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RUSAI PUOLA VOKIEČIUS, NAIKINA JŲ 
TANKUS, ŽADA GINTI MASKVĄ

Sovietų sostinei paimti naciai pasiuntė 
16 Stipriai šarvuotų tankų divizijų

MASKVA, Rusija, spalių 14 
d. — Maskvos radijas, kalbėda
mas vietos gyventojų vardu, 
šiandien kartojo, kad rusai ver
čiau mirs Maskvoje, bet nepa
siduos priešui.

Sovietų valdžios atstovas tvir
tina, kad nauji milijonai žmo
nių pasižadėjo ginti Maskvą 
nuo priešo ir užtikrino, kad vo
kiečiai nepajėgs Maskvos paim
ti.

Raudonos armijos vadovybė 
paskelbė, kad jiems pavyko ata
kuoti vokiečius keliose fronto 
vietose ir nustumti pryšakines 
vokiečių dalis 70 mylių nuo

Maskvos. Rusai pripažįsta, kad 
vokiečiai radosi tiktai 63 my
lių nuo Maskvos, bet dabar ko
vos vyksta žymiai toliau.

žūtbūtinės kovos tarp vokie
čių ir sovietų tankų vyksta Bo- 
rodino ir Možaisko laukuose. 
Maskvoje girdisi spraudžiamų
jų kovų atgarsiai.

Sovietų karo vadovybė kon
troliuoja visą kariuomenę, įj. aiš
kiai mato, kad vokiečiai sutrau
ki nepaprastai, stiprias jėgas 
šiaūran ruožan ir stengiasi prh* 
si veržti per rusų linijas.

Viename ruože vokiečiai pa
siekė savo tikslą, bet pakraš-

VOKIEČIAI UŽDRAUDĖ VEIKTI ČEKŲ 
SPORTO ORGANIZACIJAI “SOKOL”

J • /

čiuose pasilikusi sovietų kariuo
mene naciams daro labai dide
lių nuostolių, nes smarkiai nai
kina vokiečių kareivius ir mo
derniškus ginklus.
i Maskvoje ir sovietų frontuo
se nėra jokios panikos. Raudo
noji armija sulaikė vokiečius 
ne tiktai Možaisko fronte, bet 
Briansko ir Oriolo srityje.

Sovietų generolai mano, kad 
netrukus įvyks šių kovų krizis 
ir rusai vėl atgaus iniciatyva, 
nes vokiečiai negali be sustoji
mo naikinti savo jėgų.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 14 d. — Vokiečių karo va
dovybė skelbia, kad šių kovų 
metu paimtų belaisvių skaičius 
pašoko iki 3 milijonų kareivių.

16 vokiečių moderniškai šar
vuotų tankų divizijų be susto
jimo veržiasi į sovietų terito
rijos giluma. Rusų pastangos pa
stoti vokiečiams kelių visur pa
laužtos.

Vokiečių patrankos jau pra
dėjo apšaudyti pirmas Maskvos 
apsaugas ir netrukus galės pa
siekti ir pačių sovietų sostinę? 
Vokiečiai supa Maskvą iš pie^ 
tų ir iš vakarų. Tikisi apsupti 
sovietų sostinę, kaip Paryžių.

Visame krašte persekioja ir žudo čekus, 
valo vienintelę čekų nacių partiją

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lių 14 d. — Hitlerio paskirtas 
protektorius Čekoslovakijai 
šiandien uždraudė veikti visa
me krašte pagarsėjusiai čekų 
sporto organizacijai “Sokol”.

Heydrich uždarė šią čekų or
ganizaciją, nes joje grupavosi 
naciams neištikimas elemen
tas.

“Sokol” organizacijos skyriai 
užsienyje daugiau rūpinosi prieš 
nacius nukreipta propaganda, 
negu sporte-dalykais, sako na
ciai.

bombarduoja strateginius Vo
kietijos miestus.

Praeitų naktį šimtai bombų 
buvo išmesta Diuseldorfe, Koel- 
ne, Prancūzijos ir Olandijos pa
kraščiuose.

Nesugrįžo penki britų bom- 
banešiai. Britai sunaikino 20 
nacių lėktuvų kovose.

Churchill atsisakė 
informuoti

Naciai valo Hacha 
bendradarbius ’

BERLYNAS, Vokieti j a< spa
lių 14 d. — Heydrich nutarė 
išvalyti čekų Vienybės partiją. 
Tai buvo vienintėlė partija, ku
ri galėjo veikti Čekoslovakijoj, 
nes 
tos.

Iš 
apie
krypo” nuo pagrindinės parti
jos linijos ir nesilaiko Hacho 
nubrėžtų dėsnių.

Naciai išvalo ir pačius če
kų prezidento Hacha bendradar
bius.

kitos senai buvo uždary

šios
1,200

partijos , išmetama 
f

narių, nes jie “nu-

LONDONAS, Anglija, spalių 
14 d. — Britų premjeras Chur
chill šiandien atsisakė informuo
ti .parlamentą apie britų teikia
mą paramą rusams.

Churchill mano, kad dabarti
niu metu jokios naudos neat
neštų net ir slaptas britų par
lamento posėdis.

Dabar sprendžiamas žodis 
priklauso sovietų karo vadovy
bei, kuri vadovauja didžiau- 
siems pasaulio mūšiams. Chur
chill nenori jiems kliudyti sa
vo pareiškimais. '

Nacių narlaiviai
Meksikos uostuose

4-(ą naktį bombar 
duoja nacius
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sidabrio ir antimonijaus ir iš-! 
plaukė.

Pasakojama,'kad šią savaitę] 
kiti nacių narlaiviai rengiasi 
paimti kitą karo pramonei rei
kalingą medžiagą.

Britai su rusais ap
leidžia Teheraną

. TEHERANAS, Iranas, spaliu 
14 d. — Britų atstovybė šian
dien pranešė, kad netrukus bri
tų ir sovietų karo jėgos pasi
trauks iš Teherano.

Vokiečių agentai' areštuoti, 
nacių perversmo pavojus paša
lintas, todėl kariuomenė pasi
trauks į ankstyvesnes okupa 
ei jos zonas.

Teheranan britų kariuomenė 
atvyko, kai pabėgęs šachas at 
sisakė pildyti pasirašytų sutar 
Cį dėl nacių agentų suėmimo.

Pavarytas preziden
tas grižo Panamon ■
CRISTOBAL, Panama, spalit 

14 d. — Garlaiviu Cefalu Pe. 
narnos uostan šiandien įplaukų 
pašalintas prezidentas Arnulfu 
Arias.

Uoste vienas valdininkas jam 
pasiūlė pasirašyti atsistatydini
mo pareiškimą,'^ bet' Arias atsi 
sakė tai pą(giWtL; įr 
- A'rlaž nusižengė Panamos 1<6n- 

stitucijai, kuri draudžia prezi
dentui apleisti kraštą be par
lamento leidimo. ' Arias nelipa 
iš laivo, nes mano,, kad bus 
areštuotas.

Čekai informuoja 
užsieniečius j ; ■

f LONDONAS, Anglija, spalių 
14 d. — Čekai turi kelias siun
čiamas radijo stotis, kuriomis 
abai gerai informuoja užsie
niečius apie padėtį Čekoslova
kijoj.

Vokiečiai deda pastangas su
rasti šias siunčiamas stotis, bet 
iki šiam metui jiems nepavyko 
tatai padaryti.

Slovakijos premjeras
buvo priverstas įrašyti į vokie
čių kariuomenę 80 lakūnų, ku
rie “priklausė” prie vadinamos 
slovakų kariuomenės.

Tuką

— Mokslininkai'tvirtina, i kad 
netrukus galės sunkiai sergan
tiems ligoniams įšvirkšti raguo
čių kraujų, šia kryptimi ekspe
rimentai toli nužengė. ;

ANGLtj KAREIVIAI ‘RUSIJOJE? LIETUVOS DARBININKAI LABAI SKURDO 
BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPIU
Baigęs darbą darbininkas turėjo stovėti 

kelias valandas eilėje maistui gauti
LISABONAS, Portugalija, spalių 14 d. — Surinkti ir paly

ginti statistikos duomenys rodo, kad bolševikų okupacijos lai
kotarpiu Lietuvos darbininkai labiau skurdo, negu kitų krašto 
nelaimių metu.

Bolševikų valdžia vertė darbininkus dirbti po 8 arba de
vynias valandas, be to, jį patį versdavo stovėti ilgiausias va
landas eilėse maistui gauti. Kas neišstovėdavo kelių valandų 
eilėje, tai pasilikdavo visai be maisto.

Darbininkai ilgiau negalėjo pakęsti tokių sąlygų ir pradė
jo triukšmauti, tada bolševikai bandė steigti valgyklas prie dirb
tuvių, bet šios būklės nepataisė. Darbininkai jose negalėjo mai
tintis, nes maistas buvo labai blogas ir rusiškos virėjos labai 
blogai maistų gamino. Kiekvienas virėjas vogė kiek galėjo.

Amerikos darbinin
kai remia britus

Lietuvius moko 
vokiškai

Tuo tarpu kai vokiečiu karo mašina ritasi Maskvos 
linkui, iš Švedijos išėjo nepatvirtinti gaudau kad Ar
changelsko uoste išsodinta 40,000 anglų karių. Žemėla
pis parodo vėliausius išsivystymus karo arenoje ir pa
rodo kelią, kuriuo anglai turėtų keliauti į Archangelską

JUNGTIES VALSTYBES LENGVAI GALI 
SUMUŠTI JAPONUS, TVIRTINA NORRIS

Jeiguvokiečiams pavyks siiihhsti rusus — 
Pacifike hraišidėš karas, sako senatorius

SEATTLE, Wash., spalių 14 
d. — William Green, atsaky
damas Kanados ir Anglijos dar
bininkų atstovams, pareiškė 
kad visi susipratę Amerikos 
darbininkai remia britus kovo 
je prieš nacizmą.

Jeigu bus reikalas teikti pa 
gelba ne tiktai dirbtuvėse, bet 
kitose srityje, Amerikos darbi-- 
ninkai tatai atliks drąsiai, sa 
ko Grcen. | —

AFL darbininkai pasiryžę ak 
tyviai remti Roeseveito užsie
nio politiką.

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 14 d. — Teko patirti, 
kad vokiečių komisarai stengia
si mokyti lietuvius vokiečių kal
bos.

Kiekviename didesniam? mie
stelyje steigiami specialus vo
kiečių kalbos kursai ir visi val
dininkai verčiami mokytis vo
kiškai.
‘■—Bolševikų okupacijos laikais 
gyveptojai buvo verčiami moky • 

’tlš- rusiškai, o dabar * lietuviai 
vėl verčiami mokytis vokiškai.

MEKSIKO, sostinė, spalių 14 
d. — Tvirtinama, kad du na
cių nariaiviai, įplaukė j Mek
sikos uostų praeitų savaitę.

Vienas buvo sustojęs SotoMa 
Marina uoste, o antrasis Nąut 
la uoste, Veracruz provincijoj 
Nacių narlaiviai prisikrovė gyv

WASHINGT0N, D. C., spa
lių 14 d. WJeigu vokiečių ka 
riuomenė pajėgs sumušti rusus, 
tvirtina senatorius Norris, tuo
jau prasidės konfliktas Pacifi- 
ke. *

■1 Japonai panorės kontroliuoti 
prekybą Pacifike, Amerikos val
džia neleis ir prasidės karas. 
Amerikai nereikia bijoti japo
nų, nes J.V. karo jėgos lengvai 
juos sumušią.

Praeito karo metu senatorius 
balsavo prieš j s toj imą Amerikos 
karan. Dabar jis kitos nuomo
nės.

J.V.-Argentinos pre
kybos sutartis

WASHINGTON, D. C., spa
lių 14 d. „— Sekretorius Hull 
šiandien pareiškė, kad pasirašy
ta nauja prekybos sutartis tarp 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
ir Argentinos.

Hull atsisakė plačiau infor •

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
~ Maskvoje Lozovskis/ parėiškė, keti sovietų valdžia pa

sižadėjo neišvažiuoti iš Maskvos, bet pasilikti visų laikų joje.
— Rooseveltas sako, kad Amerikos valdžia teiks ginklus 

lenkų ir norvegų kareiviams kovoje prieš nacius.
— šveicarų valdžia įteikė anglams protestų dėl Buhwil bom

bardavimo. , . •"
' _ . :C. ' ■ < *. < * '

— Brigai sutinka atnaujinti derybas su vokiečiais dėl su
žeistųjų pasikeitimo, bet tiktai sulig Genevos sutarties punk
tais. Neteis civilinių.

— Viazmos srityje ėjo kraujingiausi šio karo mūšiai 
vo tūkstančiai rusų ir vokiečių, kurie vieni kitus badė 
vais, kol išžudė.

— Naciai tvirtina, kad sovietai neteko Šešių milijonų ka
reivių šiame kare. n , ‘ ~

— Nuo rugsėjo 17 dienos vokiečiai nepaskandino ne vieno 
laivo Atlantike, tvirtina britų pranešimas. Manoijią, kad Hitle
ris įsakė narlaiviams nepulti Amerikos lydimų kanvojų.

