Du alpinistai vakar vakare pasiekė Velnio pilį Wyomin- 
go kalnuose. Jie rengiasi nukelti parašiutininką Hopkins.

— Vokiečių štabas giriasi naujais laimėjimais sovietų fron
te, bet neskelbia smulkmenų. ' f

— Panamos vąįdžia panaikins registraciją visiems tiems 
prekybos laivams, kurių savininkai ginkluoja laivus.

— Vengrai tvirtina, kad rumunai sušaudė 7 sovietų para
šiutininkus, kurie padegė žibalo versmes.

j Turkąi natyi-ė, kad pačiai au pasiruošę išplaukti iš Bul
garijos vandenų naujam užpuolimui Juodosios /juros pakraš
čiuose. \ ■> ,-.n: f ’••• ■ ’• / ,

— Prancūzai skelbia,' kad Hitleris dar turi 600 narlaiviy, 
kuriuos netrukus, pasiųs Atlantikan britų laivams skandinti.

-Naciai sušaudė penkistekų štabo karininkus.

spalitLONDONAS, Anglija,
5 d. — Patirta, kad vakar die 
nos kovose sukilę jugoslava 
užmušė 100 vokiečių.

Vakar jiems pavyko ‘paimt 
nelaisvėn 200 nacių, kuriuos j k 
yra pasiryžę laikyti įkaitais. Su 
kilėliai sunaikino vokiečių gin 
klų sandėlius Cacak miestely 
je-

Kroatijoj sukilėliai susprog 
dir.o didelės strateginės reikš 
mes tiltą prie Videm miestelio 
Susprogdintos Dlin, Mošanįca i 
Voimica stotys.

Vilniuje rodomi vo 
kiški filmai

Degina rumunų ži 
balo versmes

LISABONA^, Portu g a 1 i j a, 
spalių 6 d. — Atėjusios žinios 
,ako, kad paskutiniu metu Vil
niuje atidaryta daug kino tea- 
:rų, kuriuose rodomi išimtinai 
vokiški filmai.

Pačiame Vilniuje '"steigta ga- 
la daug įstžu>ų našlaičiams glo
boti. Kiekviename valsčiuje pa
siliko labai didelis našlaičių 
skaičius.-

Vilniaus apskrityje įsteigta 
’.8 našlaičiams globoti įstaigų, 
) pačiame Vilniaus mieste — 
14. ’ •

BUKAĄEšTAS, Rumunija 
spaliu 6 d. — Nusileidę sovfe 
tų parašiutininkai ir vietos te 
toristai padegė rumunų žibalo 
versmes Ploesti apylinkėse.

Apskaičiuojama,, jog padary
ta nuostolių'už tris milijonus 
do’erių^

Rumunų valdžia prisipaŽ’sta, 
kad priešas veikia užfrontėje 
ir labai smarkiai kenkia kraš
to apsaugos pastangoms. Sa
botažas vystosi smarku
mu.

t •

---------------------------1—

ORAS
Debesuotas, lietingas, šiltes

nis^
Saulė teka — 6:52; leidžiasi

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabąr atdara nuo 9:00 
vai. ryto« iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS .DIENOMIS atda
ra’ nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro

— Italai giriasi, kad jiems 
pavyko užmesti torpedų j bri
tų lėktuvnešį Ark Royal.
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Naujų nacių tarye

IGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

■ I r

Pąšalpos Ligoje* Pomirtinių ir Kultūros Draugija.
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117 

VALDYBA:
K. KĄIRI3, prezidentas. ■ If. AŲGŲŠTA^». iž.dipinkas
P.< J. RIDIKAS, viceprezidentas. R. GALSKJvk trpstisas
V. MANKŲS, sekretoriuj - H?’ MIL/AŠRVICIPS; trustįsa?

P. MILbER, finansų- sekretpriu^
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras* Ki GUGĮS, Drrjos. Advokatas 

■į innr-

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
REIKALAI

SKYRIUS ‘
Chicagos Lietuvių Draugi

jos skyrius vėl' pasirodys kiek
vieną savaitę — antradieniais. 
Vasaros metu paprastai skyrius 
nepasirodydavo, per du mėne
sius, šiemet jo nebuvo per tris, 
mėnesius. Bet- nuo. dąbar- jis 
bus dedamas reguliariai.

Kultūros draugijos prašo
mos pranešti, apie savo veiki
mą, — rengiamus vakarus, 
koncertus ir t.t. - Kiek žinoma, 
kai kurie skyriai ^aų yla pa šit. 
rengę žiemos, sezonui, būtent; 
yra numatę surengti koncertus.' 
ar šiaip draugiškus pobūvius. 
Prasideda didesnis judėjimas 
ir naujų narių įrašymo srityje. 
Žejniau rasite vienos kolonijos 
labai įdomų planą naujiems 
nariams gauti. Jaunuoliams pa
skatinti kai kuriose vietose net 
jų įstojimas yra padengiamas, 
iš tam tikro fondo. ,

Vadinasi, judėjimas pradeda 
įsisiuboti. Reikia manyti, kad 
ilgainiui tas judėjimas dar la
biau padidės ir mes pradėsime 
vėl smarkiau veikti.

na- 
že- 
eilė

darbas kliudesi, bet naujų 
rių įrašymas nepasiliovė, 
miau yra skelbiama visa 
naujų -ųarių,. kurję. paskutinė
mis savaitėmis buvo įrašyti į 
draugiją. Naujų narių įrašyme 
pasidarbavo AcTomas- Markū
nas, “Dėdė” Vaitekūnas, S. Yur-

K. Yokubjka, Marion As-. 
P. Lapenis, Petraitis iš 
Ghester Prokurotas iš

Barzdu
ok Deveikis,

r?

NIEKAS NiES.BSTOJA
T * . ' ,

UW ■ ■■■'■ FT

1 JMdėjjmą%
Pasaulyje viskas juda, Viskas 

įpiltą;. įmonių, žvalume irgi: 
| tas, paU j udėjimas? wa< P.dnu' 
tempiu Mios-tų g atvės 3 >, automo
biliai, troĮ<4į, busai, laksto - kaip 
padūkę. Bankuose,, spulkos^ 
klubuose, krautuvėse ir. įyairiu* 
se įstaigi.sp r.iikiaAi gyx\Lmas, 

: judėjimas. Kur pažvelgsi, kur 
. pažiūrėsi, —» vįsur tH. juda, vir

se ir. galvoja? bei suka galvas. 
Svajoja jie* jog mokslus baigę 
visą pasaulį) aukštyn kojomis 
apvers, viską tinkamai sutvar-

SUSIRINKIMAS

Masonic Temple svetąmėję 
(1547 N. Leavitt St.) jrykį 
Chicagos Lietuvių DrauyPų^ 
susirinkimas. Kadangi tąi, bųv 
priešmetinis susirinkimas (se
kamas susirinkimas įvyks lik 
sausio mėnesį), tai bus nomi
nuojami kandidatai. į. direkto
rius. Nariai prašomi susirinkti. 
Susirinkimas prasidės; 8 vai. 
vakaro* —Valdyba.

IŠ ROCKFORDIEčIŲ 
VEIKLOS

Draugas F. J. Pe'roni* i 
Rcckfordo praneša, jog? vieta 
kultūros draugija rengia lyg i 
savotišką kontesta. Draugija 
paskyrė $15 dovanų. Daugiau
sia įrašęs narių asmuo gaus 10 
dolerių. Antra dovana bus pen
ki doleriai.

Be to, netrukus draugija ren
gia iškilmingą bankietą, kuria
me bus su ceremonijomis sude
ginti morgįėiai, ir^tuo badu 
draugijos- klubas pasiiiO.osuos 
nuo visu skolų.

Per vienus melus kultūros 
draugijos klubas pajėgė iš. visu 
skolų išbristi ir- dar sudaryti 
geroką atsargą. Tai rodo didelį 
rockfordiečių - suminamą, ir ga
bumą.

Rockfordiečiai taip pat- jau 
turi išrinkę deleg/tiis i kultū
ros draugijų konferenciją, kuri 
įvyks kitą mėnesį.

NAUJI. NARIAI
Nors vasara buvo šilta, nori

chis,
cilla,
Gary,
Gary^ Juozas Ascilla,
kas iš Rockford*
A. Ambrose, Martha Aleknas*
V. B; Ambrose ir.'kiti, Štai. įra
šytų; naujų^ narių sąrašas:-
‘ Frank Massa

Efnest B. Kaminskis
\ Carl. Cicenąs.

Pranciškus Šarkauckas
Sophie R. Galinis
Eilėn Puiris
Auna. Sz.emet
Mary Balcaitis
Stelia. Balcitis.
Uršulė Lankutis •
Frank Lankutis

- Alex Pranis
LilĮian Luber
Auna Luberskis

X..

Ludvina Pranis.
Genevieve Luber
Onnalle Lųinis
Mary Gable

vJ.ohn Augustine
?Winifred Ei Varsackas. <-i

Kas patikės*. k4d? tfti dyidfu 
šimt metų; jaunuolio, paveiks? 
las?

Dalykas, tokis., jQg< aplikaciją! 
rodo, kadi įsirašęs narys, 
yra tilt dvidešimt, metų, am? 
žiaus. Ip tas. amžius^ yra? visai; 
tikslus^.

o atąitfkp- MM i kąip,:; įsirašė:' 
Stanley paveiksią par
davė sąyo tėvo,Alęx Vargs, km 
ris adresu? 3562’ S. HalMedl &L 
turi bi^nį? perka m parduoda 
naujus Jrrvartotus rakandus, pe
čius, siuvamos mašinas, rašo
mas mašinėlės ir. t,L Jei,kas.tu
ri trubęlį su rašomomis maši
nėlėmis, tai p. Yurgs jas tikrai 
ekspertiškai pataiso. Dažnai jis 
yra kviečiamas į vidurmiečio į- 
staigas “taipraiterių” gydyti.

Simus savo tėvo^payeikslą pa
kišo dėl tų, jog ir tėvas, rodo
si, netrukus, bus kandidatas į 
draugiją. Galimas daiktas, jog 
ir kiti : šeimos nariai (žmona ir 
duktė) , nuo to neatsiliks.

Jei, jus: norite parduoti, senus 
baldus ir pečius, tai kreipkitės 
į p. Alex Yurgs. Jei norite pirk-

TMd.U; ynų ip tokių yjątų.jnu- 
įsų gyvenime, kur pradeda įsi
galėti nerangumas, ? stistingi- 
mats Taip y^^su^ųVŪ* drąp^ 
gijomis. Ląba^^tt, i!V 
Ghicagps< Lietuvį^ 
lyądipamiMJi 
dp,; neb^pd^^ ,.s 
buwų praeityje. įjjję 
įbruta, Tiesįpg’ė kad
tąs,a hputėj|mas vd$iškąi; su? 
stings.

Draugijos 
aįpnuT
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William Shimkus 
Albina. Zarinski, 
Petęr Taurozas 
Mrs. S, K„ Stapįs. 
Elizabeth J. Ford

Apo’onįą Vjgohtąs 
Moniką, Mįrauskas 
.Mąry §omąk 
Joscph J. Misevich. 
James Budo 
Josephinę Rękash 
HelęnjMary Rckąsh 
Stanley Yurgs 
Thomas. Kplpvichi 
Petronėlė Dočkus 
Mikolina Velonis . 
Mary Sar.iineras. 
Antanas. Pranokus, 
Bessie'Spitlis 
Josepll Ęalcaitis Jr. 
Frances M, A, Smilh 

'• Lemi Daulis,
Stelia Walayich 
Joe H* Walayich 
Joseph Virbickas 
Ęsther Bęnder, 
Fabian Anę.ha. 
Ąnpa Nasąyik 
Janie Bąltusnikąs.

James liūdo, 1
Kam nėra žinomą- buvusi 

Meldažio svetainė ir užeiga?
Visi Chicagos.lietuviai tą.vie- 

tą.žino. Kiele savo laiku.ten bu
vo surengta, visokių visokiausių 
vakarų ir koncertų I 4 '

Šimtai, o gal ir tūkstančiai. 
Tai buvo “vestsaidės” lietuvių 
centras. Tačiau-ten išsitekdavo 
ir kitų ko’onijų lietuviai.-

Pirmoji) savininko jau nebė
ra. Meldažis pasimirė' prieš . ke
lis metus Tačiau vadinamoji 
Me.ldažio svetainė ir. užeiga pa? 
siliko ir ją dabar valdo,p. James 
Budo. - 1 ,

Ir; štai dąbąr p., Jąmes Budo 
jau Chicagos Lietuvių, Draugi
jos narys.

Nors šiandien, kalbamoji už
eigą nębė.ra toki “slaųpi” kaip, 
praeityje, tačiau vietos koltui-, 
jos lietuviams ji. vįs. dar? gerai i 
žinoma: kiekvienas pasakys, jog 
jos-adresas.—- 2244AV. 23rd<PI,

M;

Pcter Paul Kazwell
Teofilis. Binkis
Victorįa Bųcosky 

. Kazimieras Stapelis
E’inOrg Stapelis
Antie Miėkenas

Harry S tepliau.
/ AlMert Yurąitis 

Ircne Yates

Skelbimai Nap.iie.npge 
duoda-. nauda-. dėlto, 
kad nacios. Nan.ii en- > sk 
vra naudingos:
------- t.-s—Ą

Bositei|jpipiąi5
s žinprna, v nieko. nėra, be prie- 
įtasties. Rrįežąs.či^i iu visokį 
pasiteisinimų 5 musų. vąjįninkab 
suranitai devyniąs galybes; vįę-. 
■ijiems pasidarė’ šilta, kitiems 
ątostogiy tę.kn, važiuoti, trO’l 
tiems. i$i viso, sasidąpe; nepatp- 
gįos sąlygą darbuotis* Reikia, 
girdi, vasa^s- mėtų- visas’ veiki- 
jtnas., padėti. į; šąli. j.

Tai nedovanotinąs gpsileidi- 
mas,. kuris niekaip kitam, bet 
mums patiems, kenkia. Labai 
lengva. apsikrėsti tihigniavimu 
ir apsileidimu, nuo kurio vėliau 
sunku atsikratyti.

Tiesa, gal f viępa- kita diena, 
pasidarė šiltešpėį-įej? dęlęi to 
piekas niekui’ nesustojo, — vi
si ir visur, kięk^gąlėdami juda 
ir kruta. Kurie labai šiluma 
husiskundžia, lai tegul neuž
miršta, jog yra pakankamai le
do atsivėdinti...’

Merdėjimas raiškia mirtį
Bažiurėkime? į<įpraeitį: Kiek 

meą turėjome ,.gWJi 
jų,$ ’kurromis * dia.zįubdavomčs 
Kur, jos šiaridibn“?1 ’ Jos liko1 iš£‘ 
brauktos i^ gyvenimo, hbs ap
sileido, nesirūpino augti ir stip
rėti. Gamtą, merclėjiuio nepa
kenčia; anksčiau.ąr vėliau mer
dėjantis . daiktas turi mirti.

Taip atsitiko, irsti tomis 
draugijomis., bei* Į oTganjzaęijo.- 
iniš;. kaj- jos., pąlioyo;-’ augti ir 
ėmė merdėti,- tai ;|jų dienos, bu
vo suskaitytos. , <■ v

žįĮnęgųs irgi. nęp;ivalų mer
dėti ir a pci eisti. Kai j Iš kartai s 
.nelabai gerai jaučiasi arba su
serga tinginio. liga, tai pradeda 
visokių■, pasiteisiųiinų ięškp i. 
Esą, šiandien ųejabai filmu, 
palauksiu su į dąrhU iki ry.įp
jaus.

O ryloj dažnai, dar didesni 
(rūbeliai: tai; galvą, skausta, tai 
boba, sergą, — ir vėl rytojaus 
laukiama. Ir. jup, . tolyn, jup 
sunkiau darosi, kas, pradėti; ry7 
toj. Ir juste, nepajunta, žmogus, 
kai. jis, liek atsilieka, tiek, daug 
darbų susideda, jog jis. jų ne
begali; nedirbti. Užvjjįti dąrb>i 
sunku bėra tinkainai atlikti. Tą 
faktą visi gerai žino.

