
Chicago, III., Antradienis, Spalių? Oc te ber 14 d., 1941VOL XXVIII No. 242Kaina 3c

The First and Greatest Lithuanian Daity ifi America

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, I1L, 

under thę Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Da^ly News i

PUBLISRED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO, INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500 .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

40.00G BRfTU KARIU IŠLIPO ARCHANGELSKE■c

v*

M

BRITAI NUVYKO ŠIAURĖS RUSIJOS 
UOSTU GINTI, SAKO ŠVEDU SPAUDA
Kita britų ekspedicija išlipo Baltųjų 
jurų pakraštyje, vyks Į Leningradą

STOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 13 d. — švedų laikraš
tis Aftonbladet, spausdindamas 
pranešimą iš Helsinkio, tvirti
na, kad didelė britų kariuome
nės ekspedicija, susidedanti iš 
40,000 kareivių, jau išlipo Ar
changelsko uoste.

Kita didelė britų kariuome
nės ekspedicija, kurios skaičius 
nenurodytas, tapo išlaipdinta 
Baltųjų jurų pakraščiuose ir 
rengiasi įvykti į pietus, Lenin
grado linkui, kad padėtų sovie
tų armijai sulaikyti vokiečius 
ir suomius.

Spėjama, kad ši antroji bri
tų ekspedicija išlaipdinta Kan- 
dalakša įlankoje, šiauriniame 
Baltųjų jurų pakraštyje.

švedai tvirtina, kad atvyku
sios britų jėgos turės labai di
delės moralinės įtakos į visą 
raudonąją armiją ir kovojan
čius rusus.

Britų ekspedicija dar neat
vyko į jokį fpnljį, bet niu
rna, kad netrukus vokiečiai su
sidurs stt 'atvykusioffr britų di
vizijoms.’

Britų laivynas privalėjo pra
plaukti labai' pavojingus vande
nis, kol pasiekė Archangelską. 
Visi šiaurės vandenys buvo- vo-

kiečių minomis apsėti ir juose 
dažnai patruliavo vokiečių tor
pedų laivaj^,

Britų laivynas jau senai va
lė šiaurės vandenis nuo vokie
čių karo laivų. Praeitą savaitę 
nepaprastai stiprus britų laivy
no vienetas užpuolė Norvegijos 
pakraščiais plaukiančius nacių 
karo laivus ir paskandino.

Britų aviacija paskutinėmis 
savaitėmis smarkiai bombarda
vo Norvegijos uostus ir paskan
dino kelis nacių laivus minėtuo
se uostuose. Didesni vokiečiu ♦
laivai nedrįsta toliau pasitrauk
ti nuo Norvegijos pakraščių, 
nes britai dominuoja vandenis 
ir skandina nacių laivus. Pavo
jaus momentu nacių laivai pa
sislepia fiorduose, tada nacių 
patrankos apšaudo priartėjusius 
britų laivus.

Švedai aiškina, jog britai krei
pė tokį didelį dėmesį į nacių 
laivų judėjimą Norvegijos šiau
rėje vien tik todėl, kad jie pa
tys rengė perkęĮtlJ Rusiją di
delę ek^ffedičiją 4F nbhčjo išva
lyti šiaurės vandenis.

švedų spauda laukia šių ži
nių patvirtinimo iš Londono ir 
Maskvos.

RUSAI SUSTABDĖ VOKIEČIU ATAKAS, 
MASKVAI DAR TEBEGRESIA PAVOJUS
Vokiečiai paėmė nelaisvėn 350,000 rusų, 
randasi 90 mylių nuo sovietų sostinės

MASKVA, Rusįja, spalių 13 
d. — yokiečių karo jėgos, ku
rios veržiasi prie sovietų sosti
nės ir prie industrijos centrų, 
tapo žymiai sustabdytos, skel
bia paskutinis sovietų karo pra
nešimas.

Frontan atvyko naujos sovie
tų jėgos, kurios pastojo vokie
čiams kelią ir sulaikė nacių ata
kas.

Briansko ir Viazmos Srityse 
sovietų kariuomenė pasitraukė, 
bet vokiečiams padarė didelių 
nuostolių.
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Ugnis sunaikino tūkstančius tonų kaučuko, kai sudegė Firestone Rubber and 

Latex bendrovės fabrikai ir sandėliai Fall River mieste, Mass. Gaisras sunaikino 
* . i . .

kaučuko atsargas ir šešis didelius pasta lūs. Fabrikuose buvo gaminamos du j o- 
kaukes ir kita krašto apsaugai reikalinga medžiaga-

HULL IR STIMSON PRAŠO LEISTI J. V 
LAIVAMS ĮPLAUKTI Į KARO ZONAS

Sekretoriai pataria ginkluoti prekybos 
laįvliiyr:yežti ginldus į briBl uostus

WASHINGTON, D. C., spa
lių 13 d. '— Sekretorius Hull, 
pirmas valdžios liudininkas 
kongreso komitete, pareiškė, 
jog būtinai reikia ne tiktai gin
kluoti Amerikos prekybos lai
vus, bet leisti fiems plaukti į 
karo zonas.

Vokiečių
laivai skandina beginklius Ame
rikos ir kitų valstybių preky
bos laivus.

Laivai ir jurininkai privalo 
gintis nuo beteisių užpuolimų 
juroje. ' x

Surasti golfistės
Miley užmušikai

FORT W0RTH, Tex., spalių 
13 d. — Tom Penney prisipa
žino vietos-;tpolicijai, jog jis., 
kartu su Robertu .Andersonu,

narlaiviai ir kard užmušė visoje Amerikoje pagar-

pradėję \ spausti 
kankina vokiečių

vadovybė įsake

tvirtina, kad 
šalčiai labai 
kariuomenę.

Nacių karo
tonfiskuoti iš vietos gyventojų 
visus šiltus drabužius, kad ga- 
ėtų apginti nuo šalčio karei

vius.
Vokiečių kareiviai peršalo, 

Gontuose kala dantims ir pra
dėjo sargalioti. Oriolo srityje 
pradėjo kristi sniegas.

Naciai sumušė so 
vietų armijas

Vokiečiai mėto para 
šiutininkus

MASKVA, Rusija, spalių 13 
df — Vokiečių karo vadovybe, 
norėdama sukelti paniką sovie 

v tų užfrontėje, kai kuriose ap
skrityse išmetė didoką parašiu 
tininkų skaičių.

Sovietų karo jėgos ir civili
niai gyventojai labai lengvai 
likvidavo nusileidusius vokie
čius.

■ ♦ .

Karo vadovybė kovės frontan 
mete naujaiv atvykusias sovie
tų divizijas, kurios dėvi žiemos 
drabužius ir labai gerai ginkluo 
tos. -• ? '

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
ių 13 d. — Vokiečių kariuo

menės pranešimas tvirtina, kad 
Viazmos ir Briansko frontuose 
vokiečiams pavyko paimti ne
laisvėn 350,000 sovietų karei
vių. .

Vokiečiai puola Maskvą iš 
trijų pusių ir Viazmos frontu 
randasi tiktai 90 mylių atstu 
(noj nuo sovietų sostinės-

Nuo Valdai kalnų vokiečiai 
artėja prie Rževo ir stengiasi 
pasiekti Maskvą nuo Kalugos.

BOLŠEVIKU OKUPACIJOS LAIKAIS ŽIAU
RIAUSIAI IŠNAUDOJO MOTERIS

)■■■"' 1 —1 ..........

Audėjas verte dirbti prie kelių staklių, 
uždarbiu negailėdavo išmaitinti šeimynos

LISABONAS, Portugalija, spalių 13 d. — Paskutiniu me
tu surinktos žinios apie Lietuvos gyvenimą raudonos armijos 
okupacijos laikais rod<)/kad žiauriausiai buvo išnaudojamos Lie
tuvos moterys.

Moterims darbo valandų skaičius buvo žymiai pailgintas, 
priverstos dirbti daug intensingiaiu, darbo sąlygos 
ir' atlyginimas žymiai sumažintas. Niekad Lietuvos 
buvo taip žiauriai išnaudojama, kaip tais laikais.

Audėja Skapienė, kuri visą laiką dirbo Kauno
brike, tvirtina, kad ji bolševikų buvo verčiama dirbti prie še
šių staklių. Jeigu ji butų atsisakiusi taip dirbti, tai josios vai
kai butų badavę, nes atlyginimas už neintensyvų darbą buvo 
tiesiog juokingas.

Jeigu Skapienė butų dirbusi prie vienų staklių, kaip ji dir
bto visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, tai butų nepajėgu
si uždirbti vieno duonos svaro. .

pablogintos 
moteris ne-

audinių fa

Gen. Wavell rengiasi 
Kaukazan

Panevėžyje buvo žu
domi gimnazistai

Stimson smerkia 
neutralumo įsta

tymą

sėjusią golfo lošikę Miley ir jos 
motiną.

žmogžudžiai pasisakė, kad jie 
užmušė abi moteris vien tiktai 
pasipelnymo sumetimais ir rado 
tiktai 130 dolerių.

žmogžudžiai tapo surasti, kai 
policija sulaikė iš Louisville pa
vogtą pilką automobilį.

no jaunuolio, nes vis mananti, 
jog tai yra detektyvas.

Ji norinti atsėdėti skirtą 
ką ir ramiai gyventi. r ■>».., --- -- --- -- - —

Reikalauja išsiųsti
4 B, įridges

SEATTLE, Washį, spaĮių 13 
d. — Lynn Stambaugh, Ameri
kos legiono pirmininkas, šian
dien kalbėjo AFL konvencijoje 
ir reikalavo pašalinti ponią Per 
kins iš darbo sekretoriaus vie
tos. Stambaugh taip pat pareiš
kė, kad Harry Bridges yra ko
munistų agentas, todėl esą rei
kia jį išsiųsti iš Amerikos.

Bridges, tvirtina Stambaugh. 
dirba komunistams, bet dang
stosi darbininkų vardu.

Lenino karstas 
, tuščias

lai •

SIMLA, Indija, spalių 13 d. 
— Britų generolas Wavell jau 
turi paruošęs vieną milijoną ka
reivių:

Gen. Wavell yra pasiruošęs 
vykti į Kaukazą, jeigu naciai 
pralaužtų sovietų frontą ir vyk
tų į turtingus Kaukazo plotus.

Wavell yra pasiruošęs pulti 
net ir tuo atveju, jeigu naciai 
pradėtų veržtis per Turkiją. 
Kiekvieną menes' gen. Waveli 
karo jėgos padidėja 50,000 ka
reivių.

.niLivi y.\a>, Vokietija, špi
lių 13 d. — Panevėžio apylin
kėje LolŠ-'vikai žade gimnazis
tus, valdininkus ir paprastus 
ūkininkus.

Nesenai atpažintuose lavonuos 
st 'surasti keli nužudyti gim- 
na^istąi. Paskutinėmis bolševi
kų okupacijos dienomis šie gim
nazistai buvo išvešti į pamiškę 
ir sušaudyti.

G mnazištų lavonai surasti 
kartu su nužudytais gydytojais, 
slaugėmis ir mokytojais.

Tobruko apylinkėse 
eina mūšiai

Atpažintieji iškil
mingai palaidoti

Vokiečius spaudžia 
šiaurės šalčiai

• ‘ i

MASKVA, Rusija, spalių 13 
d. — Oriolo apylinkėse nelkis* 
vėn paimti vokiečių kareiviai

WASHINGTON, D. C., spa- 
ių 13 d. — Kongreso komite

tui Stimson pareiškė, kad pre-< 
<ybos laivų apginklavimas ga- 
i priversti priešą respektuoti 

Amerikos prekybos laisvę juro
mis.

Stimson tvirtina, kad Ame
rikos laivai privalo turėti tei
sę įplaukti į britų uostus, nes 
Amerikos apsaugai tatai yra 
naudinga,.

Kongresas nutarė teikti prieš 
nacius kovojantiems • kraštams 
ginklus, tai laivynas priva’o 
tuos ginklus pristatyti. Neutra
lumo įstatymą pataria keisti.

— šiaurės Airijoje dirbantie
ji amerikiečiai reikalauja, kad 
naujai statoman uostau atvyk
tų Amerikos karo laivai ir su : 
teiktų reikalingą protekciją.

— Olandų Indijos kariuome
nės viršininkas, gen. Beren- 
schot, žuvo orlaivio katastrofo
je prie Bandpeng miestelio, Ba- 
tavijoj.

Mergaitė nori sėdėti 
kalėjime

DENVER,'Colo., spalių 13 d. 
— Florence Sheline, 24 metų 
mergina, šiandien pati atvyko 
į policijos nuovadą ir pareiškė, 
kad ji norinti sėdėti kalėjime.

1939 metais jai pavyko pa
bėgti iš MarysvHle kalėjimo, bet 
ji nenorinti toliau slapstytis. 
Florence dabar bijanti kiekvic-

300 britų lėktuvų 
naikina nacius

LONDONAS, Anglija, spalių 
13 d. — Trys šimtai britų bom- 
banešių praeitą naktį smarkiai 
bombardavo vokiečių pramonės! 
centrus. •

Keli britų bombanešiai bom
bardavo Niurembergą, kųt na
ciai kiekvieną metą rengia par
tijos konferencijas. . Lakūnai 
matė britų bombų sukeltus gais
rus Niuremberge.

Smalkiai nukentėjo ir vokie
čių laikomi uostai, kuriuose paT 
slėpti nacių karo laivai.

MASKVA, Rusija
13 d. — Maskvos gyvento
jai nustebo, kai sužinojo, jog 
Raudonos aikštės mauzolėjuje 
stovi tuščias karstas.

Manoma, kad Stalinas įsa
kė Lenino lavoną išvežti į 
saugesnes vietas, artyn prie 
Uralo.

Valdžia paneigė pasklidu
sius gandus buk Stalinas ap
leidęs Maskvą. Stalinas dar 
tebesėdi Maskvoje, išvažiuo
ja tiktai moterys ir vaikai.

spalių

LONDONAS,/ Anglija, spalių 
13 d. — Paskutinėm dienom 
Tobruko apylinkėse eina smar
kus mūšiai. Italai su vokiečiais 
deda pastangas labiau suspair 
sti britus.

Kasdien dykumoje vyksta 
smarkus brity ir vokiečių avia
cijos susirėmimai. Britai yra pa
siruošę didesnėm operacijom 
Lybi jo j, kurios gali prasidėti 
šiomis dienomis.

Britai turi sutraukę stiprias 
karo jėgas,; kurios jau yra ge
rai ginkluotes.

BERLYNAS, Vokietija, spa- ’ 
lių 13 d. — Kai tapo surasti 
bolševikų miške nužudyti pane
vėžiečių lavonai, jiems tapo pa
darytos labai iškilmingos laido
tuvės.

Susirinko beveik visi panevė
žiečiai, daugiau negu 7,000 as
menų ir žmoniškai palaidojo žu
vusius.

Tvirtinama, kad niekad Pa
nevėžys nematė tokių iškilmin
gų laidotuvių, kaip naujai at«- 
pažintų bolševikų aukų. Prie 
kapo buvo pasakytos tinkamos 
kalbos.

AFL nori taikiai 
gyventi

Laidotuvėse dalyva
vo ūkininkai

-VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
M ‘ ‘ ' _________ T

— Maskva oficialiai paskelbė, kad sovietų kariuomenė pa
sitraukė iš Viazmos. • i

—- Walter Citrine, britų darbininkų unijų lyderis, vakar 
atvyko į Maskvą. Citrine tarsis su sovietų unijų atstovais.

— Rooseveltas paskelbė, kad Amerika teiks rusams įvai
riausią karo medžiagą, kad jie galėtų gintis nuo nacių. Ginklai 
jau vyksta Rusijon. f

_ Sovietai tvirtina, kad j frontą siunčiamos ne Tolimųjų 
Rytų divizijos, v bet kovose dalyvavusios divizijos, kurios gero
kai pailsėjo. z/* ,

I Turkijoj didelio susirūpinimo sukėlė nacių rengiami ką- 
iro veiksmai Kaukazui užimti. Naciai traukia karo'jėgas Azo
vo juros pakraščiais.’

T šveicarai patyrė, kad britų karo laivai atlydėjo didelį 
karo medžiagos transportą j šiaurinės Rusijos uosius.

. < — Sovietų valdžia kelsis į Sverdlovską, o ne į Stalingradą, 
kaip pradžioje buvo paskelbta.

h -^ Praeitą naktį 300 britų bombanešių puolė nacių pramo
nės centrus. Vokiečiai skundžiasi, kad britai padarė didelių 
nuostolių. " r

Vokiečiai numušė 18 britų lėktuvų praeitą naktį

SEATTLE, Wash., spalių 12 
d. — AFL yra pasiryžusi tai 
kiai sugyventi su kitoms dar- 
binįnkų organizacijoms ir pasiu 
lys CIO lyderiams bendrame po
sėdyje apsvarstyti darbininku 
taikos reikalą.

Tuo pačiu metu konvencijos 
atstovai labai griežtai pasmer
kė CIO taktiką, kur pastaroji 
užpuola AFL vietos unijas ii 
skriaudžia jos narius.

Atstovai apgailestavo 
tierių esimą Amerikos 
tarpe. ;

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 13 d. — Panevėžio miškuose 
užmuštųjų laidotuvėse dalyvavo 
ne vien tiktai miesto gyvento
jai, bet ir apylinkių ūkininkai.

Ilgiausios gražiai vainikais 
papuoštų vežimų eilės vežė miš
ke užmuštų ūkininkų karstus 
į kaptis.

rakie ■ 
uniji

ORAS
Giedras ir vėsus.
Saulė teka — 7:00; leidžiasi 

• 6:12.

— Vokiečių karo vadovybė 
dar kartą perspėjo norvegus dė 
sabotažo. Norvegai padarė dide
lį sabotažą pakraščių apsaugo
se. Nuostoliai siekia milijonus.

>— Vokiečiai nesitaikys su 
britais, kol iŠ valdžios nebus iš
mestas Churchill ir Ėden, pa
reiškė užsienio ministerijos val
dininkas.

“Naujienų” Raštinė
jSEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9*00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet 
šeštadieniais atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro. 
KITOMIS DIENOMIS atda- 

. ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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ČHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA:

K. KAIRIŠ, prezidentas K. AUGU9T
P. J. filDIKAŠ, vlce-prežidentaš F. GALŠKIS
V. MANKUS, sekretorius P; MILAŠE'V

P. MILLĖFl, finansų sekretorius.
DR. MON TVIDAS,-Dr-jos Daktaras. K. GŪGIS, Df-J6š AdVdkirtas .

iždttfinkas 
gtisas
S, irtist'išas

Iš CHICAGOS UETIA1V DRAUGU® 
PASTOGES

SUSIRINKIMAS ik VAL
DYBOS NOMINAVIMAS
šiandien (spalių 14 d.) Ma- 

sonic Temple svetainėje (1547 
N. Leavitt St.) įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
mas.

Kadangi iki šių metų pabai
gos kito susirinkimo nebebus, 
tai šios dienos susirinkime bus 
nominuoti kandidatai į 
bą.

