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BOLŠEVIKU VALDŽIA
SOVIETU PAJĖGUMAS PASIPRIEŠINTI 
VISAI PALAUŽTAS, SKELBIA NACIAI

Bolševikai kelia valdžią Stalingradan, 
eina sprendžiamos kovos, sako sovietai
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 9 d. — Sovietų valdžios pa
jėgumas pasipriešinti vokie
čiams yra visiškai palaužtas, 
kariuomenė sunaikinta ir sovie
tų lyderiai randasi didžiausia
me chaose, skelbia vokiečiai.

Motorizuotoms vokiečių da
lims Maskvos srityje pavyko 
apsupti nuo 60 iki 70 sovietų 
divizijų, kurios deda pastangas 
prasimušti pro vokiečių tankus, 

'bet jos bus visai sunaikintos, 
nes neturi atsargų.

Hitleris pasirašė vokiečių ka
riuomenei įsakymą, kuriame pa
sakoja apie didžiausius belais
vių skaičius, apie tuksiančius 
sunaikintų tankų ir kanuolių.

Hitlerio įsakymas, visur buvo 
paskelbtas su kariška ^muzika. 
Hitleris tvirtina, kad visame so
vietų fronte bolševikai jau ne
beturi nė vienos divizijos, ku
ri pajėgtų pasipriešinti vokie
čiams. s

Vienas štabo 'Karjnmkaa bu
vo užklaustas ar sovietų kariuo. 
menė dar-turi vieningą» vado
vybę. Jis paaiškino, kad dabar
tiniu metu sovietų armija jau 
yra visai pakrikusi ir iš viso

neturi jokios vadovybės.
MASKVA, Rusija, spalių 9 d. 

— Centro frontan vokiečiai 
siunčia diviziją po divizijos ir 
eina didžiausia mechanizuotų 
jėgų kova visoje istorijoje, skel
bia sovietų pranešimas.

Sovietų karo jėgos priverstos 
trauktis, bet jos daro vokie
čiams nepaprastai didelių nuo
stolių. Vokiečiai paskelbė ank
styvus laimėjimus, kuriuos 
jiems dar teks laimėti. Iki šiam 
metui vokiečiai dar nepaėmė 
Viazmos ir kovos vyksta į va
karus nuo šio miesto, sako pra
nešimas.

Sovietų laikraščjai x pataria 
gyventojams nepasiduoti pani
kai ir užsilaikyti ramiai, nes 
eina sprendžiamieji mūšiai. So
vietų valdžia nutarė iš Maskvos 
perkelti administracinį aparatą 
į Stalingradą, kuris randasi 500 
mylių į rytus nuo Maskvos.

Rusai apleido Oriolą, bet už
mušė neapsakomai didelius na
cių skaičius. Pačiame mieste ėjo 
kovos dėl kiekvįeno-^amo. Pir-} 
mos miestą paemiisios vokiečių 
dalys buvo visiškai sunaikin
tos.

FAŠISTIŠKAS PANAMOS PREZIDENTAS 
ARNULPO ARIAS PABĖGO UŽSIENIN

Nauju prezidentu prisaikdintas Guardia 
kuris sutinka ^bendradarbiauti su J. A. V

PANAMA, sostinė, spalių 9 
d. — Fašistiškai nusiteikęs Pa
namos respublikos prezidentas 
Anųilfo Arias šiandien pabėgo 
į užsienius. Arias nenorėjo ben
dradarbiauti su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis vakarų 
žemyno apsaugos darbuose.

Arias apleido kraštą antra
dienio rytą, bet žinia visuome
nei paskelbta tiktai šiandien.

Aukščiausias teismas šian • 
dien prisaikdino nauju prezi
dentu viceprezidentą Jean Guar- 

su

nesklandumus Panamoje, bet 
nieko konkretaus negalįs pasa
kyti, nes dar negavęs papildortių 
informaejių.

Panamos įvykiai turi didelės 
svarbos ne tiktai J.A.V., bet ir 
visoms Amerikos žemyno val
stybėms, jeigu jos nori tinka
mai apsiginti nuo nacių pavo
jaus, pareiškė Hull laikraštinin
kams.

dia, kuris sutinka dirbti 
Jungtinėmis Valstybėmis.

Sušaudyti du vokie 
čių generolai

Arnulfo Arias 
pabėgo Kubon

9PANAMA, sostinė, spalių 
d. — Dvi dienas prezidento pa
bėgimas buvo laikomas didžiau
sioje paslaptyje. Arias nenorė
jo, kad butų skelbiama apie jo 
bėgimą.

Tvirtinama, kad Arias pasi
dirbdino savo motinos vardu už 
sienio pasą ir išskrido į Kolum
biją. Iš ten vakar persikėle oc 
laivių i Kubą, kur rengiasi ap 
sigyventi.

Amerikos valdžia 
neinformuota

WASHINGTON, D. C., spa
lių 9 d. — Laikraštininkai Šian
dien užklausė sekretorių • Hull 

dainių apie | Panamos įvykius. '
Hull pasakė, kad jis laukiąs 

informacijų. Jis turįs žinių apie

NEW YORK, N. Y 
d.

spalių
Iš Europos atvažiavu-9 

šieji tvirtina, kad nacių gešta 
po sušaudė vokiečių admirolą 
Boehme ir generolą Schroeder.

X

Savo laiku vokiečiai paskelbė, 
kad adm. Boehme nusižudė. Ge
stapo turi labai blogą akį ant 
generolų Falkenhorst ir Erriest 
Udet. Nuo mirties juos išgel
bėjo pats Goeringas. ‘

Sušaudytieji buvo priešingi 
karui' su Rusija ir norėjo iš
mesti Hitlerį iš valdžios.

____________ L. / •

Valo mokyklas nuo 
komunistų
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JJASI IS M1SKV
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VOKIEČIAI PRADĖJO OFENSYVA F11IEŠ RUSUS

Šiomis dienomis naciai pradėjo naują oiensyvą prieš rusus rytiniam fronte. 
Ši iš Berlyno per radiją prisiųsta fotog;afija parodo “Hitlerio <asmeniškos gvar
dijos narius su nacių pėstininkais žygiuojant per besitraukiančių rusų padegtą 
kaimą“, anot nacių cenzoriau; prierašo.

Žvejų laivas pagavo 
narlaivi

LONDONAS, . Anglija, spalių 
<9/(1. .jli Bfit# žVŠję•
Shirley šiandien pagavo naciu 
narlaivį netoli Gibraltaro.

Lady Shirley ėjo sargybas, 
kai pastebėjo paviršiuje plau
kiojantį narlaivį. Narlaivio ka
pitonas išsigando ir pasinėrė. 
Britai paleido kelias bombas į 
gylį ir privertė nacius iškilti į 
vigšų.

Įvyko smarkus susišaudymas 
kulkosvaidžiais. Vokiečiai pasi
davė. 44 nacių jurininkai at
vežti Gibraltaran, narlaivis pa 
skendo.

MEKSIKO, sostinė, spalių x9 
d. —* Prezidentas Camacho įsa
kė išvalyti visas Meksikos nfb- 
kyklas nuo komunistinių gaįvn- 
lį.

Iki šiam metui mokyklose ko
munistai buvo įsistiprinę, bet 
griežti prezidento veiksmai su
stabdys jų veik’ifną. -

Si

No. 239

—------------ -----

Nacių-turkų preky
bos sutartis

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 9 d. — šiandien tapo baig
ti pasitarimai naujai nacių-tur- 
kų prekybos sutarčiai, kuri ga
lios iki 1943 m’, kovo 31 die
nos.

Abi valstybės pasižadėjo pa
sikeisti įvairiomis prekėmis už 
80 milijonų dolerių. į

Sutartį pasirašė nacių specia
lus pasiuntinys Kari Clodius ir 
turkų užsieni^ rhinisteris Sara 
džioglu. \

Petainas baudžia
Hitlerio priešus

VICHY, Prancūzija, spalių 
d. — Petaino valdžia šiandien 
atėmė prancūzų garbės le'gijo- 
no suteiktus titulus prieš Hit
lerį kovojantiems prancūzams.

Garbės legijonoi titulas ątim 
tas generolui de Gaulle, gen 
Larminat, Gcntilehomme ir ki 
tiems. .

Atimtas šis titulas* ir poniai 
Ievai Curie, prancūzų moksli
ninkei ir pagarsėjusios radi j r 
specialistes dukterei:

9

I LIETUVOJE LEISTA VEIKTI FAŠISTAMS, 
VOKIEČIAI UŽDARE KITAS PARTIJAS

Vilniaus universiteto rektorius Biržiška 
Įteikė vokiečiu komisarui memorialą

ak-
ki-

va-

PREZIDENTAS PRAŠO KONGRESĄ LEISTI 
GINKLUOTI J, A'. V. PREKYBOS LAIVUS

V ------------ -r--- - > ■

j TurnSkai neturi galimybės gintis, kai 
naciai jubš tižptiola ne karb zundose

WASHINGTON> D. C., spa
lių 9 d. *■»—^Prezidentas Roose
veltas šiandien pasiuntė kongre
sai raštą, kuriame prašo leisti 
valdžiai ginkluoti Amerikos pre
kybos laivus. . j-

Naciai skandina Amerikos 
prekybos laivus ne tiktai įsivaiz 
duotose karo zonuose, sako Roo
seveltas, bet ir pietų Atl.anti- 
ke.

Amerikos jurininkai neturi 
galimybių gintis nuo nacių, nes 
neutralumo įstatymas neleidžia 
jiems ginkuotis,

Valdžia varžo nauja 
statybą

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 9 d. — Pirmenybių ir pa 
skirstymo komisija šiandien už 
draudė statyti naujus namus 
jeigu jie nėra būtinai reikalin 
gi apsaugai arba žmonių svei 
katingumui palaikyti.

Valdžia nori karo 
sutaupyti statybai 
plieną, bronzą, varį, 
ir kitus metalus.

Dedamos pastangos pirrhoi 
eilėn aprūpinti plienu apsaugo* 
priemones gaminančias dirbtu
ves.

pramone 
reikalingi 
aliuminiji

Naciai pačiupo 
F.D.R. laiško 

nuorašą
WASHINGTON, D. C

Z zx T» - * •J 1
z VVASHlNGltTN, D. C., spa

lių 9 d?— Prezidento kancelia
rija paskelbė Stalinui parašys 
tus Roosevelto laiškus. Taip pa 
sielgė todėl, kad vakar vokie
čiai paskelbė tuos laiškus, iš
kreipdami jų turinį ir formą. 
Naciai nori įrodyti didelę Rou- 
levelto ir Stalino draugystę.

Administracija deda pastan
gas išaiškinti kokiu budu naciai 
gavo laiškų nuorašus: iš pa
ridento kanceliarijos ar riš Mas
kvos?

Amerika susitars 
su japonais

ŠANCHAJUS, Kinija, spa- 
lių 9 d.
liu patirta, kad netrukus 
J.A,V. pasirašys sutartį su 
japonais. Sutartis bus laiki
na, nes nepavyko pagrindi
niais klausimais susitarti.

• / : •

Japonai nesutiko pasitrauk
ti iš Kinijos ir Indokinijos. 
Šiuos klausimtfs abi valstybės 
vėliau* išspręs?

1 k t

Diplomatiniu ke-
, kad

ORAS
Debesuotas ir vėsus.

* x . ♦ * ’ >■

Saulė teka
— 6:19,I * K

;»iz

6:56; leidžiasi
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Panamos prezidentas Arias Kuboje pareiškė, kad jis ne

pabėgo ir nesirengė bėgti. Jis atskrido akių specialisto aplan- 
yti. o prįešai tuo tarpu padarė perversmą ir išrinko kitą pre

zidentą. -■ f ;.
— Maršdjas TijnoŠenko šiandien išleido atsišaukimą į civi- 

inius Maskvos gyventojus miestui ginti ir padėti fronte kovo- 
antiems kareiviais.

— MaskVoe pranešimai .sako, kad pavęjus sovietams dide- 
is, bet jis nėra katastrofiškas, rusai tikisi atsispirti naciams.

— Vokiečiai giriasi, kad jų kariuomenė nesulaikomai veržia- 
ri į Rostovą ir Kaukazą. Rusai nepajėgia pasipriešinti.

— Sovietų fronte vokiečiai turi 200 divizijų. 100 divizijų 
■aiko Europoje.

— Maskvos 
ekspertai /vakar 
patikrinti.

'■"i
konferencijoj dalyvavę Amerikos transporto 
įskrido Teheranan. susisisiekimo priemonių

a*

DR. PRANAS ANCEVICIUS
RADIOGRAMA. BERLYNAS, spalių 9 d. — Lietuvos 

tyvistų veikla yra sustabdyta. Palikti tiktai štabai. Visos 
tos partijos ankščiau buvo uždarytos.

Lietuvoje dabar veikia tik nacionalistų partija, kuriai
dovauja buvęs Voldemaro adjutantas Verbickas. Brunius ir 
Blynas iš vadovybės pašalinti.

Nacionalistų partija ir aktyvistų štabas įteikė atatinka
moms vokiečių 'įstaigoms memorandumus dėl padėties.

Skvireckas lankėsi pas von Rente’n
Kauno arkivyskupas Skvireckas sų palydovais lankėsi pas 

generalinį .komisarą von Renteln.
Buvo pasikeista mintimis įvairiais bažnyčios reikalais ir 

paliestas žydų klausimas.
Atskirais klausimais memorialus generaliniam komisarui 

įteikė ir atskirų vdldybų generaliniai tarėjai.

Prašo panaikinti bolševikų Įstatymus
Dėl Lietuvos universitetu memorialą įteikė ir Vilniaus Uni

versiteto rektorius Mykolas Biržiška su Kauno Universiteto rek
torium, profesorių Zubkum.

Memorialuose prašoma panaikinti bolševikų sistemos įsta
tymus, prieš kuriuos visa tauta griežčiausiai kovojo. Taip pat 
prašoma praplėsti lietuvių teises visose gyvenimo srityse.

Nori Sibiran išvežtųjų adresų
Šiauliuose iškilmingai patarinėta lietuviško teatro dvidešim

ties metų sukaktis.
Lietuvos Piliečių Sąjungos Vokietijoj vadovybė labai pra- 

to tiek atstovybės1 žmones, tiek visuomenės organizacijas dary
ti visas galimas pastangas susisiekti su Sibiran išvežtais lietu
viais, patirti kiek galint daugiau jų adresų ir pranešti visa 
Lai Sąjungai.

Naciai išžudė 180,000 
jugoslavų

Lindbergho šeimyna 
nenaciška

LONDONAS, Anglija, spali’ 
9 d. — Milan Grol, jugoslavu 
/aidžios ministeris, pareiškė 
kad naciai nužudė, sužeidė, ka 
ėjiman pasodino arba i stovyk 
as išvarė 180,000 jugoslavų.

Sukilusius jugoslavus nacia 
žiauriausiais budais naikina 
Vietomis* naciai išnaikina išti 
sus kaimus, kitur išžudo visu? 
vyrus.

Labiausiai nukentėjo Bihao 
Liubliana, Donilpac, Prijedor 
Mostar ir kiti miesteliaj.

VVASHINGTON, D. C., spa- 
ių 9 d. — Kontinentaliame lais- 
/ės kongrese, kuris netrukus 
vyks Washingtone, dalyvaus 
abai artimi Lindbergho gimi
niečiai.

Atstovu šian kongresan at
vyks Augustus Lindbergh, pa
garsėjusio lakūno giminietis.

Atstovu yra išrinkta ir ponia 
Dvvight Morrow, Charles Lind- 
jergho žmonos motina.

— Visame sovietų fronte pra
dėjo kristi sniegas.

— Anglijoje sukėlė didelį pa
sitenkinimą Amerikos kongrese 
komisijoj padarytų valdžios at 
stovų pareiškimai. Britai tikis 
gauti dar didesnę paramą iš 
Amerikos.

— Rooseveltas rengiasi pa
skirti Charles Fahy valstybė* 
gynėju.

— Morgenthau tvirtina, kad 
naujai išleisti valstybinės pa 
skolos bonai labai gerai parda
vinėjami.

.— Norman Davis tvirtina 
kad sovietų Raudonas s Kryžių? 
gaus medicinos pas -Ipos iš Ame 
rikos Raudonojo Kryžiaus u: 
ketvirtadalį milijono dolerių.

— Pagarsėjęs vokiečių romą 
nų rašytojas Erich Maria Re- 
marųuę deda pastangas įsigyti 
Jungtinių Valstybių pilietybę.

— Stenhardt, Amerikos am 
basadorius Maskvoie, per Sin 
gapurą vyksta j Washingtoną 
pasitarimams.' \

— Vakar vokiečiai Pragojc 
sušaudė 23 Čekus, užvakar si- 
šau‘de-14.

Prašo sudrausti fa
šistų atstovus

' WASHINGTON, I). C., spa
lių 9 d. — ‘Priešfašistinčs pie
tų Amerikos organizacijos pa
siuntė sekretoriui Hull telegra
mų, kuriose prašo neduoti fa
šistų agentams tranzito vizų.

Ispanijos fašistai spalių 12 
dienų turi kongresą Madride. 
Fašistiški delegatai skrenda Eu 
ropon Amerikos orlaiviais.

Prašo Hullį neduoti jiems vi
zų, nes jie yra nacių šnipai ir 
•suteiks vertingų informacijų.

— Londone gauta žinių, kr J 
aponai stos karan, jeigu vo

kiečiams pavyks paimti Maskvą.

“Naujienų” Raštine
• SEKMADIENIAIS Naujienų 

raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

0..Lri*.
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Detroito Lietuvių Žinios
TEISMO KAMBARYS

•

' Bus pakartota drama, kuri 
neseniai įvyko teismo kamba
riuose. Dalyvaus tie patys as
menys, Murie teisme dalyvavo,, 
būtent, teisėjas Joseph A. Gillįs; 
Wni. Dowjhng, Wayųe kaun- 
tės prokuroras; Juliau C. Mcln- 
tosh, vyresnysis prokuroro pa
dėjėjas; valstijos liudininkai 
George R. Branton, detektyvas 
Ed. A. Worms, adv. Alex Con- 
rad, slaugė Ann Searle, Edgar 
Noras ir kiti. Teisėjų, kuriuos 
iš publikos išrinks, bus dvylika.

Bus labai įdomu tą teismą 
pamatyti, nes lietuvių tarpe tai 
pirmas toks atsitikimas. Nepra
leiskite tos progos, — atvykite 
pamatyti nepaprasto veikalo, 
kurio pastatymu rūpinasi Lietu
vių Demokratų Sąjunga. Tas 
teismo vaizdavimas įvyks spalių 
26 d. Lietuvių svetainėje, 25-t-h 
St. ir W. Vernor Uy. Durys at-

ne-

apa
rei-

STIPRI MERGAITE yenjams, lyg toji žolė, — lauki
nė; čia žydi žaliuoja, čia dal
gis nuskynė.

’Lai būna ramybe jam ilsėtis 
šios šalies /žemėj.

Liekam ‘nubudime.
J. G. Paliktinas

So. Boston, Mass

grama prasidės 5 vai. Po pro
gramos viršutinėje svetainėje 
šokiai prie gero orkestro.

/ Tikietus įsigykite iš anksto, 
kad nereikėtų laukti prie durų. 
Iš anksto tikietai parsiduota po 
50 centų, o prie durų — 60 cen
tų. Kaina tikietų šokiams 35 
centai.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are common offenders

If you’rc past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food patticles 
caught by partial platės and den- 
turės f requently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- • 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
tho breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louis, M o.