Gyvenimo mokykla
Niękp geresnio, nėra sviete, 

kaip,; gyyenimp. mokykla. Kįek> 
vienąm darbui yra, reikaĮihgą^ 
patyrimas, šiandien,, daug ener
gingų jaunuolių sėdi mokyklo-

0 kas-atsitinka?
I Atsitinka, tai, kad su gyveni
mo tikrove susidūrę tie putu- 
Žiestai greit aprimsta. Jei. žmo
gus patyrimo) neturi,, tai j0 visi 
šmarkavjmaii niekais^ nueina. Ir 
gęriausi* sumanymai eina nie< 
kąis, jeigu nėra, kam juos tin
kamai gyveniman pravesti:

Planas
į Reikia i pasakyti^ jog yra la- 
į)ai pagirtinai dalykai turėti 
plapas kitai dienai.. No tjk rei
kia? planas; tprėtį*, boti reikia to 
planb ir, laikytis. Vadinasi, jei 
nusitarei; ką rytoj, padaryti, tai 
ir?-daryk be atidėliojimo^ Da
ryk sų> pasiryžimu;, atsidėjimu 
ir pasitikėjimu*

1 Būtinai turi savimi pasitikė
ti; Jei pats savimi nepasitikėsi, 
tai nelauk, kad kiti tavimi pa
sitikės. >

Tarsime,' kad- nusitarei narį 
įračytL.Kalbėk su pasitikėjimu, 
įtikinančiai. Įrodyk jam tą nau- 
pą? kuriąs jįs? tyrės draugijai 
’prikląusy damas..

Nuo gyvenimo negalime 
atsilikti.

Šiandien gyvenimas virte ver
da. Nuo to gyvenimo 
me mes atsilikti, — 
veikti, turime krutėti,
dėti pastangas, kad musų orga
nizacija tvirtėtų, augtų nariais.

Lįudna,, kaįj susitikę žmonės 
pradeda kalbėti: turėjome gerą 
organizaciją, bet šiandien ji 
jau baigia susmukti, — narių 
jau visai mažai bepasiliko, 
i Padejuoją, padejuoją, — tu\) 
viskas ir, baigiasi. Lyg toji ba
lana, baigia gesti ir merdėjanti 
organizaciją.

To neturi. atsitikti j pas mus’. 
Musų draugija yrą >didelėj na
rių turi pūkštančius.- Tarp tų 
tūkstančių .yra daug gerai . iš
lavintų veikėjų, patyrusių vaji- 
ninkų. Vadinasi, tokių žmonių, 
kurie moka ir-sugebu kaip -rei
kia .naujus narius įrašyti. Savo 
laiku tie vajininkai stodavo 
lenktynių,'— vieni kitus ban
dydavo sukirsti?, daugiau narių 
įrašyti,

Reikia pasiryžimo
Kodėl to n?pr?dėti( ir vė<l? 

Nereikia bijotis .savo draugą ar 
pažįstamą pąkąibinli, kad tašy- 
tųsi( į draugiją Jei, vienas,, ki
tas; ar. treėias nesirąšys, lai nėriri 
ko. nusiminti. Juk ir tokiu; at
veju nieko nenustosi, — liež.v-

viš nenudils. Juo labiau, jog ' 
galima beveik tikrai pasakyti, 
jog ketvirtas ar penktas įsira
šys. Kai po vieno kito nepasi
sekimo x turėsi pasisekimą, tai 
tuoj pasijausi linksmesnis, tuoj’ 
atsiras, daugiau energijos ir pa
siryžimo dagiau dirbti. O tada 
ir nepasišeliimai nenupuldys 
dvasios.

Prospektų netrūksta. Visada 
jų yra. ir visur jų gali surasti, 
į— tiek žiemą, tiek pavasarį, 
tiek vairirą, tiek, rudenį. Tik 
noro, reikia..

Niekur geriau, ncsiiratite
Nesunku, rodosi, kiekvieną, 

prospektą įtikinti, jog Chicagos. 
Lietuvių Draugija yra tokia or
ganizacija) kilriai kiekvienas 
lietuvis turi priklausyti. Paly
ginti, už visai nedidelį mokes
tį narys gauna pašalpą. Kai na
rys miršta, tai ne tik pomirti
nė išmokama, bet draugija pa
sirūpina jį tinkainai palaidoti, 
— pasiunčia vainiką ir sutei
kia grabnešius. Už tą gražų pa
tarnavimą draugija jau yra su
silaukusi 

I

Niekur 
klauskite 
draugiją,
didelę naudą nariai turi.
Ką galite padaryti šiandien, to 

neatidėkite rytojui
Baigdamas noriu subarti 

tuos, kurie vis dar sėdi rankas 
Įsunėrę, kai kili, dirba. Jie teisi
nasi, kad. laiko neturi.

Paprastai yra taip, jog kas

daug komplimentų.
geriau nesurasite. Pa

šei) esu i ų narių apie
Iš- jų patirsite, kokia

NUO MUSKULU SKAUDĖJIMO;
»r JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE 

^ofvmon
■hbhbbwsbsbshbs>

t

nega li
tavime

ko turi. Pas ką yra noro dirb
ti, tas ir laiko susiranda.

Tikiuosi, kad ateityje be jo
kių pasiteisinimų pradėsime 
smarkiau dirbti. Juo labiau, 
kad “karščiai” jau praėjo. Tad 
jauksime didesnių rezultatų iš 
Ascillųs, “dędės” . Vaitekūno ir 
ypač ciceriečio Devc.ikio. Reikia 
[tikėtis, kad prasidės didesnis 
Subruzdimas Auroroj, Gary, 
Koselande, Rockforde, Harvey, 
jDeKąlb, ir kitur. ..............
' Tik atsiminkite vieną, daly
ką: ką galite padaryti šiandien, 
to neatidėliokite rytojui. Be 
abejones, jus turite visą, eilę 
prospektų, tad pasirūpinkite 
įjuos įrašyti tuoj, šiandien.

UUSŲ .? 
RAKTAS V'. 

A .

■ I*at<'nkinr)nčiaip 
daiinanto pirkimui.

rasirinklmaH dylerin, ifi kurio perka
te, vertas. tokio . pat domesio, kaip paai- 

’ rinkimą*. paties daiinanto.
O. ir K. taktika aijuJyti Keroa rųįies, 

‘tikras Ir Hąiiningas vertybe*, hu aiškiai 
pažymėtomia. kainomis, išlaikė kvotimui 

’per 34 metus. Mex dabar parduodam dai- 
. inantiiH pirmųjų patenkintų kontuinerių 
sunarna ir anukama.

At atlankyki t ir apžiurėkit mpaų šauniu 
rykiuotf • dailių akmenų, 
jaunių . atyl'ų 
ilimo pirkti.

Atida
rykite
Charre
Acc’t

6446 So. Ilalstvd St,

įdėtų | nau- 
rėii)<*.liu«. Nedaroma spąų-

Olsen, Atdara 
Ketvirt. 

ir 

vaka
rai hEbann^

Susivienijimas • Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija* Tai . lietuvių 
apdraudos. tyirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
d&r daugiau; gerų, lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir .gražion šeimy
nom Dajiar eina SLAi Pažangos- Vajus nau
jiems nayjams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no,- todėl t Susivienijime apdrauda yra pigesnė, 

e Reį Susiyienjjimas teikia, lietuviams daugiaus, 
negu apdraųdą. Susivienijimas, veikia, kulto*

rinėje dirvoje, stiprina- lietuvybę Amerikoje ir. rūpinasi, bendrais 
lįętųvių(reikalais,

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai-SLA; orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų ųamus, pa
klausykite jo, pafarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENUDIAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, Nęw York, N. Y.

M A D O S

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

naujų, pro- 
kandidatų 
Markūnas

Ryloj; lm ėsite
Į-pektų, naujų 
draugiją. —Adam

visa No. .4891—Sportiška išeiginė suk
nelė. Sukirptos, mieros. 12, 14, 16, 
18, 20, 30. 32, 34, 36, 38, 40 ir. 42.

Norint gauti vieną ar dau- 
giau virš< nurodytu pavyzdžių 
Kašome iškirpti paduotą blan- 

itę arba pnduoli pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai: parašyti savoi vaijdą pa- 
varde ir adresą^ Kiekviena pa^ 
vyzdžio kaina-15„ centų. Gjji- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus-reikta'adresuoti: 
Naujienos Pąttern, Depu 1739? 
Šo. Hąlsted St., Chicago, III.

Į'UUJ

JACK SWIFT

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

—... i.fll ..................... ■■■ iii n. —

NAUJIENOS Pattern DepU 
1789 S. Halsted SU, Chicago, I1L

Čia įdedu r 1JU centų irr

pavyzdi No^

Mferoe —-- --------- -- per.

HHMBKMMMKfiKžSMEflUeMMMMMai

WEUU HE. 
WILL NOT DARE ŪSE IT EKCEPT 
IN SRACE; IT WPUUQ DESTROY 
EARTH ITSELF. WE, WKJŲ 
t ATTACK AT ONCE
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“ŽYNIU” ŠVYTUOKLE
Negalima neigti, kad vadina-, 

mi “žyniai” su paprastais prie; 
taisais nurodo vandens bei me
talų gyslas žemėje, šį paslaptin
gumą jau pradeda naudoti ir ki
tiems tikslams, pav., susirgusių 
gyvulių diagnozui nustatyti.

Labai dažnai pasitaiko, kad 
tiksliai nustatyti diagnozę būna 
sunku, net vartojant visas iki 
šiol žinomas mokslo priemones. 
Dėl šios priežasties prancūzų 
daktaras A. Martin pradėjo var
toti “užburtą” švytuoklę ligos 
priežasčiai nustatyti.

Šis metodas remiasi šiuo dėsJ 
niu. Kiekvienas gyvas daiktas 
vibruoja ir yra savo rųšies ra
diacijos (spinduliavimo) šalti
niu. Tai yra prileidžiama, kad 
kiekvienas daiktas, panašiai 
kaip ir radiuinas, leidžia iš sa
vęs spindulius (radijuoja). Kai 
kūnas yra sveikas, jis turi mag
netinę pusiausvyros būklę, o 
kai jis nesveikas, tai šios pu- 
siasvvros neturi. Tokiu bildu 
diagnozui nustatyti reikia tik 
mokėti išskirti, pastebėti šią ne 
normalią būklę.

malius, sveikų ir nesvęįkų kū
nų bangavimus. * ■ . » .

Nors tokių prietaisų dar nė
ra, bet yra tokių žmonių, ku
rie turi tam tikrą jautrumą ir 
su paprastų įrankių pagalba 
jaučia tokius bangavimus. Pav., 
vadinamieji .“žyniai”, laikyda
mi rankoj paprastus virbale- 
lius ar švytuoklę, jaučia žemėj 
esamą metalą arba vandens šal
tinį, kurie siunčia iš savęs spin
dulius. Taigi čia žmogaus or
ganizmas atlieka lyg detekto
riaus rolę, o nervai siunčia pa
gautus sužadinin4us į^švituoklę, 
ir ši sužadinimų virpėjimą* tik 
sustiprina.

Minėtas prancūzų daktaras 
pirmas panaudojo šiuos paslap
tingus reiškinius veterinarijos 
moksle. Tokios švytuoklės kon
strukcija yra labai paprasta. Ji 
susideda iš svorio, siūlo ir laz
delės. Svoris gali , būti iš me
džio, švino, titnagu ir 1.1. Siūlas, 
ant kurio pakabintas svoris, tu 
ri būti kiek galima lankstesnis 
ir gali būti iš linų, kanapių ir 
pan. medžiagos. Siūlas yra ap
suktas ant virbalėlio 5 cm. il-

NAUJAS ADVOKATŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS Įvairios pasaulinės žinios

Tik deja, iki šiol dai nepa
vyko sugauti materialini o būvio 
gyvų kūnų siunčiamos radiaci
jos. Bet, kas žino, gal ateity 
mokslas sugebės padaryti tokiu 
prietaisų, kurie galės užregis
truoti šiuos normalius ir nenor-

gio. Siūlo ilgis yra maždaug nuo 
10 iki 15 cm. Švytuokles ilgį 
nusistatė kiekvienas vartotojas 
pagal savo organizmą. Šiam il
giui nustatyti reikia atsisto i po 
degančia elektros lempa ir, su
kant siūlą, jį ilginti arba trum
pinti tol, kol švytuoklė sustos

štabas apskaičiuoja, kad ko
vų metu žuvo 70,000 sovietų 
kareivių. Sužeistų rusų skai
čius siekia apie 100,000.

pėti atitinkamą vaistą.

kas

ištyrus, bus galima ban- 
o paskui ik* gydyti žino-

ka suvaidino ‘antenos rolę ir 
pagavo lempds leidžiamus spin
duliavimus. Dabar priartinkim

• i Ų. aUmE Te-lepUoto
Walter P. Armstrong (dešinėj) iš Męmpbis, Tehn.i 

išrinktas naujuoju amerikos advokatų, sąjungoj pirmi
ninku. Jam pareigas perduoda senasis pirmininkas,

lempos, o kitę rankų artinkime tinka šios ligos stadijas. Taigi 
prie jos, bet lempos neliesdami, net įvairiose ligos stadijose, su 
Matysime, kad musų švytuoklė, švytuoklės pagalba galima 
kuri prieš tai švytavo, staiga su
stos ir pradės suktis. Musų ran- daug ir kitų pavyzdžių, bet

-----_____ _._i_ ’-'jgy £įa SUĮnim§tį negalima.”

Panašus bandymai kol 
buvo daroilii tik su gyvuliais, 
bet reikia tikėtis, kad juos, 
gerai

at-
Yn

ANGLYS SkJ?/yki.ųS
l'ŽGANRDINIMAS GARANTUOTAS

Llbernltig kreditą*—I»nklte laiko kiek tik 
Reik'a!

Went VirĮrin’a » nmn—Sįnveled Tonui $7.9/5 
Pocnhonta* Mine Riin Tonu' $8 85
W. Kent>’fky 1’/• ” Stoker Nnt Tonui $6.815 

IlI’nolM St>ker Midgets 
..Tonu! $6 8.5

Stiperba III. arba Ind. Lump, 
arba N'*t ... ....... ... _ Tonui $6 85

FU. ScreeulnKR 1 ’/į” .... . ___ T imi $49,5
VImok Kalno* 6-tonų kiekiui ar dant'l'iu. 
ANGLU SAMPFLIU GALIMA MATYTI

MVSŲ OFISE f*
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BI.VU. WKBnter 4483

į suptis ir pradės suktis vietoj, 
j Švytuoklę reikia laikyti dešine 
•ranka dešiniams ir kaire kai- 
| riams.

Kaip dabar nustatyti diagno
zę? Dalykas yra kuo papras- 

jčiausias. Pirmiausia padarykim 
bandymą su degančia elektros 

'lempa. Viena, ranka (tarp nykš
čio ir pirmojo piršto) laikyki 
me švytuoklę, kiek toliau nuo

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. DR-O B’.aszczynskio
■ Gyduolės gaunamos

vaistinėse pag'Įbes Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
de’io prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, sudžeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. BRUNs.7209

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND 
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
LUMP -----  $10.25
taksai ekstra.

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50%
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams. \ J

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims. 7
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

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

Atdara kasdien ir vakaiais ir sekmadieniais

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O L

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas
ŠLEGAITIS ■gjp***

_____ STOKER SALES____ ~ ' 
6921 So. Western Avė. RĖPublic 3713
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS » IR SUTAISAU SENUS

*

SavininkasDOMINIKAS KURAITIS —
AGENTAI 

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
H. Rajewski “Shorty”

VI
T

Milda Buick Sales
iŠ

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

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

kito daikto — tuojau švytuok
lė nustos suktis ir pradės vėl 
švytuoti. To priežastis yra ta, 
kad musų ranka išėjo iš lempos 
radiacijos lauko ir pateko kiton 
aplinkumom

Panašiai esti darant bandy
mus ir su gyvuliais. Bandant 
yra pastebėta, kad bandant 
sveikus gyvulius, artinant prie 
visų kūno dalių švytuoklę, ji 
sukasi nuolatos, o turint reika
lo su nesveikais gyvuliais, kai 
artinama ranka prie sveikos 
vietds, švytuoklė sukasi, o ar
tinant prie nesveikos —^- švytuo
ja. Tokiu, budu, tik ‘ pervedus 
raukę pėr gyvulio kunę, jau ga
lima jausti, ar jis sveikas arne. 
Jeigu skausmai yra viduj, tai 
toj vietoj, artinant raukę prie 
kūno, švytuoklė pakeis savo ju- 
dėjimę, ir rankos nuo odos at
stumas nurodo atstūmę skaus- , 
mo į kūno vidų. '

Pagaliau reikia nustatyti, ko- i 
kia liga serga gyvulys, šiam tik-^ 
slui į tę pačię raukę, kuri lai- • 
ko švytuoklę, imamas tas daik
tas, nuo kurio spėjama gyvulį 
susirgus, pav., ėdalę, įvairias li
gų bacilas ir t.t., arba jeigu gy
vuliui sulaužytas kaulas, tai rei
kia laikyti spej.amę kaulę. Jei
gu į raukę patenka toks daik
tas, nuo kurio susirgo gyvulys, 1 
tai švytuoklė nustoja švytuoti i 
ir pradeda suktis. Pavy., su pa
prastų, stikliniu vamzdeliu, pri
pildytu oro ir užtaisytu, galima 
nustatyti emfizemos diagnozę. . 
Kaip yra žinoma, emfizema, ky-. 
la dėl to, kad plaučių audiniai 
išsiplečia ir toj vietoj atsiran
da oro.