Susirinkimas prasidės 
vakaro. —VALDYBA

valdy

8 vai.

MIRe jJONAS 
CHEPAITIS

Užvakar pasimirė Jonas Che-

Chicagos lietuviams jis bd- 
vo plačiai žinomas, nes per eilę 
metų dalyvaudavo įvairiuose 
parengimuose kaipo solistas ar
ba atlikdavo savo partijų kvar
tetuose, duetuose bei dainuoda
vo choruose.

Jonas Chepaitis buvo visai 
jaunas žmogus, rodosi, 44 me-

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS' 
LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina Į

tų aūižiaūš. Atvyko Jis į Ame
riką bene 1913 metų gale. Bu
vo jis tada jaunuolis, apie še
šiolikos metų amžiaus.

/

Iš pat jaunystės jis buvo ap
dovanotas gražiu balsu, ir tą 
gamtos doVanų jfs stengėsi 
kiek galėdamas tobulinti, vys- 
tyib

Iki pat savo suriegalėjinio jis 
priklausė chorams. Savo laikd 
jis dainavo Pirmyn, Birutes ir 
Vyrų choruose. Muzikaliuose 
veikaluose išpildydavo ir pave
damas jam partijas, o koncer
tuose dažnai pasirodydavo kai
po solistas.

Būvo paslankus ir visada pa
sirengęs patarnauti įvairiomš 
organizacijoms.

Šiaip velionis Chepaitis buvo 
draugiškas ir malonaus budo 
žmogus.

Iki pereitų metų Chepaitis 
atrodė tvirtas, kaip ąžuolas, 
vyras. liet štai staiga- jis pradė
jo nekaip jaustis: sveikata ėmė 
silpnėti, fiziškai pradėjo nykti.

Tas nykimo procesas truko 
bent keletą mėnesių. Iš. tvirto 
vyro beliko tik šešėlis.

Chepaitis nepaprastu ryžtin- 
'gumu kovojo su liga,- bandė at
sispirti. i j

Bet viskas vfeltui!
• ' . 1 ■ I ;1 r ■:

Pagalbu spalių 12 d. paskui 
tinę gyvybės kibirkštis užgeso.

KULTM<įB MApGMV
konnėėEncMa

KultuYdŠ drąftįljos Ii i^kVie
nais mdtdlš tolkū MVb kdftie-

• >• 

renciją.
Pernai toji kdilierėifčija įty-i 

ko Rockfor'dė; viėfdfe k'Ū'lt’Ū^dš 
Žaugijos klubo patalpose. Tai 

[vo lyg ir to klubo oficialūs 
atidarymas.

Nuo pereitos konferencijos 
daūg kės pa^keitėj dalig feš 
^Attjo •fvyfefc Nustatyk

iafbėš pakitėjūšiūš $tf- 
dėdes fie^ėkd savd Vdr‘tfės.

Bet Viš Aditė drdYl^ijų veikė
jams visai pravartu yra kart
kartėmis susitikti bei ‘pasitarti 
apie bendrus organizacijos rei
kalus. Ta pačia proga jie tūti 
galimumo paliesti ir visuome
ninio pobūdžio kiaušiniui,' (UP 
rie 1 Opus visiefrlš lBJttl- 
viaihš.

Kitą mėnfešį numatoma tikė
ti kultūros draugijų konfefėii- 
cija fchieagojė (jei hėsušidūryš.. 
k liūčių, tai konfcreiicija . bus 
laikdhia lapkričio 16 d.). Ta
čiau apie vietų ik laiką btiš pra
nešta vėliau, o draugijoms bus 
pasiusti specialus laiškai. Vie
nok būtų gerai, kad kultufoš 
draugijos jau iš anksto pradė
tų l^ėfiteūtičijūi ruoštis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
r,iuilc MnušytŠ

MUŽIKUSRAN
KINIAI

' ...r...•

Stūsyš Pėtrauškas, kuris dėl 
ligos, priverstas buvo beVėik 
metės laiko praleisti Ghicagojfe. 
vėl grįžo, taip’ sakant, į savo 
“tėvynę”.

O jo “toji tėvyne 
Rockfordas;

Ten jis daug metų' praleido, 
ten jo geri ir nuoširdus drau
gai, šU kuriais jis tiek daug 
veikė ir su kuriais jis tiek daug 
gražių darbų yra atlikęs. ?

Pavyzdžiui, imkime kultūros 
draugiją. JUk tai drg. Petraus
ko s ir jo gerųjų bičiulių pada
ras. ę .

Tą pat galima pasakyti ir

įnikti, — nusprendė Vyras.
—Ar tai šitas, kūr šviesiais 

plaukais^ — pusbalsiu paklau
sė žflibiia, z - -

pusbalsiu paklau

apie
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Garsinkites “N-nose

nariams tai bus labai nemaloni 
naujiena.

Velionis Chepaitis kalbamai 
draugijai priklausė nuo 1924 
metų. Pastaruoju laiku jis bu
vo ir vienos pūstosios komisi
jos nūryš.

Velionis Chepaitis paliko^ 
žmoną Antaniną, Scsčfį Wau- 
kegane ir kitus gimines. Laido
jamas bus ketvirtadienį po pie- 
tQ- . • . - . '

Reikia manyti, jog Chicagos. 
lietuviai gausingai susirinks pa

lydėti mėgiamą dainininką į 
amžino atilsio vietą.

md j iš tiek daiig darbo ir ener
gijos pridėjo.-

Ar reikia tad stebėtis, kad 
Petrauskas negali bė Bockf.br- 
do nurimti. Ten 
geriau, smagiau.

Nors jo sveikata 
siškai pasitaisius^

jis jaučiasi

ir dera vi- 
vįenok jis

jos gėrovei, štai jis jau pri
siuntė nhrį. O ateityje, reikia 
'tikėtis, jis natijų narių jfašyš 
daug, kaip įrašydavo “anais g>

SSusivienijįnias Lietuvių Amerikoje yra di; 
džiausią lietuvių drkanižajcija. Tai lietuVių 
A apdraudoš 'tvirtovė Amerikoje. Tai, lietuvių
brolybės fratemalė organizacija. SLA trokšta 

L dar daugiaU gėrų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon. didelėn. fr gtažioų šeimy- 

e non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau- 
9 jiems nariains priimti.

Susivienijimas iš apdraudoš nedaro sau pel- 
ho, todėl ŠusivienijltriC apdraudę yrk pigesnė. k Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiklis, 

_ pegu apdrdudą. Susivienijimas veikia kultu-, 
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rupihaši bendrais 
lietuvių reikalais. , ~

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Strėet, New York, N. Y.
__________________ ’ - - <__________________ r -

visa

MM.

• .. ■

MILLIONS AGMB—Miracle Whip doe&’work uonders 
with salads! A uniąUfc comblnation of old-fašhioned 
boiled drešsinfc and fine fnaVonhhisė, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

e MIRACLE WHIP!
. Its"different” flavor 

always makes a hit.
i .---------

rais laikais”.

MIKĖ SENKO PRADe.K) 
DARBUOTIS

P-as Mikė Senko yra rosfe- 
landietis, stambus x vietos kultū
ros draugijos veikėjas. Jis da
lyvavo paskutiniuose konteš- 
tupsė ir daug narių įrašė.

Kai kilo sumanymas ir šiais 
metais tureli vajus, tai p. Seii- 
ko pasižadėjo pasidarbuoti.- Jis 
buvo pasiryžęs bent kelias de
šimtis liauju narių įrašyti.

Vienok iki šiol to pažado iiė 
nebandė ištesėti.

Buvo ir rimta priežastis.
Jis pradėjo naujoje vietoje 

dirbti. Teko dirbti daug virš
laikio. Su atliekamu laiku pa
sidarė trumpa. Tad noromis 
nendroiūis vajatis reikalai į>ri- 
siėjd į šalį rtūstuhiti. Beht ku
riam laikui.

Tačiau, kai tik proga pasi
taikė, tai p. Senko jos nepralei
do: dalyvaudamas viename
linksmame pobūvyje^ jis susyk 
net tris naujus narius įraše.

Ponui Sėhko reikia palinkėti, 
kad su tokiomis progomis jis' 
kaip galima dažniau susidurtų.. • ••

NAUJI NARIAI
Per pereitų SavMtę į draugi

jų naujus narius įraše šie vaji- 
ninkai: Mike SeilkO, KtaSys! 
Petrauskas ir “dėdė” Vaitėku- 
įlas. Jiė įbašė šiuos nhrfū'S*.

Lc-uis Raudonis
Joe Lbwen
Jūsephirte LoSvČn
Paul PąGrončkis
Fopffid S.Gfrpshis

Yra tokių ihūzikos Ir ypatin
ga gtyūdš ‘fnltžik'ds ^fo
ninių koncertu ^Uinėgejjiį, Ne
vieno koncerto jie' nepraleidžia, 
į kiekvieną koncertą jie jair 
įi)/ieš kėliai diViias apšTikipi'Ūa 
blietdiš; (t ;

—Eikit Ši Į fididų . į kdn ceti ą ?
-- klMįtft jų..... ty

—4 kbflcėdtų? Ąįįšku, kds pėi 
kiąiisimaš! Kiekvienas l'fifeli-’ 
gėnt&k, kiėkViėhaš .šavė gėrKiąš 
asiAuo tūri ėiLi į kmicertą. Man 
gi, sūpiafiląt, kdfičeTtSš,' 
ka — tai, tikra Siėlpš šventė!

-4-įfys mggš(j?t fnūziką?
—Mėgštū? kšip tai ga’imū 

inUžilrų thėgti at jdš ’nėftiėgti! 
Tiesiog kiekvieno inteligentiš
ko žmogdūš pafeigh eiti į kon- 
čėftūš.

—Kdkiė /jūsų mėgiamiausi 
konlpdžitof-iūi^

•—RčrkiG mėgiamiausi? Šitas.;, 
kaip jį... palaiįlfif.;. ilk, toks, ži
not,- Visiems čžfiioįĮiaš... Sunku 
Visas pavardės vatsiniin’.i! Na, 
žinot, net jo filmą ėjo žiemą 
Kaune! Na j kaiptjj tėh?...

—Šopėjias/ gai? ,
—Oi, bt, ŠUpėilaš!

Taip gražiai daihtlūja!
—Palaukit,?kad jis gi nedai

nuoja? Jis. gi kožipdzitorius !•
—Kaip nedaįri^ioja ? Aš gt 

patš girdėjau, kflip jiši anoj fil- 
moj dainavo!.—^,'ūžsigauna mu
zikos mėgėjas, -č Man dar tas' 
taip įsmigo: jis, dainuoja, o ša
lia jo tokia mergička ilgu kak
lu... Labai jį inėgštu! Paskui 
dar patinka šitas... kaip jį ten?., 
nu, žinot... kuK-jant smuiko vi
suomet griežia k.-.

—Daug kaš ‘‘šlĄūikŪ griežia.
—Ne, ’Bėt ypafr tiš.;? Nu, žir 

not: Prosęaj,.u.įroscąj, podru- 
ga doroghja!” ;ir/ • ’

—Juk tai rusiškas romansas/
—Menui, gerinamasis tamsta;> 

nėra ,tąuty!biU/i+B-Srusčiai pamo-l 
ko mti-zikdši •ūTičgėjas. — Mėnas-- 
— internacionalus. Štai, jus 
tuoj kimbate: rusiškas, girdi... 
Ariškas, i negriškas... Kas mcirl 
supranta, gerbiamasis, tani ne
svarbu tautybei. Genijus pri-. 
klauso viski žmonijai! Bejė, ar 
nežinot,’ kas šiandien konėeito 
piKirgfanibj ? ■ 1

—Btachas; rbdbs;;. ČaikbVš- 
kis, Rųbinšteino kažkas..;

Ar tai tas pats Rubinštei ias; 
kut kasdien-pūstKonradų sedi?

—Nu, ne> Čia kitas. Ano jau 
seniai nebėra! “Dėmbnhs” jo 
yra, opera, žiiibt?

KŪr nežinosi! — užsigauūti 
muzikos mėgėjas. — Aš iiet 
atmintinai tą vietą, žinau, ži
not: “Rašskažytė vy jej.;.”

—;Čia ‘‘Faustas”. “Denidnas” 
kitas. ’

—Pagaliau tai smulkmena,— 
mosteli ranka fniizikos inėgči 
jas. -v Ne
itiorie” svarbu, būt -pačibj mu
zikoj; Muzikos |upratiine, get;; 
biamūsisj Nū< laikės, fėit 
kia jau bėgti į feilcertą; Tai 
kol kas! ■ ' »•&/'.■ ■ ty.

Ir jis nuskubą ,į teatrą, kur 
petgyVena, anot jo, sielos šven
tę, mūzikalihę puotą.

Šiandien koncerte aš iš arti 
štėbėjaū tuos mtlzikoš mėgė
jus. Šalia manęs,> antroj . eilėj 
.sėdėjo kažkbks aukštas valdi
ninkas su žmona. Jiedu vieni 
pirmųjų ttžėnie aietaš ir išsiilgę 
žiurėjo į šceilą.

—Dhr tik pirniūš skambutis, 
—liudfiai lAjtęaė vyras. — Kad 
greičiau pradėtų! Aš tiėsibg fiė- 
galiū sulaukti pradžioš!

—Aš taip seniai bebuvau 
koncerte! Labai įdomu, kūs čia 
dabar būk.;

—Tuoj, meilūt. Žitnėk, jūu 
orkestras' renkasi.

Pbrą’ pirmų minučių jiedu 
įdėmiais žvilgsniais sekė or- 
kestrafitus/Sekė dirigehto jud?- 
shtSZ , , ■

’-^Jis etegantiškai diriguoja, 
pastebėjo žinona.

—Mąiuątrpdo^kąd pis a«U 
ViOlbiičėlistą tdfėiUyiėna styga

S'finTikihirikaš. Aš kalbu 
aną vidlončėlištų.

—6 tai kuo gi skiriasi 
loncęlė nuo smuiko?

—jj’u, Viėiią kojomis 
kitą — rankomis...
<, —Tyliau, truputį, 4- s 

ptiblika. Pora kiek aptilo.
Štaiga žmona vos nfc visu bal- 
šu riktelėjo: *

—Žiūrėk! Trūko!
—Kas ttuko?
—Vagi styga! Pas aną!
—Na, ar aš nesakiau — pa

tenkintai numykė vyras.
Dūr pasidalinę keliomis mu

zikėlėmis mintimis ir atploję 
saVo dalį dirigentui, jiedu, 
lengvai atsikvėpę, išėjo pasi
vaikščioti į fdje; <

Antrosios koųcerto 
pirmą dalį jiedu griaužė mėti
nius saldainius, kurių kvapas 
traukė į save visds aplink sė
dinčios publikos dėmesį. Baigę 
šaldaihius, jiedu pradėjo žval
gytis, ieškoti pažįstamų.

—žiūrėk, ponia Zubriėnė su 
savo naujuoju “uchafeoru” sė
di!

—Kur? Kur?
—-Va, matai, ketvirtoj eilėj. 

Plaukai tokie šviesus, per nau-

vio-

laiko,

dalies

A, matau, matau. O už jos 
vienas mano bendra- 

Kiaulė didelė. Vakar 
iškirto ir 
nusiskun-

ir ne “Dė

riu eiti { šį koncertą... O jis: 
“eik Ir eik... vis tiek, sako, abo
nentinis bi ietas prapuola’\.i Nu 
ir kės iš to, kad atėjau? Tik 
vakataš be naudos sugaišintas! 
Niekuomet aš daugiau į tuos 
konefertuš neisiu! Viėiią šykĮ 
jau šįmet buvau, ii^gi vyras iš
varė, — tai vos iki galo išken
tėjau. Jau taip, žiliai, nuobodu, 
kad negali! Už visas savo nuo
dėmės atkentėjau...

Rūbinėj, paduodchniš žmo
nai 'paltą, mano kaimynas iš 
antros eilės sako kažkokiam sa
vo phžįstamam:

—O taip, puikus koncernas. 
Mes, muzikus, ypač koncertų' 
mėgėjai... nė vieno jų nepralfei- 
tižiaip. Labai puikus koncer
tas!

Tarpdury atsisveikindamas su 
tuo savo pažįstamu, jis dar jyri- 
dedū:

/ *

—Dabar niums, inteligen
tams,, tiesiog sunku būti be to
kio dvasios peno, kaip koncer
tai... Tiesiog, pasakysiu, neįma
noma !...

NEBŪK PAGUL
DYTAS DEL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ, ■

AR TRAUKIMŲ
j OHNSON'S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 80 METŲ 
parduodAma Vaistinėse

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

nugaros 
darbis.
man įstaigoj Šunybę 
nė jieatsiprdšė!... — 
džia vyras. ,

—Kas gi buvo?
' Vyras pusbalsiu
apie jam iškirstą šunybę. Ir pa
čiu švelniausiu koncerto mo
mentu, kai solistas — smuiki
ninkas saldžiu pianissimo už
hipnotizuoja salę, šalia manęs 
'pasigirsta:
‘ —Tuomet aš šitam rupūžei 
sakuti: “kad, duošiuj bestija, į 
•fenūkįj įai amžiais atminsi!”
? Užpakalyj manęs, trecioj ci- 
Įėjj viena ponia skundžiasi sa
vo draugei:- ' 1

—Sakau aš vyrui, kad neno-

koj kas!

pasislėpę 
savo
jį į

jį 
parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam- nepa- 

nesibijo teisybę

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikaūja ir 
skelbti.

žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“ į 111 Įl riĮl.T? } -t'1• .• , ’ r ę n r" • • \ |

253 Broadway,
SO. BOSTON, MAŠS.

JuSų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
\ • »

bus nuoširdžiai įvertinta
» •

t

/

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi saVo korespondentui visuosb 

Ainerikda miestuose ir kituose pašau- 
lib kraštuosi.

NAUJIENOS paduoda v&iauslas pasaulines &niis. 
NAUjlĖNOSĖ rAšiti hecenzuruotų žinių iš Lietuvoa. 
NAUJIENŲ prenumferata Amerikėj (bė Chičatfos) 

kainuoja $6 00, Čhicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS-—pinigus siųskite šiuo antrašui

“NAUJIENOS”
1789 SO. HALSTED STREET !

CHlCAGO, ILLINOIS

Garsinkites “N-nose”

No. 4747—Sportiška išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros. 12, 14, 16, 
18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

. Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padubtų blah- 
kutę arba priduoti phvyždŽio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa-' 
vyzdžio kaina 15 čehtų. Gali
fė pasiųsti pinigtiš pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patteru DepL, 1739 
So. Hateted St, Chicago, lik

WP?7this cheese 
fooa that’s digestible 

ds m Ule itself!

SPREADS! SLICĖS! TOASTS! 
MĖLTS PERFECTLY!
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA

pasirody 
paskaliu N epriklausomybė 

yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę ■ gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*4%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

skirtumo, 
pasauliui 

ir tiems, kuriems tai privalu

J savo nusistatymų dėl Pabaltės! viliojama. Projektų 
mas turi dar labiau 

' lietuvius budėti.