Before Any D ate U t e 

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweete*

Garsinkitės “N-nose”

Iš D. L. KLUBO SUSI
RINKIMO

Kalbamo klubo susirinkimas 
įvyko rugsėjo 28 d. Klubas vi
dutiniškai gyvuoja. Reikia ma
nyti, jog jam sektųsi 'daug ge
riau, jeigu kojjjįimistai nęšeimi- 
hiiilcautų | savotiškai, žinomą, 
kur komunistai prie vadovybės 
prisiplaka, ten nieko gero 
galima tikėtis..

Susirinkime liko nutarta 
aukoti 25 dolerius Rusijos
kalams. Vėliau valdyba parodė 
laišką, kurį prisiuntė Chicagos 
“Vilnis”. Prašo aukų. Susirin
kusieji ėmė nerimauti. Kai ku
rie juokais pastebėjo, jog, gir
di, reikės ir vėl dvidešimkę pa
kloti.

Valdyba pradėjo nervuotis ir 
laiško visai neskaitė, tik jo tu
rinį paaiškino. Esą, “Vilnis” 
esanti pasiryžusi $5,000 sukelti.

Laišką priėmė neskaitytą. A- 
pie auką komunistai nebedrįso 
užsiminti, — pabūgo, kad gali 
kilti triukšmas, :kadangi tarp 
narių pasireiškė nerimas.

RENKA PARAŠUS
i

Komunistai subruzdo rinkti 
parašus po peticija, kad Ameri
kos valdžia paleistų jš kalėjimo 
E. Browderį. Vienas komunis
tas atsinešė peticiją ir į D. L- 
Klubo susirinkimą. Kai kurie 
nariai, nesuprasdami reikalo, 
padėjo savo parašą.

Maskvos šliužai vaizduoja 
Browderį kaipo politinį kalinį. 
Tuo tarpu jis pakliuvo į “kala- 
buzę” už paprastą kriminališką 
nusikaltimą, — už apgavystę.

Už apgavystę sėdintį kalėji
me Browd«rį komunistai apga- 
vingomis priemonėmis stengia-. 
&i išlaisvinti.

DABAR JIE SųRRl'ZDO
Detroito komunistei subruz

do rinkti aukas Rusijai gelbėti. 
Jie stengiasi įtikinti žmones, 
kad dabar yra didelis pavojus 
visoms demokratijoms.

Kad toks pavojus yra, 4enka 
sutikti. Bet j.uk t.>ks pavojus 
buvo ir tąd^, kai Stalinas su 
Hitleriu per 22 mėnesius -ben
dradarbiavo.

O ką tada sakė komunistai?
Jie sakė, jog jiems visai ne

svarbu, kas karą laimės, — im
perialistinė Anglija, ar Hitleris 
Girdi, skirtumo jokio nebusią.

Pavojų demokratijoms jie pa
matė tik tada, kai Hitlerio mę- 
chaniztu tos divizijos pasimojo 
sutriuškinti bolševikišką Rusiją. 
Vadinasi, kai atsirado rimtas 
pavojus Stalino saulei.

Ne, komunistams ne demo
kratija rupi, o tik Stalino reži
mas. —^Ren.

NAUJIENU-ACME Telephoto
Pamela EIollingsworth, 5 m., kuri buvo .pražuvusi 

aštųonias dienas miškuose, gydoma ligoninėje nuo šal
čio. Daktarai stebisi jos sveikatos stoviu. Iškl,aidžiojusi 
suvirš savaitę be maisto ir pastogės, ji vienok nerodo 
didesnių suvarghno žymių.
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Winnipeg, Man.

MIRĖ JAUNAS LIETUVIS 
EDWARDAS SLĖNIS * 

!• r-

Nuo žiauraus susižeidim^, po 
trijų savaičių baisių kančių, 
persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lių Lmą d. 1941 m. nesulaukęs 
nė puses amžiaus Edwardas Slė
nis. , /

Edwardąs Slėnis gimė Lietu
voje, Utenos ąpskrityj, Kurklių 
valsčiuje, Pąkarklių vienkiemy
je prieš 35 metus. Atvažiavo į 
Kanadą 1926 m. Kanadoj išgy
veno 15 metų. Paliko dideliame 
nuliddime savo motiną, du bro
lius ir seserį Lietuvoje, o Ka
nadoje draugus, artimus pažįs
tamus ir visus tautiečius lietu
vius.

E. Slėnis, gyvendąmąs^K^na- 
;doj;vbevęii;Iį
so kasyklose, iš&aiatįt ^bilšio 
laikotarpius. Visas savo atosto
gas praleisdavo ' su lietuviais 
Winnipege.

Paskutiniu laiku velionis dir
bo aukso kasyklose McKcnzie 
Island, Red Lake, Ontąrio. Ten 
ir ištiko žiauri nelaimė darbe. 
Dirbant prie “Gage” jį labai su
spaudė ir baisiai sutrynė jo vi
durius, dėl to ir turėjo skirtis 
su šiuo pasauliu.

Nelaimė įvyko rugsėjo 10 d 
1941 m. Po trijų dienų buvo 
atvežtas į Winnipegą, Miseri-

labai

DEDIKAVIMAS DARIAUS 
OOURT SO BOSTONE /

Nepaprastai rudens šilta die
na buvo spalių -5, todėl So. Bos
tono piliečiai jautėsi, kad pavė
sio užkampis pilnai patenkino 
jų jaušmus ir norus. Nežiūrint, 
kad šiluma juos kankino, mi
nios žmonių rinkosi prie Da
riaus-Girėno Legiono svetainės, 
— draugijos su karūnomis, spe
cialiais aprėdalais, kurie gal bu
vo madoj kada nors 25 metai 
atgal, bet šiandien jie jau buvo 
labai tinkamas papuošalas pa
radui.

So. Bostono ponios ir pane
lės rinkosi skaitlingai, gražus 
'būriai jaunimo mergaičių ir 
vaikučių rinkosi su lietuviškais 
kostiumais, rūtomis ir kitomis 
gėlėmis pasipuošusios lietuvai
tės. Visi nekantriai laukė, kada 
paradas prasidės.

Pačiam priešakyje (Dariaus- 
(Girėno Postas No. 317 laukė 
-momento, kada bus duota ka- 
manda nuo kamendanto. Staiga 
•pgsigirdo kamanda MARŠ. Be
nas sugaudė, su maršu paradas 
prasidėjo. Dr. A. L. Kapočius 
kaipo maršalas lydėjo paradą. 
Adv. John J. Grigalus-Griga’ius, 
Assistant Cprporation Counse!

Bostono miesto, kaipo kūrėjas 
šio darbo ir pirmininkas, mar 
šavo šalia maršalo. Šalia jų kar
tu mftršavo įžymus valdininkai 
valstijos, federalės valdžios ir 
Bostono. Tenai matėsi ir Lietu
vos Garbės Konsulas Adv. A. O. 
Šalna-Shallna ir daugelis kitų.

Parade dalyvavo apie 26 lie
tuvių draugijos, vidutiniai apie 
1,030 žmonių. Jie numaršayo jį 
taip vadinamą Old Golony, ku
ri dabar atbudavota modernia-; 
kais apartamentais, o tarpe tų1 
moderniškų apartamentų dabar 
randasi ir 'DARIUS ‘GOU'RT.

Programą aticarė Dariaus-Gi
rėno komendaptas Romanas ir 
perstatė pirmininką adv. J. J. 
Gragalus-Grigahuną, kuris ga
na turtingai ir rūpestingai api
budino tikslą šio viso įvykio ir 
vėliau perstatė kalbėtojus; Bos
tono miesto majorą Tobin, gu-' 
berna.torįaus Santonstall atsto
vą Kap. G. W. Roberts, Mr. J. 
Breen, Ghairman of Housing 
Projėct; Mr. C. R. Guningham. 
Defense Gommissioner; adv. A. 
•O. Shallną, Lietuvos Garbūs 
Konsulą; Dr. kun. K. Urban-Ur- 
banavičių, apie 80 metų senu
ką, adv. J. Cunys, kuris atsto
vavo Distrikto Prokurorą, kun.

kurių vardų neteko patirti.
'Visi kalbėtojai kalbėjo gana 

tiksliai ir nuoširdžiai; visi svei
kino ypatingai adv. John J. Gri- 
galus-Grigaliuną ir kitus, kurie 
pasidarbavo šiam prakilniam 
darbui. Publikos buvo apie 4,- 
000; ceremonijos užsitęsė apie 
porą valandų.

Po programų ir visų iškilmių

komisijos nariai, Bostono ir 'Fe- 
deralės valdžios atstovai susi
rinko ,pas adv. John J. Griga- 
lus^Grigaliuną arbatėlės. Nuo
taika ‘buvo gera, ‘tikslas atsiek
tas.

/Vietoj bus pastebėti, kad 
daug So. Bostono įžymių biz
nierių bei profesionalų matėsi 
publikoj, kaip antai Mass. Vals
tijos Sveikatos Komisijonierius 
Dr. Jakimavičius, “Keleivio” re
daktorius .Michelsonas, Antanas 
Matjoška ir daugelis kilų visuo
menes veikėjų.

Verta pastebėti ir pareikšti, 
rimtos pagarbos So. Bostono 
lietuviams už jų gražų darbą ir 
ypatingai musų Amerikoj augu- 
siems ir gimusiėms vyrams ii 
moterims, kurie taip noriai šį 
darbą dirbo ir tikslo siekė.

Gal būt, kad šiandien tas dar
bas tik atsiektas tikslas, bet už 
kelių desėtkų ir gal šimto metų, 
bus svarbus įvykis lietuvių tau
tos pažibai ir užrašytuose Bos
tono miesto rekorduose, kad čia 
kadaise gyveno lietuviai ir jie 
čia pagerbė savo mylimus.

Bostonas yra svarbus miestas 
istorijos atžvilgiu ir todėl ypa
tingai svarbu; kad lietuvių tau
tos vardas patenka šiame isto
riškame mieste tarp daugelio 
tautų, kurios kūrė Amerikos 
Nepriklausomybę, kurioj nies 
šiandien visi gyvename ir di-—Inž. Bd. F.. SimonS'Simokaitis

r

zmo 
prie
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IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
GEORGE’S TAVERN

PENKTADIENI, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

Spalio 10,11 ir 12 d.d.
319 East 75th Street

Skanus Užkandžiai
j draugus ir .pažįstamus atsilankyti į šį atidarymą

Matulevičius, A. Rauba, B. Bili- 
kęvičius, L. Jasiulionis, ir P. 
Laurinavičius.

Į vėliopio laidotuves susirin* 
ko atiduoti paskutinę jam pa
garbą nemažas škaičius lietuvių 
ir svetimtaučių. Buvo pilna sve
tainė. Kadangi draugas E. Slę4 
nis būdamas gyvas buvo dar 
jaunas ir tvirtas vyras, todėl 
niekas nemanė, '.ir nesitikėjo.: 
kad jam reiks skirtis iš gyvųjų 
tarpo, — dėl to visi buvo 
nustebinti jo mirtimi.

Velionis buvę pažangus 
gus, priklausę ,jkųrį laiką
Sūnų ir Dukterų. Palaipinės ir 
L.D.L. dr-jos. .l^ėpię .visų lietu
vių įvairius reįkąįus. Gyvemla 
mas jis užsitąrp^yo nuo visų 
lietuvių sau -pagąrbą, — (Jėl to 
ir susirinko s4kąjilangas būrys į 
jo |ąidotuve^lflpalydėti mirusį 
draugą4.anižjip^ ątjlsio vįetąf •

■Iš -svetainės Velicmio ' kūnas 
buvo nulydėtas į .Elinvvood ka
pines, kuriose draugas E. Slė
nis ir tapo palaidotas. Prieš iš
lydėjimą į kapines buvo nu
trauktos velionio laidotuvių fo
tografijos. Mirusio dr-go kars
tą nešė iš svetainės ir kapinėse' 
iki duobės drdugai K. Siukstis, 
J. G. Palrliunas, Tadas Juška, 
B. Bilikevičius, < A. Rauba, A. 
Juzokas ir J. Juška.

Į kapines lydėjo 25 karai pil
ni žmonių, kurie atidavė pa 
skatinę jam pagarbą. Liūdna 
buvo matyti slenkantį jo kars
tą iš paskutinių šviesos spindu
lių ir iš paskutinio žvilgterėji
mo musų akių. Lai palieka mu
sų ^atmintyje, Ikąd žmogaus gy-

J ilgokas

lietuviai 
sušaukė

r-*?
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTM 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug 

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

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND4LUMP L...... $1Q 9R 

Sales taksai ekstra "

MADOS

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
•always makes o hit.

' ■ ■ ' " ■ 1 ‘-r

MILLIONS .AGREE-—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

Gera Muzika
Kviečiame visus 
musų naujos tavernos. Užtikriname visiems, kad smagiai praleisite 
laiką.

George, Domicėlė Baltušiai ir sūnūs Bruno, Savininkai

SUNSET P ARK DARŽO UŽBAIGTUVĖS
------įvyksta------

ŠĮ Sekmadienį, Spalio 12 d. 1941 m 
' SUNSET PARKO SALEJE

135 ar Archer Avenue Lemont,
I&LAIM6JIMAI:

• 6 Savaičių Paršiukas • Didelis Lietuviškas Suris
• Butelis Old Taytor Degtinės • Reisas Schlitz Alaus

m

IŠLAIMĖJIMO TĮKIETAI NEMOKAMAI..

Salė bus apšildyta. • Gera Muzika šokiams.
Širdingai užkviečiąm visus savo draugus ir pažįstamus.

VINCENTAS IJt ONA KURAIČIAI.

buvo iki spalių 1-mos 1941. Po 
sunkių operacijų ir baisių kan
čių velionis pasimirė.

Mirusio lavonas, išbuvo ligo
ninėje iki spalių 3 d., kol jo vi
si mirties ir palaidojimo doku
mentai buvo sutvarkyti. Spalių 
3 d. velionio lavonas buvo ati
duotas graboriui Barker, Don- 
ald St.

Velionio laidotbvių ir visais 
reikalais rūpinosi jo buvęs 
draugas K. šiukštis, Helen Juš
kienė, Tadas Juška, A. 
ir J, Juška.

Sužinoję Wimiipego 
apie E. Slėnio mirtį,
ekstra Stinų ir Dukterų Pašal- 
pinės dr-jos ir Klubo komiteto 
bendrą susiriųkimą spalių 2-rą 
d. Ten nutarė, kad draugo E. 
Slėnio lavoną ^pašarvoti Winmi- 
pego Lietuvių Klubo Svetainėj.

Pągal nutarimą grabučius 
Barker atvežė velionio lavoną į 
Lietuvių svetainę spalių 4-tą d.4 
2-rą vai? po pietų, šeštadieni. 
Velionis pašarvotas išbuvo sve^ 
tainėje iki 4 vai. Jo karstas bu
vo apdėtas gėlėmis, — nuo 
draugų, buvusių pažįstamų ir 
nuo Wihnipego visų ' lietuvių 
gražus vainikas.
Svetainėj velionio pąšarvojimo 

laiku reikalą ir tvarką vedė 
taipgi laidotuvėms pritaikintą 
kalbą pasakė ir mirusio drau
go biografiją trumpai apibrėžė 
J. G. Palilįunas. 1
' Prie mirusio draugo E. Slė

nio karsto stovėjo garbės sar
gyba: draugai A. Juzokas, A.

■ • *1!
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atsiųsti man pavyzd} Na

APVOGIMŲ

4889—Gražios mergaičių išei- 
suknelės. Sukirptos mieros..

NAUJIENOS Pattem Dept 
1789 S. Halsted SL, Chieago, H

{Vaidas ir pavaldi)
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KIENO KALTE?

Ret~~
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojau? Vairuok 
atidžiai., ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- t 
lės žemys kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
\ UGNIES 

LANGŲ 
RAKANDŲ

1739 SO. HALSTED STREET 
(NAUJIENŲ NAME)

No. 
ginės 
2, 3, 4, 5, 6 v 6.

Norint gauti viena ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų Kiau
laitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aii- 
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1738 
So. Halsted SU Chicago, HL

j.uk


/

3Penktadienis, spalių 10,1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

DAUG TURĖS JI DAR AUGTI

kini instinktą. Visiems yra ge
rai žinomas faktas, kad pašto 
karveliai puikiai orientuojasi. 
Šie karveliai įvairiausiomis ap
linkybėmis . suranda savo tiks-

jie sumišę lakioja ap- 
vietą, iš kur paleisti, 
tuojau susiorientuoja, 

radio stotis nustčja

LAKHOVSKIO TYRINĖJIMAI
I

Paryžiuje'gyvenąs rusas fizi
kas ir biologas Lakhovskis ke
lis metus tyrinėjo kosminius 
spindulius1) ir su jais susiju
sius ar, teisingiau pasakius, nuo 
jų pareinančius biologinius 
reiškinius. Jis yra linkęs višą 
eilę biologinių reiškinių, ku
riuos ligi šiolei kiti įvairiomis 
teorijomis aiškino, aiškinti kos
miniu spinduliavimu2).'

Įrodymui, kad šios rųšics 
spinduliavimai veikia gyvus pa-

gas sužadinančių spindulių.
Šitie gandai, dideliai iškrai

pydami mokslinių tyrinėjimų 
duoihenis, o ypačiai apgavikiš
kai siūlymas netikrų ir tiesiog 
žalingų gelbėjimosi priemonių 
nuo negalavimų privertė vieną 
kitą mokslo įstaigą patikrinti 
tariamąjį “žemės spindulių” pa
vojingumą ir savo tyrinėjimų 
duomens viešai paskelbti. Tuo 
tarpu čia pa tiekiam tik dviejų

1) Porą žodžių apie vad. “kos
minius spindulius”. Jau pats var
das nusako, kad tai yra spindu
liai, kurių yra visoj visatoj. Į že
mės atmosferą jie na ten k a iš dvie
jų šaltinių: iš visatos erdvės ir iš 
pačios žer-’ės (iš žemėj esamu ura
no junginiu). Mokslininkų nuomo
ne, kosminiai spinduliai yra to pa
ties pobūdžio, kaip ir radioaktyvi- 
nių elementu Rentgeno arba ga
ma spinduliai. Visatoj, Millikhano 
nuomone, jų atsiranda visatos rū
kų vandeniliui virstant helijumi. 
Kosminių spindulių bangos yra apie 
2500 kartų trumpesnės už viduti
nio kietumo Rentgeno spindulius, 
ši aplinkybė paaiškina nepaprastą 
kosminių spindulių škvarbuma. jie, 
pav., gali prasiskverbti pro 180 cm 
storio švino sluoksnį, o kai van
dens — tai tektų dėti* 55 m sluoks
nis, kad jie pro jį nebeprasiskverb- 
tu Jų greitis kaip ir šviesos — 
300 000 km per sek. Jų virpėjimų 
dažnumas nepaprastas — 30 kvin- 
talijoru per sek. Norėdami šį dydį 
išreikšti skaitmenimis, turėtume po 
3 prirašyti 22 nulius.

2) Savo teoriją ir tyrinėjimus Lakhovskio 
jis išdėsto veikale Georgės Lak- 
bovskv, L’oscillation celiulaire. En- 
serr.nle de recherches experiment- 
ales. Doin, Paris, 1931.

ANGLYSS^8
IRfJAN'FDINIMAS OARĄN1DOIJ 

LlbemhiH kre(lit4t«—Idlko? klt
Relklll!