— Rusų radijas pasakoja savo gyventojams, kad Amerika 
kiekvienų mėnesį duos rusams ’ 5,000 orlaivių. (Amerikoj Tga
minama tiktai 2,000 -į mėnesį).

— Naciai vakar sušaudė 12 čekų

tu

muoti šiuo reikalu, bet pridė
jo, jog tai dideles svarbos žing 
snis Amerikos žemyno santy
kiams sureguliuoti.

Laivų ginklavimas 
, nuves karan

WASHINGTON, D. C., 
lių 14 d. — John Finerty, New 
Yorko advokatas, kongreso ko
misijai pareiškė, kad prekybom 
laivų ginklavimas įvels Ameri 
ka karan. v • ■ ■ ,

Finerty tvirtina, kad paskan 
dinti Amerikos laivai vežė kon 
trabandą ir vokiečių narlaiviai 
laiku perspėjo Amerikos juri
ninkus.

Apginklavus Amerikos laivus, 
vokiečių narlaiviai galės skan
dinti Amerikos prekybos laivus 
be jokio perspėjimo, sako Fi 
nerty.

spa-

Rusai nori išgelbė 
ti mašinas

ANKARA, Turkija, spalių 
14 d. — Iš Rusijos atvažia
vęs Balkanų diplomatas tvir
tina, kad sovietų valdžia ve
ža mašinas iš Dono baseino 
į rytus.

Ilgiausi sovietų traukiniai 
veža įvairiausias mašinas to
liau nuo kovos zonų. Kartu 
su mašinomis keliasi ir dar
bininkai, kurie dirbo prie mi
nėtų mašinų.

Rusai pradėjo traukti ma
šinas prieš porą mėnesių, na
cių operacijoms dar neprasi
dėjusi

0 R A S
Vėsus. J. v ,
Saulė teka— 7:02; leidžiasi

— 6:11

Atleis negabius 
karininkus

Bolševikai rusino 
lietuvius

spa-WASHINGTON, D. C., 
lių 14 d. — Karo vadovybė, pa 
siBaigus Louisiana manievrams 
atleido didoką daugybę karo 
operacijoms netinkamų karinin
kų.

Atleistųjų tarpe randasi pa
prastų leitenantų ir generole 
laipsnį nešiojančių kariškių.

Atleidžiami visi tie, kurie ne 
parodė reikalingo sumanume 
komandavimui, kurie nesugeba 
prisitaikyti prie moderniško ka
ro. Rengiasi dar daugiau at
leisti.

Amerikos laivynas 
gaudo šnipus

BOSTON, Mass., spalių 14 d 
— Uostan Šiandien įplaukų 
Amerikos karo reikalams pa
imtas laivas Bear, kuris atve 
žė 20 asmenų iš Grenlandijos- 
Jų tarpe yra geštapo agentų, 
kurie prižiūrėjo siunčiamąją ra
dijo stotį. Atvežtųjų tarpe yra 
viena moteris ir vienas berniu 
kas.

Amerikos laivyno vadovybe 
pareiškė, kad jog tai yra ne 
pirma nacių radijo stotis ir ne 
pirmieji šnipai, kuriuos laivy
nas pačiupo.

— Japonai įsteigė naujų ore 
linijų, kuri baigiasi portugalų 
saloje Timur, visai prie olandų 
Indijos.

— Senatorius Nye tvirtina, 
kad Lindbergh sakė teisybę, 
teigdamas, jog Rooseveltas/bri
tai ir žydai deda pastangas 
įtraukti Ameriką karan.

— Rusai tvirtina, kad nuo 
spalių 2 dienos jiems pavyko 
užmušti 160,000 Hitlerio karei
vių

LISABONAS, Port u g a 1 i j a, 
spalių 14 d. — Išaiškinta, kad 
bolševikų okupacijos laikais so
vietų valdžia dėjo pastangas 
rus.nti lietuvius.

Ypatingai smarkiai buvo ru
sinami tie lietuvių apskritys, 
kurie buvo priskirti prie bąli 
gūdžių srities.

Švenčionių apskrityje 
ištisi kaimai,
tik lietuviškai tekalbėjo, bet ru
sai jų vaikus verte mokytis 
tiktai rusiškai, lietuviškų pamo
kų nebuvo.

buvo
kur gyventojai

Šveicarai abejoja 
“musų” tarėjais

CIURICHAS, Šveicarija, spa
lių 14 d. — “ 
Zeitung” plačiai 
Ambrozevičiaus 
linimą ir tarėjų 
tuvai.

Laikraščio 
mano, kad 
pasirinkti tarėjai turės kokios 
reikšmės, kaip Slovakijos ta>- 
jai.

Kiekviena proga Hitlerio pa
skirtas komisaras pavarys ne
paklusnų ir priklų tarėją, o jo 
vieton pasirinks ištikimą, ku
riam neduos jokių pažadų.

Neue Zuericher 
aprašinėja apie 
valdžjos praša- 
paskyrimų Lie-

korespondentas
Hitlerio komisaro

— Hitleris paskyrė Krug von 
Nidda generaliniu konsuiu prie 
Vichy valdžias.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS- atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8; 00 vai. vakaro.

LONDONAS, Anglija, spalių 
14 d. — Jau ketvirta naktis, 
kaip keli šimtai britį lėktuvų

uit;■Hhmi
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Kanados lietuvių žinios
■Toronto, Ont

KANADOS LIETUVIŲ 
SEIMO KRITIKAMS

Montreal, Kanąda
. . , y ■. - y:" j

Naujieniečių Jono ir Ad.
Kirdėrių šunus Albertas

Draugijos kuopa rugsėjo. Ž8 4- 
laikė susirinkirtrią* kiiriaipe nu
tarė pareikšti protestą prieš 
“Naujienose” išspausdintus raš
tus apie įvykusį Kanados Lie
tuvių Seimą, kadangi tuose 
raštuose yra šmeižiamas Tary
bos sekretorius K. Burė.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
yra įsitikinusi, jog Kanados 
Lietuvių Seimas, kuriame daly
vavo per 70 atstovų nuo 19 or
ganizacijų, tarė galingą žodį 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstęigimą, pareiškė savo išti
kimybę Kanadai bei įsitikini
mą, jog pergale bus santarvės 
pusėje.

Vien tik tos rezoliucijos pa
teisina visus vargus ir išlaidas, 
susidariusias seimą bešaukiant. 
Dabar, kai seimas praėjo, bet 
kokia kritika ir užsipuldinėji
mai kelia musų tarpe tik ne
santaiką.

Korespondentams, matyti, la
biausiai nepatiko tai, kad ini
ciatorių ir organizatorių tary
ba K. Burę išrinko sekreto
rium. Dėlei to O. I. daro tokią 
pastabą: “...jei sekretorius ne
atitaisys savo nuožmios klai
dos, įvykdytos seime, tai savo 
C. C. F. jėgas iš tarybos ištrau
ki^’.

• J *4 V * .

Tai |)ųvo rugsėjo j3 d. pu-

Buvęs tarybos pirmininkas 
A. Frenzelis dar labiau karš
čiuojasi: jis kaltina visų seimą, 
kad tasai rinko K. Burę, o T.

mis ir įvairiais valgiais dėl lau
kiamų Alberto vienąmečių sve
čių, kurių jis susilaukę gausiai. 
Ir jo šešio|iHo * gimtadienio 
proga buvo šauniai atžymėta. 
Taipgi susilaukė daug įvairių 
ir jam reikšmingų dovanų nuo 
savo draugų bei* draugių ir pa
žįstamų, kurios bus jam ilgam 
atminirtiiii. ’ ' w

Malonų pažymėti, kad Alber
tas, nors dar ir jaunas amžiu- 
nu, betgi labai yrą augalotas, 
rodos, Bene šešių pėdų ūgio, ir 
yra jau ganą šaunus vaikinas, 
gražiai ' ir pavyzdingai teveliu 
išauklėtas'. Taipgi beriė bus me
tai taiko, kaip'tūri jau gerą ir 
pastovų darbą, ir yrą tuo pa
tenkintas.
(‘ ’»t. i % .J gL į#

Dar gerai atsimenu, kada iki 
Šiol Albertas visuomet klausda
vo ’savo gerąją mamytę: “Ma
myte, ar aš galiu ten ar ten nu
eiti?” O mamytė rūpestingai 
perspėdama visuomet atsaky
davo: “Tik', Ąlbertuk, neužtruk 
ilgai”.

- Dabar, man rodos, kad šau- 
nusai Albertas, atšventęs savo 
šešiolikos metų gimtadienį, 
jausis jau laisvesnis nuo motu
lės globos ir ^artais pasivėlins 
sau pats išeiti jau ir nebea(si- 
klausęs, nes jau jausis lyg jau

rybos atšaukti.
T. M. Draugija šiuo nori pa

reikšti, jog K. Burė niekuo ne
nusikalto, *kas butų nenaudinga 
Tarybai. “Socialistų ir socialis
tų klikos” jis nė vienu atveju 
nesmerkė ir purvu nedrabstė, 
kaip jie rašo. .Jeigu seime Ir 
buvo kokie nesklandumai, t i i 
ne sekretoriaus kaltė, bet pir
mininko, kuris pasirodė vien
pusiškas ir nesugebėjo tinka- r . * * F Vmai tvaiko i vesti.

Dėl a šaukimo sekrelori uis 
iš Tarybos T. M. Draugija 
griežtai pasmerki i A. Frėhzelj 
už diktavimą draugijai, ką ii 
turi daryti. Jei draugija įsiti- 
likins, jog sekretorius yra nu
sikaltęs, tai ir be Frenzelio re
komendacijos padarys tai, kas 
tokiais atvejais reikalinga pa
daryti. Tačiau šiuo atveju 
draugija užgiria K. Burės vei
kimą ir atmeta pašaliečių kiši
mąsi bei diktavimą.

T. M. Draugijos valdyba: 
Vedcckis, pirm. 
A. Cirunas; ižd.
A. Augutis, šęfr.
E. Matušąitis, knyg.

< ■; i • •' : 1skaičiui'. Aš nuo savęs Ąlbertu- 
kui linkiu viso kuo geriausio 
šio reikšmingo gimtadienio^

Alberto mainytė, neturėda
ma kito jaunesnio pagelbinin- 
kb kaip tik tą sūnų vienturtį, 
pratino jį padėti jai šeiminin
kavimo darbe, ir jis jai mielai 
padėdavo ir jam'dabar tas dar
bas jau ncsyęlįmaš. Jis savo 
pareigas žino, kaip jis turi pa
gelsti ir kokį dalbą atlikti ir 
tas jam visada jau gerai seku-

Skalidųs, nelauktas ir 
ketas smūgis ištiko p. F.

reti- 
Vi i-

nią nuo giminių iš Amerikos. 
Pastaroji gavo telegramą^ iš to
limo Sibiro šaukiančią greito? 
pagalbos. P-ios Vilimienės bro
lienė su dviem mažais vaiku
čiais ir dar nėščia būdama yrą 
ištremta į Sibirą su senute mo
tina Tr šaukiasi greitos pagal
bos. Sykiu praneša, kad apie 
savo vyro likimą neturi jokių 
žinių ir nežino, ar jis yra dač 
gyvas, ar ne." .

\ • M t • « - . •

ųmienės brolienė taipgi ir bro
lis Lietuvoje buvo' mokytojai: 

Ši pasibaisėtinai skaudi žinią 
dar kartą parodo, kaip žiauriai

uropoj e
uunie xuiuu katą

Įvykius, tai skaitykite “Nauj
*4

dienraštis Amerikoje.

karą ir kitus pasaulio 
j ienas”.'

‘Naujienos” yra pirmas ir didžiąusiąą lietuvių 
■ • m Ja a •«. •

Užsirašykite ‘‘NąujiąnasT šiandien. Naujienų 
prenumeratą metams Amerikoje (išimant Čhi- 
cagą) , $6.00. lr Europoj e-48-00.
Mooey Orderį ar ček^į siųskite:

‘'NAUJIENOS
Stus^pąiiųtniii^ kopiją pašius fnie veltui

į DVASIOS JIOhlAS
i------------ - - i

Madridas We^5įo.f įCažJf įįy 
dar tebeskambėjo pavargusi 
mandolina. Fęntąnai soduose 
ėmė aukščiau rtrykkti; žvaigždes 
tapo didesnės/'

Kaip ĮnRĮiniški j stulpai; stie
bės į dangų bažnyčių' ; bdl<štai, > 
nerdami savo išdidžiąsias vir- 
š.V,nes| žvaig^ėsną, jįg
rėjntjį mė^nąjį dangų.

O yįbną&e ftii|žiniį<|mę tro
besį po ®au|^t^,rt^|iom 
lubom/ sėdėjo prie žvakes šyie.- 
Sos- dvi jupdą?,PrU§čiog Kutybį 
ir pąsįlęnkusios ant žemėlapio 
tyliai kalbėjosi.