SPAUDOS BIULETENIS
- - - ......................................................... .. ............... ..............................................-------------------------- --------- Į—...........-.......... .......

Susirūpinimas Ryti} Europa.
Žurnale “New Europę” ba

landžio mėn. numeryje pasi
rodė straipsnis: “A Federation 
for Eastern Europe,” rašytas 
anom in i u Amerikos karo eks
pertų būrelio vardu. Tame 
žurnale taip pat tilpo projek
tuojamas Rytų Europos žemė
lapis, kuriame projektuojama 
Federacija apimtų: Lietuvą, 
Vilnijos kraštą su didesniu 
negu 1920 m. Maskvos sutar
tyje numatyta plotu, pietipę 
dalį Latvijos su L i epo j aus uo
stu, Rytprūsius, Lenkiją, bu
vusį Lenkijos Koridorių ir da
lį buvusios Vokietijos, tame 
tarpe visą Sileziją, be to, Če
koslovakiją, Vengriją, maž
daug rytinę pusę Austrijos,

Graikiją, Bulgariją ir Rumu
niją.

Kaip pastebima, Latvija ir 
Estija iš projektuojamos Fe
deracijos išleidžiamos. Tai esą 
tikslu patenkinti Rusiją, duo
ti jai išėjimą į Baltijos Jurą ir 
eliminuoti bent kokį Rusijos 
dėl Baltijos uostų ateityje sie
kimą. Tuo tarpu nesąs esmi
nis dalykas, kad dėl tos pačios 
priežasties, Rusija pasilaikytų 
Lietuvą. Iš kitos pusės, dabar
tinė Lietuvos šiaurės siena 
maža teturi natūralių kliūčių, 
kurios galėtų invaziją sulai
kyti. Nemuno upė esanti dau
giau praktiška apsigynimo 
siena. Be to, Lietuvos valsty
bė visa įeina j Federaciją at-

sienyje, Jugoslaviją, Albaniją,

JUSU 
RAKTAS
Patenkinančiam 
rlalniantn nlrklmnl.

Paalrtnklma* dylerlo. 15 kur.o perka- 
t». „ tas tok o pat dėmelio, kaip pasi
rinkimai* patirt* dalmanto.

O. Ir K. taktika aiuiytl fterot* njAlea. 
tlk-as Ir <M»žlnlnicaf* vertvhea. su aUklai 
pažymėtomis kalnomlt*. išlaikė kvotimus 
per 31 metui*. Met* dabar parduodam dai- 
mantiu* pirmųjų patenkintų kostumerių 
sunarna Ir anūkams.

AtslLinkyklt Ir apžlorfklt musų šaunių 
rykluot? dk’lių akmenų, Įdėtų I nau
jausių •»tyl’<t rėmelius. Nedaromu spau
dimo pirkti.

Atida
rykite

Charite
Ace’t

6446 So. Halsted St

sOlsen H-tv’rt,

Aešt r..», ..
rnl<*Ebann^o

Garsinkitės “N-nose”

vas atstatyti nepriklausomą 
XIV šimtmečio Lietuvą. Vaka
rinė Lietuvos siena praplėsta 
šiaurėn ir apima Liepojų, Vil
niaus geležinkelio , išeinamą 
punktą ir uostą aptarnaujantį 
Lietuvą.

į suminėtą straipsnį, tame 
pačiame žurnale, sekančiame 
gegužės mėn. numeryje laišku 
redaktoriui atsiliepė K. R.

Reikalų Ministras.
Jis pareiškė abejonės, ar 

; saugumo sumetimais Federa
cija reikalinga tokių “geogra
finių, politinių, ekonominių ir 
psichologinių faktorių”, ku
riais -remtasi senojoj Austro- 
Vengrijos ir pokarinės Čeko
slovakijos bei Jugoslavijos val
stybėse.

P. Pusta sakosi nežinąs, ką

Turtas ViršSG, 000,000.00
Ahart Apsaugas. Turime O KQ|»' f|fi(T’dn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJOJiUUUiUU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus 
Nėra Saugesnės Vietos Dėl taupymo Pinigų.

Savaites dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

FED yiNGS
________*nd------------------ -
LOAN ASSOCIATION ofChiczga 
JUSTIN MACKIEVV1CH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRgima llhl

Savininkas

lietuviaidėl to projekto -ma
ną, bet jis tikras esąs, kad lie
tuviai nesiekią XIV šimtmečio 
ribų. Istorija esą mokanti, kad 
nuo tų ląikų estų ir Įatvių,tau- 
tų kovos dėl laisvės, nebuvu
sios nei trumpesnės nei ma
žiau garbingos už lįętuyių kO-, 
vas.

P. Pusta reiškia abejonės, 
kad Sovietai atsi^adęlų Lietu
vos, jeigu karui pasibaigus, jie 
butų užtenkamai stiprus atlai
kyti senas pozicijas. Tokiu'at
veju jis nedaleidžia, kad rusai 
sutiktų atsižadėti Liepoj aus 
uosto Lietuvos naudai, kai ca
rinė Rusija tiek daug svarbos 
tam uostui dėjusi. ' ' \ X

IP. Pusta nurodo,, kad fede
ratyvinė idėja buvusi domi
nuojanti mintis atstatant Pa
baltos valstybes. Ne pripuola
mai esą visos Pabaltės tautos 
kovojusios dėl savo laisvės ir 
pripuolamas sprendimas neį^ 
stengsiąs jų atskirti, kai atei
sianti sprendimo valanda.

To. pačio žurnalo birželio 
mėn. numeryje straipsnyje: 
“Austrija ir Pabaltės Valsty
bės”, Oscar Haleck rašo: “Kas 
liečia Latviją ir Estiją, nėra 
mažiausios abejonės, kad jų 
gyventojai nori būti laisvi nuo 
Rusijos ir komunizmo. Po da
bartinio žiauraus patyrimo jos 
mielai sutiktų įeiti į Federaci
ją, kuri respektuotų, jų nepri
klausomybę. Kodėl joms at
sakyti tai, kas pripažįstama 
esant Lietuvos , natūralinę tei
se? Negalvojant apie Lietu
vos XIV šimtmečio ribas, mes 
sutinkame, kad lietuviai turi 
stipresnę istorinę laisvės tra
diciją negu latviai ir estai. Bet, 
todėl, kad tos dvi tautos ko
letą amžių kentėjo svetimą 
priespaudą, jos turėjo aiškią 
teisę, kad butų suteikta bent 
nepriklauspnios egzistencijos 
galimybė. Būdamos laisvos 20 
metų, tos tautos neabejotinai 
įrodė esančios taikios santy
kiuose su kaimynais ir pro- 
duktingi Europos bendruome
nės tautų nariai. Negi' jos tu
rėtų būti dar kartą paaukotos 
tik dėl to, kad išrodo lyg jos 
pastotų kelią Rusijos ekspan
sijai į Balijos Jurą?”

Aliuzija į didingą Lietuvos 
praeitį pasirodė ir žurnale 
“Time” iš liepos mėn. 28 d. 
Tačiau jh'me nereikšta jokios 
nuomonės dėl Lietuvos atei
ties.

Pagaliau, “Colliers” žurna
le iš rugsėjo mėn. 13 d. tilpo 
ilgokas straipsnis su spalvotu 
Europos žemėlapiu užvardin
tas: “Hitlerio taikos žemėla
pis,” rašytas W. B. Courtsey. 
Kiek tai liečia Lietuvą, auto
rius tame straipsnyje rašo: 
“Lietuva pasidaro branduolys 
žymiai padidintos Baltijos tau
tos. Vilnius bus sostinė ir nau
joji valstybė apims 
Lietuvą, Lenkiją iki 
Brastos ir Baltgudiją 
ko ir Vitebsko.” Tuo 
mėlapyje atžymėtoji

priduotina. .. ___ _
Kas liečia “Ne.w Europe” valstybių ; bendradarbiavimo' 

paskelbtų projektų; jis kitos pakeitusi. Priešingai, bendras1 tf lietuvius budėti’ 
kilmes ir tendencijos Jj galr-pereitų ir šių metų likimas tautos, be pažiurti’ 
ma spręst, jau iš to,. kad pa- jus dar labiau surišo. Latvijos'troškimai ir norai 
tiekiamam žemėlapyje Lietu- ir Estijos prieš tų tautų valiai i 
vqs sostinė pažymėta Kauųas. paaukojimas butų kriminalas.!žinoti"žinmni'VZa'nepriklam 
Vilnius žemėlapyje visų. ne- Reikia manyti, valstybės ka-|SOmybės laikotarpį, ' 
figūruoja, katp uefiguruoja, riaujančios prieš agresijų ir metu, viešai ir įvaram 
joks provincijos miestas, vadi- pavergtų tautų išlaisvinimų, gotais, lietuviai skelbė 
naši, net fe<Įerątyvmeje vals- niekada su tuo nesutiks. 
tyb|ėje jis palieka Lenkijos ri- ‘ 
bose. 

n. politikas niekada atstačius ne-
Tas projektas, kaip teisingai pi-Įklausomų valstybę; nesiekė 

pažymėjo p. Pusta, turi aiškių XIV amžiaus ribų. Ji -nesidavė 
tendencijų Skaldyti Pabalus j sųyijipjųma palyginamai nla- 
valstybes. Lietuiva yra Pabal- žesnio Hymanso projekto, kū
tės valstybių entantės inicialo- ris reiškė Vilniaus gražinimų 
rė. .Tokio pagrindo 1 ųėra da- bet Lietuvos pavergimų. Ji ne
leisti, kad lietuvių tauta1 butų siduos ir naujųjų projektų su-

VALGYKLOM ir pi?Y^LOM..
t

, su virš 20 
ir metų, viešai ir įvairiomis pro- 

i pasau
liui ką • jie skaito savo žeme 
ir kame jie jautėsi nuskriaus
ti.

Klausimas, ar Europa atei
tyje x tvarkysis federatyviniais 
ar kitokiais pagrindais, tėra 
tuo tarpu akademinio pobū
džio. IPeranksti šis klausimas 
šiuo metu iš esmės spręsti.

ANGLYS ŠKASYKLŲŠ
UŽGANRD1NIMAS GARANTUOTAS 

Liberalu* kreditas—Imkite laiko klek tik 
\ Reikia!

5Ve»t Virglnla I.ump—Shoveled Tonui $7.95 
l’oeahontae Mine Run ............  Tonui $8.25
IV. Kentueky Stoker Nut Tonui 
South Illinois Stoker Midgete

-............ ....... ..... Tonui
Superka III. arba Ind. I.ump, E«

arba Nut .... . ................ . Tonui
Iii. ScreenlnRS ................. Tonui
Visos Kainos O-tonų klekini ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMPKI.IAI GALIMA MATYTI 

MC8V OFISE
SUPER COAL CO.

53 5V. JACK8ON BLVD. M’EBster 4422'

$9.25

$0.2.5

$0.25
$4.95

- vipktros Pečiu

30.0W BO **

Tikslui' temperatūros 
reguliavimas • Tikra 
šilimos kontrolė • In
dividuali kontrolė 
kiekvieno skyriaus ♦ 
Vieta ciar vienam 
skyriui,

> '. v.. ■

• i ' '
■lJ..

' A —------
f t

- /

ipamatykit patys, kąįp gdlima’išauginti pelnus ir sumažin
ti' išlaidas elektrikfniti kepimu . . . mes įdedam Elėktros 
Pečių Kepimui jbsų bizniavietėj *, aprūpintą elektrikiniu 
myteriu operavimo kaštam parodyti.

- . 30 dienų naudositės elektrikiniu kepimu , . .. pajų, py
ragaičių ir įvairios duonos, taip gražių ir skanių, kad kos-

• 7 tumeriai grįš atgal, reikalaudami daugiau . „ . palyginkit 
t operavimo lįašhįs su dabartinio jūsų pečiaus kaštais. Po to 

nuspręskit. kuris, geresnis -— ir jeigu Elektrikihįs Kepimui
, • Pečius nelaimės^ mes noriai pasiimsim jį afgal. Kas gali 

■\ .. būti teisingęsnio? ' < i v
Norėdami pilnų detalių šaukit RANdolph 1200.

> . * Jeigu turite prieinamą vietą ir tinkamą laidų pajėgumą.

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

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

CHECKERCLEANER
W A R E H O U S I

1301 W. 63rd Sireei
Mes užmokam ktrferį arba gase bilą
___ _________’.....A - ------------------ ------------ —------I-------

BĮJYj)i^AND5AVE
PIRKITE TIESIO
GIAI TR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT 

! 4 SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina .Tusų Išvaizdą.

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

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv. **

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

LUKTERĖK,

Brolau!

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

DOMINIKAS KURAITIS — 
AGENTAI

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

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, Jaiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kųoprieinamiausios.

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 
SEPTINTAM^ 
PUSLAPYJE!

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

B’lda Buick Sales
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O agentūra 

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

NAUJIENOS
1739'So. Halsted St Canal 8500

Latviją, 
Lietuvos 

iki Mins- 
tarpu že- 

Lietuva 
siekia už Vitebsko ir Minsko 
iki Dniepro upės, o pietinė sie
na atžymėta < netoli Varšuvos. 

Ką galima butų dėl tų visų, 
kaip iš gausybės rago, pasiro
džiusių projektu pasakyti?

Pirmiausia. pastebėtina, 
mums nėra žinoma, kad su
minėtų projektų autoriai butų 
atsiklausę, ką lietuviai galvo
ja ir kokių lietuvių tautos as
piracijų esama.

Kas liečia Hitlerišką projek
tą, jei jo tokio, kaip “Colliers” 
tvirtina, esama, galima drąšiai 
tvirtinti, kad jis lietuvių nepa
tenkintų: Viena, kad tai reikš
tų yasalinę Lietuvą Hitlerio glo
boje, o antra, lietuviai nepri
klauso prie besočių tautų. Jie 
niekada nesiekė žemių ir da
bar nenori to, kas jiems su- 
lyg teisės ir teisybės, nepri* 
klauso. Nors ir padidinta val
stybė, bet sudaryta kaimyninė 
skriauda negali lietuvių nei 
patenkinti nei suvilioti. (Paga
liau, iš veiksmų žinome, kad 
ne Hitleris yra laisvės tautoms 
nešėjas ir ne jis tvarkys Eu
ropos žemėlapį. Tat, svarbos 
tokiam projektui visiškai ne-

Ae--KIENO KALTE?
Bet--

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ąr JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tyčiai jums uždraustu vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kąm statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsaJcomingiems9 vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. R Y p K E V I CI A gyvasties 

, LANGU 1739 SO: HALSTED STREET APVOGIMU 
Įkandu (naujienų name)

PERŽIŪRĖTI
SKELBIMŲ!

Garsinkitės “N-nose
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The Lithuanian News Pub. Co., thc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.
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$6.00 per year in Canada

* $6.00 per year outside of Chicdgo 
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£c per copy.
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50 'divizijų.. Kiekvienas 'oro laivynas yra sudarytas daug-
_ $8.oo iiiAz IŠ l,7d0 l^ktuv^. Vokiečiai dar, gal būt, turi rytų 
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1.50 
.75

3c 
18c 
75c

Užnkyme kalnas
Chicagoje—paštu:

Metams ______________
Pusei metų________L
Trims mėnesiams ___ —
Dviem mėnesiams____
Vieham mėnesiui

Chicagoj per iššiuntinėtojus 
Viena kopija _________
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Britą ekspedicija Archangelske?
Švedijos spauda įdėjo žinių “iš patikimų šaltinių”, 

kad rusų šiaurės uoste prie Baltosios juros, Archangelske, 
išlipo štipri britų karo ekspedicija. Apie ekspedicijos dy
dį nieko, tikro nepasakoma, išimant tai, kad ji esanti su
daryta iš “dešimčių tūkstančių” kareivių. Londonas atsi
sakė šitų žinių patvirtinti arba nuneigti.
x Britų kariuomenė Archangelske didelės įlagalbbš A-j 
sams suteikti negalėtų. Svarbiausias jos uŽdaVinyš bteų 
saugoti vienintelį neužblokuotų Rusijos uostų Europoje, 
p'er kurį anglūi siunčia rusams pagalbų ginklais ir amu
nicija. Bet žiemų tas uostas užšąlą.-Buvo pranešta spau
doje, kad sovietų valdžia ketina laikyti jų atdarų ledlau
žiais. Kažin, ar tai yra galima? \ ;

*

Anglija *nori kuo nors padėti rusams šioje kritiųgo- 
je valandoje, kuomet nacių divizijos veržiasi Maskvos 

• linkui. Londono laikraščiai, parlamento nariai, o^rganiza-. 
cijos ir atskiri asmens reikalauja, kad' Churchillaš sies
tų kariuomenę į Francuzijų, Belgijų, Norvegijų,. Italiją 
ar kur nors kitur ir bandytų sudaryti “antrų frontų0' 
prieš nacius, kol dar sovietų armijoš nepaliovė kovoju
sios. Galimas daiktas, kad šitas viešosios opinijos spau
dimas ir privertė Britanijos premjerų išlaipinti keliaš 
armijos divizijas Achangelske.

Didesniam žygiui anglai kolkas dar nėra pasiruošę. 
Greitu laiku negalima atitaisyti klaidų, kurios buvo da
romos per eilę metų. Per vėlai Anglija pradėjo organi
zuoti kariuomenę ir ginkluotis; per ilgai ji leido vokie
čiams turėti iniciatyvų savo rankose. Dabar, kai Vakarų 
Europoje kuoner viskas‘*yA nacių užkariauto,, Anglijai' 

-yra sunku surasti * vietų, kurioje ji' galętų* pradėti sėk
mingų puolimų prieš nacius.

Dar didesnis vargas' yra atitaisyti sovietų valdžios 
padarytas klaidas. Jei ne Maskvos provokacijos, šiandien 
nekariautų prieš Rusijų suomiai. Stalinas, gal b'ut, ma
nė, kad suomius jisai labai lengvai sutrins; todėl jisai 
įsakė šaVo lakūnams, kai tiktai prasidėjo vokiečių-rusų 
karas, mėtyti bombas j Suomijos miestus ir uostus. Pir
mos sovietų oro bombos buvo mestis ne prieš vokiečius,, 
o prieš suomius! Suomiai buvo priversti gintis ir stojo'į 
karų. To pasėkoje dabar yra atkirstas Murmanskas — 
daug patogesnis ir arčiau nuo Anglijos gulintis uostas, 
negu Archangelskas. ' /

Ėe šūorniiį pūgalbės vokiečiai nieku budu nebūtų ga
lėję apstirti Leningradu iš šiaurės pusės ir numaršuotr 
ligi Murmansko apielinkės. Per tų uostų anglM gilėto' 
bė jokių kliūčių gabenti tankus į Rusijų ir siųti savo ka
riuomenę; o dabar reikia keliauti šimtus mylių aplink 
per Archangelsku! Jeigu suomiai nekariautų, Vorošilo
vas galėtų bent dvidešimt arba'trisdešimt Raudonosios 
Armijos divizijų pasiųsti į pietus nuo Leningrado vokie
čiams sulaikyti.