We«t VLidnA Ttirtin—Sh^veletl Tonui 
PiM-nhcntan Mlhė Rnn Tonu!
'V. Kent-’eky IV.” Stoker Nnt Tonui
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Tonui
Sttperha III. arba Ind. Lump. Fk?

arba N”t ___ -_ .... ^onul
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Viso*, K»ln<w G-toey kiekiui ar daugiau.
ANOLIV SAMPFJ.IAI GALIMA MATYTI 
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Ją. Iš Valencijos pašto stoties 
kasdien budave^ išleidžiama 
lėkti daug pašto karvelių. Vė
liau buvo pastebėta, kad kai 
tik pradeda veikti netoli Valen- 
cij.o's įrengta radio stotis, tai 
stoties veikimo metu išleistieji 
pašto karveliai negali pasiekti 
tikslo, 
link tą 
Bet jie 
kai tik 
veikti.

To’iau Lakhovskis' šiuo s .in- 
duliavimu stengiasi aiškinti i • 
tokius reiškinius, kaip naktinių 
paukščių lakioj imą visiškoj
tamsoj ir jų orientavimosi ne
tekimą, kai tik prašvinta, kai 
kurių vabzdžių veiksmus, pas- 
jui hienų sugebėjimą surasti 
puoleną per didelius atstumus. 
Šiuos reiškinius autorius aiški
na tuo, kad kiekviena gyva bū
tybė iš savęs siunčia ir pati pri
ima elektromagnetinius spin
dulius. Pusapskritimo pavidalo 
kanalėliai paukščių ausyse,! 
vabzdžių čiuptuvėliai ar ūseliai,. 
gyvulių uoslės organai, Lak
hovskio nuomone, esą radiogo
niometriniai imtuvai, vadinasi, 
tokie spindulių imtuvai, kurie 
gali pagauti iš toli einančias ra
diacijas (spinduliavimus), oi 
taip pat nustatyti arba suras’.i 
tų spindulių siuntėjo vietą.

Šis gabumas, arba sugebūji- gaus 
mas, pagauti (priimti) ir i;- (spindulių 
siųsti ar paskleisti spindulius,' mbniįos. Pav., drugio ligą Lak- 

nuomone, ir yra.hovskis aiškina gerai žinomu 
ta ypatybė, kuri gludi visų bio-į reiškiniu, kad sroves laidinin

ke šilima atsiranda bei išsipil
to j a dėl to pasipriešinimo,' su 
kuriuo susiduria srovė laidinin
ke. Organizmų narveliuose sro
vei pasipriešinimą sudaro va
dinamieji chromozofftat, kurių 
yra narvelių branduoliuose, jie 
yra sudaryti iš labai kompli
kuotų baltini inių 
Drugio stiprumas, 
nuomone, pareina 
ligos sužadintojas 
liacijų (spindulių virpėjimų) ir 
kaip ginasi nuo šitos osciliaci- 
jos organizmo narveliai.

nėti įstąigų tyrinėjimų rezulta
tus. Dr. Ar. Ebertas po iš pa-r 
grindų atliktų tyrinėjimų priė
jo išvadą, kad /manymas, jog 
tūlos ligos pareina nuo “žemės 
spinduliavimų” ar nuo *požemi- 
nių vandenų (yra ir tokių* spė
liojimų), esąs ne kas kita, kaip 
fantazijos padarinys. Antras 
tos pačios įstaigos tyrinėtojas 
dr. F. Michels, savo tyrinėjimų 
rezultatus paskelbęs žurna’e 

j“Der Gesundheitslehrer”, yra 
priėjęs tą nuomonę, jog nuro
dinėjimas su “žynių” lazdelių 

'pagalba tų vietų, kurios esą tu- 
jrinčios tokių ^“srovių” ar spin
dulių, kurie sukelia įvairias* li- 

jgas ir net vėžį, yra visais at-
žvilgiais smerktinas ir net ža-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Mrs. Fred Deheck iš Denveri Colo., laiko iš inku

batoriaus išimtą savo dukterį. Ji dabar sveria 3 svarus 
ir 3 uncijas. iPer užgimimą, rugp. 18 d., ji svėrė tik vie
ną svarą ir 5 uncijas.

riant, sveikatą. Pusiausvyros vartojamas vanduo esti iš toli 
sutrikdymas virsta liga. Ię mi- mesnių vietų atvedamas, 
kroorganizmai leidžią atitinka-1 

|mas osciliacijas, o infekcinės;
(apkrečiamos) ligos kybančios

•s sužadintojų ir žmo-
'brganizmo asciliacijų 

virpėjimų) dishar-

’oginių reiškinių pagrinde, o 
esanti šios osciliacinė; 
(t. y. būsenos ar suge- 
leisti pagauti spindu- 

Gyvi organiz- ; • * * •/ i • * **

būsenos 
bėjimo 
liūs) paraiška.
mai yra sudaryti iš narvelių. 
Kiekvieną šitų narvelių mes ga
lim numanyti ir laikyti tulu 
mikroskopiškai mažu nepapras
tai trumpų bangų osciliacinia 
aparatu. Atskirų narvelių osci- 
liacijos harmonija apspren
džianti ar sudaranti normalią

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

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

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

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

KODĖL KENTĖTI DEL KQJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

, . nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

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

COPft 1941. NMDUCRAFT SfiRVICC, IMG

KITCHEN TOWELS , PATTERN 2965
No. 2965—Išsiuvinėti virtuvei šluostukai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. H.lsted St., Chicago? Iii.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2965

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija i

medžiagų.
Lakhovskio 

nuo to,s kiek 
leidžia osci-

mių pasirodymas padidina kos
minių spindulių kiekį, vadinas,’ 
ir jų veikimą, o tatai turį ne
palankiai atsiliepti žmogaus or

ganizmui, todėl esą saulės dė
mių pasirodymo bei veikimo 
metu visa eilė gydytojų yra už
registravę daug staigios mirtie.’? 
faktų.

Įdomi yra Lakhovskio nuo
monė ir apie vėžį.’ Vėžio ligos 
išsiplatinimas Paryžiuje pagal 
kai kurių tyrinėtojų duomenis 
esąs susijęs su'clirvos ir podir
vio sudėtimi. -Ten, kur dirvą 
bei podirvį sudaro molis bei 
skalynas, vėžio liga susirgimų 
esti daugiau, o ten, kur viršuti
nius sluoksnius sudaro kalkės 
arba smėlys, vėžys rečiau pasi
rodo. Kosminio spinduliavimo 
svarbumas pareina nuo dirvos 
ir padirvio laidumo ir todėl ši
tuo galįs būti išaiškintas tas 
reiškinys, kad vienose tam tik
rose vietose žmonės^ vėžiu su
serga dažniau kaip kitose. Kos
miniai spinduliai lengviausiai 
prasiskverbia pro smėlio ar 
smiltėtus sluoksnius, o dau
giausia juos sulaiko molynės ar 
tokie sluoksniai, kur yra gele
žies turinčių priemaišų. Jei ku
rie viršutiniai žemės sluoksniai 
nepraleidžia kosmiriių spindu
lių,' tai jie jutfs reflektuoja (at
spindi) atgal į erdvę ir šituo 
padeda;vėžiui atsirasti. Ir van
duo, jei jis mažai turi druskų 
(pav., smiltėtose Ženevos apy
linkėse), veikia kaip izoliato
rius, bet jis yra labai laidus, 
jei jų turi daug (pav., prie 

jNancy). Be to, sako, kad vėžys 
rečiau pasireiškiąs tosė vietose, 
kur žmonės geria vietos

■ nių vandenį, ir dažniau,
šalti-
kur

gydytoją, kai dar gali būti ne 
per vėlu.

Šituo klapsimu panašiai pa
sisako, pav., ir Berlyno univer
siteto vėžiui tyrinėti instituto 
direktorius, pof.,dr. Ferd. Bhi- 
menthal.

Taigi tenka. pasakyti, jog 
šios, t. y. vėžio priežasties, nuo 
jo apsisaugojimo ir jo gydymo, 
problemos, kurią jau keliasde
šimt metų sprendžia daugy
bė mokslininkų ir gydytojų, 
sprendimas įvairių spinduliavi
mų tyrinėjimu kol kas dar nė
ra toliali pastūmėtas.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m, Nebūkite Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkus, Švieži, Daug Jaunesni

Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipry!ai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.--ku- 
nam. stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodcf, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rafio: ‘Tas labai patarnavo mano ligo
niam. AA pats Ji vartojau. Pasekmės pui
kios. ” Pradėk jaustis smarkesnis ir Jaunes
nis nuo Mos pat dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

tokie “žinovai”, kaip ir tie “žy
niai”' su savo lazdelėmis, nuro
dę kur “pavojingą” ar “nesvei
ką” gyvenimui vietą, iš tikrų- 

|jiį savo sugestija gali susar-
; ginti nervinėmis ligomis tos 

i vietos jiems tikinčius gyvento-^ 
įjus, ir atvirkščiai — “suradę”

x. . . ... į kur šitų susirgimų atžvilgiu ne-
šitai savo hipotezei peily- pavojingą viet jie savo ranli.

h Lakhovskis \ SHkonstruktavo1 nimais ea)j suklaidinti ir iš tik. 
ypatingą aparatą, kurį jis pa>- f vgžiu ar |(iĮa kuria u I 
vadino ‘ radio^celludo-oscillato. se ančiug ir sulaiky;i
nunu . Tai labai komplikuo- juos „uo kreipimOsi laiku pa, 
tas prietaisas, turįs vienoj eilėj, - •____ ______________
tris elektrodo lempas, kintamos 
srovės , maitinamas. Srovė po 
to yra leidžiama į izoliuotą va
rinę spiralę, kuri 'siunčia iš sa- ■ 
vęs bangas.' Lakhovskis at’ikp 
visą eilę bandymų su peliargo- 
nijom: tam tikru bacterium tu- 
mefaciens skiepijamu jis an- 
krėsdavo peliargohi ’as aug'.lų 
vėžiu. Vieną ęitų ąugalų jis sta
tė į savo aparatą. Po poros mė-< 
nėšių šiam augalui skaudulys 
pranykdavo, o kįtos peliargoni- 
jos pražūdavo.

Savo bandymus Lakhovskis 
pakartojo Italijoj, Austrijoj, 
Graikijoj ir Vokietijoj; visur, 
jie davę jo hipotezę patvirti
nančių rezultatų.. 1

Kol kas yra sunku ką nors 
tikra pasakyti apiė Lakhovskio 
hipotezę, nes visi šitie jo ban
dymai turi būti pakartoti ir pa
tikrinti. Pati savaime jo teori
ja, taip pat ir jo bandymų su 
augalais ir gyvuliais, o atski-; 
rais atvejais net ir su žmonė
mis praktiški rezultatai atrodo 
daug ką žadą. Betgi; šiaip ar 
taip apie tai kalbėsime, kol kas 
į visa tai turime žiūrėti gana 
rezervuotai ir laukti, ką duos 
šiai hipotezei ateitis, juo la
biau, kad dėl viso šito spaudoj 
pasigirsta ir priešingų nuomo- 
niU-

Pažymėtina čiai* ir tas, kad 
plačiai per spaudą paplito^ 
gandams apie šiuds ir kitu var
du dar (“žemės spindulių” var
du) vadinamus spindulius ir jų 
tyrinėjimus, plačioji publika vL 
sa tai sutiko nekritiškai ir ėmė 
tikėti, kad ne tik vėžys, bet ir 
kitos ligos, pav., kaip rauma- 
tas, epilepsija, astma, medžia
gų apykaitos sutrikimas, ner
vingumas, nemigas ir kt. nega
lavimai pareina nuo šiuos spin
dulius leidžiančių ar atspindim 
čių žemės viršutinių sluoksnių 
Tokie gandai kai kam sukė’ę 
nerimastavimų. Be to, šiai? 
sunkiais krizio laikais atsirado 
net tam tikrų bendrovių, ku
rios ėmė gaminti ir pardavinėti 
prietaisus nuo šitos ligos^suža
dinančių spindulių apsisaugoti, 
atsirado taip pat ir “žinovų”, 
kurie su šitų prietaisu ar su 
tam tikrų lazdelių (vad. kerg
iamomis, arba “žyniu”, lazde
lėmis) pagalba, surasdavo “pa
vojingas” gyvenimui vietas — 
esą šių vietų viršutiniai žemės 
sluoksniai skleidžiu įvairias Ii-

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATUS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTA1
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra-^ 
diations Swedish

Massage ir
Movements

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

Sav. MAS 5 AG E

GERB. Naujienų skaityto* 
Jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

DOMlNIKAS KURAITIS — 
AGENTAI

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

Savininkas

MOTOR.C AH

Milda Buick Sales

ii

VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

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

PRADEK taupyti
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 

/saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

INSURED

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 

" per Federal Savings and Loand Insu-
• • 1 t

rance Corporation, Washington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
■ A . ■ •

to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN SSOGIATION

1739 SO. HALSTED STREET

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

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec. * 

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

L1NOLEUM Pakiojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM
Kvadrajtinis 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. VAROS 5015.

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Ųidžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 nai’ių 8x10. 9x^2, 
$12, $18, $24 iki $49

CHECKERCLEANER
WAR.EHOUSI

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

Rin^J^AHD 5AVE
PIRKITE TIESIO- 

> GIAI TR SUTAU
PYKITE 

PAŽIŪRĖKIT
Į SAVO DANTIS— 

VISI TAI DARO. 
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

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

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv. w

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

----- ------------ -

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIURfiTI
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 ' p i g i a i nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”
** SEPTINTAM 

PUSLAPYJE!
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NAUJIENOS
The Lfthuanian Daily' NtW4

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

1739 South Halsted Street 
Telephone* CANal 8500.

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

3c per copy.
fcntered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of ' Ohicago, HL, under the act oi 
March 3rd 1879.

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

Užsakymą kalnai
Chicago j e—paštu: '

Metams------------------------- $8.00
Pusei metų ---------------- ;___ / 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams<1.50 
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per jšsiuntinėtojus;
Viena kopija  3c
Savaitei----------------------------- 18c
Mėnesiui---------------------------- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metapis_____________— $6.00
Pusei metų--------------------   3^25
Trims mėnesiams _______ ' 1.75
Dviem mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsieniuose:
Metams -------------------------- $8.00
Pusei metų--------------------- 4.00
Trims mėnesiams_____ —- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikbs garantija Suomijai; kad jos neleis rusams var
toti jėgą prieš Suomiją, kuomet ji paliaus kariavusi prieš 
Rusiją, ir kad Suomijai bus sugrąžinta visa jai priklau-! 
santi teritorija kartu .su atlyginimu nuostolių, kuriuos 
bolševikų agresija jai padarė. ' . !

APŽVALGA^

Pasityčiojimas'

Nacių okupacinės vyriausybės organas “Deutsche 
Zeitung im Ostland”, kaip praneša Dr. Pr. Ancevičius, 
rašo apie buvusių fkomunistų “iškilmingą amnestavimą” 
Lietuvoje. Esą,—

“Suimtieji atvedami į miestelių aikštes, kur jiems 
pranešama, kad vokiečių fiureris jų, kaip bolševikų 
suklaidintųjų, pasigaili ir grąžina laisvę.”

... t

Šitokia ceremonija jau esanti atlikta su. 500 “buvu
sių komunistų”.

Tai yra pasityčiojimas iš žmonių. Tie neva buvusie
ji komunistai, milžiniškoje savo daugumoje, jei ne visi, 
vargiai turėjo su komunizmu ką nors bendro. Kai Lietu
vą okupavo Maskvos “raudonoji armija” ir Stalino če
kistai sudarė “tarybų vyriausybę”, tie žmonės buvo kvie
čiami “kooperuoti” su okupantais; kai kuriems jų buvo 
pasiūlytos kokios nors vietelės “tarybinėse” įstaigose ar
ba įmonėše. Ir jie tuos pasiūlymus priėmė — ne tiek, gal 
būt, iš noro, kiek iš baimės, kad okupantai jų neterori
zuotų. Tai buvo visas jų “komunizmas”.

Kai tik Stalino gaujos paskui iš Lietuvos išsidangi
no, tai ir tų nugąsdintų žmogelių “komunizmas” išgara
vo. Jiems ir patiems, be abejonės, yra sarmata, kad jie 
turėjo žemintis prieš smurtininkus, kurie žadėjo Lietu
vai “rojų”, o atnešė vergovę.

Argi reikia iš tų nelaimingų teroro aukų dabar vėl 
tyčiotis, gabenant juos į miestelių aikštes, kad jie tenai 
viešai išsižadėtų savo “klaidų” ir gautų Hitlerio “susi- 
my Įėjimą”?

Ateis laikas,, kuomet ir naciai turės’nešti ^avo ku
dašių iš Lietuvos. T^uoniet jų dabartiniai “bendradarbiai” 
gali susilaukti to, kad ir jie bus statomi prie gėdos stul
po. Despotai, kurie šiandien Lietuvą valdo, matyt, apie 
tai nepagalvoja.

Komunistų Lietuvoje iš viso tebuvo tiktai keletas 
šimtų. Suprantama, kad dauguma jų išdūmė į “matuš- 

karš' 
žibu-

SUOMIJOS GINČAS su 
ANGLIJA

• • I ' ’ i '............... __ l ...
Anglijos valdžia neperseniai 

įspėjo Suomiją, kad Ji turi pa
liauti 'kariavusi prieš Sovietų 
Rusiją ir pasitraukti iš SSSR 
'teritorijos, o kad ne, tai Ang
lija bus priversta žiūrėti į Suo
miją,’ kaip į savo priešą ir ati; 
tinkamu budu su ja elgtis.

Suomijos valdžia davė atsa
kymą į šitą Anglijos įspėjimą, 
pareikšdama, kad Suomija ve
da tiktai apsigynimo karą prieš 
Rusiją, neturėdama jokių “po
litinių priedermių”, ir kad svar
bios Suomijos sritys dar ligi 
šiol nėra suomių atgautos (čia, 
tur būt, turima galvoje Hango 
sala).

Savo notoje Suomijos valdžią 
nurodo šiuos faktus, liudijan
čius apie agresingus sovietų tik
slus prie$ Suomiją: •

“Murmansko geležinkelio 
šakos Suomijos sienų linkui, 
kurių buvo užtikta penkios, 
o taip pat nauji vieškeliai, 
pastatyti Karelijos tyrumose 
puolimo tikslais, ir daugelis 
aerodromų atidengia, be jo
kios abejonės, agresingus So-

- vietų Sąjungos planus.”
i ;

Toliau, savo notoje Suomija 
pabrėžia tą faktą, kad rusai 
pirmutiniai pradėjo karą prieš 
Suomiją, jau birželio 22 d. 
bombarduodami suomių karo: 
laivus ir miestus, tuo tarpu kai 
Suomija nepradėjo apsigynimo 
veiksmų iki liepos mėnesio.

Suomija davė atsakymą h’1 
Norvegijai, kuri buvo įspėjusi 
suomius, kad Jie sustotų karda
vę prieš Hitlerio priedus.

ką Rosiją”, kai Stalino armijai pasidarė Lietuvoje 
ta. Todėl 500 komunistų šiandien Lietuvoje hė su 
riu viduryje dienos nesurastum.

Kruvina sėja Čekoslovakijoje
Per vieną parą Heydricho “protektorate” tapo pa

smerkti mirčiai 23 čekai. Iš jų 14 buvo sušaudyti spalia 
8 d. Apie kitų pasmerktųjų likimą dar nėra žinios.