Tai buvo Ispanijos karalius 
Pilypas "Antrasis ir jo slapta
sis •pątarejąs^Ąidy^ ^nkVįzi- 
torius.

Kambarys buvo gotų stiliaus 
su daugybe kampu ir nišų, kų- 
rios. pripildė rūmą apytamsiu 
miglotumų. Sienos buvo lygios, 
be jokių pąpuoĮalų/ TįH 
pustįj ^aiiojo didelis juodas kry
žiuj o vdįcarįj pusėj stovėjo 
didelis gaublys.

Tvirta ranką vedžiojo Pily
pas, sąyo raudoną plunksną po 
žemėįąpi ir žymėjro jame ribas,. 
Ten būvo vietų nudažytų krau
ju, }vi^tų, apdengtų juodais da
žais ir vietų, pą0mėįų' ąųksu,
— o visą įai reiškę anų laikų 
Europos politinę 'būklę. ’

— Tai ’ mes kraujųjė prigir- 
dyąim, — rodė D^dysią Inkvi
zitorius į mažą kampelį žemė
lapy/— kur būvo mažoji, lais
voji,‘ sudilusį 01andija.‘— O "ši
tas vietas mes aukšti apipilsim,
— tai buvo kai kurios Vokie
tijos katalikiškos kunigaikšti; 
jos.

— O visas kitas vietas mes 
juodu uždengsim — ir jis už
dėjo savo ranką ant visos Eu
ropos. 1

Pilypas Antrasis žiurėjo tvir
tu ir sustingusiu .žvįlgsniu į 
spalvotus bręžinius ir jų žvilgs
nis buvo tvirtas, “kaip jo laimė
jimai Niderlanduose,X/tvirtas, 
kaip jo nenugaliąs...Ląįyynas, 
kuris stovėjo prie Ispanijos 
kriintų, tvirtas, kaip jo politi
ka Romoje.

Staiga kambary pasigirdo įy- 
us juokas, lyg kažkas kampe į 
.š jo juoktųsi-

— Chi—chi—chi—cĮii —
Pilypas įtempė klausą, o Di- 

cĮysįs Inkvizitorius surimtėjo. .
— Kas juokiasi? — susuke 

garsiai Pilypas. t
— Chi—chi—chi—cha—cha

—cha —
Yęl nuskambėjo duslus, toli

mas juokas per dešimtis tam
sių kampų ir nišų.

Didysis Inkvizitorius pąrsi- 
žėgnojo.

— Kas juokiasi? — vėl su
šuko Pilypas.

— Jus reformacijos dvasios! 
Jūsų didvyriai kabalduojąs ant 
visų Niderlandų kartuvių, plau
kioja išpurę Olandijos kanaluo
se. Mano šnipai tykoja jus sau
giausiuose Vokietijos^ .užkam
piuose. Nukaliau j urhš tvirtą 
diplomatinę grandinę Anglijoj 
ir papirkau visus jūsų drau
gus.

Jus humanizmo dvasios! Jū
sų knygos dega visose Europos 
aikštėsė.' Jūsų langus aš už- 
dangstysiu dvasiškių apsiaus
tais, kad jus nematytumėt sau
lės šviesos. Jūsų laisvės idėjos, 
kaip pelėsiai, žydės ant drėgnų 
sienų *mano tamsiuose kazema
tuose. Jūsų žąsų plunksnas aš 
iškaposiu savo plieniniu kalą- 
viju. Inkvizicijos ugnys išde
gins* visas jūsų tvirtovės.

— Cha—cha—cha—cha — 
vėl skambėjo slopus juokas.

— Mąranai ! - 
pas bejėgiškai į fotelį

— Jūsų didenybė, — 
dysis Inkvizitorius, — 
cijos pogrindžiai toli nuo čia ir 
juose kalinamųjų balsai negali 
Jus pasiekti, čia juokiasi ki- 
-tos“ dvasios.

Abu nulėkto galvas. — 
. Tarp

Tąi juodės tvirtieji, heįvei.į 
kįarpi dėsniai, prieš guriuos ko-

Tąi juokęsi ąe reformaciją, 
ne ir Kalvipp mokslai,
ne Ęją^rpo ^trio^s knygoj

Aname kainbary.juokėsi nu- 
tešlotos, Ispanuos dvasids, tai 
juokėsi nuvarginti Ispanijos gy
ventojai;' kurie’ nuolatinių karų 
kankinami* inkvizicijos ir fana- 
|įznao s|ęgiamį, skendo nuola • 
tihiąme dvąs|cs. tąmšume. Tąi 
juokėsi dvasios gabiausių Ispa
nijos žmonių, kurie tapo iš
tremti' arba sudeginti, ant in- 
įv.izjcjjos feužo. tūi juokėsi vi
sa Pilypo politika, privedusi jį 
prie bedugnės. .

Dvasios juokėsi -iš jo.
Jcs'"jųp|<ėsi tyliai, paslaptin

gai', o įkypas žSgnojoįi; 'žegno
josi ir nėsupratp' jų.

taip! 
pat girelėj o tą dvasių j ųo l( ą i r 
šuprato^ jį, ir todėl ten žmonės

Ir., ^ąi nęnugą|iipbjį armada 
nvgrimz(|o / ęĮųgpą, o dvasių 
juękąą nąskąm^o per pąsau- 
■į,‘k2i‘'buvo jau per vęlją..
’ Pilypas segėjo' tada nusvyru- 

s.ia galva prie išbraidytų "žemė
lapių 'ir. laužę rankas. Tai buvo 
tik nereikšmingi popierių gaba
lai. > j

O dvasius juokęsi.
Am.žįpos istorijos dvasios.

juokiasi milijonai skolų, sugriau
ta pramonė, milijonai bedarbių, 
tai juokiasi visas Sutriuškintas, 
ąepa's gyvenimas, kun patys lai
mėtojai savo pankelius sugrio
vė ir kurio 44M&iau neatsta- 
tys. .'

Dabar sėdi, keturi Pilypai 
Versalyje ir braižo Europos Ž2- 
melap;. Jie tvirtai veda savo 
plunksnas, vienas vietas aplie- 
dami krauju, antras auksu, o 
visą žemėlapį nudažydami juo
dai. Bet už jų pečių - juokiasi 
dvasios, jų neišvengiamo žlugi
mo dvąs|o$.

Jie to negirdi, bet tie, kurie 
turi ausis, tie girdi, tie žino, 
kad visas popierinis Versalio 
trobesys sugrius, kaip kortų 
namelis, o Eur‘opo,s žemėlapis, 
kurį jie braižo, yra tik nereikš
mingas popieriukas — gali jų 
auksas tekėti, gali jų laivynas 
būti 'galingiausias, jie gali vi
sam pasauliui diktuoti, —

Dvasios juokias jų tyliose, 
naktinėse salėse.

Ir gali tylią naktį išdidžiau-’ medžiagas.

.šiai skambėti iš Versalio klau
simas: -

Įf Už/^ 
ja, badas, vargas, neišvengia
mos ir nenumaldomos karo pa
sėkos.

kas juokias?
pečių juokiasi /stori-
, vargas,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gaisras sunaikino 

13 milijonų
FALL RIVER, Mass., 

13 d. -— Vakar gaisras 
kino 13 milijonų dolerių 
turto, kai sudegė dalis 
ko fabriko.

Dirbtuvėse buvo gaminamos 
dujokaukės, priešlėktuviniai ba
lionai ir kita karo medžiaga. 
Be darbo liko apie 2,00.0. darbi 
ninku.

Dirbtuv.ės vadovybė tikisi 
greitai atstatyti sudegintą dalį 
ir vėl pradėti gaminti krašto 
apsaugai skubiai reikalingas

spalių 
sunaį- 
vęrtės 
kauču-

jūsų '
RAKTAS '
Patenkinančiam • T
<1 a Imanto » niektai ui.

PiiAlrinklmaH dylerio, i# ku.io perka
te, vertas tok o nat dėįnešto, kaip pasi
rinkimas paties daimanto.

O. ir E. taktika AlUO'tl geros njfiies, 
tikras ir sąžiningas ♦ertybes, su alkklal 
pažymėtomis kainomis, išlaikė kvotimus 
per S*'metus. Mes dabar pfirduodsm dal* 
mantus pirmųjų patenkint*] *»kosttimerių 
sunains ir anūkams. ■ ■ v ’ ' «.

Atsllankykit ir apžiurėkit musų šaunią 
rykluotę dailių akmenų, įdėtų i * uau- 
jauslų stytių rėmelius. Nedaroma spau
dimo

Atida
rykite
Charge
Ace’t

6446 Sp, HalsM St

Atdara 
Krl virt. 

•1r 
Re# t.
vaka
rais

UJRINL 
E Ves

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims. \’T?“ 7 
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

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

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

Murinę soothes, cleanses 
irritated, reddened meml 
nv head colds, driving, v 
close work, iate hours. 
with each bottle. Al all Ewith

and refreshes 
caused 

winds, movies, 
Free dropper 

Drug Stores.

Keičiąsį laikai. Reičiąsi ir Pi
lypai. Bet dvasios amžihąi juo
kiasi iš. jų.

Jos juokės per Liudviko XV 
puotas, jos. juokęsi ^ieminįų rū
mų salėse Peterburge, jos juo
kėsi laimėtojui .į ausį Bauskėj, 
p dabar jos juokiasi visoj Eu
ropoj, visuose kampuose, kur 
tik pasisuka, kur tik sėdi Pi

lypai ir žyrųi žemėlapį raudona, 
juoda ir auksų,.n,

Juokiasi dvasios. >Vęrsaly; Jos 
juokiasi iš telegramų, džiugių 
nauj ienų, iš taikos t traktatų, i s 
14 paragrafų. -Tai t; juokiasi ne 
bolševizmas,, mėnijo'' laimėjimai; 
ne> teorijos- ąr\ Idėjos;: tai- juo
kinąs ištųštiųtifl(laimėtojų iždai, 

. —t-.- ■. į. į , i ■ ,-^į1 .ĮA-.—!———»—

griuvo' Pily-

- tarė Di-
- inkvizi

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ- DR-0 Btaszozynskid “ % Gyduolės gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. r.RUN's.7209

MIDDLE-AGĖD 
PEOPLE 

are common offenders

•I i > 'i. žl0 v

CRANE COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

n WEST VIRGINIA Pocahonlas Mine 
) I Run iš geriausių mainų, daug
•J dulkių išimta...................... ......

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
< ( SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

<. BLAęiV. BĄND. (J-25
Sales taksai ekstra, " If yotfrp past 4Q, the chances artn-ų 

that yęųr breath ivill be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den- 
turės freųuently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt which i s so offensive tfo others. 
Why not take the easy, pleasantprc- 
caution that so many fastidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listėrine Antiseptic employecį as a 
mouth rinsč. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Be f ore Any Date Ūse 

[.ISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Siveeter.

z . e f

Gąisifaę yrą jūsų namo didžiausiasPRIEŠAS!
• .* i •

• ĄTYD^IAI temykit, kad
'švarurri'as butų, palaikd- 
mas 1 ajiie namus. ' . 1

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

• TEMYKITE, kad reika
lingi" tetnęntai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą!' ' ’ •

• STATANT namą, ne^kai- ‘ 
tykite medžiagos kainos 
sva'rbėšne ‘ už kokybę!
.Y u. * *. r .1 T

Sunku butų susjcąitliuott nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias ka$ 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais Įvykiais tik APDRAUDA 
gali m u»s apsaugoti... Apdrauskite 
visas

KRAFT FRENCH 
' DRESSING

nuosavybes!

T. RYPKEVICIA
“BASOM VISOKIĄ APORACDĄ” 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
1 ' . - -------------- v- ♦

šaukite C A N A L 85Q0
- • /Ų,,- (*■ O > *■'?*" «««1 -z\«rz- -'r»«rz n \T t-'

SELLING KRANO...

nuleido gaivas. —
keturių > seno bažnyčios

kambario sienų juokėsi ‘ istori-
t < v . “1 ‘ J • '' ' ■
I ja.
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
1

' (Bus daugiau)
Sudaryta Laisvosios Austrijos 

Taryba.
“New York Times“ rugsėjo 

27 dienos numeryje praneša iš 
Washingtono apie Laisvosios 
Austrijos Tautinės Tarybos 
(Free Austrian National Coun- 
cil) sudarymą, kurios tikslas 
“veikti iki tokio laiko, kol ji 
galės perimti teises ir prievoles 
teisėtų Austrijos konstitucinių 
institucijų,“ kaip pareiškė rug
sėjo 27 d. Dr. Willibald M. 
Ploęhl, tos Tarybos Kancleris 
ir atstovas Washingtone.

Oficialė Tarybos būstinė pa
rinktas Torontas, Kanadoje. Šio 
judėjimo galva yra Dr. Hans 
Rott, kuris sakosi esąs seniau
sias laisvas šušnigo kabineto 
narys ir kaipo toks turįs teisę 
užimti “Federalinio Preziden
to“ postą. Pastaraisiais metais 
jis gyveno Kanadoje ir vadova
vo “Laisvosios Austrijos“ judė
jimui.