Dabar lieka tik surasti ligai 
atitinkamų vaistų, šiuo atveju 
švytuoklė mums irgi padės. 
Taip darant, toj pačioj rankoj, 
kuri laiko1 švytuoklę,, reikia lai
kyti spėjamų vaistų. T. y., jeigu 
nustačius ligų, švytuoklė švyta
vo, o paėmus vaistų ji pradeda 
suktis, tai reiškia, kad šis vais
tas tai ligai tinka gydyti. Išva
da, kad šis vaistas lyg ir neitra- 
lizuoja radiacijų nuo ligos ky
lančių.

Čia duosiu vienų minėto dak
taro bandymų: “Aš esu pakvies
tas gydyti arklį, — sako Dr. 
Martin, švytuoklė švytuoja ties 
dideliu pilvu, vadinas, čia yra 
ligos priežastis. Aš imu paeiliui 
įvairių alkoloidų (arekolinę, 
ešerinę, morfinų, polikarpę). 
-Belaikant polikarpę, švytuoklė 
pradėjo suktis. Daviau arkliui 
šių vaistų. Po 10 valandų vėl 
darau bandymus su švytuokle. 
Šį kartą ji pradėjo suktis lai
dant arekolinę. Tai pilnai ati-ieant

nes.

Kovose žuvo 111,000 
z rumunų

BERLYNAS, spalių 5 d. — 
Runiunų vyriausias štabas pa
skelbė, kad nuo karo pradžios 
sovietų frontuose žuvo 111,000 
rumunų kareivių.

šian skaičium įeina užmuš
tieji, sužeistieji jr nelaisvėn 
paimlieji rumunų kareiviai. 
Rumunų kariuomenė paėmė 
nelaisvėn 60,000 sovietų karei
vi ,

— Italų valdžia šio mėnesio) 
9 dienai šaukia 8,460,000 dar-1 
bininkų viešiems darbams. Dar
bininkai mobilizuojami, gaus že
mus mokesčius. x

— 15 italų jurininkų Port- 
landė pripažino, kad jie gadino 
Amerikos uostuose stovėjusių^ 
laivus.

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

SMETONA

L1NOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM
Kvadratinis Jardas

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

Visų Išdirbvsčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 5015.

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

/sau Tt»”ių #v]0. 9x12, 
$12, $18, $24 iki $49

CHECKERCLEANER 
W A R E H O U S

Ar visi gali būti tokiais “žy-. 
niais”? Manoma, kad taip, tilį: 
gal su mažomis išimtimis. Rei
kia tikėtis, kad šis naujas 
diagnoze nustatymo būdas at
neš daug naudos, ypač gydant 
mažus vaikus ir gyvulius. ku-z 
rie negali pasakyti, kas jiems 
skauda.

• * i .'V

Šie bandymai buvo \atlikti 
Paryžiaus univečšitelo medici
nos fakulteto įlU’i1' akiva'izdbj,

■ 1 % < :- PO ■' ■■■ ..." ■■. ’l i. i <

ir buvo konstatuota, kad to 
kia švytuoklė visuomet 'tiks 
liai atspėdavo!.

Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo •

THE "DOUBLE-RICH'BOURBON
86 PROOF... THIS WHISKEY IS 4 YEARS OLD. SCHENLEY 

DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

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

BOIIz

DIP- 
htint

Gypsy
3PKT.VOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių ISvaizdų lyg- nauja 
už keletą centų. 26-os 
spalvos. 10c—3 už 85c

AT ALL DRUG AND NOTION COUNTERS
X

IŠ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
. VENETIAN BLINDS .

i Puoškitesavo ,namus U. S..- lanksta is metalo 
arba medinėmis Vanetian Blinds, lengvai nu 
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN BLIND CO.
2917-19 WEST I'ULTON STREET

Tel. NEVADA 7560

AND SAVE

-SAVAITRAŠTIS-

“ARGENŲINOS 
LIETUVIU 
BALSAS”

ČJ. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio . \

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentiną

i; AR ŽINOTE KĄ :
■: rašo :
I “KELEIVIS” !

Ar žinai, kodėl vieni jį gi- j,
■ ria, kiti keikia, bet visi megs- Jį
«, ta jį skaityti? . J«
J Net kunigai pasislėpę jį J'
■ studijuoją, nors savo parapį- «J
■ jonims draudžia jį į rankas J»
■ paimti.

'“Keleivį” žmonės mėgsta J» 
J dėl to, kad jis niekam nepa- »J
■ taikauja\ ir nesibijo teisybę
J skelbti. «J
■ žmonių mulkintojus ir ap- Ji 
J gavikus jisai lupa be jokio «J
■ pasigailėjimo. !■

)■ Be to, jame rasi visokių pa- % 
ij tarimų, pamokinimų, gražių 
)■ eilių, įdomių paveikslų ir ži- ų 
i? nių iš viso pasaulio. ’•

Kainuoja tik $2.00 metams. >J 
ij Ądresąs tpks:

L “KELEIVIS” :Į
>: 253 Broadway, 6
į SO. BOSTON, MASS.
SwvwwwviMnfVuwvnvvw

1739 SO, HALSTED STREET

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

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

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

Kvadr. pėda.
Kartu facia . (karni

zas) ir. įrengimas
DYKAI 
f (

Ateičiai Užtikrinti!

7
i .

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

INSURED
iOOO

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

P'VKJTI? TIESIO
GIAI i-R «UTAU- 

, . PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT 

Į SAVO DANTIS—
VLSI TAI DARO.

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv. w

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos Į 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 
9:0ė A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIURŽTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

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

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien Ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

“Septintam***
PUSLAPYJE!



NAUJIENOS, Chicago,m.

NAUJIENOS
The Litmuanian Daily* Nsws

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

I ' ........... ........ .

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant' sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bėndrbvė, 1739 S. Halstėd St>, 
Chicago, III Telefonas Carial 8506.

$8.00
... 4.00
_ 2.00

1.50
_ .75

„ 3c 
. 18c
_ ,75c

T
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FABRIKACIJA

Chicago j e—paštu:
Metams-----------------------
Pusei metų ----- :________ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams —____
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija __ ,_______
Savaitei______ i___ _____

. Mėnesiui_______________
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,

Metams.................   $0.00
Pusei metų-----------------------3.25
Trims mėnesiams ________1.75
Dviem mėnesiams ... .......  4.25
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Trims mėnesiains __ ______  2.50
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Grasina marinti badą
Hitlerio “naujoji tvarka” Norvegijoje darosi vis la

biau aiški. Kai Norvegijos žmonės atsisakė kOoperubti 
su Quislingu, į kurio rankas naciai,pavedi valdžią1 tame 
krašte, tai okupantai pradėjo žmonės areštuoti, bausti' 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis ir mirčia. O' dabar nacių> 
komisaras Norvegijai, Joseph Terboven, pareiškė,- kad 
gyventojai bus marinami badu, jeigu jie dar ir toliau'ne
klausys savo “tautos vado”!

Komisaras Terboven pasakė kalbą Univerišiteto -Aikš* 
tėję Oslo mieste, pasigirdamas, kad' Vokietija atsiUntūsi 
į'Norvegiją 55,000 tonų duonos (tikrumpjė vokiečiai at-' 
ėmė duoną iš norvegų!), bet tolimesnis Norvegijos šelpi
mas pareisiąs nuo to, kaip jos gyventojai elgsis:

“Vokietijai nesudaro jokio skirtumo”, tarė Hit> 
lerio'įgaliotinis, “kad keli tūkstančiai ar, gal bUtį> 
kelios dešimtys tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų 
Norvegijoje numirs badu arba sušals per šitą karą. 
Jeigu Vokietija butų pilnai pasinaudojusį savo ti&L 
se — priversti okupuotos šalies gyventojus maitin
ti jos kariuomenę — tai badas Norvegijoje butų bai
sesnis, negu kad yra galima įsivaizduoti;”.

Toliau komisaras “patarė” norvegams elgtis taip, 
kaip jiems liepia (^uislingas — o kad ne, tai busią blogai.- 

Iš nacių galima visko tikėtis. Jie nepasigailės tūks
tančių norvegų gyvasčių, versdami juos priimt, “naują
ją tvarką”. Bet labai abejotina, kad Norvegijos žmonės 
tiems žiauriems despotams nusilenktų.

Brdoklyno raudonųjų fašistų 
organas sakosi apturėjęs didelį 
džiaugsmą, nes iš Sovietų Rusi
jos atėjusi radidgbJma riuo Pet
ro Cvirkos. Apie tą poną' Cvir
ką' buvo1 pieniaus pranešta5 A- 
merikos lietuvių spaudai, kad 
jisai sėdi? kalėjime Vilniuje if 
rašo prašymus įstaigoms, tei
sindamasis niekuomet nebuvęs 
komunistas ir tik iš prievartos 
tarnavęs bolševikiškjems oku-. 
Jiaiitartis.' Ėėt! pariiiil^thš Bi*0ok- 
lyrio leidlhys sako, kad tai me- 
ifis/’ ites—

bDabab ‘EaisVė’* spalio 1 ,d. 
gavo nuo Petro Cvirkos ra
diogramą iš Sovietų Sąjun
gos. Petras* CVirlok’ praneša, 
Jkhti’jis* rifc tilt g^vas; bet ir 
sveikas iri' rupiliasi’ lietuvių 

‘ rieikaiais?^

Jėigib tokia? riadiogbama nuo 
Cvirkos atėjom Uti* kodėl “Lais- 
’Vė“ nepadtititta j Oš" teksto? Ko
dėl ji’ nepasako-. l&iriojei vietoje 
ŠovietųxŠąjiirt£oje Cvirka gyve
na arija- iš kur ta radiograma 
Itėjo?*’

« Aišku; kati’ tki* yra fabrikaci
ja. Juk slėpti v Cvirkos radiogra
mos tekstą, arba vietą, kurioje 
jisai gyvina, riebutų. jokios pra
šiltos,' jfeigti* Cvirka* tikrai* yra 
Sovietų Sąjungoje ir “rūpinasi 
lietuvių (maskvįnių) reikalais”.

šitą argumentą sttihUša: Aus* 
tralijoš pavyzdys; Australija ka
riauja; o betgi jos dėmokriatija 
nenukentėjo, šiomis dieiiomis 
AustrialijOš valdžią priėhiė į sa^ 
vo rririkaš’ Darbo I^rirtija.

šita proga žinohias AriiėriUoš 
liberalas, 6r. Rėitilioib’ NieBiiliri 
padarė tokį pareiškimą: '

“Vakar Australija* davė tiiii 
katilą/ atssakytilį.’ įį Clirirlės 

, LtodbergHte* ToiT
Wayri0 mieste,’ kurioje eks- 
pdlkihinlta priariašavo d& 

• mbErritijbs žiUžihĮį’ kritu * są
lygose. Eiildilerigll’Ui’ itaUdįtit! 
kad-1 dįmokratijtf • Amerikoje 
įniršto; kriti'/ UriftaUjhtičiOjC 
šalyje rii^rili’ Btit žbdŽid lriiš> 
vės, kad šioje' šalyje Busią 
dėl karo pavojaus pašalinti 
rinkimai, Australijos demo
kratija ramiausiu- budu daro 
savo konstitucinės vyriausy
bės pakeitimą tvarkingų par- 

. lamentinių diskusijų* keliu:
“Ir kaip> tyčia/ kad* Liridr 

bergli’aš atrodytų1 dari jUO: 
kingėsnis, naujoji Australijos 
vyrtaUšybė yra neabejotinai 

• demokratingesnė, negu pir- 
miatiš buvusioji, nes ji yria 
sudaryta pirmoje eilėje iš 

-Australijos paprastos liaudies 
atstoVų-tos liaudies, į ku
rią Lindbergh’as ir ‘America 
First’ žmonės nuolatos atsi
šaukia, Užtardami juos nUo 
‘tarptautinių bankininkų’, ku
riuos jie laiko ritšakomirigais

♦
Kazys Boruta’

SIEK.VAĖTAS’ E>ĖL TĖVYNĖS'

Tėvynėj: itiatid- sakot 
kAlfejitnop terboš-- neišsižadėk. 
TegU; f AB bus užburtas ratas, 
bet •
dhr Užtekėk žvaigždė. , * 
/Jėgto dkbar tolimoj tėvynėj* 
dhhgUAtniėčfe'rinktini- sutemęs.. 
ŠiUbta; dbbestį? žvaigždes^ ir tas nutrynė,' 
gi1, glūbsriis SiblVartė Atsiklaupė ant žfertiės, 
kaiU hėU iri’ riiaW norėtųfei 
kUri galą- riUStf pb svirtini, 
thčiAU Bėndita: dMis kitus kelius praskynė: 
peri’ siėlvartąp pasiaukojimu ir mirtį; 
sUkUrišiiri' skaisčią ateit? tėvynės.

: ŠVEDŲ SPAUDOS ATSILIEPIMAI APIE 
LIETUVA

---------------------- T,.",

PĖSČIA

Priespauda iš baimės

Brodklyno ib Chicagos kdinu- 
naciai giriasi‘.gavę iš Maskvos 
vieno subolševikūjusio rašytojo, 
Jono Marcinkevičiaus, “radio-1 
gramą”. Jeigu’ tai yra pratriėši2 
mas bevieliu ttelėgitefū; > tai; • ma
tyt, tas telegriafaš, kūrftlik' riaU? 
dojosi Marcinkevičius; įrU1 nd J ' • v, , t ’

greitesnis už čer’epdką; ;
Jo pranešime pasakojama a- 

pie pirmas dienas nacių įsiver
žimo į Lietuvą, t; y. apie birže
lio menesto įvykius. O šiandien' 
jau yra spalio mėnesio pradžia. 
Argi žiniai per radio ima dau
giau, kaip 3 mėnesius ateiti iš 
Maskvos?

Bet sakysime,, kad Marcinke
vičius 3 inenosius laukė, pirma1 
negu jisai aprašė atsitikimus iš- 
nacių invažijdš llietuvon. Jeigu1 
taip,- tai nėtikėtiha,- kad jisai? 
dabar, ■ siųštiahiaš žinią'per ra- 
clid, nepridėjo nė vi^noJ* fakto, 
liečiahčio' daBattihę Biėtuvos 
padėtį. Rašytojas' turėtų turėti1 
bent tiek sehs»,-> ItetJ' suprastų, 
jogei’ publikai’ šioje valandoje 
daugiau rupi' žifloti kas dabar 
dedasi Lietuvoje, o ne kas bu-’ 
<yo vasaros pradžioje.

Taigi tenka’ daryti išvadą,- 
kad ta tariamoji Marcinkevi
čiaus “bevielinė telegrama” at
ėjo “pėsčia”, o ne oro bango
mis. Tuomet bus aišku, kodėl' 
Marcinkevičius pagamino tokį' 
ilgą rašinį, /kuriaųie yra piešia
mi tik atskiri vieno Eito asmens 
įspūdžiai, riepaduodant jokio’ 
svarbesnio dalyko, iš kurio bu
tų galima bent sudaryti aiškų’ 
vaizdą apie tai, kaip ėjo mūšiai 
Lietuvoje ir kaip vokiečiai ją! 
okupavo.

M&rčihkevičius parašė kores
pondenciją ir pasiuntė ją* paš
tu, o “Laisvė” ir “Viiillp” gi
riasi, » kad- tai cšuntl’ “radiogra
ma” ! 