Tai tik paskiausieji pranešimai. Masiniai čeką žu
dymai Bohemijoje ir Moravijoje prasidėjo apie pabaigą 
pereito mėnesio. Pastebėtina^ kad tas žinias paduoda ir 
skelbia Vokietijos spaudoje nacių oficiali telegramų 
agentūra DNB. Matyt, naciai nebegali jų nuo publikos 
paslėpti, kadangi daug žmonių klauso pranešimų iš už
sienio radio stočių ir iš slaptų stočių, veikiančių pačioje 
Vokietijoje. Aną dieną “Naujienose” buvo nurodyta, kad 
Vokietijoje ir čekų “protektorate” dabar veikią įtrys slap
tos radio stotys.

Naujas Hitlerio paskirtas čekų “protektorius” Rėin- 
hardt Heydrich, gal būt, džiaugiasi, kad “fiureris” pa
vedė jam atlikti tokią kruviną “rugiapiutę”. Jisai yra 
be galo žiaurus sutvėrimas, pasižymėjęs jau 1934 m. bir
želio 30 d. skerdynėse, kuriose žuvo buvę^ Hitlerio sėbras 
kap. Roehm ir daugiau kaįp tūkstantis kitų nacių par
tijos šulų. j \ /

Bet tai ne rugiapiutė, o/greičiau — sėja. Kiekvieno 
čeko nugalabijimas reikš šimtus naujų nepermaldaujamų 
priešų hitlerizmui. Kada nors Čekoslovakijos pavergėjai 
turės atpirkti savo piktadarybes brangia kaina.

Reikia garantijos
Anglija ir Amerika daro spaudimą į Sdomijos val

džią, kad ji sustabdytų savo karo veiksmus prieš Rusiją. 
Joms rupi daugiausia Murmansko uostas, nes jisai yra 
arčiausias Anglijai ir žiemos metu neužšąla. Be suomių 
pagalbos vokiečiams tą uostą jfaimti butų sunku, o išlai
kyti dar sunkiau. z

Bet Suomija nepasitiki Stalinu, kuris sutarčių nesi
laiko. Kaip su juo darysi taiką, kad jisai, apsisukęs, ga
li vėl Suomiją užpulti?

VI. Baltus,

“Lebensraum’lr mažosios valstybės

vi, o kuide buvo nųgąl,a:byfi. Ir 
štai, kuomet dalis Ių žinių, su
rinktų >
riką ir fapo paskelbta laikraš- 
čiu,ošę, tai besąžiniški Maskvos! 
pastumdėliai už tai drapsfo pur
vais laikraščius, kurie 
juos visuomenes informacijai. ;

Komunistiškiems šariatapams' 
rupi ne ūkimas žanoiiių, 
tėjusių arbą žuvusiu msįo 
no budelių' rankos, bęį sovietų 
valdžios “reputacija”. Jie bijo, 
ka.d, Amerikoje gyvenautį0 14“; 
gabentų iš Lietuvos ir nužudy-į 
tų žmonių gimini pėimtų 
ti tuos despotus,, kurie per pie-, 
tus laiko Lietuvą teriojo, o pas
kui bandė visai sunaikinti.

Tai tik dar karią parado, ikact 
lietuviški “komunistai” yra tik 
svetimos valstybėj agentai.

APGAVIKŲ GIZELIS

Visus, kurie parodo bolševi
kų atliktas šunyhes Lietuvoje, 
Maskvos agentai plusta apsipu
toję. Pastaruoju laiku, jie dras
kosi ypatingai -dėl sąrašo vardų 
Lietuvoj žinovių, kuriuos Stali
nio čekistai nugalabijo ariba, su- 
gVUd£ į 'gyvulių vagonus, išga- 
b.ęrio į Aziją.

Vienas tos “raudonos” klikos 
gizdlij, ,J[. Kuodis, daro taria- 
inieuis “hitlęrhiinkams” tokį 
-neva kaltinimą-:

“Jus škelbiat vardus ‘bol
ševikų sušaudytųjų’, bet Jų j 
nepaskelbiat nė vieno, kurįj 
buvo sušaudytas ar nukan
kintas nacių.”
Bet sovietų komisarai turėjo 

visą valdžią savo rankose Lie
tuvoje, o jie dar iki šiol ne
pranešė nė vieno vardo žmo
gaus, kurį naciai Lietuvoje nu
kankino arba sušaudė.

i Iš Lietuvos pabėgo į Sovietų 
Rusiją nemažas skaičius buvu
siu “tarybinės” valdžios narių 

;ir agentų. Tačiau ir jie nepra
neša nė vieno vardo. Net ir Jo
no Marcinkevičiaus ilgoje ko
respondencijoje, kuria ėBrookly- 
no melagiai taip girįąji (vadin
dami ją “bevieline telegrama”), 
nėra paminėtą <nę Vieno yąrdų.

Tai ar ne idiotizmas yya rei
kalauti vardų iš žmonių, kurie 
gyvena Amerikoje? i ,

Kuomet bolševikai turėjo Lie
tuvoje visą galią ir be atodai
ros areštavo Lietuvos žmones 
ir gabeno į Solovieękps salas 
bei kitas vietas sovietų Rusijo
je, tai nė artimiausį^rps gimi
nėms nebuvo duodama žinios, 
kas su tais kaliniais atsitiko — 
ar jie uždaryti į kalėjimą, ar išr 
tremti, ar riiižudyti. Tik bolše
vikams iš Lietuvos išsinešdinus, 
•dabar pradedama patirti, kurie

Vienintelė išeitis iš šito keblumo butų Apglįjos ir J ^njgujių žmonių dar gy-

SERBAI ĄRDO GELE
ŽINKELIUS

Vokiečių užkariautoje Jugo
slavijoje karas vėl atsinaujino. 
Serbų partizanų būriai veikia 
įvairiose šalies dalyse. Jie sten
giasi daugiausia suardyti vokie
čių armijos susisiekimą su Jos 
bazėmis. Pav. “The Manchester 
Guardian” praneša, kad apie vi
durį rugsėjo mėnesio serbai nu
kirto vieną svarbią geležinke
lio liniją Jugoslavijoje;

‘Serbijos, kovotojai pitplė 
geležinkeliu liniją tarpę Bei-, 
grądo ir Mišo, nutraukdami 
dviem. diępojn judėjimą. Vo
kiečiai ;a|šteįgė susisiekimą, 
pasiųsdami į tą vietą kuriuo^ 
menę. Bei traukinius dar vis 
lydi lėktuvai ir šarvuoti va
gonai:” J
Pastaromis dienomis Jugosla

vijoje buvę fi,ek daug riaušių, 
kad naciai pasiuntė tris kariuo
menėj divizijas į Belgrado sritį 
“tvarkai” padalyti.

S YRI J A NEPRIKLAU- 
■ SOMA.

Rugsėjo 16 d. Laisvųjų Frąn- 
cuzų (gen. DeGaulle) atstovai- 
Syrijoje, iš kurios šį pavasarį 
buvo išvytas, Betaino komisaras, 
paskelbė, kad Francuzijos man
datas pasibąigė ir Syrija nuo 
dabar pasidaro nepriklausoma 
valstybė.

Buvęs premjeras Fajeddinę 
Hassaiii tapę paskirtas respu
blikos prezidentu.

ĮVAIRIOS žinios
r, ■ . . ■ ■

Kiniečiai smarkiai 
mušą japonus

z ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 
8 d. — Japonų kariuomeiiės 
vadovybė šiandien gavo ži
nių, kad Išiango srityje jų 
kariuomenė priversta trauktię 
atgal.

Kiniečių kariuomenė smar
kiai puolė japonų pozicijas, 
vartojo moderniškus giiiklus 
privertė japonus trauktis.

Prieš keletą dienų japonai 
IŠiang srityje pavarė atgal 
aštuonias kiniečių divizijas, 
bet šiandien japonai nepajė
gią atsispirti. ‘ ,

Penktadienis, spalių 10,1941 - 
žydė su menkomis prekėmis. 
Rašo apie pontono tiltą lies 
Vytauto bažnyčia. Lankė Ver
salį, priminė mano lankymą
si ten. Mini “turkų” kepyklą, 

liekana dar buvo, kai 
savanoriu Kaunan, 

kokie kariai” Šokinė- 
ajric ugnį—tai indėnų 

kurio improvizaciją 
Čikagos pasaulinėje

esanti — tvardyti JLųi’opą. 4 
Tektų nešališkai pripažinti, 

og Vokietija pagal gyventojų 
gausingumą ir ypač jų kūrybi
nį pajėgumą turi pagrindo pre
tenduoti į platesnę erdvę. Ir 
tuoj pat galima pritinti gen. 
Eppui, Vokietijos koloniąės -są-1 
jungos vadui, Yisai neseniai ro
džiusiam į kolonijas ir kalbėju
siam: “Yra pakankamai vietos 
pasaulyje, kad visos tautos ga
lėtų laikytis”. • ! IYIUL1U»« O LA yaiIYU) UlOl"

Europoje didžaoji dauguma krausčiusi į giminaičio trobe- jnažę valstybių vad. .“erdvės , je misko> (vaikas> .
teturi tiek, kiek joms pačioms lintas laip žaisti nudgjo ,.d£._ 
yo^ p^anka, arba .tiek, kiek pa- dę”i).
čįoę sugeba arba ųetolimoje at- Prabangos. Iškilęs rašytojas 
•ęityje sugebės išnaudoti. Isiv.er- ir jo galvojilnai a|)ie tai.
žųnąs į jąs ^usiaurin^ų galiiu.u- paskutinis rapsodas. Iki 
mus jų pačių kūrybinėj baisumo keista moteris smun- 
plėstis ir pasireikšti. Euro- kančiame dvare.
pos ribų, kolonijose, yra pakan
kamai neišnąudotų galimumų, 
—hutų nuoseklu, Jej .ten butų 
gyvenimo erdvės ir ieškoma.

Tai keli žodžiai dėl “lebens- 
vaumo” ūkinio aspekto.

Politinis kartų ir strateginis, j 
hegemonijos mažoms valsty-j 
bėms reikalavimo pagrindimas 
praktikoje nėra radęs tvirtesnės 
ątramos. Lieka teisingas dėsnis, 
kąd kurios didžiųjų valstybių 
tpas.tangos negali pakeisti mažų
jų realaus galvojimo, jog ge
riausia i 
laisvės ir nepriklausomybės lai
das — laikyti kuo tęliau nuo 
didžiųjų politinių kombinacijų. 
Tai yra patvirtinusi patirtis, ir 
tai dar labiau sustiprina gyve
namojo laiko pamokos.

Ųkiniu atžv-^giu ‘‘Lębens- 
^aum” butų jiungttjinįs vietas. 
Neturint pagrinde ’ ^ųjmaty-’ 
■niams, kldk lobias tyut^ Kiši- 
^ą^is j vidaus
ukijų gyvęp^ą, $ a^tro^ pusės, 
galima nųmatytbį, Ikąd Vapėti ją 
— triiflką nesuvedamą,, įjūriais 
bądais — nų^tąty^Uoli ir 
kad palaikytini .ęk^ę^niniai 
aysiai su nžsįemu.

Jei valdmn^ tuuti*
nis ir ku^^jį»js gy^ęn^nas kaę- 
tąis pebntų tie^o$iąi.\^jįguoja- 
maa, pohtmė ir ^onmp^ė pa- 
<dėtis “lehępsrnuraė” neišvengia- 
mąi 'veiktų jo plėtojunąsi ir

Moųrnę dųktriiųi
Kada “lębęnsrąumb” <doktri- 

ną, kaip vąiąty^ęs užsjęnio poli
tikos -ofįęiiąiu iįaakėme
nębutu žmonijos
istorijoje, ypač tuo,
kad jos purodoina giminystė 
Monroe doktrinai, Oslo ar kito
kioms valstybių laisvų susigru- 
pavimų idėjoms kelią rimtų 
abejojimų.

Monroe doktrinos įgyvendini
mas praktiškai yra apsireiškęs 
Pan-Amerika, politiniu Jungi
niu valstybių, laivai už dalyva
vimą šiame Junginyje apsi
sprendusių. Tarp pagrindinių' 
panamerikonizmo savumų ran
dame, kad jis remiasi princi
pais, jog teisybė turi pakeisti 
jėgą; visos dalyvaujančios vals
tybės yra lygios (Pan-Amerikos 
konferencijose mažiausios vals
tybės balsai sveria tiek, kiek dr 
pačios didžiausios;) ir ikiekvie* 
hbje nepriklausomoje Amerikos 
valstybėje neleistina bet kurios 
kitos intervencija ar kontrolė. 
Juo labiau itiii siaurų ūkinių 
tikslų tdrinti Oslo konvencija 
buvb sudalyta'laisvu susitari- 

!inu tarp lygių valstybių. Ji nė 
mažiausiu budu nėapribojo su-: 
šitarusiųjų savarankiškumo :ir 
bendrai nė vienu atžvilgiu nepa-1 

i .« « l
keitė jų, kaip nepriklausomų 
valstybių padėties.

Šiuose vokiečių pasikliauja
muose, atvej uose, kaip matyti, 
nėra dominuojančios valstybės 
ir dominuojamųjų, — vadinasi, 
nėra “lebensraumui” esminio 
elemento: vyravimo, mažų ma
žiausiai ibent teorijoje. Gi jei ir 
Vokietijos gyveninio erdvė bu
tų ketinama kurti tokiais pat 
laisvo susitarimo ar nors laisvo 
pritarimo pagrindais, užšimoji-' 
mas ųekritų mąžose valstybėse 
jokio baiminimosi.

; Manųjų valstybių nęp,ąguo< 
džia ir nurodymas,’ kad gyyeui-! 
ano-erdvės reikalavimas pėra; s„. , 
naujieną, nesąs “vieniptęŲs vel-'įl gramų

•! Priemonėse labai dažnai šmė- 
šo: skaisti, skaidri, “štai ko- 
kia, aš.l’’. sąvokinis .posakis, 
“pąs”—prie šokių, "įdubusi 
krūtinė, ir kl., «(tokie išsireiš
kimai atkreipįia “Ties
aukštu so.ąiu” >jtųri ršias noveles:!

Kova. “Kavąįieriąi” uųsive-' 
ža |prįgir4yt.ą anolerį. Prime
na Ją girtucįk^ Jąforulę, kuri 
vis girta i^yirsdavo" tiį ratų 
ties anumis, plento pąkalnėję 
Šiauliuose. Kažin ko$ėl jau
čiu 'Paęyąjį. Atvaizduotas a- 
mepkietis, ’ląikantis gėryklą.

Susitriųrpąįs. Baigusi pnL 
veręite.t^ ‘<ĮUįį$ parvažiavusi į 
Vilįiių mąn<|a pąšįcuiinį jpo- 
mentą nužųįyJą plotiną (plė
šikų kąri) ipętas).

Miesto 'pavasaris. Į -moteris, 
dėinęąig ' Ąekreipįąę kapito
nas, moters, “išvestąs iš kelio”, 
įerai teikiasi...

Velnio šeine katerinke. Ih 
goka apysaka. Amerikietis 
rentininkas, gale Alžyro imi
grantas, kuris Kaune išsirinko 
žmona gatvės mergą, vėliau 
jam suteikusią neištikymybę. 
Sudegina su “Kazimieru”.

Rado ją ties medžiu, kuris 
yra buvęs senojo ir naujojo 
pi ręsto -riba.. Ten... stovėdavo

pio dąvbąs”, o torą reikąląvH 
mas to, ką Anglija ir Brapęų- 
^įja seniai turinčios.

Ąnglįjos gyvenimo ęrdyęn į- 
eįnaųčios sritys, vieną po .kitus, 
kure dominijas, kurios pasiliko 
ąųjungtos po D. Britanijos 'ka
rūna, vadinąs, pasiliko Angli
jos gyvenimo erdvėje, męs tat 
atitiko Jų interesus. Iš aptvos 
pusęs, doktrina, -kurios pagrin
dinis požymis — hegemonija, 
yra apsireiškimas, priešingas 
plėtojimuisi, kuris vyko ir, rei
kia manyti, vyks D. Britanijos 
imperijoje. 0 tik plėtojimasis 
valdomų Jautų išsilaisvinimo 
kryptimi atitinka ;tą kuUuringą, 
humanišką dvasią, kuri pilnai 
verta XX amžiaus ženklo.

Ko nori mažos valstybes.
Neretai protinga yra politi? 

niųose reikalavimuose oficialių 
motyvų per daug netyrinėti. 
Taip .ir. šiuo atveju. Kova dėl 
gyyenimo erdvės yra iš tikrų
jų kova dėl pasaulio valstybių^ 
dominavimo. Versalio itaika Vo
kietijos įtaką buvo paraližuota,’ 
p sustiprintas Prancūzijos ir 
Anglijos vaidmuo. Vokietija šie-; 
ikia dabar atsitiesti šiame ’kon-i 
tinente, nes jos istorinė misija

"Kaip 
janti 
šokis, 
mačiau 
parodoje.

Vaikas. Bažnyčios vagys 
pagauti ir “bevežant” nudėti. 
t Palikimas. Apie dvarinin
kės vyrą iš lekajų, neištiki-

|mą žmonai.
JP.ęnia Janina Sudochols-

I kienė._ Našlė su vaiku, alsi-1

Pabaigoje jau- 
veda miesto 

mergaitę, 
ukinin-

Išdyku- 
ištvirku-

Ukininkai. 
nasis Baltragis 
ponaičio suviliotą 
Puikiai pavaizduota 
kų dvasia.

Ponia de Savigny. 
sios ir bjauriausiai
sios mergšės “karjera.”

Motina. Vaikas nuo sveti
mos žmonos, (kurio ji neduo
da nė ilgiau pamatyti, kai ne
tyčia susitikta).

Vasaros kaitros.
Tai tiek gerai parašytų da- 

savisauga, tikriausias • —Arėjas Vitkauskas.

Vykstančioje didžiųjų kovoje 
mažosios valstybės nei negali, 
nei nenori dalyvauti. Jos galėtų 
būti ir visai abejingos. Jeigu 
tačiau ir jos rūpinasi dėl atei
ties, tai dėl to, kad karo tiks
lai, nors ' tebėra neaiškus, yra 
gana aiškus tuo, kad Jie liečia 
ir mažąsias valstybes.

z ’ (GALAS)

KNYGOS
• * W t Y •-

Jurgio Savickio “Ties 
Aukštu Šąstu”

Štai europietis lietuvis 
sytojas! )Be :to, jis ir miestie
tis, nors ir rašo kaimo temo- 
mis gal .dažniau, negu miesto. 
Miestietis gerąją prasme: 
kulturingąs, turiningas. KLe- 
Jhouija, <dvaras, .žydai — jo 
arba gerai žinomos, arba lie
čiamos sąvokos. Ra$o Savic
kis sąmoningai, su— lengvu
te ironija, kuri taip simpatin
ga. Vietos—kaip teatrų pro- 

i turinio santraukos.

ra-

— Argentinos naciai nutarė 
surasti Atillos karūną ir pado
vanoti ją Hitleriui. Atillos ka
rūna buvo rusų muziejuose.

— Prasidėjus neramumams 
Panamoje, Amerikos valdžia pa
siuntė kelis laivus j kanalą ir 
kareiviams įsakė sugrįžti i ka
reivines.

— Amerikoje bus gaminama 
ųąųjai išrasta britų torpeda, ku
ri yra pavojingesnė už dabar 
jau vartojamą.

— Tucson miestelyje šen. 
Wheeleris buvo apmėtytas kiau
šiniais.

c

Murinę soothes, cleanses and refrcshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
witheach bottle. At all Drug Stores.