Tos praeities klaidos, kurias darė Anglija ir sovietų' 
Rusija, dabar jas piaūja. Churchillaš stengiasi jas ati
taisyti, bet jisai nėra stebukladaris.

“ašies” jėgos, tame fronte sudaro apie 180 divizijų. Joms 
padeda tarp 5,100 ir 6,800 lėktuvų. ' ' ”

Rusai turėjo, karui prasidėjus, veikiausia rie mažiau 
divizijų, kaip vokiečiai. Bet ruš'ų nuostoliai buvd daug 
didesni, ir šiandien yra labai šunku atspėti, kiek kaMuo; 
menės pas juos dar yra palikę.

Šiaurės fronte .Vorošilovas turėjo pradžioje penkias, 
armijas, bet dalis jų tapo sunaikinta, kitas dalis užda
ryta Leningrade. Maršalas Timošenko pradžioje turėjo 
7 armijas j maršalas Budenny — taip pat septynias ar- 
teijūš. Kiek jft tūrį dab'ū’r nežinia, kadangi d'teig Yu- 
aų į nelaisvę) dalys pibHhfį armijų j$a.
apsuptos Odęsšo j e ir Kryme. ~

Sovietų atsargą spalio 2 d.‘sudarę tarp 120 ir. 160 
divizijų. Lėktuvų rusai gurėjo fronte, prasidėjus dabar- 
tiniems didiesiems mūšiams/tarp 4,000 ir 7,500.

Spėjama, kad visoje Vokietijoje ir vokiečių okupuo
tose šalyse yra tarp 260 ir -300 divizijų. Divizijoje yrū 
tarp 12,000 ir 15,000 kareivių. Sako, kad rusų divizijos 
esančios didesnės — tarp 15,000 ir 18,000.

/

KAS. KUR IR KAIP
MM■

*

jėgos rytų fronte
« ————————————

Ki&k kariuomenės turi vokiečiai ir rusai 2,500 myliį 
fronte, kuris driekiasi nuo Arktiko juros ijd Azovo?

Tikrų skaitlinių bežino niekas, išimant nacių ir so
vietų generalinius štabus. Bet kompetentingi žmobės, ku
rie atsidėję seka panešimus apie tų šalių kariuomenes1 
ir jas analizuoja, piešia šitokį vaizdą. . .

Suomijoje ir Rytų Karelijoje veikia pr?eš bolševikui 
dvi aririijoš: viėnū šuoniių, vadovaujate^ maršalo Mūh- 
nerheimo: antra vokiečių po vadovybe gen. Falkenhors- 
to. l^ose dviejose armijose yra apie 19 divizijų. A

tolteil į pfėtūs veikia vokiečių armijų grupė, kariai 
vadovauja feldijia^ateš von Leeb: dvi peštinirikų armi-

- jos, viena šarvuota armija ir Vienas oro laivynas; višb 
tarį> 120 ir 30 ‘divizijų. , \

Toliau eina maršalo voh Ęock’o armijos, kurios vei
kia kefitto frobte: trys pėstininkų armijos, dvi. šąrvUb- 
toš armijos ir vienas oro laivynas; Viso tarp 40 ir 50 di
vizijų. . r. 1

Ukrainoje kariauja po maišalo Rundstedt’o vadovy
be trys vokiečių pėstininkų armijos, viena šarvuota .ar
mija, vienas oro laivynas ir Romanų, vengrų, slavokų, 
italų ir kitų tautų kariuomenės daliniai; viso tarp 40 ir

ĮŽVALGA
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KOMUNISTIŠKI KOME- 
DIJ ANTAI.

Ne\V Yorkd, miesto rinki
mams komunistai buvo pasta
tę savo kandidatus į inėkus ir 
kitas vietas.. Kadangi komunis
tų partija Nėw Vorkę Aeturi 
'teiŠStoš piartijos štoV?io, tai ji 
buvo priversta rinkti parašus 
po peticija, kad kandidatei bu
tų įdėti į balotą. Parašai buvo 
surinkti*, tačiau komimištų 
kandidatai (Išrael Ariiter ir k.) 
staiga “atsisakė”* priimti kan
didatūras. • ' .

Komunistai paskelbę, kad jų 
kandidatai į Ncw Yorkd admi
nistracijos vietas (iąimant 
miesto tarybą) pasitraukia iš 
rinkimų, nes komunistų parti
ja nenori pakenkti merui La 
G uar d ia, kfrris A • kan d ida tu o j a 
trečiam terminui, — nors La 
Guardia jau buvo viešai pareiš
kęs, kad jisai komunistų para
mos nenori.

La Guardia oponentas, de
mokratų kandidatas O’Dwyer, 
nepraleido (.progos pulti La 
Guardią, kaltinant jį, kad jisai 
esąs “raudonųjų” kandidatas. 
Tokiu budu New Yorko mėtas 
buvo priverstas dar kartą vie
šai pasakyti, kad su komunis
tais. jisąi neturi nieko bendro., 
Užklaustas apie tai, ką jisai 
mano apie .komunistų pasįža- 
pėjiiną temti jo kpndįdatūfą’,1 
‘NcAV Ycfrkb l'nėrak atšokę*:

“Aš neieškojau, aš neieš
kau ir aš nenoriu komunistų 
paramos. Aš esu pakartoti- 
nai pabrėžęs, kad komunis
tų partijos paramos aš ne
geidžiu. Kiekvienas; kuris už 
mane balsuos, atiduos savo 
balsą, žinodamas pilnai, kkd 
aš tikiu į Ąmetikdš valdžios 
formą ir jungtinių Valsty-1 
bių konstituciją...”

t ■ ■ v ;Bet La Guardia priešai vis- 
tiek darys jam priekaištus, kad 
jisai turįs kokių hors ryšių su 
komunistais, kuomet jie, nežiū
rint visų jo protestų, už jį agi
tuos. Dėl neprašytos komunis
tų “paramos” jisai gali netekti 
daug balsų.

/ • ' V. • . .i
“pavojinga valstybės saugu
mui”. TodėĮ- maršalas Petain’as 
įsakė, kad Bftim’o ir kitų buvu-: 
šių Francuzijos mi’histerių 'by
los butų pferŪūOtos jkm, Ir jisai 
pąts padarysiąs sprendimą. 1

.fcokia įi.bųvo priežastiš, kad 
teisinį įtšlsakė tuos astnenis 
viešai kaltinti? Iš slaptų šalti- 
nių Frančuzijoje yra patirta, 
kad Petain’as bijo viešo teis
inė prieš Bl'liih’ą, kadangi pa
starasis turi , nemalonų Letai- 
n’ui laišką. Slapta franeuzų or
ganizacija “France 1 Spfeaiks” 
praneša : ' ■ l!

• * ,•

“Atsisakymas svarstyti Le
ono Bluin’o bylą kilo iš to, 
kad buvtlsis premjeras turi 
maršalę Petaįn’o laišką, ku
riamo jsoųialištų vadas yra 
sveikinamas, kad jo premje- 
riavipio:. metu karo reikmenų 
gamyboj ne tiktai ne nukrito, 
bet pakilo iki tokio laipsnio, 
kad ji buvo didžiausia nuo 
1917 metų. Petain buvo tuo
met Vyriausios Karo Tarybos 
pirmininkas.”
Atžagareivių klika, kuri, pasi

rašė mūšių paliaubas su Hitler- 
riU, kaltiną Francuzijos šocia- 
listų vadą Blum'ą, kad jo va
dovaujama “liaudies fW>nto”! 
valdžia savo socialinėmis refor-i 
inomis ‘^išpaikino” Francuzijos 
darbininkus'ir kad dėl to buvo 
Sutrukdytas krašto apsigihkla- 
vf]Wfe.. Bė‘t Petain’o- laiškas Blu-< 
m’ui šitą kaltinimą visiškai su-: 
muša. 1 1

Vietoje viešo teisute, Blum’į 
“teis” Petain’as. Manoma, kaA 
senis maršalas pasmerks socia
listų vadą kalėti ligi gyvos gal
vos — tikriaite Rakant, iki ne
bus sumuštas Hitleris.

L. BLUM’O BYLA 
SUSTABDYTA

BuV* 'Franctižijoš preYnjeYal, 
Leon Blum, Edouard Daladier 
ir Keynaud, o taip pat kai ku
rie būV. 'miriišteriai ii* generolai 
yra po aręštų neokupuotoje 
Francuzijos dalyje. Jie yra kal
tinami dėl Francuzijos pralai
mėjimo kare su vokiečiais. 
Svarstyti jų bylų buvo, pąyesta 
spėčialiki sudarytam /‘vynaį* 
šiam teismui” Riom mieste. .

Ėeveik' metus laiko tak £ėis- 
ŪtaS d&tS tardymą, bet nešėhiai 
jisai-pranešė maršalui Petai-' 
n’ui, kad viešai teisti aukščiau 
i ' h u . .y»* v* *
paminėtuosius asmenis butų

BAND

Rokas felžafą) itefuš melų ’fa- 
brikuotojas Ir zmoūilį ,/mmkių- 
tojas, bando įtiknitį “Laisvės” 
skaitytojus, kad Lietuvoje visai 
nebuvo to, kas, jo nuomonė,, 
neturėjo būti. Parašęs penkis 
suktus, melagingus straipsniuš, 
jisai daro “išvkdą”:

“Lietuvoj ė ūeblivo jokio 
masinio žmonių sukilimo 
prieš tarybinę Vyriausybę, -P 
buvo išstojusi grūpė iš anks
to paruoštų Hitlerininkųj,’ 
trokštančių padėtį Hitleriui’ 
Lietuvą pavergti.”
Bet tai prlešfarAuja

miems faktamš. Viena, bolševi
kai buvo išvyti iš KŪuno ir Vil
niaus ta’ 
spėjo tų

žino-

d jie nąsu^- 
__ „ . „ jauti. Iš vi

sų Pabaltijo didelių miestų tik
tai tuodu Liethvds didmiesčiu 
išliko nesunaikintu. Antra, kai 
vokiečių armiją atėjo į Kauną, 
Kaunas jau buvo sukilėlių ran
kose; sukilėliai j du buvo suda
ri “laikiną vyriausybę^ ir ji

\ , / NAUJIENŲ-ACME Telephętp
James L. Herbert, rieše- 

niai paleistas iš kariuome
nėj atsikreipę į teismą pra- 
šydamaš, kad firma, ku
rioje jis tdril&vo prieš iš
vykimą kakiUoiheričii, Ša
teikių jaili atgal jo darb'į.

būto paskelbusi “Lietuvos ne
priklausomybę”.

Ar slaptai suorganizuota hit- 
lerihiūkų grupe butų galėjusi 
tai padaryti? Juk Katele Movė
jo štiptus Ratiddndšioš Armi
jos gŪriiiždnaš ir tdriai l)ūvo 
pats “tarybinės vyriausybes”’ 
aparato den'traš — komisarai, 
policiiiinkdi ir žvalgybininkai.

Tik paskutinis žioplys gali 
manyti, kad maža svetimos val
stybės.. agentų grupė galėjo tas 
visas “tarybines” jėgasfper dve
jetą dienų sumušti ir iššluoti iš 
Kauno, taip kad bolševikai ne- 
» . .» iv • 7X t

turėjo laiko nė pavartoti sun-’ 
kiąją artileriją Kaunui bombar
duoti.

Trečia, buvo pranešimų nfe 
tik Ancevičiaus telegramose, 
koftaip pat Švedijos ir Šveica
rijos 'laikraščiuose, kad tajite 
sukilime prieš bolševikus vien 
tik Kaune ir ąpielinkčse buvo 
keli tukstančiąi užmtištų ir su
žeistų. Jš to aišku, kad sukili
me dalyvavo ne maža slaptų 
agentų grupė, bet labai didęlėb 
masės žmonių (spėjama, kad 
apie 130,000).

Mizaros inelains, pagaliau, 
prieštarauja ir tas - faktas/ kad 
vokiečiai pašalino stišidari’usiį 
pb sukilimo Aifib'rdžfeVifciaūš 
vyr'iattšybę ir anuliavo (panai
kino) sukilėlių paskelbtą Liėitti- 
vDš nėpriklkiisomyVėš Jeklark- 
ciją.

Jeigu stikiiinią būtų dariusi: 
‘.‘hitlerininkų grupė”, tai Itetn 
gi įji būtų škelbūsi Lietuvą ne- 
priklausoūn’a, priešingai klitlerio 
hdrahis? fr jeigu liitfėi-ininkki 
būtų darę sukilimą arba kent 
janie .vadovavę, tai kam jie bū
tų orgaiiižavę vyriausybę, kuri 
naciams buvo nepageidaujama?

Nežiūrint, kiek Miza'ra nįe- 
IūOkŠ, kad ir jisai savo liežuviui 
žeidę rėžys ^aiiot jos patarles)’, 
vistiek faktai pasilieka faktais. 
Galima tą sukilimą . Lietuvoje 
vertinti Vienaip arta, kitaip, jjetl 
Mizaros liežuvis jo iš istorijos: 
lūpų lieištrins. . ....... *

Mafgufayhai'
Iš Battibilkb

^iarhs fcjnijoj is japonų ąli- 
fria labai daug gejęžiies ^r plie
no. japoiteoj neturi didelių me
talo išteklių, .tat šių nūugių t.U-i 
ri daū^r įvežti. Į plieno tąupy-j 
mb darbą įtraukti ir visi Japo-' 
nijos moksleiviai. . .

J I I t «• « • »• ’ - • • * * | Į
Japonų spauda jąu kuris lai

kas pataria moksleiviams rašy- 
ntei vartoti ne plieno, o bam
buko plunksnas., *

Bambukinės plunksnos ’gaYia 
. geros ir jomis Tąsyti visai pa

togu, Kad bambukinės plunks
nos , japonų tarpe įsigaTi\ rodo 

. tai, kad kūriš laikas Japbūijte 
j veikia keletas bambukinių 
. plunksnų gamybos įmonių* !

NELOJALUS PILIEČIAI
Anglijos parlamente kjlo 

kląUsiinas dėl komunistų užda
ryto laikraščio, 
. Dabar S.ęvietų . Rusija yra 
Anglijos talkininkėj argmųenta- 
vo parlamente nariai, .tai kodėl 
neleidžiama Anglijote komunis
tams veikti ? .

. Į tą paklausimą Anglijos vy
riausybės vhrflu atsakė Herbert 
MoTrlšon; krašto ąpsaūgčs mi- 
ništiks. Atsakė labai trumpai h’ 
aiškiai: '

Anglijėš ko’munistM nėra lo
jalus piliečiai.

Ar Mdrrišbfi tūrėjo pagrindo 
Įterti Angį i j oš kofnll'histūs ūe-. 
lojalūmū ?

Iki pat kirvelio 22 'd., Vadftfh- 
si, Iki pat to laiko, kai Hitleris 
pradėjo inafšUoti į ’Rušiją, Ang-. 
liįėš komū'nistai ffešiog kurkty- 
’te kūrštė Žmonės, kad jie rei- 
kklaųtų tAikdk ir Iieremtų val-‘ 
cTžidš pastangų vesti karą. Atle
tikos ižoliacininkų phštAWgas 
anglų komunistų leidžiamas 
“Daily Workęr” kėlė į padan
ges. Tame laikrąštyje didžiau
siomis antraštėmis mirgėjo to
kioj antraštės: “Deinahd for 
Neutrality”; Pėople’s Prograūi- 
me for U.S.A.” (to defeat A’i’n- 
erican Wannongers).

kai pernai Anglijai grūmojo 
iŠ Hitlerio pusės didžiuūšias pa
vojūs it Hugh Slate'r savo kny
goje “iloine Gūard 'fdr Victory” 
ilu’rodė priemones gintis nuo 
nacių, tai už tą “nusikaltimą” 
jis liko pašalintas iš Anglijos 
komunistų partijos!

■ įTūgh Šlaler, kuris vadovavo 
tarpfaūfinei brigadai Ispanijoj 
ir įgijo ten daug patyrimo, li
ko iš komunistų •,partijos paša
lintas už tai, kad jis pasisiūlė 
ginti šavb kraštą mtlo Hitlerio' 
invažijbš! . ,

Artai neini v <) bjauriausios 
rųšieš išdavystė iš*komunistų 
pusės?

Maža to, jie sudraudė savo 
narius, kad tie nestotų į “lįonie 
Guard’C Jei l$as to draudimo 
neklausė, tai buvo metamas iš 
partijos.

Vadinasi* tie žnionės, kurie 
stojo savo kraštą girlli nū'o Hit
lerio jnVazijps, kųiilunistų aky
se .būvp nūsikalteliai!

Tai. pūvo nfekas . ųkūgiau, 
kaip išdavyste ir neištikimybė 
savo šaliai.
» štebmte, kad ir šian-’

)S vyriausybė į sa-dicii Ang _ 
vo kT&^to kofrteWistus žiuri kai- 
$o į ifeipjaliūš piliečius.

iteip pasakyti ir a- 
[Tų komunistus: jie

Štai ‘‘The New Republic” sa- r
vAitimš žurnalas reiškia abejin
gumą dėl šios šalies komunistų 
ištikimybės.

žurnalas prisimena dar visai 
nefollmį praeitį, kai komunis
tei organizavo “taikos frontus”, 
vadino prezidentį Rooseveltą 
Anglijos imperializmo Įrankiu 
ir rfeik&IavO, kad Amerika visiš
kai Yiėaikištų į Europos reika- 
Itlš. tfrauge šū Lindbergb’ais, 
Wbeeleriais ir kitais izol'iaci- 
fiiftkaiš jife Įtartojo, j6g Anie’ri- 
k'ai nėra jokio pavojatis iš Hil- 
lerfo ‘pUŠes. 'Girdi, per dvide
šimt mylių kanalą jis j Angli
nį nepajėgi^ įsigauti, tai kaip 
įiš galės išsodinti savo armiją 
Ame'rikoje, kdrią nuo Vokieti- 
jdš skiria 'SjMJO niyiių vandehs 
ploVas?

Tai buvo kartojama diena iš 
dienos iki Šių metų birželio 22 

;a..
Amerikos komunistai 

darė delbto, kad toks buvo 
ka^as” iį Maskvos.

Suprantama, pasigirdo kito
kia daina, kai Hitlerio armijos 
pašukč į\rytlis ir įsiveržė į Šo- 

, vietų Rusiją. <
Viši ko/nuiifstų lipdomi “tai

kos frontai” subyrėjo. Staiga 
'kažkokia dvasia jų protą ap
švietė, ir jie pamatė didelį pa
vojų Amerikos demokratijai.

Kodėl tokia permaina įvyko?
4 *2 * b * • ę • i

Daiykės toks, kad Sovietų 
Rusijai susidarė itin rimtas pa
vojus. Dėlei to komunistai veid
mainingai ėmė gerintis Ameri- J 
kos ir Anglijos demokratijoms.