. *_ __
AUSTRALIJOS PAVYZ
DYS SUMUŠA LIND- 
BERGH’O PASAKAS

Viši iidltedterilstoi iri ypatin
gai ’ bu V. pulk; Citarlės * A\ lįirid- 
bergh, kritikuodami Roosevelto 
južšieniųJ politiką, mėgšta’ parito- 
li‘ tokį argtihiehtą: jeigti1 Ame
rika įsivels į karą, tai ji susi- 
tauks“ panašios diktatūros, kaip’ 
Vokietija ir Rusija, kadangi ka-*

Karšti ginčai, ktirief kilo1 Amerikoje dėl prezidento 
Roosevelto pastabų apie “religijos laisvę”. Rusijoje, pri
vertė sovietų valdžią prabilti šituo klausimu viešai. Sta
lino “burna”, užsienių reikalų vicekomisaras S. A. Lo- 
zovskis, įteikė užsienio spaudos atstovams’ raštinį’ pareiš
kimą, kurio ištisas tekstas (angliškam vertime) tapo pa
skelbtas ir Amerikoje.

Lozovskis pripažįsta, kad sovietų konstitucija su
teikia žmonėms tiktai teisę išpažinti tokį tikėjimą, koks 
geriausiai kam patinka, bet viešai skelbti savo religinius 
įsitikinimus jie' negali. Vadinasi, tikintieji turi mažiau 
teisių, negu netikintieji, nes pastariemsiems yra' ledžia- 
ma vesti propagandą prieš religiją. Todėl sąžinės laisvės' 
tikrąja to žodžio prasmė sovietų Rusijoje nėra;

Kodėl?
Tavorščius Lozovskis bando į šitią' klausini^1 atša^ 

kyti, ir savo pareiškime rašo:
“SSSR konstitucija yra pagrįsta štai kuo: Lais

vė išpažinti bet kurią religiją priima kaipo sąlygą 
(“assumes”), kad religija, bažnyčia arba kohgregą^ 
cija nebus panaudota nuvertimui esamojo* režimo, 
kuris yra pripažintas šiame krašte.”
Tai ve koks dalykas. Sovietų valdžia nėduoda tikim 

tiemsiems laisvė’s dėl to,' kad ji bijo, Jogei religijų ir baž
nyčios organizaciją- gali panaudbti valdžios priešai bol
ševikų režimui nuvėrsti!

ArgUmeiitas labai negudrūs, nes jisai išduoda’ pa
grindinį sovietų valdžios silpnumą. Bet jisai gerai cha
rakterizuoja Stalino diktatūrą;

Ta diktatūra neduoda žmųnėms laisvės, kadangi ji 
bijo žmonių. Ne tik religijos laisvė yra dėl šitos priežas
ties Rusijoje panaikinta, bet1 ir visokia laisvė. Politinės 
partijos Rusijos diktatoriui butų dar pavojingesnės, ne
gu bažnytinės parapijos, nes žmonės paprastai eina į baž
nyčią melstis (arba kitiems pasirodyti), o ne agituoti 
prieš valdžią. TTaigi politinės partijos Rusijoje y FA už
draustos.

Uždraustos taip pat yra laisvos profesinės sąjungos 
ir laisvos kūltūrihės organizacijos. Uždrausta laisva 
spauda ir laisvi žmonių* susirinkimai. Ir vis dėbto^ Kad 
valdžia bijo žntbtiių.

Valdžia bijo; kad žmonės gali panaudoti laisvę so
vietų režimui nuversti — thi rdiškiaj Uad»pati Valdžia 
žino; jogei1 dabartinėj Rite i jos santvarkai žmones nepri
taria. žfnonės kenčia tą santvarką tiktai iš prievartos.

Tavorščius Lozovskis pasakė* tiesą. DAbar Amerikos;
Anglijos ir kitų ŠAlių visuomenė turi progą pagalvoti ras neišvengiamai veda prie de- 
apie “socializhią”, kuris gyvuoja* Rusijoje. 4 mpkratijor žlugimo*,

1

apie “socializtaą”, kuris gyvuoja* Rusijoje.

a t-

Bolševikų sukurtas teririraš Lietuvoje. — Į* paviršių iš
kilo padugnės ir tampriai1 Ūendradarbiavd’ su “ta- 
vorščiais’*. — Pabaltijo tautų, ateitis netikra. — Ge
neralinė taryba; —• Meksikietis apie liolsėvikų šei
mininkavimų Pabaltijo valstybėse.

Naują ministerių kabinetą 
Australijoje; yra pavesta suda
ryti Darbo Partijos .vadui, John 
Curtin. Iki šiol Australijos 
premjeru buvo Arthur W. Fad- 
den, kuris turėjo pasitraukti, 
kuomet parlamentas išreiškė 
jam nepasitikėjimą 36 balsais 
prieš 33. *

/ •* , <
» —r—afr'-.-.—:---------- r

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Parašiutininkas George 

Hopkins dar ir šiandien- tebe* 
sėdi Velnio pilies viršūnėje, šal
tame Wyominge.

— Tvirtinama, kad popiežiui 
rengiasi išvažiuoti iš Vatikano 
į provinciją.4 taukia smarkių. 
Romos bombardavimų.

— Vokiečiai sakosi, kad 
jiems pavyko išnaikinti 2,00(1 
Sovietų jurininkų; kurie . bandė' 
išlipti okupuotuose pakraščiuo
se.

Kovoja Už Pensijų 
Pakėlimą Seneliams

Nori‘ Pridėti $T.5O’Mėnesiui
Chicago jau kuris laikas vei

kia Old Age Assistancfė Uilioi^ 
;df Illinois, organizacija suinte-1 
pesuota padidinimu pensijų se- 
neliams- valstijoje.-

Penktadienį mieštojo tušė j e 
ji surengė viešą, mitingą, ku
riami nUo majorb Kelly- kalbe 
jo Valstijos senatorius Harold* 
(4. Wardj Robert Travis/ Cl6’ 
atstovas, ii? kėli kiti valdiniu-1 
kki ir unijistai.
pbitUriitią1 origanižacijos’ prdgra- 
rtiui ir, sako, remsią. jos pastan
gas pakelti pensijas ,$7.50 
daugiau mėnesiui.

“Neužtenka Būtinoms* 
Išlaidoms”

Grupės lyderiai tikrina,- kad 
iŠ dabartinių pensijų sėrielial 
pfegalL apmokėti nei butiniausiį. 
išlaidį.1 -

ŠVėdų. laikraštis “Dagcns Ny- 
heter” iššpausdinb' vedamąjį 
straipsnį, kiiriub pareiškė dali g 
simpatijų tų valstybių’ tragito 
gani likimui' ir sykiu srisirupi- 
nimo Pabaltijo ateitimi' Straip-1 
snyje ųrirtidonia, kad’ ddbar, 
kai vokiečių kariuoitlėito bai
gia užimti Estiją, užsibaigia 
d&r vienas skyrius Pabaltijo 
tautų kančių istorijos, kuri bu
vo švedų sekama atydžiai ir sti 
užuojauta. Niekas, kaip Švedi
ja, thr būt, taip nuoširdžiai ne
sidžiaugė Estijos, Latvjos ir 
Lietuvos pažanga, padaryta vos 
per 20 tų tautų-nepriklausomy
bės metų. Stropus kulturėji- 
mąs, pradėtas ten labai- kuklio
mis apystovoms; su laiku įsi
gijo bendro pripažinimo ir net 
pagarbos, švedai gi laikė jų 
širdžiai artima pareiga patarti 
ir rieiliti’tas valstybes įvairiose 
srityse. Didžiosios valstybės ta
čiau padarė galą tai daug žadė
jusiai pažangai. Dar 1939 m. 
rudenį Rusija, gavusi laisves
nes* riailkdš,- perkėlė savo karo 
-pozicijas į Pabaltijo ValštyBhį 
teritoriją, pašiharidodaifia prd- 
tekstu apsaugoti tas mažas val
stybei; f ės pek t įlojau t jų riepri- 
kteuš'ortiylięt Sėkanliš etapas 
buvo atliktai 1940 metų vasax 
rą., kai ta pati didžiulė Rusija; 
neva priversta apiisatigoti nito 
konspiratorių iri išdavikų, kurie 
nenorėję suprasti, kriti!“šaVariO- 
riškas” prisij Uilgintaš prie SO1 
vietų Sąjungos' yra* viėriititbliš 
tikrias’ kėliai'; • Kilpa JltiVo tižriėr- 
ta ant kaklo ir ją'beliko tik 
patraukti: Kuomet! auka v nebe
galėjo ■ apsiginti’ ilUO1 pirfriUtU 
hio paglemžimo į glėbį; > sti ki1 
ta’ kUo buvo apsidirbta* grei
tai. Toliau jau sekė terbfištų1 
meisterių smaugimas su visais 
žiaurumais ir planingumu.

Ir Švedijoj gal kai kas atsi
mena; sakoma* toliau tame 

Jie pareiškė strriipsriyjė, kaip švedų komu
nistei su “Ny Dag” vyri, redak
torių priešakyje, savo taiškiiOA 
se iš Pabaltijo erituztaštiškril' 
garbino visus ‘‘išlalsviriimo’1’ 
žygitis. - Viso* pasaulio drirbihiil-*- 
kai buvo ragiiiamf prisigerėti, 
kokios “gėlėmis • iitiltarstytOš” 
perspektyvos atsivėrė paverg
toms mažoms tautptns.- Grėta 
Sovietui Pabaltijo valstybės su
dariusios didelį' šviesų- centrą; 
kitiems pavyzdį (tur būt- suo
miams). Tikrenybėje gi taftP 
suma apglėbė' nelaiminguosius’. 
Aimanavimas buvo girdimas iš 
kankinamųjų > iri apiplėšiamųjų, 
tarpo ir desperacija tarpe tų* 
kuriems- įvairiais keliais pavy
ko te ten pasprukti: šitie pasa
kojo apie masinius suėmimus! 
masinius ' žudymus, masinius 
deportavimus ir tuo pat laiku'

apie padugnių- iškilimą į pavir
šių. ir jų. tamprų bendradarbia
vimą, su-rusų. “tavorščiais”. Ten 
viešpatavo teroras.

Tačiau, Pabaltijo . tautų atei
tis ir dabar tebelieka visai ne
tikra. Nekalbant jau apie tai) 
kad bendrai didžiojo karo- gu- 
las yra- nepermatomas, vokie
čiai iš savo pusės irgi neparo
do- mažiausio noro atstatyti 
buv. nepriklausomos valstybės. 
Nacionalinė vyriausybė Lietu
voje, susitvėrusi tuoj vokiečių- 
rrisų karui prasidėjus, buvo vi
sai ignordOjrima: Panašiai pa
sielgta it* kitose srityse ir pa
triotų pastangos išgauti aiškes
nius'• ūžtikriiiinius dėl nepri- 
klaušomybės nesutiko jokio 
pritarimd. Vokiečiai neparodo 
palatikUinb tani'pritarti neri to
limoje ateityje. Kokio’ turinio 
yra' naujoji bendra etiketė 
“Ostlahd“ — visai neaišku, 
bet galima labai įtarti, kad ten 
nebus vietos 
priklausomos 
nizmui.

Vokiečiams, 
niu laiku dįtlgiausia rūpi karo 
reikalai; PaJjaBijis jiems* pir
moje eil^jė' yra strateginė pro- 
blėrtiri, kuri turi būti spren- 
džtelhap atsižvelgiant į karo 
stovį. Pagal'brutalus jėgos te
oriją, kūrią' norima pakelti į 
aukščiausią- teisę Europos tau
tų1 tarpe, kariniai reikalavimai 
turi daug didesnės svarbos, nei 
anksčiau. Į‘ karo meto priėriio- 
ries žiūrima, kaip į pasiruoši-1 
dią* triikdš laikui. Ne vien* tik 
ridbaltijb valstybių nepriklau- 
šbiilybės šalininkai prisibijo, 
kad1 ten- norima normalizuoti 
tį padėtį, kuri, kaip aiškina- 
lite, yra* iššaukta žiauraus karo 
sąlygų.

dę lietuvių nacionalinę -vyriau
sybę,’ paėmė visą galią j savo 
rankas”. Sudarytoji generalinė 
taryba- “gauna* patariamąją 
kompetenciją* šalia generalinio 
komisaro”. Toliau laikraštis pa 
stebi, kad1 “sudarius naują ge 
jiėralinę tafrybą, lietuviai
gauna dalį laisvos tautos tei
sių, tik su sąlyga; kad taryba 
yisuose sprendžiamuose klausi
muose privalo taikintis pine 
gen.' komisaro,-kuris yra tikras 
valdantis asmdo Kaune.”

švedų laikraštis “Stočkholms 
Tidtiingeh” rašo: Pietų Ameri
ka turi Europoje vos vieną ka
ro korespondentą meksikietį 
advokatą dr. Jose Calero, ku
ris laikinai apsigyveno Berlyne 
ir iš ten reguliariai kalbąs per 
Meksikos radiją-apie karo nau
jienas iš Europos? Dr. J. Cale
ro apvažinėjęs* visus karo fron
tus, išėmus Norvegiją ir Grai
kiją. Apie savo įspudhus iš ke
lionės po LietuVą ir Baltgudiją 
meksikietis turėjo pasikalbėji
mą šu švedų žtirtialistu, ku
riam papasakojo štai ką: Iš vi
sų kabo laukų baisiausią įspū
dį jam padarė sdriaikinimai ru
sų fronte. Pabaltijo valstybė
se' Dr. Calefo pastebėjo, kokią 
be galo slegiančią įtaką ten pa
darą bolševikų viešpatavimas, 
žmonių masė esanti tiek pa
laužta psichiniai ir fiziškai, jog 
daktarui Calero bandant ką 
nors užkalbinti, žmonės stačiai 
neturėdavo drąsos jam“ atsaky
ti; buvę aišku, kad to krašto 
gyventojai vis dar negali atsi
kratyti baimės. Pabaltijo kraš
tuose visur esą galima pastebė
ti bado ir kitokių nelaimių pėd
sakus. Tarp kita* ko, Vilniauje 
jis matęs universiteto profeso
rių ‘‘juodąjį sąrašą”. Visi, iš
ėmus 12 profesorių, esą išvež
ti Sibiran: Užsilikę 12 profeso-

jį sąrašų ir Jrtitų buvę išvežti 
kiek vėliau, jei į-Lietuvą nebū
tų atėję vokiečiai.

Sukaktuvės Ir
Nepaprasta —

n

ari

bet kuriam ne
va 1 s ty b ės orga-

aišku, dabartį-

★ * *
laikraščių lėorespoii- 

Berlyno informuoja
švedų 

dėhtai iš 
ripie generalidėš^ tetyks suda
rdiną. “AftbriHlįdėt^ pranešam 
uEiėUlVdšs vyriftllšybė,1 kuri ga
vo* oficialų gČttCrriliitoš' tarybos 
paVadinimą, x d^Bari sudaryta 
lltiuilėv sušiUlAlš' sti vokiečių 
gėheri ktrtniš&bYi’ vdri IteUtelri.- 
Gerierriliitos' tarybos šrifaš yra- 
geri. Kubiliuhaš. Tarybą sudaro

> 
itetliVišiteš1’ partijas. Jie 
pritktiaitlą^iris funkcijas 

g&tetedifiio' komisaro, 
žinoma; vokiečiai prieš 

tikrą laiką paleido prof. 
AVhbrazevičihus sudarytą, ru- 
saftiss pašilrtmktentj- lietusią na* 
ctenaiiftV- vyriausybę.” Kiiaš 
šVfedų laikraštis “stočkholms 
Itdningen” iš* Berlyno rašo, 
kati “Lietuvai Vėp leista tam 
tlkrė p&lititiė7 Vėikte1 it saVival- 
cfybr p£Ft$- kal Vbmtei; pMėL

9‘nariai, lAirie atstovauja visas 
b'ttv.
Uiti 
šhlia 
iteip 1 
ibiu

Ta Gignac’ų šeimyna.
Sekmadienio vakare Dariaus- 

Girėno salėje įvyko iškilmės, 
kokios tikrai retai kada tepasi
taiko.

Jos buvo surengtos atšvęsti 
Alfredo Gignac’o ir jo žmonos 
auksines vestuvių- sukaktuves. 
Tame dar nieko labai ypatingo, 
bet paklausykite’:

K 65 it 54 Sukaktuves.
Gignac’o'85 metų brolis ir jo 

žmona iškilmėse atšventė savo 
65-tų melų vedybines sukaktu
ves, o trečias brolis, 83 metų 
Cldi’is su žmona irgi ten pat 
šventė 54-tas sukaktuves.