Į šį judėjimą žiūrima, kaip 
rašo “New York Times,“ kaipo 
į pastangas sukurti su Jungt. 
Amerikos Valstybių pagalba 
dar vieną vyriausybę užsienyje.

damąjį, kurį išvertę ištisai ir 
paduodame:

“Anthony Edcn, britų užsie
nių reikalų sekretorius, pirmi
ninkavo sąjungininkų pasitari
me, atstovaujančiame akupuo- 
tųjų kraštų, Laisvosios Prancū
zijos, Britanijos ir Rusijos vy
riausybes.

Pasitarimas prisilaikė Roose- 
velto-Churchillio juroje pagim
dyto laisvių akto — ‘laisvė vi
sam pasauliui.’

“Ivan Maisky, Rusijos amba
sadorius Londone, pranešė apie 
Rusijos sutikimą su akto ‘pa
grindiniais principais* ir pasa-

tis garbingai tarptautiniuose 
santykiuose.

“Bušų armija šiandien yra 
vienintelė armija Europoje, ku
ri kariauja prieš Hitlerį ir jo 
bęndrininkus. Britai nepadarė 
jokio spaudimo, mesdami eks
pedicines jėgas per vandenį. 
Winston Churchill apie praeitą 
karą pasakė, kad Amerikos da
lyvavimas jame nebuvo ganėti
nas pateisinti tai svarbai, ku
rią norėjo pasiimti ponas Wil- 
sonaš, pasakydamas, kokios tai
kos sąlygos turėtu būti. Jung
tinės Valstybės tada pasiuntė 
du milijonu vyi‘ų į kontinentą 
ir dar ruošė kitus nii.ijonus pa-

II. ANGLIJOS SPAUDA. | jų bendrai.Vakarų Europos kul
tūrai, kai bus valdomos demo
kratiškai, ateityje lengviau sa- 
vitarpyje susikalbės“ ir galės bū
ti atgaivintos didžiosios jogai- 
lisliškoš. tradicijos, kurios yra 
bendros abiem tautoms“. 

(Bus daugiau)

rugsėjo 
“Pabal- 
kurioje

SMULKIOS ŽINIOS

mas ir pripažintas iš to atžvil
gio, kad austrai neturi ministro 
J. A. Valstybėse po Vokietijos 
okupacijos, ta klintis tačiau lai
koma tiktai technikine ir esą 
nebūtinai veiktų prieš skatini
mą atstatyti nepriklausomą An-

Tai Ponas Maisky kalba.
Tokia antrašte “Chicago Tri

būne“ rugsėjo 25 d. įdėjo ve-

“Sovietų Sąjunga gina 
kiekvienos tautos teisę nepri
klausomybei ir jos teritori
jos neliečiamumui, ir jos tei
sę sukurti tokią socialinę 
santvarką ir pasirinkti tokią 
valdžios formą, kuri atrodo 
patogi ir reikalinga geres
niam skatinimui ekonominio 
ir kultūrinio gerbūvio.“
“Tas bus su įdomumu skai

toma, ypatingai Suomijoje, Bal
tijos valstybėse ir Lenkijoje, į 
kurią Juozas Stalinas, Maiskio 
viršininkas (bosas—boss), įsi
veržė su savo raudonąja armi
ja tuojau, kai tik Hitleris davė 
jam progą smogti į nugarą. So
vietų vyriausybės pažadai nuo 
valdžios pagrobimo 1917 metais 
iki šiandien turėjo tiktai vieną 
patikimą žymę. Jie buyo sąmo
ningai nepatikimi. Tokia buvo 
ir komunistų doktrina, kad blo
ga valia yra politikos priemone. 
Rusų tezė laiko negarbinga elg-

pasisektų sumušti ifitlerį, ką 
tada sakytų ponas Stalinas po
nui Churchillui ir ponui Roose- 
voltui, kai’ jie bandytų pradėti 
taikos konferenciją ir diktuoti, 
sąlygas lyg tai jie ten priklau
sytų? Rusiška taika, kokią Sta
linas duotų Europai, butų tokia 
pat, kokią jis davė Baltijos val
stybėms, Lenkijai ir daliai Suo
mijos, kurią jis buvo atplėšęs.“

Baltijos Sąjungos siekiama.

Sekmadienio numeryje, spa
lio 5 d., “New York Times“ 
skyriuje ‘Traiškai redaktoriui 
aktūa’iais dabarties klausi
mais,“ įdėtas advokato Kosto 
R. Jurgėlos laiškas, kuriame jis 
rašo, jog stebinčiam slaviškų 
grupių įvairius siūlomus planus 
tenka susidurti su dideliu nusi
vylimu, nes tuose planuųse pa
neigiamas apsisprendimo ir 
“ketprių laisvių” principas. 
“New Europe” žurnale siūloma 
lenkų ir čekų dominuojama 
Centralinės Europos Federaci
ja, apimanti visas tautas nuo 
Lietuvos iki Graikijos; Slavų 
Komitetas už Demokratiją 
(Slavonic Committee for Dęm-

Pabaltės valstybių ateitis,
Londone leidžiamam žurnale 

“Free Europe“ š.m. 
įnėn. 5 d. tilpo žinutė 
tęs valstybių ateitis“, 
rašoma:

“Pranešama, kad trijų Pabal
tos Valstybių ministrai Londo
ne, August .Tormą (Estija), 
Charles Zarine (Latvija) ir 
Bronius Balutis (Lietuva) įtei
kė notas Britų Vyriausybei; ku
riose atnaujinama protestas dėl 
jų kraštų svetimos okupacijos. 
Jose reiškiama pageidavimas 
atgauti politinę nepriklausomy
bę po karo. Tai atatinka punk
tui' 2 Atlanto pareiškimo, ku
riame pareikšta užtikrinimas, 
kad “nebus teritdrialių pakeiti
mų,, kurie neatatiktų laisvai pa
reikštam suinteresuotų gyven
tojų norui.“

“Panašias notas Pakaitės val
stybių atstovai ’Washingtone, 
Johannes Kaiv ‘(Estija), Alfred 
Bilmanis (Latvija) ir Povilas 
Žadeikis (Lietuva) irgi įteikė.

“Ir Londone ir Washingtone 
Pakaitės valstybių ministrai te
bėra pripažįstami teisėti tų ša
lių atstovai.“

užsie-— Jan Masaryk, čekų 
nio ministeris, iš Lisabono iš 
skrido į New Yorką.

— Argentinos ministerių ka
binetas nutarė prašyti Hitlerio 
valdžios atšaukti ambasadorių 
Thermann, kuris kišosi į vidaus 
reikalus. ’•

r- Fall River miestelyj, Mass.’ 
vyksta labai didelis krašto ap
saugos dirbtuvių gaisras, kuris 
Amerikos gyventojams kainuos 
milijonus dolerių.

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

MASTER W1NDOW SHADE C0.
S .1, Vondrak ] Tel. Lafayette 456h 1 

Lansfam Uždangalus Padarom ant Užsakymu 
FIRANKDM LAZDAS ; . ME$ NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET * (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

MADOS

vų bendruomenę, išskiriančią 
Rusiją, bet pasmerkiančią Uk
rainą. Kiti planai į tokią bend
ruomenę siūlo Lenkiją, 4 Čeko
slovakiją, Šiaurūs Vokietiją ir 
Baltijos Valstybes. Jeigu tokie 
planai esą butų įgyvendinti, tai 
jie atkurtų kitą “tautų kalėji
mą,” kokiu anksčiau buvo Aus-

III. LENKŲ, UKRAINIE
ČIŲ, ŽYDŲ, RUSŲ IR

KITŲ SPAUDA
Lietuviško laikraščio 

prasimanymas.
“Nowy Swiat“ 1941 m. spalių 

3 d. numeryje tokia antrašte į- 
dėjo atitaisymą iš Londono 
(Polish Information Center) 
“Lietuviškas laikraštis ‘Vieny
bė’ rugsėjo m. 5 d. talpina Juo
zo Tysliavos (Jozefą Tislavy), 
žiriomo lietuvių rašytojo, veda
mąjį straipsnį, kiiriame mini
ma, kad gen. Sikorski būdamas 
Kanadoje pasakęs? tenykščiam 
Lietuvos konsulai Grant-Suttie 
esą Lenkija, paįmdama Vilnių 
padariusi klaidą. Tysliava rašo: 
‘Gen. Sikorski tvirtino, kad at
eityje lenkai nerdikšt pretėnzijų

ir dabartinė Sovietų Sąjunga. 
“Nors Roosevelto-Churehilo 
deklaracija — rašo adv. Jurgū- 
la — yra, patenkinama visiems, 
vienok akys ir širdys mažųjų 
tautų yp nukreiptos į Roose- 
veltą, bet ne Churchillį pokari
niam susitvarkymui.“

Adv. Jurgėla nurodo, kad 
Baltijos valstybės kentėjusios 
nuo bolševikų Uranijos, dabar 
kenčiančios nuo vokiečių, o at- 
eičiai lenkų strategai vėl pla
nuoja joms “protekciją“.

“Baltijos tautos — rašo Jur
gėla — nori grupuotis Baltijos 
Sąjungoje, apimančioje Suomi
ją, Estiją, Latviją, Lietuvą ir 
Rytų Prūsiją ir taip pat jos 
simpatizuoja Balto-Skandinavi- 
jos Federacijai... Kiekviena tau
ta Balto-Skandinavijps grupėje 
skaičiumi yra maža, panašaus 
temperamento, šimtmečiais bu
vo tolerantiškos, nė viena netu
ri jų agresyvinių tikslų, kultū
riniai yra panašios ir ekonomiš
kai yra pratusios prie aukšto 
gyvenimo lygio ir taikos su vi
sais kaimynais.“
Palankiai atsiliepia apie lietu

vio knyglą.
“The American Historical♦

Review” 1941 m. liepos nume
ryje tilpo recenzija pereitais 
metais, Paryžiuje, prancūzų 
kalba spausdintos desertacijos 
daktaro laipsniui gauti, -apie 
Napoleoną ir Lietuvą 1812 me
tais.

Knyga parašyta lietuvio, Bro- 
v niaus Dundulio, baigusio Kau

no Universitetą, Paryžiaus uni
versiteto daktaro. Ji pavadinta: 
“Napolėon et la LLhuanie en 
1812.” Išleista pas Alcan Pres- 
ses Universitaires de France, 
1940 m., turi 344 pusi. .

Suminėtas žurnalas apie šią 
knygą atsiliepia palankiai,

Telegramų Agentūra (Pol ka 
Agencija Telegraficzna) yra į- 
galiota pareikšti, kad Minis.e- 
rių' Tarybos pirin^ninkas gene 
rotas ^Sikorski riįffie nei neve- 
dč jokių kalbų su‘ lietuviais 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana; 
doje apie Vi niaus ir Vilnijos 
ateitį. Kai kuriuose susirinki
muose, suruoštuose gen. Sikor
ski buvojimo proga, .dalyvavo 
taip pat ir lietuviai. Lietuvos 
Konsului, kuris pasikalbėjime 
pareiškė savo Simpatiją Lenki
jai, generolas Šikorskf pasakė, 
kad tie jausmai gali tikėtis at
siliepimo iš lenkų pusės, nes 
Lenkija ir Lietuva, dėka judvie-

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 R Q C fi n f| n n 

ATSARGOS FONDĄ ViršWuuu,UUUiUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
: Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
5 . J dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
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fEIJERUMTOGS
■■■ t and . ..
LOAN ASSOCIATION ofClifcRg.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
4192 Archer Avenue •

VlRgtnm 1141

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
. AGENTAI
I

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

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gasc bitą

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ’ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. TeL VICTORY 2499
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ANGLYS SKASYKLŲS
U2GANRD1NIMAS GARANTUOTAS 

Liberalu, kreditą,—Imkite laiko kiek tik 
Reikia!

West Vlrgin’a Ltimp—Slioveled Tonui 
Pocahontaa Mine Run ............. Tonui
W. Kentucky Stoker Nut Tonui 
South Ill'noi* Stoker Midget, 

..   Tonui
Superba III. arba Ind. Lump. Ekk 

arba Nut ....      Tonui
III. SereeniiiR, 1%” .... _____  Tonui
VImoM Kalno,

87.05
88.25 
>0.25

86.25

86.25 
8<»5 

6-tonų kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMTELIAI GALIMA MATYTI 

MISŲ OFISE
SUPER COAL CO.

B3 W. JACKSON BI.VD. M’EBater 4422

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

CHECKER CLEANER
W A R E H O U S

COCOP 
roN/c

to tint
bohzI

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių iSvaizd.*) lyK naujų 
už keletą centų. 26-oe 
spalvos. lOc—3 už 25c

AT ALi. DRUG AND NOTION COUNTERS
•________ • *___________ _______ - _____ t r_______________’_____

BUįpj^ANDtSAVĖ

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!

i” i
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Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

1739 So. Halsted Si Ganai 8500

(i . PIRKITE TIESIO-'
f GIAI TR SUTAU-

A PYKITE7
PAŽIŪRĖKIT

I SAVO DANTIS—
ų TAI DARO.
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

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

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv.