Bet klausia žurnalas, kas at
sitiktų, jeigu Stalinas imtų ir 
padarytų taiką su Hitleriu? Ar 
Amerikos komunistai remtų 
prezidento Roosevelto nusista
tymą Hitlerio atžvilgiu? Ar jie 
ir tada stotų už tai, kad naciz
mas .turi būti sunaikintas? ; <»

To tikėtis iš jų vargu bu|ų * 
gdlima. Jie darytų tai, ką jiems 
Maskva įsakytų daryti. Jeigu :iš 
Maskvos būtų įsakymas “taikos 
frontus” organizuoti, tai jie 
juos ir vėl organizuotų.

Koinunistai yra ištikimi ti|< 
Maskvai, ir niekam daugiau.

Tatai žino kiekvienas, kuris 
lik sekė jį veikimą.

Šiandieil komunistų nusista
tymas gali būti vienokis, o ry
toj — kliokis. ' ’

Jie yra tokio “tikėjimo”, ko- . 
kio iš jų reikalauja Maskva.

—)k. Aukuras

u-

pje
Visi yra vieno lauko uogos. Jie 
ištikimi tfete tik Slalinb saulei, 
fr hiėkate/dhūgiaū. :

Kai Stalinas flirtavo su Hit
leriu, tai visų kVaštų koiūiiliiš- 
tūi dirbo penktakojiską darbą 
fr smęrkė Anglijos “imperializ
mą”. Jie stojo už* tai, kad Ang-; 
lijhi nfebūtų teikiama jokia pa-’, 
rajna!

Dabar jie tiesiog iš, kailio ne-; 
riasi ir rėkfe, kati reikli ‘dkriio-i 
kratiją ginti.

Veidnik/Ūidit
Jie clrovisl Vfesai. įiristeū^lh'il, 

kad jiems Wė WokWU m 
1 ... 1 > .’UtadA ,!!.• /vb’l v. •

Vo tik yiiiipbrtuljK^bVis kabas”. 
Pavyzdžiu^. Anį$ij!l*š komuYHs/ 
S ai buvo t(ėk pe£įžL_ ,
Irįso plačiai ’phs’k'lieTšti vbkTečių- 

komunisto Ulbi^chtA “manifes
tą”, kad pasauliui bus daug ge-. 
tiau, Jei lulŪiįs .Hitlėriš, b ne 
Anglijoš btipcrializniasl

Taip fai faktų šviesoje atro- 
do tie Maskvos ^aHataiiai, ku
rie iki birželio ,22 d* mobiliza- 
vot “taikos Yrontus”.

f

KAS ATSlTtKfŲ?
Ne tik Anglijoje su nepasiti-i 

kėjimu žiūrima r komunistus,— 
jais n^iiišftikima fr Amerikoje.

tiek beŽįžTnTfigi, jbgi

ĮVAIRENYBES-
Paukščių Skridimai

Paukščiai nuskrenda labili 
didelį kelią. Pavyzdžiui, japo
nai nustatė, kad kai kurie 
Japonijos paukščiai nuskrei’i- 

a iš Japonijos į Australiją ir 
atgal. Tai nebūtų nieko ne
paprasto, tačiau jie skrenda 
rfb MYfį rto vandenyną, kuris 
sudūro k uotecTrų.

PhųkŠ’cfai yierškte'iįda ir ki
tas vietas, ’pa\Ą4aiite Iš Alaš- 
kos , | Ugnies žemę nuskren
da kelią 16 tuksiančių kilo- 
teętrį. Tas ne tik verčia sle- 
Iiėtiš, bet ir tai kad paukščtėi 
šk’renda labai greitai. Didžiau 
šias paukščio skridimo greitis 
yra 144 kilometrai per val^n-

. Pagaliau, ba^l° balandis 
skrenda per valandą 70 kilo- 
metrip Dauguma paukščių 
škrisdanįi didelius alstunteš, 
skrenda pailsėdami. Pavyia- 
žiūi, išskrisdami iš Lietuvos

pū Įtaigoj, pasiekia Pietų Af
riką tik lapkričio inen. Iš ten 
skrisdami gandrai skrenda 
Šiek tiek greičiau.

Garsinkitės “N-nosė’•
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Ofisas kasdien atdaras nuo 8 Vai. ry-
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to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
6, vai. vakaro.

bedarbei už- 
. Taupykite 

[oje, knfp UNlVERSĄL 
LOAN ASSOCIATION.

NAvAkNdš !6ept
1739 Sik Halsted Chicagd, Iii.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

s vyrams ir moterims. 7
. _rriNG MILUS /

v u ...J Pi-ąnas Selemanavičia, Sav. m
504 West 33rd Street,. Vlctory Wt6

Atėara kasdieA ir vąkar^iš frt<^ę^ąiaąieąųų^. ,

PRkĖĖK tAUPYtl 
ŠIANDIE

. Iš visos eilės šios rųšieš ju
desių išskirtini gerklių raume
nų bega'rsiški susitraūkiinai. šie 
raumenys virpa pagal klauso
mos ar girdimos mtfzikos tak
tą ir ritmą.

(Bus dauginu)

BRIDGEPORT.ROOFING and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Bfclstėd St VlCtory 4965
Stogus,. rynas, stoglangius ir 

, .sienų , aprnušimus. , 
Taisome bet ką. Atnaujiname, bet 
ką. Darbais užtikrintas. Pilnai 

, . . ..... ^draustas. .

voj aprašytą išradimą, o taip 
pat ir* kitus panašius, galini 
drąsiai smerkti šią reakcinę ir 
jau pamirštifią ,nuomonę. Da
bartiniu %etū &uįku rieį suiųo-

lęšį. Čia suglausti šviesos spin
duliai sutinka jautrų šviesos 
paerzinimams fotoelektrinį elc-

Remkifė Lietuvišką 
žyAukąt, 

NATHAN KANTER 
liufruAt tiąuoR 
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St. 
Tęl. Ęęul^rard 0014

Čia ’jusų indėliai NEŠA /2 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per kėdcral Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washingtdn, D. C.

yra pastebėję, kad žmo- 
k’tihaš, fnūžikaliniį $arsų 
pnijos užgautas, jiesąmo- 

nįai. reflekšubja . biažtelėliais

mentą, kuris šviesos užgautas 
keičia savo varžą. Užgaudami 
šį elementą šviesos Spinduliais 
ir praleisdami pro jį elektros, 
srovę, mes priversim jį k'ęfštk 
savo jėgą tokių dąžnūmu, ko
kiu dažmimi'i žybtelia šviesa pro 
greit sukamą skritulį.. Naudo
jantis fempeliniu suštlį&ibtoju 
ir garsiakalbio membrana len
gvai galima šiuos elektros vir-j 
pėjimus paversti garso yirpęji-Į 
maiš. šviesa ir elektra lirnofo-!

Taupykite d&6ar, kad, 
ėjus, nereikėtų dejuoti 
saugioje įstajg 
sXviNGŠaz>&

Storasni Ir lengvesni tv- . Vyrams, Moterims, Mergaitėms
, r. , . \ Berniukams. ... .f .; ,

p,anči

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUŲDĄRBO
GERIAUSIĄ IRcSTIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O 1

LINK-BELT^ Visiška! AūtymatlškAs

(Tęsinys)
. 1

Tiktai prieš keletą metų šioj; 
naujų metodų muzikaliuos tech
nikos srity prieita kažkas, kas 
yra labai verta ir įdomu, ir tai 
vėl padaryta ryšy šh radiotech-i 
nikos laimėjimais. Grindeliui; 
Metijušui, anglui elektrotechni-į 
kūi, pragarsėjusiam vadinamų; 
“mirties spindulių” išradėjui, 
pavyko sukontruoti dabai įdo
mus prietaisas, jo patieš pava
dintas “liuminofonu”, kur gar
sai nelyginant iš šviesos atsi
randa. Prietaiso idėja bei esmė

* * I tšit kokia. Paprasta klayitura 
elektros laidininkų sujungta SU 
visa grupe elektros lempučių, 
įtvirtintų prieš greit sukamą 
skritulį, kuriame pridaryta sky
lučių. Tos skylutės taip čia įtai
sytos, kad tam tikrps lemputės 
šviesa galėtų pro skritulį pra
eiti per sekundę tik griežtai nu
statytą skaičių kartų, kuris ata- 
tiktų atatinkamą muzikalinio 
tono virpėjimo dažnumą. Kitų 
lempučių šviesa tokiu pat tUd.i 
pro skritulį praleidžiama jau 
dažniau ar lėčiau, žiūrint., to, 
kokis tonas norima atatikti. 
Prasiskverbianti pro. skritulio

161 Insurance telk, pas
Dr. P. Vileišiu EIK

dr. p. Vileišis
’ '• -Ątstpvas
Prudential Ins. Co. of America

175 -W. Jackson BAR. 2500
Home Office, Newarfc,sN. J. t 

5922 W. Roosevelt RdL, AuMtin 1175

reiškinys ir leidžia kalbėti ripie 
“naują” jutimą, būtent apie va
dinamąjį “šeštąjį Yitmo jutį-

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrąustom forničius, pianus ir 
visokius TakandŪs bei štorus. 
Vežam į , faripas ir kitus mies
tus. Žema' kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis ,į yisas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

V. VJCTORY 0066

NUO PlRMIKŠTES PIEMENS DŪDELES IKI 
RADIO MUZIKOS IR DIRBTINES KALBOS:

muzikos ir 
JA^ęže, kurios 
jokiam, Vnusų 

_ _ , daryda
mas savo labot^torifiibš bandy
mus. palaiko 'f&&įjr4 feo'įtaktą

KAINA 15 ’cteNTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygų., kurią galite gauti pas 
ųins. Siųskite savo orderius!

iš kontūrų galima iššaukti koki 
nori harmoningą - šūderinim į 
tonų ir ob'ėtronų: Garsas, ne
varžomas tokių medžiagini / 
tarpininkų, kaip stygos, klavi-1 
šai ir 1.1., ir būdamas laisvas, 
čia esti’ idiliškai tyras ir gry
nas' • - Da r ‘Mekuome t muzikas"
neturėjo'iiisYrumcnto taip klus
naus, jo Yaliai ir temperamen
tui. Garsai, tartum, patys ore 
atsiranda, čia auga didėja, čia 
silpnėja nutilsta, klausytojus jie 
žavi savo pilnumu, grynumu ir 
ryškumu. Muzikos veikalas, at
liktas lokiu “katodiniu . harmo- 
niuinu”, klųusytojui palieka ne
išdylamą įspūdį. Klasikines se-į 
novės “sferų muzika”, matyti, 
negalėtų prilygti savo emocia-! 
lingumu ir jėgos stiprumu šiam 
genialiam dabartinės fizikos ku- ' 
riniui. “Aš niekuomet negalėjau’ ! 
— sako L. Termen — leisti sau; 
rimtai manyti, kad elektros ■ 
vaidmuo muzikbj butų apribo
tas ir baigtųsi neturinčių* tikro 
gyvumo garsų ib Skahlbėjiinų 
įjungimu ir išjuygimu. Aš bet
gi 6su 'įsitikinęs, kad ryšy su i 
tuo, kai bus išspręsta nemeclia- 

, v «r < ’ • • ■ t » ' ) . «

ninię garsų valdymo problema, 1 
kada meninko artisto asmeny
bė ;galėš save visų aukščiausia i į 
pareikšti, kada garsas glau- 
dž’iausiu budu susys su menin
ko artisto asmenybe, -— tada 
buš pralenkta mūšų dabartinių 
instrumentų garsi] išreiškimo 
ryškumas, o artistui muzikui 
atsivers labai viliojančios per
spektyvos. Naudojantis mano 
prietaisu, gafso jėga ir aukštis 
galimi pakeisti ne tik rankų 
judesiais, bet ir viso kūno ju
dėjimais artinant ar tolinant 
pastarąjį iiuo prietaiso, ši apr 
linkybe šavo r^žtu parodo, kad 
įali būti glaudžiausias sąryšis 
tarp ritmiško šokio J’r ’Aiuzi- 
kos’r.

Paprastai yra įprasta laisvą 
savaimingą meną ir “sausą” 
mokslą gretinti, kaip kokius

• priešingus viens antram daly-

šiaipįąu artistais ii’ifeii’ininkais.
& tokių
’ seansų, Itbrie jad 

---------- —Ug žauaAčT'ų vaisių

.aSiit šioj febora- 
^’dVtiš, įereita iš 
ųs srities i zmo- 
'(teši'ė sritį ir imta 
įdottii fiziologine 

’prdblciTia, bu tint, “hiuzikalinūs

THEIOOBU-RICH’BOBRBON
86 PROOF...THIS VVHISkEY 15 4 YEARS OID. S'cdENlEY ŽHSTILlERS CORP., NtW YORK ČOY

i V . NAUJIĖNŲ-ACME l’hoto
Liepsnose it dumuoše paskendusi Firestone gumos 

dfrbtuvė, Fall Rivęr, Mass. Gaisras padarė apie $13,- 
0(16,000 'nuostolio.

— —.................1 i 1 / .'ir' i
CRAF<E COAL ęOMPANV

,WĖŠT VIRGINIA Pbcšthdtffiaiš We 
Run iš geriausių Yd’&iAų', dtiftg 
dulldį išimta..........i..A.......

Perkant 5 ’johiis ar d&Ytgiątf^ 
SMULKESNI YRA DAUČ PrG^SNll

RlAGR band lump . 510.25 
Sales taksai ekštla.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU Falliedi
Lumbcr Co.

LVMBER, MTLIAVORK 
StogąrĄ Medžiagą. Mes Finan- 
šuojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZiE AVENUE

Teh JLAVVNDALE 2630

dėšiamš Ir atštnmo pašiktdtimi 
katodinio harmoniumo jautru
mo di^azonas yra n’e'pdįirąš'tąi 
didelis, šis jauVrilAiėš į$li bū u 
pritaikintas visokio didumo ėr? 
dvei, pav., kad ir didžiausiai 
scenai. ;O. tuomet kūno judėji
mas erdvėje, Šokis Įr.^fcVų ju
desiai iššįūkš tuos ar kilūs gar
sus. *Cia Jau atsiveria šfemnan- 
čidš šavdtišiids “ŠokTu 'simfoni
jos” persnek!|yvbš', kii'r. įvyks

matyti uždengtus, šiaip neina-; 
t6Jmūš .toli judYnčįūš daiktus.: 
15'Abiir L.. I4erfncu be kitų lian-i 
dynių atsidėjęs tobulina jau iii i-j 
nėtą elektromūzikoš prietaisą, 
kuris, kaip matyšim, žada pa
daryti perversmą no tik gyvo
sios muzikos srity, bet atideh-’ 
gia visą eilę nepaprastų praktiš
kų perspektyvų.

išradėjas l^bai sąmojingai, 
panaudojo radiotechnikoj žiho- 
mo prietaiso heterodmo princi- 
pą. Elektrbš gčandinėn su ba- 
tarčja įjungta garsiakalbis, 
lertipeliniš šūsfi'iirihtojas ir kon
densatorius, kurio yra dvi se
ktis: viena su nedidele stovima 
aniehėlė, kita sh apvaliu žiedu. 
ArtiųaiAįs lii’ba tblinąntis nuo 
šių dviejų pastarųjų (antenČlės 
lt žįčdėį , galinfa į^vo bitini di
dinti arba mažinti kondensato- 

“riafiš talįu'ibą Ir fūo 'patini kei
sti. >> vi'-’.' ‘ i-v,'. :sti garso jogą bei aukštį garsiar 
kftlbjrjb. Šis ^aršūš, ‘atatinkaniai 
pririnkus rrienibranūs ir suderi
nus visą prietaisą’, galihia pada
lyti tokTū, *kad jis litis iriinįasi 
pučiamų griežiamų ir skambi-i 
aabYą mūzikp's ’instrū'ūiehtą5 
^airs^mš, arba harbabningai šū-; 
derintiems faršams, veikiant vi-i 
siems , šitiems instrumentams 
kartu. “Griežiama” šiuo instru- 
mefftli šitaip. MažiąUsiąs jude
sys tos rąnkds, bllri Vra arčiau 
statmeniškai pastatytos ąntenc- 
fcš. pakeičia garso aukštį, pri
artinimas ar atitraukimas nuo 
žiedo kitos rankos sustiprina 
bei SŪšiį|)Airią ^arsė .šk&thbėji- 
mą. d šios, “katodinės ’muzi- 
koš” įrengimo *principas ’ šit 
koks. DVfejų nedidelių elektros 

j virpėjimo kontūrų elektromag
netinės baiįgbs šušikęrta tarpu
savy, intęrferuoja. Prisiartini- 
mąs, atsitolinimas arb> šiaip 
koks žmogaus kuf/6 jimėsyš,

terfer^ncines bangos dažnuiiią, 
'vadinas,. ir įjafšo tonalingiiinį, 
kuris iše’i’nh iš yarsiakal’liįo;

Lėtai judinant ar mosuojant 
rankos 

ore netoli nedideles

____ ______ ___ r „ visa .tai, ką .dabartinė fižika 
stebimas, ties vienu katruo kon-' "išrado iY vis dar^ iši&nda į(ry-j 
turu piakeičią Jo “elektros tai 
pumą**, kas tUbjaū pakeičia in

juarcus
RYTINĖ RAblO 

VALANDA
’ stoties—

W.G.E.S.
Kasdien rilio 3:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
I’irniadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

taiįi tariant, dablįr norima
Tr fcąišlrfAtt, kaip jAl 

veikia žmogaus organiziria 
zika. Eksperimentatoriai 
senai 
gaus

Iš KšhttickYš piiikiaiisiii BourM

“ SMETONA

COPŠl NSCOLCCRAFT S6RVICG, 

CROCHETED RUG • FATrtefch : 2739
» Ij <• c. 

No. <J739—Mėgstąs patiesalas

tuš 'muzikos instrumentus var 
lodamas, muzikas ir čia ne vi * 'L' * » * , ' > • ■ k ■šai laisvai gali valdyti garsą ii 
jį moduliuoti.