Buvo iškilmėse ir ketvirtas 
brolis, Louis, 75 metų amžiaus, 
bet jo‘žmona yra mirusi. Jei nė

auksines sukaktuves.
Alfrcd Gignabai gyvena adr. 

222Ž West 37tli Street. .Jis yri' 
76, ji 71 metų amžiaus.

Mylias Su Parašiutu
NepAprastai diųsliš ekspertas 

parašiutininkas'Artlnir‘ H. Ster
ilus šį pcnktatiiėnĮj jei’oras bu s 
geras, šokš iš * l^ktUVo A5,(K0 
ore ir bandys riUšilėisti iš tos I . » • • • • y • •
aukštumos parašiutu. .Jis turės 
specialius rubus, aprūpintus in- 
suliacija, deguoniu, ir radio* 
aparatu,

Šis pavojingas šokimas daro
mas mokslo tikslais. Lėktuvas’ 
iš kurio Starnes šoks*pakils dar 
hėillistetytu teikti iŠ' Hubiilk&tn 
pirpėMo, prid* iblbtbi? it* Retini; 
avenuę, prie Harvcy, III.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINAMI

A U J I B N O S E”



inžinierijos studentų,atėjo į.,muInž. John D. Littlepage.

Ieškojimas aukso Sov. Rusijoj

TurtasVirš$6,000,000.00

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

can walk

ŪK DF PRTTf ROS

Community Fund Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį i EIK

nutempiau j j 
pake iau 

į jo rankas.

and flhe pUrsuif of ‘ hdppiness

naujienos, 
1739 So. Halsted St 
Chicago,* III.

uareus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

WH o NttD 

K f EAT'HtR |N .YoURittK'

her from a happy matriage, 

a loving Family, 

a host of friends.

Apart Apsaugos, Turime C n00 00 
ATSARGOS FONDĄ Virš 0dO MUILU U 

Dabai* Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

and Rike and’ swim.• /
Because of you the shadow 

of a wheel chair need not bar

REMKITE TUOS; KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2500 
Rome Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Here is your chance! Many of the 185 

vvelfarfe agenciės for whičh the CdttltttUriity 

Fund collects proVide hospital and clinical- 

treatmeht fbr tlloše wlid can’t afford it. 

Doctors, nurses and the other workers 

in these groups idevote their lives 

to restoring the Health of your unfortunate 

neighbdrs. Your contribution can help

Alaskoj nebuvo klasių skir
tumų tarp viršininkų ir darbi
ninkų, bet Rusijos inžihierystės 
tradicijos bando laikyti inžinie
rius švariuose drabužiuose jų 
raštinėse toli nuo purvinų ka
syklų. Vienų dienų grupe 200

v,ho has nof V®* coMnbuted-to do bu sbam. 
CommuhttV Fund was esUbVubed eUven 

fhe confuslon resu\Ving vAien IBS 
«W“'‘4’ ” puMo w

lodė, fto" •M’4*'’ *5“, ..4 j

upon fh
againrt
forfune in a
plan you bby as
may pay ...
delay^-don’i pu* °** wVm* *>'ou reaiiy v/ant to do. $end 
^our contribution today and a red Uatbėt, your embiem 
of Kndness. vrtH be sent f o you Immėdiateiy.

THE COMMUHVH FUHH M CHIC&G0, INC.
111 VfesVyf«sWn^on StreeVTel.: Andover 17&6

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

„ " dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.______________

^JUo 1928 iki 1937 m; iiiž. John D. Littlepage, Amerikos 
kasyklų inžihierius užėmė labai svarbių vietų Sovietų Rusijos 
aukso truste it jis iškėlė Rusijos aukso pramonę iki antros vie
tos pasauly. Jis niekad nesikišo į Sovietų Rusijos politikų. Jis 
buvo sunkiai dirbantis irtžinieriūs, vienas pirmųjų į Rusijų at
vykusių Amerikos technikų ir vėliau už kilus jų apleido. Jis 
išvažinėjo 200,000 mylių po centralinę ir Azijos Rusijų, ati- 
darinėdamas naujas kasyklas, didindamas gaihybų, vesdamas 
industrinę /kampaniją milžiniškoj skalėj. Jis paąiekė vyriausio 
aukso trusto inžinieriaus vietos; Jis daugiau, negu kuris sve
timtaučių pažino Sibiru, jis matė veikiant “kenkėjus”, ir ste
bėjo kaip* policija’ trukdo industrijų. Po nepaprastų patyrimų 
Rusijoj Littlepage sugrįžo į Amerikų ir parašė labai bešališka 
knygų apie Rusijų ir darbų joje.

pėčiorhis, nutvėriau už jo Icel 
nių blauzdas 
žemėn, ir be žodžio 
mašihų ir įdėjau
Aš mostelėjau, kad jis dirbtų, 
kų jis ir padarė. Matyt, krts 
nors pastebėjo šį incidentų, nes 
girdas apie jį greitai pasklido 
visose kasyklose. Aš vėliau gir
dėjau apie jį tplimiausiose Ru
sijos dalyse; pagaliau tai pate
ki) į rankvčdžius apie kasimų, 
kąipo pavyzdys kaip inžinieriai 
tUFi eiti į kasyklas ir dirbti kai'-

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

of Abe gbbd noigbbor vn\\ be • brlgM 

sotneon0 ’—
The CMcagO

.... aad H -eWrtW«® i”” v--"'“-— •—..... * ------- —
. .y appefctad 'Io fhe pubtic for support. 

fhosė appėah Ate cbrtbined »n a united campaigh.
.Moneini of vour cUu deoend

, Commum^^^ *0 carrV. on **>e»r figbf 
desfUufton. sicbness, ptysicaV bandichps and rfttt- 

fhousand formv Under fhe CoVnmun’dy Fund
; mucb happineU as you deVue. And you 

for H »n week\y or Monthiy In^taUmenfs. Don f

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.

Aš paprašiau Jaunų vokiečių 
ekonortlistų surinkti man reika
lingas skaitlines. Jis buvo labai 
nuoširdus komunistas, atVykęs 
savo likimų surišti su bolševi
kais. Jis paaiškino mah! ‘‘Prie 
musų sistemos, jums nereikia 
rupiiltIs ajpid nrodidiciuįš paš
tus. Jei produkcijojutastai yra 
aukšti vienoj kasykloj, tai juos 
dusVdria1 žėihi:. kaštai kitoj ka
sykloj.” Man tokia kalba bu- 
Vo’ stačiai1 be prasmės, bet aš 
nebuvau padėly giilčytis tilo 
klausimu. Tad pašiėrhiau* savo 
šeimynų; įlipali’ į thadkinį ilgai 
kelionei iš Maskvos į Uralas.

ApsigyVeriotne Sibire.
Mus širdingai priėmė kasyk-

1928‘ iii; pavasarį aš palikau 
‘Alask^ kur buvati viršiiiiHku 
didelės aukso kdsyklos ir išvy
kau į Rusijų dirbti prie naujai 
sudaryto Sovietų Aukso Trušto.

Mano kontriaktaš, kuris buvo 
nepdprastai palankus, bilVo pa
darytas dviem metam, bet aš 
nėtlifėjau mažiausio supratimo;

1

kad prie to darbo aš praleisiu 
dešimtį metų. Maskvoj aš pra
leidau* piriiių mėnesį susipažin
damas su Aukso Trusto organi
zacija: Aš sdradatA kad ruošia
mi: pikliai aukso itidustrijįį* iš
vystyti milžiniškoj skalėj ir 
kad, kaip išrbdb, yra’ užtektinai 
pinigų. Aš likau paskirtas vy- 
riaušur ihlihieriUih aliksd’ ka
syklų Kočkare, Uralo kalnuose, 
vakariniame SiBiiė.- *Aš tuojau 
padariau thl kų būčiau padaręs 
Alaskojį ar kur kitur: paprašiau 
kasyklbs planų; prodhkcijds 
skaitlinių ir kaštų apskaičiavi
mo, kad’ galėčiau apskaitliuoti, 
ar apsimoka dirbti tas kasyk-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

tų visai 'industrijai. Aš greitai 
pamačiau, kad man užduotas 
didelis darbas. Nė vienas dar
bininkų neturėjo patyrimo su 
mechanizuotu kasimu ir senie
ji inžinieriai patys buvo niekad 
nematę modeminių mašinų. Ru
sai turėjo labai perdėtų supra
timų /apie tai kų* gali atlikti A- 
merikos mašina; aš galėčiau 
duoti pavyzdžių kas atsitiko sū 
musų brangiomis importuoto* 
mis maširibmis; nuo ko inžinie
riaus plaukai atsistotų; Aš ma
čiau, kad teks kiekvienų darbi
ninkų mokinti atskirai gręžimo, 
rustais parėmimo, ypač prižid4 
rėjimo mašinų; aš užsiVilkatt 
darbinius*' drabužius ir nUėjap 
dirbti kartu' sli darbininkais, kų 
aš darini! visų laikų RušijOjė.

Aš turėjau vienų juokingų 
prietikį'su vienu senu nišų ka
sėju. Vienų lytų apžiūrinėda
mas kasyklų pastebėjau jį. ne
tinkamai liaUdojaht • gręžimo 
mašinų;

Photoį/Yaph1 Courtesy H'. K. Shigei

viCTOR BAGDONAS 
LOČAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Peikraųstom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mieg
us. žema kaina. Musų darbas 
iijancuotaš. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaiikit Tel. VICTORY 0066

viršininkas, kuris mane pasam
dė ir mane pasiuntė į Kočkar, 
kadangi šios buvo pirmos So
vietų aukso kasyklos, kurios 
turėjo gauti modernines maši
nas. Jis norėjo mane naudoti 
kaipo modelį ir lavinimo vie-

-—

coutageous hearts to face the 

fbtiire without this handicap. 

Because of you some little 

giri may cry, 'fOh, look!

I Can TV alk agaln!” Because 

of' you she need not spend 

her schoo* days as a 

Wallflower . . . būt dance

.C<V* f .
&į|!? ■

Įgimtas rusų vaišingumas dar 
nebuvo sudrumstas šnipų ma
nijos ar kampanijų prieš sve
timšalius ir žitmdėš buvo malo
nus* ir drdtiglški, kokiuš kur sū- 

* • _ t
tikome. Mus nitvede į■ didelį 17 
kambarių lųstiį' iiamU; pastaty
tų fraiiČUzų kasyklos koncesi
jos maiiažeriui dar prieš karų. 
Bet vos spėjome apsidairyti 
nMijarne nahiė, kaip a^Vyko 
arklio tfalikiamas vežimas ir 
mus nuvežė pietums* pas kasyk
lų komunistų'manažerį. Tai'bu
vo pirhifts' pūkilis, kilHė tesėsi 
daugiau savaites laiko.

Gyvenimas Kočkhrte 1928“ iii. 
neišrodė panašus į mūsų* gyve
nimų Alaskoj.

Kasyklos tho lAiku buVo už
darytos sekmadieniais: nepa
liaujama’ pfddtikcija' dar nebu
vo įsigyvenusi. Gretimi stepai 
buvo gera* ViČth itibclŽioti antis 
ir aš rūdali; kad kai' ktirie pa
žįstamų'rusų tiek* pat mėgo tų- 
sportų* kiėk ir aš.

Manų dvi jaunos dukterys su
sirado dratigus ir greitai pra
moko kalbos, šalis ii* žmonės 
man patiko.

Mes nemokėjome nuomos, 
maistb buvo užtektinai ir jis 
buvo pigus. Valstiečiai atvežda
vo prOdūktUš' į didelę turgavie
tę, sėdėdavo savo vežimuose ar 
išklodavo savo daržoves,-- vai
sius, mėsą, kiaušinius ir sūrį 
ant* žemės ir linksmai' praleis
davo dieną pifkliaūdami savo 
produktais;

Martb darbas sunaudojo visfr 
maho energiją.

Serebroški, atlkšb indūstrijos

Remkite Lietuvišką 
‘ t Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 So. Halsted SI. 
Tel. Boulevard 0014

UJ)EI>AI.,SAVr\'GS
— __________and -____ _____
I.OAN ASSOCIATlONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
41J12 Archer Avenue

VlRginta Wfi
.. ...............''■■■■»<«<i'»<iiiniii,»Įi,miium<,ii'

Did you ever see a little gir! sitting in a* 

vvheel chair vvhile the other kids 
played hpp sčotch? Did you notice that 
eyes once tvvinkling with fiin* shiilėd* 

bravely with sweet rfesignation?

Eyes that had said goodbye to "hide-n-seek,** 

to vvading pools, to skipping ropes and* 

tricycles . . . except as a spėctator. Did it 
t 

make you want to do soniething . . . about it?

FALLIEiH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan-' 
suojam. Pristatymas DYKAI 

. 2759 S. KEDZ1E AVENUE
Tel. LAWNDALE 2630

agatu
• FOTOGRAFAS 

CONRAD [t” 
FOTOGRAFAS

Studija jrtngta pir- HBmM 
mos rųšies su mo- 
derniškomis užlaido
je :s ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
gai antuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ĖNG. 5883-5840

H bh^U^N O^^Chlcagn^jDL 
lio ir" jį apkabinau savo ranko
mis, uždedamas savo rankas 
ant jo’ rankų ij jo rankas aht 
mašinos rankehų. Jis nusistebė
jo, kiek priešinosi, bet aš jį lai
kiau tvirtai, užtikrinančiai mo
damas galva. Aš negalėjau su 
juo susikalbėti; Išrodė, kad jis 
greitai suprato kame dalykas, 
bet kada aš jį paleidau, jis nu
mėtė mašinų ir su pasipiktini- 
ihU nubėgo prie vedančių iš ka-

■iįm

Wear your feather proudly!

It-: shows thąt you understand

HOW MUCH

a little "kindness can do* z .

p . ■■:

V ’ iVI iA* - ’ >

A v A

?r^’r
•up y r

j *•!. ’ i

*';i*

./i

.. *-kl 7 1 • • •• • >*’■<

J •
,/i.».;» j . -4

p

tillj ,i,d



—
—

1

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, spalių 7, 1941

Illinois - Indiana-MicHi gan ~Wiscoosm Žinios
.               — -       ..    .....      I ————Miy—.    .

kA
•s

Dėl Streiko Nedirba f M’”'’
Virš 20,000 Gary 
Plieno Dirbtuvėje
Sustreikavo 1G0 “Cranemenų” 
ir “Heaterių” Carnogie-Llinois 

z Dirbtuvėj
GARY, Ind. — Bevei^ visas 

darbas yra sustojęs milžiniško
je Carnegie Illinois $ieno dirb
tuvėje, kur dirba 
darbininkų.

Apie šimtas 
darbininkų, taip
“cranemenų” ir “heaterių 
išėję į streiką.

Penki Reikalavimai

virš 20,000

specializuotų 
vadinamų 

yra

Jie reikalauja pakelti jiems 
algas, priimti atgal du pašalin
tus darbininkus ir stato tris 
kitus reikalavimus.

Prie dirbtuvės ramu, bet ją 
saugo didelis būrys Gary poli
cijos.

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, Švelniu Budu
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
Žarnos neveiklios—skauda galvų, norą ener
gijos. palengvinkite sau Šiuo moderniSku 
bildu—kramtykite FEEN-A-MINT. ši skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantį rytų tikrai jausite palengvi
nimų ir vėl jausitės puikiai. Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik

10c

Kaip vakar vakare CIO plie
no unija šaukė specialį mitin
gų streiką aptarti, bet dar ne
žinia, kokius nutarimus pada
rė.

Mirė Pavojingai
Susižeidusi
A. Karpienė

Pavirto Namie
BRAINERD'. — Rezultate su- 

sižeidimo ir komplikacijų mirė 
84 metų senelė Ona Karpienė 
(Mrs. Anna Karpus), gyvenu- 
siv ad. 8006 South Marshfield 
avenue.

• Rugsėjo 27-tą velione sunkiai 
susižeidė, kai pavirto bedirbda
ma namų ruošą namie.

Suėmė Keturis 
Kalinius

Bandė Pabėgti.

Ford Super DeLuXe Automobilis 1942 Metams

Virš z 29,000,000 Automobilių.

•__________ r______ '

Peoples Radio 
Programas
Dainifos Grenadieriai, Dramos, 
Juokai, Įdomybės, Muzika, 1.1.