ŽIEVES

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
. GREAT SUCCESS FOR „

SKIN TROUBLES
(extcmally caused)

COAST 
TO

COAST!
No matter what you’ve triedvithojut 
success'for unsiphtly surface pimples, 
blemishes and simitar sfcjn irritations, 
heros an amatin^ly suecessful doc- 
tor’s formula—powerfully aoothing 
'Liauid^emo—«vhich ąuickly relieves 
litchins sorenesa and atarto right in to 
iėlp nature pamote iFASThoal i ng. 
$0 y^ara coatjnuous auccess! Let 
2emd’s 10 different marvaloualy effec- 
itive ingredients help'YOUR sfcin. 
Also ointment form. Severe caaes 
jnay need Ejtra Strepgth Žemo.

S^EMA
Sėkmingas Gydymas N amie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina!
Visose vaisU- ^ZE.MO 
nėse ................ : .
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Aukso ieškojimas So v. Rusijoj
(Tęsinys)

Jie dąrgi darė spątidiųią, jkajd 
patvirtinčiau pirkimą, tvirtin
dami, kad aš nesuprantąs, ko 
norima. Aš žinojau, kad neklys
tu ir pagalios pasakiau, kad jei 
jie pirks tuos keltus, aš pasirū
pinsiu pažymėti raporte, kad 
jie pirkti prieš mąno valią. Tik 
tada jie atsisakė#nuo to pasiū
lymo. Tas įvykis paliko neska
nų skonį burnoje, bet aš nu
sprendžiau niekam apie tai ne
sakyti. Tas incidentas, taipgi 
įvykis vario kasykloje Kalatoj

Kur keliavimu neteikia 
smagume-

Mano darbas po 1932 m. ver
tė dažnai keliauti, daugiau
sia izoliuotuose .distrjktuose. Aš 
turėjau naudoti kiekvieną gali
mą keliavimo priemonę — tro- 
kus, barkas, elnius, jaučius, 
kupranugarius, roges ir lėktu
vus, nes tolimiausiuose nuo tu
ristų kelių vietose rusai labai 
mažai pasirūpino padaryti ke
lionę patogią.

Mano žmona ir aš turėjome 
neaprašomų patyrimų. Kartą

NAUJIENOS, Chicago, IU

pasidarė man aiškesnis po są
mokslo bylos sausio mėn. 1937 
m., kada Piatakov ir keli jo 
bendradarbiai prisipažino atvi
rame teisme, kad jie užsiėmė 
sabotažu kasyklose, geležinke
lių ir kitose industrijose nuo 
1931 m.

Man ypač buvo įdomus Pia- 
takovo prisipažinimas apie jo 
veikimą Berlyne 1931 m. Jis 
liudijo, kad anti Stalino sąmok
slininkai, vadovaujami Leono 
Trockio, buvo reikalingi užsie
nio pinigų veikimui užsieny ir 
pačioj Rusijoj, kur tiek, daug 
sąmokslininkų užima svarbias 
vietas, sakė jis, buvo lengva 
gauti pinigų, bet sovietų popie
riniai pinigai neturėjo vertes 
užsienyje. Pasak Piatakovo, 
Trockio sūnūs, Sedov, paruošė 
projektą, gauti užsienio pinigų 
nesukeliant nuožiūros. Reikėjo 
tik, kad Piatakov paduotų kiek 
galima daugiausia užsakymų 
dviem Vokietijos firmoms nesi
rūpinant dėl kainų.

Liudijimai šioje byloje sukė
lė daug skeptiškumo užsieny ii 
tarp užsienių diplomatų Mas
kvoj. .

Kai kurie amerikiečių tikėjo, 
kad tai yra sąmokslas nuo ^pra
džios iki pabaigos.

Tikrai, liudijimas apie indus
trinį sabotažą man išrodė daug 
tikresnis, negu jiems.

Sabotažas ėjo visą laiką so
vietų kasyklose ir daug jo ne
galėjo įvykti be žinios ir .prita
rimo komunistų manažerių.

mudu išlaukėm -penkias dienas 
Sverdlovske bandydami gauti 
geležinkelio bilietą į Maskvą.

Kiekvieną tų penkių naktų 
mes turėjome vykti į stotį apie 
ketvirtą valandą ryto, prieš ,ąt-J 
vykstant ekspresiniam trauki
niui, susikraudami bagažą į ru-’ 
sišką vieno arklio vežimą ir pa
tys brisdami sniegu apie ketu
rias mylias. Geležinkelio virvi- 
ninkai griežtai atsisakydavo pa
sakyti ar bus galima gauti bi
lietus iki 10 minučių prieš atei
siant traukiniui.

Tie tralikiniai beveik visuė- v
mot vėluodavusi, taip kad būda
vo paprastas dalybas išlaukti 
dešimt valandų iki sužinodavo
me ar gausime bilietą. Kaip pa
prastai kotelis buvo perjpįl(lytas 
ir laike tų penkių tdjenų mes 
niekad negąyęųie kambario; 
mes miegojome sėdėdami pa
prastose kietose kėdėse hotelio 
koridoriuje.

Kartą mano žmona ir aš 
ątvykova į mažą geležinkelio 
stotį Tolimuose Rytuose dide
liame šaltyje žinodami, kad ten 
nėra jokio kotelio. Stoties agen
tas griežtai .pareiškė, kad visai 
nėra bilietų tos dieųos trauki
niui. Traukinys, pagalios, atėjo 
ir aš iš kondūk/bnių sužinojau,' 
kad vietų yra užįęktinai, bet 
jie .pasakė, ikad aš turiu grįžti 
atgal ir gauti bilietus pirm man 
bus leista sėsti į traukinį.

Pirm aš galėjau prikalbinti 
agentą parduoti mąn bilietus, 
traukinys į||jo, ipetykirimas ma
ne ir mano, žmoną, būti .30 wa-
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Musų !
Spaustuvė
Atlieka
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje
lų, steitmentų, .laiškų, žinokite, 'kad “NAUJIENŲ 
spaustuvė yra pasirucjšusi jums patarnąuti. .Ąiliks 
darbą .tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

NAUJIEMOS
1739 So. Halsted St

—
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vadinama apyvarta. Tatai rėi-’jel insūrąnde reik, .pas 
škia pardavimą daugiau pre
kių. Kiekviename bizny, ko
kis jis bebūtų, yrą tam tikros 
išlaidos, kurios įej&ą į jo 
operavimą, kaip renda, švie
sa, šilima, taksai ir tt. Tocjėį 
kai pardąvimų kiekis didėja 
ir yra daroma didesnė apyr 
varta, tos išlaidos kaštuoją 
mažiau, palyginus su kitomis 
išlaidomis. Tikslu gauti dau
giau biznio Midwest Stores 
turi reguliarius išpardavimus, 
ir kadangi išpardavimai dau
gina biznį, tai siūlomų prekių 
kainos gali būti sumažintos. 
Tipiškas išpardavimas yrą 
skelbiamas šito dienraščio 
šios dienos laidoje. Palygi
nant siūlomų prekių kokybę, 
patikrinant jų kainas, visai 
lengva pastebėti, jogei koky
bės prekės galima pirkti dide
lėmis sutaupomis iš Midwes.t 
Stores dėka našių metodų, 
kuriuos vartoja ši organiza
cija.

vo kitus prospektorius kasti 
auksą.

K%Ua sistema išsidirbo, lai
mingas prospektorius Sovietų 
R.Wjpj galėjo pralobti su yię- 
,ųa \dieufi tieJ^ pat lengvąiy kaip 
ir bet kurioj kitoj šaly.

jandgelis prospektorių vįęnu 
J^mįikiu pašidaro j vieiąą dię- 
pą ąilgą lygių Šimtui metų.

Neste^ętina, kad pasklido gir- 
dąi apie pręgą sųsikrąutj tur
tą: Į trumpą ‘ląiką šimtai tųks- 
tąnčių prospektorių dirbo prie 
kasimo aukso, vis giliau stum- 
dąmies į nęapgyve.n.(ąs sritis.

i^eiali
'^ėrą lengvą įųrtingam žmo

guj J$0Svąeį.ų Rusijoj praleisti sa
vo pi^igliį. Maųo drąųgąs Maą- 

fcsų’.lų ’MwVSė jrrisų ;džią- 
j ' vadą, kuris' buk

nznį rieąapįlį’ igąunųa didžiausią algų šalyje,
&w sąyo p.W^;

! ®^įsitro' yądųs prisipažinę, kad 
j 'yrą Aaųg laisviau pinigus už- 
i ųegų juos išleisti. Jis va- 
’ ^i^ėjąsi po Maskvą nudėvėtu pi- 
gjų Amerikos automobiliu kelių 
iriiėty senumo, nors jis per ilgą 
laiką bandė nusipirkti geresnį 
automobilį. Jis/negalėjo nusi
pirkti tokių dalykų, kaip elek- 
trikinis šaldytuvas, ai* gero 
radio fonografo, kadangi sovie
tų sankrovos nelaiko užsienio 
pr.el<ių, -o sovietų dirbtuvės rė
jai pagamina geresnių prekių 
patenkinimui pareikalavimo. Jo 
žmona turėjo stovėti eilėje kaip 
ir kitos moterys, iki nųsipirk- 
dąvo tokias drapanas, kokios 
•buvo parduodamos.

Aukso Trustas buvo kiek pa- 
gelbingesnis savo turtingiems

landų toj mažoj stoty, miegant 
ant 'grindų.

Nuo 1935 m. Rusijos gelęžin- 
akeliai susijaukė daug palankios 
rėkiainos M AŠ M fiBp,
gailestavimu turiu pasakyti, kąd 
aš nemačiau didelio pagerėjimo. 
Aš kaipy svetimšalis galėjau 
tikėtis d^eąĮies pą^ą^os $ po
licijos ir 
kų, negu rusas toj pačioj padė
tyj. Bįęįo, ą| yjsUQXU^;k<^W; 
svarbiais vyriausybės reikalais. 
Jeigu aš turėjau tokių keblu- 
mų, t$ l^vąjzdwį‘
turėdavo pąprąsįą!

- zis. Aš žinau kol
turėdavo perkęsti paprastas Ru
sijos l^eĮvįs. Aš 
sitikij^,' į;ųr gą&ą 
menys &urjedąyoiUTedąyo ’^dk'ti

kios s, •1 tybės 
biznį

Aš '^u§ij,oje jlgg ląi
ką piąių 'k$$ -ųųri
spren^js ką^i .
skalėj riuvo pą&ryįąš lil< po; 
aštrių ginčų tarp komunistų va
dų. Išrodo, kad Karolis Mark
sas ir Leninas skaitė, kad auk
sas neteks savo vertės prie ko- 
lektyvės sistemos,. .Dauguma ko
munistų skaito jų žodžfųs ne- 
klaidibga .evangeliją ir todėl per 
porų desėfkų metų po revoliuci
jos ignofrąyo didėlius Jtusįjos 
aukso išteklius.

Bęf 1927 m* Juozas Stalinas- 
kokiu tai budu susidomėjo 1849 
m. aukso sąjūdžiu Californi- 
joje ir pradėjo skaityti kiekvie
ną knygą, kokią tik galėjo gau
ti šiuo kląusimu.

Tuo laiku Jappnija pradėjo 
grąsiriti Tolimųjų Rytų žmo
nėms. Tolimieji .Rytai buvo taip 
retai apgyventi, kad sunku bu
vo juos apginti. Galifornijos 
aukso sąjūdis parodė Stalinui 
kelią. Serebrovskio knyga Auk
siniame (Fronte, išleista 1936 
m., aiškiai pasakę, kad Stali
nas buvo (sužavėtas "tuo kaip 
greitai .Jungt. Valstijų vakari
enės sritys liko greitai apgyven- 
•dintos po to, :kai Califoitnijoj 
buvo surastas auksas ir parną- 
įtė, kad tas, procesas įvyko \(Įėl 
akstino greitai .pralobti. :Neišfp- 
<dė, kad socialistų valdžiai tiktų 
aks tinti žmonėse norą greitai 
pralobti, bet,.šios milžiniškos, 
retai apgyventos ir :todėl atvi
ros puolimui apygardos, gali, 
kaip Amerikos vakarai, prisi
pildyti, j.eį prąšįdętų ąųkąo są
jūdis. 

II.

Stalinas žinojo, kad ten yrą 
užtektinai ąitksp Jr 1927 pi. i.iis 
pavedė Serebroskiui sukurti Sor 
vietų Aukso industriją. .Nęužib 
gę pę to SerębKOV^ki ir pąsir 
sąmdė mane savo padėjėju.

Gegužės mėn. 1933 m.vvajiiš 
atidaryti ųaųjųs auksę laukus 
diko .iutęnši^huotas. 'Įlrąlpidęs 
'Vėlk fti‘įs metus laiko su liguis- 
.(oiįiU -^V^o ir ė.ųio‘';ką- 
■sykiouiiis, aš buvau (priskirtas 
įj^in^i prie ąUkso sų. titulų; 
•padėjėjo yyriaiisio jnžiriieriaus 
,auįęs6 trusto gamybos .pricžiu^ 
ipje,'

Senovės prospektoriai, 'kurie 
,lp2Į) ip. .Į)uyę •‘‘uks.odiąlizuoti’’, 
liko sugrąžinti (Sumanymas 
Pakeisti jįios gęok$įjps studen
tais nepavyko — ir liko įvestą 

-yįsa sistemą jkonęesyų įr į įmo
nių. Taip prasidėjo aukso sąjū
dis.

F

j - ' * - 4

Sutaupęs publikai
Šiais laikais ir dabartinėje 

aplinkumoje, kai reiškiasi 
prekių kainų tendencija kilti 
aukštyn, publikai yra ypatin
gai svąrbu žinoti, kąip ope
ruoja tam tikri stambus biz
niai, kurie stengia teikti su
vartoto jąms kokybės prekes 
Ženiįiąųšiomis galimomis kai
nomis. 

* X

Kadangi pirkimas maisto 
ima didelę įbiudžeto dalį iš 
kiekvienos šeimoj, .tai pažiū
rėkime, kaip operuoja pasi
žymėjusios 
pramonėje, 
organizaciją, 
(langiau nei 5Q0 .muisto krau
tuvių, užsitarnavo reputaciją 
kaipo Viena ipBpgresyviausių 
U* geriausia operuojančiu or- 
guiiizuuijų. Kąsdiięn tūkstan
čiai ir iukst.anėiai Šeiminin
kių aŲąnko šias krautuves ir 
perka čia maisto ir kitas reik- 
menas, kurių joms reikia. 
Šiuos produktus pirkėjos ir 
pirkėjai gauna žemomis kai
nomis dėka modernių ir eko
nomiškų metodų, kuriuos or
ganizacija vartoja.

'Pirmoje vietoje šitie koope
ratininkai groserninkai turį 
savą didelį sandelį. Organiza
cija samdo ekspertus pirkė
jus, žinančius netik skirtingus 
produktų laipsnius, bet turin
čius taipgi kontaktų su visais 
fabrikantais, augintojais ii/

Jei insurande reik,, pas
Dr. P. Vileišį EIK> < I

DR. P. VILEIŠIS
. “ Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
1Z5 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Ęoosevelt R<L Austln 11,75

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOL£S ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

k——

prospėktoriams. • Jo specialės (Ja,ytos
sankrovos importuodavo dau
giau užsienio prekių, negu ku
rios kitos sankrovos Rusijoj. 
Jos taipgi galėdavo gana/ grei- 
tai tokių sovietų gamintų pre
kių kaip pianai, dviračiai ir ra- 
dię, kurie yra daug didesnė re
tenybė Rusijoj, negu kurioj ki
toj šaly. Bęt^jęigu jie rasdavo 
tikrai turtingą ąąkso šaltinį, tai.į 
tokie sovietų prospektoriai tu
rėdavo veik tiek pat vargo, kaip 
jr anąs orkestros vedėjas nusi
kratyti savo pinigų.

* /

Vistiek noraš' greitai pralobti; 
padarė aukso sąjūdį dideliu pa- I 
sisekimu. Rusijos aukso garny- ■' 
ba užėmė antrą vietą pasaulyje, 
įr Sibiras ir Azijos Rusija grei- i

firmos maisto 
Wd>we$t ( Stores 
susidaranti iš

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.

JŪSŲ !
RAKTAS -
Patenk'nnnCinm
Uąinianto pirkimui.

PaHirinkiniHN dylerlo, ifi kurio perka- | 
te, vertas t<»k o pat diineslo, kaip paah > 
rinkimas paties dalmanto.

O. Ir K. taktika Siūlyti geros rųHies, 
tikras ir sąžiningas vertybes, sti aifckįai 
pažymėtomis kainomis, išlaikė kvotimus 
per 34 tncŲis. Mes dabar parduodam dai- 
mantus pirmųjų patenkintu kostumerių 
sunams ir anūkams.

Atsilankyki! ir apžiūrėki! musų Kaunli) 
rykiuotę dailių akmenų, įdėtų | nau- ' 
jauslų styliij rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

'ma
nykite
Chargo
Acc’t

6446 So, Halsted St.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU Į

FAilIEIH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga.. Mes Finan- 
suojam. Pristatynpas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENŲE

Tel. LAWNDALE 2630

RhOlsen.
,r

vnjca- I
raiu 'I

mas daromas inil/žinišlkais j
kiekiais tiesiai iš tokiu firmų' 

<C v -
ir ištisais vagonais, šitaip pa-

> sutaupęs pasirodo, 
žemesnėmis kainomis publi-! .. . I Pirkite tose krautuvėse, kukai. , , I

Bizny kita operacija yra rir.3 gaysinnsi “NAUJIENOSE”

tai prisipildė kolonistais.
Rusijos didžiausias turtas.• »

Jąigu kas paklaustų, ką aš 
skaitau didžiausią viltį teikian
čiu dalyku Rusijoj, aš be dve
jojimo atsakyčiau: “Sibiras!” 
jKol rusai laikosi Sibiro, jie ga
li atsižadėti didesnės dalies Eu
ropos Rusijos, pasitraukti į U- 
ralus ir Sibirą, ir vistiek skaity
ti save viena iš didžiausių, tur- ' 
tingiausių ir daugiausia vilties 
teikiančių šalių. .Aš išvažinėjau 
Sibirą skersai ir išilgai desėtkus 
kartų. Aš rizikuočiau savo re
putaciją tvirtinimui, kad Sibi
ras prie tinkamos tvarkos gali 
būti padarytas turtingesnių už 
bilę kurią Ęurępos ar Azijos ša- •

Aukso Sąjūdis.
•;-» • i

4Š p^ąc^ių buvo kiek abejonėj 
nes žnį^ps -įtarė, kad čia gali' 
būti kokia .komunistų klasta. 
Bet tuo tarpu senieji prospek- 
toriąi grįžo Pri6. sąyo senojo 
darbo, o .įųu^iąį įįįiire, kurie 
užsiimdavo aukso ieškojimu ir 
šmugeliu prieš 1927 iri./stvėrė-1 
M tP¥9W <¥^yo 
j u amatu. Jie .greitai patapo la
bai sėkmingais prospektoriais.' 
VąĮdžios inspektorių 
nuolatos tikrindavo .įmukus;’ jei 
laukas pašįrodydavp geras, 
Aukso, Tpustas pastątydavo raš
tinę, 'kelią namus, ąręngdąvo ge
neralinę sankrovą ir pakviesda-

Sibiras nėra poliarinė dyku
ma, kaip dauguma žmonių įsi
vaizduoja, bet didelė šalis kaip < 
Amerikos ceiriraliniai vakarai ir 
šiaųrvafcariai pilni žemės, miš
ko ir mineralinių turtų.'Jis yra 
apie 2,500 mylių .platumo ir 5,- 
000 mylių ilgumo. Pasak vieno 
rašytojo: ‘‘-lųs gulite pąiinti vi
sas Jungt. Valstijas ir padėti

“įųs .galite paimti vi-

sienų. Tąja jus galite paimti 
Alaską ir visas Europos valsty
bes, išėmus Rusiją,t sudėti jas 
į likusią (ĮąĮį įr vjs dar liks per 
300^00, kClY’ mylių Sibiro teri
torijos, arba plutas lygus pusei 
Vokietijos/’

Japonai nuo seniai trokšta 
Parijęs Azįjos iemių. .1927 ,m. 
jie pradėjo didelį spaudimą Ru
siją TpliĮpųjų iRytų sienų.

