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SOVIETU KARIUOMENĖ TRAUKIASI NUO 
VIAZMOS IR ORIOLO KOVOS FRONTU

SEPTYNI VAIKAI ŽUVO AUTOBUSO NELAIMĖJ /

Vokiečių karo jėgos sunaikino dvi rusų 
armijas Azovo juros pakraščiuose

• MASKVA, Rusija, spalių 1‘J 
d. — Sovietų valdžia šiandien 
įsakė visoms moterims ir vai
kams apleisti Maskvą, skelbia 
oficialus pranešimas.

Viazmos ir Oriolo srityje rau: 
donoji armija traukiasi į nau
jas pozicijas, tvirtina sovietai.

Bešitraukdama povietų ka
riuomenė daro vokiečiams labai 
didelių nuostolių, nes vykusiai 
naikina vokiečių kariuomenę ir 
ginklus. Vien tiktai Viazmos 
srity žuvo 9,000 Hitlerio karei
vių. Ten pat tapo sunaikinti 72 
vokiški tankai, 222 kareivių ir 
karo medžiagos pilni autoniobi- Į ro pranešimas, 
liai ir 41 patranka.

Užsienio reikalų ministerijos 
valdininkas Lozovskis tvirtina, 
kad sovietų valdžia jau senai 
pradėjo Maskvos evakuaciją, 
bet dabartiniu mėtų įsakiusi pa
greitinti šias operacijas. Kas
dien mūšiai da?osi žymiai griež
tesni, frontas artėja, todėl ir 
įsakyta moterims išsikraustyti, 

Lozovskis t paneigė—vokiečiu 
paskeibtas žinias apie Tūlos pa
ėmimą. Tūloje dar randasi ru
sai, tvirtina Uozovskįs, ir pa-

stoja vokiečiams kelią. Vokie
čių pradėtas puolimas tęsiasi 
11 dienų, bet jie nepasiekė už
simoto tikslo, nesunaikino mar
šalo Timošenkos armijų.

Pietų fronte sovietų genero
las Charitonov, kurį vokiečiai 
sakėsi buvo apsupę, pastojo vo
kiečių kariuomenei kelią Azovo 
juros pakraščiuose.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 12 d. — Azovo juros pakraš
čiuose vokiečiams pavyko visiš
kai sunaikinti dvi sovietų ar
mijas ir paimti nelaisvėn 64,325 
belaisvius, skelbia vokiečių ka-

i

. į NAUJIENŲ-jJCME Telephuti.
Septyni vaikai žuvo ir daug sužeista šiam mokyklos autobusui Susidūrus su 

traukiniu ties Eads, Tenn. '
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JUSTAS PALECKIS PAMIŠO IR MIRĖ 
MASKVOS PSICHIATRINĖJ LIGONINĖJ
Švedų laikraštininkai šią žinią patyrė 
iš pačių sovietų diplomatų užsienyje

Visos sovietų kovos linijos 
yra keliamos į rytus ir vokie
čių kariuomenė visuose fron
tuose veržiasi Rusijos gilumon 
Vokiečių štabo pranešimas skel
bia, kad Azovo juros pakraš
čių mušis jau baigtas.

Sovietų maršalo Budiony i ė 
gos visiškai sumuštos ir vokie
čiai netrukus tikisi paimti tur
tingą Doneco baseiną. Azovo 
srityje vokiečiams pavyko paini-, 
ti ar sunaikinti 126 ' sovietu 
tankus ir 519 patrapkų.

GRENLANDIJOJ J. V. KARO LAIVYNAS 
RADO SLAPTĄ NACIU RADIJO STOTĮ

Stotį prižiūrėję gestapo agentai suimti, 
jie bus atiduoti Amerikos karo teismui
WASHINGTON, D. C., spa

lių 12 d. — Laivyno departa
mentas ,vakąf paskelbė, kad A-

Kitas naciu agen
—- tašKuboje
menkos karo-laivai,' patvųjįuo- 1 ? ____

Smarkios kovos To- 
bruko apylinkėse

STOCKHOLMAS, Švedija, spalių 12 d. — švedų laikraU.’s 
“Stockholms Tidningen” vakar paskelbė žinią, kad Justas Pa
leckis, buvęs sovietų armijos okupuotos Lietuvos prezidentas, 
mirė Maskvos prichiatrinėje ligoninėje.

Švedų laikraštininkai šias žinias gavo iš labai patikimų so
vietiškų diplomatnių šaltinių ir mano, kad jos atatinka tikre- 
nybę. ’ ■. -Mi.

Tvirtinama, kad Justas Paleckis jau ir okupacijos laikais 
rodė pamišimo žymių, bet viską kontroliuojanti GPU sugebė
jo laiku visą reikalą paslėpti nuo žmonių ir įsakė pačiam Pa
leckiui gydytis. 1

Paleckio nervai visiškai išįro, kai GPU agentai jį, k^rtu 
su kitais Maskvai dirbančiais komisarais, išvežė Rusijos gilu
mom Pakeliuje į Maskvą prie Paleckio GFU pastatė stiprią sar
gybą, o kai buvo atvežtas į Rusijos sostinę, tuojau buvo nu
gabentai į psichiatrinę ligoninę, kur ir mirė.

* 9 \

NACIU LYDERIAI NESUTARIA, AUGA 
NEPASITENKINIMAS VISAM KRAŠTE

darni Grenlandijos; pakraščiuo
se, surado slaptą siunčiamąją 
nacių radijo stotį.

Geštapo agentai iš Grenlan- įsitaisęs slaptą,siunčiamą radi-

HAVANA, Kuba;* spalių J2 
d:— Policija suėmė nacių agen
tą Rodolfo Stohl, kuris buvo

ROMA, Italija, spalių 12 d. 
— Praeitą naktį prasidėjo la
bai sinaf’kios kovos Tobruko 
apylinkėse su puolančiais bri
tais, skelbia italų karo prane
šimas.

Vokiečiai su italais padarė 
kelis stipresųius užpuolimus 
ir pąfpiė kęĮja^s pozicijas prie 
'bati&s' TpbM'ko. 1

Britai norėjo išstumti italus 
nuo užimtų pozicijų, bet jų 
artilerija ir tankai buvo bejė-

Britai rengiasi pulti į Vokiečiai nekalba 
per Kaunąkontinentą

Himmleris yra stipriausiu nacių žmogumi, 
jo prisibijo net patys nacių ministeriai

dijos informuodavo vokiečių 
karo vadovybę^ apie cro pakai
tas ir kitus karo reikalus lie
čiančius dalykus.

Amerikos laivynas sunaįkino 
nacių stotį ir suėmė geštapo 
agentus. '

WASHINGTON, D. C., spa
lių 12 d. — Užsienio departa
mentas gavo informacijų apia 
vidaus padėtį Vokietijoje.

Atėjusios žinios rodo , kad 
aukščiausieji nacių partijos ly
deriai nesusitaria tarpusavyje. 
Pačių vokiečių nepasitenkini
mas visame krašte labai auga, 
nes nesimato karo pabaigos.

Visi nacių lyderiai bijo Him- 
mlerio, nes jis skaitosi stip
riausiu nacių žmogumi- visoje 
Vokietijoje.

Iki šiam metui japonai bijo
jo sovietų karo jėgų, bet nacių 
laimėjimai sovietų frontuose 
stiprina japonų pozicijas. Fron
tų atbalsiai jaučiasi ir japonų 
derybose su amerikiečiais.

Nacių ekspedicijoj 
buvo norvegų

jo stotį.
Stohl buvo susiradęs 

visai netoli Jungtinių Valstybių 
karo bazių Guatanamo srityje. 
Stohl suimtas ir atiduotaškteis 
mo organams. <■. '

Stohl yra vokiečių karino 
menės karininkas ir radijo in
žinierius, 
nacių a
Domingo Gordin.

vietų

Stoki dirbo su kitu 
ntu, kuris vadinasi

gi a i,.

Japonų laivai plauks 
Amerikon

_---------- LISABONAS, Portugalija.
LONDONAS, spalių 12 d.— spalių 12 d. — Prieš kelias sa 

Britų karo vadovybė .moko ka-.vaites per Kauno radiją progra- 
reivius užpuolimo ir išlipimo'— 1 ! ---- - ....
operacijoms įvairiose apliiiky-j.betuvių kalbomis, 
bėse.
, Manoma, kad britų karo va
dovybė rengiasi karo operaci
joms Europos kontinente. Bri
tai padarė atranką jaunų, drą
sių ir pavojingiems užpuoli
mo veiksmams tinkamu vyrų.

Pats Anglijos karalius 
spektavo šitaip paruoštus 
glų kareivius.

ma buvo skelbiama vokiečių ir

m- 
an-

Tačiau jau kuris laikas, kaip 
vokiškas pranešėjas iš Ka<no 
radijo stoties jau nebegirdimas.

Vieni mano, kad vokiečiai ne
beturi pakankamo žmonių skai
čiaus visoms ra lijo stotims, g 
antri sako, kad vokiečiai p:r 
Kauno stoti leis kalbėti tiktai 
lietuviškai.

Ribbentropas pateko 
nemalonėn

spa-WASHINGTON, D. C., 
lių 12 d.—Atėjusios žinios sa
ko, kad net pats Ribbentrop, 
nacių užsienio minkteįis, pate
ko Hitlerio nemalonėn.

Himmlerio agentai išaiškino, 
kad Ribbentrop susirašinėjo su 
grąfu Ciano dėl separatinės Ita
lijos taikos visai nieko nepra- 
nešdamas fiureriui.

Goeringas tarėsi su kai ku
riais karininkais dėl Hitlerio at
statymo, užtat jis irgi nemalo
nėj.

Goeringas Italijoj 
tvarko lėktuvus

LONDONAS, spalių 12 d. -- 
Britų laikraščių korespondentai 
patyrė, kad nacių maršalas 
Goering dabartiniu metu ran
dasi mažame italų mieste Ra- 
pallo.

.Tvirtinama, kad jis grupuoja 
ir tvarko transpoto lėktuvus ir 
sklandytuvus dideliems kariuo
menės vienetams transportuoti.

Goering rengia kariuomenę 
Egyptui užpulti. Goeringas gru
puoja lėktuvus iš Italijos, Ru
munijos ir Prancūzijos.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 12 d. — Laivyno departa
mentas paskelbė, kad Grenlan
dijoj įrengtą vokiečių radijo 
stotį prižiūrėję geštapo agentai 
ir atplaukusieji norvegai.

Amerikos karo laivas surado 
Grenlandijos pakraščiuose lai
vą, kurį nutarė patikrinti.

Laive rado daug norvegų j ju
rininkų, kurie papasakojo, kad^ 
jie atvyko radijo stoties prižiū
rėti. Vėliau ,J. V. jurininkai 
kranteli! rado stotį. *

AFL remia Roose- 
velto politiką

Nacių stotis tapo 
sunaikinta

SEATTLE, Wash., spalių 
12 d.—AFL konvencijos re

voliucijų komitetas jau priė
mė rczo’iticiją, > kurioj e AFL 
pasižada remti prezidento 
Roosevelto užsienio poli ikąr

Narių tarpę vyrauja įsitiki
nimas, jog ateinantį pirma
dienį'ar antradienį konvenci
ja priims pasiūlytą rezoliu
ciją. a* i '

. j

Užnuodyti čekų laik 
raštininkai

BERLYNAS, spalių 12 d. — 
Čekų laikraščio česke Slovo 
redaktorius Kari Laznovsky 
tapo užnuodytas ir mirė. Už
nuodyti ir kiti čekų laikrašti-

Bloseia Amerikos -lninkai- kurie bendradarbiau- T ° .. i , . ’ja'su vokiečiu jėgomis.Japonijos santykiai Vokiečiai skelbia, kad vie
nas čeku politikierius pasi- 

WA$HINGTON, D. C.t spalių kvietė laikraštininkus <užkan- 
12 d.-—Senato užąienia komiai- džiaufi ir ten juo^ nunuodijo. 

Geštapo veda 'labai griežtą 
tardymų, nes Laznovsky buvo 
didelis nacių draugas. <<

WASHINGTON, D. Cspa
lių 12 d. Grenlandijoj suras
ta siunčiamoji nacių stotis ta
po sunaikinta, o ją aptarnavu
sieji asmenys areštuoti.

Visi suimtieji vežami į Jung
tines Valstybes, kur jie bus 
smulkiai ištardyti ir aliduo'i 
karo teismui.

J Jungtines Valstybes siun
čiamas ir mažas laivūs,, kuris 
aptarnavo nacių pastatytą sto
tį. Šis incidentas turės labai 
svarbių politinių pasekmių.

;j

jos nariai smarkiai susirūpinę 
santykiais su Japonija.

Jeigu vokiečiams pavyks su
mušti sovietų karo jėgas, japo
nai gali pradėti šiauštis, sako 
senatoriai. C

— Paryžiuje vokiečiai nužu 
dė dar du prancūzus, i •

ORAS
* Debesuotas ir šiltesnis, vaka.-' 

re lis.
Saulė teka

— 6:14.
6:59; leidžiasi
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TOKIt), Japonija, spalių 12 
d.—Japonų valdžios atstovai 
šiandien pareiškė, kad japonai 
našius tris keleivinius laivus 
i Amerikos vandenis.

šiuo reikalu japonai susita
rė su Amerikos ambasado
rium Grew ir spalių 15 dieną 
išplauks pirmas japonų laivas. 
Manoma, kad laikui bėgant 
pavyks susitarti su Amerika ir 
dėl kitų reikalų.

“{šaldžius” japonų turtus 
Amerikoje, sustojo laivų plau
kiojimas, bet tikimasi jis at
gaivinti.

Norvegai susprogdi
no račių traukini
STOCKHOLMAS, Švedija, 

spalių 12 d. — Norvegai pa
leido kelias bombas ir susprog
dino traukinį, kuriame važia
vo 500 nacių agentų ir Quis-

Mysen s’otyje didelis norve
gų būrys latikė atvažiuojanč’ų 
kuriuos labai smarkiai apniu-

>— Iš Graikijos Lisabonan 
atvažiavę užsieniečiai tvirtina, 
kad pačioje Graikijoje susirė
mimai tarp vokiečių ir italų ka 
reiyių esti dažnesni, negu tarp 
graikų ir vokiečių.

Vokiečių karo valdžia ren
giasi uždėti didelę bausmę vi
sam Mysen miesteliui.

Laukiama pašto 
\įš Lietuvos

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 12 d. — Berlyne išaiškinta, 
kad Vokietijos miestus pasie
kia iš Lietuvos paleisti laiškai.

Emigrantai bando siųsti laiš
kus iš Vokietijos į Lietuvą, ta
čiau vokiečių pašto tarnautojai 
atsisakė priimti Lietuvon siun
čiamus laiškus.

Aiškinama, kad iš Lietuvos 
negalima siųsti laiškų i jokią 
Jutą valstybę. Dedamos pastan
gos sutvarkyti Lietuvos pašto 
reikalus. ■ -• •

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Paskutinis Maskvos pranešimas sako, kad sovietų karo 

:ėgoš pasitraukė iš Briansko, kur vokiečiams dairomi dideli nuo
stoliai.

— Tarp Maskvos ir Viazmos,. aut vieškelio ir vieškelio pa
kraščiuose, vyksta didžiausias tauku mūšis visoje pasaulio is
torijoj. šiame fronte rusams pavykę atsiimti nuo vokiečių du 
miestelius.

— Falf River, Mass., gaisro metu sudegė kauČuko ir įvai
rių išdirbinių už 13 milijonų dolerių. • . r

— Texas policija pagavo piktadarį, kuris nušovė pagarsė
jusią golfo loŠikę Marion Miley. Thęmas Penney tvirtina, kad 
jis norėjęs tiktai pasipelnyti. x

— Buvęs Panamos prezidentas Arias keleiviniu laivu šian
dien išplaukė iš HhVknos j Fanamą, kua* rengiasi ramiai gy
venti.

— Argentinos kabinetas svarsto nacių ambasadoriaus iš - 
vyjimo klausimą;

v Vokiečiai pripažįsta,> kad centro fronte rusai bandė kon- 
traatakuoti ir padarė nuostolių voįlffėČiams.

— Nacių tfiinistėris Funk paskelbė, kaį Rusijos teritorijos
traatakuoti ir padarė nuostolių vokiečiams.
» J

bus įskaitytos į naująją Europos fyprką.
• v ' ' ' ... ■■■ ■ ■' '.r-A. ,
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Bulgarai paneigia 
mobilizaciją

ANKARA, Turkija, spalių 12 
d. — Telefonu bulgarai infor
muoja, kad gandai buk bulgarų 
valdžia paskelbė visuo'i~ą mo
bilizaciją neatatinka tikrenybę. 
. šie gandai kilo dėlto, kad 
bulgarų telefonų susisiekimas 
buvo nutrauktas su Turkija.

Bulgarai atsisakė paaiškinti 
kuriam galui jie nutraukė su
sisiekimą su Turkija.

— Argentinos prezidentas de
kretu šiandien paleido Buenos 
Aires miesto savivaldybę.

— Petaino policija areštavo 
Eduoard Barthe, stambiausią 
Prancūzijos vyno pirklį.

— Britų aviaciia smarkiai 
’ omtfardavo Olandijos, Belgijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos pa
kraščių uostus. ’

' — Vokiečių komisaras užda
re katalikiškas Olandijos dar
bininkų unijas.

Panevėžio miškuose 
rasti lavonai

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 12 d. — Sovietų-vokie- 
čių karo pradžioje bolševikų 
gaujos gaudė apylinkės gyven
tojus, vedė į miškus ir šaudė. 
Kai kuriuos prieš mirtį smar
kiai kankino.

Panevėžio miškuose rasti ir 
Itpažinti 32 nužudytųjų lavonai. 
Užmuštųjų tarpe yra gydytoju 
ir mokytojų.

— Vokiečiai rengiasi statyti 
Ispanijoj automobilių fabrikus, 
kurie pagamins 6,000 automo
bilių į metus.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo (P00 
vai. ryto iki 1:00 vak popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

it
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Kuzma was a little on the 
side in his early effort. Būt 
the day was done the large 
man had pulled 
sufficiently to

Onejby one”
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Germaūš Issue N e ws paper For

The Baltic States. <
The German regime of occupa- 

tion has started to publish a Ger
man daily in Riga: “Deutsche Zei- 
tung im Ostland” for propaganda 
purpos.es in the territories of Lith
uania, Latvia, Estonia and, per
haps, White Russia.

In the first issue of this news- 
paper, the new occupants accused 
the former Presidents of independ- 
ent Lithi/ania, Latvia and Estonia: 
Antanas Smetona, Karlis Ulmanis 
and Konstantin Paets, respectively, 
and their governments for their 
“pro-British policies which finally 
led to the enslavement of their 
countries by the bolsheviki.”

In this eonneetion, it should be 
remembered that Great Ėritain 
in her negotiations with the Šoviet 
Government in 1939 stood firmly 
against the enslavement of the 
Baltic States and even after the 
Soviet occupation of these count
ries, she, as well as the United 
States, were opposed to this grab 
and refused to recognize it, whereas 
Germany not only consented, būt 
was indireetly responsible for the 
.Soviet invasion of 
States.

Germany was the 
cognize this latest

as is commonly ob- 
forms of radicalism 
among the working 
mušt remember that 
of hired vvorkers in 
very small.
statistics reveal only

sire for a fopt of Rušsian soil. Yet 
he stabbed that friend in the back 
— when it suiied his pųrpose. to 
do so. z . li

Why?
The answėr to that ųuestion 

Prime Minister Churchill gavę ih 
his reccnt wprid-wfde broadeast: 
“lt is the deckired object of turn- 
ing his whole force upon the Bri
tish island,” saįd the great English 
statesman. “And if he could succeed 
in beatirtg'ithė life and strength out 
of 'us .then is tffe .inomeht when 
he will settle his Aiccount —

PROPHET QUEEN

the Baltic

first to re- 
Soviet grab 

which bolshevik propaganda des- 
cribed as an act of self-determiria- 
tion on the part of the Baltic 
peoples to join the U.S.S.R. To 
this the British press retorted:

The unhappy Baltic States made 
no such decision, they wanted to 
go on being independent.’ They 
were annexed by Moscow, jbjt^s 
wickddly as Berljn, has- fU)pexed 
its neighbors. (The Tablet/ Lon- 
don, England, No. 5272, June 14, 
1941).

In 1940, Germany concluded a 
commercial agreement with the 
Soviets in direct violation of her 
commercial treaty with Lithuania. 
She forcėd the elosing of the Lith
uanian Legations in Berlin ahd 
Paris and turned these premises 
over to the Soviets.

When Lithuanian insurgents re- 
leased their two capitals, Vilnius 
and Kaunas, from the Soviet grip 
and proclamed the restoration of 
Lithuanian independence, 
Germany and 
that repressed 
tions.

—------ I ■
t nia iy a country of small farm 
owners Who do' not -care about 
uommunism and * especially dislike 
Brutai bolshevisrti, the Russian 
variety. 
served, 
thrlve 
classes,
the number 
Lithuania is 

• The 1940 
27,771 workers in 1225' industrial1
establishments and 120,000 hired 
farm workers. This totai of apro- 
ximately 150,000 workers constitu- 
tes only 5 percent of the tbtal, 
populafion. And it cannot be said 
that there were many even in this 
group who believed in commu
nism.

Bolshevism has always been for- 
eign to the spir-it of Lithuania. 
This export item of Russia was 
planted in Lithuania by Soviet 
bayonets in 1919and ih 1940; Both 
times it failed to thrlve. When 
the bolsheviks invaded Lithuania 
in 1940, they could not find among 
the Lithuanians a sufficient num
ber of men and tfomen to vfill 
even the important posts of com- 
missars. The revolt of June 23, 
1941, against the Soviet* rule also 
does ‘not indicate any love for the 
Soviet system. (THE END)

f — and 
it is already ,a long ohe — with 
the people of the United States 
and generally with the Wes<ern Hb- 
misphere. ‘One by onė’ -r- there is 
the process, there is the simple, dis-, 
mal plan which Jiias served' Hitler 
so wčll. lt needs būt the one finai 
successlul application to make him 
master of the workl.” '■

yes, that is H it- 
er’s melhod. When he telis us that 

he haa not the slightest hostile in-- 
tention against our coun.ry, he is 
merely feeding us the šame taffy 
that he has heretofore fed >to every 
C|Ountry that he was about to con-' 
auer. “Onez by one” — our ium

it was 
not Great Britain 
Lithuanian aspira-

of Small Nations.
News” on July 27th

GIRL OF THE 1900’s: Enhan- 
cing the simple shirtwaist and 
skirt of the early 1990’s which 
provide the period * background 
of events in “The Little Foxes,” 
Teresa Wright presents a con- 
vincing aspect of artless maid- 
enhood, ideal for her rolė in the 
Samuel Goldwyn prtfdu c t i o n 
štarring Bette Davis,.. opened 
Saturday, at the Palace Theatre, 
Randolph, near La Šalie

The World at a Glance

quer. “One; by one 
is next after Britain. If Britain 
falls,> then the pazis will pounce 
upon us.