Visi šitie trukumai neseniai ranka arba vibruojant 
pūšali’nti rusų nVdksfiiii'nko prof. plaštaka 
L. Terhieno jo muzikos instru- antehėles, kuri sukišta su vienu 
mente, pavadintam “ternieho- 
voksu”. Prė'f. L. Terme'nas dir
ba Leningrado fizikos techni
kas institute, kur kitų labora
torijų tarpe išsiskiria jo veda
mo j i ( laboratorija, pa vad i h ta 
“ę(ektroi> virbėjimų šektoriu- 
'ni.1 Iš.; šj.Q£ lūbdratoirij6s išėjo 
(oks tusų fižikos istoriškas į- 
VeiknVias ir iaiiftęjiibaš, kaip

perdavėjo, arba tranšformatb- 
riauš vaidmenį. Šiuo prietaisu 
galima sujungti arija sulieti bet 
koks šviesos, topų skaičius, kaip 
ir dr. Kcchiao telegranioniume, 
tik čia nėra reikalo turėti su-i 
dėtinius ir brangius pastarojo! 
įrengimus. Pasak išradėjo, jo 
prietaisas galėsiąs pakeisti 
brangius milžiniškus vargonus, 
turinčius net keletą tūkstančių 
vamzdžių.

kad ir kaip sąmojingai įreng-j 
ti šie prietaisai, tačiau jie turi 
nemaža ir trukumų. Jie sudė
tingi, brangus, neleidžia lengvap 
ir greit keisti garso aukščio ir 
reguliuoti jo stiprumą.. Muzikas 
kaip ir pirma tebėra klavituros 
suvaržytas, jo žinioje kaip ir 
pirma tik nustatytas garsų vir
pėjimų skaičius. Kaip ir įpras-

ąut
UNITU* 
•TATC* 
UV1NO* | 

/liONB* 
Jmimn

• FOTOGRAFAS
CONRAD
'.'OTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su rno- 
derniškomis užlaido-

gająntuotajL
TcL°eSg. ^83-5840

rV:1 -•*'“A*-Į i -gg

« v 1 1 ifcC’
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Sveikina Lietuvi
į ir C- * ■

Už Gražiausią ' 
Gasolino Stotį ,

1 " ......  T

Downers Grove Skiria Pirmą 
Vietą Tadui Shurn’ai

DOWNERS GROVE, III. — 
Miesteliui pagražinti Downers 
Grove Garden kliubas šį pava
sarį pradėjo raginti gasolino 
stočių ir kitų panašių biznių" 
savininkus papuošti savo įstai
gas vazonais, žalumynų dėžėmis 
palangėmis ir darželiais.

Vigtos lietuvis biznierius Ta
das Shurn atsiraitojo rankoves 
ir ėmėsi darbo. Lietuviai ir dar
želiai — tai beveik sinonimai, 
todėl smarkiai padirbėjęs p. 
Shurn išmargino savo stotiem, 
žemę gėlių ruožais taip gražiai, 
kad vietinis Darželių kliubas be 
didelių diskusijų pripažino jam 
pirmenybę. , ,

17 Metų Biznyje
Ta p. Shurn gasolino stotis 

— “gražiausia Morton Grove” 
randasi prie Maple ir Rogers 
gatvių.

T. Shurn ją užlaiko jau 17- 
ti metai ir daro labai pasek
mingą biznį su svetimtaučiais, 
nes Downers Grove lietuvių la
bai mažai yra.

Naujamiestietis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pač: Naujien* s

Balsuos Montgo- 
mery Ward Darbi
ninkai Michigane

z AFL ar CIO , *

WASHINGTON, D. C. — Na- 
cionalė darbo taryba įsakė f 30 
dienų atlaikyti darbininkų bal
savimus keturiuose mi.ži iškęs 
Montgomery Ward and Co., san
dėliuose Michigan valstijoj:

Detroite, Dearborn ir Royal 
Oak, Mich. ,

Darbininkai galės pasirinkti 
AFL klerkų uniją, CIO United 
Retail and Whdlesale .Employees 
uniją arba nei vieną.

Streikas Jolieto 
Coke Dirbtuvėj

JOLIET, TU. — Apie 100 CIO 
narių vakar išėjo į streiką Car- 
negie-Illinois plieno bendrovės 
coke dirbtuvėje, kur dirba viso 
apie 500. Jie pareiškė, kad “jie1 
nedirbs su darbininkais, kurie 
nepriklauso unijai”.

Sprogo Gasolinas 
Michigane

LANSING, •‘Mich. — Lybns 
Oil Co., sandėlyje sprogo ir su
degė apie 60,000 galionų gaso- 
lino, alyvos ir naftos. Taipgi 
apdegė gretimas lentų sandėlis. 
Nuostoliai siekia apie $60,000.

PIKIETININKU VEIKLA

> NAUJIRSiU-AOME Telephoto
Julia Halas (rodyklė) iš Crary, Ind., pikietininkų 
dima nuo streiko apimtų Garnegie Illinois blekės 

Pikietininkai atkalbėjo nevieną nusitarusįdirbtuvių.u

darban gi

Mirė Insulto 
Brolis

'  -------- r— į

Springfielde, Massachusetts 
valstijoje, mirė 83 m. Joseph 
Insull. Jisai buvo brolis Chica
go j pagarsėjusio Samu ei In- 
sull’o, elektros bendrovių mag
nato, kuris irgi jau yra miręs.

* ..

Diena Iš Dienos
b——— II   l' lllllll

Padarė Operaciją 
Dainininkei M. 
Schultzienei

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfotin Jf. dEutieihto
SENIAUSIA IR DID2IAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Švenčia Auksines 
Sukaktuves

-------- 1. " I

ROCKFORD, III. ^Rockfor- 
diečiai Emil Ruden’ai, 1313 Ben- 
ton Street, penktadienį švenčia 
auksines vęstuvių sukaktuves.

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage A ve. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 4727 
1- e KOPLYČIOS VISOSE 
ILa 1 CHICAGOS DALYSE

Rūpinasi Naujų 
Taksų, Kainų 
Kilimo Reikalais

Iš Lietuvių Biznierių Kiiko

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mėšlais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

S« POVILU 8ALTIMIERU *

Laidotuvių Direktoriai

iNiiinHiiiiii'

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
piznierių Kliubas savo spalių 
mėnesio susirinkime,. tarp kitų 
tarimų, nutarė laikyti savo su
sirinkimus dienomis vietoj va
karais. Dabar susirinkimai bus 
laikomi 1 vai. popiet. Vieta ta 
pati, pas p. Jubzą Ažuką, 3301 
S. Lituanica avė. Susirinkime 
buvo plačiai paaiškinta, kad 
biznieriai, kurie samdo kad ir 
po vieną darbininką -už algą, 
turi apsirūpinti Sočiai Security 
reikalais, nes kitaip gal papui Ii 
į bėdą.

Du nauji nariai

L J. ZOLP
1646 Wwt 46th Street Phone YARds 0781^;

S. P. MAZEIK V.
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Nutarta surengti draugišką 
bankietą su šokiais tuojaus po 
Naujų Metų. Apkalbėta naujų 
taksų reikalas ir kainų kėlimas 
už gėrimus. Pereitame susirin
kime prisirašė dar du nauji 
biznieriai, būtent, Chas. Aidu- 
kas ir Geo. černauskas.

LACHAWICZ IR STONUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 168th Street Tel. Pullman 1276
------------ !.............................    .J------------------------------------------------------------------------------- -

Viršs 100 biznierių

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARda, 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Wefltern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Organizacijoje dabar pri
klauso virš šimtas lietuvių b:z 
nierių. Įstojimas vienas doleris 
ir metines duokles taipgį vie 
nas doleriš. Organizacijos1 tiks
las yra subendrinti lietuvius 
biznierius ęeręsniam savitarpi
niam kooperavimūi if socia
liam susipažinimui. y^-VBA.

J. LftJLEVTCIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

TelefenM YARDS 1419.

“LIETUVA BENAS” TRUPUTĮ PYKSTA, 
KAD LIETUVIAI JĮ IGNORUOJA

Vienok Smarkiai Lavinasi Ir Visuomet 
Pasiryžęs Gerai Pasirodyti Publikai

BRIDGEPORT.’— Lietuviai 
muzikantąi, nariai Lietuva Be
no, kas antradienio vakarą su
sirenka į Kazio Ūkelio svetai
nę, 3436 S. Lituanica Avė., 
praktikai. Ir jie -praktikuoja ne 
juokais. Groja maršus, valsus, 
polkas ir uvertiūras. Po vasa
ros atostogų muzikantai, gerai 
pasilsėję,1 geru upu ir linksma 
nuotaika ėmėsi darbo lavintis 
muzikoj. Jeigu su tokiu stropu
mu jie darbuosis ir toliau, tai 
drąsiai galiu sakyti, kad L. B. 
bus vertas lietuvių pasididžia
vimo.

Visi muzikantai priimami
Spalių-7 d. L.’ B. nariai nu

tarė kviesti visus lietuvius mu
zikantus, kaip senus savo na
rius, taip ir jaunus, dėtis prie 
L. Beno ir suglaustom spėkom 
lavintis 
tinkamai 
publikai,
kad lietuviai 
ištvermųs, nežiūrint kad pasta
raisiais laikais L. B.f retai kas 
kviečią groti ir Benas neturi 
jokio uždarbio.

ir pasitaikius progai 
pasirodyti lietuvių 
Ir reikia pasakyti, 

muzikantai yra

Raportuos Apie 
Taksus Cicero 
Namų Savininkams

Šįvakar Improvement Kliuba 
Susirinkimas

lę užsimokėjo ir beno narys 
gali lavintis. Bet kas nori gerų 
muzikantų, turi kreiptis į beno 
lyderį arba gerai grojantį L. B. 
narį,' tai turės gerus muzikan
tus ir jų nebus ko gėdintis, 
kaip kartais pasitaiko ir su 
“gera” orkestrą”. Su tais daug 
reklamuojamais kai pasita 
nueiti į kokį parengimą, 
kartais net koktu klausytis 
“gerų” orkestrų.

Bet tiek to.

ir

tai 
tų

šįvakar repeticija
Spąlių 14 d. 8 v. v. visi mu

zikantai su savo ilumylėtais 
muzikos instrumentais susirin
kit į viršminėtą svetainę ir gra-

beno. —L. B. K-tas

Bedarbis Bandė 
Nusižudyti

CICERO. — Kelios komisijos 
ir valdyba šįvakar raportuos 
apie takais namų savininkams, 
Lietuvių Improvement 
susirinkime. Jis įvyks 
bes svetainėje, 8 v.v.

Visi nariai ir namų
kai, kurie nepriklauso, yra kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

A. T.

Kliubo
Liuosy-

savinin •

Rytoj Speciali Vyrų 
Choro Repeticija

Visi Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro nariai yra prašomi su
sirinkti rytoj vakare, 7:00-tą, 
sp’ecialei repeticijai, W. Neffo 
salėje, 2435 South Leavitt st- 
Reikalas yra labai svarbus.

Guli University Ligoninėj
Dainininkė Marijona Schultz 

sunkiai susirgo vidurių liga. Il
gokas laikas ji nesijautė gerai, 
bet paskutinėms 'dienoms pa
blogėjo ir buvo1 išvežta opera
cijai j ligoninę. Draugės Ap- 
švietietės yra prašomos aplan
kyti savo narę. Ligoninės ant
rašas yra, University Hospital, 
432 S. Wolcott, kambays num. 
610. *

Nuo .Lietuvių Moterų Dr-jos 
“Apšvieta” savo r pirmininkei 
linkime greitos sveikatos ir jos 
šeimynai—vyrui ir dukrelei Re
tai nusiraminimo, kurie taip su- 
sirtipinę savo mamytės liga. Re
ta yra/tiktai 41 metukų, bet 
graži, maloni mergaite-

S. P.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John Guditis, 58, su Marie 

Nork, 52
Edvvard , Sui ma, 23, su Eu- 

genia Kain, 20
Joseph Woveres, 51, su Anna 

Leickem, 45
Joseph Lesauskis, 23, su Fran- 

ces Janicke, 18 *
Louis Hayes, 31, su Josephine 

Zemenčius, 25
...... - , -------  I--------- - , .............. «

Peiliuku, naudojamu skustu
ve, gerklę ir rankų riešus per- 
sikirto 46 metų mašinistas John 
Anderson, 651 Roscoe st. Jisai 
skundėsi negalįs darbo gauti. 
Išliks gyvas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

nių ir

Truputis “pipirų”
Nemalonu lai pastebėti, bet 

kai kurie promoteriai surengia 
našliukių piknikus, Nutraukia 
daug gražios publikos, o “or- 
kestrą’^ pasamdo iš trijų žino

tai menkai mokančių 
Šokėjai neturi progos

tinkamai. pasišokti. O tuo tar
pu L. B. turi gerų muzikantų 
ir garsina lietuvių vardą. Kur 
tik L. B. nariai pasisuka į ki
tataučių benus, tai visur yra 
sutinkami kaipo geri muzikan
tai. O saviškiai, kurie dekla
muojami esą “muzikos mylėto
jais, dirbą lietuviams ir lietu
vybei”, kaip tik tą kilnią L. B. 
organizaciją ignoruoja.

Yra ir blogų ir gerų
Prie L. B. yra gerų, viduti

nių ir prastų muzikantų. Duok

AKIU SPECIALISTAI
DIL VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos^ Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Węst 22nd Street 
Valandos ntio 1—3 ir 7—8

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. 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. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo-.J—4 ir nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso 'Tel.. PROSPECT 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

DR. A. W, PRŪSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
* Telefonas HEMLOCK 0201

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

ADVOKATAI
K. P. <;IIGIS

-ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Ka!nb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas-—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

-^-pagal sutartį.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HEMlocF 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergencv: MIDway 0001

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

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

8

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Te-. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9^)0 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
’ ’ TeL VICtory 2679

G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
„ Pritaiko Akinius

' Kreivas Akis . 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

, Nedaliomis pagal sutarti.

DR. STRIKO UIS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 ikį 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi nagai susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motery ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus. /

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St.. netoli St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

2679

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pri*ai1ro at^akomin- 
ylOgS8l gai akinius už pri- 

einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų 

RAKANDU KRAUTUVE 
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

DR C K VFZEUIS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser».doj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTO’4« IR Cf’TOTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2103 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL BEPublie 4888

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—42 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
[ Phone MIDWAY 2880

telefonas YARDS 0994
Dr Kphn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Rer. Telephone KENwood 4300
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Antradienis, spalių 14, 1041

CLASSIFiED ADSLIETUVIAI DEMOKRATAI Į PAGALBI 
SIBIRAN IŠTREMTIEMS UETUVAMS

11-to Ward0 Orgartižacija Siunčia Atsišau 
kimus Senatoriui, Kongresmanui

Pasekdama Lietuvių Preky
bos Buto, taipgi LfetuVių De
mokratų Lygos pavyzdžiu, ir 
11-to wardo Lietuvių. Demo
kratų Organizacija nutarė eiti 
į pagalbą Lietuvos gyvento
jams, kuriuos bolševikai išve
žė į Sibirą;

Tds nutatimas buVb padary
tas paskutiniame Organizacijos 
suvirinkime, kuris įvyko spalių 
9 d. Lietuvių Auditorijos rū
muose, 3133 South Halsted st.

SŪNŪS TĖVO PĖDOMIS SUSIRINKIMAI
, ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLU

BO mėri. susifrlrikimas įvyks tre
čiadienį, spalių mėn. 15 d., 7:30 
vhl. vėikafb, HbllyUrbbd svetainėje, 
2417 W. 43rfl St.

—Jūlia Fetraitifenė, rašt.♦

«
-.WEST LiįTUVlŲ MO- 
jŪBAS į&ikys mėn. susi

et.,
na-

JONAS TAMAS 
(TAMAšAuSkAš) *

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Spalio 11 dieną 8:30 valandą 
vakaro 1941 M., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Amerikoj išgyveno 30 mėtų.

Paliko dideliame nuliudiine 
daug draugų ir pažįstamų. 
Laidotuvėmis rūpinasi Jokan
tų šeimyna. ,

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus kopi., 4348 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 15 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo Pan. sv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siėlą, o iš teh bus htil/dėtaš į 
Šv. Kazlmiėrb kapiries.

Visi A.A. Jono Tamas-Ta- 
mašausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidę'tuvė- 
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame.

Draugai ir Pažįstami
Laid. Direktorius J. LiUle- 

vičius.Į Tel. LAFayette 3572.

’PiTminirikūvo Prūnas Naujo
kas, o protokolų perskaitė ir 
sekretoriavo V, M. Stulpinas.

' Ir.lyga

Atlikus eilinius draugijos 
reikalus p. Stulpinas, kaipo de
legatas iš Lietuvių Demokratų 
Lygos, pranešė, kad lyga nuta
rė pasiųsti prašymą senatoriui 
Scott W. Lučas ir kongresma- 
hams, kad jie pasirūpintų per 
Amerikos valdžios atstovą ii’ 
konsulatus, esančius Sovietų 
ftusijoj, tėikti pagelbą nelai
mingiems Lietuvos žmonėms 
Sovietų valdžios ištremtiems i 
Sibiro tyrūs.

Lietuvių bemokratų ‘Lyga 
taipgi pageidavo, kad visi Chi- 
cagos ir apylinkes Lietuvių De
mokratų Klitibai, priklausą 
prie Lygos, kiekvienas nuo sa
vęs pasiųstų panašius prašy
mus save dištrikto kongresma-* 
nui ir senatoriui S. W. Lticas, 
prašydami pagelbos savo .bro
liams ir sesėms ištremtiems į 
Sibirą.

x Ragina ir kitus

Nariai išklaušę Stulpino pra
nešimo ir patarimo, kad ir 11 
Wardo Demokratų Organizaci
ja pasiųstų panašų prašymą, 
ėfnėsi klausimą svarstyti. Dis
kusijose dalydavo pp. Slasiulis, 
Juozapaitiš, Diinša, Balchtihas 
ir keletas kitų; Po rimto pasi
tarimo p. Jos. Balchunas davė 
įnešimą, o Jodas Dimša pd re
ni ė, kad valdyba pasiųstų pra
šymus šeiiatofitii Lucas ir stivo 
koiigresmaniii Harry Beam.

a Ij.U tiN U-aEM Ii; Teiėpbiiib
John L. Mitchell, 21 m., mirusio garsaus J. V. ge- 

nė'i’blb Williūiii Mitčhčll šttflttS, įstoja dttįlčrijon, pu to, 
kai aviacija dtsisakė jį priimti dėl jo silpnų akių.. Jį 
prisaikdina Maj. J. J. Goffard (dešinėj).

Susirinkusieji vienbalsiai tam 
įnešimui pritarė.

Čia noriu priminti, kad to-

Illinois valstijos senatoriui. S. 
W. Lučas ir W. Brdoks, ir sa
vo kongresinio dištrikto kon- 
gresniantii ne lik demokratiški 
kliubai, bet taipgi ir kitos Or
ganizacijos ir draugijos ir net 
pavieniai asmenys. Juo daugiau 
tokių prašymų senatoriai ir 
kongresmanai gaus, tuo geriau 
bus Lietuvos ištremtiems žmo
nėms.

*

Du nauji precirict kapitonai
Toliau pirm. P. Naujokas 

pranešė, kad 11-to Wardo al- 
dermhnas p. H. B. Connolly 
paskyrė du lietuvius precink- 
tų kapitonais, būtent, Praną 
Naujoką ir Viiicą Stulpiną,. Da
bar bus jau keturi lietuviai 
precįnktų kapitonai. Pirmuti
nis buvo paskirtas. Antanas 
Gudaitis, o antras — B. J. Ja
kaitis.

lės savo ttžiTiaiiyintis pravesti 
ir įvykinti, kai bus išrinkti tos 
pat Demokratų partijos įvai
rus valdininkai, o šiame atsiti
kime aukštesnio teisino (Sū- 
perior Court) teisėjai.”

‘Kapitonų balius”
Jos. Balčiūnas davė įnešimą, 

kad ateinančiais metais butų 
surengtas balius, užvardintas 
“kapitonų balius”., Jo įnešimas 
buvo daugelio paremtas ir pri
imtas. Diena baliui tuojau bu
vo paskirtu, fe$s,‘14 vasario, 
1942 m., Lietuvių Auditorijoje.