(Bus dauuiau^ 
i ’■ tt ■
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REMKITE' TUOS, KURIE

EbannES

BARGENAI!
' l! DIDELES VERTYBES! 

DIDELES SUTAŲPOS!
PIRKITE “MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ iIR SUBATOJ, SPALIŲ 10 IR 11
11 11       II I I——R—II

“DOMINO” GRYNAS CANE
flIKRIN SANITARIŠKAM <g Q sv. .
LĮJIinUiJ IPOPIĘRIO MAIŠĘ ■*V V_ ___ __________ ’

“CRISCO” 1 SV' kenaS 21C 3 -arų
kenas

AMERIKOS PUIKIAUSI KAVA
M. J. B.” KAVA Syaro kenai

GERIAUSIOS RŲŠIES ARBATA ’ '
PREE 1EA” 10c dydžio 80 1/4 sv. pak.______________ 210 ‘
SARATOGA” Kondensuotas TQMATd SOUP MM ųpc. ken. 5c ...

PUIKIOS PIENU ŠERTŲ 'BE KAULŲ

VERŠIU KULŠYS 29 i
“HUNTER’S PRIDE” LIUOSAIS KAULIUKAIS 
PYČES DIDELI 2^ KENAI

“ELMDALE” BARTLETT~
GRUŠIOS Dideli kenai
■   " 1     ■ "■■■-r—-t1    ........ . " ■ ■ i

“ELMDALE0
TOMATĖS ■ No. 2 kenai 3 už 250
—*  - 1 " " 1  ■■■.■■■■■!■.» ■■■ 1.1 II?,- 11 -..I,—   , ■ • u 

“LIBBY’S” TOMATO JUICE 14 ąnc. kenai 3 ąž 19c 
“GERBER’S” VAIKŲ MĄISTĄŠ visokių rųšią 3 kenąi 25c 

“SUNSHINE” HI-HO KRERĖSĄI 
r - : 1 Z , 
RINKTINĖS U. S. 1 RŲŠIĘS IDAHO RUSSET

BULVES 10 sv 23 c
NAUJI ŽALI KOPŪSTAI
PUIKIAUSI MICHIGAN JONATHAN OBUOLIAI 5 s v. 23c 
DYKAI INDAMS šLUOSTIKAŠ
“SILVER DUST” Dideli pakeliai 230
“P & G” BALTAS -NĄPHTBA MUILAS Dideli 4 šmotai 18c 

“LAVA” MUILAS 3 už Į 70
“MIDWEST” GLOSS STAĘCH S v. pakeliai 7c

No. 2 kenai

Syaro pak. 19c

4 svarai ĮO0

“GLIMALENE” Maži 90
“B0WLENE” Maži 90

Dideli pak. 200
Dideli kenai

0-KAY ŠUNŲ MAISTAS g ken. 25c
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$1QO DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
H. Į I |'||’ ■ II .1. .. ............................... I I . ......................... . ' ■ l-L'

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & JLONG DISTANCE 

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

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
■ Tel. ENG. 5883-5840

STOTIES

JDarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

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.

MADŲ 
KNYGA

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

i NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

į Chicago, III.
*
Vardas ............................................

Adresas ......................................... ;

Miestas ....... ...................................

Valstija ............................................
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Likvidavo Gary 
Plieno Streiką

Nusižudė Žmonos
Išduotas Plėšikas

Kompanija Nebetrugdys Unijos 
Pikietininkams

GARY, Ind. — Vakar į dar
bą grįžo $,000 darbininkų Car- 
negie-Ulinois skardos dirbtuvė
je. , .'

Vietos policija paliuosavo uni- 
jistą Dale Clingan, kurį areš
tavo prie dirbtuvės, o kompa
nija sutiko nebetrugdyti G1O 
pikietininkams, kurie prie dirb
tuvės vartų renka užsilikusias 
duokles ir verbuoja neunijistus 
unijon.

Užsiėmė Plėšimais Per 
.25 Metus Laiko

MAYW00D, 111. — š;o mie
stelio policijos stotyje pasikorė 
56 metų piktadaris, Gus Wag- 
nėr, nuo Lorraine ir West sts., 
Dupage apskrityje. Jisai buve- 
suimtas po to kai jo žmona, 
Jessie, su kuria Wagner apsi
vedė tik 10 dienų atgal, jį- 
davė.

Joe Louis Aplankė 
Camp Grant

ROCKFORD, III. — Pasauli
nis čempionas kumštininkas Joe 
Louis netrukus žada palikti ka
reiviu, ir dabar lanko įvairias 
karo stovyklas, duodamas bok
so demonstracijas. Užvakar ji
sai lankėsi Camp Grant stovyk
loje. Tūkstančiai kareivių jį su
tiko ir susirinko jo kumštynių 
pamatyti.

Grobio Surinko $90,000
Gus Wagner, kaip rodo po

licijos rekordai, užsiėmė plėši
mais per 25 metus, ir per tą 
laiką grobio susirinko apie 
$90,000. Daugiausiai apiplėšinė- 
davo golfo 
lių namus.

Kartu su 
m. Blanche
Charles Irwin, Wagnerio sėb
rai.

Irwino namuose, 12’8 S. Aber- 
deen street, buvo atrasta Wag- 
nerio padarytų plėšimų gro'bio.

kliubus ir turtuo-

TRAUKINYS ATSIMUŠĖ I. STOTI

Pravažiuojantis prekinys traukinys nušoko nuo bėgių ir atsimušė į Lan- 
sing, Mich., stotį. Perone stovėjęs berniukas lapo užmuštas. Trylika kilų žmonių 

'sužeista.

juo buvo suimti 25 
Toledo, ir 56 metų

Mirė Rockfordo 
Teisėjas

Rekordinė 
Šeimyna

ilgosROCKFORD, III. — Po 
ligos mirė Thomas E. Gili, ap
skričio teisėjas ir buvęs valsti
jos prokuroro asistentas. Buvo 
55 metų amžiaus.

WAUKEGAN, III. — Harold 
Tennysonų ‘šeimyna,/ 126 Wa- 
shington street vėl padidėjo.

Victory Memorial ligoninėje 
Mrs. V. Tennysonienei gimė 16- 
tas kūdikis, sūnūs. Jie dabar 
turi 10 dukterų ir 6 sūnūs.

DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

Jofjn Jf. <Eui>eikižf
SENIAUSIA IR DIDHAU8IA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742

• Š605-Ū7 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonu LAFAYETTE 0727
~ ; KOPLYČIOS VISOSE

JLFyil.ai CHICAGOS DALYSE

Klastykite musų radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

S« POVILU tALTIMIERU

Laidotuvių į Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Nakti

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

•••••eeetiiiieieeieveeieeieieeiei«teee«isi

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eart 148th Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307< Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETRUS
6812 So. Wefitern Avė. / . Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

*
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street * 710 West 18th St.
Telefoną* YARDS 141>.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

GIMIMAI 
CHICAGOJE Diena Iš Dienos

> J//:

Apiplėšė, Sumušė .; SEKMADIENI, SPALIU 12-tą PASKUTINIS 
Biznierių Pete 
Young
Sako, “Atėmė Daug Pinigų
JUSTICE. — Vakar rytą, apie 

2-trą, kaimynas Edward Kutai
tis užtiko prie savo biznio įstai
gos beklaidžiojantį lietuvį biz
nierių Pete Young, kuris užlai-

Kapinių.
^oung buvo visas sukruvin

tas, ir pasiskundė, kad' nežino
mas piktadaris įsilaužė į jo na
mus, jį smarkiai si|ęnųšė, ir atė
mė didelę sumą pinigų. -

• »• •

/ “Daro Tyrinėjimą”.
J

Willow Springs policija apie 
įvykį sako neturinti platesnių 
informacijų. Žino tik tiek, kad 
Young buvo atrastas sumuštas, 
bet atsisakė važiuoti į ligoninę, 
kai po’.leistai norėjo jį ten nu
vežti.

Šerifas buk daręs įvykio ty
rinėjimą, ir dar negali pasakyti 
kiek pinigų- plėšikas pasigrobęs.

Mirė Stambus 
Pramonininkas

4232BATKA, Justine
Carroll street, gimė rugsėjo 25, 
tėvai: Stephen ir Justine.

GRICIUS, Eugene Raymond, 
31-34 South Union avenue, gi
mė rugsėjo 26, tėvai: Charles 
ir Ann.

Atsako Tik Už 
Savo Skolas

Dre-Alfonsas Mažeika, 6336 
xel avenue, praneša, kad po spa
lių 7 d., jisai atsako už skolas, 
kurias pats užtrauks.

Išmoka Penkių 
Nuošimčiu 
Dividendą

Valstija autorizavo 
lawn Trust and Savings 
išmokėti 5% dividendą 
buvusių to banko dcpozitorių.
Bankas jiems išmokės $103,009.

Wood- 
banką 
11,500

O

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJF)
Alf Vigardt, 28, su

Faulkner, 27 •
John Binder Jr., 29, su

Jie Eo’.un, 30
Joseph Liudžius, 28,'su

Ūsas, 22

Reikalauja
Perskirų

Anthony C. Janulis nuo 
Janulis

Mary

Emi-

Anne

Maiy

Gauna
Perskiras

Pau’ine Kareis nuo William
Karels

REMKITE TUOS, KURIE
GARSINASI

I LIETU VII GOLFO TURNYRAS
’ Glen Eagles Kliube; Taipgi Bankietas 

Šokiai

DETROIT, Mich. — Sulaukęs 
75 metų amžiaus mirė John B. 
Ford, viršininkas .stiklo, chemi
jos dirbtuvių ir real-estate fir
mų. Jisai gyveno Grosse Point 
priemiestyje.

Žuvo Dėl 
Cigaro

ST. LOUIS? Mo. — Apie ką 
tai Užsimąstęs 86 metų senelis 
Hugh Devlin iš Kirkvvood, Mo., 
įkišo į kelnių kišenių degantį 
cigarą. Jo rūbai užsidegė ir Dev
lin mirtinai apdegė.

n
.J Chicagos Lietuvių Golfininkų 

Sąjunga rengia paskutinį šių 
metų Golfo turnyrą. Jis įvyks 
spalių (October) 12 dieną, The 
Glen Eagles Country Clube, prie 
McCarthy Road, netoli nuo Ar
cher Avė.

Užkviečiu visus golfininkus 
ir golfininkes dalyvauti, nes tai 
bus vienas iš puikiausių ir links
miausių turnyrų.^ Bus keturios 
trofėjos ir daugybė kitų įvai
rių prizų, kurie bus išdalinti lo
šėjams.

Tie, kurie bus1 laimingi, gaus 
dovanas. Jos bus duodama ne- 
vien tik kliubo' nariams, bet 
pašaliniams —Mėčiams.

Dąlins Daug Dovanų
Tad visi ir visos renkimės 

iš anksto, kad galėtume daly
vauti Chicagos Liet. Golf. Są
jungos paskutiniame šių .metų 
turnyre.

Po lošimo bus puiki vakarie
nė, ir šokiai prie gero orkestro, 
šokikai bus pilnai patenkinti, 
nes kliubo aikštėje yra gana ge
ra ir erdvinga salė. Taipgi ir 
jiems yra skirta trys dovajios. 
Geriausi šokėjai gaus prizus.

Bilietai 75c Iki $3.50 ✓
' Bankieto tikietų kainos , yra 

sekamos: Golfas, vakarienė, pri
zai ir šokiai tik $3.50 ypatai. 
Vien tik vakarienė, kortų lo
šimas, prizai ir šokiai tik $2.50 
ypatai. O šokikams 'vien tik 75 
centai ypatai. Prie to bus “door 
prizes” ir “dancing prizes”.

Jaunimas, kuris mėgsta šo-

ADVOKATAI

ir

I kius, yra (nuoširdžiai kviečia
mas atsilankyti.

Golfo lošimas prasidės * 1-mą 
valandą po pietų, vakarienė 6- 
tą valandą vakaro, šokiai 8-tą 
valandą vakaro — ir tęsis iki 
ryto.

. Vietas Reikia Rezervuoti
Vietos turi būti rezervuotos 

iš anksto. Chicagiečiai kreipki
tės prie J« Pakęl, 6816 So. 
Western Avė., telephone Grove- 
hill 0360, Chicago, III.; o Cice- 
riečiai prie Dr. A. J. Gussen, 
4847 W. 14th Street, telephone 
Cicero 6932, Cicero, III. Taipgi 
galirna gauti tikietų ir nuo kliu- 
bo valdybos bei narių.

Kviečiu visus Golfo-sporto 
mėgėjus dalyvauti ir užsisaky
ti tikietus iš anksto, nes visko 
bus užtektinai — valgių ir gė
rimų. Kliubietis.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos_ Nariai. .

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Už Nusikaltimą 
Bonai

KAST CHICAGO, Ind. — 22 
metų Anthony Kwasny prava
žiavo trafiko šviesą. Teisėjas 
Kaminski priteisė jį nusipirkti 
nesaugos boną arba apsaugos 
ženklų, už $10.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
"-Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

i Sudužo Chicagieęio
Lėktuvas

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So; Dearborn St.
Room 1230

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Prie Steline*, Colorado, nti • 
krito ir sudužo lėktuvas, ku- i 
riame per Amerikos kontin?n-| 
ta skrido chicacfietis lakūnas Room 2014 
Lloyd Laflinr iš Fox Lake, I1L 
Jisai išliko sveikas.

WHITNEY TARUTIS
r ADVOKATAS

i 3133 SO. HALSTED STREET
i Tė.. CALumet 6877.
į Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. ve k.
I 134 N. LA SALLE STREET
____  . Tel. STAte 7572

Vai,: nuo'9:00 Iki 11:00 ryto.
i 8149 SO. HALSTED STREET 

TeL Victory 2871

DR. KARI NURKAT
(NURKATTIS)

P- pap'o atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kaina ir ant 
le^nvŲ išmokėjimų

RAKANDU KRAUTUV®
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

Ofiąo Tel. VTRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS: IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
) .■ 2500 West 63rd Street t 

Ofiso; valandos: nu© ,1-754 ir nuo 
7—9 Vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR.,V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. JHALSTED ST.

8

DR. STRIKOL’IS 
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4845 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 7. VR7FJ ’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Šertoj pagal siitartį.

DR. RRTTNO J. 
7TTRRTCK’AS 

GYDYTO! A q tr OHTRTTRGAS 
NĄTT.iniE VIRTO TE 

2403 West 63rd St 
VALANDOS; 2—4 poniet Ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niai*? pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7R99 
Namu tel RFPnhlie 46*8

GERB. Naujienų skaityto* 
Jos tr skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

■»

DR. A. W. PRIJSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524
.Rez. Tel. HEMlock 1642

Emergencv; MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. l«fh St. Mo’tth St.

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

Te!. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Chorles Se^aJ
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos: 

10-^12 vai. ryto. nuo 2 ikiNuo
4 vai. pnnief Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valanda! diena.
Phon- MIDWAY 2880

Te’efnna^ VAROS 0994

4631 SOI^H ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos:

Nho 10 <ki 12 dieną, 2 Iki 3 popiet
7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.

Res. Telephone KENwood 430©
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LITHL1ANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
OF ILLINOIS (LIETUVIŲ PREKYBOS

BUTAS)
(Varde/ viršminėtos organiza

cijos J. P. Varkdla, viceprezi
dentas ir sekretorius daro -pra
nešimus^ kiekvieną ketvirtadie
nį .7:45* P. M. iper radio 
WflFC 1450 KC.)

KALBA X/T

stotį

Labas vakaras.
Praeitą ketvirtadienį aš su

pažindinau klausytojus su rei
kalu pagelbos tiems, kuriuos 
bolševikai išvežė iŠ Lietuvos,— 
apie 30,000 j 9 dienas , prieš pra
sidedant karui -su Vokietija. Iš 
surastų dokumentų dabar pa
aiškėjo, kad bertševikų buvo už
simota išgabenti iš Lietuvos 
1,500,000 arba pusę Lietuvos 
gyevntojų. Bet nesuspėjo ir iš
vežė tik apie 200,000, kaip kad 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
praneša.

Kad sužinoti, kokias kančias 
pergyveno lietuviai kelionėje ir 
vietose, kuriose jiems paskirta 
gyvenimui, tai perškaitykite 
sraipsnius Rapolo Skipičio, til
pusius DRAUGE ir NAUJIE
NOSE. I

Šituo reikalu, būtent, teiki
mo pagelbos išvežtiems į Ru
siją, Lietuvių Prekybos Butas 
Chicagoj veikia ir kviečia ju« 
mis visus, gerbiami klausyto
jai, į darbą.

Spalio Urną dieną, savaitė 
atgal, buvo posėdis narių Lilh- 
uanian Chamber of Commerce 
of Illinois Dariaus-Girėno sve
tainėj, kur visi kaip vienas nu-

varde.
Jeigu '.norite gauti 'kopiją to

kios rezoliucijos .pateikimui ant 
susirinkimo, išsikirpkite jš 
Drąųgo, Nau jienų ar Sandaros, 
kur tilpo ir tilps tokia rezoliu
cija. Arba 'kreipkitės į pirmi
ninką šįo veikimo, teisėją John 
T. Zurį, arba į raštinę šios or
ganizacijos, kurios adresą pa
teiksiu baigdamas šią kalbą.

Jus patirsite per radio ir 
laikraščius, kad dabar eina 
svarbus ginčai tarpe Amerikos 
ir Sovietų apie suteikimą lais
vės tikėjimui Sovietuose. Prie 
to ginčo dar įpridėkime reikala
vimą laisvės susisiekimo išgui
tiems iš Lietuvos su giminėmis 
ir pažįstamais, gyvenančiais A- 
merikoje, per paštą ir Ameri
kos konsulatus Rusijoje.
Organizuojami giminės ir pa
žįstami ‘tų, kuriuos bolševikai 

išvežė iš Lietuvos
Drauge -ir Naujienose tilpo 

vardai tų, kuriuos išvežė bolše
vikai iš Lietuvos. Taigi dabar 
tveriamas komitetas Chicagoj 
iš giminių ir pažįstamų akty
viai veikti teikimui pagalbos, 
Apie šį naujai sukurto komite
to veikimų sužinosite iš prane
šimų pirmininko šiame veiki
me teisėjo John T. Zurio.
Nauji ir seni nariai, kurie su
mokėjo po $10 rėmimui darbo 

šio Prekybos Buto

NAUJIENOS, Chicago, 'UI.
Doyid įEinhom i

HUTAI ŠŪKAUJA
Louise Narmonta, . mokytoja 
Chicagos viešųjų inokyklų sis-’ 
temos, 8034 S. May St.

Per 11 padarytų pranešimų, 
gerbiami klausytojai, turėjote 
progos patirti,1 kad Ši organiza- 
cija, diilba naudingą darfhą /lėl 
visuomenės. Todėl tuos 'biznie
rius ir pitofesionalus, Iktirie Su
teikia galimybės savo duoklė
mis šitą ^naudingą darbą ‘tęsti, 
reikėtų remti ir su jais biznį 
daryti atba jų profesijos moks-, 
lu ir įpatarnavijnu naudotis.