Shall we šit and wait our (urn? 
Shall we bare o.iir throat to the 
nazi knife after it has severed Bri- 
tain’s jugular vein as it has already 
eut the throats of ■ so many Eu- 
ropean countries? Or shall wc get 
into the struggle with both feet, 
get in'.o a “shootirig war” and help 
sm^h forever th'ėį$. hazi inonst.er 
\vhTle both Russi^»and Britain arė 
battling so valiantly?

If we are not fpols or cowards, 
we xvill strike Hitler now with 
both fists. -7;•.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MISS BARBARA WEAR of St. 
Louis,, Mo. chosen queen by the 
“Veiled Prophef’ to reign over 
annual St. Louis festival.

course of instruction. Consisting 
of 140 hours of training, this cour
se includes instruction in mathe- 
maties, theory of flight, airplane 
engines, maps and air navigation, 
meteorology, and the operatįon, 
maintenance and repair of airpla- 
nes. In order to complete the 
ground training, cadets will re- 
main at the school for the entire 
10-week course. • I

By JAMES S. KEARNS.
Michigan’s football team was la- 

boring' under a 7-4 deficit against 
Michigan State when Gary’s new- 
est gift to the Wolvėrinės—Tho- 
mas Kuzma—was tossed into action.

It is (not possible to sėt down that 
this new Tom from Gary—the oth
er one was Harmon—immediately 
became a bąli of f irę on the grid- 
iron •tmd' carried the Maize and 
Blue to vietory. The fact is that 
Master 
erratic 
before 
young 
gether 
warning that he will 
football for Michigan.

Another Harmon? Probably not. 
Nobody expects to see another Har
mon any more than one expects 
to see another Grange, another 
Heston or four more Horsemen. 
The originals were one-eopy jobs, 
and, while there v^ll be others 
who compafe, they won’t duplicate 
the the pattem exactly.

So Kuzma’s chance to greatness 
lies in the direction of being the 
first Kuzma and not a second Har
mon. And in that line the new Tom 
may get

More
along at a fast rate.
Durablc than Nelson.

Dr. E. G. Punkay
ONE BY ONE

the vvorking of Hit- 
one” niethod, so ‘.hat 
sleep until our 'tuin

of which were necessarily shorti 
feince Thomas was booting for the 
sidelines from elose in, putting 
two kicka on the 10-yard line and 
one’ on the 15. '

’ ♦ * • ’■

. <■ ’ Bigger than Tom..
In passing, Kuzma looked as if 

he needs to lose his shot-putting 
form, though nervousness might 
-easily ha^e dccounted for his un- 
derthrowing targetS badly after he 
got into action the first time.

Where he looked good was in 
his. sheer power. Not a confident 
ballhandler, the young man, nev-

I ertheles, bulled his way for some 
I yardage on 20 of the 21 times he 
tried. Often it was on strength 
alone, since he lošt the patterh of 
his play more than once and found 
himself surrounded by tacklers 
with no blocking to help him. He 
never landed on his back—jam- 
ming always for the extra yard 
with a ferocity that was‘ reminis- 
cent of the first Tom’s doings.

Kuzma moved rapidly into Mich
igan’s baękfield pieture a weLk be
fore the State game, when he re- 
turned a punt 40 yards for a score 
in an 
ed it 
while

The
is bigger than his predecessor, Har
mon, weighing 202 and standing 6 
feet 2 inches. Twice, while playing 
for Emerson High in Gary, he was 
named All-Indiana pre.p fullback.

Then, as now, power was his 
chief asset.

He needs polish and experience. 
He needs to pass better and to 
kiek farther. He needs to star fast- 
er on his running plays.
• Būt you can’t overlook hiš power. 
His tearpmates alr^ady recognize it, 
for twice lašt Saturday, when the 
Wolverines had fourth down and 
almost two yards to go for a touch- 
down;J the'4tid they looked to m 
the člutch wAs Kuzma. And Thonv- 
as lLį^de/(^()^ęth Jįmęs. . ,

intrasquad game and follovv- 
up with two more 
passing for štili another.
new Tom is 19 years old. He

scores i

first place, he is durable>

made five nice runs 
a totai of 62 yards, 
had to be removed 
155-pound 

the 
other

his
stąnd

on the
21 times for

had refused even to permit^military 
staff conversations. To cra< sį^n^ght 
displease Hitler. Būt tn^^iriut” 
Holland and Belgium had bėčii' rit- 
tacked by the nazis in spite of the 
nop-aggression paets, those two 
couiltries begged France and Bri
tain foh military aid. And they gavo 
i1, much to their own detriment. 
For the swift dcfeat of France rc- 
sulted (lireetly from her sending 
her armies into Belgium instead of 
awaiting the Germans on the for-

France 
British' 

stood' 
night-

turnec

severa) boys 
they fought- 
not have a 
he can take

doomed no 
the war?” The 
“Yes, they are 

Russo-German 
isolated eonfliet

The Future
The “Detroit 

printed an artiele, by Philip A. 
Adler under the title “Little inde- 
pendents need a superstate. Lith- 
uania and other nations threatened 
by agressions are doomed unless 
self-ddtermination is guaranteed.”

In his artiele, Mr. Adler raises 
the question of vvhether a small 
nation likę Lithuania and a long 
list of others could “exist” along- 
side colossi likę Russia and Ger
many? Is the principle of nation- 
al self-determination 
m.atter who wins 
author’s answer is 
doomed,” if the 
war would be an
between those two statės.

*But since the outeome of the 
eonfliet depends on the help of 
Great Britain and the United 
States, there is much hope for the 
little statės. The author sees the 
League. of Nations, based on Pre- 
sident Wilson’s fourteen points of 
self-determination, as their salva- 
tion.

Small nations expect that in the 
future the League of Nations will 
work more effectively to safe- 
guard their rights from the abu- 
ses of their stronger neighbors. 
The Vilna littigation stands as a 
reminder of that.

Mr. Adler’s artiele is an excel- 
lent answer to those who regard 
with pessimism the future of th'e 
small nations. However, we cart- 
not agree with Mr. Adler. when ih 
the šame artiele he expresses his 
belief that perhaps not 5 būt 50% 
of the Lithua’nian population faV- 
ored the soviet regime. We disag- 
ree for the following reasons:;
Sovietism Unpopular In Lithuania.

Communism in Lithuania, nre- 
domitantly Catholic and agrfcul- 
tural, was never popular. Lithua- •

i One by one—that is Hitler’s sim- 
pie ‘ plati ’ fw cori^\iėiAhg hl^’ vid
ums piecemeal and finally making- 
himself master of > thę,. \vorld.. 
by one is merely a new name for 
“divide and conqųer”, a method1 as 
old as eonfliets betvveen nations. 
This method, of course, assumed 
tha>the prospective vietims are too 
short-sighted, to combine for their 
own preservation before Hitler can 
pirk them off one by one.

Since /.here is štili mueh con- 
l'usion among us Americans about 

•the sėrious nazi threat, let us re- 
view briefly 
ler’s “one by 
we may not 
has come. /

In dividing to co.n<[Uer his intend- 
ed vietims singly, Hitler luUs the 
fears of the frięnds of the imme- 
diate vietini. ()ther\Vise, they would 
ūse dheir common sense to combine 
against hirn and defėat hirti. His 
process is essentially likę that of 
a man trying to whip 
of high school age. ff 
toge.her, he would 
chance. Būt so long as
them one at a time, he can vvhip 
them all.

When Hitler intended to swallow 
Austrla, he assured Poland and 
Czechpslovakia, France and England 
that he had not the slighlest in- 
tention of taking any more Europ- 
dan territory. ()h; no; he would 
never. . hink of touthing the soil 
if Poland • or Czechoslovak’a, Būt 
with Austria in his capacicus sto- 
rpach, he began to work on the 
Sudbt’en regions of Czechoslovakia. 
first, hovvcver, he lulled thč' fears 
of Poland by promising her T«j- 
scen, a tiny Polish community 1h 
the Czech statė.'

Next came Pbtand iteelf, whos,ė 
erritorial intbgrity both France and 

Britain had guaranteed. To save 
Poland from Hitler’s gullet, Russia 
was ncedėd in the anti-r.azi block. 
Būt many influential French, Brl- 
jjsh, and Poles then preferrt’d th 
nazis to the Hussians. And Stalių 
"oncluded he could serve Russia’“ 
nteres|s better by a non-ag;;rcs. i 

pact w) h Germany. I i a m nf’ 
Poland was sinashcd,- the caster
front was gone, and Hitler was fi.< b į 
to turn his- milltary machine wev • 
ward.

In the spring of 19*10 Denma 1 
and N’orway fell, bolh of who:r 
had believed Hitlerį promise tha4 
he would never a tack them. Tnei: 
followed Holland and Belgium
Trusting in their non-aggressibn 
paets wlth der Fuehi’ėr, those two 
countries had refused to throw in 
their lot with France and' ^riCain.,*

tifield|i French frontier. When 
,fell a nionth later, only the 
CommonNvealth of Na'.ions 
actively' betvveen the nazi 
mare and civiližation.

Hitler and his gang then
to centrai and southNVestern Europe. 
“One by one” he grabbed Hungaiy, 
Roumania, and Bulgarių without 
war„ and Jugoslavia- and Greece 
after a brief būt brave resistance. 
Those nations liko Hitler’s previous 
vietims had failed to unito against 
him. So they fell t— one by one.

With them in the bag, the nazis: 
stryck Nvithout warning and with-1 
out the i 
their announčed friend 
Russia; For Hitler had said Russia 
was his friend. Tie had proclaimed 
that he had not the slightes’t de-

Army Aviai. Cadets 
May Get Credit For 
Previous Trąining , 
Nėed Sixi^^if<$|^ to Giaduate. 

.
A change in regulations now 

permits Army Air Corps aviation 
cadets to receivę credit for prior 
flight training, according to an 
announcement by, *the War De
partment. Cadets may, within the 
discretion of the Air Corps su- 
peryisor at the schools, be credit- 
ed with flying time u.p to a maxi- 
muip of 30 hours. Sixty hours of 
flight training is requisite for gra- 
duation. This change will enable 
the War Department to take ad- 
vantage of the 
Training
credits for previous flying expc<- 
rience.

It will also lighten the burden1 
on insttuctorš and planes. The 
flying time alloW.ance for pre
vious experience Will be based on 
the individual proficiency of thę 

; student, as determined by the 
■ supervisor. , •

i Civilian Pilot 
Program by allowing

slightest provacation
Soviet

Mušt Tuke Ground Course.
Aviation cadets who recei^ve 

partial or maximum credit for fly- 
ing proficiency will, however, 
complete the full ,required ground

Learn to Dance, Meet
New Friends And

» • ‘ } v

Have a Fine Time
■—•Alj' Gratis to Men in Uniform.—

S'oldiers, sailors, marines, and 
all Service men in uniform will be 
admitted free of charge to the eigh- 
teen high school Sočiai Centers 
when they are reopened for dance 
instruction and dancihg for young 
peo.ple from 16 to 25 at a speciaj 
Hallovve’en party on Friday, Oct
ober 31, according to an announce- 
ment made today by Superintend- 
ent of Schools. William H. Johnson.

chassis 
rough going. 
hand, lugged 

71 yards, and 
štili bulling 

for

In the 
where Davey Nelson, his chief rival 
for the left half job at Michigan, 
is not. Davey 
Saturday for 
būt twice he 
because 
couldn’t 
Kuzma, 
the bąli
at the finish he was 
his way off State’s left tackle 
a six-yard gain.

On the liability side—for 
pur.poses of this estimate after 
qompetitive showing — Kuzma 
weak on kicking and passing.
least, he averaged a seant 24 yards 
an his ' fivėt ptints^Satdr’dąy, three 

VISIT TO ŪfTLELITHUANIA H1GHLIGHT

the
one

is
At

f j

OF WEEK’S WPA TOUR
“Chicago Tours For Chicagoans” Weck of 

' October 19-25,1941.

!

M
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SULAIKYTI APKLAUSINĖJIMUI

B®

naUJIENŲ-ACME teleohou
Leo Gaddis (kairėj)’ ir Tom P'enny, suareštuoti už 

automobilio vogimą Fortli Worth, Tex., taip pat tardo
mi aį>ie iMarion Miley, žinomosios gblfistes, nužudymą.

AU Ballroom Steps.
The boys in- Service are cordially 

invited to learn the latest ballroom' 
dancė steps at the centers where 
competent young women dance in- 
structors will teach the rumba, 
Samba, tango, Cuban Son, waltz, 
fox trot, one-step, and sočiai mix- 
ers. The beginners class is held 
from 7:00 to 7:45 P. M., while the 
advanced
to 8:30 P. M.

After the class instruction, 
“Spooks Stomp” 
'swing when a 
band will play 
dancing period 
until midnight.

Sponsored

class is held from

will 
five 
for 

from

7:45

the 
fullget into 

A.piecev union 
the general 
8:30 P. M.

By B. of E.
to

and stunts' will be 
evening. Each guest 
the center will be 
an individual fcrt-

sponsored by the 
of Education, and

October 31*
December 5

Guests may wear costumes 
these Hallowe’en parties and spe- 
cial cntertainment in the form of 
group sįnging 
features of the 
-upon entering 
provided with 
une. 1

The centers, 
Chicago Board
under. the .personai supervision of 
Ernestine L. Badt, will be open s x 
Friday nights during the fall seą- 
son. The dates are: 
November 7, 14, 28;
and 12.

The Sočiai Centers are- located 
in all *parts of the city and are as 
follows: Amundsen, 5110 Nortb 
Damen- Avenue; Austin, 231 Nortb 
Pine Avenue; Bowen, 2710 East 
89th Street; Crane, 2£45 West Jack- 
son Boulevard; Farragut, 2345 So. 
Christiana Avenue; Hyde Park; 
6220 Stony Island Avenue; Kelly, 
4136 South California Avenue; Kel- 
vyn Park, 4343 Wrightwocd Ave
nue; Lane, 2501 West Add’son St.; 
Lindblom, 0130 South Wolcott Ave
nue; Medįll, 1326 West Fourteenth 
Placze; Parker, 6800 South ,Stewart 
Avenue; Phillips, 244 East Persh- 
ing Road; Steinmetz, 3030 North 
Mobile Avenue; Taft, 5625 North 
Natoma Avenue; Tilden, 4747 So. 
Union Avenue; Waller, 2007 Orch- 
ard Street; Wells, 946 North Ash
land Avenue.

Little Lithuania \vill be visited 
on Frfday evening, October 24, by 
the W.P.A. Free Chicago Tours, > 
and a number of new features will 
be presented. Prof. Kazys Pakštas, 
geographer and historian from.I 
Kaunas University in Lithuania 
and director of the Lithuanian 
Cultural Institute, will speak. Lith
uanian musical and dramatic groups 
directed by Mr. Anthony Pocius 
and Mr. Paul Saltimieras are to 
be seen by the tour group at Mark 
White Square. Tours of the week 
include:

Sunday, October 19: “Old Houses 
on Lake Shore Drive”. Tour Chi- 
cago’s lake front, the Water Tower 
to Lincoln Park. Hear about the 
homes of famous Chicagoans of 
the past. Meet at Water Tower, 812 
North Michigan Avenue at 3 p. m.

Tuesday, October 21. “A Modern 
Dairy”. Hear how dairy produets 
are processed and made ready for 
distribution. Meet at 130 W. Gar- 
field Blvd. at 2:30 p.m.

VVednesday, October 22. “Board 
of Health”. Visit the headąuarters 
of the municipal Health Depart
ment. Meet at 54 W. Hubbard St. 
at 2:30 ,p. m.

VVednesday, October 22. “Chicago 
Commons ‘ and Old St. Stephens”. 
Visit one of the famous sočiai set- 
tlements of the country, establish-1 
ed by Graham Taylor. See thę* 
unusual Shrine and Chapel of Jew- 
els at St. Stephns Churchn Visit 
the church zoo. Meet at 
Grand Avenue at 8/ p. m.

Thursday, October 23.
Stock Yards”. Visit the 
area in the world sėt aside 
meat pačking industry. Meet at 
4300 S. Halsted St., at 9:30 a. m.

Friday, October 24. “LITTLE 
LITHUANIA”. Visit colorful ‘St. 
George’s church. Attend a Lithu
anian program at Mark 
Square. Hear Prof. Kazys 
director of the Lithuanian 
Institute, on the history of 
ple. Meet at St. George’s 
33rd and Lituanica PI., at

Saturday, October 25. “čraceland 
Cemetery and Crematorium”. See 
memorials of .prominent Chicago
ans, Sculpture by Larado Taft and 
designs by Louis Sullivan. Meet at 
4901 N. Clark St. at 2:30 p. m.

■, Applications Invited 
1 by Civic Orchestra

The Civic orchestra, a training 
sehoo1 for orchestrai playsrs oper- 
ated by the Chicago Symphony 
Orchestrai association, is now re- 
ceiving applications from fully 
qualified players of orchestrai• In
struments. For a *nominal • sum, 
most Of which is .paid back in the 
form of fees for concert appear- 
ances, a student is givep instruc
tion in
reading, tone produetion, and the
ory. Applications should be sent 
to the Civic orchestra, 220 South 
Michigan avenue, Chicago.

ensemble playin, sight c

955 W.

“Union 
largest 
for the

White 
Pakštas 
Cultural 
his peo- 
church, 

8 p. m.

LITHUANEUNS
THEy IDE 900,000 
STBONG OVER HERE 

Are Ihey Eafing Food. Wearing 
Clothes. or Hats or Shoes

The WorW. Greateet Lithuanian D*3y 
The LithuaMaft **Want Aji" nevrtMoee

038 sora KALSIU SJHLU. rt III

RED — ITCH Y- SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
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! Pirriias bandymas 
Žemo įtikina! j.
Visose vaisti- ŽEMO
nėse

IMI ".i., y**-

Ji

•H
~A

J

purpos.es


Pirmadienis, spaliu 13, 1941
_ - . * *  « —________________ •

NAUJIENOS, Uhicago, III.
JANUŠYTE. NUŽUDĖ “NEIŠTIKIMA” ŽMONA

Trečiąją Velykų dieną mu
sų ministerijoje buvo gana 
linksma. Kažkur ore dar 
skraidė švenčių bakterijos. 
Valdininkai pavelijo sau pa
vėluoti darban, atsižvelgdami 
į kategoriją: jaunesnieji atė
jo ministerijon pusiau devyš
nių, referentai — devintą, di
rektorius atvyko po dešimtos, 
ir tai dar labai nepatenkintu 
veidu.

—čiortas žino, — praniurnė- 
jo jis,—ir vėl prakeiktas dar
bas prasideda!...

Kurjeris gi ministerijon at
ėjo jau iš vakaro ir pirmieji 
valdininkai rado jį ramiai be- 
nakvojantį raštinėje po

Darbas, žinoma, tą 
negalima sakyti, kad 
perdaug jau baisiai 
tempu, 
nėjo.

Susirinkę bufete mes dali-

kiausios brangenybės. Gerai 
tokiam! — atsiduso Adata.
. —O aš pasakysiu, kad ma
no pažiūros į šventes tokios. 
—įsimaišė į dalinimąsi įspūd
žiais Bobelis, — jeigu, brat, 
per šventes neišgersi kiek rei
kiant ir nepatriukšmauji at
sakančiai, tai kokios tada, po 
velnių, šventės? Aš taip žiū
riu, kad jeigu šventa, tai ir 
linksminkis, ir uliok! O atei
na darbas—kirmyk prie sta
lo, gerk rašalą!

—Tas teisingai, — pritarė 
klausytojai.

stalu.
dieną 

eitų 
greitu

Kai kur net visiškai

—įsivaizduokit sau, koks 
juokingas atsitikimas, — pa
sakojo Kaukša. —Ateina šilas 
niekšas Rudis pas mane pir
mą dieną... '

—Nu nu? — susiįdomavo 
pats Rudis, gerdamas selterį.

—Ateina... Labas — labas, 
aleliuja—aleliuja! Nu— prie 
stalo, žinoma, puola...

—Taip jau ir puolu! — už
sigavo Rudis.

—Vienu žodžiu — apgula 
stalą ir dui lakti! Laka, laka, 
o paskui, supranti, išeina 
prieškambariu, apsivelka ma
no žmonos kailinį paltą ir ei
na sau gatvėn!

—Negali būti, —- suabejojo 
Rudis.—Pasakok toliau.

—Aš, žinoma, irgi bėgu gat
vėn,—tęsia Kaukša. — Stop, 
šaknių latre! Apvalgei>ftu ma-. 
ne, apgėrei — tiek to, tam Ve
lykos... Bet savb 'žmonos4 p al
tą aš tau vis tik nenoriu ršia 
proga dovanoti! Vilkis tuoj! 
Tai tas niekšas, suprantat, 
dar rėkia, spiegia, į akis kabi
nas! Chacha-cha!! Policiją, 
girdi, pašauksiu!

—Nu ir?
— Nu ir nieko. Nutraukiau 

šiaip taip paltą per jėgą, da
viau dar vieną sykį dėl prasi- 
blai vėjinio į dantis — bet taip 
švelniai, švelniai !-yir nuėjau 
sau.

—Negali būti! — trukčiojo 
pečiais Rudis. —Nieko nepa
menu! Anei trupučiuko! Nors 
kuolu trenk per galvą — nie
ko neatsiminsiu! Pamanyk 
tik: paimu, reiškia, svetimą 
paltą ir einu sau?... Hm... hm..

—Kaip koks bezmėnas ei
ni!—pritaria Kaukša.

—O aš, vyrai, manau: ko 
čia man žiaunos kliba? Kodėl, 
manau sau, dantys linksta 
tortą bevalgant... Aha, vadi
nasi, — čia tavo buvo smog
ta!

- Na, koks ten sinogimas, 
taip tik ranką prie nasrų pri
dėjau dėl baimės, ir tiek, —* 
pasiteisino Kaukša.

—Jus, ot, vyrai, — įsiterpė 
į kalbą referentas Adata, — 
į smogiamąsias dalis vienas 
kitam laikėt, o aš baisiai pa
doriai atšvenčiau pirmąją die
ną. Pora visitelių tokių kuk
lių... vyno bene zdu stikleliu 
išgėriau...

—Na, na — vyno ir tik du 
stikleliu?*—suabejojo (klausy.- 
tojai.

—Dievaži! Ir tai tik, kad 
ponios baisiai užsipuolė: gerk 
ir gerk, šventės, girdi! Pas
kui pas direktorių nuėjau...

—Na ir kaip?
—Nieko. Užėjau, pasveiki

nau. Poniutei, žinoma, ranku
tę čiaukštelėjau... Načalstva. 
nieko nepadarysi! Nu... o pan
kui išėjau... Tai ot, aš pasaky
siu, kad direktorius 
kaip trys ministeriai 
ir kilimai įvairiausi, 
tolai, ir stovylos, ir,..

nemalonumas įvyko... — liūd
nai tęsė Bobelis. — Einu aš 
pirmos dienos vakarą Laisvės 
alėja ir kažkaip taip nelai
mingai kad pasl’ysiu! Kad stu- 
ktelsiu alkūne (Pienocentro 
langą! Oi—oi!...

—Na ir kaip? Išbyrėjo?

—Aišku! I šipuliukus suby
rėjo! Aš pasileidau į kojas... 
Palei Rotušę tik atsigavau...

—Nepagayo?
—Ne, nepagavo, ačiū Die

vui !
—O pas mane, — pradėjo 

pasakoti dar kažkas, bet įėjo 
kurjeris.