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

LUKTERĖK,

Brolau!

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

NAUJIENOS Pattern Dept. s
1789 S. Kalytėj St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No.----------

Mieros ......... ............ per krutinę

No. 4830—4822—Moderniška išeiginė suknelė ir sportiškas kostiu- 
iki 20 ir nuo 32 iki 42. No. 4822—

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.

Ae-
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

mas. Sukirptos mieros. 4830—nuo 14 
nuo 12 iki 20 ir nuo 30 iki 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blau- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
oumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So Halsted St.. Chicago, 111.

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto-
Y ) I •

liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
inuose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam stalyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žemos kainos atsaJcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
' UGNIES J. RYPkEVIČIA GYVASTIES

LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) / IR KITŲ

PERŽIŪRĖT!
SKELBIMŲ!

Garsinkites “N-nose
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NAUJIENOS
Thk Litmuanian Daily’ New» ' 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., j 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Uiucago, 111. Telefonas Canal 8500.

Py 
Ine.

Uis*kyni« kaina;
Chicagoje—paštu:

Metams---------------------
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija -------------
Savaitei... . ...............   __r
Mėnesiui --------------------- --- r 7pę

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams...................    $6.00
Pusei metų —.— 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui -_

Užsieniuose:
Mętąms     $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pąš|p Ąfone^

Orderiu kartu sų užsakymu. * -

Antras mušys prie Borodino
I

Pranešimai iš Londono ir Maskvoj sakp, kad vokie
čių tankų divizijos jau pasiekė miestelį Borodino, kuris 
guli už 70 mylių į vakarus nuo Maskvos. Lępdone yrą 
gauta žinia, kad vokiečiai priėjo Možaiską, už 63 my
lių nuo Maskvos; bet sovietų komunikatai^eigia, kad na
ciai buvo nublokšti septynias mylias atgal nuo Možais
ko, taip kad dabar kautynės eina Borodino apielinkėse.

Tai antras Borodino mušys Rusijos istorijoje.
Pirmas įvyko prieš 129 metus, kuomet Napoleonas 

JJonapartas ėjo. užkariauti Rusiją. Borodino mūšyje Na
poleonas nugalėjo rusų ąrmiją, kuriai vadovavo gen Ku- 
tuzovas, 1812 m. rugsėjo 7 d. Pralaimėję mūšį, rusai pą7 
sitraukė už Maskvos, ir franeuząi įėjo į ją, nesutikdami 
pasipriešinimo. Bet spalio 19 dieną Nąpolepnas jau pra
dėjo trauktis iš Maskvos atgal.

Vokiečių armijos iki ateinančio sekmadienio (spa
lio 19 d.) kažin ar bus įėję i Maskvą. Bet jeigu jos Mas
kvą paims, tai jos tikrai neseks Napoleono pavyzdžiu ir 
neis atgal, šis karas daug kuo skiriasi nuo Napoleono 
karo su Aleksandru Pirmuoju.

Mūšiai vėl eina Borodino laukuose, bet jie eina tuo 
pačiu laiku šiaurvakariuose, pietvakariuose ir pietuose 
nuo Rusijos sostinės. Borodino yra tiktai vienas punktas 
milžiniškame lanke, kuriuo Hitlerio armijos stengiasi 
apjuosti Maskvą. '

Aišku, kad rusai dabar geruoju Maskvos neatiduos, 
jeigu jie ir butų sumušti prie Borodino. Maskva šiąndięn 
nebėra “atdaras miestas”, kaip Napoleono laikais. Ji yrą 
milžiniška tvirtovė, kuri gali ilgai gintis, jei tik ji nebus 
apsupta iš visų pusių.-Į, ją ateiną 15 geležinkelių liniją 
iš įvairių pusiube to* ji gali susisiekti su tolimesnėipis 
teritorijomis pjaeiai išvystyta vandensinkanąįų 
— transporto sistema. * ? i ' \

Tačiau ir puolimas prieš Maskvą šiandien yrą ki
toks, negu prieš 129 metus. Visą savo armiją Napoleonas 
vedė vienu keliu į Maskvą. Likusieji Rusijos plotai bu
vo karo nepaliesti. CaFas Aleksandras sėdėjo savo ri
muose Peterburge ir galėjo nepaisyti, kad Maskva su
pleškės liepsnose. Tik Ukrainai gręsė pavojus iš Turkijos 
pusės. Sakoma, kad ^Napoleono armija buvo priversta 
bėgti iš Maskvos dėl šalčio ir stokos maisto. Bet bloges
nis dalykas buvo tas, kad kazokai patraukė iš Ukrainos 
(kuomet caras pasirašė sutartį su turkais) į šiaurvaka
rius ir siekė atkirsti Napoleono armijos susisiekimą su 
jos bazėmis. Kartu ėjo ir kitos Rusijos armijos iš pietų 
ir iš rytų linkui to kelio, kuriuo buvo atmarąayę francu- 
zai- • ' ’

Šiandien padėtis visai kitokia. Leningradas (buvęs 
Peterburgas) yra nacių apsuptas ir didesnioji dalis mar
šalo Vorošilovo armijų yra jame uždaryta. Pietuose mar
šalas Budenny neteko daugelio savo divizijų lir likusios 
rusų jėgos pietuose deda desperatiškas pastangas sulai
kyti vokiečius nuo Charkovo ir Rostovo prie Dono. Nei 
iš šiaurės, nei iš pietų Maskvai pagalba negali ateiti. Na
cių susisiekimui užpakalyje jokio rimto pavojaus nėra.

Todėl, kaip sakėme, Hitlerio kariuomenei, jeigu ji 
paims Maskvą, nebus reikalo bėgti atgal. Trauktis atgal 
ją gali priversti tiktai didesnė jėga. Bet sovietų armijos 
ligi šiol tos didesnės jėgos neparodė. Kodėl, — nežinia.

Maskvą girdavosi, kad ji gali pastatyti į frontą bent 
13 milionų gerai Apginkluotų ir visais moderniškais ka
ro pabūklais aprūpintų kareivių. O vokiečiai: dabar turi 
rytų fronte, pagal karo ekspertų apskaičiavimus, tarp 
180 ir 200 divizijų (po 15,000 kareivių kiekvienoje divi
zijoje); na, sakysime, 300 divizijų — tai reikštų daugių- 
daugiausia 4,500,000 kareivių. Kodėl gi 13 mįĮionų ne.ąt- 
silaiko prieš puspenkto milįono? i

Rusams privežti kariuomenę, ginklus, amuniciją ir 
maistą kareiviams yra čia pat, nes frontas jau visai pri
siartino prie Maskvęs ir kitų SSSR centrų, tuo tarpu yor, 
kiečiai yra nuėję nuo savo bazių aštuonis šimtus mylių 
ar daugiau. Tai kokiu budu vokiečiai gali tuose punktuo
se, kur jie daro puolimus, pastatyti prieš rusus 'daugiau 
kareivių, tankų ir kanuolių, negu Raudonoji Armija?

Tai yra misterija, kurios iki šįolidar niekas įnęišąiš- 
kino. Pirmose karo dienose Stalinas skundėsi, kad naciai 
užklupo jį “netikėtai” ir jisai nesuspėjo atgabenti S fron
tą pakankamai kariuomenės nącių masėms sulaikyki. Jei-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

GINKLUOKIME

SUGAUTI APGAVIKAI

1.25 
.75

APSAUGĄ NUO VOKIE
ČIŲ AGRESIJOS

$8.0 
4.0 
2.0 
1.5

■ 3p 
18c

Brooklyno bimbinįnkų orga
nas pasigyrė gavęs spalio 1 d. 
“radiogramą” (beyįelinę tele
gramą) iš Petro Cvįrkos, kuris 
dabar gyvenąs Sovietą Sąjun
goje, ir gavęs taip pat per ra- 
dio Jono Marcinkevičiaus • kor 
respondenciją iš Maskvos.

“Naujienose” jau tjųvo nuro
dyta, kąd* Marcinkevičiaus raši
nys nęgąlėjp eiti per radini iįes 
Jalykąi, apie kuriups jisai pa
sakoja, įvyko dąugiau kaip 
trys mėnesįąi laiko atgal; o ra
diograma butų pasiekusi Bropk- 
Įypą dąugiąusia per ke)ęįą va
landų.

Bę to, P. Gulbis “Naujienor 
se” įrodė, kad tps tariamos 
Marcinkevičiaus "radiogramos” 
kalba yya taip sudarkyta, kąip 
ją puolatps darko Bipibą, Iš to 
aišku, kad ji buvo greįčiaušią 
kokio nors nemokšos sufabri
kuota Brooklyne.

Tai viena Brooklyno šarlatar 
pų apgavystė.

O kai dėl Cvirkos “radiogra
mos”, tai bimbininkų organas 
jau faktinai pripažįsta, kad jo
kios bevielinės telegramos iš 
Petro Cvirkos jisai nėra gavęs, 
nes Brooklyno sųkčių Ipidipys 
rašo:

pasakyti tai, ką Abraomas 
Linkolnas pasakytų. Ameri
ka nenustotų nieko, jeigu ji 
statytų sąlygas, teikdama ka
ro pagalbą?’ •
Mphandąs K. Gąpjhį yra pa- 

ciįfistas, kapo-priešaų. Bet jeįgu 
Anglįją pralaimėtų karų ir Hit
leris, sakysim^, pavestų sayo 
partneriui Tolįmuosę Rytuose 
(t. y. Japonijai) valdytį Indiją, 
tai ar bųlijos žipopių padgtis 
nepasidarytų ,Jajag blogesnė?
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Suezo Kanalas

kanalą 
Pašau- 
Į šios

NAUJIENŲ-ACM E Photo
Valstijos Sekretęrįus Cordell Hull (kairėj) tariasi 

su atstovų buto užsienių reikalų koipiįęto pirmininku 
Sol BJooni po to, kai Hulį komiteto apklausinėjime pa-
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Motiejus de Les-
Ferdinando Les-r r

statymo darbai

“ ‘Laisvė’ gavo kablegraiųą 
nuo rašytojo Petro Cvirkos iš 
Sovietų Sąjungos.” t
Pirmiau ji tvirtino gavusį 

“radiogramą” — vadinasi, ji 
pati jau nežino, ar tai buvo ra
diograma ar kablegrama! Kiek
vienas supranta, kad “radiogra-* 
mą” eina oro bangomis, o “ka- 
blegrąpaa” eina yięįęmįs, kurios 
guli ant jtircjs dųgpę (“kabe
lių”); radiograma^ p^įątato ra- 
dįo kompanija, o kablegramas 
— telegrafo kompanija.

Jau5, esamęn I^istfebėję, ' kad 
bięnbininkų organas; nepaskeįbė 
nei Cvirkos “radiogramos” tęk" 
ąto, nei vietos,* iš kur ji buvo 
pasiųsta. Jeigu “Laisvė” turėjo 
drąsos vadinti “melagiais” tuos, 
kurie buvo pranešę, kad Petpas 
Cvirka sėdi Vilniaus kalėjime, 
tai jos pareiga buvo parodyti, 
kad ji pati rašo tiesą. Bet ji to 
nepadarė ir dabar ji pareiškia, 
kad slėpti Cvirkos “radiogra
mos” (ar “kąblegrąpips”?) tek
stą tai — “pačios ‘Laisvės’ bi£* 
nis”.

Jeįgu taip, tai dalykas aiškus: 
ko nėra, to ir paskelbti negali
ma.! Kadangi nesančio daikto 
negalima parodyti publikai, tąi 
apgaviko “bizniui” yra geriau, 
kuomet jisai sakų: “Tūrių, bei 
tyčia nerodysiu”, negu kad pri
sipažinti pamelavus.

Aklosios Maskvos davatkos, 
gal būt, tokiu bimbininkų “pa
siaiškinimu” bus patenkintos. 
Bet protaujančios visuomenės 
akyse jie yra sugauti kaipo me
lagiai ir apgavikai!