Varde ikįthuanian Chamber 
of Commerce of Illinois, adre
su 32U1 S. Halsted St., Chica- 
go, Illinois, tel. Cąluniet 7358, 
linkiu jums tgeiros kloties.

Announceris ir sekretorius
J. P. Varkala

Taupymo Bendrovių 
Lyga Rinks Nau ją 
Valdyba

šįvakar Laiko Svarbų 
Susirinkimą

šįvakar, Dariaus-Girėno sve
tainėje įvyksta visų lietuviškų 
Savings and Loan Bendrovių 
susirinkimas, klirį šaukia Lith- 
uanian Building & Loan Ass’n 
League.

Bus disknsuojami sekami 
klausimai:

1. Pasiųsti memorialą sekre
toriui Cordell Hull, kad. butų 
duota teisė visiems išvežtiems 
lietuviams susisiekti su jų gi
minėmis ar pažįstamais Ameri
koje per laiškus ir per Ameri-

konsulatus ir ‘atstovybę 
Rusijoje, gavimui pašalpos.

2. Išrinkti teisėją John T. 
Zurį vadovavimui šio veikimo. 
Ant jo uždėta pareiga paruošti 
rezoliucijas atatinkamo turinio 
ir pasiųsti į -lietuvių draugijas, 
kurios su savo .pridėčkais ir 
vardais pasiųs tokią rezoliuciją 
sekretoriui Cordell Hull, ir se
natoriams bei reprezentato- 
riams tų distriktų, kuriuose 
randasi draugija.

Taigi nueikite į susirinkimą 
draugijos, kuopos ar klubo, 
prie kurio jus priklausote, ir 
reikalaukite, kad butų priimta 
viršmineta rezoliucija ir pasiųs- 

. ta Secretary of State Cordell 
Hull, ir jūsų distrikto senato
riui ir reprezentatoriui Wa- 
shington, D. C. Tą pat darykite 
kiekvienas balsuotojas savo

1) Medžiagos namų staty
mui;

z 2) Registravimas nepiliečių 
turto;

3) Darymas paskolų, 
turi būt atmokėtos į 18 
šių laiko.

Yra dykumoje iškilni minutė.
Tai tada, kai liūtai susišau-' 

kia tarpusavy. j
Staiga, pačiame biauriausia- 

ane šakalų staugime, pačiame jų 
‘begėdiškojo ,juoko įkaršty, pa
čiame įsigalėjime jų nešvarios; 
puotos, kai jie ėda iškastus i& 
kapų lavonus, sugriaudžia stai
ga šviesiai ir karališkai kažkur 
iš akiračio galingas egriauatinis.

Liūtai Šūkauja *tąrpusavvy!
Drebulys perbėga šimtus 'ša-, 

katlų, kurie 4upi pęie atvirų kri
tusių didvyrių 'kapų 4r žalosi 
negyvuosius iąnwus. išsigandę 
>apaudžia jię, kaip šunys, .'uode
gas tarp savo kojų, pastato au
sis ir dar su nenurytu kąsniu 
gerklėj, žiuri pastyrusiom akim 
į tamsųjį dykumos tolį.

Liūtai šūkauja tarpusavy.
Staiga čia,,staiga ten, iš rytų, 

iš vakarų, iš pietų ir iš šiąurės 
ateina pradžioj vieniši, paskui 
susijungę, galingi griaustiniai; 
sudreba akiračio kraštai, susi
lieja į vieną ^galingą griaustinį, 
nuskamba ir vėl ataidi dar ga
lingesni, dar stipresni, kaip pir
miau, kol sukrečia dykumą.

Liūtai.
Tai vulkanų signalizacija, 

milžinų Slaptažodžiai, titanų ka
ro Šukiai.

•Pilvais šliauždami lenda nak
ties ir kapų didvyriai, biaurieji 
šakaląi, į savo akmeninius ur
vus. Jų galvos spaudžiasi prie 
žemsė.

HELP VVANTED—FEIV1ALE 
Darbininkių Reikia

MOTERIS VIRĖJA, mažai paty
rimo. tereikia. Kambarys ir užlai
kymai. Gera alga. 5702 West 65th 
Street.
J--Į-TT.........——-T—— 1- r 

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Prekybos

į skaitlių

Susirinkę nariai praeitą sa
vaitę pareiškė didelį pasitenkį- 
nimą dabartiniu veikimu Lith- 
uanian Chamber of Commerce 
of Illinois, ir įrašė daug naujų 
aplikantų į narius 
Buto.

Sekanti biznieriai 
sionalai buvo priimti
veikiančių narių praeitame su
sirinkime, spalio 1 d., 1941 m.:

Anthony H. Kasper — Com- 
niander Darius-Girėnąs Skyrius 
No. 271 Amerikos Legionerių. 
Jis yra savininkas užeigos (ta- 
vern) adresu 5059 S. Wells St.

Paul B. Saltimeras, savinin* 
kas ir anounceriš radio valan
dos WHIP stoties. Jo raštinė 
15912 S. Western Avė.

Advokatas Charles p. Kai —
Western

savinin-
adresu

Rinks Delegatą

kurios
mėne-

* A

«■ ’ —) >

pereina diplomatų
taikos suvažiavimus,

turtingas
bankus,

Rinkimas delegato į
Valstijos Konvenciją,
Rinkimas Valdybos sekan

tiems metams.

4) 
nois

Illi- 
ir

Iš minėtos dienotvarkės pa
tirsite, kad yra daug svarbių 
reikalų, kuriuos privalo žinoti 
kiekvienas direktorius.

Balsavimuose galės balsuoti 
tik po 3 narius iš kiekvienos 
bendrovės.

Pradžia 7:30 vai. vakare.f

Rytoj Vakare
Keistučio Choro
Šokių Vakaras

Vėlyvi Modeliai
1 Kaip Nauji
SENOS KAINOS BE TAKSŲ

1941
1941
1941
1941
1940

$965.00
$765.00
$945.00
$9854)0

turi savo ofisą 6322 S.
Avė.

Anthony Negrecky, 
kas užeigos (tavern) 
401 E. 69th St.

Joseph Bagdonas — parduo
da “pliunbing supplies” ir šal
dytuvus ’aitiresu 4704 S. Wes- 
tern Avė.

Wiliiam A, Popėl savinin
kas užeigos (tavern) adresu 
4756 S. Western Avenue, Chi- 
eago, Ll.

Šiame •susirinkime atnaujino 
narystę ir prisiketino darbu 
prisidėti veikli lietuvaitė,

Įvyks Hollywood Salėj
Lietuvių Keistučio Kliubo 

Choras rengia linksmą šokių Va 
karėlį rytoj, spalių 11 d,, Hollyv 
wcod Inn, 24*19 W. ’43rd St.

Bus geras orkestras šokiams, 
dainų, ir vaišių. Choras kvie
čia visus lietuvius, jaunimą, rė
mėjus ir draugus. Įžanga 25c, 
taksu—3c. v

Pradžia, 7:30 v.v. Choras už
tikrina visiems atsilankiusiems 
linksmą, vakarą.

Rašt. LuciĮle S- Bagis.-X..

1940
1940
1940
1939

$745,00 
$465.00 
$585.00 

635.00 
$505.00

NASH sedan .......
PLYMOUTH sedan 
DODGE sedan .... 

DE SOTO sedan ....
DE SOTO Club

coupe ......................
VVtLLYS sedan .... 
PLYMOUTH sedap 
CHEVROLET sd. 
BUICK sedan .....

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

,įi-

SS:

&:

•:*

M Gėifcs Mylintiems* 
11U U A Vestuvėms, Ban-J 
I 1 K K Jlkietams, Laidotu-m 
VJ I IU fivėms, P a p u o ši-,* 

~ 1 ' - • mams. m

IH
H 
H

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue^

Phone LAFAYETTE 5800 Jūsų parama
>T X X X X X XX X X X X XXX XX X X X XX XXX 
ui m fru# m Siunčiam Gėre^' *1 llVrlKIS Telegramų į *jLUlLII\IU Visas Pasaulio 
į------------------------- Dalis.
H KVIETKININKAS
3 Gėlės Vestuvėms, Bankietanis *
3 ir Papra barus.
□ 3316 SQ. HALSTED ST. j
H Td. YARDS *7308 «
Ątrrttjt x x rrrzrrzr^

es* M M 
H

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

HELP VVANTED-MALE-FEMALE

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

TRlANGLE AGENCY, 
25 EAST JACKSON BLVD.

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

GERA TAVERNA greitam parda
vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armiją. 1726 So. 
Halsted. Canal 2480.
« >'■ ■ 1—t  ------------------- ----------------——♦ .

BAĘBER SHOP PARDAVIMUI 
pigiai. Rerida $10. 1803 W. 45th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemčPydavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

HELP WANTfcD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

KRIAUČIUS, MOKĄS visą dar
bą, .pastoviai. Frahk Haėfner, 113 
W. I St. Elmhurst, III.

REIKALINGAS PATYRĘS kriau- 
Čius, suprantantis savo darbą — 
kreipkitės MR. GLOBIS, 3961 So. 
Campbell Avė., VIRginia 3286.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ąrba .porteris į Road House, be 
skirtumo amžiaus, negirtuoklis. 
Gera mokestis ir gyvenimas ant 
vietos. 5700 W. 79th St. Tel. Sum- 
mit 868W1.

REIKALINGAS ' BARTENDERYS 
tavernai pastoviai. Geras mokes
tis, 919 W. 35th St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

APŠILDOMAS KAMBARYS ren- 
dai Brighton Parke vyrui ar jau
nai vedusiai porai. YARDS 5482.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—'Bendrai

RENDAI 2 KAMBARIŲ beiš- 
mentas.! Karšto vandens šilima.

2506 W. 45th St.

PARSIDUODA TAVERNA su 
valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per ilgus 
metus. Ant 'kampo 69th St. ir So. 
Chicago Ale., 6818 So. Chicago 
Avenue. • ,

RAVENSWOOD MANOR. Dailus 
namas, 6 kambarių muro bunga- 
low. Kanvaso sienos. Natūralūs ži
dinys. Garažas. Gaso šilima. Savi
ninkas. 2732 W. Agatite.

RESTORANAS IR TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Išvykstu 
į armiją. Dėl informacijų šaukite 
COMmodore 5521.

TAVERNA SU 9 kambarių na
mu (užpildytu). Visai nebrangiai. 
Geras biznis. Apleidžia miestą. 
10737 So. Michigan Avė., Pullman 
0859.

MARQUETTE PARKE.
Jmokėti $1000.00, kitus kaip ren- 

dą. Nupirksi 6 kambarių mūrinį 
bungalovv. Garažas, platus lotas, 
viskas naujai ištaisyta, galima 
kraustytis tuoj aus. Namas su ta- 
verno bizniu. Kaina $4900.00. įmo
kėti $500.00. Mainys ant privatiško 
namo.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Republic 3713.

GROSERNĖ, DELICATESSEN. 
Elektrikiniai fikčeriai, pilnas sta- 
kas, 75 pėdų krautuvė, 4 gyveni
mui kambariai. Nebrangiai, 4605 
So. '‘Paulina.

BARGENAS 3036 W. 63rd ST.
60 .pėdų lotas, kampas 72 ir Cali- 
fornia. Kaina $1,750.
HEMlock 2000. A. B. Reimer, 3036 
WeSt 63rd St.

Kreipkitės

PARDAVIMUI BEKEFįNĖS biz
nis su namu, išdirbtas per 20 me
tų. Mrs. A. Kaikaris, 1400 South 
49th Ct., Cicero.

PATRIOTAI: čia yra aukso 
sykla, namas ir biznis Joliet’e, 
nio distrikte. Parduodama 300 
palų duonos, 8 keisai pieno 
dieną. Modernus trobėsis, pastaty
tas 1929 m. Parsiduoda šeimos su
metimų. Mrs. SPAGNOLI, VlCto- 
ry 3669.

ka- 
biz- 
ke- 
per

PARDAVIMUI PIGIAI Bizniavas 
Lotis. Gera vieta, 6120 S. Kedzie 
Avė. Ir Calumet City pardavimui 
Bizniavas Lotas, prie 164 ir Burn- 
man Avė., pigiai. Savininkas S. 
Marozas, 4630 S. Homan.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ muro 
namas, 5 ir 6 kambariai, karšto 
vandens jhlima, pilnas beismen- 
tas. 2 karam garažas. 1-mas flatas 
gatavas užėmimui. Kaina $5,400.00. 
$1,000 ar daugiau įmokėti. Randa
si adresu 1220 So. 49th Avė., Ci
cero. Tel. LAWndale 7182.

Siaubas 
kabinetus, 
biržos susirinkimus, 
kavines, pasaulinius
kur karaliauja spekuliantai, kur 
sėdi šakalai ir dalosi tarpusavy 
milionų kapų grobį.’

Išsigandę spaudžiasi prie že
mės Europos dykumų viešpa- 
y. . V , > J h ’ /VU ■ ■ -I - ' ' ■ ' 1

Ciai’L > .rid n U . " ‘ '
Liūtai šūkauja.
Iš Paryžiaus, Romos, Londo

no, New Yoųko, Berlyno, Mas
kvos, — .Alpes, per Karpa
tus, per Plepėjus, iš visų dy
kumos kampelių sugriaudžia 
liūtai, susiieško, duodasi vieni 
kitiems ženklų ir jų staugimas 
už viešpatau j a pasauly j c.

Tuoj jie pasirodys, tuoj jie 
snisijungs, tuoj jie ateis į pil
ną kapų dykumą.

Kaip juodi audros debesys 
nusidrieks, jų karčiai per 'dan
gų.

Kaip naujos saulės, sužibės jų 
akys.
4r įvyks stebuklas.
Iš po jų žingsnių išsiverš nau

ji šaltiniai, smėlys vėl apsidengs 
gėlėmis. Numirę prisikels, o 
biauriėji šakalai išnyks, kaip 
naktiniai šešėliai.

Liūtai ateina.
Yra dykumoj iškilni minutė.
Yra dykumoj šventas aki

mirksnis.
Tai tada, kai liūtai susišaukia 

tarpusavy.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4 durų sedan, 
Heatef ir Seat covers. 3207-09 So. 
Halsted St. VlCtory 1717. šaukite 
■Wainorą.

i ‘ . COAL4-W0OD—OIL
_____ Anglys-utMalkOs Aliejus j-j

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus

774C galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

•6%c gal. 400 gal. kiekiais. 
A & E OIL CO. z

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

kostumeriui.

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Prie pat dirbtuvių.

4314 So. Ashland Avė.

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

TAVERNĄ 'OPERUOTI PROGA 
ji aukšto medinis,' - ėebestos saidįjn- 
tjai, beismontas, krautuvė pastaty
ta tavernai, cementinis šaldytuvas, 
karšto vandens šilima, 5 kambariai 
užpakaly,- kitoj gatvės pusėje 4 
blokai dirbtuvių. Nėra tavernos 
arti, ties 3111 W. 51 St.

SPECIALIAI ŠIAI SAVAITEI 
$5150.00.

2 aukštų mūras, 2 po 
rius flatai, sun ^parlor, 
stogas, karšto vandens 
tus lotas, randasi prie 
Campbell’ Avė.

BARGENAS $7650.00. 
B. R. PJETKIEWICZ, 

2555 West 47th Street.

4 kamba- 
bungalovv 

šilima, pla- 
44 ir So.

Joniškiečių 
Susirinkimas 
Sekmadienį

Reguliaris ' mėnesinis_______ .Jonis->
kiečių Kliubo susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, sp. 12, Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd st., 
1:30 vai. po pietų.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti. Dienotvarkėje yra eilė svar
bi į klausimų.

B. Vaitiekųpas.
........... * ,,t , , ..į...—

z b

Garsinkitėš “N-nose”

TINKAMAS DĖL ROOMING 
House, 630 W. 47th St., 2 aukštų 
po 7 kambarius. Cementinis base- 
mentas, maudynės. Kaina $2700. 
Šaukite agentą: H. A. PADY, Laf- 
ayette 9594. 4452 So. Californią
Avenue.

BARGENAS BUVUSI $60,000 
Bond Issue, priversti parduoti tik 
už $30,000.
jj|2^torcd; il^apartmentų, 4 po 5 
kamb., . 7 .po 4. Vėliausios mados 
budąvoįimas. Built in bath tubs ir 
showers. “

7135-37 So. Ashland Avenue.
Dėl informacijų šaukite 

H. A. PADY, 
LAFayette 9594.

Puikiausias kampas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
mėn.' susirinkimas bus sekmadienį, 
spalio 12 d., 12 vai. dienos, Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. HaJ- 
sted st. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų draugystės labui aptarti.'

—A. Kaulakis, <rašt.
CHICAGOS LIET. SUVALKIE

ČIŲ DR-JOS CHORO pamokos bus 
penktadienį, spalio 10 d., 8 vai. 
vak. Įsidėmėkite: naujoj vietoj, 
Gage Park svet., 55 ir Weštern 
Avę. Visi ir visos choro nariai 
prašomi susirinkti laiku. Choras 
turi užkviėtimą dainuoti. Turime 
susimokyti naujų dainų.

—A. M. Stankan, Choro, sekr.
AMALGAMATED CLOTHING 

WORKERS of America lokalo 269 
susirinkimas , įvyks penktadienį, 
spalio 10,' 7:30 v. vak. Amalgama- 
ted Centro n^me. Delegatas pa
teiks .pranešimą įš įvykusios vals
tijos konvencijos CIO Springfielde, 
III., tad nariams yra svarbu 
vaųti. -—F. -Priisis, sekr.

SUVALKIEČIŲ DR-JOS 
RO pirma sezono repeticija 
šį vakarą (spalio 10) Gage
svet. žinoma, vi^i nariai bu^ su
sirinkę sutikt ir pasveikint naują 
mokytoją, plią Čerienę, kuri yra 
visiems gerai žinoma per daug 
metų, kaipo veikėja muzikos sri
tyje,. įr dabar per jos įdomius 
straipsnius, kurie telpa šio laikraš
čio Moterų Skyriuje. Tikime, kad 
Suvalkiečiai, susibūrę, dės visas 
pastangas pasirodyt scenoje šią 
žiemą su nauja energija.

Suvalkietė.

GROSERNĖ PARSIDUODA. Ei- < 
nu į kitą biznį. 5 kambariai užpa-1 
kaly. Metams lysas. 4537 S</uth 
Paulina.

daly-

CHO- 
įvyks 
Park

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
■šęštądieflįo vakare, spalio 11 d., 7 
vąl. vak, įvyks šokių ar pasiljnks- 
minimo vakaras Milda svet., 2-me 
aukšte, 3140 So. Halsted st. Vi
siems >ųs smagu šokti prie geros 
ctkęstros. širdingai visus , užprašo 
atsilankyti—Klebetnfafs Mikoliūnas 
ir komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad palies Naujien* š 
VriA n «14d i r

GROSERNĖ, MEAT MARKET. 
Geras biznis, arti tranzito kampo. 
$4^)00. Parduos už pusę. Elektri- 
kinė refrigeracija. Daug stako. 
CANal 7835.

BUSINESS—TO 
Bizniai Rendai

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

3259 So. Union Avė.

FARMS FOR SALE 
UkiaiPardavimni

MISSOURI 30 IKI 100 .įrengtos, 
žemės. Savininkas. Samuel Det- 
wiler, Birch Tree, Missouri.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ farma 
arti grįsto kelio, traukiniai nepriei
na. M. Ponkauskas, Orland Park, 
Illinois.