A

Primintina radio klausyto 
jams, kad šiandie, 7-tą valan
dą vakare, iš stoties W.G.E.S., 
bus reguliaris antradienio pro 
gramas, leidžiamas pastangom 
Peoples Rakandų Krautuvės,

Šios dienos programai! tarpe 
visokių įvairumų; įeina ir “Gre- 

kuris atsižymi 
gražiu dainavi- 
dramatiški vei- 
smagi muzika,

Ketu-STATEVILLE, III. — 
ri kaliniai Stateville kalėjime 
per metus laiko dirbo su vie
lomis pjaudami grotus savo 
kameroje. Galiau nupiovę vi
sas geležines štangas, vakar 
jie išlindo laukan ir bandė 
pabėgti. Bet metai darbo nuė
jo niekais. Visi keturi netru
kus buvo suimti ir dabar jau

Naujieji Fordo gamybos au
tomobiliai yra puošnesni, ne
gu praeityje, truputį žemesni, 
bet už tai ilgesni ir platesni. 
Laipteliai automobilių šonuo
se yra visai apdengti — jie 
nebekyšoja iš po durų kaip 
senoviškesniuose automobi
liuose.

Fordas šiemet išleido į rin
ką ir praeityj dažnai minėtus 
šešių cilinderių motorus, k.U;

Fordo bendrovė per 38 me
lus pagamino ir pardavė virš 
29,000,000 automobilių ir spė
ja, kad 1942 melų modelis bus oda. 
populiariškiausias už visas 
praeities mašinas?

Geri [rengimai.
Fordų 1942 vidaus įrengimai 

šiemet yra ypatingai gražus: 
Apmušalai ne viėn medžiagi
niai, bet yra sukombinuoti su

Instrumentų lentelė ir
vieta* radio aparatui yra pada
ryta iš platiko. Karoserijos 
(bodies) yra pagamintos išim
tinai iš plieno ir neturi jokių

nadierių” trio, 
savo tartinu ir 
mu. Prie to bus 
kaleliai, juokai,
pranešimai ir 1.1.

Iš Peoples Krautuvės bus ge
rų žinių apie didį spalių mėne
sio išpardavimą, kame yra pro
gos visiems pasipirkti visokias 
namų reikmenis mažesnėm kai
nom. Rep. xxx

26, ir duktė Bose Marie, 16. Vi
si trys sunki;i susi g> suva’gę 
nuodingų grybų, kuriuos drau
gas jiems parinko prie Bas.; 
Lake, Indianoje.

Atiduodamas jiems grybus, 
draugas pasakė, kad “pats ,-j

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West G3rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2121

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

rence Syer, Stanley Lapa. 
Russell Harrison ir Ronald 
Rambu, visi keturi nuteisti il
giems terminams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn jf. (Kutieihis;
SENIAUSIA IR DID1IAU8IA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ m NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

1605-07 S o. Hermitage Avė.
South Fairfield Avenut 

Telefonai LAFAYETTE 0727 
» KOPLYČIOS VISOSE 

DjHa 1 CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlu programa Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K) 

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

........................

• i

a
H

n

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CAN»I 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut IMth Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wefitern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109
—--------------------------------------------------------------------------- T ■4

4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3552

P. J. RIDIKAS
3354 S6. Halsted Street 710 West 18th St

_________________ T«1«I.m» YARDS Ml».______________
L J. ZOLP

1640 West 46th Street Phone YARds 0781

■

r i uos 
vietoj 
rų. 6 
jėgos.

Vėtros, Potvyniai
Pietiniairt IlĮįnpis

SFRINGFIELD, III. — Gana 
smarkios vėtros ir pot'viniai iš
tiko tris pietinio Illinois apy
linkės, padarydami keliasde- 
šimts tūkstančių dol. nuostolių. 
Daugiausiai nukentėjo Litch- 
fieldo apylinkes, taipgi Spring- 
ficldo ir Elkhart. *

Belhvood Pakėlė
Vandens Mokesčius

Nori Atmokėti Skolą
BELLW00D. — šio miesto 

valdyba ką tik perfinansavo 
skolą, kurią užtraukė vanden
tiekiui įvesti. Tuo pačiu laiku 
pakėlė vandens bilas namų sa
vininkams ir kitiems vandens 
vartotojams.

Naujomis įplaukomis Bell- 
woodas bandys kasmet numo- 
kėti $13,750 skolos ir nuošim
čių kas metai. Skola siekia $75,- 
500.

Pranešimą apie vandens . bilų 
pakėlimą padarė miestelio pre
zidentas William Mink.

Armija Siunčia
Kareivi Broliui
Į Pagalbą

Atidėdama į šalį visus forma
lumus, armija išsiuntė iŠ Camp 
Forrest s'ovyklas broliui į pa
galbą kareivį F. J. Nolan, 27 
Jis skuba Chicagon parūpint; 
kraujo James J. Nolanui, ku
riam Billings ligoninėj šįryt bus 
daroma pavojinga smegenų o 
peracija.

Nolanai gyvena adr. 7825 
NVinchester avenue. Ligonis yra 
17 m/amžiaus ir turi bene pra
gaištingą smegenų ligą. Opera
cija vienintelis, bet nelabai tik
ras būdas jo gyvybei išgelbėti.

<,3SONsirriv.';rt tsaureais s-. u 
-nu ‘asaAmnuJU

Naujųjų mašinų yra trys rū
šys: ekonomiškas Spęcial, to
liau — Super DęLuxe, ir De- 
Luxe. (Special modeliai yra 
tiktai su 6 cilinderių moto-

Special modeliai yra tiktai 
juodos spalvos, bet kitiems 
yra didelis spalvų pasirinki
mas. (Skl.)

Trys Susirgo 
Nuo Grybų

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

Oak Park ligoninėje guli trys 
žmonės, 47 m. Joseph Padula, 
932 Clinton st., jo duktė Kay,

DR. A. W. PRUSIS
ŲENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI
i ■■■■■■  —.■■—

PALACE 'TEATRE

Franchot Tone ir vienas 
indėnų kovotojas vaizdely j 
iš musių scenos filme “This 
Woman is Mine,”. kuris-da
bar yra rodomas Palace 
teatre, prie Randolph ir 
La Salio. Antras filmas te
atre yra. “Mob Town” su 
Diek Foran ir Anne Gwynn.

Du Komijai, Trys 
Dainininkės

Galėjo Pasibaigti 
Tragedija

Vakar anksti rytą State ir 
Lake eleveiterio slotyj susi
ginčijo jaunas vaikinas ir 
mergina. )(Nuorėdama vųjkiną 
pagąsdinti, mergina nušoko 
nuo platformos ant bėgių ir 
ten atsisėdo. Tuo tarpu atva
žiavo traukinys ir tik per 
plauką suspėjo sustoti mergi
nos neužmušdamas. Supykęs 
motormonas ją iškėlė atgal 
ant platformos, ir tada ji su 
vaikinu įsėdo į traukinį % ir 
nuvažiavo. Pavardes nežino
mos.

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. Calįfornia Avenue

Telefonas REPublic 7868
--------------------------------- ------------

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVĖRLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—5 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį. -

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMJock 1643 

Emergencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
c •

DR. HERZMAN ;
TĄ RUSUOS

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. 1Mh Si., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- Ofisas ir

O1
PO!

i

*■ > , ' • ■ • ,

Oriėntal tėdtras dabar ro
do linksmą * komediją," 
“Hold That Ghost”, kurioje 
vaidina komikai Bud Ab
bott ir storulis Lou Costel- 
lo, taipgi trys Andrews Sis- 
te*'s dainininkės. Oriėntal 
taipgi rodo antrą fijiną, 
“Out of the Fog”, su John 
Ghrfield ir Ida’Lupino. . -

Garsinkitės “N-nbse’‘

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. t Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

2400 WEST M ADIS ON * STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick. 0597

Dr. Cb^rlps Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

valandai dien^.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

8

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER i
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET \ 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. KARU NURKAT
(NURKAITIS)

prpAikfi atsakomin- 
gai akinius,už pri
einamą kaina ir ant 
lengvų išmokėjimų

,,RAKANDU KRAUTUVfi
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds

; ’ i**
-i •,i £•’

3089 ‘

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4C45 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- VFZEUIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTIRRTCK’AS 

gydytojas m chirurgas 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMloek 7899 
Namų teL REPublic 4888

>■

K. P. GTJGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t 
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 sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Roo»n 1230 ‘

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

ADVOKATAS 
3133 SO. HALSTED STREET 

TeJ. CALumet 8877.
Vai.: nuo 1:00 pnniet iki 8 v. ve k.

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 

Vai.: nuo 
3149 SO.

TeL

Tel. STAte 7572 
9:00 fki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VIOtory M79

1
V>.



Antradienis, spalių 7, 1941

AUTOMOBILIU

HlggitlŠ

(vinklų Paroda 
Vietoj Autom. 
Parodos

■

2746. N*.

Mirė Aštuoni žmonės-
Vakar ir užvakar žuvo:
65' m. Robert Hopkins, 5416

N. McVicker st.,. prie 
i n McVicker ;

59; m.. Jphn^ Roles, 
Artesian, avenue, ir

Nežinomasis, metų; vyras.
(Abu. užmušė* 20* metui stu* 

dentaa Glarence MtBonald; Jr.» 
314 N, Humphrey av^nue. Jis 
buvo gitta&O

Bem E.. Sincere, Ghicagos bro
keris, prie Elkhorn,

84>im Robert* Augustine, 4923 
Barry avonue; ’

82/ iw Olaf Andersonr, 
South. Westerm avenue, 
74th ir- Western, ir

6; m*. Batricia* Wet«<ęlh
S. Marshfield;, prie- ir;
MarehfialcL

Du; Sunkiai* Sužeidė
Vakar anksti: rytąt prie Clark 

ir: Wacker. vidurmiestyje susi
kūlė du, greitai važiuoją, auto? 
mobiliai. Du žmonės buvo sun
kiai; sužeisti, 21r m< Richard 
Ougthon ii: I)wigbti' I1L,. ir 25 
m< Nan. Hendry, 15. Ę.. Ohio st

Šiemet* metinės automobilių 
parodoj Ghicagpje nebus, bet 
valdžia ir Chicagos prekybos 
butas žada, surengti; vėliausių 
gjnklų. parodą;. Jos; įikslas bus 
parodyti kokiais ginklais Ame
rikos armiją ginkluojama ir ko
kie yra; gaminami; Ghicagos 
dirbtuvėse.

Salome Cherienė 
Perima Mokinti 
Suvalkiečių Chorą?

triakis Rašoiš 
Islandijos

7327 
ties

5110

į

£

i

s j

1

j

ANTANAI YUŠHA5
Persiskyrė su šiuo pasauliu; 

spalio 4 d. 1Q?45 vai. vak. 1941. 
m., sulaukęs .pusės, ąmžiaus, gi
męs Pajurės pajt.flp^ Lietuoj, 
Amerikoj išgyveno 3g. metus.

Paliko dideliame .nuliudime 
moterį Konstanciją,, P© tėvais. 
Poškaitę, dukterį, Konstanciją, 
sūnų Vladislovą^ brolį Joną; 
Yušką ir jo šeimyną, sese
ris: Marthą; Puleikienę ir švo- 
gęrb Pranciškų,. Elžbietą Sera
pinas ir švogerį i Kazimierą iic 
jų^ šeimynas; daug - kitų* gimi
nių, draugų ir-pažįstamų. Lie
tuvoj, paliko motiną Marijoną 
ir 2. seseris Oną, Urbikienę ir 
Antaniną. ArnuUenę ir jų Šeii 
mas. Kūnas pašarvotas 44521’ 
3o.. Hermitagp avė.

Laidotuvės įyyks ketvirta* 
dienu spalio 9; cL, 3:00 vai. ry
toj* namų į Av. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge-, 
dulinge.s pamaldos už velionio 
sielą, o iš. ten; bus nulydėtas

0

Vienas? Įveikė 
Tris,.Apgynė 
Dvi Merginas

Ir Pagelbėjo, Suimti
2.0 metų; Krank. W.robel, 3432 

Potomac ,avenue,-. ne vjen turi 
geras- kumštis, bet* ir daug drą
sos..

Pastebėjęs,, kadi trys jauni 
vyrai: užpuolė*dvi. merginas prie 
Rockweir ir Haddon, “didvyris” 
Wrobel šoko jas gelbėti. Palei
dęs kumštis į. darbą, užpuolikus 
tiek apkūlė;,kad?skubėdami pa
bėgti;. jiė Wnobelitii paliko ir 
revolverį, kuriuo bandė apsigin-

Su* Wrobeljo * pagalba policija 
du vėliau suėmė; o trečias slap
stosi,.

Suimtieji yra, Henry 
Bajherty 1245* N. Gahfornia, ir 
IR? m. John Johnson,, 20 West 
Ohio. JĮfe. taipgi kaltinami krau
tuvės. apiplėšimu.

Draugija Jį Per<organifcayo Rrję^ 
Komunistų Protestus

Suvalkiečiai po vasaros ato- 
stpgųi ręngiąsti: supkiąi dirbti.

Jų* Draugija turėjo savo su
sirinkimą 22 d., rūgs. Padaryta 
daug, naudingų 1 tarimui draugi 
jos naudai)

Draugija turi ir jayo chorą 
kurį palaiko savo lėšomis, ir dai 
nininkai- didžiumoj; yrą, draugi 
jos nariai. Kaiprdraugija, tąjį 
ir choras auga nariai^; kiekyje* 
ną. kartą,.

“Ptnk'.akoja?”
I - . ’

Tik gaila, kad. nnięų, minima
me chore pastebima penktako- 
įų, kurie ir praeitame draugi
joj susirinkime’ mčgjho šukei 
ti triukšmą? kaip tik buvo užsi
minta kai kurie trukumai; cho
re. Bet tai čia nieko stebėtino, 
tik buvo jų priprastas baubi
mas ir kelių bobelių* kojų 'ba
rchanų mušimas. Mat, draugi-, 
ja. nori apriboti tvarką ir fi
nansus chore, kad:nebūtų drau
gijos turtas kartais naudoja
mas “šventajam- Rusijos Leni
nui”.

Baubia Piktoj žiemos
Labai- šalta

Keistučio Choras 
Šeštadienį Rengia 
Šokius

Antri metiniai; Hollywood 
salėd?

minės, draugai ir pažįstami; 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą, 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
kame, Motelis, Duktė, Subas,. 
Broliu Seserys, SyogęriaL if/ 
Giminės.

PatarnaujaLąid. Dir; J,' Ei*. 
Eudeikis. Teh YARdą. 174L.

SUSIRINKIMAI
i DRAUGYSTĖS- PALAIMINTOS- 
(LIETUVOS mėnesini! susirtinkimas 
įvyks spalio 8 d. kaip 7:30 vai. va
karo- Visi nariai kyiečiąmi, daly
vauti. Duoklės: priimamos nuo 7:00 
v. vakaro.

• —Lucille S. Dagis, rast.
. . ■ I

. LIETUVIŲ MOTERŲ Dr-jos^Ap- 
svietos susirinkimas įvyks antra
dienį, spalio 7; dieną, 7:30 vai. va
kare, Jonistų svet., 814 W. 33 St., 
Chicago, III. Gerbiamos draugės 
apšvietietės kreipkit atydą, daly- 
ivaukit skaitlingai, nes bus svarsto
mas svarbus klausimąs/ Draugijos 
sukaktis 35 metų: ar mes, leisim 
brošiūrą, ar programus darysim/ 
Kreipkit atydą į tai.

—S» Puniškienė^ rast;

S.L.A. BRIGHTON PARKO 238 
kuopos mėnesinis susirįąkimas į- 
vyks antradienio vakare;.‘spalio 7 
d., 7:30 vai. Visi nariai ir- narės 
privalome susirinkt!, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Nepa
mirškite atsivesti norinčius įstoti 
į Susivienijimą. Lietuvių Amerikoj, 
nes trečias naujų narių prirašymo 
vajus eina prie pabaigos. * / .. r

^F/TLPhleikiš. sekt.

! HELP IVANTED—FĖMALE 

t , _____
VALYMUI MERGINOS, privati 

sanatorija. 8 valandų diena. Alga 
pilnas užlaikymas, šaukite skelbėjų 
sąskaitom V/ILmette 1662.