• baiyVis
■U-

Jaunimo Ratelis 
Stato Komediją 
Spalių 20-tą

“Moterin^SįyNeišsimęluosi”
■ ;■ ; ja-k; fr -n -. h ■’ •

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES 
ANTANINA STRAZDAS-DROZD

Liudnas 2 metų sukaktuvių paminė- 
jimds ritusų myllfrioš žmonos ir rhoti- 
ntiš. s

Jau 2 metai prabėgo, kai musų my
lima žmona ir motina mirė, 6 mūšų 
skausmas širdyse dar tebėra. Mūšų 
mylimiausia žmoha ir motini atsis
kyrė nuo musų; o jds nialohiiš bal
das dar vis skkmba iritišų. ausyse. Jos 
vieik mūsų namuose tuščia,- kurios 
niekds begalės užpildyti. Bet ines ti
kime, kad dar kada nors pasimatysi
mo sū savo žniūtia ir iribtina. Meš 
tikime, kad mylima musų žmona ir 
motini dabar j ta danguj?.

Ilsėkis, inušū fityiima žrtib'ha i- mę- 
t’na, šios šalies žČfrieJėję. o
mes tavęs neužmiršime kol miršiiūė.

Pamaldas atsibus antradieni, spa
lio 14 dieųl rttle Jurgio bažny
čioje, drtt Btidgeiiorto.

Mūsų tnyiifhd Ahtah'ifia buvo 45 
metų amžigus. „ y

Liėkahie hūliudę:
Vyras Jonas, sunal. Jonas, Antanas, Vytauths ir Rayttibridaš, 

seserys, broliai ir kiti giminės.

Lapkr. 4 rinkimai
p pirm. P. Naujokas 

pranešė liattianis, kad ateinanti 
rinkimai įvyks lapkričio 4 vien 
tik Superįor Court teisėjams 
išrinkti. Visi lietuviai yra pra
šomi balsuoti už “koalicinį' ti- 
kietą”, nes tik Demokratų Par
tija per saVo vadą prezidentų 
Franklin D. Reoševeltą grąžino 
Amerikai gerbūvį ir davė dau
giau darbų visiems Ahierikos 
žmonėms.

Mes lietuviai’’, sako, “turi-

tų išrinkti tos pat partijos 
žmones, kokis yra musų šalies 
prezidentas. Ti\ tada jisai gi-

Žolynais apaugo tiė kė<- 
iC’Li, kur praeidavo ia- 

vo kojelės.

JONAS ČHEPAITlS>
(gyveno 2616 Stt. Montgo’mety Avė.)

Peršiskyrė Sū šltio piUhuliįi špalib 12 difeną'6:59 valandą I 
vakaro 1941 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Ra- 
dviliškyjį, Saulių žipškr. AnfetikoJ išgyveno 28f rtiėtUS.

Paliko didėliame hulittdlftib mylimą moterį . Antaniną,; po 
tėvais Lukauskaitę, 2 seseris, Elžbie’tą, šVogerj Zigihą Gabr'i ir 
jų šeimą (Waūkėganė) Ir Oną Jr jos šeimyrlą (Biltinibte, Md.), 
tetą Verūnik^ lf dėdę JūrM Stumbrius (Waukegan), dėdę Ka
zimierą Chepaitj ir šeimą WaukegimeK pusbroli Antaną Chepai- 
tį ir šeimą lt daug kitų gimini^ ir draugų. Lietuvoje palikb se
serį Apoloniją ir jos šeimyną.

Priklausė priė Chieafcoš Liet, ptaugijoš, Chicagos Vyrą Chor 
ro ir Lietuvių Kriaučių Lokalo 269. Kūnas pašarvotas randasi 
J. Liūlevičiaus koplyčioje, 4346 S. Cklitornia Avė.

Laidotūvfe Įvyks ketvirtadienį, įrpalip 16 dieną, 1:30 
popiet is koplyčios į Lie

Visi A A. J6no Čėpa

koplyčioje, 434Š S. Cklifomia Avė.

■

vai.

giniinėš, drdUgai ir pažįstami ėsdt ‘ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse if suteikti jdiii pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame*

MOTERIS, SESERYS, ftVOGERIAI, TETĄ, DĖDĖS, 
FtSfcROLlS ir GIMINES

Laidotuvių Direktorius J. Liuie'idčiūš, Tel LAFūyette 3572

'ąųtiškąs Kapines.

$s&

. *• X-•' ‘J.-jį**V■•. /•*1 * 
.j v.ju .

Lietuvių<< Rulturos Ratelio 
Choras už dviejų savaičių sce
noje stato, trijų veiksmų kome
diją “Moterims 'iičišsihiėluoši”; 
Tai įvyks spalių mėn. 26 d., 
Sokol Hali, 2345 S. Kedziė Avė.

Tai bus juoko ligi ausų, ir 
aš inanad, kad juokas kiek
vienam žfnogtii, kaip-jaunam, 
taip ir senam, yra sveikds daly-

Taigi chdi’aš maloniai prašo 
lietuvius atsilankyti ir užtikri
na visiems linksmą Vakarą.GIMIMAI
uhicacoje

Vėlyvi Modeliai
Kaip Nauji \

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 

1941 Nash šedah ....... $965.(19
1941' PL1MOUTH seflaii $765.60 
1941 DODGE sedan .... $945J)0 
1941 bE SOTO šedūh .... $985.00 
1940 DE SOTO dub 

coupe ..... ...........
1940 WILLYS Sfedaū .... 
1940 PLYMOUT1I, sedan 
1940 CHEVROLET sd? 
1939 BUICK sedan .....

150 Kitų Paširihkiniui.

WENZEL 
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais .... „t-.

$745.00
$465.00
$585.00

635.00
$565.00

*

M

M MM
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kvietKiNinKas
Gėlės Vestuvėips, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS ttofc

Visas. Pasaulio m >4 H M K

• M
M

rinkitrią trė&adięhį, špalib 15 
7:30 vai. „ Vak. ..Ą,; Aleknienės _ 
pluošė ūdrėsU 2322 W. Argyle St. 
Prašome viRs hares susirinkti lai
ku.—A. Aleknienė, hiit rašt.

CICEROŠ LIETUVIŲ IMPRO- 
VEMENT KLUSO susirinkimas at
sibus jų vakafrą, 8 vai., Liuosybėš 
svet. Sus-triūs , yra labai svarbus, 
kickylėnam taksų mokėtojui, nes 
kelios kdmišijaš išdubs savo rapor
tus, kurie iįfečla ųe tik ktiubiečius, 
bet kiękyi'bhą taksų mokėtoju.-
Todėl ešąt Viši kviėČi&mi susirin
kime dalyvauti. ,

-Kvifečia Valdyb|x.
. i________

HELP VVANTED—FEA1ALE 
Darbitiihkių Reikia

MOTERIŠKĖS REIKALINGOS 
Lengvas įdomus dalį-pilną laiką 
darbas-, Rodymas drę^ių, žiurątų, 
paklodžių, motetų apatinių etc. Pui
kus komisas. Nereikia investuoti. 
Miss RHODA, 126 No’rth Wfells.

Uhicagtts Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Mfetaihs
keistučio Pašalpos klubo
VALDYBA 1941 METAMS: /Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francišco Avė.; J. Stulgaįtis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th/' Court, 
Cicero, 111.; Hėlėn Čhapas—Prot. 
rast., ?441 W. 45 th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė,; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytoj &S, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospfcct 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted'St.; LUcille S. Dagis 
—kontrolės rašt., 2902 Per- 
shihg Rd.; Nėllie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos* pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 

r Washiilgton St.; Tel. Central 
0592. r

MERGINA, JAUNA, mažam ap- 
artmeritUi. Gyventi vietoj. Leng
vas nkmų darbūs. Gėri namai. 
DEArborn 3346. _________ '

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

MERGINA BENŪRAM NAMU 
darbui, padėti virti. Paliudymai, 
gyventi vietoj. $12.00. Kedzie 3680.

FARMS FOR SALE 
________ UkiaiPardavlmul

160 AKRŲ MODERNIŠKA pieno 
farma; 8 kambarių namas, didelė? 
barnė; kiti trobesiai, tekantis van
duo; elektra. $125 akrui. 50 mylių\ 
šiaurės Kakaruose nuo Chičagos.’ 
O. Anderson, 1727 N. Meriard Avė.

... i , . i . .i-..................

FURNISHED ROOMS—-TO RENI' 
______Gyvenimui Kambariai

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

PATYRUSI SLAUGĖ,- turinti 
kūdikį, gyventi ligoninėje. $35 ir 
užlaikymas. 2901 Ellis Avė. Pre- 
mature Stapoh, Mičh^ėl Reese 
Mospital, CALumet 5540.

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virimui. $10, gyventi vietoj, savas 
kambarys. Suaugę. Independerice 
4078. 5644 N; Christiana.

PATYRUSIOS FEEDERS, fold- 
erš, pfešo operuotojbs. Pastbvųš 
darbai,, ^ukščiausių ratų mokestis. 
Kreipkitės prisiruošusios darbui. 
140 E. Walton. Mr. Kay.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, gera virėja. Savas kamba
rys, vonią; $15. 1021 AVgylė, Long- 
beach 0232.

iE

PASTOVIAI (5) DARBININKAI 
seaming darbui. LARSON, 369 W. 
Madison St.

FtJRNIŠHED ROOMS—VVANTED 
Reikia_ Gyvenimui Kambarių

IEŠKAU KAMBARIO, ESU dar
bininkas pavienis vyras. Praneški
te laišku. 1739 So. Halsted St., 
Box 2557.

_____ ^gjys-~Maikos Aliejus ,
SPALIO SPECIAL

Melsvos liepsnos pečiui aliejus
7V4C galionui (150 gal. kiekiais).

Furnace aliejus — geriausias,
6V2C gal. 400 gal. kiekiais.

A & E OIL CO.
7653 S. Laflin STE. 0370
Dykai 5 gbl. kibkvienam naujam 

kostumeriui.

LA^DRALTIS, Charles, 938 
Carmėn avenue, gimė rugsėjo 
26, tėvai: Ceorge ir Mary.

MALONIS, Dolores, 2817 So. 
Union avenue, gimė rugsėjo 30, 
tėvai: Charles ir Stephaniė;

STANKŪNAS, Alaine; 10329; 
Prospect avenue, gimė rugsėjo 
26, tėvai: Walter ir Jane;

SURVILLAS, Judilh, 3009 
So. Poplar avenue, gimė spa
lių 1, tėvai: Frank ir Lucille.

ON SALE ATYOUR POSTOFEIČE OR BANK

« -* < •

BUY
U NITE b
STATES

SAVIN G s
BONDS

ANDSTAMPS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
M ■ ■ M M B Gėlės Mylintiems M 
h Ii .J O A Vestuvėms, Ban- J 
h | a h| O fjįkiėtams, Laidotu- m

: GĖLININKAS 3 
M < « A a W ! -A HE 41Š0 Archer Avetiue<jS Pilone LAFAYETTE 5800 . į *xxxxxxnxxxx;xjxxxxxxxxxr

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduotion of.the 

Treasury . Department’s Defense 
Savirigs PoetBr, showing ari ėxdct( 
duplication of the original “Minutfe 
Man” statute by f aihed sčtilptor 
Daniel Chester French. Dęfense 
Bonds and Štampe, qnsale at your 
bank or post Office, are a vital bart

L.- ŽAGAR1EČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 MĖTAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaški Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, 111.; Stella Gašper—Fin. 
rąšt., 3338 S. Emerald Avė.; E.
RamhšaUskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius, 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So/ 49th C,t., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai .laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir- 
mą f valandą popįėjt,.; Hollyvvood 
š'vet; “2417 W. 43rd St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobdl, 1927 
N. Calįfornia Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Lę- 
MOynė st., tel. Spatilding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel., SpaUldirig 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogerš, ^345 N. Kėdžie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 ,y$i- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — 
Le Moyne St, 
7903; Maršalka
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą.. ketvirt;ad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Atihitage 
Avenue.

HŲMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: pirminirikas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Lė Moyne.st; Nut rasi. 
—A. Lungęvicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fili, 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; J^asierius—-John Kup- 
rėvičius, 3446 W. Piėrčfe avė.; 
Maršalka—A. Kuprėvičiuš, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 Wešt 
North avė.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS VALDYBĄ 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackūs, 6504 So. Rock- 
well st, tel. Rep. 7929; Vicė-pir- 
min.—J. A. Shiulmistras. 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; NUt rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comepskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt — 
F. Margėvičiūš, 4409 S. FairfĮėld 
avė.; Kašoš globėjas ir koresp. 

» —B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tėl, Yairdš 2252; Ižd.—T. Janulis; 
3430. S. Morgan st., Yaręls 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st, 
Yards 6701; Teisėjas—K. . Stulas, 
Teismo šėkr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio; 
Chičagos Liet. Audit, 3133 So. 
Halstfed. st

DR-ŠTGS TAUTIŠKĄ .GARSUS 
VARDAS LIĘT. ĮR LIETŲVĄ1ČTŲ 
VALDYBA 1941 MĖTAfaS: Pirmi

ninkas— Peter Ukdckis, 2539 W. 
46 PJ.; Pirm, pdgfelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W, 61st St; Nut 
fKšt— J. Yūškėnas, 2547 W. 45tH 
St.; Fili, rašt—Brdno Jūdėiko, 
4512 S. Wood ,St; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45iih St; Kasos 
glob.: FrŪnk WenšK(is, 2639 W. 
43td .St., Ant .Ivpnaitis; 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee.— J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th Št.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S;, Paulina St; Auna Pikturna 
1425 W. Sį.; Maršalka — J. 
Yuėikas. 4624 S. Motšrt St

HELP VVANTED-MALfe-FEMAtE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

VAIKINAI IR MERGINOS 
REIKALINGI.

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

TRIANGLĖ EMPLOYMENT 
AGENCY, 

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

ir
5 

iki 
su

AŪTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4. 6 durų"- \j sedan* 
Heater ir Seat covers. 3207-09 So.. 
Halsted St. VICtory 1717. šaukite 
Wainorą.
............ inūir.iųĄį •/’rr'iC:

BUSINESS CUANCES
JL-. - /- - -

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

1814 ,V/ą-

S. Buneckis, 3327 
tel. Spaulding

— A. Kuprėvičia,

Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—

tu > i

PARSIDUODA TAVERNA su 
valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei
na gerai ir yta išdirbtas per ilgus 
metus. Ant. kampo 69th St. ir So. 
Chicagd A«e., 6818 So. Chicago 
Avenue.’ '

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

RĖAL RITATE FOR SALE 
NajūuU-žemė Patflavimdi .

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotuk; tatirias ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą uajnt 
pirkti už čash drba mainais. Norint 
pirkti ar mainytų dėl greitesnio pa 
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITU & CO 

real Įstate — loans— 
INSURANCE

4631 S; Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MARQUETTE MANOR
Kampinis buhg&'low, 9 didėli De- 

Lūxe kambariai, radiatorių paden
gimai, Venetian Blinds, naujai 
šandėd grindys, karšto vandens 
šilima, štbkeriu kūrenamas, plas- 
terįuotas beišmentas, pliėho kons
trukcija, taiki stogas, platus lotas, 
3 karam niuro garažas. Parodomas 
tik pagal susitarimą.

ARC FUEL OIL COMŪANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
AukŠčiaušios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS

50 Gal. .po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal.

, 150 Gal po 7%c Gal.
AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 

ALIEJAI
■' ,,,, r,,;r,.... .

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. MėS pristato’me bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai, 
žinom.i daiktai .randasi pas muš. ‘

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 bu. WeStetn Avė.

Chicago, Iii. < Tel. REPublic 6051

FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai itĮtaišai Parč^vto

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

DIDŽIAUSIAS
. SANDĖLIO TŪŠTIMMO

IŠPARDAVIMAS
’ IURaA'PAY‘tf tRIETAISAP

■ *» z
Visai naujbš prekėš, nūo floro pa
vyzdžiai, detridhstrūotojal, atn. ir 
atšjiintaš stakas ir įvairių įvairios 
reikmėhbš. Visoš prekės surašytos 
žemiau turi Good Hbūše'keeping 
Shopš garantiją.
2 šm. gyv. karnb. setas, buvo
$120, atsiimtas ..........................
3 šm. miegruimio setai, riešuto
mahog....................... ........
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kautai—Visokio dydžio ii* raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
šai, nauji .................... .................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sūnflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros .............................
Quaker; visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phorid-komb, pav. 
Naujas 1941 auto. recorcĮ chahgėr 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ........ .........................
Naujas Magic Chef, apt. mierosz 34 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insuk 
Naujas Westinghouse, elektrik. ' 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ....... ... ......................
Visai nauja 1940 plovykla .......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sąuare tube, alumino, rėc. 39 
Frigidaire, Kelvinator,' Leon- 
ard, rec.........................................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % ' mažiau ......................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec................. ....... .....
Visai naujas, 6 kūb. 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.

$35

39 
14 
19 
22
14

99
24
29

39
39
49
29
39
34

/59

39
44
59

74
19
29

39

59

69

1

i

pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 2000.

A. B. REIMER 
3036 West 63rd St.

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

. PARDAVIMUI! — GAIVI Meat 
Market ir* grosernė, kampinė vie
ta, nebrangi renda. Saviniūkaš 
priverstas parduoti. Randasi arti 
57-tos ir Sangamon.

Daili 6 kąųib'dtiū fnečŪnė rėzi- 
dėricija, karšto vandehs šiiirtia,- 
elektra, yra ant trijų lotų, randasi 
arti 97-tos ir, Merton. $4975, mažas 
įtnbkėjimas, Balafisas kaip rehda.

SHULMISTRAS REALTY CO.
4016 So. Archer Ąye.,» 

Te'l., LAFayette 6300
Kur lietuviai perka šau apdraiftlą.

PARDAVIMUI ANGLINIS pe
čius, geras bizniaviętei apbh na
mams; taipgi 2 ratdis baišiklis. 
YARDS 2$29.

FINANCR ANO LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

6 KAMBARIŲ. MEDINIS namas, 
lotas 50x132 pėdos, Štymo (gdrb) 
šilima, naujas stokeris, skrynai ir 
stikliniai porčiai, naujas muro ga
ražas, konkryto beismentas, prie
do fenas, žieminiai langai, med
žiai ir krūmokšliai, visi įrengimai 
Sti ir užmokėti. Savininkas, 

ock 61*59. šaukite po 1 po
piet. \

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIčlŲ 

Mėnesiniais btinokejiniAis 
MUTUAL FEDERAL' 

SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.

Tortai viri $1,000,000.00.

4 Stf-i

4

i
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MIRĖ GARSUS NORTHSIDIETIS VEIKĖ
JAS, DAINININKAS J. ČEPAITIS

NOTRE DAME SUPLIEK® GEORGIA TECH.