RESORTS—MISCELLANEOUS
 Kurortai—Bendrai

PARSIDUODA SUMMER Rešoft. 
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
niai. Pigi kaina greitam pardavi
mui. John J. Norgal, Arbor Vitae, 
Wis.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite • ar rašykite dėl daugiau 

I informacijų. Vien tik nacionaliai 
'žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SUNOS, 
6343 bu. Western Avė.

Chicago, Ib. Tel. REPubl^c 6051

FijRNITtJRE-Fliir/RE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDELIO TDŠTIN1MO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės sutašytos 
žemiau turi Good Housekeepiųg 
Shops garantiją.
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
$120, atsiimtas ........ ’................
3 šm. miegruimio setai, riešuto
mahog...................................... r'...
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra
sai, nauji .................................... 
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros .......... .................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-fcomb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ...... ................................
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul......
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas ' Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ..................... ..........
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 29 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec....................... ...............
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, Vz mažiau ............... .
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec. .... ...................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 7fr 
A|silankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 5668

1232 S. HALSTED 
Atdara Antrad. Ketvirt, ėeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

$35

39 
s 14 

19 
22 
14
7 

99 
24 
29
39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59

74
19

39

59

«9
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VAKAR CHICAGOJE

Už

%
įfe-oS

be to, buvo kitų pa
daryti pranešimus.

611 
prie

323 
savo

III. Angliakasiai 
Bando Gauti 
$1,000,000
Nori Nedarbo Apdraudos 

Streiko Laiką.
Illinois UMWA unija vakar 

įteikė apeliaciją darbo departa
mentui, kurioje reikalauja iš
mokėti ang iakasiams apie $1,- 
000,000 nedarbo apdraudos už 
laiką kurį jie nedirbo, laike pe
reito kasyklų streiko.

Apeliacija buvo įteikta nau
jam darbo departamento direk
toriui F. B. Murphy, kuris pa
keitė mėnesio pradžioj rezigna
vusį M. Durkin’ą.

Durk’nas pirmiau buvo nu
sprendęs, kad streikavę ąn plin
ka šia i neturi teisės gauti uodai-

Likvidavo Streiką
Western Foundry
Dirbtuvėje

Nei Viena Pusė Neskelbia 
Są’ygų

Vakar į darbą grįžo Western 
Foundry Company dirbtuvės 
darbininkai, viso apie 500. Aš- 
tuonios dienos atgal jie išėjo 
į streiką, reikalaudami didesnių 
algų-

Nei AFL unija, kuri strei
kui vadovavo nei firma neiš
duoda susitarimo sąlygų.

Dirbtuvė randasi,.ad. 3634 S- 
Kedzie avenue.

Washingtone Svars 
to 3-jų Skerdyklų 
Įmonių Streiką

Valdžia Bandys Ginčtį 
Sutaikyti .

Federalės valdžios Defense 
Mediation Eoard vakar pradė
jo svarstyti streiką 3-jose Chi
cagos mėsos įmonėse, kuris tę. 
siasi jau apie mėnuo laiko.

Taryba dės pastangas jį sku
biai likviduoti, nes paliestos 
dirbtuvės turi kontraktų 
statyti mėsą armijai.

17-ką Pašalino
Streikas kilo, kai firmos 

šalino 17 CIO narių po pirmes- 
nio streiko, kurį unijos centras 
paskelbė nelegaliu. Patyrę apie 
jų pašalinimą, kiti darbininkai 
metė darba.

Paliestos dirbtuvės yra Illi
nois Meat, Agar ir Brennan 
Packing.

pri-

pa-

Apiplėšė Gydytoją, 
Jo Ligone

Susirinko $65
Dr. Philip Rose, 5240 Sheri- 

dan Road, buvo pašauktas sku
biai atvykti ad. 6336 N. Maple- 
wood avenue, pas 78 metų ligo
nę Emma Strohe. Ji buvo ga
vusi širdies ataką.

Ties tuo ad. gydytoją užklu
po nežinomas piktadaris. At
ėmė $55. Vėliau atfemė $10 nuo 
ligonės sunaus, kuriuos jisai 
buvo paskyręs DrJ Rose užmo
kėti.

JACKSWIFT
, —i irt (■■i...*—......... m..............

’ COME D0WN TO THE LIBRARY 
EVERYBODY — AND SEE 
WHAT WE ’VE CAPTURED.

- >1 ’ iu

Šventė Amerikos 
“Atradėjo” Dieną

Pakėlė Atlyginimą 
Ūkininkams Už 
Pieną

Gaus $2.83 Už 100 Svarų
Fedęralės pieno»administraci

jos patvarkymu, ūkininkai, ku
rie pristato pieną Chicagos rin
kai, gaus už jį apie 1 centą 
daugiau, negu pirmiau. Už ge
riausios rųšies pieno 100 svarų 
pieninės mokės $2.83, už pi
giausios — $1.82.

Šį Sekmadienį “Teis 
Zurio Diena”

Atkelta Iš Rūgs. 28
“Teisėjo J. T. Zurio Diena” 

— piknikas, kuris turėjo įvykti 
rugsėjo 28 dieną, buvo atšauk
tas ir perkeltas į šį sekmadie
nį, spalių 12-tą, toj pačioj vie- 

i toj — Liberty Darže, prie 83- 
cios ir Willow Springs Road.

Praeitą dieną buvo šaltas ir 
lietingas oras, bet šiam sekma
dieniui oro biuras pranašauja 
giedrą. Jei pasitaikytų palankus 
oras, tai kaip Dem. Lygos Val
dyba, taip ir rengimo komisi
ja lauks tamstų, prisirengę 
kiekvieną atsilankiusį tinkamai 
pavaišinti. Bus geras orkestras 
šokiams.

Rengėjai.

Prie Vairo Buvo 
Geras Lakūnas -

Užvakar vakare iš Chicagos 
airporto pakilo britų bombone
šis, skrendantis į Kanadą. Ne
spėjus jam pakilti, vienas mo
toras sugedo ir iš jo pasipylė 
iepsnos. Nusigandę airporto 

apylinkės gyventojai manė, kad 
lėktuvas suduš, bet lakinas lai
mingai nusileido atgal, airpor- 
tan, ir motorą pataisius, kelio 
nę laimingai atliko į Detroitą, 
Mich., iš kur vėliau buvo 
vežtas Kanadon;

per •

Klinika Pagelbės
Darbus Atgauti

GrantGrant ligoninėj, 441
Place, vakar buvo atidaryta pla
stinės chirurgijos klinika tai
syti išvaizdą žmonių, kuriems 
veidai yra sužaloti arba išvaiz
da yra kitaip pažeista. Kliniką 
ves Dr. Wm. Lauten, Burling
ton gelžkelio chirurgas ir Lo- 
yola profesorius. Klinikos tiks
las yra pagelbėti tokiems žmo
nės pataisyti savo išvaizdą ir 
atgauti darbus, jei dėl 
dos juos prarado.

išvaiz-

Armija Paims : 
3,951 Per Lapkritį

Tiek Pat Per Gruodį
Armija praneša, kad per lap

kričio mėnesį draftuos 3,951 
vyrus iš Illinois valstijos, ir apie 
tiek per gruodį. Spalių 
šio kvota yra 7,405.

Kvotos paskutiniems 
mėnesiams sumažinamos, kad 
didesnis skaičius vyrų, regis
truotų armijon, galėtų praleisti 
Kalėdų šventes' namie.

mėne-

metų

W«S

NAUJIENŲ-ACME TeJephou-
Darbininkai ir nardytojai skubinasi iškelti iš kanalo sugriuvuų gelžkelio 

tiltą tięs Šaulį Stc Marie, Mich., kad laivai galėtų praeiti.

“Susipažinkime
Su Slibinu”
Trijų Dienų Iškilmės Kinijos 

Naudai
Chicagos kiniečių kvartale, 

prie 22-tros ir Wentworth avė. 
šįvakar prasideda trijų dienų 
iškilmės, vadinamos, “Susipa
žinkite su Slibinu”.

Iškilmių įdomybės bus didžiu
lis popierinis slibinas, taipgi vi
sokie kinietiški programai, pa
rodos, etc. Visas pelnas yra ski
riamas kare nukentėjusiems ki
niečiams šelpti.

Leis Aplankyti “Rotušę”
Per šias tris dienas, baigiant 

su sekmadieniu, bus galima ap
lankyti garsią “kiniečių rotušę” 
— On Leong rumus.

■ ' . . • ... i s ,

Jeigu žadate kur sustoti ki
ni etiškiems pietums ar vakarie
nei, tai rekomenduojam Tai- 
Dong restoraną, ant pietvaka
rinio kampo 22-tros ir Went- 
worth.

Po Prekinį Laivą 
Kasdieną

Su gruodžio mėnesiu didžiu
lių okeaninių prekinių laivų sta
tyba tięk įsismagins, kad šipz- 
jardžiai pastatys po vieną laivą 
kiekvieną dieną.

Taip vakar Chicagoj pareiškė 
J. F. Mclnnis, U.S. Maritime 
Commission. s

iKitais metais statybos nor
ma padidės iki 2 laivų kiekvie
ną dieną.

Armija Patinka 
A. P. Waitkui

Nori Laiškų \
Chicagietis Alfredas P. WaiG 

kus, 6405 South Kedzie avenue, 
rašo iš armijos, kad “kariškas 
gyvenimas labai patinka, taip
gi jam labai patinka laiškai iš 
Chicagos nuo draugų ir pažį
stamų”. Prašo rašyti.

Jisai dabar yra Ordnance 
Training Center, prie Aberdeen, 
Maine. ; k,

NAUJIENOS, Chicago, III.

SKUBA ATIDARYTI KANA LA AUTOMOBILIU 
NELAIMES• h- - - - -

Žuvo šie žmonės:
16 m. Robert Metzdorf

S. 3rd avenue, Maywood, 
River Road ir North;

16 m. Janis Bell, 110 South 
Damen avenue, automobiliui ap
virtus prie vieškelio 53 ir But- 
terfield Road, ir .

55 m. Julius Kolze, 18 South 
California avenue, prie Lake 
street ir vieškelio 53.

Suėmė Pašto
Vagilį Brighton
Parke
Vogė Laiškus 45th ir Fairfield 

Apylinkėje.
BRIGHTON PARK. — B.igh- 

tonparkiečiai, gyveną prie 45- 
tos ir Fairfield, per ilgą laiką 
skundėsi, kad iš jų pašto dėžu
čių dingsta laiškai.

Kai vakar apylinkėje pasiro
dė du įtartini jaunuoliai, poli
cijai buvo duota žinia. Tuojau 
atvyko du policistai iš New Ci
ty nuovados, iFTuame ties 4501 
S. Fairfield aVeihlė, abu vyru
kus suėmė. Bet vedant juos au
tomobiliu jie pasileido bėgti ir 
n ėr ė a r t i m ia tįsioj jelon.

Vienas pąjSprųko.
Vienam pasisekė pabėgti, bet 

antrasis pasidavė/ policištų pa
šautas į abi kojas. Jisai yra 
William MenellaV 19 metų am
žiaus, nuo 240' Wt ''24111 street. 
Antrojo pavardę atsisako išduo
ti. Areštą padarė p o l.cis t ai 
JSpencer Samuels ir John Gar- 
rig.

Menella dabar guli Bridwell

i

Išteisino 22, 
Apkaltinamus 
Apgavimu

Federalis teisėjas Igoe vakar 
išteisino 22 promoterius ir 
agentus, kurie buvo kaltinami 
viliojimu pinigų iš neatsargių 
investorių.

Jie siūlę jiems mašinas rie
šutus pardavinėtu žadėdami di
delius uždarbius. Tokių mašinų 
jie išpardavę už apie $800,000.

LIETUVIAI 
ARMIJOJE 

■■ '-‘‘H

Armija paima*-šiandien 
du ėhieagiečius -

John J. Koovales, 3421
62nd place' į

Felix R. Kirkilas, 6007 South 
$Iaplewood avenue.

šiuos

Wesb
/ -

2 Metai Kalėti 
Už Alkoholį

Pasi-Bet Džiaugiasi, Kad Gali 
likti Amerikoj.

Italijos pilietis Gabriel Barec- 
kia, neseniai buvo suimtas už 
operavimą samogono varyklos 
adr. 4530 N. Hermi tage avenue.

Federalis teisėjas Sullivan nu
teisė jį dviems metams kalėji
mo, bet Bareekia’i maldaujant, 
leido jam ir po bausmės pasi
likti Amerikoj. Pagal imigraci
jos įstatymus jisai turėjo būti

“Žaibų 
Paroda”

Field rūmuose, Chicagos elek
tros bendrovė Čommonwealth 
Edison surengė labai įdomią pa
rodą ir paskaitą apie žaibus. Su 
tam tikrų aparatų pagalba fir
mos technikai padarė įvairius 
dirbtinus žaibus ik aiškino jų 
reikšmę publikai. Paroda ir pa
skaita bus pakartota keliose vie
tose, kurias paskelbs vėliau. 
Įžanga paprastai nemokama.

Platak H and bąli 
Rungtynėse

vak.,Spalių ^15, 8 valandą
Midwest ^Athletic Kliubas ren 
gia handball rungtynes tarp lie
tuvio Platak ir Chicagos gais
rininkų čampiono. Abu sporti
ninkai savo uždarbį tame va
kare, ir Midwest Athletic kliu
bas to vakaro pelną aukauja 
Lithuanian National Reliei 
Fund’ui.

Traukinys Užmušė 
Berniuką

Danish-American ligoninėje 
vakar mirė 13 metų berniukas 
Fred H. Meyer Jr., 1401 Nortn 
A vers avenue. Jį mirtinai su
žeidė prekinis traukinys, po ku
rio ratais berniukas nukrito, 
bandydamas į jį įsikabinti “rai- 
dui”.

Traukinio ratai jam nukirto ną iš savo dvaro Albertoje, Ka- 
koją. nadoje.

Kiek Darbininkai, 
Tiek Kompanija

'Clipper Carloading Co., 
West Polk street, ragina 
darbininkus pirkti apsaugos bo
nus ir ženklus.

Kompanija paskelbė, kad kiek 
darbininkai investuos į bonus 
ir ženklus, lygiai tiek investuos 
ir ji pati. Sako, iš patriotinio 
ir finansinio atžvilgiu nėra ge
resnio investmento kaip 
gos bonai ir ženklai.

apsau-

Pakėlė Algas 
Lėktuvų Patar 
nautojams

West-Transcontinental and 
iki $115 algas 
slaugėms” — 

keleiviniuose

ern Air pakėlė 
^“skraidančioms 
patarnautojoms 
lėktuvuose.

Slaugės,- norinčios tarnauti 
lėktuvuose, visuomet gali gau
ti darbą, nes, kaip skundžiasi 
^iro linijos, vedybos labai reti
na jų eiles.

Nemuiluos 
Langų

bus 
vai-

Biznieriai visoj Chicagoj 
labai patenkinti, jeigu visi 
kai paseks pavyzdžiu mokinių 
keturiose Rogers Park mokyk- 
7ose. Jie prižadėjo, kad Hallo- 
ween naktį, spalių 31, neteps 
biznieriams langų muilu.

Tyrinėja Motinos 
Mirti

chi-11 dienų atgal 22 metų 
cagietė Grace Bruchman, 5766 
Giddings street, pagimdė kūdi
kį St. Joseph’s ligoninėje. Va
kar su kūdikiu sugrįžo namo, 
ir staigiai mirė. Koronerio 
tarai daro kūno skrodimą 
ties priežastį nustatyti.

dak- 
mir-

Minės Graikijos 
Karo Sukakti

Spalių 26-tą Ashland audito
rijoje įvyks iškilmės paminėti 
Graikįjos-Italijos karo sukak
tį. Kalbės Stoyan Pribichevich. 
žymus jugoslavų rašytojas. Iš
kilmes rengia Fight for 
dom komitetas. .

Free-

\VINDSORAI VĖL 
CHICAGOJE

Šįvakar Chicagoj e trumpai 
sustos Windsorai, buvęs Angli
jos karalius ir jo amerikiete 
žmona. Jie grįžta į Washingto-

• Policija suėmė 46 metų 
dentisto darbininką Roy Brown, 
už vogimą aukso skiriamo dan
tims, nuo savo samdytojo Dr. 
S. A. Tiechner, 3360 Montrose 
avenue.

• Už operavimą nebegalės ra- 
dio stoties arklių lenktynių re- 
zultatamfc perduoti, buvo suim
tas Hubert N. Price. 5516 So. 
Justin street. Jis aiškinasi ne
žinojęs, kad tai buvus nelegali 
stotis, ir 
samdytas

• Už girtuokliavimą parei
gų metu buvo prašalintas New 
City nuovados policistas Ed- 
war& Ruddy. Kitas policistas, • 
William Quigley, iš centralinės 
nuovados, irgi buvo pašalintas 
už nepildymą pareigų.

• Fox upėje, Kane apskrityj 
prigėrė 45 metų chicagietis John 
Fore, kuris pabėgo iš Elgino 
ligoninės proto ligoniams.

• Federaliai agentai turi su
ėmę 42 metų buvusią mokyto
ją, Caroline 
grąsinanČių 
Rooseveltui. 
pilno proto.

• Bepatroliuodamas North- 
western Yeast dirbtuvę, 1750 
N. Ashland avenue, staigiai mi
rė 58 metų sargas, Paul 
mann, 3721 Janssen st.

• Brookfield žvėryne 
Afrikos veislės bukanosis
ceras. Užaugę, rinocerai sveria 
apie 2,000 svarų.

• Nuo perdidelės dozos 
go miltelių mirė 42 metų 
kelio tarnautojas, Arthur 
ter, 1 W. Walton Place-

• Vakar Morrison viešbuty
je prasidėjo “bridge” (kortų lo
šimo) ekspertų turnyras už 
Amerikos čempionatą. Suvažią- 
vo geriausi “bridžo” lošikai iš 
visos Amerikos. Turnyras už
truks iki sekmadienio.

• Vedybų leidimą vakar iš
siėmė John Dungan Rigney, 
White Sox baseball komandos 
narys ir Dorothy Comiskey, ko
mandos savininko (mirusio) 
duktė, Dorothy Comiskey.

Burke, už rašymą 
laiškų prezidentui 
Sako, ji esanti ne

Leh-

gimė 
rino-

mie- 
gelž- 
Car-

Whitaker, Garsus 
Laikraštininkas 
Kalbės Chicagoj

Šį sekmadienį 3:30 po pietų, 
Mercy High rūmuose, 8100 Prai- 
rie avenue, kalbės John T. Whi- 
taker, garsus užsienio kores
pondentas tarnaująs dienraščiui 
Chicago Daily News.

Mirė Dainininkė
Helen Morgan

Pasikankinusi 9-ias dienas po 
pavojingos vidurių operacijos 
Henrotin ligoninėje, Chicagoj, 
mirė Helen Morgan, garsi po
puliarių dainų dainininkė. Ji 
buvo 41 metų amžiaus, gimusi 
Danvillėje, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
ka’i pačim Naujienos 

nnudinffoe.

Nors istorijos knygos atiduo 
da Amerikos atradimo kreditą 
Kristoforui Kolumbui, bet nor
vegų tauta su tuo.nesutinka

Norvegai tikrina, kad vienųo
liktam amžiuj Ameriką atrado 
jų tautos didvyris Leif Erik- 
son. Vakar Chicagos norvegai 
Šventė jo garbei paskirtą die
ną, ir Masonic salėje, 
Kedzie avė., surengė 
nes iškilmes.

2451 S 
patrioti-