GANDHI NORI “SUDE
RĖTOS TAIKOS”

Rugsėjo 24 d. Londone įvy 
ko vięnųolikjąs Ęuriąpos šalių 
atstovų konferencija, kuri svar
stė Europos atstatymo, klausi
mus, kui pasibaigs kąrąs. Kaipo 
pagrindą ateities planąms kon
ferencija priėmė Rposęvęlto- 
Churchillo deklaraciją. Ęęt kai 
kurių tautų .atstovai pareiškė, 
kad Europa ateityje turės būti 
atsargesne su Vokietija, kuri 
jąu du kartu pradėjo pasaulio
kąrą. I NORS KAILĮ IR PAKĘI-

Vienąs tų ątstoyų buvo čeko- TĖ, BET JŲ ŠIRDIS PA- 
slovakų užsienio reikalų minis- ĮSILĮKO TA PATI, 
teris, Jan Masaryk, mirusiojo —---- -—
Čekoslovakijos prezidento su- Stalino saulės garbintojų pa
nūs. ' dėtis, kąip rusai sako, blogesnė

t x , nei gubernatoriaus.
Jan Masaryk čekoslova- šių lhetų birželįo 22 d. jie 

kųos užsienio reikalų minis- UatsiyerĮ5- naują gyvenini0 Ja. 
teris’, kaip praneša čekų biųd ir iš vislJ «sylų- pradėj0 pri. 
Letenis ‘ragino pagalvoti a- įarti prezidento Roosevelto ad- 
pie pokarines apsisaugojimo ministracijos pastangoms už- 
pnemones, kad Vokietija ne-kelį hitlerizmo. įsigalėji. 
pradptų trecio karo. Pašiza- mui pasauiyje.
dedamas Čekoslovakijos var- Komllnislų atsivertimas buvo 
du remti ?;Atlantiko Carterj «stcbukiinga8» 
(Roosevelto-Churchdlo de- Dar biržeIio ?1 d. jie reikilla- 
klaracijų), Masarykas įspėjo vo taikos> slnerkč prezidentą 
konferenciją, kad ji vadoyau- RooseveltlJ už bandymą įtrauk
tus! ne sentimentu, svarsty- L. šiQ šaU į karų, entuziastiškai 
dama saugumo klausimą. Tik kalbčjo‘apie “taikos frontus”, o 
visiški s’ftfiaikmus Vokieti- kj die„' jj^ buvo tiek apglu- 
JOS nillltavizmą, tarė jisai, šinti> . liesiog žado neteko. 
gali Europa apsisaugoti nuo

agresijos I'pasikartojimo. At- Churchillo įspėjimas, kad 
Jantiko deklaraciją privalo Hitleris yra pasirengęs Rusiją 
būti taikdma ne sentimentą- Pulti, išsipildė!
liškai’, JišaV įspėjo konferen- šio krašto komunistai pasi- 
ciją.” '.u v • , u; juto tarsi ant žarijų pasodinti.

Jie turėjo tuoj ragožium apsi- 
Įspūjimas vįsąi vietoję. Kol versti ir savo nusistatymą iš 

vokiečių militarizmas ųcbus gą- pagrindų pakeisti, 
lutinai sunaikintas, taika Euro- . .. _ „ .• •■s- .. . , • ■' Be niekur nieko, iię enue de-poįe nebus pastovi. i i • i■ ■ , ■ Įdainuoti apie savo ištikimybę
—... " '< r".'''. . šiai šaliai. Prezidentą Roosevel-

tą, kurį tik pri.eš kelias dienas 
vadino imperializmo įrankių, 
dąbąr pradėjo girti. O ypą.čiai 
po to, kai prezidentas pareisite, 
jog Amerika teiks visokeriopą

- Lietuvos laikraščiai deda Iparan^ So,v!e|ų Ras!ja? kur« 
tokį anekdotą iš bolševikinio vlsai. bJ.,],oklos Driezasties uz- 
viešpatavimo laikui puolė Hitleris.

i , las naujas posūkis komums-
, “Stachanoyięčių. gadynėje ir tų nusistatyme gali suklaidinti 
paštas pasiekė nuostabių rekor- tik labai naivius žmones, kurie 
dų. Laiškas ęjp iš Kauno Vii- nepasirūpino susipažinti su pas- 
niun tik tris dienas, o siunti- kutiniųjų kelių metų Maskvos 
niai į tą patį Vilnių per Masr šliužų vęijdniu.
kyą tik pq menesio a^siduręla- Kartą jie jau buvo demokra- 
vo. . , tijos gynėjais apsjnictę ir dėjo-

O pačioje spvietų Rusijoje si į “bendrus froptus”. Visi ži- 
dar didesnis pašto tempas. Kar-- nomę, kuo baigęsi tie “fron
tą vienas kavalierius iš Mas- tai”. Pas daugelį pasiliko tik 
kvos Leningradan parašė savo kartus .atsiminimas. Kas patikę- 
mylimajai laišką, kąd tarp*jų jo, jog su komunistais tani tik- 
viskas baigta ir vestuvės ne-1 rais atvejais yrą galimas 
įmanomos.

Tačiau ar į trečią dieną ap
galvojęs suprato, kad per griež
tai pasielgė, .kųr įitą tokią “ka- 
tiušką” ras., Todėl ryto trauki
niu ir pats nuyažįavp.

Mylimoji apie ląišką nieko, 
nežinojo, ir jįc susituokė. Po 
penkerių metų atėjo laiškane
šys ir klausia jau j u sūnų, kių* 
gyvenanti adresatė. '— Tai ma
no mama — atsąkė sūnūs...”

Stąchąnoviškąs bol 
ševikų pašto re

kordas

Indijos nacionalistų vadas, 
Mohandas K. Gandhi, nori, kad 
dabartiniame kare nelaimėtų 
pergalės nė viena šalis. Geriau
sia karo pabaiga, jo nuomone, 
bus tokia: Anglijos ir Vokieti
jos pajėgos išsisems ir jiedvi 
bus priverstos pradėti taikos 
derybas.

O Amerikai tas “šventasis” 
Indijos žmogus pataria į karą 
nesikišti' ir neduoti Anglijai 
daugiau pagalbos^ kol Anglija 
neprižades suteikti Indijai ir 
kitoms savo kolonijoms laisvę.

“Jį (Amerika)—sako Gan- 
dlii — turi pąblapsti^ kas bus 
šu Indija, Azija ir Afrikos 
jteritprijomis. Ji turi sulaiky
ti bet kokios pagalbos teiki
mą, kol nebus duotos žmo-

Jiep|s rupi tik vienas daly
kas, būtent, gelbelį bolševikų 
režimas.

Kol jie, taip sakant, gyy.epo 
“durnių rojuje” ir tikėjo, kad 
Hitleris nekliudys bolševikų val- 
doipos Rusijos, įai drauge su 
Lindbprghajs, Wheęleriaįs ir ki
tais nacių talkininkais smerkė 
prezidentą Rooseveltą ir reika
lavo, kad jis “netrauktų” šios 
šalies į karą. Hitleris, kppipnis-1 si svarbiausiu 
tų tviptinimu, Amerikai buvo 
visiškai nepavojingas.

Pavojingas Amerikai jis pa
sidarė tik nuo to laiko, kai pra
dėjo pulti Sovietų Rusiją...

O tai reiškia, kad Amerikos 
komunistams pirmoje vietoje 
rupi Sovietų Rusija, o ne šįo 
krašto reikalai.

Kaip tik tokią nuomonę spa- 
! lių 11 d. pareiškė J. Edgar Hoo
ver’is, Federalio investigacijos 
biuro direktorius. Savo kalbo-

ne policijos akademiją baigu
siems asmenims, Hoover’is ra
gino klausytojus būti sargybo
je. Dabartinis kopjppistų koo- 
peravimas su vąjdžįą, pareiškė 
jis, yra tik laikinis reiškinys. 
Susidėjo tokios ąplpikybės, kad 
komunistams kitokios* išeities 
nėra. Bet tegu} ąpįinkybės pasi
keičia, ir jie ygl stos prip savo 
destruktyyi.o darbo: knisimo 
deiųokyątįpę§ sąiiįyąpkos pa-

Pasak Jįopverįo, sapgupio or
ganai visą ląįką turi budėti ir 
sektį trįs totaiiįąrįpes pą^aisas, 
— paęįusj koippnistps ir fašis
tus.

Visokie Ąudruliub kurip. tie
siog “iz liuhvĮ k Mwl>yu” 
(“dpi meno pąipegįpio”) yra 
pasirengę žvą|gybwMu

bęn- 
nusi-

------ n---- :----r—-
— Londone gautą žinių, kad 

nęįrųkus LitVjįnąva? atvažiuos 
Anglijon karo medžiagos teiki
mo smulkmenoms aptarti?

— Bulgarų aviacija bombar
duoja, graikų Ipiųius, kurie, pa
deda graikų parfiząnams slėp-gu jisai tuomet nemelavo, tai kas darosi su Raudonąja gaus, laisvių garantijos. Jeigu

.. .... . ........................ ’.Mfo nori būti. ištikima fe bulgaru policijos.

dras darbas, tas skaudžiai 
vylė.

Kaip žinia, komunistai 
gręžė nuo demokratijų ir suda
rė “bendrą frontą” su ĮRtlerįjį. 
Tas frontas tvėrė tol, Jkpl Hitr 
leris nepasuko savų armijų So
vietų Rusijai užkariauti. Vadi
nasi, iki birželio 22 (J. -

Maskvos bičiulystė sų Berly
nu labai liūdnai baigėsi., Dąbaf/ 
eina žūtbūtinė kova, kurioje iki 
šiol viršų ima Hįtlprls.

Komunistei ir vėl susimetę 
gerintis d.emokratijoins, ųes 
Maskvai sųsidąre tikrai rautus 
pavojus iš Hitlerio pusės.

Bet ar manote, kad, pavyz
džiui, Amerikos kęmųnistains 
dabar rupį demokratiją ginti?

Nieko panašaus!

nusi-

aušta.
Ataušta ir pi$p4a sąų į gąl- 

vą, kad Ąmerikfi^ fedefalės val
džius saugumo .organai į jį ir 
jo plauko žmokes žiuri l^ipo 
į išnaras. ' ■

Hpover’is visiems Amerikps 
komuiiįstąms tąryfųm' sąkytp 
sako: ”Nprs jus ąayo kMĮį 
pakęitėt.e, bPį jils.U šįrdis pąąį- 
liko ta pati”. Auguras

Uždraudė Lošimą
Pinigais Visose
Alinėse

Suezo kanalas esąs prancūzo 
grafo Ferdinando Lessepso kū
rinys. Pątęnką iš Atlanto van
denyno per Gibraltarą laivai į 
Viduržemio jurą ir šiuo keliu 
norį plaukti į Tolimesnius Ry
tus, jie turi plaukti per Suezo 
kanalą, kuris jungia - Vidurže- 
fnip jurą su Raudonąją jura ir 
Pietų Vandenynu.

Suezas esąs tikri Viduržemio 
juros vartai, uždaromi geleži
niais stipriais barjerais ir be 
•kanalo šeimininko sutikimo lai
vas nepraplaukiąs...

šį reikšmingą Suezo 
valdanti “Suezp Kąnalo 
line Jųrų Bendrovė”,
b-vės administraciją bei valdy
bą įeina: 10 angly, 19 prancū
zų, 1 olandas ir 2 egiptiečiai.

B-vės prezidentu esąs pran
cūzų Markizas de Vogue, o vice
prezidentus — Lordas Crome- 

| ris ir Grafas 
šępsas, Grafo 
sepso sūnūs, 

Šio kanalo
[prasidėję 1859 metais ir užtrau
kę apie 10 metų; kaštavę apie 
420 milijonų aukso frankų (apie 
du milijardu litų!).

Pradžioje, sakoma, Anglija 
buvusi labai priešinga šio ka
nalo pravedimui ir jos sutiki
mas gautas po didelių pastan
gų ir labai sunkiai, vėliau ta 

H pati Anglija, pamačiusi kanalo 
• ] naudą, viską padariusi, kad pa 

imtų to vandens kelio kontrolę 
į savo rankas. Žinoma jai tas 
pavyko.

Domėjusi kanalu, bet po 
Etiopijos užkariavimo, ji tapu- 

Suezo klientu, i 
nes Italijos susisiekimas su Etio
pija gąlįs eiti tik per Suezo ka- . 
ųąlą. Anglų — italų atveju jei 
anglai uždraustų italams nau
dotis Suezo kanalu, tuomet Ita
lija butų atskirta nuo Etiopi? 
jos. Paliktų dar vienintelis ke
lias aplinkui Afriką, per Gibral
taro sąsiaurį, bet ir Gibralta- 
r&š 'an^lų rankose;

Plaukią per šį kanalą 
moka tam tikrą mokestį 
lo bendrovės naudai.

Suezo kanalas iškastas 
to žemėje. Egiptas šiai bendro
vei suteikęs koncesiją 99-niems 
metams. Praėjus šiam laiku f, 
t. y. 1968 m. lapkričio mėn. 17 
d. Suezp kanalas turėtų palik
ti išimtinai Egipto valstybės 
nuosavybė, bet manoma, kad 
taip liks tik popiery, o gyve
nime busią kąs kita, kąpalą val
dysią įr kpųtolįųosią vis an
glai L,

Ąųgįų iųžinieriąj yrą įškėb; 
klausimą įkasti naują kanalą 
per Pąįesįiną, kuriuo butų su 
jupgta Vįdm^111!0 Jura su ly
dimąją. Prasidėjus kąrųį, šis 
klausimas yyriausybės li
ko •

guezo kanalas turįs 172 ki- 
lomeįrųs Ūgio, p laivai pląukia 
per jį H yająndų, plaukdami 
greičių Į5 km- per valandą. 
Greičįąų plaukti neleidžiama, 
nąs sųkeltns vamtens bangos ga
dinančius krantines.

laivai 
kana-

Egip-

— Ąirjjpj nukrito vienas na 
cių lėktuvas. Užsimušė visi 1 
lakūnai.