į.,’ M'#
'•/ ’<*•

Private, fir^t dass, Al. L.
Ortakis,, mariho.. uniformoje

A

Kaip jau buvo pranešta “Nau
jienose”, Islandijoje su U.S. ar
mijos. ir marinų garnizonu yra 
marinas Al1 L. Orlakis, sunūs 
18-tos apylinkės biznierių, pp. 
J. Orlakųi,' 1730 South Halsted 
Street. -C

Atidarė Ofisą 
18-toj Apylinkėj
Praktikuoja Trys Metai;

kėlė Iš ,Westsidės
Atsi-

REtKALINGA MOTERIS ar mer
gina, gali būti ir su mažu vaiku. 
Malonus darbas, trumpos valandos, 
gali gyventi ant vietos ar važiuot 
namo. .Nėra skalbimo, darbas nifo- 
latinis. Su mokesčiu susitarsime. 
Galite matyti visada ir sekmadie
niais, Atsišaukite į krautuvę, 1458 
W. 15th St.

RĖAL EStATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavipiui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime dideli. pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti* dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite;

PAUL M. SMITH & CO.
/ REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE

4631 S Ashland Avė.
• Tek YARDS 1001.

BENDRAI OFISUI MERGINOS. 
Turi truputį žinoti knygvedystę. 5 
dienos į savaitę, 1808 So. State 
Street;

MERGINA, 18-35, VIRIMUI, na
mų darbui, $15. savaitei. Pastoviai. 
7356.• Bennett Avė., BUTterfield 
4831;

; MOTERIS VIRIMUI, bendram 
namų darbui. Nereikia skalbti. Gy-» 
venti vietoj. $10. Suaugę. 5356 N. 
Bernard, Keystone 10395.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Gyventi vietoj, prižiūrėti 
kūdikį. $10—$12. Geri, namai. Mid- 
way 4401:

PARDUODU,AR MAINAU: biz
nio namas ir 4 rūmai, moderniškas, 
69 ir Western Avė. Priimu 2 flatų 
ar uažesnę rezidenciją.. Patirsite 
7024 S. Campbell, 2nd fl. HEMlock 
2405.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

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

FURMTURE-FIKTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO k'UŠTINIMO 

IŠPARDAVIMAS 
RAKANDAI ir PRIETAISAI

Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas. ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekes surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops 
2 šm. 
$129, 
3; šm. 
mahog

.5 šm. dinbtte setai, tvirto ąžuolo 
Studio coucnes, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji ................. .<............
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Aicazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros ...........................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Nor&e, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith pnbno, komb., x/z mažiau 
RCAfo-auto chgr., buvo 
mažiau .............................. .......
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel tąble-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul.....
Naujas Westinghouse, clektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...................... .........
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, square tuhe, alumino, rec. 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec.......................................

EURNISHED ROOMS—TO RENT, i Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
Gyvenimui Kambariai ;,pėdų, Vt mažiau .... .....

’ G. E. sealed vienatas, visas 
l- porcelėno, rec.............................

Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 5668 

■: 1232 S. HALSTED
Atdara Autrad. Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

HELP VVAiNlLD-iVAALL-FEMALE 
Daibimnkų-Darbininkių Reikia
100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 

Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Išmokite 
amatą arba įvairų darbą. Samdy
tojai išmokins. Naktinis at dienos 
darbas, Algos $15 iki $25. Visi dar
bai? 8 valandas 5 dienas. Garantuota

TRI ANGLE AGEJNCY.
25 EAST JACKSON' BLVD. 

Kjmball Bldg., 13-tas Aukštas.

18 APYLINKE — Kaip jau 
žinoma, ši lietuvių; koloniją yra 
viena seniausių Chicagoj e,. ir čia 
pirmiausiai gyveno daugelis 
lietuvių, kurie dąbar- gyvena 
Marųuette Parke, Brighton Par
ke ir

“Naujienų” precinkto policis-t 
tui;ir gerant savo-draugui, off; 
Thomas- A-. McCarthy jaunasis. 
Orlakis prisiunty. laišką, kuria,- 
me sako,, kad ; ruošiasi, piktai 
šiaurės žiemai,, kurj kas me'tai 
Islandijos s.alą; surakina keliems, 
mėnesiams./‘Jau dabar gana, 
šalta, ir šiaurus vėjai, žąndus, 
gnaibo.”

Ėjo Mėnesį Laiko

Ląiškas rašytas rugsėjo 10 d. 
Kelyje užtruko" apie menesį lai: 
ko, nes. Ameįąkos karo laivai 
salų- protarpiais aplanko, be to, 
laiškas turęjO'lpereitį per U.S.. 

 

laivyno cen?ur|,

Isląn4ij^x j 
kartiįtsų?\«SfiO ^^rgairnizb- 
nu saugo in' firitų. kariuomenės 
būrys. *■

Nauji Įstatai

Tąi-gi, ir buvo nutartą nau
ji įstatai, chorui, kurie ir buvo 
priimtą susirinkimo su kai ku 
riąis. pataisymais.. kas musų. “to- 
variščiam” nelabai patiko.. Taip« 
pat buvo nutarta ir rodos iš
rinkta ir komisija* surasti cho
rui mokytoją. I

Pamoka Pirmadienį —

Kiek nugirdau iš komisijos,- 
kad. ateinanti- choro*/ praktika 
bus su nauja, mokytoja. Jeigu, 
tikrenybe,-t tai bus. didelis laimė
jimas chorui, nes rodos; sutiko 
mokytojauti Suvalkiečių chorui 
gerbiama- p^hė^ČėĮ'iene.' Thd, Vi” 

f V ' » f *
si kaip viėnas šį penktadienį 
bukime choro praktikoj; ir pa 
matykim savo naują mokytoją.

Onutė.

kitur.

“Lenktynės”

18-toj i nežiūrint: “emigra* 
vis laikosi;.ir ne tik/kad

turi 
garantiją.
gyv, kamb. setas, buvo 

atsiimtas ........................
miegruimio setai, riešuto

VAIKINAI, MERGINOS, pusam
žiai. vyrai ir moterys fabrikų arba 
dirbtuvių darbui, su patyrimu ar 
be patyrimo. Pastovus darbas. Cut 
Rate Employment Agency, 1727 N. 
McVicker Avė, Telefonas MERri- 
mac 4871.

$35Bet 
cijos” 
nesmunka, befr kai: kuriais., atr 
žvilgiais ir kyla^ Neseniai- pra? 
sidėjo “lenktynės” namus* iir 
krautuves taisyti ir gražinti, 
kas apylinkei davė visai neblo
gą išvaizdą. O, štai^ 18-toj at
sirado ir naujas profesionalas, 

v
Šiomis dienomis ofisą čia. ati

darė Dr. Peter Ji Bartkus*, 1913 
South Halsted; Street; Jo valam

9 v.v. ^relefonas GA'Nal 4796. 
Rezidencijos telefonas yra-SBE- 
ley 0434.

HELP VVANTED—MALĖ
| Darbininkų Reikia

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

39
14
19
22
141

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

EDGE IR KANVASO BASTERS. 
Vyrų puikus paltai. Kreipkitės tuo
jau. Kambarys 901. 19 S. Wells.
----------------- --- ----- ------ -jį-- -r-
...REIKALINGAS BARTENDE- 

RYS tavernai .pastoviai. Geras mo
kestis. 919 W, 35th St.

At. žinot?
Ar girdėjot?
Lietuvių; Keistučio

Glioras< raiigįą{ antnuu rudeni
nius šokiui spalių 1*1» dj vHolly- 
wood: svetainėj, 2417 W. 43rd 
street,

Chorįstai r prižadai visiems ge
rą muziką, užkandžių; ir gėri
mų. Ateikit? jąuni t ir seni i— vi- 
sii šoksim- polkas,., vaitus arba, 

■ ką$' norės,., “jitterbug-*;

GhoriSttąi* jau- platina ^bilie
tus-. arba; galėsite prie durų nu- 
sipirkti<

Nėužmifškiti Lietuvių Keistu
čio > Klubo? Choro, šokių, Holly- 
wood t svetainėj, 2417’W.. 43 St. 
$pąliUj lt J. —Aldutė;.

Klubo

Į

I

į

URŠULĖ VAZNONIENĖ 
Ipo), tėvais Vąjtonlutė)

Persiskyrė su, šiuo pasauliu i 
spalio 3 - dj 9:15- vąl, vakk^ 1944; 
m... sulaukus .pus.ės;; amžiaus,. 
gimus- Rąlėvenėšs paęąp., Ake 
menių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime- 
sūnų Joną, marčią Steką, anų? 
ką Daniel, dukterį AmeUą^ 
Gassani, jpe vyją . Juozą> ifr a?- 
nųką. Edward, brolienę Vjkto^- 
rią Vaznonienę/Gary, Indį se
sers sūnų Antaną Garhauską-, 
mareią Oną. ir jų šeimyną, ir, 
gimines, Kunas> pašarvotas J.u 
R. Ridiko koplyčioj,, 3354; SCį.. 
Halsted 1 St.

Laidotuvės įvyks;antradienį, 
spalio 7, d., 1:30 vaL- po; pietum. 
Iš . koplyčios bu?, nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines. 

Visi A.A, Uršulės Vaznonle-. 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami: esat nuoširdžiai kviečia*, 
mi dalyvauti ląidotuyėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

ą ■ Nuliūdę liekame,
Supys, Duk(ė, Marti, Žen- 

tas., Anūkai, Brolienė, Sesers, 
Sunuą. ir Giminės^ \

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

1

5

Skelbjnjaii JJaujĮtoos'. 
duodat naudą*, dulto, 
kadi ąactos: NUHjjen',.-

Kainose Aukštos

Suėmė Skerdyklų 
Unijos Vadų— 
“Agitatorių”

Rrie Agar mėsos įmonės, 
ir Union,, kur* vykstą GIO 
streikas, policija suėmė 27 
metų unijistą Georgę Loveli, 
6744 South Green strect; Po
licija kaltina, kad. jis yra “agi- 
tąfortu? ieškąs- JriuhaliuZ” Ji
sai] sakė kalbą, mažam, būre
liui- s-troikierių* pikĮctuojančių 
minėtą dirbtuvę.

40

kareiviai, rašo- Oriąkis, 
stato lūšnas, atlieka- re-

Visi 
dabar 
guliares kariškas- pareigas, o 
lidoslaikiu kartais; nuvažiuoja* į 
artimą- Islandijos miestą. Bet 
ten* mažai kas. daro, ir - kainos 
gana aukštos,- tad > kareiviai ■ dau
giausiai būna; stovykloj; skaito, 
rašo, ir* nueina į garnizono* sa
lą- filmų pamatyti, kai rodo ką 
nors įdomaus. Yra-netoliese upė 
su lašišomis (salmon) ir. upė
takiais (trout), bet žuvauti-rei
kia laisnį 
Islandijos 
gyvena.

Norėtų

Jis siunčia 
miems geriausius 
ir sako policistui 
kad kitą vasarą
šiaurės Wisconsine, kur*yra-tru
putį smagiau negu niūrioj, uo
lotoj Islandijos saloj Atlantiko 
vandenyno viduryje.

Dr. Bartkus, jau. trys metai 
praktikuoja mediciną:-ir- chirur
giją. Pirmiau užlaikė ofisą 
Westsidėje, ties 2202'W. Cer- 
mak Road.

Gerai Lietuviškai' Kalba

P ART N LRS VVANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO su 
mažai pinigų. Įneškit $200 ir gali
te gerą pragyvenimą daryti. Arba 
parduosiu už mažą kainą. Išlaidos 
mąžos. Lunch roomis. YARDS 6963

turėti. Iš žuvavijno 
žmonės daugiausiai

Teko su juo pasikalbęth Ji
sai pilnas energijos, kalaus nm 
versti savo- profesijoj^ ir yra 
gerų lietuvių tėvui sūnūs. 'Lie
tuvių kalbą laisvai, naudoja, 
nors čia gimęs ifi augęs.

Nūo savęs linkiu.jaunam pro. 
fesionalui 
geriausių 
linkėję.

Dr. Bartkui turėti 
pasekmių f šioje apy-

Senas Petras

RENDON GRAŽUS f urnišuotas 
kambarys, apšildytas, pavieniui ar 
Ženotai porai. 5827. So. Sacramento.

BUSINESS CHANCE&
BizhiO- Progos j

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje, rendos $30-00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą. 

7121 So. Halsted St.

59
34
39
44
59

74
19
29
39

39
59

69

COAL—W00D—OIL 
Anglys-r-Malkos Aliejus

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c 
100 Gal. po 8c 
150 Gal po 7’zic

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

3259 So. Union Avė.
Būti, VVj.sconsinc PEČIAMS

I

geriausias,

H
H

aEESSEĖffiSS®

na-.

i
i

FINANCĖ AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

f:

t

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

• TAVERNA SU LUNCH Room ir 
prapertė. Mainys į privačią pra- 
pertę, arba parduos. Randasi * sker
sai gątvę nuo Stock Yards. 1153 
West 47th St.

■Garsinkites “N-nose”

Gal.
Gal.
Gal.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

►4. 
*

1............... 1 1 Halis.;
z KVIETKINĮNKAS 

Gėlės Vestuvėms, Banktietains- 
Ii. P^^abuns..

3316 SO, HALSTED ST.
Tel. YA«DS 730& u

X X Z Z XXXXT X*

' BARBER SHOP PARDAVIMUI 
pigiai: Renda- $10; 1803 W. 45th St.

' Wiid£EjsALte i:WR^ii^Rii~
i Rakandai ir įtaisai PardavimuT

m Gėlės Mylintiems 
Į f 18 n- Vestuvėms, Ban- 
ll 11 Laidotu-
I I Ll fa veins, Papuoši- 

11 " ............r- manj.S K.
gelinin.kas : 
4180 Archer Yvenue. J 

Phone LARAYETJE. 5$03 *h

visiems. pažįsta^ 
linkėjimus, 
MoCarthy, 

norėtų - būti

Šįvakar SLA 139 
Kuopos Susirinkimas

DOMINIKAS BURBA,
GYVENO' 2625 SO. EMERALD AVĖ.

Persiskyrė šiuo- pasauliu spalio 6 dieną; 5:50 * valandą 
vakaro, 1941 metais,, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko parap^ žirniškią kaime.

Amerikoj išgyveno. 38 metusi <
Paliko dideliame nubudime moterį Pauliną, po pirmu vy- 

J ru-< Valantienę,- pa tėvais Lukoševičiutę, 5 xdukteris: Minnię 
• Gaąnon. ir žpntą, TRamąs, Lilliaą- Dąnn& irf žentą Joseph- ijį 

anūkę, Helen O’Neill ir žentą Michael, ir 2 anuku V.iolet, 
, Francą- ir žentą Fernand ir anūkę, • Christine- Rorris ir anūką, 

sūnų Dominiką, marčią.:Helen ir- anuk.ą^. 2r podukras:. Stella, 
Fsrragamo ir - žentą Lous ir 3 anūkus ir Nęllie FuęeJJo Jrj žęn- 
te. MLMeJiir* 3 arukus, posūni Michael Va'ento, 2 seseris: Mo-. 
nik.”*. Balčaitienę ir švogeri. Jurgį ir Veroniką; Laehayvich irę 

f šypgerb Steponą, 2;. brp.ienes, Petronėlę BųW>iep^. ir, šeimą ir* 
Rozalija Rurfnepę ir šeimą, 2 pusbrolius Joną, Zaturskj, jo mo- 

Sferį Mon;k*a ir šeimą ir Antaną ( ZatUrskį,* o Lietuvoje seserį;
Oną Urbutienę, ir daug kitų gimimų- . .N

Kuna? pašarvotas A’. L-a'chawicz’iąus. koplyčioję, 2314. Węąt 
23rd Place. ' * . .

Laidotuvėm |vyks< ketvirtadienį,. spaRa; 9r d. 9 vai? ryt) iš 
koplyčios j Visų šventų paraps, bažnyčią, 25th and VVallacc, 
kurioje a'sibin geduHngcs pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero kapines. ' o

Visi a., a. Domipįko Burbos giminės, draugai ir pažj^tami 
esat nuoširdžiai kviečiami; dalyvauti laidotuyėae,* irt suteikei i jam 

, Rūtinį pa*wąvimą ir.-atsisveikinimą.
{ Nuliūdę; liėkanąieį:

MOTERIS, DUKTERYSE ŽENTAIl SŪNŪS IRI’ GIMINŪS.