-—Čia poną Bobelį kažkokie 
žydai prašo,—pranešė jis.

Koridoriuje ištysusiom mi-

...» ę-rf V.U1. i llUlp

Irwin Wagener (dešinėj) nušovė savo žmoną Bląn- 
che (kairėj), Peoria, III. Policija sako, AVagener prisipa
žino žmoną žudęs už “neištikimumą”. Jaunoji pora ap-
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sivedė prieš dvi savaites. : .

duoti!
—Palaukite, aš nieko nebe- 

susivokiu... Tai nejaugi aš gir
tas buvau?

—Nu... —šyptelėjo žydelis. 
Ką čia sakyti!... Apie tai nėfra 
ką kalbėt... šventės juk!! Bčt 
langas- mums visliek kaštuo
ja!... Mes galini į teismą pa
duot...

—Ajajai!... — dejavo Bobe; 
lis, kuriam irgi ištyso veidas.

nom stovėjo žydas ir žydė.
—Ko norėjot? — pasiteira

vo jų Bobelis.
—Tai tamsta tas pats ponas, 

kur Velykų pirmą dieną atbė- 
got, ponas, prie musų namų 
palei Rotušę, trenkėt alkūne 
į langą ir nubėgot... Kaip bus, 
ponas, su langu? Mes galim į 
teismą paduoti už pagromą...

—Nieko nesuprantu! — su
sigriebė Bobelis už galvos.— „ _
Ničnieko nesuprantu! •—Tai kiek už langą prašot? .

—Ponas iškūlė musų nuo- —Nu, aš nesiderėsiu... Aš
savo namo langą prie Rotu- parduosiu ponui 
sės. Mes j

ki asdešimt litų ir mes į teis
mą nebepaduosim.,. Galim ge- 
fdoju susitaikint...

Pagaliau Bobelis nusiderė
jo žydo langą švenčių proga 
už trisdešimt. Žydelis su su
trumpėjusiu veidu išėjo, o 
Bobelis grįžo vėl bufčtan ger
ti . selterio. Jis buvo beprade
dąs savo artimesniem guostis 
šia nelaime, bet vėl įėjo, kur
jeris.

• —(Ponas referente, — kuk
liai priėjo j iš prie Adatos, — 
ponds referente...

—Na, ką pasakysi?
, > —Tai kaip kažin, ponas re
ferente, bus su servizu?...

—Su kokiu servizu?

-^0 kur ponas referente 
per šventes sumušei...

—Kur, kada?
s -—Ogi pas mane... Argi po
nas referentas nebeatsimeni? 
Išėmei ' tamsta pas mane iš 
bufėto arbatos servizą ir tren
kei visą į žemę. “Nemėgstu,— 
dar sušukot,—kad ant servizų 
ružavos gėlės butų!”

—Bet kokiu budu, žmogau, 
aš pas tave atsidūriau? Kada 
tai buvo?

—Pirmą Velykų dieną apie 
antrą valandą.

—Juk aš gi tuo laiku pas 
direktoriiį buvau! — sumišo 
galtitihai Adata. — Kokiu bil
du aš galėjau pas tave atsi- 
dtitti?! * .

—Ponas referentas pas ma
ne buvo, o ne pas direktorių, 

į;—7-išalškįnb kurjeris. — O ko-

su... nesuprantama... Tamsta 
buvai, atsiprašant, kaip du
rnas... /

—Negali būti, negali būti! 
—klaikiai dejavo Adata. — 
Kokiu bildu aš vietoj direkto
riaus pas tave atsidūriau?! Ir 
ką aš dariau? Nieko nepame
nu. - •

—Nieko... ką darysit... žmo
nai rankas puolėt bučiuot, 
prieš uošvienę ant kelių klau- 
pėtės... Paskui nugriuvo t ant 
žemes ir užmigot... Mane ža
dėjot raštines vedoj u padary
ti... Bet aš to nenoriu, man to 
nereikia, aš neprašau... Man 
kad tik už tą servizą...

Adata nė žodžio netaręs 
atidavė kurjeriui paskutinius 
trisdešimt penkis litus ir tylė
damas išgėrė visą stiklą šalto 
vandens.

—Cha-cha-cha! — nusijuo
kė Rudis su Kaukša. — Tai 
bent Velykų nuotykiai! Cha- 
cha-cha !

langą savo
galim į teismą pa- kaina... Nu—duos ponas pen-’kiu iAidu atsidurėt, tai iš tie

bėjo, bet užtai jokių nei mo
ralinių, nei materialinių nuo
stolių, ačiū viešpačiui!—pasi
džiaugė Rudis.

Bufetai! vėl, jau trečią kar
tą, įbėgo persigandęs kurje
ris. Už jo žingsniavo ilgas po
licininkas.

—Kuris čia iš jusų bus įgū
dis ir Kaukša?—pasiteiitavo 
jis:

Rudis su Kaukša nutipro^
—Aha... Na tai ot tamsta, 

ponas Rudi, už Kaukšos 
Šimą viešoj vietoj gauni

mu- 
pro-

—Kaip tai už Kaukšos 
Šimą?! Juk gi ne aš, 
mane mušė?!
—Nieko panašaus! Trenkei 

tamsta Kaųkšai porą kartų

mu-
o jis

Jums patiks 
MARJOR1E WOODWORTH 

dabartiniame Hal Roach veikale 
“ALL-AMERICAN CO-ED”, 
per United Artists išleistas.

J
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kažkokio reikalavai.
—Argi ne aš jį mušiau ir ne; 

aš palto reikalavau? — nuba
lo Kaukša.

. —Nieko panašaus. Ponas 
mušė. .

atrodė • alvirkš-—O man 
čiaih

—Tamstai atrodo atvirkš
čiai, o tvarkos įstatymams vėl' 
kitaip atrodo, — paaiškino | 
policininkas. O tamsta, po-t

užeit už nuplėšimą palto nuo 
ponios gatvėje!

—Kokio palto? — persigan
do galutinai Rudis.
’ • —Kailinio palto. Ėjo viena 
tokiai aukšta ponia gatve, o 
tamsta užpuolei ją ir pradėjai

gyvena, 
krūvoj 
ir kris 
ir viso

J eigų... kaip Visai- 
Amerikoniška Jaunuolė.
jūs pageidaujate cigaretę, tį

fabandykite kelis pakelius. Mes per

sitikrinę, jog g ryži te gauti daugiau . •. todėl, 
jog Chesterfield's tikra kombinacija pasaulio 
puikiausių cigareto tabakų padaro juos tokius 
lengvesnius. Vėsesnius ir Geresnio-Skonio. jog 
daugiau rūkytojų juos pasirenka kasdien.

Taip, pagyrimas rūkytojų yra didis daikte^

VISUR KUR
- . • i J. f

—r-Argi ne aš ir ne Rudžio 
paltą atėmiau? — susijaudino 
Kaukša.

—Ne tamsta ir ne nuo Ru
džio, d ponas Rudis nuo vie
nos ponios paltą nulupo.

:—Man galutinai galva susi
suko !...—^udejavo Kaukša.

—Man irgi..—klaikiai prita
rė ir Rudis. — Tai kodėl mes 
taip darėm? — pasiteiravo jis 
policininko.

—Hm...—šyptelėjo jis.—To
kia jau buvo Dievo valia... 
šventės, mat!

—Tai kodėl gi tamsta musų 
nesuėmei ir nenuvedei nuova- 
don? .

—Tai matot, ponai... — su
mišo policininkas.—Aš ir suė
miau jus ir nuvedžiau... Bet 
paskui kitą dieną paaiškėjo, 
kad...eee...šitai anai... ne jus 
buvau suėmęs... O -pašalinius 
praeivius...

—Tai kodėl?
—Hm... ponai... Ką čia besa

kyt... švėntėsJ. — kreivu šyp- 
sniu nutęsė policininkas.

Mes visi įdėmiai sekėm be
sivystančius prieš musų akis 
įvykius.

O Kaukša ir Rudis, išbalu
siais eidais prisiartino prie 
bufeto ir klaikiu balsu parei
kalavo daug selterio.
t — Taipjau ir man šia proga 
panele... selterio buteliuką.a 

—numypkė policininkas ir 
taip pat susmuko kėdėje prie 
bufeto.

N epriklausomybė 
yra b*nngiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiriai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš- 
jnokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. 3. 
ligi $5,000 mokame 3M%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ANGLYS SKA*YKLŲS 
ŲŽGANfiDlNIMAS GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—Imkite talko kiek tik 
Reikia!

Weat Virpinta I.nmp—Shoveled Tonui $7.05 
Pocahontas Mine Run ...... ......  Tonui $8.27
W. Kentncky IMr” Stoker Nut Tonui $6.25 
South Ilfnpls Stoker Mldfets

.................... .. .......... Tonui $6.25 
Superka Iii. arba Ind. Luinp, E»<

arba Nut . ............ ......... ..... . Tonui $6.25
Iii. Screenings-1*4’' .... ........... Tonui $4.05
Visos Kainos 6-tonų kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ KAMPELIAI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. WRBat«r 4422

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybes 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 naujų 8x10, 9x12, 
$12, $18, $24 iki $49

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

HECKERCLEANER 
W A R E H O U S I

cotOR

to r M
Gypsy

SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdų !?•? naujų 
ųž koletą centų. 20-os 
spalvos. 10c—3 už 25c

AT ALL DRUG AND N0TI0N COUNTERS
K____________

BĮJY^j^ANDSAVE
[L . PTIKITe TIESIO-
Ir -jTBI TT> šutau- 

J/ PYKITE
PAŽIŪRĖKIT

Į. SAVO DANTIS— yrS[ ta, daro.
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

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

Dailiausios Dantų $0.50
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jusų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

SATISFACTION
DENTAL

LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

LUKTERĖK

Brolau!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

FERŽIURETI 
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 pigĮai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

I 
Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien

dieną “NAUJIENŲ”
“^SEPTINTAM

PUSLAPYJE!

darbą, jeigu

ir kiekvieną

Mes tylėdąnhi išsivaikščio- ~ --------------------------
johl G ar sinki te s “N-nose”
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NAUJIEN.OS
The Lithuanian Daily' New»

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 Chicagb 
$8.00 per year in Ohicago 

3c per copy.
r - -r - --------------------- 1 ------ , - -------------

.JEntered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March 3rd 1879. ,,.............. ........ %

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų BendroVėi $739 S: Halsted St,» 
Chicago, 111 Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams_______________- $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams-------------- 2.00
Dviem mėnesiams —1.50
Vienam mėnesiai‘J—U—;— .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena,.kopija ---- ------- -----— 3c

. Savaitei -----------—....—- 18c
Mėnesiui.VSč

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metapis --------

. Pusei metų---------- L
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui 

♦ i 1 .. A)
Užsieniuose

Metams_____ _____
Pusei metų ......—.—
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MaM*

^APZVALGi
SABOTAŽAS BELGIJOJE

1.75

75

. $s:on
_ 4.00|

2.50

Vokietijos žmonės ima nerimti
Atviros opozicijos valdžiai Vokietijoje dar, tur būt, 

nėra. Ameriką kartkartėmis pasiekia gaiidai apie kivir- i 
čus nacių valdžios viršūnėse. Pavyzdžiui, buvo pranešta, 
kad Hitleris padėjo po namų areštu maršalą Goeringą; 
buvo žinių apie nesutikimus tarp nacių partijos šulų ir 
kariuomenės vadų. Bet apie koki nors Vokietijos žmo
nių pasipriešinimą rudajai diktatūrai dar nebuvo gir
dėt.

ir tai nėra nuostabu. Hitlerio armijos iki šiol laimi 
pergales visuose froiitūoše. Negalima tikėtis, kad žmo
nės karo metu imtų šiauštis prieš valdžią, kuriai sekasi 
kariauti.

Tačiau žmonių nesipriešinimas valdžiai dar nereiš
kia, kad jie yra patenkinti. Entuziazmo šiame kare Vo
kietijoje iš viso nebuvo matyt. Amįerikos koresponden
tai, kurie gyveno Vokietijoje 1939 ir 1940 metais, sako, 
kad vokiečiai nerodė ypatingo džiaugsmo, nei kai buvo! 
užkariauta Lenkija, nei kai netikėtai greitai buvo su
mušti francuzai. O atėjus šaltiems žiemos orams, kuo
met Berlyno gyventojai turėdavo vidury nakties šokti 
iš lovų, išgirdę signalą, kad atskrido britų bombonešiai, 
ir bėgti į skiepus, — tai žmonės visai neslėpdavo savo 
piktumo ir nusivylimo, kad karas atnešė jiems tiek 
daug vargo ir dar /is nesibaigia.

Šitokių murmėjimų Vokietijoje šiandien turi būti 
daugiau, negu kad buvo pernai, žvalgyba, kuri budriai 
seka žmonių nuotaiką, painformuoja apie tai valdžią, 
ir Hitleris, matyt, jau yra susirūpinęs. Kitaip butų sun
ku suprasti, kodėl jo paties suredaguotuose praneši
muose ?apie karą buv(J kelis kartus paskelbta, kad'prie^ 
šas jau esąs “galutinai sumuštas”, kud priešo atsparu
mas esąs “visiškai sulaužytas”, kad priešo armijos jau 
“pakriko”, paliko “be vadų” ir t. t. Po tų komunikatų 
apie “galutiną” priešo sumušimą Vokietijos kariuome
nės vadovybė būna priversta vėl rašyti, kad priešas at
kakliai ginasi ir daro kont-atakas, kurias vokiečiai 
“sėkmingai atmuša”!

Bet būdingiausia šituo atžvilgiu yra Hitlerio kalba, 
kurią jisai pasakė Sporto Bumuose Berlyne liepos' 2 d., 
atvykęs iš fronto neva su tikslu paagituoti, kad žmo
nės gausiau aukotų “žiemos pagalbos” fondui. Specialiai 
atvažiavęs iš karo fronto į sostinę pasakyti kalbą, Hit
leris pranešė savo klausytojams, kad jo armijos prieš 
48 valandas pradėjo milžiniškus karo veiksmus, kurie 
suteiks Vokietijai negirdėtą istorijoje pergalę ir pa
baigs karą; ir čia pat Hitleris pareiškė, jogei Rusija 
jau esanti visiškai sumušta, taip kad ji daugiaus nebe
galėsianti atsigauti. Aiškus prieštaravimas: nes jeigu 
priešas jau yra galutinai parblokštas, tai kam^dar rei
kia daryti tuos milžiniškus kario veiksmus, kuriais jisai 
bus nugalėtas?

Įgudęs demagogas tokios rūšies, kaip Hitleris, ku
ris moka žaisti minios jausmais, savo kalboje, be abejo
nės, stengėsi atsakyti į tam tikrus klausimus, kurie jo 

. ' klausytojams daugiausia rupi (jisai kalbėjo ne tiktai į 
nacių partijos smogikus ir žvalgybininkus, susirinku
sius svetainėje, bet j visą šalį, nes jo kalba buvo-frisliiš- 
liuojama per radio). Iš jo atsakymų galima numanyti, 
ką Vokietijos žmonės troško iš jo išgirsti. Jie norėjo ži
noti, kada gi pasibaigs tie mūšiai rytų fronte, kurie 
prasidėjo birželio 22 d.; kodėl per pusketvirto mėnesio 
Vokietijos armijos dar nestengė tą priešą likviduoti; ar 
vokiečių kariuomenei neteks klampoti per Rušijos pus
nynus ir praleisti žiemą Rusijos šalčiuose. .

Hitleris stengėsi įtikinti savo klausytojus, kad ka
ras rytuose jau faktinai yra pabaigtas, priešo jėgos su
naikintos, pergalė užtikrinta. “Tik. susimildami,- turėki
te kantrybės ir pdsitįik^kitė savo fiureriu! Viskas, kdip 
bematant pasibaigs didžiausiu triumfu vokiečių tautai!”’ 
— sakė jo melagingi pasigyrimai Vokietijos žmoriėihs. į

Visi mato, kad rytų fronte dar ir šiandien toli-gra- 
žu ne viskas pabaigta. Hitleris jautėsi priverstas piešti 
tai, kas gali įvykti už savaičių arba mėnesių, kaipo jau 
įvykusį faktą. Tai reiškia, kad jisai žinojo, jogei Vokie
tijos žmonės jau pradėjo rterimti! Negalėdamas jij nu
raminti tikrais laimėjimais, jisai piešė jiems įsivAižduo- 
tą ateitį. Tai lygiai taip, kaip subankrotavęs žmogus, 
kuris išleido visas savo sutaupąs, imtų rašyti čekius, ne
beturėdamas banke nė vieno cento. . ;

Jeigu Rusija dar atlaikys nors kelis mėnesius, tai

: Užkariautų šalių darbininkai 
visdkiais Budais trukdo karo 
gamyBą, kad Vokietija turėtų 
Uiažiau ginklų. Taip, vienoje 
Belgijbš dirBtUvėjė, “FaBrijąue 
Nacionale d’Anties de Guėrre”, 
Buvo padaryta pUsaritrb milio- 
tio pafrbnųi Bet darbininkai’ 
“užmiršo” prikiništl juos para
ku. Vokiečių kbitiiisija, kur f 
tuos patronus priėmė, nepaste
bėjo, kad pątronai sveria ne 
tiek, kiek reikia. Tiktai vėliau, 
kai vokiečių kariuomenė pra; 

t.dęjo tuos patronus yart'oti šau
dymo pratimams, buvo paste
bėta, kad jie negeri. Geštapo 
padarė tyrinėjimą.

( Vienas laikraštis praneša:

“Dirbtuvės direkcija buvo 
suimta ir įkalinta, šimtas dar- 

, bininkų*, kurie buvo užimti 
prie patronų dirbimo, tapo

5 pašalinti iš darbo.”

MELUOJA PER AKIS

D". M. Šolomskas rašo “Lais
vėje”, kad, vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Amerikos lietuvių 
spauda, kuri yra nusistačiusi 
prieš bolševikus, “skelbė me
lus, apgavinėjo (!) lietuvius, 
šaukė buk Hitleris ‘Lietuvą iš
laisvino’. ”

Prie tų laikraščių, kurie ši
taip “šaukė”, tas “Laisvės” avi
galvis priskaito ir “Naujienas”', 
— tuo tarpu kai “Naujienos”, 
jau paduodamos firmas žinias 
apie nacių armijų įsivėrižimą' 
Lietuvon, pasakė, l<ad Lietuva’ 
pateko po riaūju okupantų jun
gu. Birželio 23 d. (tilt prasidė
jus vokiečių-riiisį bariui/ “Nau^ 
j ienos” r^šė,; •'

• “...Hitl(^s^.dabkr eina Lie
tuvą ‘vaduoti’. Kas dar phli
ko Lietuvoje įVešiiiiailtinta 
per metus laiko ritib fedeto- 
nosios Armijos įsivėrižiltiy 
pereitą vasarą, tą dabar pri
baigs trempti ir nalftiiiti 
naujieji okupantai.”

Kitą dieną “Naujienos 
dakciniame 
antrašte

y

” fe- 
j straipsnyjėj įib 
Nepriklausomybė jFų 

Hitlerio letena”, štai kaiįi atsi
liepė į telegrafo r pranešini®; 
kad Lietuvoje susidariusi1 „įtotiL 
ja “nepriklausomos” Lietuvoj 
valdžia, su pulk. Škirpa prieša-

“...jeigu taip, tai jti ‘vaiz
džia’ bus tiktai' ifačįij įriatikis, 
o ne latoriite Va#
džial?r

Ir taip- iš di&W NauL' 
j ienos” pMlį AitiėLifek M

netikėti, Kad! rimčiai’ 
ba jau suffeiiįč

O betgi šdibiiiįk^ 
akis meluoti, jin! __ ___ _
mums lietuvių “apgaViSėjfiit^’ 
ir šukavimą, kad “Hitleris. Lie
tuvą išlaisvino”!

Jisai yra “Laisvės” redakci
jos narys, komunistų 
rius, orįtohizatorlČte* ir 
jas”. Taigi jisai jibgali 
sinti, kad ji BimUk, Mizara ar
ba kuriS’ kitkU> “rittiddiiasiš’’ žui- 
likas aįlinonijįfr iiibifaging3in& 
pasakinius aįiie “NaujiėitaS?1’.

ky!

■ - ■■ . ...........................i... . —f—.. >. 1 *

Gengstęrių kliką per metų me-Į ' KĄ PLIAUPĖ?
'tos garbindami, jie pktyš pa- . .. " . x
virto gengsferįtf& Bet Mūviu į rugsčjo 16 d* ™39
.^isvtotoenė tūri tų purvinų Fm<
■šmeižikų, melagių ir sukčių “SSRS nesikiš į nacių-len- 
:gaują pažinti. | kų karą. Sovietai neturi jo-

|, kibs intencijos kištiįs į karą 
tarp Vokietijos ir Lenkijos, 
kaip; rašo ‘Izvestijos’, sovietų 
vyriausybės organas. Nei vie
nu žodžiu nėra ginimas toks 
dalykas, kaip vaamamas Len
kijos ‘padalinimas’, torp Voj 
kietijos’ ir sovietų, apie kurį 
tįek pripliaupė kapitalistinė 
Amerikos spauda.”
Pasirodo, kad Amerikos ka- 

I pitobŠtirie špatida teisybę pliau- 
p£ aįiie Lėnlajbk padalinimą 
tarp Vokietijos įr sovietų. O 
šovinių valdžios origahas “Izves- 
fija” apič’ Lenkijbs padalinimą 

° :mėlayb‘.

’’’! /’ 4 , • . . k. * (U • 'k ‘ i

*" “ . “ ir juodašimčių:, smū
gius (atsiminkite, kad tautiniu- 
-i J.*. ._t a... i. G. J1A. -.'i

t 

įmelį jr fLtottivb^' Žibių*’ spau- 
štųVę!)1. Ir Štai,- kųfthtet dabar 
vienos iŠ'^kilhj!aiišiiįjįįį toi 
Raudos MbkMukrbisl
kuriani Stalų®. Įbihisa^ ate- 
-ibč dbbb® lU&ji*; i&ivers-1 
tas skurstį; šVėtimbjč lalėję it 
rajknfM Oiį ab^ibii' lįiib, bado 
mirties savo žmoną ir kūdikius, 
s— tai koibuilištiikf ‘^dabįinin- 
M švietėjai’r iŠ “Oi^žs” ir

...... .cenzorių ir juodašimčių smu- 
? | giiiš (atsiminkite, kad tajltiniiH

.i kų chųlig^tiąi btivd' ličt Jb’bmbį

—J
nacių karo vadovybe^ MųntF' 
nejtiitiaš ne t'ift vpiS Ęi^iivąV 
bet ir po Tai t vi ją ir Hitlerio

legriainas ‘Naujiėhbms’ šįlm- 
ti&čjo; dabar jis Liei 
tiivcyfc?’