— Aliaskoje, Sitka miest., 
sprogo 21 tonas dįųąmitp į r 
mušė 5 Jūreivius- Sužeista 
akmenų.

— Kįųiečįąį patyrę, Jcajd 
ppnai ųųjftčja .didelius kariuo
menės kiekius prie sovietų ru- 
bežių Siberijoj.

uz-

Illinois gėrimų kontrolės ko
misija vakar * pradėjo vygdyįti 
gyyeniman nutarimų uždrausti 
visokius lošimus pinigais viso
se valstijos 
vietose, kur 
davinėjami.

Draudimas 
lūs, įvairias 
etc.

alinėse ir kitose 
gėrimai yra par-

apima “26” sta- 
mašinas, lenteles,

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Armija dabar? Rodei ji bęyęik visą. laiką eina atbula?
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NUO PIRMIKŠTĖS PIEMENS DŪDELES IKI 
RAIIIO MUZIKOS IR D1RRTINŪS KALBOS

(Tęsinys)
Tad noromis nenoromis kyla 

klausimas: ar negali — a prio
ri tariant — koks “vidaus įsi
vaizdavimas” tas begarsiškas 
“pergyvenimas” kokio nors mu
zikos kurinio iššaukti refleksi-

♦

nj gerklų raumenų virpėjimą, 
kur| galėtų pagauti katodinis 
harmoniumas? Šis, rodos, visiš
kai “mistiškas” ir pasakiškas 
bandymas buvo tikrų tikriau
siai įvykdytas L. Termeno la
boratorijoj. Gana buvo įsivaiz
duoti tą ar kitą muzikos vei
kalą, kitaip tariant, “atlikti” jį 
begarsiškai savo viduje, kaip 
tuč tuojau jis “kūnijos” skam
bėdamas harmoniume. Ta pro
ga pastebėsim, kad tokie ban
dymai buvo daryti fhuzikui 
Skriąbinųi dalyvaujant.

Palikdami nuošaly visą eilę 
taip pat labai įdomių eksperi
mentų, paliesijn, paganau, 
praktišku atžvilgiu labai svar
bų L. Termeno išradimo idėjos 
padarinį, būtent, “dirbtinę kal
bą”.

Po viso šito, kas čia buvo pa
sakyta, lengvai kyla tokia min
tis: jei galima rankos judesiais 
iššaukti kokį nori žmogaus au
sies pagąunąųią toną ar ąbcr- 
t.opą, tai ar negalirpa butų įga
linti kalbėti nebylius prieš tai, 
žinoma, išmokius juos tinka
mai judėti rankomis ir plašta
komis vibruoti ore, kad tokių 
budu mokėtų jie iššaukti har
moniume skambią įųnųgaus 
kalbą?!

Žmogaus kalbos, kaipo pa
prastų muzikalių garsų sintezės 
problemą yra sopas klausimas, 
kurį mokslas sprendžią nuo pat 
didžiojo mokslininko Helmhol- 
zo laikų. Tennenas be abejonės 
atsistojo apt tvirto pagrindo 
šiai problemai galutinai išspręs
ti. ,Tam reikalui jis vartoja 
priptaisą, Sfti|pgrąflįn«vą4įppmą. 
Scilografe garso virpėjimai j u-

dina mažą veidrodėlį ir kartu 
nuo jo atspinduSį šviesos spin 
dūlį, k-ųju? tųpųąiųi#nę 
banguotą kreivąją, kurią t^m 
t|kfll bildu f ątpgrąf upją. 
budu fotografuoja visus žmo- 
gąųs garsus ir pdąkųį kiekvie
ną žmogaus garsą analizuoja. 
Matematinę apąĮizę fųtpgrąfijų, 
kur buvo nutraukta žmogaus! 
garsų balsiai, leidžia tiksliai iš
skaičiuoti visus balsių tonus ir 
obęrtonųs. Iš visų balsių gry
niausias (tonas neturi pberto- 
nų) yra “ų” balsis, “A”, “e^ Ir] 
“o” balsiai kiek yra sumišę su 
obertonais. Tokiu budu raktas 
balsiams “tapti rankomis” buvo 
išrastaą, ir šis uždayinys išsprę
stas. Bet su nppaprąstąi dide
liais sunkumais tenka susidur
ti analizuojant priebalsius. Prie
balsių garsai yra tikriausi “uže-j 
šiai”, t. y. chaotiški milžiniško 
garsų tonų skaičiaus sąmyšiai. 
Tačiau apytikrės painiai supin
tų sinusoidų analizės metodas 
leidžia Termenui pamažėli at
painioti ir šiuos scilogramij gąr- 
sus. Kai kurie žodžiai jau da
bar ga) būti ištarti vibruojant 
rakomis erdvėje.

“Dirbtinė kalba” daro ne ma
žiau stebinantį įspūdį, kaip ra- 
dio muzika. Kitą dieną po to, 
kai tik bus galutinai užbaigtas 
šis išradimas, kitaip tariant, kai 
tik bus atrasta budai priebal
siams, vadinas, įvairiems žo 
džįams tarti, tuojau kils klau
simas, kaip čia geriau buti^ su
konstruoti * portatyvius (lengvai
nešiojamus) “kalbos harmoniu-* 
mus” ųebyliąms. O dar po te 
eis inasipė jų gamyba. Kad 
dirbtinės kalbos aparatas imtų 
veikti, gąną bųą bamhąryje ar 
kur kitųp įjpngįi jį štepseliu į 
paprastąjį efęk|ros §yįe§ps tink, 
lą. Mami,o§iQS radip bangų sro
vės, kurios dabar visur ir visa
da skrieją erdvėje, ipątytį, Įeįs 
kalbamąjį aparatą > vartoti ir 
|au|<e.

Ateitis parodys, kuo ba’£s’ 
kaip susiformuos ir kaip įku- 
nės šit? nppąprąsto su^ąyiėji- 
uk vertas musų dieny bu r .inin- 
kč.s fizikos kūdikis, įas ^nip- 
gaus gepįjaus laimėjimas. 0 tp-; 
ji burtininke fizika pertvarko^ 
ir naujai rikiuoja jnokslą, o 
kąrbi su pipksju įr vi«ą žmopį-

J. G—dis 
(GALAS)
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BUBTAI IH KELIUIJA
Tąų^ reĮi^jjų feĮt^iįpjp su- 

tipj<ąmę keistą įr įįj^ą 
staiga iškylančią iš miąlps ir 
pasiskelbiančią tarpininkų tįąpp. 
žemės ir dangaus, tarp žmPgaųs 
ir stabo arbą pievo: tai •— bur
tininkas, arba žynys. Tos bM* 
sįpsips būtybes veikimą yįsųp- 
pąąt apspinta ęę^ąmfįškos. jė-| 
gos. Ji neva gėbyąųją sp dvasių-! 
mis, verčią kalbėti stabus, nu-j 
lemi^ žmonėms amžiną palai-! 
jpinjmą apbą ajnžiųą prakeiki- 
mą, iągąjvają pąįpląusių cerę- 
monįjų bąįsių ir jupkįngų.

Pirmykščio burtininko vaiz-; 
dą duąda Gerberįąs Spenserai?. 
Pirmykštis pĮpogūs tįkęjo, kati 
gyvos būtybės kiine gąli’ąpsigy-, 
vęnti įpirusiojo siela. Vį^osę 
žmogių ligose įžiūrima piktų, 
dyąsių įtaka, apsigyyepųsių li
gonies kūne. Jeigu dvasią/ Jai-! 
kinai apsigyvenusį žijįogąųs kū
ne, ypa antgamtines galybės, tad 
įr pąt§aį kųpas įgys nepapras
tų ypątybių, — pąvyzdžiųi, m.Q- 
kės įspėtį ateitį, J?e|s.t| mųsų 
ląįfcuį, dovanpti gyvybę ąrba

IRT?-SM-WT

....n. I! ..I'l JE!1 I ..... ■ L. ..J ............................  '
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBQ IR JSYEJKATA- JS«|YK 
GERIAUSIA IR STIP- GTnR’tJ’PI 
RIAUSIA ŠIŲ DIENŲ D A

LINK-BELT, Visiškai Automatiška

SLEGAITIS
STOKER SALES

PINĘAPPLE

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

Žmogus, kuris įsivaizduoja, 
kad jis tokius stebuklus gali 
daryti, .tainpa pagąrbos objek
tų, privaro bąimės ip įgyją yal- 
(įžips. Jis irpa yięšpątąuti savų-1 

i jų tarpe, į jį prądeįą kreiptis su; 
nusižeminimu ir maįdayimąįs, 
kąd jis sayp slaptingą galią pa
naudotu artimui išgelbėti bei jc^ 
reikalams patenkinti. Kadangi! 
mano, jog piktoji dvasia (vėl-: 
nias) gali būti išvaryta įš žmp- 
gaus kūno, į kurį ji įėjo, tad, 
pareiga daryti tą4stebuklą ten
ka dvasiniam vadui, ir jis s,tęn-; 
giasi įvykdyti tatai burinio ke
liu, kaip tatai yra daloma visų, 
tikybų dvasininkų.

Iš tokių vaizduotės padarų irį 
gimsta magija, tj y. melagin
gas mokslas, neva žinąs prįę- 
iponių, kurių pagalbą galimą 
nugalėti' aukštesnes, geras jf 
piktas dvasias ir bųrinip kebU; 
padaryti jas palankesnes. Mągi-- 
ją, arba burtai, klestėjo ne tiki 
ląukinėsp tąutpse, bpt ir Jpaltų-! 
pjpgiąusio^.ę senpyčs tąųtose:' 
egiptėnuose, induose, pprsųo^g,; 
asįriepiuose, izraelituose. Ji iš-i

. < I ' <

kyla kiek kįtokiu pavidalu iri 
naujosiose religijpsę, kaip ąntąi 
krikščiąnybęj.

Kadangi pirmykštis žmogus, 
kąįp jau anksčiau minėta, ma
ne, kad ligą SJUJ^ią piktoji dva
sia, įsibrovusi į žmogaus kūną, 
— bprtminkąs (Žynys) bail(1° 
tą piktąją (Jvąsią išvyti #aų|<s- 
mąis, klaikiu staugimu, baisiais 
veido kraipymais bei balsu kal
bama ipąlįą. Nfirib1 dva
sią dažnai pats ligonies kūpąs 
žiauriai kankįnąmąs.

Sųipatrps sąJoą gyyepįęįąi 
vartoją šitokį gydymo bueją: IL 

gylęfo kpria pade
ga, tikėdami, kad tuo budu vėl- 
pįas bus jirįyęrstąj? įšj?pp.ųkti' 
Labai dažnai ligonį verčia ger
ti visokiu nešvarių skystiįny; 
Okapagąp’o pąiderpĮ,ės? įųrtinių- 
kas išvaro piktąją dvasią iš li- 
gepigS kpn.9, puišdąmąs kur
čiomis per ligppies pilvą. Ke- 
lįąptęjas Gpreras pasakoja, kad 
indėnai KumaYe tuo tikslu kru
vinai muša ligonį ir virve suk
dami brangtą smaugia jam ger
klę, kad jis galėtų išvemti dva
sią iš §ąyp vidurių. ,

Lapsęjg, pasak Bųrpe, yisy li
gų, lepgvų ir sunkių, atsiradi
mas aiškinama pykčiu kažko
kios
rai įsitikinę, kad ligą yra piktų 
kerėjimu Padarinys; tųirįŲiihko 
pareiga atrasti kaltininką ir nu- 
lOty ii. tyki
na, kftd, kafrų išmanymu, ligos 
gaunamos trejopu keliu: prie
šui užkerojus, supyks 
kioms būtybėms, '
upių gelmėse, ir piktoms dviv 
sioms veikiant. Lebbokas iške* 
lia eilę burtininkų inedicinos

prieippųių. Norėdami išgydyti 
ligą, jie čiulpia ligotą kunu da
lį, paskum išspiauna į atskirą! 
skylę kartu su seilėmis ir pik-! 
tąją dvasią, ir seiles stropiai už
kaba žemėmis. Teiloro žodžiais, 
daugumas indėnų tiki, kad į Ik 
gopies huną Įsimetą piktoji dva- 
ąįą, — ir bprtinipkąs griebusi 
visų ketėjimų ir priemonių jai 
išvyti, pa j okai, kaip ir dauge
lis kilų austraiiečiųy gimipių, 
piąpo, kąd {vąirųs\ demonai — 
piktosios dvasios — pashptem 
įsi^kverbią į Jigonies (<uuą 1 i? 
sukelia ligą.