IjaicU Direktorius* Av Lachąwiąz ir Sunaį, TeL QĄNA‘LU2515

Svarstys Ką Veikti- šią. žjeiųą 
' I

ROSELAND. —, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 139 kp. 
hįičnesinis susirinkimas;įvyks šį
vakar, spalių 7 d., 7:30 vai. va
kare,

MES MGKAME 
TAKSUS

PILNA KAINA 
DAUGIAU, NIEKO r NEREIKIA 

MOKĖTI
1939 Plymouth sedąn ..
1940JWillys?j sedąn- ......
19?9r De Spto sędąn....
1940 Oldsmobjle sedan
1939 Pontiac sedan ......
1940 Plymotith. sedan...
1939 Buick sedąjl. .......
1937 De Soto .sėdau ...
1936 Chrysler sedanu ....

.. $395.00

.. $495.00

.. $595.00.

.. $745.00.

.. $535.00
... $585.00

. $565,00
.. $245iOQi
.. $145:00-

\ 150 Kitų Pasirin&nauU

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey *
Atdara- vakarais * ir sekmadieniais- 

wRWH^iIilh ni|! I iihili <
T

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7V4C galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus

6^0 gal. 400 gal., kiekiais.
A & E .OIL CO.

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

kosiumeriui.
prašomi 
nes - pri- 
sezonui, 
pasitari-

Darbininkų svetainėj 
*‘10413 Michigah. Avė,.
L) Visi kuopos nariai 
dalyvauti susirinkime,*

i sįartinus rudeniniam, 
ręikalingas visų narių
mas tolimesniam < kuopos * veiki-

i Įmui, ypatingai apie tai, ką mu-
Tsų kuopos naftai- mano veikti 
šią žiemą;

J

?' Taipgi primename, kad 
mirštumėte užsimokėti
duokles, jei kurių yra užsilikę.

A. Narbutas,* Seku

nepa- 
savj

Armija pereitą' savaitę pa
leido tarnybos., dar 81. kar 
reivį iš Chicagos ir apylinkės, 
‘Visi buvo virš* 28 metų ain: 
žiaiis. Tarp/ paleistųjų yra 
Kqn s ta n t i n a s M Al leri Sv

Užpereilą savaitę grįžo 
mo dainininką^.. Jona$, Rub$t^ 
la. .

į MAISTO KRAUTUVĖ, seniai 
įsteigta.. Kampinė krautuvėj Dide
lis visas cash biznis. Renda $35. 
štymasj. gyvenimui kambariai, 
dailus ' fikčeriai, refrigeračija, 
daug stako. Nori parduoti . pigiai. 
2834. N. L'aramie, kampas VVoltrarm

J MOKĖDAMI CASH—
už. rakandus sutaupysite n.’jk> 40 
iki* 66^. Mes pristatome biro kur 
Pašaukite ar rašykite dėl; daugiau 
informaciją. Vien tik naciopaliai 
žinomi, daiktai randasi pas rmis.

l ALIŠAUSKAS. SUNŪS.
6343' So. Wcstem Avė. 1 

Chlcągp; Ilk Tel. RĘPubU<r 6051.’

GREIT IRi PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS
and/LOAN ASSOCJATION.

of CHICAGO..
2202 W. Cermak Rd.

BEN. J: KAZANAUSKAS. Sec.
Turlas virš, $1,000,000.00.

- —■    ---------- g-.'.\   ■ ----- -
REIKIA EKSTRA PINIGŲ? šėi- 

midinkės gali suvartoti ekstra cash 
ramų^ reikmenoms, asmeniškiems 
drabužiams. Lengvas, smagus dar
bas,. Padarykite appointmentą ank
sti. CENtral 2753. Mrs. Neeley.



, Chicago, HL
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• \ ACME-NAUJIENŲ > Teiephoto , /

Sekmadienį įvykęs beisbolo pasaulinių serijų ketvirtasis lošimas užsibaigė 

taip dramatiškai kaip joks kitas beisbolo lošimas visoje to Amerikos tautinio 

istorijoje. Brooklyno Dodgers devintam iningę buvo prieky 4$, 

reikėjo tik tris Yankių lošikus išmesti ir brooklyniečiai buitį

sporto 100 metų

rezultatu. Jiems

išėję laimėtojais. Po to lošimo abi komandos butų stovėję dygiai, abi laimėję po

2 lošimu (pasaulinį %titulą laimi ta komanda, kuri pirmutinė laimi 4 lošimus). 

Brooklyno pičeris Casey lengvai išmetė pirmus du Yankius. Trečiąjį Yankįr 

Henrich, jis išstraikavo ir tuo užsibaigė lošimas. Bet jis neužsibaigė. Brooklyno
* * * ’ ’ * ’ ” • • * ' , , * ’. . • * . f

kečeris nepagavo sviedinio—jis atsimušė į kečerio didžiąją pirštinę ir nurie-

dėjo žemėn. Bet kečeris sviedinį į rankas pasistverė, Yankis ' Henrichas jau 

buvo saugiai pasiekęs pirmąjį „beisą. -Po to Yankiai tarsi Brooklyno nelaimės 

vi;us parko kampus iki jie padarė 4 rhn*- 

jie išėjo 7:4 laimėtojais. Tai buvo tragiš- ■' > ■ į • ■’ ■: ’
kurio rankų sviedinys pasprūdo. Po lpšim°

us. Ir vieton tikro 4:3 pralaimėjimo 

kas momentas jaunajam, kečeriui iš 
jis verkė tarsi vaikas.. Nekaip jautėsi ir'milijonai Brooklyno 
jų, ne tik pačiam Brooklyne, bet ir vijoje šalyje. Viršuj paveikslai 
lėtą dramatiškų momentų iš to istorinio lošimo. Pats viršutinis 
Iph Camilli, Dodgers pirmasis beismoms įšliaužia į antrąjį bęisą 
jų beisų išmušimą antrajam ininge. Yankis Rizzuto (iškilęs oran) 
laikyti sviedinį. Vidurinis paveikslas pa odo tą tragiškąjj' momenta 
lyno Dodgers kečeiis Mickey Owen vejasi pasprudusį 
Yankis Tommy Heinrich, kuris tik momentu prieš tai 
užbaigti lošimą (jei keČeris butų išlaikęs sviedinį rankose), 
pirmąjį beisą. Apatinis paveikslas parojo garsųjį Yankį 
žintį į “namus” su įbėgiipu, kuris reiškė Dodgers 
ričh po kečerio nepasisekimo pasiekė pirmąjį beisą, 
ir pradėjo didįjį Yankių siautimą privedusį prie

iršuj paveikslai parodo kįę- 
; viršutinis paveiksiąs—Do 
antrąjį bęisą padaręs -dyte- 
(iškilęs oran) stengiasi*-su-

■ . ■ > ■/ >■■ ■.

ikąjfTnomentą kada Brook- 
isį sviedinį kai tuo tarpu 
tai išstraikaVoVkas turėjo 
ankose), skubinasi pasiekti 
ankį Joe DjMaggio, i$šUųp- 
daimejimą. Po to kai Hęri- 
DiMaggio padarė išmušimą 
ikėtos p ergalės. l' . ‘

ŠĮ SEKMADIENĮ PRADĖS AGITACIJĄ TEI- 
‘ ŠEJUI J. T. ZURIUI PERRINKTI

Lis Ar Snigs — Ši Kartą Demokratų Pikni-
, kas “ZLRIS DIENA” Įvyks

r—r—-r—<— .
; : šį sekmadienį, spalių 12 d., 
-Lietuvių Dęmokrątų Lyga

. Čook apskrityje ,'rpngia savo 
atidėtą ■ išv^iayiĮnąį Liberty 
Grove darže, WĮ11PW Springs, 
III. š-iš įšyažiąvimas turėjo 
įvykti rųgsęjo pabaigoje, bet 
dėl nepalankaus qr0 buvo ati
dėtas. Tikime,, kac) Visi lietuviai 
atsilankys į šį pąpęngimą, ku
ris rengiamas pradėti kampani
ją teisėją Zurį vėį įšriųkti tei-

' • y/ . , '.

Rinkimai pąvasarį
Nauji mies,tp teisėjų rinki

mai bus laikomi sekančiais me
tais, tad reikia j^it padėti dar
bą, parodyti svetimtaučiams, 
kad lietuviai ųemięga politikoj.

Rė kia pažymėti, Ipd pereitą 
pėnesį • paskirtą dieną, nors 
buvo šalta, vienok daug žmo
nių atvažiavo į Demokratų Ly
bes parengimą ir linksminosi 
prie baro. Paįiko ir pelno.

■ > Nemokamai alus
Šį kartą tie, kurie anksčiau 

atvažiuds, gaus nemokamai 
ąląuš. *Ar oras bus gražus ar 
pe, piknikas įvyks su progra
mų ir kitais įyaii pinais.

Rudens laikąs yra vienas iš 
gražiausių išvažiuoti į prie
miesčius pamatyti spa’vuotus 
medelių lapus, o tokių vaizdų 
galima pamatyti Liberty Grove 
apylinkėse/' r/ /
/. Visi suvažiavę gulęs kartu 
ŠU politikuotojais pabarti kitą 
partiją ir su tuo pačiu stiklu 
alaus pasmerkti ir Hitlerį, ir

i •_ . I i

pasitarti kaip surinkti dvigubai 
tiek balsų teisėjui Zurini, kiek 
aną kartą. Lankodami 'Lygos 
išvažiavimus parodom', kad in- 
ferdštiojaihės jb^NlKi’bu,. ‘ 
J ’ Bedė Kaštakas.

TėmykiteJoe 
Wenskų—
| Jeigu patyrę,Chicagos sporto 
žinovai taip sako, tąi su jais 
nesiginčysime. .Jiej be abejo, ži- 
no ką kalba, kai pataria foot- 
ballo sportd’ mėgėjams “tėmy- 
ti Joe Wenskų”, jauną lietuvį, 
kuris lošia St. Ignatius mokyk
los komandoje.

Pereitą šeštadienį jisai pada
rė du įbegimus ir šiaip geru 
lošimu pagelbėjo savo koman
dai supliekti St.; Patylcko mo
kyklos footballinįnkus. \

Taigi, temykite Joe *Wenskų, 
tai gabus footballininkas, 
kurį daug girdėsim.

Keistas 
Streikas ;

apie

Protestuoja Firmos Viršininko 
Pašalinimą.

Į streiką vakar išėjo apie l.Q0 
darbininkų Bireliey’s Beverage 
dirbtuvėj e,..Chicagoj, 5230 Mil- 
Vyaukęe avenue, taipgi 40 darbi
ninkų Mihvaukėję, Wis.

Jie protestuoja prieš “nepa
matuotą” prašęlinimą firmos 
viCĮą-prezidepto ir* biznio vedėjo 
Alfted J. Meięrs, iš Auroros, Iii

Grįžo Iš SLA 
Posėdžių

New Yorkoi Vakar rytą iš New Yorko 
grįžo' SLA/Centro iždininkas 
adv. K. P. Gugis ir Dr. S. Bie- 
žis, daktarąs^kvojėįas.

Jie buvo, ten nuvykę daly vau
ti SLA Pildomosios Tarybos po
sėdžiuose. •/'■./ i i •?

Iždo globėją,^ >dė B; Mikii- 
•įš Chicagon kiek vė-žiutė

VAKAR CHICACOJE
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• Iš ežero, prie Van Buren, 
buvo ištraukt'^ lavonas neži
nomo vyro. Atrodo, apie 45 
metų amžiaus.

0 Prie Division ir Wells iš 
bėgių iššoko ir sudužo gatve- 
karis. Keleiviai išliko nesužei
sti. Trafikas* buvo nutrauktas 
ilgam laikui.

• Iš turtingų chicagiečių D.
M. Rapportų buto, ad. 5120 
Hyde Park avenue, vagys išne
šė $50,000 vertės sidabro, p*' 
įvairių artistinių ir istorinių 
daiktų. Rapport yra viršinin
kas Rapid Roller Co., firmos, 
255,8 Federal st. ,

O Iš gretimos valgyklos pa
leistas šūvis perėjo per sieną 
į Dante Corazza alinę adresu 
2254 W. Lake Street, ir sulin
do jam į ranką, šūvį paleido 
vienas Isaiah Ivt, 2505 Fulton, 
kuris bandė valgyklą apiplėšti. 
Buvo suimtas.

® M. A. Klein, 444 8th st., 
Wilmette, išliko gyvas, bet iš 
jo naujo automobilio paliko tik 
krūva geležgalių, kai jį prie 
Highvvoodo sudaužė Northwest- 
ern ekspresinis traukinys.

® Širdies liga staigiai mirė 
du chicagie’čiai, Ralph Hayes, 
2505 N. Lockwood,J58 m. a., ir 
54 m. Edward Pietrowski, 1705
N. Honore street.

O Atplėšę seifą Local Curren- 
cy Exchange agentūroje, 2171 
Clybourne avenue, piktadariai 
pasivogė $639. t„.

O Cedar Lakė ežėrė, Indiano
je, prigėrė 56 metų chicagietis, 
James R. Weckerling, 6038 S. 
Wood street. Pereitą trečiadienį 
jisai išvažiavo žuvauti. Vakar 
išgriebė jo kūną iš ežero.

.1

• Pavirtęs ant šaligatvio ties 
2200 Wentworth avenue mirti
nai susižeidė 32 metų chicagie
tis, John Conolly, 2257 Went- 
worth.

* \ 
Sudegė Jaunas 
Lietuvis?

\ —-. ■ 

z Telegramų agentūros praneša 
iš Indiana miesto, Pa., kad ten 
keleivinis automobilis užsidegė 
po susikulimo su troku, ir su
degė jame buvę trys berniukai. 
Vienas jų, anot agentūros, bu
vęs 16 metų Verno Shimkos, 
antras 17 m. Mike Chido, o tre
čias — 16 m. Tony Barletta, 
visi iš Homer City, Pa. Iš pir
mojo pavardės atrodo, kad*jisai 
lietuvių sūnūs. '

Indiana miestas randasi Pa., 
kasyklų distrikte.

Atidarė Naują
.* .o

Autobusų Linija
Vakar vakare galiau pradėjo 

veikti Homan-KimbaT autobusų 
linija, pakeičianti pirmiau ėju
sius gatvekarius. Eis nuo 
Wrightwood avenue šiaurėj iki 
Central Park avenuepietuose.

(Spalių 13-tą pradės eiti 103- 
čios autobusų* linija nuo West- 
srn avenue iki Jndianapolis,bul
varo ir Indiana valstijos sie-
nos

BUY 

unitu 
STATU 
SAVINOS 
/Bonos 
MIMN
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JIS LAIMĖJO LAIŽYBAS, BET KAS 
DABAR DARYTI?

$$$$$

į##®

v,..

viršūnės ties Sundance,

siena ir lipimas žemyn

iš $50, kad jis nusileis parašiutu ant 1,280 pėdų aukš
tumo “Velnio Bokšto” kalno
Wyo. Nusileist nusileido, bet dabar negali žemyn nu
lipti. Kalnas yra status kaip
yra neįmanomas. Keli prityrę kalnų laipiotojai ruošia
si lipti į kalną Hopkinsą nuleisti, bet užėjęs audringai 
oras neleidžia jiems žygio pradėti. Hopkįnsui tuo tar
pu, gelbėtojai iš lėktuvo numetė palapinę, pečiuką, 
blanketų ir maisto. Pirmam paveiksle iš lėktuvo nu
fotografuotas drąsuolis po nusileidimo ant kalno vir
šūnes. Antram paveiksle Goodyear zepelinuko įgula 
ruošiasi skristi virš “Velnio Bokšto” viršūnės ir ban
dyti Hopkinsą užsitraukti virve. Trečias paveikslas pa
rodo patį “Velnio Bokštą.”

J. Tysliava 
Chicagoje.

Vakar “Naujienų” redakciją 
aplankė p. Juozas Tysližtva, 
brooklyniškės “Vienybės” re • 
daktorius.

.Jisai Chicagoj lankosi to laik
raščio reikalais. Atvyko vakar

Pusė Miliono 
Oro Keleivių

Chicagos miesto airportas, di
liausias pasaulyj judėjimo at
žvilgiu/ skelbia, kad per 9 i» 
mėnesius Šiais metais į jį atlė
kė arba išlėkė keleiviniais lėk
tuvais pusė mUiono keleivių. Į 
skaitlinę įeina ke'eiviai regu'ia- 
rių transporto, linijų.
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