Kč^uri^įi' iti^lia^yšfėŠ 'vifetib’mė 
paįfa^Mfe; < tiub paf
skiMtiiŠV IŠ turi Rtibdiš, Žihd;> 
kati’, ^tičfeyiči^ fc^tuT
vnji”? Ari'čėytičitij’ įįiėfeibihei 
nebikVČ pfatiČ^Š;’ įlad( jisai 
vyksta' Į fei^tu’čą a^ši^yyčiiti; 
jisai ketino tenai vykti tiktai,; 
<aipo Idikrąštininkas, parinkti 
žinių. , f -

Iš kur Kučdis žino, kad Aii- 
cevičiaus “kablegramds” yra 
“Hitlerio apmokamos”? Įrody
mų tam iki įtiol nėra niekad da- 
vęš. Dr. Ancevičius beveik prie 
kiekvienos sayo radiogramos 
prideda atsišaukimus tai Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus vardu, 
tai Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Vokietijoje vardu (kurioje ji
sai yra valdybos narys).

» ■ * Ja*" '**») ' i i ' • *

Niekuomet Ancevičiiiš nesa
kė, kad nacių karo vadovybė jį 
f^iuntinejo” po Lietuvą arba 
Ldtjviją. Jisai tiktai pfaneŠė 
kartą, kad jisai fcliaujia į1 Lie
tuvą ir Latviją šii ždrhalistų 
buriu — tai reiškia, gavo' val
džias leidimą į taš liacių Oltū- 
puotas sritis važiuoti. Bet ar 
bent vienoje kariaujančioje ša
lyje žurnalistai gaji Bfe valdžios 
leidimo keliauti į karo apimtas 

! sritis?
Pagaliau, Kuodis prasiiiiano, 

j ka d Dr. Ąnpe viČius ^biivo pa- 
,b££ęs j^as ^itlerį j Berlyną’’/ 
Niekuomet Ąhcevičius- pas Hit
lerį nebėgu^ - Apie tai, kuri jisai 
buvo per kęlįs paskūtihitis mč- 
tiiš; kiėjev^nas galėjo patiriti1 iŠ 
laikraščių, Europbš karias jį už- 
fliuįk? $•’ fcai ^okietĮ- 
još' afeijos ūzpludb tėiikij'jį, 
įjisal BtiVo1 ' pfiVeršttis Važiutifi' 
iLiefuvon. šito Savo kėiibti^ ji- 
jsai apraše erleje straipsnių 
“‘LiėfiivOSt žimbSC”. ?
i Į Lięt'uvą Dr. Ancėvičiiis af- 
iy^lte- kutimėt bolševikai' Ėįfvii 
iatidavę Lietuvai Vilniij. ^tYaL j 
žiaVęš į Vilnių j, AnėOVičIuš; dįaL i 
jrie “ihtėrvieti>š?’ (pašįkalbhjiiL‘ į 
lititisj šif žymėšitiaisihis lertlliji 
žydį; r tisų ir kitų Vilnih’u'S gy- 
VėiitojįĮ1 driiipiij , atštbvais iri 
iišįtik. pašikalįejiiiiiiš- šphųsdlįio‘ 
“Ltofevo^ žiriibš”, {Fd ;vaL 
iiatitii^itikų diėtiri^tis pašiunfc 
įAti’CčviČių’ g Bėrilydą’, iri J-iSki j*§-; 
;febai* įbkriįįtiodkvb’ saVč:, ląiftria^; 
oitii žinias feįefpftii; “LfelįyoS’ 
:ŽitiįdŠė” beveik Lasdiėį^ fiifedU- 
'•Vd: i’ČŠ žiiii'pš1 šii! £riiri-
įįfe- Xrifč^ViČlau^ kailio .rtš$ėči&.' 
iktts • •

1 ' AtirieVičitis ėjo’ šhVo’ phYėiįks:

Į'i'llll ’l nu
;f£-

nėjamas ne tik•■,.įto ĮAfeįvto 
Bet ir po Latvijų iri Hitlerio 
apmokamai si^ftšhiheš1 Ifebį- 
*l L *" t . in“

daifcai1 jis* g^feėiiav LieA

APGAVIKAI TYLi
!; “tįisye” Įęėliš kartus pasigy- 
rę gAvu^ “‘raid®^ramĮ’Vt i/ 
rb GvirkoŠ, kuris gyvenąs So-| 
.vjetu Sąjungoje. Bėf ji i/ejpa-Į

^Įo^oš^iėkBfoĮ 
nei vietos, is kur n puvo išsius- . 
to, ri‘ei kame Čyirka gyvena# 

i Aišku, kati “tdisvę” melavo’, 
mėgindama apgauti publiką.

Bimba ir jo laikraštis dar iki 
radiogramos” hepa-

Pažiurėsime, kokį, ^asifeišmi-

t

i'

;šiol tos 
skelbia.

Meš'' žiiidiiie/ fiad1 įergž- 
dži’a^ dalbas iįi^ginfc ftibs su- 
•gėdlisiuš- gaiVUltiš įiikiW ape-, 
JiubjlanL j žm'bniškūmą arba i 
‘teišinguiiią/ nes šitie jausmai mą tie sukčiai Bandys šugalv 
paš juos' yra seniai' išdilę.! ti.

PASTABOS BROWDERIO KLIE- 
DĖjPfAS

Jau keturios dienos buvo
, > , -.jį----------- • i praėję, kaip Hitlerio armija ka-

KĄ RAŠĖ STALINCAI ŠB• I Bapdys Anglija iri Franci j a nuolėmis ir orlaivių bombomis 
NTA'TJ TR KA RAŠO . Pulti Vokietiją”. griovė ir degino Lenkijos kai-

. .. Pasirodo,- kad “LaisVėš” re- mu? ir miestus; ne tik karei- 
daktoriūs R. Mlzaria atvirai tari- ir ^civiliai žmonės kri-
navo Vokietijos hitlerininkams, musės, nuo
lyg kad butų jų samdytdš. po•pOkiškų kulkų. Ta proga Lai
to kaip Vokietijos budeliai įsi- sv^ . rugsėjo 4 d. 1939 m. pa- 
įveržė į neutrales ir ramiai gy- f talpino Amerikos komunistų 
genančias mažiukes valstybėles, >artijos iy^^io Earl Browderio 
tai musų komunistai pasakojo prakalbą, kurioj jis tėigih. 

’savo riel'aimitigiems skaityto- ' 
jamš, kad Anglija škleidžto' gan
dus. Jai! laika's eiliniaiti komu
nistam apsižiūrėti, kur link jų 
lyderiai veda.

NIAU IR KĄ RAŠO I
DABAR I

“Laisvės” Nr. 232 B. Mizara 
rašo:

“Kiekvienas lietuvis, nepai
sant jo tikybinių įsitikinimų, 
rieibaisahf srovinės' — paffiji- 
nės krypties', kuriaiti rtipi 
matyti Lietuvą laisvą nuo 
Barbąriį vokibciiį okupacijoj'; 
privalo stoti Beridrbri talkon. 
Mes visi išvien privalome pa
remti prezidento Boosevelto 
Užsieninę politiką.”

Bet kada Hitreris su Stalinu 
buvo geruose santykiuose, tai 
to pati “Laisvėj’ vųsai ką kitą 
bylojb apie vokiškų b&rbtirų šei- 
anininkavilrią Lietuvoje. 1940 
‘m. “Laisvė” nr. 81 štai ką rašė: 

.j.f >. . :... ■’
“Vokietijos užimtame Su- 

i vaikiu1 trikaitiiSyjė' Vokiečiai 
I ’ geriau’aps'eihk su lietuviais?’ 
; ..... ■ ’ I ^,7
Į Matote, kaip staliniški pąptiL 
^gos pereitais metais kalbčjb- 
gražiai apie Vokietijos načru^; 

į©’ oie prezidento RoosevČTto 
jfiŽši'ėtiititi politiką “Laisvė” dari 
jšĄį’ birželio 23 d. rašė:

“iMiftbs Pikfetas prie Bal- 
t.bjy’. Sf'ąilio jUįl: pabaigtas. Pi- 
kįetak( įe jžfetos pertraukos 
ėj'd f Vąlatidų.; Tai pirmas

i toks atsitikimas vį$Šl)j'ė ŠibS  ,

^RTI.
ritiš; Fieid' TJ'ūryiibk 

: nūt^fimų ii* sako; kad Uiftifeįo 
; patiitif iniš tiksli p^šielL 
I tašį; jĮųįešf 
Į ledytais'1 b.^i^Žiitiiaš' nfereitff 

į

NEMATĖ KALTININKŲ
Kada Hitlerio armija įsiskver

bė ir užkariavo Belgiją, Holan
diją ir Luxemburgą, tai ta pro
ga “Laisvėj” nri. 113 (1940 m.) 
R. IVfi'žara’ rašė:

“Raltihfi yičiią kurią pusę 
der šito įvykto’ mes, kurie 
p’ėpriiferiiaitie Šitai imperialis- 

i* atsisakome. 
Abi pifŠSŠ iy^iUf kaltos — Vo- 
kiėt‘ijh’, iri Atigltja, ir Franci- 
ja’.”

• Puikiu kotoū’ništo logika. Jei- 
‘gti btoidltdk ilŽ^bldinėja ramius 
gyfehfejti’šį- jtibs sumuša ir api
plėšia1, Ją! ftobįimistinio laikraš
čio ^ėtikkferiiyk banditą, 
taip iri jti’ įtolkitiįiii^ auką pa- 

, skelbia1 lygtai litilteiš!

y

!•*

; nis
į Ahfei'itos fajijtiljiiiisięįį partijos 
įpi^irijHinkaŠ Wijlllarti Z. Foster 
IjfžiįrfSfc “taisvč”' g^&žės 20 d'.

i'aSoY

’ar.

agitatę- 
“šviere- 
pasiteL

KITAS BESARMATE

Vietiniame “rautĮopųjų” ./ar
ia tanų leidinyje “šutoKilbinkį* 
išmata J. KųO®'• 
nešvankdiiiiį sfetkrištr Pri 

tSakoj^*::

“SoVi'et^ Sąjunga laimėjo 
pergalę nė’ tik sau, bet viso 
pasaulio taikai’. Jinai sudau-*

i AnčeVjCiŪS ėjo’ savo* pareigas,’ į 
Įtaibb’. Žitiiiįf’ lferieSbW į 
■dbitiaš;'fičrifenh, dari ir tubitiCtV į 
šitai Li^iSVą' tiftįįj^vbi, Štolftto ■ 

ifefr., Ėf $&•
J< iii’ bolševikai' {

> re- 
ko-

Visi nt mOi 
daktpriiįi’, ifehti 
rčšpObdbbfel’ biiyb’ pašalinti. 
Dfc AncėvičiuS; lt iii* i s tuomet 
gy^cbb* fiėriiyįife į&vo' žinomi1
ir* dviėifr- ftddililhis, p41ilfe> fc 
dJribo. ' . •

Jisai, kraipėsi’ į’ “Naujiems”,’ 
siiilydamasis joms rašinėti, ir 
jam biivo suteiktas korespon
dento įgaliojimas. .. - ; , ’ 
* Tėti' Kame čia Kuodis surado 

rife

1S,

jAifeevičiaus “bėgin 
’lBriį į Berlyną”? ' 

hbžmonįška šitaip besą- ižiiiiSkaf jfįfeiliijti. , 
l iŠbiščVikiŠki sipuVfciųipLa^’ 
užeinu Lįėfevą, pasmaugę jos 
ĮRiOvįį’ špatftią, kuri buvo gimu
si šuiikia\isiais carizmo pric- 

k'A* . •> ♦ • i p. .►. 'u----  JjUVO 
“ t

r.|r<

Ancevičių, ir
“O kur gi jis gyvena? Bu

vo pabėgęs pas Hitlerį į Ber- x u z
lyną; iš ten, kaip jis pats per spaudi^ laikais ir ktįri'. ~ , 
‘Naujienas’ pasisakė, buvo išĮfent’ėj'usi skaudžius $lhėt<5ndš

verteS — tuomet Vokietijoje kils dar didesnis nerimas.

skei*d'ytię.”
■ Nfatot; kaįjhp lįbitiunistai “dra- 
htitifišitas r8ie£” lošė Vokietijos 
iliiiifeHiiiiikų naudai. (5 šihiidieti1 
■tiri Žkrfrhirikai drįsta socialistus 
!širičižf įrav^ra^itifcillGŠii’ sb'hiafL 
iifeiSis.

?' A- f

' 4^GLi*JA IR FRANCU A ' 
į buvo

“Laisvė” nr. 87 , (1940 m.) 
štai kokį mėlį pasakoja:

“Anglijbs ir Franci jos Val
dovai u^šinlanė įtraukti vlyiiį 
syie,tW ką Va ii. Jų kčVslbiftbji

• Finįandij^ buvo prądęjbs ka1’ 
i’$ įk’ieŠ Šbviėtų Sąjungų.”

‘ BėT tą" ‘‘vf^as sovietas” žino, 
kad Sovietų Sąjunga be paskel
bimo karo užpuolė ant mažitiV 
k® d nW
tai; ihelučja* ir melo' pAkaL 
vbti negali.

W B©V(? ‘‘ffANi'jAf’’'
i Tį fiO
■čįai ų^puoJ^ Belgiją:,'- Giatidįjį? 
ir. Luksembūrgą, “Laisvė” štai 
.ką rašė: \

k “jAnglija pasklęidč gaiduty- 
khd vokiečiai užpulsią Holan- 
diją. Aišku, kad jeigu ne per 
Belgiją ir Holandiją, tai per 
Jugoslaviją ir Graikiją tėl

“Anglijos imperija kartu 
su Holandijos, Belgijos ir 
Portugalims imperijomis, su
dalo paŠaiiliri® imperializmo 
kertinį akmenį.”

SąžiUė busi rami
no, kai pamatė, kaip buvęs Sta- 
Hii® IįitleWk' sudaužė
Holandijos įr Belgijos pasauli
nė įįn'įįėriaiiznĮp’ ‘‘kartinį ak- 

’ničkį/L žokžioplių rasis, tol to
kie lyderiai Fošterio tipo val
gys gardžią duoną, mulkinda
mi nieko nesuprantančius dar
bininkus.

. -.... ■ *

1 D'fožIAVbŠi klTLERIš-

1 rarMt
Molotovas Sovietų-Vckietijos 

nepuolimo sutartį vadino poli
tikos šedevru:

“Tik.ų vakarykščiai Vokieti
jos fašistai vedė užsienio po- 

mums neprietelišką. 
Ta^. gk vakar mes buvome 
neprieteliai užsienio santykių 
šfečbųi šiandien tačiau, pa
dėtis’ persimainė ir mes ne
besame priešai.” (žiur. “Lai
svę”, rugsėjo 8 d. 1939).

Žlibląm1 Stalinui ir Molotovui 
draugiška sutartis su Vokietijos 
hitlerininkais vaizdavosi politi
niu šedevru, iš kurio išsivystė 
kruvinoji drama.

i

i

a

apšivienijimą, kuris išvertė 
viso pasaulio lygsvarą. Jinai 
sudaužė visą fašistinę ideolo
giją ir paliuOsavo Vokietijos 
žmones iš jos dvasinio paver
gimo, Ji sudaužė tokias sąly
gas, kuriose pasaulis palaips
niais slinko į karą be rimtų 
pastangų pastoti jam kelią.”
Taip per akis meluoti ir bal

tinti patį šlykščiausį istorijos la
pų* tegalėjo tik sugedę žmones. 
Bet ar manote, kad nesirado 
Jurgių durnelių1, kurie patikėjo 
<šito komunistų šlykščia pasaka, 
kad Sovietų-vok iečių sutartis 
paliuosavp Vbkiėtijos žmones iš 
jos dvasinio pavergimo? Palai
mintų ubagų dvasioje dar ne
stigę; ką' i*odb' ir tas faktas, kad 
“Laisvė driį'šb išspausdinti tokią 
begėdišką Ėfbwdėrio prakalbą.

KAIP BOLŠEVIKAI TAL
KININKAVO NACIAMS
“Laisvė”, num. 296 (1939 m.) 

rašė:
“Gal tas kiek pakeis Šve

dijos politiką. Ypatingai ir 
todėl, kad Vokietija griežtai 
grūmoja Švedijai, jeigu ji 
nesiliaus tarnavus Anglijos 
ir Francijos imperialistams. 
Mat, iš ^vėdijos galima už
pulti Vokietiją.”
Taigi, aišku, kad centro biu

ro pastogė atvirai tarnavo Vo
kietijos Hitleriui, binibininkai 
sušilę prakaitavo, kad pasikeis
tų Švedijos demokratines val
džioj politika1 Vokietijos nacių 
atžvilgiu. Lietuviški stalincai 
Įbuvo desperacijoj, kad Anglija 
su Franci ja neužpultų Vokieti
jos- iš Švedijos pusės.

P^ Kručas.

Margumynai
Šuny Ūkiai

Mandžiurijoj ir Mongolijoj 
yra tūkstančiai ’ stambių ir spe
cialių šunų ujrių, kuriuos augi
na dėl jų kailių* geriimo. Tai yra 
visai skirtingos veisles šunys, 
kurie turi melsvos spalvos la
bai gauruotus ir švelnaus pū
ko kailius.
? Kadangi tiiose kraštuose siau- 
,čia dideli šalčiai, tai vietos gy
ventojai iš tų šunų kailių da
rosi* sau visokius drabužius ir 
avalinį, šalies įstatymai ir tL 

-kyba draudžia Šiuos šunis gy
vus išvežti į užsienius.

Aižai
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Vokietijos žmones ima nerimti
Atviros opozicijos valdžiai Vokietijoje dar, tur būt, 

nėra. Ameriką kartkartėmis pasiekia gaildai apie kįvir- i 
čūs nacių valdžios viršūnėse. Pavyzdžiui, buvo pranešta, 
kad Hitleris padėjo po namų areštu maršalą Goeringą; 
buvo žinių apie nesutikimus tarp nacių partijos šulų ir 
kariuomenės vadų. Bet apie kokį nors Vokietijos žmo
nių pasipriešinimą rudajai diktatūrai dar nebuvo gir
dėt.

fr tai nėra nuostabu. Hitlerio armijos iki šiol laimi 
pergales visuose froritūoše. Negalima tikėtis, kad žmo
nės karo įlietu imtų šiauštis prieš valdžią, kuriai sekasi 
kariauti.

Tačiau žmonių nesipriešinimas valdžiai dar nereiš
kia, kad jie yra patenkinti. Entuziazmo šiame kare Vo
kietijoje iš viso nebuvo matyt. Amerikos koresponden
tai, kurie gyveno Vokietijoje 1939 ir 1940 metais, sako, 
kad vokiečiai nerodė ypatingo džiaugsmo, nei kai buvo' 
užkariauta Lenkija, n'ei kai netikėtai greitai buvo su
mušti francuzai. O atėjus šaltiems žiemos orams, kuo
met Berlyno gyventojai turėdavo vidury nakties šokti 
iš lovų, išgirdę signalą, kad atskrido britų bombonešiai, 
ir bėgti į skiepus, — tai žmonės visai neslėpdavo savo 
piktumo ir nusivylimo, kad karas atnešė jiems tiek 
daug vargo ir dar vis nesibaigia.

Šitokių murmėjimų Vokietijoje šiandien turi būti 
daugiau, negu kad buvo pernai. Žvalgyba, kuri budriai 
seka žmonių nuotaiką, painformuoja apie tai valdžią, 
ir Hitleris, matyt, jau yra susirūpinęs. Kitaip butų sun
ku suprasti, kodėl jo paties suredaguotuose praneši
muose ?apie karą buv(J lęelis kartus paskelbta, kad1'prie
šas jau esąs “galutinai sumuštas”, kad priešo atsparu
mas esąs “visiškai sulaužytas”, kad priešo armijos jau 
“pakriko”, paliko “be vadų” ir t. t. Po tų komunikatų 
apie “galutiną” priešo sumušimą Vokietijos kariuome
nės vadovybė būna priversta vėl rašyti, kad priešas at
kakliai ginasi ir daro kont-atakas, kurias vokiečiai 
“sėkmingai atmuša”!

Bet būdingiausia šituo atžvilgiu yra Hitlerio kalba, 
kurią jisai pasakė Sporto Rūmuose Berlyne liepos' 2 d., 
atvykęs iš fronto neva su tikslu paagituoti, kad žmo
nės gausiau aukotų “žiemos pagalbos” fondui. Specialiai 
atvažiavęs iš karo fronto į sostinę pasakyti kalbą, Hit
leris pranešė savo klausytojams, kad jo armijos prieš 
48 valandas pradėjo milžiniškus karo veiksmus, kurie 
suteiks Vokietijai negirdėtą istorijoje pergalę ir pa
baigs karą; ir čia pat Hitleris pareiškė, jogei Rusija 
jau esanti visiškai sumušta, taip kad ji daugiaus nebe
galėsianti atsigauti. Aiškus prieštaravimas: nes jeigu 
priešas jau yra galutinai parblokštas, tai kam^dar rei
kia daryti tuos milžiniškus ka'ro veiksmus, kuriais jisai 
bus nugalėtas ?

Įgudęs demagogas tokios rūšies, kaip Hitleris, ku
ris moka žaisti minios jausmais, savo kalboje, be abejo
nės, stengėsi atsakyti į tam tikrus klausimus, kurie jo 
klausytojams daugiausia rupi (jisai kalbėjo ne tiktai į 
nacių partijos smogikus ir žvalgybininkus, susirinku
sius svetainėje, bet į visą šalį, nes jo kalba buvo-trans
liuojama per radio). Iš jo atsakymų galima numanyti, 
ką Vokietijos žmonės troško iš jo išgirsti. Jie norėjo ži
noti, kada gi pasibaigs tie mūšiai rytų fronte, kurie 
prasidėjo birželio 22 d.; kodėl per pusketvirto mėnesio 
Vokietijos Armijos dar nestengė tą priešą likviduoti; ar 
vokiečių kariuomenei neteks klampoti per Rusijos pus
nynus ir praleisti žiemą Rusijos šalčiuose.

Hitleris stengėsi įtikinti savo klausytojus, kad ka
ras rytuose jau faktinai yra pabaigtas, priešo jėgos su
naikintos, pergalė užtikrinta. “Tik. susimildami,’ turėki
te kantrybės ir pdsitjikėkitė savo fiureriu! Viskas, kaip 
bematant pasibaigs didžiausiu triumfu vokiečių tautai!”- 
— sakė jo melagingi pasigyrimai Vokietijos žmoriOš.'

Visi hiato, kad rytų fronte dar ir šiandien toli-gra- 
žu ne viskas pabaigta. Hitleris jautėsi priverstas piešti 
tai, kas gali įvykti už savaičių arba mėnesių, kaipo jai! 
įvykusi faktą. Tai reiškia, kad jisai žinojo, jogei Vokie
tijos žmonės jau pradėjo įierimti! Negalėdamas jtį rili- 
raminti tikrais laimėjimais, jisai piešė jiems įsivafeduo- 
tą ateitį. Tai lygiai taip, kaip subankrotavęs žmogus, 
kuris išleido visas savo sutaupąs, imtų rašyti čekius, ne
beturėdamas banke nė vieno cento. :

Jeigu Rusija dar atlaikys nors kelis mėnesius, tai

SABOTAŽAS BELGIJOJE

Užkariautų šalių darbininkai 
visdkiais budais trukdo karo 
gamybą, kad Vokietija turėtų 
mažiau ginklų. Taip, vienoje 
Belgijos dirbtuvėje, “Fabriųue 
Nacionale d’Arhies de Guerre”, 
buvo padaryta pusantro milio- 
rio patronų, bet darbihinkai’ 
“užmiršo” prikimšti juos para
ku. Vokiečių1 koriiišija, kuri1 
tuos patronus priėmė, nepaste
bėjo, kad pątronai sveria ne 
tiek, kiek reikia. Tiktai vėliau, 
kai vokiečių kariuomenė pra; 
dėjo tuos patronus yartbli šau- 
,dymo pratimams, buvo paste
bėta, kad jie negeri. Geštapo 
padarė tyrinėjimą.

t Vienas laikraštis praneša:

“Dirbtuvės direkcija buvo 
suimta ir įkalinta. Šimtas dar- 

, bininkų; kurie buvo užimti 
prie patronų dirbimo, tapo

«. pašalinti iš darbo.”