Laidojamas Ketvirtadieni Tautiškose 
Kapinėse

Nuo širdies ligos ir įvairių 
komplikacijų sekmadienio vaka
re mirė uolus pažangių Chica 
gos lietuvių organizacijų vei
kėjas, ir dailės mėgėjas, Jonas 
Čepaitis (Chepaitis).

Velionis sirgo sunkiai ir il
gai. Keliais atvejais paskutiniais 
metais buvo ligoninėje ir ku
ris laikas jau negalėjo dirbti. 
Užsiėmimu buvo siuvėjas.

J. Čepaitis gyveno Westsidė- 
je, adresu 2616 South Mont- 
gomery avenue, bet daugiausiai 
veikė Northsidės organizacijose, 
ten kurį laiką gyveno, todėl jis 
visuomet ' buvo • skaitomas 
“northsidiečiu”.

CIO Vėl Atšaukė 
Carnegie-Illinois 
Plieno Streiką

Bet Kalba Apie Naujo 
Paskelbimą

Streikuoja? Nestreikuoja? — 
žmogui esančiam nuošalyj sun
ku suprasti kaip ištikro daly
kai stovi CIO plieno unijos gin
če ' su U.S. Steel kontroliuoja^ 
ma Carnegie-Illinois plieno ben
drove dėl neorganizuotų darbi
ninkų. '

Paliečia 40,030
' NAUJ1ENU-ACME Tulepiiutu

Daine ir Georgia Tech, futbolo komandų pę-

CHICAGOS LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS 
PRISIDEDA PRIE RAUDONOJO KRY

ŽIAUS DARBUOTES
Susirinkimas Šiandien. Kalbės Žymi Ame

rikiete, Raudonojo Kryžiaus Veikėja, 
Mrs. James A. Cathcart

Veikė C.L.D-joje
Jisai per ilgą laiką priklau

sė, ir veikė, Chicagos Lietu17 j 
Draugijoje, buvo narys lietuvių 
'kriaučių lokalo, 269, Amalgama- 
ted Clothing Workers of Ame
rica, taipgi iki liga pakirto jo 
jėgas, priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro. Jisai daž
nai dainuodavo to choro paren
gimuose, ir ateidavo į talką' 
“Birutės” chorui bei “Pirmyn” 
chorui. Taipgi dažnai dainuoda
vo per radio ir įvairių North
sidės draugijų parengimuose.

Unija nori žut-but neorgani
zuotuosius suorganizuoti. Kom- | 
panija neva laikosi nuošaliai, 
vienok mielai leidžia ir neor
ganizuotiems dirbti. Jai svarbu, 
kad CIO riepaimtų kontrolėn vi
sų apie 40,000 ar daugiau dar
bininkų jos didžiulėse įmonėse. 
Apie 8,000 dirba skardos dirb
tuvėje, ir apie 20,000 plieno 
dirbtuvėse — kurios randasi 
Gary, Ind., ir dar apie 12,000 
South Chicago dirbtuvėje.

šiandien Dirba
Susikirtusi su policija, CIO 

oereitos savaitės vidurį paskėlė 
Dė streiką, vėliau jį atšaukė.

šeštadienį vėl paskelbė strei
ką, sekmadienį jį atšaukė, ir 
vakar įsakė darbininkams grįž- 
;i prie darbo.

Bet vėliau unija ir vėl ėmė 
calbėti. apie streiką, ir pareiš
kė; kad,rytoj dar kartą bandys 
neunijistus. stabdyti prie didžio
sios ‘Carnegie-Illinois dirbtuvės 
vartų.

Vaizdas iš lošimo tarp Notre 
reitą šeštadienį. Notre Damc laimėjo

, MINNESOTA PAKLUPDĖ HJJNOTS UNIVERSITETĄ

Įsakė Skerdyklų 
Streikieriams Grįžti 
Į Darba

c t —............- -e • . , . ............... AUM-E-KALJlJuA V l'tnepUuto ■
Momentas iš futbolo rungtynių tarp a&ifyhesota ir Illinois universitętų rink

tinių, kurias laimėjo Minnesota 34-6;

Jonas Čepaitis
f Northsidėje buvo labai popu
liarus ir mėgiamas žmogus. 
Kaip organizacijos, taip ir pa
vieniai lietuviai jo pasigęs.

45 Metų Amžiaus
J. Čepaitis buvo apie 45 me

tų amžiaus, gimęs šaulių ap
skrityje. Paliko žmoną, Anta
niną Lukauskaitę-Čepaitienę, tris 
seseris, ir kitus gimines Chica- 
goj, Baltimorėje, VVaukegane, 
ir Lietuvoje.

4 Liulevičiaus Koplyčioj
Kūnas yra pašarvotas J. Liu

levičiaus kpolyčioje, Brighton 
Parke, 4348 South California 
avenue, iš kur bus palaidotas 
ketvirtadienį, 1:30 po pietų, 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Grabnešiai bus velionio kole
gos iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos, o muzikalį programą lai
dotuvių apeigose išpildys Chi
cagos Lietuvių Vyrų choro na
riai.

Velionio žmonai ir kitiems gi
minėms “Naujienos” ir naujie- 
niečiai reiškia gilią užuojautą.

Laukia Kūdikio
Ir Arešto

Majoras Kelly Skirs
' Arbitratorių /

J. C. Lewis, CIO skerdyklų 
unijos nacionalis. prezidentas, 
vakar įsakė streikieriams Agar, 
Brennan ir Illinois Meat dirb
tuvėse grįžti į darbą.

Negalėdama padaryti aiškaus 
nuosprendžio, Jederalė Media- 
tion taryba pasiūlė majorui ,E. 
J. Kelly paskirti arbitratorių 
ginčui galutinai išspręsti.

Unija Sutinka
Tas arbitratorius turės suras

ti ar kompanijos pamatuotai pa
šalino visą eilę CIO narių, dau
giausiai lokalų viršininkų, už 
neautorizuoto streįko paskelbi
mą rugpiučio mėnesį.

Unija su tuo sutiko. Šis an
trasis streikas ir kilo dėl minė
tų darbininkų pašalinimo.

Jeigu arbitratorius suras, kad 
jų pašalinimas* pamatuotas, tai 
tuo dalykas baigsis. Priešingai, 
kompanijos turės juos priimti 
atgal ir užmokėti už nedirbtą 
laiką.

Du Sužeidė “L” 
Nelaimėje

Du žmonės buvo sunkiai su-

Naujas Laikraštis 
Išeis Lapkričio 
Mėnesį

Staigiai Pasimirė 
Jonas Tamas- 
Tamašauskas

gu-Cook apskričio ligoninėje
Ii 25 m. Mrs. Marie Zimmer- 
man, 3210 S. May Street. Ji lau
kia kūdikio. Moteriškė yra po 
policijos gjoba. Kai tik pasveiks, 
tai bus suimta už netikusių če
kių platinimą. Ji aiškinasi, kad 
juos platino, norėdama ligoni* 
nei apmokėti už priežiūrą lai
ke gimdymo.

žeisti, o keliasdešimts sukrėsti 
dviems eleveiterio traukiniams 
susikūlus prie Merchandisfe 
Mart stoties.

Sužeistieji yra, 20 m. Bobert 
Walthouse, 1918 Farewell ir 26 
m. Dorothy Mendhan, 1010 
Lawrence avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
dnocįa naudą dėlto, 
k i r-ačio\

Uiudl;.- j*. ,

Spausdins Daily News 
Spaustuvėje

Marshall Field III ir Silliman 
Evans,x naujo Chicagos* rytinio 
laikraščio leidėjai, vakar-paskel
bė, kad jį pradės leisti lapkričio 
mėnesio pabaigoje.

* Vakar jie pasirašė kontrak
tą su |‘Daily News” leidėjais 
spausdinti savo laikraštį jų 
spaustuvėje. Ten pat, “Daily 
News” rūmuose, bus įrengtos 
naujo laikraščio redakcija ir ad
ministracija.

Vakar iš Herald-American 
redakcijos rezignavo - garsus 
sporto rašytojas Warren Brown. 
Jisai bus naujojo laikraščio 
sporto redaktorius.

skel •

Išleidžia $600,000 
Pagerinimams

■ - . ~ r
Northwestern gelžkelis

bia, kad iki' metų pabaigos iš
leis apie $600,000 pataisyti bė
gės savo ruožtuose, ypač jas iš
kelti, kur bėgės perkerta svar
besnius vieškelius ir gatves.

$100 Už Medžiojimo 
Prieš Sezoną

Fox Lake, 111., teisėjęs Coch - 
rane paskyrė $100 pabaudos chi- 
cagiečiui Harold Busse, nuo 
1534 George stteet, už nušo
vimą fazano ir medžiojimą pirm 
sezono. (Sezonas prasideda ket
virtadienį).

Vienas žųvb • Bandydamas Pa
bėgti Nuo Lietuvio Detektyvo • ■ . .. i • '• y ■

Atrodytų/ kad giltinė sekma
dienį ir vakar:Vytą ?šaudė po 
Chicagos miestu' automobilyj, 
skindama gyvybę paskui gyvy
bę. Per paskutinę^ 48 valandas 
nelaimių buvo nepaprastai daug.

žuvo šie žmonės:
Nežinomas jaunikaiti^, prie 

North ir Western avenue.
(Jisai žuvo automobiliu įva

žiavęs į gatvekario stotelę. Bau
dė pabėgti nuo detektyvų Ed
vardo Katiliaus ir John Know- 
les, kurie norėjo jį suimti ka
mantinėjimui apie tariamą au
tomobilio pavogimą. Jis buvo 
apie 21 metų avižiaus, 5 pėdų 
6 colių aukščio,į sVbtio 140.)

Užmušė 19 m. Jaunuolį
18 m. Paul Petrukas, 1721 S 

Ashland avenue, prie Čermak 
ir AVestęrn; <

24 m. Mary Kerrich, 2016 W. 
52nd Place, prie Wcstern ir Ar 
cher;

49 m. Carlo Trevisan, 372 E 
116th Street, prie 124th ir Cot- 
tage;. .

22 m. Robert Stiiąrt, 6330 S 
Kedzie avenue, 'prie Š6A ir III.

Gavo širdies Ataką
BRIGHTON PARK. — Veža

mas į Cook apskričio- ligoninę 
šeštadienio vakare staigiai mirė 
senas brightonparkietis, 
Tamas-Tamašauskas. Jisai 

t 

apie -52 metų amžiaus.
Dirbo Pas Jokantus

Jona?
buvo

Velionis gavo širdies ataką. 
Policijos skvadkaris jį skubiai 
išgabeno į ligoninę pagalbai, bet 
nesuspėjo jos pasiekti. v

Tarnas - Tamašauskas dirbo 
biznieriams Jokantams, adresu 
4138 Archer avenue. Jie ir rū
pinsis jo laidotuvėmis.

■ Kūnas pašarvotas Liuleyi- 
čiaus koplyčioj, 4348 So. Cali 
fornia. Laidojamas rytoj, 
Kazimiero kapinėse.

Mirė Swifto 
Raštinėje

šv

mė-Grįžusi dirbti po penkių 
nėšių ligos, Svrifto raštinėje, 
skerdyklose, vakar staigiai mi
rę darbininkė Elsie Van Water. 
901 Wellington avenue.

Ji ' buvo 40 metų amžiaus. 
Gavo širdies ataką.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

19 m. Kenneth .Andęrson, u 
Elgin, III., prie U.S: 330 ir III 
64; > ; ' u . :

38 m. John Parbet, 6548 So. 
Marshfield avenue, ties 66th ii 
Ashland, ir

50 m. Samuel Cahill, adresai 
nežinomas, prie Quinėy ir Weils.
■ <■ ». ii . K ■ ■ i ■■ ■■ .į , 'I I ■ į. f . I I I i i ■

Garsinkitčs “N-nose”

Joe Louis 
ĮArmiją

Provident ligoninėj armijos 
daktarai šiandien išegzaminuos 
kumštininką Joe Louis ir turbut 
jį paims armijbn. Jis buvo pa
skirtas į 1Ą kliasą, išL kurios 
vyrai pirmiausiai armijon ima- • z< mi.

Rašo NORA GUGIENĖ

Šios sąvaites svetimtaučių ir 
lietuvių moterų klubų progra
mos rodo, kad daug -laiko bus 
pašvęsta daugpusiškam svarsty
mui nacionalių problemų. Kad 
geriaus pažinti j vairių organi
zacijų veikimą šiame svarbiame 
momente, šiame baisaus kare 
apimtam pasaulyje, žymus kal
bėtojai, autoritetai savo srity
se, diskusuos klausimus liečian
čius ypatingą rolę, kurią mote
rys turi būtinai sulošti, kad at
likti savo pereigas apsaugojime 
savo šalies demokratijos.

Apart to, yra dar ir kiti 
svarbus klausimai, viens iš jų 
suteikimas visos galimos pagal
bos nuo karo ir kitų nelaimių 
nukentėjusiems.

' R. K. Tikslai
Beabejo, kad visos lietuvaitės 

įvertina Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbus — “suteikti 
liuosnorę pagalbą sergantiems 
ir sužeistiems kariuomenėse lai
ke karo .... veikti reikaluos 
liuosnorės pagalbos, ir kartu su 
kariuomenės ir laivyno autori
tetais, kaipo tarpininkas susi
siekime tarp žmonių Jungtinių 
Valstijų Amerikos ir tų tarnau
jančių kariuomenėje ir laivy
ne .... tęsti ir vesti sistemą 
tautinės ir tarptautinės pagal
bos laike taikos, ir pritaikint 
tokią ,pagalbą palengvinimui nu
kentėjusių nuo epidemijos, ba
do, ugnies, tvano ir kitų tautai 
didelių nelaimių, ir pasišvęsti ir 
tęsti budus kad užstoti joms ke
lią ....” (Ištrauka iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus čarte: 
rio).

šįmet Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Ghicagos Skyrius pra
deda savo darbuotės 27-tus me
tus. “Atrodo, per tuos 26 me
tus mes lyg rengėmės atlikti 
tas dideles pereigas, kurios bu
vo musų užduotys tik ką pra- 
ėjusiuos metuos — ir kurios 
gali nuolatos daugintis šįmet” 
sako skyriaus pirmininkas, Mr. 
J. B. Forgan.

Ir Lietuvaitės
Kuomet perskaitai tiktai Chi- 

cagos Skyriaus metinį raportą 
kuriame įvairus jo skyriai da
ro savo specialės darbuotės pra
nešimus, ir pamatai kokius dar
bus moterys atlieka šios orga
nizacijos veikloj, tai esi tiesiog 
nustebinta. Ir malonu pastebė
ti, kad ir musų lietuvaitės pri
sideda prie šio svarbaus dar
bo.

^žinoma, galima prisidėti ne 
vien tik pinigais, bet ir įvairiais 
darbeliais, kuriems galima pa
švęsti tik kelias valandas į sa
vaitę.

Nėra abejonės, tačiauš, kad 
jeigu lietuvaitės dar geriaus pa
žintų Raudonojo’ Kryžiaus reikš
mingumą ir veiklą, ir žinotų, 
kaip lengvai jos gali prisidėti 
prie jos, tai mes> lietuviai turė
tume gražią reprezentaciją dar
be, “kuris tęsis taip ilgai, kaip 
žmogaus humanitariškas in
stinktas gyvens”. <

Chi. Skyriaus Komisijos 
Pirmininkė

Kad padaryti tokios pažinties 
geresnius ir tampresnius ryšius/ 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bas pakvietė Mrs. James A. 
Cathcart, kuri yra viena direk
torių Amerikps Raudonojo Kryr 
Žiaus> Chicagos Skyriaus, ir 
taipgi pirmininkė- Liuosnorių 
Specialės Pagalbos Komisijos, 
kaipo viešnią, kalbėtoją sekan
čiam Klubo popietyje.

Toks Klubo susirinkimas

įvyks rytoj, spalių 15 d. Nor- 
mandy -House, 800 Tower Court, 
Michigan ir Chicago Avenues. 
Pradžią bus pirmą valandą po 
piet, su “luncheon”, kuris kai
nuos tiktai 85 centus asmeniui. 
Po “luncheon” Mrs. Cathcart 
kalbės apie Raudonąjį Kryžių 
ir jo veiklą.

Visos Gali Dalyvauti
Klubo pirmininkė, Mrs. Della 

Kuraitienė, ir kalbamo “lun 
cheon” šeimininkė, Mrs. Juzė 
Daužvardienė, kviečia visas lie
tuvaites, kaip nares Moterų 
Klubo ir jų viešnias, taip ir ki
tas lietuvaites atsilankyti šia
me popietyje. Mes visos ne tik 
kad maloniai ir naudingai pra
leisime laiką, bet parodysime, 
kad lietuvaitės, lygiai kaip ir 
kitatautės,, įdomaujasi pasaulio 
didžiaisiais darbais.

Dėl rezervacijų, pašaukite: 
Mrs. J. Daužvardienė, telefonas, 
Hemlock 7680. Padarykite tai 
tuojaus.

VAKAR CHICAGOJE
•

O Trys jauni chicagiečiai bu
vo suimti už tariamą bandymą 
apiplėšti gasolino stotį, adresu 
10401 S. Western avenue. Jie 
yra 22 m. Lester Hughes, 11130 
South Christiana avenue, 21 m. 
Harry Hossfield, 11349 South 
Western ir 17 m. George Ernst, 
2328 W. 112th Place.

• Iš Chicagos upes, prie 24- 
tos ir Halsted Street, yra iške
liamas 76 pėdų laivas “Siesta”, 
kuris ten nuskendo apie 8 me
tai atgal. Denis jau yra virš 
vandens paviršiaus.

• Community Fund šįmet 
bandys sukelti $3,583,000 Chi
cagos labdaringoms organizaci
joms užlaikyti. Kaip ir papra* 
štai, aukos, bus renkamos dirb
tuvėse, ofisuose, teatruose, etc.

• Policija suėmė visus aš
tuonis berniukus, kurie pereitos 
savaitės pabaigoje pabėgo iš St. 

"Charles pataisos namų.
O Iš belangės Great Lakęs 

laivyno stotyje pabėgo du jū
reiviai, Arnold Harrington ir 
Albert LaFleur.

Gražiai Palaidojo 
Olgą Molienę

Paėjo Iš Papilės
> Po labai trumpos ligos mi
rusi buvusi chicagietė Olga Mo
lienė buvo gražiai palaidota Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse sp. 
9, 2-trą vai. po pietų.

Mirė Texase
Ji mirė beatostogaudama 

Amarilio, Texas valstijoje.
Velionė buvo gimusi Kalniš

kių dvare, Papilės parapijoje, 
Lietuvoje, po tėvais Dragūnai
tė. /

Skaitlingas būrelis jos drau
gių susirinko laukti jos kūną 
parvežant iš gelžkeho stoties, ir 
visoms liudesis spaudė širdis 
netekus brangios draugės.

Paliko Vyrą, Sūnų
Ji buvo linksmo budo, malo

ni moteriškė, visų mylima. Pa
liko giliai, liūdintį vyrą ir sū
nų, marčią ir tėvelį. Laidotu
ves gražiai tvarkė direktorius 
J. Liulevičius.

Viena iš Draugių.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