: MELUOJA PER AKIS .

D. M. šolomskas rašo “Lais-
* ' ' ' I

vėje”, kad, vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Amerikos lietuvių 
spauda, kuri yra nusistačiusi 
prieš bolševikus, “skelbė me
lus, apgavinėjo (!•) lietuvius, 
šaukė buk Hitleris ‘Li'etuVą iš
laisvino’. ”

Prie tų laikraščių, kurie ši
taip “šaukė”, tas “Laisvės” avi
galvis priskaito ir “Naujienas”, 
— tuo tarpu kai “Naujienos”, 
jau paduodamos firmas žinias 
apie nacių armijų įsivėrži’mą 
Lietuvoii, pasakė, kad Lietuva' 
pateko po riaii ju okupantų jun
gu. Birželio 23 d. (tilt prasidė
jus vokiečių-rustį karui)' “Nau
jienos” iyšė<

V “...Hitl
tuvą ‘vadub£f.
ko Lietuvoje
per metus laiko ntib fta’udb- 

įsivėržififo 
pereitą vasarą, tą dabar; pri
baigs trempti ir naikinti 
naujieji okupantai.”

Kitą dieną “Naujienos” 
dakciniame straipsnyje/ 
antrašte “Nepriklausomybė p’o1 
Hitlerio letena”, štai kaip a^šiL 
liepė į telegrafo r praneŠiifti’fe 
kad Lietuvoje susidariusi1 ,įi®L 
ja “nepriklausomos” Lietuvoj 
valdžia, su pulk. Škirpa prieša
kyje:

“...jeigu taip, tai j<V/Vafc 
džia’ bus tiktai’ načiiį’ įfaiikiš, 
o ne laibydš iiėid'vbš 
džiaP*

statei4 eįja LiČ- 
. Kas da’r . &li- 

ko Lietuvoje riešūiiatkirita

nosios

—J
riūcių karo vadovybe^ Mukti-' 
nejaittaš ne fifc .pri Lietuvą;
bėt ir po Latvijį iri HitTėrid ; 
apmokamas sf0šriirieš j<abL 
legramas ‘Naujienoms’ siun
tinėjo; dabar jis gyvena Lie
tuvį.?’

s . • , ■ t

Kėferiįčk lįkįagyštėš viteariiė 
a¥a^fa’fe: įKfe pa^
ife’feri&te B W Pirite

’ • ' • l 1 ' . k < * A • » * *

cenzorių ir juodašimčių smū
gius (atsiminkite, kad tautinin- 
<ų chuliįriųųi tevd. rifet tembą 
įmetį Į fLiėriivte Žinių” spau
stuvę!); Ir Štaį/ kubhiėt dabatf 
vienos iš prakilniausiųjų tos 
spaudos organų bendradarbis, 
tūriam ŠtariniJękbfaisa'ča’t atė- 
me (fūbri'OS kąsnį, ^ra‘. vers
tas skursti sveti'moje šalyje ir 
fuįiiritiš; ftrife apginti ųte bado 
iriiriįėš šavO žiriorių & kūdikius; 
— tai koniūriišįi^kf ‘vdaCbinin
kų ŠViėfej^f iŠ “Lai^^s” ir 
“Vilnies” skalija prieš tą žmo
gų, kaip šunų gauja, praši m a- 
riteririįi* aįte jį1 tegŽųlffiri’usiuš

ima

Gengsterių kliką per metų me
te garbindami, jie phtyš pa
virto gengsteridiŠi Bet rietuvių 
.\teuioiftefie tūri tų purvinų 
šmeižikų, melagių ir sukčių 
įgaują pažinti.

APGAVIKAI TYLI

“Laisvė” keliš kartūs įiasigy- 
.re gdvuši “radiogramą*' iš Let- 
ro ęvirkoš, kuris gyvenąs. Š°" 
vietų Sąjungoje. Bėt ji ųepa- 
,skelbę nei radiogramos teksto, 
riet vietos, iž kur Ji riuvo išsiųs
ta,. ri‘ei kame Cvirka gyvena. 

! _ Aišku* kati “.Liiisvė”, melavo, 
miegiriųaina apgauti publiką.

Bimte ir jo, laikraštis dar iki 
;šiol tos “radiogramos” nepa
skelbia.

Pažiūrėsime, kokį, pasifeisirii- 
mą fie sukčiai bandys šugalvo-

KĄ PLIAUPĖ?
“Laisvė” rugsėjo 16 d. 1'939. 

m\ rašė: » .

“SSRS nesikiš į nacių-len- 
kų karą. Sovietai neturi jo
kios intencijos kištis į karą 
tarp Vokietijos ir Lenkijos, 
kaip* rašo ‘Izvestijos’, sovietų 
vyriausybės organas. Nei vie
nu žodžiu nėra ginimas toks 
dalykas, kaip vadinamas Len
kijos ‘padalinimas’, tarp Voj 
kietijos’ ir sovietų, apie kurį

i tiek pripliaupė kapitalistinė
. Amerikos spauda.”

Pasirodo, kad Amerikos ka-» 
pifėteiirie skauda teisybę pliau- 
p£ apie Lėrikijok padalinimą 
tarp Vokietijos iri sovietų. O 
^Oviėių vėldžios otganas “IzvesxK 
riją” apiė’ Lenki] 6 s padalinimą 
mėlaVd1.

kad AncevičiUs “gyVciia Lietu
voj'” ? Ari'čėV'lčiriš’ ųi'ėMibmeį' 
nebriVč pranėĮų^/ ltrid\ jisai 
vyksta į. Liičlu^ų’ ayšiįjyVMiti; 
jisai ketino tenai vykti tiktai, 
caipo Idikrąštininkas, parinkti 
žinių.

ir • • A. ' . < . *il' I • -1L
Iš kur Kuodis žino, kad Ari- 

cevičiaus “kablegramds” yra 
“Hitlerio apmokamos”? Įrody
mų tam iki šiol nėra niekad da- 
vęš. Dr. Ancevičius bęyeik prie 
kiekvienos savo radiogramoš 
prideda atsišaukimus tai Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus vardu, 
tai Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Vokietijoje vardu (kurioje ji
sai yra valdybos narys).

Niekuomet AncevičiUŠ neša-• » • • Ii 
kė, kad nacių karo vadovybė j 
Siuntinėjo” po LietuVą arbe 
Liviją. Jisai tiktai pranešė 
kartą, kad jisai keliauja į' Lie
tuvą ir Latvij'ą šri žiirhalistų 
kuriu — tai reiškia, gavo' val
džias leidimą j taš Pačių Oltii- 
puotas sritis važiuoti. Bet ar 
bent vienoje kai'iaūjąnčioje ša
lyje žurnalistai gali be valdžios 
leidimo keliauti į karo apimtas 
'sritis?

Pagaliau;; Kuodis prasimano, 
kad D r. Ancevičius “buvo pa
bėgęs j)as ^Hitlerį į Mrlyrią”/ 
Niekuomet Ancevičius pas tliL- 
lerį hebėgų^ĮApie tai, kuC jisai 
buvo per kęlis paškutihiųs mč- 
tiiš; kiekvienas galėjo patiHi' iš 
laikraščių; Europą, kątaš jjį liž- 
klu])o Varšuvoje. Kai Vokieti
jos a rmi j (>s užplūdo T\enk i ją, 

;jisai brivp: * priveršttis Važiupfi' 
iLiet-uVrih. Ši£ų šavO kėliorič ji- 
?sai apraše eiieje štraipsmų 
“Lietuvos ’ žiAiošč”. >

i Į Liėiuvą Dr. Ancevičius aį!- 
•vyko, kurimčt bolševikai bilyri 
atidavę. T Jei u va i Vilnių. Atva
žiavęs į Vilnių, Ancevičius da
rė “iiitči‘VieV>š?’ (pašitdlfejiL' 

šii žymėširiaisihis iehftų;
įžydų’, rbšų ir kitų Vifeiafe gy- 
įvėbtojįį’ grupių . atstovais if 
'iiiįbŠ piašiitalįiėjimiiš' šphušdino 
.“.Liėfevb^' žiriibU’y, fe ’vąk , 
.iiatidiųfekij diėnfe^is paširihfėj 
jjSt'cįvi^Šį* įi Berlyną, if 
te ii a i perduodavo savo . laikra š* 
čiui žinias telefonu. “Lietuvoš 
žiitidšė” teveik llasdi'ėte iiifcdte 

■■ V6: ite žiriipš'' su' vtedri’ {0K Įriav 
|jfe kaitri
•Ms- kte^kdtefeL
L Ariče^įčiriš Čfe fevo’, prireigh^’ 
kaite; žiriitį” kdrešpoh1 

ikai LiteriVą’ aftųte^0' Šferihri ■ 
rite; I

rč- 
įfe

jienos” gi*ahdėriU’ AhfeHkdk rie
tuvių .. ^jįfeiyfaųtiį
netikėti, kad naciai suteiks a^' 
ba jau feiŠ5>įx iUėtiiVaii

O betgi Šoioriikitąji' įSči*’ 
akis meluoti, įJfikaišiodki^' 
mums lietuvių “apgaViKįij55^f’ 
ir šukavimą, kad “Hitleris. Liė-" 
tuvą išlaisvino”!

Jisai yra “Laisvės” redakci
jos narys, komunistų agitato
rius, orglmizatorife ir “šviere- 
jas”. Taigi jisai rfbgali pasitei
sinti, kml jį Bimrik, Mizara ar
ba kuri^ Iii®* “rjHlddiias&’ žųL 
likas aįtinonijK1 riičlagnig^iniS 
pasakorius aįįie “Naujiėitaš?v.

Visi

kŲ!

KITAS BESARMATE
’ į. . ..<•

t’'.*.*.-Vietiniame “ 
latanų leidiny 
išmata J. Kuod 
nešvankdifiiį i 
Ancevičių, ir p

“O kur gi jis gyvena? Bu
vo pabėgęs pas Hitlerį į Ber
lyną; iš ten, kaip jis pats per 
‘Naujienas* pasisakė, buvo

džius darbas mėginti tuos su- 
gedlisiuS- įtiitii#, ape-
liuėjanf į: žm'briiškumą arba 
'teiširiguiną/ nes šitie jausmai 
pas juos' yra seniai išdilę.

R !ii'v

PASTABOS
KĄ RAŠĖ STALINCAl Šfi-1 bajidys Anglija ir Francija 

NIAU IR KĄ RAŠO
DABAR |

i “Laisvės” Nr. 232 R. Mizara 
rašo:

“Kiekvienas lietuvis, nupai
šant jo tikybiiiių įsitikinimų, 
nepaisant srovinės' — paffiji- 
nės krypties', kuriaih1 rėpi 
matyti Lietuvą laisvą nuo 
barbarų vokičeių okupacijoj; 
pi'ivalo stoti BehdrOri talkon. 
Mes visi išvien privalome pa
remti prezidento Roosevelto 
užsieninę politiką.”

Bet kada Hitreris su Stalinu 
buvo geruose santykiuose, tai 
ta pati “Laisvė!’ viešai ką kitą 
bylojb apiė vokiškų barbdrų šei- 
.mininka'vi'nią Lietuvoje. 1940 
m. “Laisvė” nr. 81 štai ką rašė: 

...i.;. ?• ..........
. “Vokietijos užimtame Su- 
- valkų* frilla'mp^jČ Vokiečiai' 
I geriati’ apsėiha su lietuviais.”

; Matote, kaip staliniški pąi>UL

pulti Vokietijų”.

Paširodo,- kad “Laisvės” re
daktorius R. Mizata atvirai tar
navo Vokietijos hitlerininkams, 
lyg kad butų jų samdytds. Po 
to kaip Vokietijos budeliai įši- 
:veržė į neu tratės ir ramiai gy
venančias mažiukes valstybėles; 
tai musų komunistai pasakojo 
savo rielainiirigiems šllaityto- 
jamš, kad Anglija skleidžia gan
dus. Jau laikai eiliniaih komu
nistam apsižiūrėti, kur link jų 
lyderiai veda.

BROWDERIO KLIE- 
DĖJIMAS

4 19 /. W L |

Jau keturios dienos buvo 
praėję, kaip Hitlerio armija ka- 
nuolėmis ir orlaivių bombomis 
griovė ir degino Lenkijos kai
mus ir miestus; ne tik karei
viai, bet ir civiliai žmonės kri- 
tQ’,ant gatvių, kaip musės, nuo 
Vokiškų kulkų. Ta proga “Lai
svė” rugsėjo 4 d. 1939 m. pa- 

■ talpino Amerikos koniUnistų 
partijos lyderio Earl Browderio 
prakalbą, kurioj jis tėigih:

“Sovietų Sąjunga laimėjo 
pergalę nė’ tik sau, bet viso 
pasaulio taikai’. Jinai sudau-« 
žė fašistinę ‘ašį’, fą valstybių 
apšivienijiiną, kuris išvertė 
viso pasaulio lygsvarą. Jinai 
sudaužė visą fašistinę ideolo
giją ir paliuOsavo Vokietijos 
žmones iš jos dvasinio paver
gimo. Ji sudaužė tokias sąly
gas, kuriose pasaulis palaips
niais slinko į karą be rimtų 
pastangų pastoti jam kelią.”

Taip per akis meluoti ir bal
tinti patį šlykščiausį istorijos la
pų tegalėjo tik sugedę žmonės. 
Bet ar manote, kad nesirado 
Jurgių durnelių1, kurie patikėjo 
išita komunistų šlykščia pasaka, 
kad Sovietų-vokieČių sutartis 
paliUosavp Vokiėfijos žmones iš 
jos dvasinio pavergimo? Palai
mintų ubagų dvasioje dar ne
stigo; kąf i*od6' ir tas faktas, kad 
“Laisvė d¥į'sO išspausdinti tokią 
begėdišką Ėrdwderio prakalbą.

KAIP BOLŠEVIKAI TAL- 
, KININKAVO NACIAMS

“Laisvė”, nu m. 296 (1939 m.) 
įrašė:

NEMATĖ KALTININKŲ
Kada Hitlerio armija įsiskver

bė ir užkariavo Belgiją, Holan
diją ir Luxemburgą, tai ta pro
ga “Laisvėj” nY. 113 (1940 m.) 
R. ^fi’zara’ ra’ŠČ?

“Kalfiriff ^iėiių kurią pusę 
dėi! šitky įvykib’ mes, kurie' 

Šifai imperialis- 
atsisakome, 

kaltos — Vo- 
kiėt‘ij^, iV A'rigrija, ir Franci- 
ja'.” x

į Puiki’, koriillništo logika. Jei- 
’te barirfiite iiijitildinėja ramius 
gyjūs; jribs sumuša ir api
plėšia1, ,tąį koriiūnistinio laikraš
čio fėdkkfdHte, kafe' banditą, 
taip iF fe ri&UimmM* auką pa- 

^keltea* lygiai ifelfeiš!

BPERlAUž^ kERTI-

.gos pereitais metais kairiėjb f 
'gražiai apie Vokietijos nteiri^ ’ 
įO' dJ5ie prezidento RoosevčTto 
Užsieninę politiką “Laisvė” daf 
šiJj ibefe birželio 23 d. rašė:

“laikos Pikfetas prie Bal- 
bjųirio jte pabaigtas. Pi- 

kiefek ,.te jŽkįbs pertraukos 
ėj'ri Vąlaridų.; Tai pirmas 
fofe aŽšįiikifti^i u Šite 
šalies istorijoje. Amerikinės 
't'aikok lifobriifečijbš 8ėkfefe^ > 
rite; Fielii' \
ribte^įmų.1 fe.fekri; kad pikiėl'o 
pairi alinis tikslias tapopas i e

rdšpbridtefaii1 $$$’ pašalinti. 
DĖ Anb^VįčiŽfil krivis tuomet

i:

steMyrię.”

; Nfatot, kafe lįdiriunistai “dra- 
-niteiškaŠ felež” lošė Vokietijos 
iiiitifeririirikų naudai. O' Šikridieli1 
!fie ikferiirikai drįsta socialistus 
■feieižt- pravamžirifeh^i’ febiak 
jiteči^is.

I A^GlJ.TA IR FRANCIJA 

i buvo
“Laisvė” nr. 87 (1940

štai kokį mėlį.pasakoja:
“Angliįbs ir Francijos 

dovai u^įnfanė įtraukti
» _

ir* dvife
driįbo. . , A ii

JIsaL kr^ųiesf į' “NMujįętes”,’ 
siul’ydamasis joms rašinėti, ir 
jam buvo suteiktas korespon- 

I®®1*0!*““8- • .
' Tžtr Rame čia Kuodis surado 
Ąhtevičiaus “bėgimą Hit? 
lėrį j. Berlyną”? ' , .

iibžmoniška šitaip besą-

\ Ėblfeviki^ki smm^iriipkaiV 
hŽ^mb Ėiefuvą, pasmaugė jos 
ikiš'čį“ s^aiihą, kuri buvo gimu
si šubkitiusiais carizmo pric- 
spaudri ’̂ laikais ir kuri’ buvo 
iškentė] usi skaudžius $hčt(5iidš

vokiečio tie Merio išrašyti “čekiai” yra be
vertės — tuomet Vokietijoje kils dar didesnis nerimas.

m.)

v
sviefiį’ kąrart. J4 kūVštoiftriĮi t 

• Finįandijja buvo pradėjus kat-.
iriį feieš Šri vietų Sąjunįlp.” ’

‘ BeT &£ “vfšas Švietas” žino, 
kad Sovietų Sąjunga be paskel
bimo karo užpuolė ant mažiftt 
lt® » nW
tai; ihelučja1 ir melo’ pakaL 
vbti negali.

. . f.c ** t/ »

TAI MVb1
i ctiM;- ftO .įoldfc-
jčįai ų^pųofe Belgiją,’ Gtajidijį? 
ir Luksemburgą, “Laisvė” štai 
,ką rašė: \
y V. ' »

j “|Andiįą pasidęįūč g^ftdųrtp 
kad vokiečiai užpulsią Holan- 
dijų. Aišku, kad jeigu ne per 
Belgiją ir Holandiją, tai per 
Jugoslaviją ir Graikiją Vėl

A. VZ

' A m ef ikos koib u n i s 1'ų partijos 
L Foster 

‘'ta&vS”’ 20 d1.
Į1W W

“^n^lljos imperija kartu 
su Holandijos, Belgijos ir 

j Portugalijos iUipeHjomis, su- 
i da¥o paŽaiiiirilG* imperializmo 

kertinį akmenį.”
Ąi* rioŠt^ib' šąžihč' busirami- 

no, kai pamatė, kaip buvęs Sta- 
lliife fititfei'ik sudaužė
Holandijos ir Belgijos pasauli
nio te^teializmO’ “terminį ak- 
mičiiįri.-Kol?žioplių rasis, tol to
kie lyderiai Fošterio tipo val
gys gardžią duoną, mulkinda
mi nieko nesuprantančius dar- 
biiiinkus.

1 JtožIAVbŠi' klTLERIš-
1 K^ fAtK.^

Molotovas Sovietų-Ve kieti jos 
nepuolimo sutartį vadino poli
tikos šedevru:

“Tik.v vakarykščiai Vokieti
jos fašistai vedė užsienio po- 
illM mums neprietelišką. 
TaįJk tik vakar mes buvome 
neprieteliai užsienio santykių 
Me^oų šiandien tačiau, pa
dėtis5 persimainė ir mes ne
besame priešai.” (žiur. “Lai
svę”; rugsėjo 8 d. 1939).

Žlibląm* Stalinui ir Molotovui 
draugiška sutartis su Vokietijos 
hitlerininkais vaizdavosi politi
niu šedevru, iš kurio išsivystė 
kruvinoji drama.

k

“GaT tas kiek pakeis Šve
dijos politiką. Ypatingai ir 
todėl, kad Vokietija griežtai 
grūmoja Švedijai, jeigu ji 
nCšiliaus tarnavus Anglijos 
ir Francijos imperialistams. 
Mat\ iš ^yedijos galima už
pulti Vokietiją.”

Taigi, aišku,- kad cėritro biu
ro pastogė atvirai tarnavo Vo
kietijos Hitleriui, bimbininkai 
sušilę prakaitavo, kad pasikeis
tų Švedijos’ demokratines val
džioj b°iilika* Vokietijos nacių 
atžvilgiu. Lietuviški stalincai 
jbuvo desperacijoj, kad Anglija 
su Francija neužpultų Vokieti
jos' iš Švedijos pusės.

P. Kručas.

Margumynai
Šuny Ūkiai

Mandžiurijoj ir Mongolijoj 
yra tūkstančiai ’ stambių ir spe
cialių šunų ujdų, kuriuos augi
ną dėl jų kailių* genimo. Tai yra 
visai skirtingos veisles šunys, 
kurie turi melsvos spalvos la
bai gauruotus ir švelnaus pū
ko* kailius.
' Kadangi tiibse kraštuose siau- 
,čia dideli šalčiai, tai vietos gy
ventojai iš tų šunų kailių da
rosi* sau visokius drabužius ir 
avalinį, šalies įstatymai ir tL 

-kyba draudžia šiuos šunis gy
vus išvežti į užsienius.
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NUO PIRMIKŠTĖS piemens, dūdeles iki 
RADIO MUZIKOS IR DIRBTINĖS KALBOS

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Klausyti garsų ir jii harmo
ningu suderinimų gėrėtis gali 
ne vien tik žmogus. Šia brangia 
dovana gam£a apdovanojo ir 
kitus gyvius, nes daug kąs jų 
ar šiaip ar tai]5 reaguoja į mu
zikos įspūdžius. Legenda apie 
piemenį, sužavėjusį muzikaliais 
garsais pulką žiurkių, jį suval- 
džiusį ir paskui save nuvedu- 
sį, neatrodys taip jau fantastin
ga, jei turėsim galvoj šių dienų 
indus, muzika suvaldančius gy
vates. Įrodinėti, kad muzikos 
einocionaliriė reikšmė yra ne-

TUSŲ
RAKTAS >.
Patenkinančiam 
dalmanto nirklmul.

Paairlnklman dylerlo, 15 kurio perka
te, vertas tokio pat domesio, kaip pasi
rinkimai paties dąlmanto,

O. ir K. taktika siūlyti geros rySiep, 
■ tlknta ir sąžiningas vertybes, su ai&kfyl 
* pažymėtomis kainomis, Išlaikė kvotimus 

per 34 metus. Mes dabar parduodam dal- 
manttis * pirmųjų patenkinta) kostumerlij 
lunamu Ir anūkams.

Atsiiahkykit ..ir apžlureklt mUst) Kaunit) 
rykinotę dailiu akmenų, įdėtų | nau- 
Jkilslų styP<j rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite

Charite
Acc’t

^OlSen
bann

Atdara 
KetviH. 

Ir

fhln

6446 S o. K alstė d St.
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paprastai didelė, rodos, neten
ka j thijy J>bt nėfenka ieškoti 
tam reikalui pa^yždzių. Kiau- 
sydanii tą ar Rifą muziką, jei 
tik busim įspūdingi, mes per- 
gyvėnsiiti visą1 dvasinės nuotai
kos gamą —- didžiausį dvasios 
nupuolimįį, liūdesį, nusiramini
mą, džiaugsmą, budrumą, di- 
dziausį džiūgavimą.

Pradedant nuo žilų žiliausios 
senovės be muzikos neapseina- 
ma įvairių įvairiausiuose ir 
reikšmingiausiuose žmogaus 
gyvenimo momentuose. Ji 
šaukdavo jį priekin mūšio ko
voje, ji skamba nugalėjus ir 
laimėjus, o taip pat švenčiant 
tautos šventes, ji lydi žmogų į 
amžiną pomirtinę jo būstinę. 
Senovės* legendos ir mitai sako 
buvusv atskirus muzikos išradė
jus ir kūrėjus. Bet ne taip bu-

• -l i ’ta: muziką sukurė tie atskiri 
žmonės, bet liaudies kūryba, ir, 
gali būti, kad muzika yra visų 
seniausia meno šaka, atsiradusi 
žmonijos prieaušry. Zvimbianti 
akmens skeveldra, stangi gysla, 
išdžiuvusi žvėries oda, nupjau
tas lendrės gabalas — ar tik 

I ne jie bus pirmatakai visų mu
sų pučiamų, mušamų ir stygi-'

Paveldės $5į000i0*00 •

. , NAUJIEM V.Ąt’iUu. T -l -inui,
Lučy Fay Baleš, 35‘ m., 

pakuoja dešreles Los An- ' * t 
gėlės mėsinyčioj ir svajoja 
apie žuvies ikrus su šam
panu. Jos advokatas isten- 
gi&Ji: įrodyti, kad ji kaipo 
duktė, yra teisėta F. O’Dea 
paliktų penkių milijbiių do
lerių pUvėldėtoja.

SUTAUPVSi-rNUO 25% Iki 50% 
ANT VILNONIŲ SVETĖRIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

Pranas Selemanavičia, Sav.
5<)4; West 33rd Street ■ . .. Victory

Atdara kasdien ir vakarais ir ęekmadieniaiš
... ... .. , • ■- . ...

31'86
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■■ ■' *’ . ~• <* < .!■ • ■L | 'adamas ;savoĄ,‘‘Prbmetej:ų”.i Kad tros (inkluįį»abonentų^ telefono 
dabartinėj rituzikai tufėtų^ būti* Aparatus. Pasak kl^fušiiisių' tefe^ 
suteikta liauju formų, neabėjo-;,graihonitim6;jiitzife)S; p^štūro- 
ja gausus 'mūsų laikų muzikos ji žymiai pranuešahti vįsiis mu

zikos instriimentus kaip garsų 
jėgos, taip ir garsų grynumo 
bei niuansų įvairumo atžvilgiu. 
Tačiau . dėl x specialaus rtiriklb į- 
pėhginiųį’- btangųmo šį' Sistema, 
deja, negalėjo prigyti.

(Bus daugM)

damas įsavori‘Prometejų”. ? Kad
4

nių muzikos instritiriehtų. Kaip' 
galėjo žmogus, turėdamas tik 
tokius paprastus ir primityvius' 
pirmatakus, išgaluoti bei sukur
ti kuįturingų tautų trimitus, ly
ras, fleitas ir dabartinių laikų 
smuiką, piano ir vargonus?

.. ■. ....

Mes, kaip sužavėtas dainius, 
! galėtu lite panašiai daug ko 

klausti. Bet mės faip pat’ turiiii 
teisę klausti visai kitaip, ir tai

novatoriai, be to jie neabejėda- 
mi tiki; kad* anksčiau ar vėliau 
taip ir turės būti, nes senos mur 
žibalinės formos jau nebegali 
išreikšti naujų idėjųvBet reika- : 
lųi negali padėti nei kelių šinf- 
lų d.-ilyvių orkestrui/ nei milži
niški ir nepaprastos išvaizdos ; 
'muzikos instrumentai, nei pą- ‘ 
galiau mechaniniai prietaisai. 
Kad ir kažkaip gudria^ ir įman
triai butiį tobulinama muzikės/ 
instrumentų technika, vis dėl 
to kiekybė Čia negali virsti ko- 
kybe bei pastarajai kuo padėti, 
fr tiktai štėi pačiais paskuti
niais riiėtįais, po to, kai radio/ 
padaręs, muziką prieinamą į įri
tės n i em s «vistibniėnės sluoks- 
nianiš, o kai kur net ir nia- 
senis, tėčitiiiliai davė natijus 
budus ir metodus, — kompozi
toriui ir muzikui ima atsiverti 
;plačiausia sritis ir dar nepra
minti takai bei keliai visiškai 
laisvam savo kūrybinių jėgų iš- 
rėiškiniūi. Apiė vieną kitą tokį 
bandymą bei įveikimą čia tuo
jau ir bu'š kalbama.

4 
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Prieš kokias tfisdešinit metų 
Š. Am. Jugt. Valstybėse dr. Ta
das Kechilis, norėdamas elek- 
trofikuoti muziką, darė įdo
mius ir kažkodėl užmirštus' 
bandymus. Šie bandymai buvo1 
Paremti giliu' ir teisingu nitizi- 

’kds esmės pažinimū. Jau Heliii- 
iiorizas3)’ įrodė, kad bė garso1

1 * 1 • ' * ' . I

'aukščio'; parėuiančio nuo vifpė-
, ’ ' I •

jiirių dažnumo, tariant be “pa
grindinio tolio”, musų ausis pa-

‘ — Japonų spauda ruošia gy
ventojus prieš Jungtines Val
stybes, nes nesitiki susitarti.

T

fsMuu^iosižęrtosSy
; rM’"p

■tfe izoliacionistų pasiulynĮus’ 
mažinti ginklų teikimo ir ško? 
llriimd' įstatymui’ škirianiAs Šu
rnas. ’

i

175

— Valdžia yra pasiryžusi tai
syti svėikatą tų žmoriių, kurie 
nepriimti kariuomenėn. Rengia
mas didelis sveikatingumo pla
nas.

te tose krautuvėse, ku-1 pre] 
’/sinasi <<?'AUJTE^^OSE’, mis

— lAteinancią savaitę Argen
tinos valdžia- pasirašys naują 

sutartį su Jungtinėsu
Valstybėmisga

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO JR SVEIKATĄ. JŠIGYEL
RlTlJSIĄ^I^DlfeNŲ STOKĖkf

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

ŠLLGAITIS
STOKER SALES _

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

pąs t

FpRiip. yitEKIS
Atstovas

Ins. Cb. bf Ariierida
> . f HAM. .2500 

JfičąL Newark; N. J.
sėveit Rd., Austln 1175 

,, ,, ——  ■— .. - 

Remkžte Lietuvišką I
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— WHOLES ALE

4707 So. Halsted St. 
Tėl. Boulevard 0014 

.....  i ■ /

Ąy 4 jr i v ' ' '
I
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BRIDGEPORT.BOOFING and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halstėd StVlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet

v ką. Darbas i užtikrintas. Pilnai 
, apdraustas.

■ ■■■.... .. « ii r t

'PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FAŪifP
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 

’ 2759 S. KEĖZ1E AVENUE
Tel. ĖAVVNDALE 2630 .

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DIŠTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 

’tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

FONOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tėt ĖNG. 5883-5840

i rynįmamii.iiiiwwiw

Geri baldai, parlor setai, lovoš'į matracai, stalai, karpetai, 
pečiai, lempos, skalbyklos, šaldytuvai, dulkių valytojai

I J J l t . (

pas Budriką per NATIONAL FUKNltURE WEEK duo- 
dama dideles vertybės.

ŠALDYTUVAI 6 pėdų po *129.50

1942 m. Radio gražiuose kabinetuosė 
už —............ ................................... .........

SKALBIAMOS MAŠINOS po ...........

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

*49.50

L\is Budrikę rasite tūkstančius bargenų ir pilną pasirin- 
. kiiną gerų rakandų.

Jos. F. Budrik, |

įėjimus, arba’ “obertonus”, ku
rie-dusyk, trisyk, arba kčturi- 
Syk ir daugiau kartų greičiau 
virpa; n'egti pagrindinis ,tonas, 
ii4 todėl tiė' iiberlonai prčpor- ‘r " , •čibnaliai ėsti aukštesni už pa
grindinius tonus.. Kiekvienas 
pagrindinis tčnas yra “bespal
vis”, bet, susiliedamas su visa

• • f '.I

eile dberfomį, jis jgyja^fą ar ki
tų atspalvį, savotišką tembrą, 
charakteringą tani ar kitam 
balsui arba muzikos
mentui.

s - / / <r

Dr. Kečliilis atkreipė
mesį į musų muzikos
mentų netobuhiiną, ir jam gi
mė idėja sukurti tokią mašiną, 
kuri' žmogui padėtų, suderinus 
garsūs, visaip jtios valdyti, o be

būtent: kodėl taip mažai kie
kybės ir kokybės atžvilgiu pa-

4 4 » | i

per tuos dešimtis šimtų mėtų 
kultūringos žmonijos buvimo?

Peję pusantro silpt# mėtų kųl- 
,turingos tgųto^. bųigia užpiiršti 
arklių traukiamąją jėgą, apklo
jo j oš žehies rupulį tinklu gele
žinkelių; laivų b.urėniiš mūsų 
vaikai netrūkūs smalsiai grože-

I . • ■

sis tik n’iužicjuųsė bei teatruo
se; oVo erdvę dabar skrodžia 
milžiniški metaliniai paukščiai, 
kurių nė vėjas jau nebegalėtų 
pavyti;' žmogaus kalba vienu 
akiinirksniu ntineŠamd už tuks-

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. .^^ežyisftio y Gyduoles gaunamos 
| sikeitė muzikos instrumentaivaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 

delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtime odbš; iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms, žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo/sųsižeidimų ir visokių odos ligų.
BOĖGCYL CO.,12bO n. AšRiantf AVe.

t

t

4

: cranė coal Cbiyįt’ANt' 
5332 So'. Lohg Avėftttė 

Telefonas FORTSMOUTH 9022
WEST VIRGlNfA Pocahontas: j.lSfme 
Run iš geriausių m’aihų, datig' JR RJ? 
dulkių ištinta. ......... •-..... ..... .

Perkant 5 tonus aę daugiam >. 
SMULKESNI YRA . DAUG PIGESNI 

BLACK BAND LUMP OR
Salės taksai ėkstfa'. "

ffoMllClKĄ'S KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant Labahauskas;
H. Rajewski “Shorty”

. { ' COPR. 14*1. NEEDLECRAFT SERVICE, INC. *

bPUSgHOLD LINEN6 ........ i PAffĖf$N - 2963
No. 2963—Išsiuvinėjirrtai baltiniams

Milda Buick Šates
VlriftlNTgLČ LIĖtbtlŲ BUICK’O AGENTŪRA

, 907 Wcst 35th Street, Chicago
TclefdnhS ftAFAYETT^ 2022 Rdz. TčTl. VlCTOK# 241)9

No. 2963

Vardas ir pavardė

i

i

iQaYjjien6š needYecrapt i>EPT
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

; z Čia įdedu 16 centų ir prašau atsiųsti rtiari’ Pavyzdį No;.

Adresai .................. 
t

(Mtestaš ir valstija

savo gū-
instru-

RAKANDU 
SAVAITE ie

valdomos gamtos jėgos klusniai 
įsjkinko į žmogaus paruoštą 
plieninį' jungą ir nepailsdamos

I be paliovos dirba tarnauja jam1 
(iiėną ir naktį; ka's kiekvieni' 
metai, kaš hiėkVienas mėnuo

I mes sužinoiri apie vis naujus ii’ 
’ nątijus iiiokslcį' įteikimus bei1 
laitiiėjimūs. Koks nuostabus 
kontrastas tarp gamybos tech
nikos fortiių, kūrios juk taip 
ineilingo^ ii\ rbd’os; amžįaius 
sustingusius! Musų ūrkestrūo- 
šė tiibfy girditi1! tuos pačiuk l?ūg“ 
niiš, fleitas, hobpjus, smuikus, 

i kontrabdsuS ir k'lavikoi’dųš, kųL 
ręi;ė’ ž'aVedąyo . itiiišų. protėvių1 
klausą' XVri* ii‘ XVIII šinitin. 
bą? tŠiį> iiŽsėbįai paskutine Ėu- 
ropos ' naujiena1 buvo vis'dki 

rbąMdžo ar dždž'' baifdb (Jač 
Šand) variantai; tai skolinime 
•mhrika kilikntt’ liėįfriį tati'telių' ik* 
bKta^bftijoS mėclžioklių tautų.

• tai Vik tos ^alčibS' skambėji
mų kdirikinacijOš ir tie patys 
muzikos tvarkymo dėsniai. 
Vagneris1) mėgino sugriauti 
iltiJėhbjiisiuk ir a’igyvėnūkiuš ^a- 
V6 laikui iriiikikalinės kūrybos 
rėtiiūk, siiktirdamas nematytai . i- . .. ’turiningas kompozicijas gausin- 
gieips orkestrams; apie tą pat 
dabar svajoja Skriasbitiaš2) kur-

i j Richardas Vagneris (1813-83) 
genialus vokiečių muzikas kompo
zitorius. parašė, pragarmėjusias “lųo- 
engrino”, “Taphdizerio”, “Parsifa- 
lio” it kt'. operas. Dai/gely savo 
veikalų jis stengėsi kūnyti muzi
kos reformatoriškas ig^j’aš; todė 
daug kas muzikos kritikų ope
ras ir šiaipjau jo kdmp&ucijte lai
ko genialia- “ateities muzika”.

2) Aleksandras Škriabinas, žy- v 
mus ilišų muzikas kohipdzitorius;

; gimė 1871 m.

as Vagneriu. (1813-83) 
vokiečių muzikas kompo-

duoti elektros laidininkais, ši- 
:os idėjos kunijimo padarinys 
juvo “telegraMohilimas”—kotii- 
olikuotaš visokių elektros ma
šinų ir aparatų konglomeratas,• 
kuris buvo daugiau panašus į 
kokią laboratoriją, .nekaip į' 
ihuzikos prietaisą. Bet tokia' 
jau buvo dr. Kechilio idėja — 
sukurti centralinę elektrohiuzi- 
koš stotį, iš kur oboneiitas per 
specialiai tam reikalui skirtus1 
laidininkus galėtų klausyti sau' 
muzikos natiiie. šios sistemos1 
esmę sudaro serija alternatorių, 
kurie gaįi duoti viėnO griežtai’ 
įlūstatyto dažnumo niainoinąs-; 
sias sroves. Kiekvienas alterna- 
torius — jų išviso 1^5 — gali' 
išduoti nustatytą toną, atatih- 
kantį vienai kūfiai grynai mu- 
zikalinei gaidai. Sujungiant pa
gal' nbiU atskirų alternatorių1 
tolius — tam tarnauja papras
ta klavitiifa: su vargonų regis- 
tfcąik — galima' įgulti pagrindi
nis tonas siV visais obfertonaiš, 
člih^aktčriti’gaig^ Bet l<ol<iain pu
čiamam, styginiam ar kokiam 
kitam inštrūmehfui. Atskirų to
nų suliejimas, arba sujungimas 
įvyksta tam tikram transforma
toriuje, “toriitiiks'erin” pavadin
tam, iš kur sujungtus sroves, 
per visą eilę feostafų eina elėk-

3) Hermanas Ėt’elmholtzas (1821- 
9^ g^rsuą vokiečių fizikas ir fi- 
įšibibgas' Jis tiksliai fdrmulaVo if 
išaiškino drfęfgįjps .paštovumo, dės
nį’ Iturią; atiddiige naujūs kelius 
gamtos tyrimui, ir • jos pažinimui. 
Be Tpį- jis; daug' ką nauja atidengė 
jfizįologijdff ir fizikos srity. IštyVė 
klaušos, kalboš ir regėjimo Organų 

Įgijai štidrbųs; jjb nidkslo 
darbai a^iištikbš* elektrolizės, ter
mochemijos ir kt. srityse.

i <4
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arcus
, RYTINĖ radio 

VALANDA -
—IŠ STOTIES— ,

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 , 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parriesimus.

1942 m. modelio pečius, kutenamas su alyva, net ketu
riems kambariams apšildyti užtenka. Visų žymiųjų išdip- 
bysčių: Quaker, Colės, Norge parduo- 50
dairie uz ........................................................

*49.50

3409-11 Š. HALSTED STREET
3241 SO. HALSTED STREET

.Tel. YARds 3088
BUDRIKO nedęJUi&>programas nauju laitai iš W.: O. F. Ii.—-1000 

K. sekmadienio vakare nuo 5:50 iki 6:30 vai.
■ ' ■
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Adresas

Miestas

Valstija

NAUJIENOS,
1739 ,So. Halsted S L, 
Chicago, BĮ.
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NCIO VĖL PASKELBĖ STREIKUS CARNEGIE-
ILLINOIS DIRBTUVĖSE

Griežtai Nusistatė Suorganizuoti Visus 
Įmonių Darbininkus

Darbas vėl šlubuoja didži.i-Unija
lės plieno bendrovės Carnegie- 
Illinois dviejose dirbtuvėse — 
skardos dirbtuvėje, Gary, In
dianoj, ir plieno dirbtuvėje, 
South Chicagoje, III.

Kaip ir pinnesnieji kivirčai 
tose dirbtuvėse pereitą savaitę, 
taip ir nauji streikai yra rezul
tatas CIO plieno unijos pastan
gų suorganizuoti visus Car- 
negie-Illinois darbininkus.

Streikavo dėl arešto
Tam tikslui atsiekti CIO pa

statė pikietas prie dirbtuvių 
vartų rinkti užsilikusias duok
les ir rašyti unijori nenarius. 
Pirmiaus į pikietavimą buvo 
įsikišusi policija, CIO pirmiau
siai paskelbė streiką, kai vienas 
pikietininkų buvo areštuotas.

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modemišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveikios—skauda Kalvą, nėra ener
gijos, palengvinkite sau Alno modemiškų 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. ši skonin
ga vidurius liuosuojantl kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Mil’onai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantj rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai Šeimai 
pakelis kainuoja tik

10c

grįžo dirbti kai policija 
jam grąžino laisvę.

Bet turėdami laisvas rhnkas 
pikietininkai nepajėgė visų 
darbininkų-neunijistų sustabdy
ti. Perlipdamos tvoras ir kitais 
aplinkiniais keliais pikietinii- 
kus apėjo ir į dirbtuvę įsigavo 
apie 50 merginų, dirbančių 
skardos dirbtuvėje. 

X *
Ir AFL ginče

Patyrusi apie tai, CIO unija 
pareiškė, kad jos privalo prisi
rašyti prie unijos arba mesti 
darbą • ir kraustytis laukan. 
Merginos pasipriešino, ir paro
dydamos savo priešingumą CIO 
unijai, visos prisirašė prii 
AFL. Tokiu budu į konfliktą 
buvo įvelta ir toji, unija.

Ne visi streikuoja
CJO tada atsakė streiku, ir 

liepė visiems savo nariams su
stoti dirbti.

Panaši situacija yra išsivys
čiusi ir South Chicagos dirbtu
vėje, kur dirba apie ,18,000 dar
bininkų. Skardos dirbtuvėje 
dirba apie 8,000.

Ne visi darbininkai yra išė
ję streikuoti, "kai kurie pasiliko 
prie darbų, vienok darbas kaip 
Gary, taip South Chicagoje la
bai šlubuoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofm X (tBubeifcte
SENIAUSIA IR DIDHAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 17414742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Bu POVILU ftALTIMIERU 
■■■■■HMUUSBBUHMHUIHUMHUUaEUHMUaUHmHUHMMUHUUUMMBHBai

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancė 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį - 
•

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

s. P. m apeik \
3319 Lituanica Avenue -

YARdb 1188 J
YARd« 1139 I

LACHAWICZ IR SUNU9 ,
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M.- PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARdp 4*»0*

ANTHONY B. PETK4TS
6812 So. Wertem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49tb Court, Cicero Phone Cicero 210"

J. LIUTKEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette

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

Telefonas TAKOS 1419.

N MOTERYS PASINAUDOJO TVORA

NAUJIENU-ACME Telephoto
Ši grupė moterų, prie CIO nepriklausančių darbininkių, perlipo per tvorą idant 

patekti į SWOC pikietuojamas, streiko surūkytas, Carnegie-Illinois Steel kompani
jos blėkes dirbtuves, Gary, Ind. Nusivylęs pikietininkas (rodyklė) saugųja tą “opią
ją” tvoros vietą, kuria d moterys pasinaudojo.

Ir Vėl Tas
Kuzma

Footballas šeštadienį

29-ni Lietuviai
Gavo Pilietybę
Waukegane

Ketvirtadienį 
prasideda Ančių 
Sezonas

NUTEISĖ LIETUVI ŠEMETI LSKį UŽSIMO
KĖTI $100, KALĖTI 60 DIENU

Baudžiamas Už Dalyvavimą CIO 
“Riaušėse” Richmonde, Ind.

WINCHESTER, Ind. — 30 
metų chicagietis Jonas šemetuL 
skis, buvo nuteistas užsimokė
ti $106 pabaudos ir atsėdėti 60 
dienų kalėjime. Jisai ir 13 ki
tų nuteistųjų yra baudžiami už 
tariamą “sukėlimą riaušių” prie 
International Harvester Com- 
pany dirbtuvės, Richmonde, In
dianoj, kove/ 27, šiais metais.

20 Sužeidė

John Hull, 29 m. a.;
William Klepser, 32
Thoitias Dublinski, 34
Theodore Lorek, 32
Allen Krzyvvda, 33
StAnky Wronski, 29
Paul Chuey, 35
Bruno Gawakk, 32, ir
Edward Wasniak, 31

Astuoni Pabėgo

ANN ARBORvMich. — Mi 
chigano universitetas šeštadie
nį taip smarkiai supliekė Pitts- 
burgho universiteto footballo 
komandą, kad toji neatsikvėps 
per ilgą laiką. Rezultatas buvo 
40—0. \ :

Lošime Michigano žvaigždė 
Tom Kuzma padarė du įbėgi- 
mu-, o keli kiti lošikai po vie-. 
na.

Michiganui taipgi lošė lietu 
viai Karvelis ir Wistcrt, o Pittš- 
burgho komandos eilėse buvo 
turbūt lietuvis futbalininkas 
Cervelis.

Štai svarbesnių šeštadienio 
lošimų rezultatai:

/t-‘ j. JncG-S .»»,«North'western, 41; Wisconsin 
14.

Minnesota, 34; Illinois, 6.
Michigan, 40; Pittsburgh, 0.
Michigan State, 13; ]yiar- 

ąuette, 7.
Texas Christian, 20; Indiana, 

14.
; Rytuose
(

Pennsylvania, 28; Yale, 13.
i Dartmouth, 18; Colgate} 6.

Clemson, 26; Boston College, 
13.

Columbia, 21; Princeton, 0.
Syraęuse, 6; Holy Cross, 0.
Texas Aggies, 49; New York 

U., 7. ' ;
Army, 2’7; Virginia Military,- 

20. ' - ' .
Cornell, 7; Harvard, 0. 

‘ Navy, 41; Lafayette, 2. .
Pietuose J

Notre Darpe, 20; Georgia 
Tech, 0. ' -

Fordham, 27; North Caroli- 
na, 14.

Duke, 50; Maryland, 0.
Alabama, 61; HoWard, 0. 
Texas, 40; Oklahoma, 7. 
Baylor, 20; Arkansas, 7- x 
Rice, 10; Tulane, 9.
Vanderbilt, 39; Kentucky, 15

Tolimuose Vakaruose
Oregon State, 10; Stanford, 

0.
Oregon, 20; So. California, 6.
Santa Clara, 13; California, 0.

, Washington, 23; Washington 
State, 13.

’ 1 <

Kaltina Aludininką 
žmogžudyste

BENTON, III. — Apskričio 
prokuratūra kaltina žmogaus 
nužudymu Zeiglerio, III., aludi
ninką, Joe Smith.

Laike ginčo, kuriame figūra 
vo ir viena moteriškė, Smith 
užmušė 53 metų angliakasį Her- 
man A. Mitchell. z •

Viso Prisaikdino 233. 
I

WAUKEGAN, III. — Teisė
jas Ralph J. Dady,. Lake ap
skričio teisine, davė pilietybės 
priesaiką 29-iems lietuviams, 
kurie laimingai išlaikė piliety
bės kvotimus Kir gavo antruo
sius , popierius.

Viso pilietybę gavo 233 
Waukegano ir Lake apskričio 
ateiviai. Didžiausią grupę su
darė ąnglai —«56y Antroji bu
vo lietuviai, o Trečioj vietoj 
buvo italai su ^7 naujais pilie
čiais.

William Lemkc, federalis 
natūralizacijos egzaminieris, 
sveikino, visus jkaipo geriau
siai pasiruošusią'grupę naujų 
piliečių, kokią jidai yra malęs.

.

Serga Basejball 
KomisioniėriUs

PETOSKEY, Mieli. — Plau
čių uždegimą yra gavęs buvęs 
federalis teisėjas, dabar basė- 
ba1! profesionalia kominonic- 
rius, K. M. Landis. Jisai yra 
75 metų amžiaus.

Sudegė 25 Karvės 
Skerdyklose

■___ )

Chicagds skerdyklose,, prie 
44-tos ir Racine avenue užside
gė keturi gardai, kuriuose bu
vo apie 300 galvijų. Sudegė 25 
karvės.

Vienas gaisrininkas iš ko
mandos No. 18, James Cleary, 
8352 Indiana avenue, buvo 
lengvai sužeistas;

Gaisras padarė apie $2,C03 
nuostolių. - i

lik Napamirškit Laisniųl
Medžiotojai, šveiskite šautu

vus (bet atsargiai), pirkite 
kulkų atsargas ir renkitės va
žiuoti ančių šaudyti.

Ketvirtadienį Illinois valsti
joje prasideda laukinių ančių 
medžiojimo sezonas.

Laisniai vienur siekia $5.00 
kitur daugiau, priklauso nuo 
medžiojimo vietos ir dienos. 
Bet nebandykite medžioti be 
laisnių, nes galite patupėti be
langėj.

Sveikas, Bet 1 
Viskas 'Negerai

1' <• -į ji I 'T'    l~r~ į i - ) , , i
Armija pašaukė egzaminaci- 

jai 24 metų chicagietį Frank 
Galasso, 921 ’ South Laflin st. 
Daktarai surado, kad jo širdis 
yra dešiniam krutinės šone, o 
pilvas yra “viršum kojom”.

Nežiūrint tų nenormalumų, 
Galassi yra sveiktas, stiprus ir 
augalotas jaunuolis. Armija jo 
nepriėmė.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Susirėmime, kuris įvyko, 20 
žmonių buvo sužeisti. 1

Jų byla svarstė Randolph ap
skričio- teisėjas John Macy ir 
džiurė.-Prisaikintieji teisėjai de- 
batavo 4-ias valandas iki pri
ėjo nuosprendžio kaltinamuo
sius bausti. 23 kitus apkaltin
tus žmones jie išteisino.

10 Chicagiečių
Baudžiamieji, apart ŠemetuL 

skio, yra, Clifford Kerr, CIO 
Farm Eąuipmcnt unijos lyderis, 
Robert Foley, chicagietis ir CIO 
atstovas, Cecil Appleby, iš Day- 
ton, Ohio, Clarence Mattic, iš 
Richmondo, ir sekami chicagie- 
čiai:

Iš St. Charles
fcT. CHARLES, III. — Basi, 

ir pasirėdę tiktai kalinių uni
formomis, iš St. Charles patai
sos namų pabėgo 8 jauni pikta
dariai, visi nejrai. Policija jų 
ieško apylinkės miškeliuose, 
kur jie turbut slapstosi. ’

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

191Š S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

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. J g. j 

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDU! IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
Subat.oi nuo 1 iki 4 noniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

"dr.T’jenkinš”
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PltOŠPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

DL A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

ADVOKATAI
K." P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—-127 N. Dearborn St'. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 441J-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

I A.'A. SLAKIS -
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Št.
Room 1230

-Ofiso tei, Central 1824.
Namų tel.—ųyde Park 3395

WHITNEY TARUTIS
advokatas

3133 SO. HALSTED STREET 
Te.. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2871

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HEMlock 5524 
Rez. Tel. HEMlock 164?

Emergencv: MIDwav 0001

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

VAI. -1 iki 3 .nopiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRTKOT/TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
TŠ RUSĖTOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
,1031 W. IRth St.. ~'»t'‘i< Mo-r»n St. 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

; Nedėliomis pagal sutartį.

DR. C 7. VKZFJ ,’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
nua o jįęj 8 vakaro 

Se**' doj pagal sutartį.

DR. KARU NURKAT
(NURKAITIS)

Priliko at-rakomin- 
£ai akinius už pri- 
einamą karna ir ant 
lengvų išmokėjimų

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

z DR. RRTTNTCP J. , 
ZTTRRTCK’AS 

dvDVTnTaę TR cmRTTRGAS 
V Ar vn .TE VIETO JE 

24ną w<\st 63rd St 
VALANDOS: Z—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPublic 4888

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS
• Ofiso Valandos?

Nuo 10—^12 vai. ryto, nuo 2 iki
4 vai. penJef nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12

* vajandal diena.
Phone MIDWAY 2880

Te’efonas YARDS 0994

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet
7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 ikį 12.

Rei. Telephone KENvood 4300
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Spalių 16 Pirmos 
Drafto Sukaktuvės

Šįryt Laidoja 
Juozą Laudenskį

Pasekmingas Teisėjo Lietuvių Darželis 
Zurio Piknikas ' " ’ **

. , ..‘i r’* ’
Prie Michigan City CLASSIFIED ADsi~]

Ragina Siųsti Dovanas, Laiškus 
Kareiviams

Spalių 16 sueina vieni metai 
nuo pirmos vyrų registracijos 
U.S.- armijai.

T^jp įvykiui pažymėti lĮlinois 
gubernatorius Green nuskyrė 
spalių 16 “Military Welfare 
Day” (kareivių gerovės diena) 
ir ragina šeimas, gimines ir 
draugus siųsti įvairias dovanas 
ir laiškus savo broliams, su
narna ir kitiems tarnaujantiems 
armijoj iš Illinois valstijos.

Nusišovė 18-ietis 
Kazys Zedonis

Tautiškose Kapinėse
Iš koplyčios, adresu 753 W. 

Arthington strąet, šįryt, 9:30, 
yra laidojamas chicagietis Juo
zas Laudenskis-LaudeU. Jis bus 
palaidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. ' '

Velionis mirė širdies liga spa
lių 9’ d: Jisai paliko žmoną Ida 
Petraitytę Laudenskį, ir du sū
nūs, Joseph ir Charles. Gyve
no ad. 1656 West Madison st. 
Buvo apie 45 metų amžiaus.

• ’/

Jisai laidojamas iš Granata 
koplyčios,, aukščiau paduotu ad
resu.

Sniegelį Inc:r mail ordėr fir
ma, 35th ir Morgan, paskelbė, 
kadi ji laikysis kainų, kuriąs pa
duoda 1941 kataloge, išleistam 
gegužės mėnesį ir jų nękęjs i|ti 
šių metų pabaigos.

Firma parduoda apie 30,00(1 
įvairių skirtingų daiktų. Daro 
bianį beveik išimtinai per paš
tą. Jos tarnautojų tarpe yra la
bai. didelis nuošiiptis lietuvių, 
ypač mergaičių.

Sekmadienį oras buvo nepa
prastai gražus. Tūkstančiai lie
tuvių suvažiavo į pikniką tei
sėjo Ztirio pagerbti.

Tai buvo oficiali pradžia 
kampanijas teisėją Zurį išrink
ti naujam terminui į Municip^- 
lį teismą. \

Smulkmenos bus praneštos 
vėliąu. ; • t

Pereitos:18 APYLINKE.
savaitės pabaigoje nusižudė 60 
metų amžiaus lietuvis, Charles 
(Kazys) Zedones. Jo kūnas bu
vo atrastas bute ties 1732 So. 
Union avenue, kur velionis gy
veno. Jisai atėmė sau 
suvarydamas kulką sau 
rius. Prie kūno gulėjo 
Hbro šautuvas. •

Laidoja Elenos 
Paugienės Motiną

gyvybę 
į vidu- 
32 ka-

Šiandien ?-trą po pietų Oak- 
ridge kapinėse, bus palaidota 
Helen Maag Klingenmacir, cice- 
rietės Elenos Paugienės motina, 
5031 West Roosėvelt Road. Ve
lionė mirė sulaukusi gilios se
natvės. Laidotuvės prasidės iš; 
koplyčios ad. 2307 S. 52nd ave..

Pabėgo Keturi
Berniukai -

pa-Matyt, susitarę, iš namų 
bėgo keturi berniukai, mokiniai 
Bowen H. S. mokykloj. Jie yra, 
17 m. Charles Sfegel; 8528 Ben- 
nett, 16 m. Henry Burleigh, 
8421 Cregier, 16 m. William 
Brigham, 8826 Blackstone, ir 15 
m. Robert Ashe, 8908 Black
stone.

Šįryt Laidoja 
Auto. Nelaimėje 
Mirusią 0. Vingienę

O Dabar Pasirūpins 
Gauti Švarkų

' Southsidės ^tiLų , pirkliai riė- 
padarys /klaidos saugodami sa
vo krautuves truputį Stropiau 
negu paprastai. Yra keli kostu- 
meriai, kurie bandys—nemoka
mai—pasirinkti apie 20 švarkų. %

Taip bent spėja policija ga
vusi raportą, kad keli plėšikai 
įsibrovė į krautuvę adresu 6222 
South Halsted Street- ir pasi
vogė 20 porų kelnių, Visas dy
džio “32”. •

žuvo Važiuodama Grybauti
Iš koplyčios ad. 3337 West 

North avenue, šiandien po pie
tų yra laidojama northsidės 
lietuvė, Ona Čingienė,. 1536 N. 
Kedzle avenue. ‘ \

Velionė mirė spalių 9 d., sun
kiai sužeista automobilio nelai
mėje, kilti įvyko jai važiuojant 
grybauti.' Tai buvo dviejų au
tomobilių susikulimas netoli 
DesPlaines upės, Chicagos apy
linkėje- i 

Iš Namų Balchunaite
Velionė paliko vyrą Kazimie

rą, du brolius, ir daug kitų gi
minių. Iš namų ji buvo Balchu- 
naite.

Netekusi geros drauges, gi
liai liūdžiu ir reiškiu užuojau
tą jos vyrui ir kitiems gimi
nėms.

Veronika Faiza.

“Herald-American” 
Apie Lietuvą į ?

Kivirčas Dėl 13 
Darbininkų Trugdo 
Nedarbo Pfensį jas

U.S.~PHeš Ilk Valstijos 
Iždininką

Tarp federalės vadžios ir Illi
nois iždįninko Warren Wright 
eina konfliktas dėl 13 darbiniu- 
kų; kurie išsiuntinėja' nedarbo 
apdraudos čekius laikinai nedir
bantiems darbininkams.

Fedėralė valdžia, kuri parū
pina dalį, pinigų tam tikslui, rei
kalauja, kad tie darbininkai bu
tų po ei vile tarnyba ir po jos 
globa.

Iždininkas Wright tam prie
šinasi, ir nori pasilaikyti tuos 
darbininkus po savo kontrole, 
nes jisai, yra atsakomijigas už 
valstijos pinigus duodamos ne
darbo apdraudos fondam

Jeigu kivirčas paaštrės, tai 
minimi darbininkai gali nustoti 
teisės dirbti ir tokiu budu apie 
30,000-40,000 darbininkų kurį 
laiką negaus savo čekių.

. Sekmadienį, įvyko lietuvių, 
golfininkų ttįpnyrąs. Ir čia da
lyvavo'labai didelis lietuvių bū
rys. > X / -

Šįvakar SLA 
301 Kuopos 
Susirinkimas

Po

SLA 301 kuopa

; t ■ ‘. 1 '•

Nariai Prašomi Gauti 
Vieną Naują Narį

CICERO.
turės savo reguliari susirinki
mą pirmadienį, sp. 13 dieną, 
7:30 vakafe,. p. Shameto sve
tainėje, 1500 S. 49 Avė. Susi
vienijimo nariai jau, tur būt, 
patėmijot savo organe “Tėvy
nėj” bentro sėkretoriaus atsi
šaukimą. Visi ateikit susirinki- 
man ir duokite pagalbą savo 
organizatoriui.

Naujų narių vajus baigiasi,, o 
tamsta ar atlikai savo pareigą? 
Ar atvedei vieną — tik vieną— 
naują narį? Juk tas lengva.

K. P. Deveikis.

Vakar popiet tarptautiniuose 
darželiuose prie Michigan City 
buvo atidarytas darželis, pa
švęstas Lietuvai. Jame buvo pa
sodintas su atitinkamomis cere^ 
monijomis lietuviškas uosis.

Trumpą kalbą pasakė A. Sme
tona; Jis palygino, darželį prezi
dento , Wilsono svajotai pokario 
nei Europai, kurioje, jisai ti
kėjo, darželis mažų tautų ga
lės laimingai klestėti. Bėt dik
tatoriai Wilšono Svajones su
darkė.

Tačiau dabar yra kitas didis 
Amerikietis, Rooseveltas, tęsė 
Smetona, taipgi yra Churchill’- 
asį kurie vėl bando Europos gra
žųjį tautų darželį atsteigti.

Publikos iškilmėse dalyvavo 
apie 400 — daugiausia- iš Chi
cagos.

Dainavo būrelis lietuvaičių, 
šoko Beliajaus grupe,. kalbėjo 
keli vietiniai valdininkai ir adv. 
©lis.

HELP VVANTED—EEMALE 
_ . . Darbininkių BėiHa

MOTERIŠKĖS REIKALINGOS 
Lengvas įdomus dalį-pilną laiką 
darbaa. Rodymas dreslų, žiurstų, 
paklodžių, moterų apatinių etc. Pui
kus komisas. Nereikia investuoti. 
Miss RHODA, 126 North Wells.

MERGINA, JAUNA, mažam ap- 
artmentui. ,Gyventi vietoj. Leng
vas namų darbas. Geri namai. 
DEArborn 3346. /

MOTERIS VIENA—dėl virimo ir 
prižiūrėjimo namo. Skalbti nerei
kia. Valgis, kambarys ir alga. 2134 
W. 23rd. PI. CANal 6394.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbinįnkų-Darbininkių Reikia
SPALVŲ TAIKINTOJAI — vai

kinai ir jaunos moteriškės šapos 
darbui, su patyrimu ar be patyri
mo. Cut Rate Employment. 1727 
N. McVickers Avė. Merimac 4872.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Diena Iš Dienos

VAIKINAU. IR 'MERGINOS 
REIKALINGI.

17 metų ir vyresni, vyrai ir mote
rys iki 40. Samdytojas išmokins 
amato, įvairaus darbo. Nakties ir 
dienos pakaitos 8 valandų. Tik 
dienos į savaitę. Algos nuo $15 
$25. Atsineškite šį skelbimą 
savim ir sutaupykite $3.00.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
AGENCY, 

25 East Jackson Blvd. 
13-tas aukštas KimbaU Bldg.

HELP WANTED—M/ 
Darbininkų Reikia

5 
iki 
su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Kareivis Teismu 
Bando Atgauti 
Savo Darbą

28 m. . faėr^ęrL .ne
pereitą savaitę paleistas iš ar
mijos (dėl' amžiaus) bandė at
gauti savo kurį turėjo
prieš einant kariuomenėn.

A. P. W. Paper Co., firma, 
kurs jisai dirbo, betgi atsisakė 
jį priimti. Herbert dabar turi 
užvedęs bylą federaliam teisme, 
kurioje reikalauja jam darbą 
gražinti. Jisai remiasi drafto 
įstatymu, kuris nusako, kad 
“darbdaviai moraliais sumeti 
mais privalo priimti atgal iš ar
mijos išėjusius buvusius tarnau
tojus”.

MĄDOS

Irving Duskin, 37, su Doro- 
thy Shaul, 29

A. Albert Ūsas, 24, su Vir- 
ginia Krueger, 23

Stephen Zakes, 43, su Julia
Zacharias, 44

Gauna
Perskiras

Adolph Jagmin nuo Josephine
B. Jagmin

Reikalauja
Pferskinj

Helen ZabeĮla nuo Joseph 
bella

Catherine M. Maskell
Jchn W. Maskell Jr.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

nuo

6757 
gimė 

ir Ce-

11320

BUSINESS CMAnCES 
U Biznio Progos

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

PARSIDUODA TAVERNA su 
valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per ilgus 
metus. Ant kampo 69th St. ir So. 
Ghicago A»e., 6813 So. Chicago 
Avenue.

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

PARSIDUODA TAVERN, kam
pas, su kambariais gyvenimui. 
Renda .pigi. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą.

7301 So. Peoria St.

BUSINESS-—TO RENY 
Bizniai Rendai

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

3259 So. Union Avė.

AUTOS—IRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii’ Trokai Pardavimui
. PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4 durų sedan, 
Heąter ir Seat covers. 3207-09 So. 
Halsted St. VICtory 1717. šaukite 
Wainorą.

REIKALINGI STALIORIAI ir rip- 
saWer. Naujanybių baldai. 407 N. 
Peoria.

MATEUŠAS GRIGAS
Gyv. 4759 N. Maplewood
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 d., 11:15 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės am£, 
gimęs Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parapi, Porių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers vaikus, Joną Kaspar
avičių ir Joną Kavaliauską ir 
jų šeimas, .pusseserę Stefaniją 
Palonis ir jos vyrą Apolinarą 
Palonį, kuris rūpinasi laido
tuvėmis (Tel. Columbus 5596)' 
ir kitas gimines. <.U*

Priklausė prie Liet. Pilie
čių Klubo.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus kopk, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvykš antrad., 
spalio 14' d., 1:30 vai. .popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mateušo Grigo 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse • ir su
teikti jarr> paskutinį patarna'- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sesers Vaikai, Pusseserė 
jos Vyras, Kitos Giminės.

Laid. Direkt, Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Visosė - vakarykščiose laidose 
dięnraštis “Herald-American” 
’ui’ėjo įdėjęs ilgą straipsnį apie 
komunistų šeimininkavimą Lie
tuvoje. Raštas daugiausiai lietė 
tikybos naikinimą ir dvasiškių 
persekiojimą ir žudymą. Jį pa
rašė to dienraščio redakcijos 
narys, Stanley Pieža.

Wheeleris Chicagoje
“Ir toliau kovoj”

ir

I fiVFkR Telegramų į LUVEIMu VisasPasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. ♦ 
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

I I * Gėlės MylintiemsI I ^1 ^1 nį Vestuvėms, Ban- 
I I H K flkietams, Laidotu- 
IJ 11 U ^įvėms, P a p-u o š L 

............................... manas.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Traukia Teisman
Tris “Gydytojus”

Valstiją traukia atsakomybėn 
tris chicagiečius, kuriuos kalti
na neteisėtu užsiemųpu medi
cina. Jie yra, George R. Hens- 
manns, 1625 East 79th ątreet,» 
C. R. Helbig, 3831, North Clark 
Street, ir Assa P. Dyer, 4950 
Milwaukee avenue.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagoj lankėsi Amerikos izo- 
liacininkų vadas senatorius 
Burton K. Wheelei.

Jisai pareiškė, kad jo grupė 
visomis jėgomis kovos kongre
se siūlomas permainas neitrali- 
teto aktui, kurios leistų ap
ginkluoti U. S. prekinius laivus 
ir siųsti juos į karo zonas.

Jisai tikrina, kad izoliacinis 
sentimentas Amerikoj tebėra 
toks stiprus kaip ir praeityje.

BRAZIE, Elizabeth Lee, 
South Western avenue, 
rugsėjo 24, tėvai: Peter 
cilie.

DAZIKAS^ Aurelia,
Avenue L., gimė rugsėjo 25, tė
vai: Alexander ir Veronika.

JURGIL, Dorothy E., 6940 
South Campbell avenue, gimė 
rugsėjo 28, tėvai: Frank ir Ju
lia.

MASELSKIS, Carol, 3930 W. 
•Mą.rųuettc Road, gimė rugsėjo 
25, tėvai: Alexander ir Char- 
lotte.

SHIMKUS, Arlene, 2017 W. 
Coultęr Street, gimė rugsėjo 26, 
tėvai: Stanley ir Angelą.

FURN1TURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO
IŠPARDAVIMAS

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops garantiją.
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
$120, atsiimtas .......................... $35
3 šm. miegruimio setai, riešuto v
rnahog................... ..... ..... r.
5 Šm. dinette setšii,'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-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith pheno, 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
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire,z Kelvinator, Leon- 
ard, rec. ......................................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, V2 mažiau ......................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec..................... .........

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys su valgiu ar be valgio. 1010 
W. 69th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui 

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.

4888
800 Namai Prie 
Buick Dirbtuvės

Ji Bus Kalbėtojų 
Viršininkė

39-
14
19
22
14

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59

74
19
29

________ ,.....................   69
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 5668

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

iki 10. Sekm. iki 5.

PARDAVIMUI RESTORANO pe
čius, didelis, .pigiai. Eagle Restau- 
rant, 1745 So. Halsted St.

';MRRQUETTE MANOR 
l^aįnpinis bungalow, 9 . dideli De- 

Luxe kambariai, radiatorių paden
gimai, Venetian - Blinds, naujai 
sandeęl grindys, karšto vandens 
šilima, stokeriu kūrenamas, plas- 
teriuotas beismentas, plieno kons
trukcija, tailo stogas, platus lotas, 
3 karam muro garažas. Parodomas 
tik pagal susitarimą.

Telefonas HEMlock 2000. 
A. B. REIMER 

3036 West 63rd St.

2121 N. SPRINGFIELD, moder
nus dailus du po 6 kambarius ir 
vienas 3 kambarių beismente. Gel
tonos plytos, štymo šilima. Nebran
giai. Arti mokyklų, parkų. Savi
ninkas. Klauskite KLEIN.

PARDAVIMUJ — GAIVI Meat 
Market ir grosernė, kampinė vie
ta, nebrangi renda. (Savininkas 
priverstas parduoti.. Randasi arti 
57-tos ir Sangamon.

Daili 6 kambarių medinė rezi
dencija, karšto vandens šilima, 
elektra, yra ant trijų lotų, randasi 
arti 97-tos ir Merton. $4975, mažas 
įmokėjimas. Balansas kaip renda. .

SHULMISTRAS REALTY CO.
4016 So. Archer Avė., 

Tel. LAFayette 6300
Kur lietuviai perka sau apdraudą.

3 FLATŲ MŪRAS, 3 .po 4, voni- 
nines, kieto medžio grindys, pe
čiaus šilima, arti mokyklos, prie
šais parką. 2-ras apartmentas, 1813 
W. 51st St. ' . F

r—.... ..... iii/į .. ...... .
Vėlyvi Modeliai

Kaip Nauji
SENOS KAINOS BE TAKSŲ

1941 NASH sedan ....
1941 PLYMOUTH sedan
1941 DODGE sėdąn
1941 DE SOTO sėdau ....
1940 DE SOTO Club

'couįje ....... ’......
1940 IVILLYS sedan v..,
1940 PLYMOUTH. sedan

,1940 CHEVROLET sd.
1939 BUICK sedan ......

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey

$965.00
$765.00
$945.00
$985.00

$745.00:
$465.00
$585.00

635.00
$565.00

nuoMrs. Jobų D. Plepėlis, 
2528 South Austin avenue, Ci
cero, buvo paskirta YWCA or
ganizacijos kalbėtojų biuro 
viršininke. Ji parūpina kalbė*- 
tojus organizacijos Skyriams 
ir kitoms moterų draugijoms.

4888—Sportiškos išeiginės sukne
lės jaunoms mergaitėms. Sukirptos 
mieros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
ir 18.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

Autę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti'savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti, pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sU užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Manos Pattėrn DepU 1739 

aWd SU Chicago, IH.

Privatines firmos išdirbo 
planus pastatyti 800 mažų vie
nos šeimynos namų prie York 
Road ir Grand avenue, apgy
vendinti darbininkus, kurie 
dirba arba bus pasamdyti dar
bui naujoj Buick aviacijos 
motorų dirbtuvėj,, prie Mclro- 
se IParko.

Namai kainuos apie $6,000 
ir bus pastatyti turbut iš. plie
no ir plytų.

TURIU 3 SETUS nuo boilerių 
“tire grates”. Kam reikalingi, pi
giai atiduosiu. Chernauskas, 1900 
S. Union CANal 2183.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago, Ui Tel^ REPublic 6051

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai

160 AKRŲ MODERNIŠKA pieno 
farma. 8 kambarių namas, didelė 
barnė; kiti trobėsiai, tekantis van
duo; elektra. $125 akrui. 50 myliy 
šiaurės vakaruose nuo Chicagos.' 
O. Anderson, 1727 N. Menard Avė.

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos Aliejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7V^c galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausiai, 

6}4c gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

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

kostumeriui.

Atėmė $12,500 Nuo 
Dvasiškio -- ■

Prie Canal ir Madison neži
nomas piktadąris atėmęs $12,- 
500 nuo 94 metų senelio kuni
go, Theophile Eisele, važiuojan* 
čio. iŠ Pbrtlahd', Qregon, į Ha
vana Cuba. Clpcagoj jis maine 
traukinius-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, IIL

CU jdedu 15 centų Ir protai 
atsiųsti man pavyzdį No,

, y i’-jt '

Mhroa . per krutinę

f——I  ...... .. ....................... I IIWIWĮ«<

(Vardas ir pavardė)
'-■■i—i m i n .... . i■■ ■
> ?l V ..

(Mtatei ir vaktQa): Garsinkite “N-nose”

Žuvo Viešbučio 
Nelaimėje

FINANCE AND LOANS . 
Finansai ir Paskolos

Evan-Ridgeview viešbutyje, 
stpne, įkritęs į eleveiterio šu
linį užsimušė 28 metų tarnau
tojas, Harry Teufert. Jisai, nu
krito 4-is aukštus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. 3. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.



NAUJIENOS, Chlcago, III.

LIETUVAITĖ PERSKYRŲ BYLOJ
i
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TO NELAIMINGO ADOLFO JOZALIO BĖDOS 
VIS DAR NESIBAIGIA —

Gaidžiui “Juozui” Duoda Pastogę, 
Bet Ne Jam

Studebaker Gavo 
$74,338,7800 
Motorų Užsakymą
Darbą

Atsimenat Jozalį, Adolfą Jp-

Tai tas 52 metų amžiaus Ar- 
go gyventojas, kurio adresas 
turėtų būtį 5554 S. New EngJ 
land avenue, bet kuris, paklitb 
vęs į bėdą su uošviene, neranda 
vietos nei tvarte, nei vištinin- 
ke, ir net nei garažiuje, nekal
bant apie ramią, šiltą vietelę 
savo name, aukščiau paduotu 
adresu. - < '■

Trumpai pakartosim, kad Jo
zalis ir jo 53 metų žmona Anria 
pradėjo gyvenimą vieno kam
bario namuke, prie tos pačios 
New En^land gatves. Kai tik 
atsirasdavo naujas kūdikis, tai 
Jozalis, kaip dera rūpestingam 
tėvui, pristatydavo prie namo 
ir po naują kambarį. 11 ką Vai
kų — 11 kambarių, ir vienas 
jam ir žmonai.

Jau 13 Vaikų
»

Paskutiniu laiku toj Jozalių 
— su garnio vizitais sulipdytoj 
rezidencijoj — pasidarė ankšta. 
Vaikų skaičius yra padidėjęs iki 
13-kos, be to, žmonos motina 
sumanė jo pastogėje apsigyven
ti.

Jozalis ėmė protestuoti, bet 
tai darydamas pakliuvo ir į 
žmonos, ir uošvienės “neloską”. 
žmona užvedė perskirų bylą, 
ir vargšą Jozalį iškraustė į tvai- 
tą. Ten jisai ramiai sau gyve
no, bet tas nelemtas garnys pa
sisuko ir 
veršiuką, v

Valdžios Taryba 
Pasidalinusi Dėl 
Skerdyklų Streiko
. Negali Ginčo Likviduoti

Žinios iš Washingtono sako, 
kad Defdnse Mediation Boar.d 
(valdžios taryba svarbiems 
streikams taikyti) yra lygiai pa
sidalinusi nuomonėmis dėl Chi- 
cagos skerdyklų stręiko, ir ne
gali prieiti susitarimo.

Taryba vėl bandys šią savai
tę sudaryti visiems priimtinas 
rekomendacijas ginčui užbaig
ti.

Kalbamas streikas yra CIO 
paskelbtas Agar, Brennan ir Illi
nois Packing dirbtuvėse.

Ginklų Administra
cija Šaukia Smulkius 
Pramonininkus
Nurodys Jiems Kaip Pertaisyti 
Dirbtuves Ginklams Gaminti.

paliko vienai karvei

“Juozas”
nebeliko vietos. JisaiJozaliui 

tada sumanė persikelti į višti- 
ninkę, bet ten yra piktas gai
dys vardu “Juozas”, kuris Jo
zaliui šoka į atį, kai tik tas vii- 
tininkan įkiša nosį. .

Neberasdamas kitur vietos, 
Jozalis apsigyveno garaže, bet 
ten sienose dideli plyšiai, vėjas 
švilpauja viduj, per stogą lija, 
ir vargšas pagavo smarkias slo
gas.

Ta Uošvienė

Spalių 22 d., Stevens vieš
butyje, Chicagoje, valdžios 
ginklų administracija “OPM” 
šaukia visus smulkius pramo
ninkus iš vidurvakarinių vals
tijų svarbiam pasitarimui.

Administracijos atstovai nu
rodys kokius užsakymus val
džia turi, ir kaip smulkus pra
monininkai gali savo dirbtuves 
pertaisyti ginklams gaminti.

Tikisi 5,000 Dalyvių.
Valdžia bandys didelius kon

traktus suskaldyti į smulkius 
užsakymus ir juos tiems pra
monininkams padalinti.

Tikimasi, kad konferencijoj 
dalyvaus 5,000 fabrikantų. 
Jiems bus surengta ir karo 
reikmenų paroda, kuri užtruks 
tris dienas.

Prie 
giama

Minios Žmonių 
Kiniečių Iškilmėse

Joza- 
teise-

gara-

Nebepakęsdamas savo būvio, 
jisai kelis kartus buvo nuėjęs 
pasiskųsti apskričio teisėjui De 
Sort, Cook apskričio Superior 
teisme, pas kurį yra svarstoma 
ir jo žmonos divorso byla.

Teisėjas buvo įsakęs Jozalie- 
nei leisti vyrui vėl sugrįžti į 
butą, bet iš to niekas neišėjo. 
Kai tik jisai susitiko su uošvie
ne, tai vėl kilo skandalas.

Išklausęs Jozalienės, ir uošvie
nės pasiaiškinimus, taipgi 
lio graudžius verksmus, 
jas nusprendė:

Jei tvarte nėra vietos,
že šalta, o namie perdidelė spų- 
stis, tai Jozaliui nėra kitos iš
eities kaip tik apsigyventi viš- 
ninke. '

“Bet kaip bus su “Juozu”? 
Negaliu ištolo prie vištininko 
pasirodyti!”, nusiskundė Joza
lis.

Palauk, nebūk toks nekan 
trus, subarė teisėjas. Gaidį 
“Juozą” iš vištininko reikia per’- 
kelti į namus.

Ir Mokslininkai Rūpinasi :
Vargšo Jozalio vargai yra 

tiek pagarsėję visoj Amerikoj, 
kad jo reikalu yra susirūpinu 
net mokslininkai. Ir jie suka 
galvas, galvodami kur tas Ne
kaltas, vaikų atžvilgiu labai pro- 
duktingas argoietis gali šave 
priglausti. Pereito šeštadienio 
“Hom” žurnale (su užvakarykš
čiu Herald-American) jie tuo 
reikalu išpyškino ir ilgą straip
snį.

Dalyvavo V. Beliajaus^ šokėjai
Didžiulės minios žmonių va- 

<ar vakare, užvakar ir penkta
dienį aplankė iškilmes Chicagos 
dnieČių kvartale, kurios buvo 
surengtos Kinijos karo nuken- 
tėjuslems sušelpti.

Minioje matėsi daug lietuvių, 
taipgi lietuviams teko būti ir.
programe. V. BeUajus ir jo šo
kėjų grupė vakar vakare išpil
dė eilę šokių.

Sukėlę Daug Pinigų
( . A

Iškilmių pažiba buvo nepa
prastai ilgas elektra iliuminuo
tas “slibinas”, kurį operavo 
apie 60 kiniečių vyrų.

Rengėjai tikisi, kad iškilmės 
duos kelioliką tūkstančių dole
rių pelno Kinijos naudai. Mil
žiniškos minios per tris dienas t$420,632.
parodo, kad kiniečiai turi dide- Pacific Flush Tank Co. $13,-^valymo įstaigoij^ 2800 5th ąve, 
lę chicagiečių simpatiją. ;9Q9. jJisaį yra-to Liūlio-vedėjas.

JACKSWIFT

Atliks Chicagoj Stato- t 
moj Dirbtuvėj.
Cicero ir Archer bai- 
statyti Studebaker fir

mos dirbtuvė netrukus pradės \ 
užtr darbu./ *

Firma gavo iš karo departa
mento milžinišką kontraktą 
pastatyti karo lėktuvams tuk
siančius Wright rųšies moto
ru. Viso kontraktas siekia $74,- 
338,783.

Dalys motorams bus gami
namos mažose dirbtuvėse, iš
mėtytose po visą Amėriką, bet 
jos bus surinktos į baigtus 
motorus Chicagoje. Dirbtuvė
je dirbs keli tūkstančiai dar
bininkų. ,

j 30 M ii. D oi. Kontraktais.
(Pereitą savaitę kitos Illinois 

ir Chicagos dirbtuvės gavo į- 
vairių kariškų kontraktų už 
$30,360,992. Iš tos sumos Chi- 
cagai teko virš 21 milionas 
dolerių. . ; y , .. :

Štai svarbesni Chicagos kon
traktai : / ; 1 . . / . • . ;
t American .Excelsior . Corp. 
$1,659.

American Oak Leather Co. 
$98,748. \ v

American Steel Foundries 
$9,833 .

' Armour ir Co. $72,998.
Armstrong-Blum Co. $12,-

509.
Armstrong Brothers Tool 

Co. $1,393.
Wim. Bajley Corp. $23.988.
Barber-Greene Co. $15,827.
Belden Mfg. Go. $4,345. \
Bidle Purehasing Co. $1,960.
Binks Mfg. Co. $4,915.
Bird-White Corp, $554,484.
Bliss ir Laughlin, Ine. $5,392.
Boyar-Schultz Čorp. $1,706.
Boyd-Wagner' Co. $1,245.
R. II. Buhrkc Qo: $g.633.
Bunte Brothers $15,920. >

$1,500,000 Laivams Statyti.
Calumet Shipyard ir Dry 

Dock $1,500.000.
Everson Mfg. Co. $2,449.
Federal-American Cem. Tile 

Co. $13,572.
Federal Machinery So. $11,- 

882.
Federal Tool Corp. $5,018.
A. Finkl ir Sons Co. $1,459.
Florsheim Šhoe Co. $3,250.
General American Traris.

Corp. $239,000. - . '
General Motors Sales Corp. 

$1,365.
Graybar Electric Co. $1,678. 

■ Greek American Sponge Co. 
$33,810.

Guiberson Diesel Engine Co. 
$14,568.

Hamilton-Huster Machinery 
Co. $4,076.

Hanson-Bennet Magazine 
Agency $14,794,

C. J. Harter Machinery Co. 
$5,239.

Hawley Products Co. $137,- 
200.

Inland Steel Co. $791,000.
International Harvester Exp.

Co. $Į5|185.
J. E). Neilson Co. $54 347.
Northwestčrn Flour ir Feed 

Co. $213.
Orton Crane ir Shovel Cp.

* -> ' a A < JJ IEN1 • ą.CME T'MHtitiou

Mrs. AnW^Mlė Adams 'Orton (kairėj), deputatės 
‘šeriieš vedaųšP teismo į nuskirtą tardymą ryšy'su jos 
turtuolio y^rįįįGrton iškelta perskyrų byla. Mrs. Orton, 

ių. amžiaus, o jos vyras netoli 70 m.

O

$2,064} ■' «
.Mulljken • Corp 

m’ aL- ' ' a

975. 7, '.J . ■
Plyiūouth C'O.x$2p,1'87. s
Po,Xvers antį (* Cb/ $3^4,1.35.

' Precisioų. MfgF įCpč $10,800.
\V. M. NVelch Mtg/Co. $7,-

120.' -. ■' v;V?’ <
Wcll Maęliiherv ir Supply

Co: $6,700;‘j ; ■ į i
Wilso’n lį/ 06. $38,934;

Nusižudė Lietuvis / 
Janitorius 

. ■ -I ,1 ; ----------:

NĮ'ORTHSIDE. — Gyvybę sau 
atėnĮė 68 metų chicag.ietis} Mat- 
thp^ (Mateušas) Gregas. Jisai 
dirbo už. janitorių adresu 4759 
Nprth Maplexvtfod avenue,' kur 
jo; kųnaš buvo atrasta^

• 1 ♦ i  J

\ ;

j

Apiplėšė Rūbų
Valyklą V ■

Trys ginkluoti!; vagys 
$100 nuo JosepĮi <Tvario, 16

atėmė

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Vakar tr Užvakar 
- Chicagoje

“Lietuvių
Savaitė”

Kelly Išleido Prokliamaciją
Po Antano Smetonos globa 

suorganizuotas “Lithuanian Na
tional Relief Fund” vakar Mi- 
chigan City, Ind., pradėjo taip 
vadinamą “Lietuvių Savaitę”, 
kurios metu Smetona pasakys 
kelias kalbas Chicagoj (šįvakar, 
Palme? House) ir artimuose 
Įmestuose, daugiausiai Michiga- 
ne.

Fondo vedėjams prašant, Ghi- 
cagos miesto majoras E. J. 
Kelly išleido prokliamaciją nu s 
skirdamas septynias dienas nuo 
vakar iki šeštadienio “Lietuviu 
Savaite”. ;•

Ieško Septynių 
Jaunų Piktadarių

Du žmonės žuvo
Prie 38rčios ir Erekiel avė.; 

Zione, buvo užmuštas 71 m. se
nelis George Heiser, to'mieste
lio gyventojas.

Įvažiavęs į kitą automobilį 
užsimušė 53 m. Fred Borte? Sr ; 
iš Pleasant Hill, Jll., Western 
United Gas firmos tarnautojas.

Du Nubaudė
Už “girtą” važiavimą miesto 

teismas Chicagoj nuteisė Ed- 
ward Van Eman iš Jolieto 10 
dienų kalėjime. 5 dienas gave. 
24 m. Michael Feret, 1658 W. 
19th street, už trafiko šviesos 
pravažiavimą.

• Chięagos lenkai vakar 
šventė gen. Casimir Pulaskio 
162 metų mirties sukaktuves. 
Jisai yra skaitomas Amerikos 
nepriklausomybės kovų didvy
ris, panašiai kaip ir Ko^iusz- 
ko.

Kaip Illinois
Atstovai Balsavo
Kongrese

9 Republikonai Prieš Naują 
“Lend-Lease” Įstatymą, 

Visi Kiti Už
Pereitos savaitės pabaigoje 

kongreso atstovų butas priėmė 
328 balsais prieš 67 naują 
“lend-lease” įstatymą, kuris au
torizuoja dar apie $6 bilionus 
dolerių apginkluoti visas šalis, 
kurios kariauja Hitlerį.

Illinois atstovų balsai pasida
lino sekamai:

. Republikonai—Už
Leslie C. Arends, 
Charles S. Dewey, 
Everett M. Dirksen, *

. Evan Howell, 
George A. Paddock.

Demokratai—Už
Laurence F. Arnold, ’ 

t Harry P. Beam, 
James M. Barnes, 
Edward A. Kelly, 
Leo Kocialkowski, 
Raymond S. McKeough, 
Arthur W. Mitchell, 
Leonard W. Schuetz.

Rep—Prieš
Leo E. Allen,

• Adresu 2432 61st court, 
Cicero, nusišovė 46 metų mote
riškė, Mrs. Emma Sucharda.

' > Įfcilahžę j Robbjns prie
miesčio paštą, ad. 3219 West 
139th st., piktadariai pasivogė 
$366 pinigais, pašto ženklais ir 
apsaugos ženklais.

i f 0

• Miesto teisėjas Dougherty 
išteisino < Dr, Robert H. Crow, 
2450 Orchard Street. Jisai buvo 
kaltinamas nepadoriu elgesiu 
su 17 m, mergaite.

• Prie 86 th ir Vincennes, 
Rock Island traukinys pavojin
gai sužeidė ant bėgių žaidusį 7 
metų berniuką, Franklin Trues- 
dale, 8851 Morgan street.

• Skiepe ties 5944 S. Knox 
avenue, pasikorė 37 m. mote
riškė Beulah Muster.

• Prie 86-tos ir Green Bay 
avenue, garvežis užmušė 40 me
tų chicagietį Richard Nelson, 
1727 East 84 th street.

1

Bishop,
Robert
Stephėn Day,
James V. Heidinger,
Anton J. Johnson,
William G. Stratton,
Jessie Sumnęr,
Chauncey W. Reed.

Nebalsavo
Republikonai: Noah

WiUiam H. Wheat.
Demokratai: A. J. Maciejew-

Schae-

Ė. Chiperfield,

M ąsom

ski, A. J. Sabath, E. M. 
fer.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Šįryt ar trečiadienį 
paims karinę prievolę 
šiuos jaunus chicagiečius:

Julius
Kedvale

Benny
Wallace

Bruno

P. Rocus, 
avenue 
Rimgaila, 
street
J. Bores,

6529

3620

5123

armija 
atlikti

South

South

South
ir *Elizabeth street

Joseph F. Dominick Jr., 5259 
kare ir vakar rytą papildė Chi- South May Street?

i Edmund J* Bujwit, 5211 So.
Bishop street.

Apsiginklavę revolveriais 
peiliais 7 berniukai užvakar va-

ocagoj penkis apiplėšimus, visus 
prie 11-tos ir Wabash.

• BRIGHTON PARK. — Du 
banditai atėmė $15 ir skaudžiai 
sumušė krautuvininką Konradą 
Zukowski, 3807 South Kedzie 
avenue. Jis užlaiko maisto krau
tuvę.

• Apie 600 artimų draugų, 
giminių ir aktorių šeštadienį pa
laidojo dainininkę Helen Mor
gan, Holy Sepulchre kapinėse 
Oak Pafke. Vienu laiku milio- 
nierČ, ji mirė neturte. Laidotu
ves apmoka aktorių labdarybės 
Įstaigą.

• Wells High School rūmuo
se dabar; vyksta kvotimai išrink
ti internus Cook apskričio ligo
ninei. Pirmiau internais galėjo 
būti tiktai jauni daktarai iš 
Cook apskričio, bet dabar apfi 
kacijos priimamos ir iš kitur.

0 Prie 59-tos ir Kedzie jJb- 
licistas su kelių taksi-šoferlų 
pagalba suėmė 29 tnetų ĄVąl- 
ter J. Lynch, kaltinamą Ūkfel- 
šofęrių apiplėšinėjimu. Jisąi bu
vo apsiginklavęs tevollfetiii.'

• Beviešėdama Chi c a g o j e 
garsi dainininkė Lily Pons pa
metė $300 vertės auksinę sagu
tę. Ji buvo apsistojusi Ambas- 
sador East Viešbutyje.

• Bridewell kalėjimo ligoni
nėje mirė 25 metų negras J. H. 
Brown. Jisai buvo pasmerktas 
mirti elektros kėdėje lapkričio 
21 už žmogžudystę. Daktarai 
dėjo dideles pastangas jo gyvy
bei išgelbėti, kad butų galima 
bausmę jukinti, bet pralaimė
jo.

Žuvo Berinkdamas
Kriaušes

LaPORTE, Ipd. — Iškritęs iš 
medžio, kuriame rinįo kriaušes, 
sunkiai susižeidė ir mirė 25 
metų ūkininkas William N. Ja- 
person.
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PBRHAPŠ WE’IX HAVE BETTER 
LUCH WITH THE CR£W. YOU 
OUIZ THE GIRL-* AND l.’LL TALKr

■MHMKfliiHiHKKt, k

WHAT IF YOU. UNA, JI MM Y, 
AND MYSELF, TOOK THAT r 
ROCKĘT SHIP. DIS6UISED 
AS POLARIANS?

Skelbimai 
duoda naud^

UJCTRA PROUDUY 
REFUSES TO

ANSweR ę>U55TIQN^ 
, A3 JACK 3BEKS TO 

(HSCOV5R WHCRE 
TH® POLARiAN FLEET 

HA3 0ONC

nlji