Pirmykštės tautos tikį, tąrp 
kitko, dąr tuo, kad panaikinus 
<|ąiętą? priklausantį kuriam 
Žmogui, jį ištįnką sunkus ken- 
įąjimąj. Taip antai kai kuriose 
gijųinė^e viešpatauja įsitikini' 
mas, kad burtininkas gali pra
žudyti ką norėdamas, jei jis ko
kioj slaptoj vietoj sudegins jo; 
plaukų pluoštelį, jo nagus ir t.t. 
Kiti įsitikinę tuo, kad burtinin
kas gali įskiepyti ligą savo prie
šui pasidirbęs jo medinį atvaiz
dą Ir įpylęs į išgręžtą širdį sky
lę ypatingų miltelių, pagamin
tų iš mirusiųjų žmonių kaulų.

Australijoj burtininkai nau
dojasi neaprėžta valdžia. Dau
gelis vietinių padermių mano, 
kad burtininkai turi nepapras
tą daiktą valdyti, kurį rasti ve'-: 
tųi bandė viduramžių alchimi- 
kai, būtent, filosofinį akmeni. 
Čia išplitusi nuomonė, kad bur
tininkų pilve yra stebuklingas 
filosofinis akmuo arba kaulas, 
kurio trupinėlių jie paslaptom 
įleidžia į sarginamo žmogaus i 
kųną. Todėl įj; gydymas tos li
gos pareina nuo pąšąlinimo tų] 
trupinėlių.

Hiperborėnąi ^įtikinę, kad; 
burtininkas, gą.li sukelti, kaip 
tinkamas, blogą farba. gerą orą., 
kad jis —.pusiau vyras, pusiau 
moteris, kad jis, be jokios sau 
žalos, gali išlupti savo akį ir su-; 
valgyti ją arba, be jokio sužei-i 
dimo, įsmeigti,peilį į savo kru
tinę arba paleisti kulką į galvą.

Gimipei apsąugoti nuo per
daug didelio prieauglio giminės! 
Nątka (Šiaurinės Amerikos in-. 
dėnąi) gyyęptojąjns pųrtinią-! 
kas įšdąlįna tam tikrus m ii tą
sius, pągąhimtus įš žmPg.ąųs 
spiegepų. Derlingam 
k.eĮtį bąkųąnų šąliej? 
kas išeina gyvępti į 
pąs gyvates ir Jiptus. Tyrinėto
jo Bąstiano žpdžiąis, kad paga
lėtų audras tildyti šiaųrės-vą-

evahgelijose, 22 priklauso pana
šioms gydymo priemonėms. 
Ęrįst(ų§, spiovęsų ligonies akis, 
grąžiną jawr^jiR$
VIII), it tie jo stebuklai mAža' 
kuo skiriasi nuo tų, kuriuos da
rė .sęnovės burtmipkąi, Pąvyz-: 
džiui: “Vakarui atėjus, jam at-j 
vedė velniį ąpsėstų dąugybę,—’ 
ir jis išvarė dvasias ir išgydę 
juos”. (Mą|p YJJĮ). Jiems išė
jus atvedė jam ir nebylį, velnio; 
apsėstą. Velnią jšvarius neby-į 
lys pradėjo kalbėti (Mato IX).i 
“Ir jis laikė pamokslus visose’ 
Galilėjos bažnyčiose ir išvari-’ 
nėjo velninę” ląvarinėdamas 
velnįus Ęristųą leidžią jiems! 
kartais įsimesti į kiaules (Mąto! 
VIII 28 32).

Katalikų Bažnyčia ir ląįkįėsi' 
tos dogmos, kad velniui yrą ne-, 
paprastos galybės, gali užkerėti 
bei apsėsti žniogų. Viduram
žiais tikėjo, kad velnias gali fą- 
virsti įvairiomis gyvomis būty
bėmis, pav., ožių, patinu ir t.t., 
ir pcpTežiąi savo bullomįs apie 
velnius (pov., Vox ip Rainą 
1233 melų.) padėjo tokiam ti
kėjimui įsigalėti. Sergantieji; 
pamišimų, nuoniarų ir kitomis 
ligomis buvo laikomi velnių ap-

sestais. Raganų teisimas ir kan
kinimas viduramžiais duoda 
mųfps galybes pą vyzdžių, kad 
į’oįjos Jiąos Uovp gydomos ajįt 
laužo. Katalikų Bažnyčios dva
sininkai tais laikais mokė, kad 
raganos gali ųžųiųšti nekrikšty
tus vaikus, lakioti su velniai# 
po orą, sukeli ąu^rą? |r. tt. Įią- 
talikų Bažnyčios nibksle randa
me ip dabąr nurodymų, kaip 
velniai turi būti varomi malda, 
smilkalais ir švęstu vandenių. 
Tamsiuose ir atsilikusiuose kr&t- 
štųpse, kaip kad Ispąnijpj Ir 
Italijpj, ir dabar kartais atsitin
ką velnių varymų, kurie kar
tais baigiasi [žmonių nusikalti' 
įpu. Taigi katalikybe taip pdt 
kaip ir žycįų tikėjimas buvo su
daliusi . tikrą sistemą, tuo budU 
dar labiau išplėsdama Įaukipių 
žrpopių nesveiką ir išsigimusią 
vaizduotę. .j

Iš A. Yilla parašė
Tom. KaruŠ-Biėla

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MPTUAE liqųor 

f co.—WHOLESALE
4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGĘPORT ROOFING AND 
SHEET METĄL CO.

3216 S. Halsted StVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
■'■!■■ ■■■■■! I II ;■ I I ■' 1 !■ i I

kažko- 
j.' Kaf-

Vardas ir pavardė

Adresas

Mietas ų- vajfrttfą L...

Nq. 2891—Susiuvinėtas iš šmočiukų lovos užklodas
' • ’ * *\ * v ■ 1 • » '• *

NAUJIENOS NJSĘDLgę|tAFT P£PT., No. 2891'
1739 So. halsted SI., įhlcago, Iii. . «

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti rąap Pąvyędį

ms

lietui sū- 
burtinin- 
dy kurną s,

ri būti išvemtas iš banginio yi- 
durių. P’Orbįpįji sąfco, kad te- 
iiykšeįąi laul$įpjąį laįkp verįą 
burtininko vąrdo tik tą? kuriam 
pą,vybo įšsigęlbėli iŠ nagų jagu
aro — žvėries, tiirįpčio, lauki
nių puopione, dieviškų y.patų-

Bųrtiniųkąi visur laikpiųi ne
paprastais žmonėmis. Persijoj 
bųrtįninbųs visados vadino “ga
lingaisiais” ir “narsiaisiais” — 
ir, visų nuomone, tiktai^ jų, at
našavimai ir maldos dievui pa
tinka. žydai vadino Salamoną 
ne tik “viso pąsalio karaliumi”, 
bet ir “valdančiu visus šėtonus 
bei pikfas dvasias, galinčiu išr 
vyt juos įš žmogaus ąr gyvulio 
kbųo? taip pat įvaryti juos ki
tiems”. Bet ypač Mozė burtais 
Prašoko įsąvo prąnoįėjus — 
egiptėnus ir perąus. Jei tikėsi
me Biblijos pasakonfis, tai jis 
galėjo''payersli lazdą gyvate, 
vandenį —r krauju, lazdos su- 
davijup itekinU iš uolos vande
nį, t. y. pavartoti tą patį būdą, 
ku0ųp jįafrų bųrtiĮpnki.S mo
kėjo *sukelti lietų sausmečiu.

Laųkipių tikėjiinąs mažą kuo 
skiriasi nųp krikščio
nių religinių nesąmonių. Evan- 
gęlikąi ĮyąįrįošP ligose' įžįųri 
piktųjų dvasių — šėtonu įtaką, 
Ir lęrįstuiji Jcę^jjįpe 
jas. Iš 38 stebuklų, i

.......... 1 .į.'Mih.i.
GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai "Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti 1 tas Krautuves, 
kąrips Skelbiasi Nsąjięąps^.

PIRKIT SU PASltlKftJIMU 

rALLIED^ 
Liimber Co. 
X LUMBER, MILLWORK 

Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE 
, Tel. LAWNDALE 2630

Insųliuokite savo namus patogumui 
mos rpetu. Apsaugokite nuo šiurpių 
rųgs vėjų ir sutaupykite ant kųrp bilos. 

. Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukitę 
mu:ų apskaičiavimo jūsų namui. 'S

-■ -1 .. i i i t .i .i . i m i ................ - . ........- --r -

PARUOŠKITE SAVO
NAMA ŽIEMAI

----------------- -—r

ŽIEMINIAI EANGAI 
IR DUOS

Geros kokybės durys ir langai su £eru, 
skaisčiu stiklu. Pagerina ųąmo išvąizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojaąye jūsų namų permo- 
deliavimą įr statymą. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI D YKAI — LIETU VIS Sp^MĄNĄS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS^~GeneraIis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

zie-
žie-

I

V . .į įįį ’ w
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VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

' M0VING
Perkrauštom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

Soph

CONRAD
LOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyv/ood 
šviesomis. D a r b as

I garantuotas.
420 W. fi3rd St. 

Tek E$Q. 5883-5840

TąUpykjįę dapar, kad, bedarbei už- • < V J ; ' » ■
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje ištaigoje, kaip UNIVERSĄL 
SAVINGS aųd LOAN ASSOCIATION.

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

PRAŲĖĘ TAUPYTI 
ŠIANDIE

arcus
RYTINĖ RAPIO 

VALANDA
—1$ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziku. ir kitus įdomius 

narnėsimus.

aprašytų

Ateičiai Užtikrinti!

INSURED

Čia Jūsų indėliai NE§Ą 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washinglon, D. G.

DK OF PRITEMS

i®

Universal Savings
*■ . k • ' > . ' *"*

AND LOAN ASSOCIATION
1739 SO. HALSTED STREET

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!
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CIO Pikietuos
Didžiąją Gary 
Plieno Dirbtuve

CIO Atšaukė
International , ■ >. s
Harvester Streiką

CIO Apeliuos Jono 
Semetulskio, ( 
Kitų Bausmes

“KAMAJEL1U JUOZELIS”—ŠĮVAKAR JAM 
DEGS 60 ŽVAKUČIŲ ANT GIMTADIENIO 

PYRAGO
Atšaukė Jolieto Streiką

GARY, Ind.
šįryt CIO plieno unija pradės 
pikietuoti didžiausią pasaulyj 
plieno dirbtuvę — Carnegie-Illi- 
nois, Gary mieste.

Pirmesni bandymai pikietuo
ti tos firmos skardos dirbtuvę 
ir liejyklą South Chicagoj pri- 

streikų 
tikslas 

• darbi- 
unijai, 
didžia- 

i.

5-tą valandą

vedė prie kelių trumpų ; 
ir darbo trugdymų. Jų 
yra stabdyti nuo darbo 
ninkus, nepriklausančius 
CIO nori suorganizuoti 
sias plieno įmones 100#

Kolektuos Ir Duokles
Pikietininkai taipgi kolektuos 

duokles iš užsilikusių narių.
CIO unijos paskelbtas strei

kas Carnegie-IUinois coke dirb
tuvėje, Joliete, buvo atšauktas 
po 24 valandų.

Valdžia Spręs Ginčą
SPRINGFIELD, Ohio. — Val

džios ginklų tarybai prašant, 
darbininkai nutarė grįžti į dar< 
bą ir CIO Auto unija atšaukė 
streiką International Harvester 
trokų dirbtuvėje. Darbininkai 
streikavo tris savaites laiko.

Ginčą išspręs valdžios Media- 
tion Board streikams 
ginklų pramonėse.

Kitų Nepalietė

Šis streikas nepalietė kitų In
ternational Harvester dirbtuvių, 
Chicagoj, apylinkėse ir Mihvau- 
kėje.

taikyti

Rado Du Lavonus
Laive

Sustreikavo Maisto
Sandėlių
Darbininkai

PENTWATER, Mich. — Na
rai užtiko du lavonus Kanados 
prekiniam laive, “Anna C; 
Minch”, kuris netoliese nusken
do Michigan ežere, pereitų 
tų pabaigoje.

me-

ST. LOUIS, Mo. — I streik j 
išėjo 415 darbininkų trijuose 
dideliuose maisto sandėliuose, 
kuriuose yra apie 50 mil. svarų 
vištų, mėsos, vaisių, kiaušinių, 
etc. Jie reikalauja didesnių al
gų- '

Gaisras Brighton 
Parke

Nuo sugedusio •. kerosininio 
pečiaus buvo užsidegusi reziden
cija adresu 4413 S. Bacramėnto 
avenue. Gyvena ten J. Macitko 
ir šeimyna. Nuostoliai nedideli.

laidotuvių direktorius

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

1605-Ū7 So. Hermitage Avė. 
IU7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE vynai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILŲ 4 ALTIMIERUIk’, 11 3

Laidotuvių Direktoriai

Eina Į Indiana Aukššiausį 
Teismą

iNDiAnAPOLIS, ind. —CIO 
Ūkio mašinų’ unija skelbia, kad 
paduos apeliaciją Indianos aukš
čiausiam teismui; prašydama 
panaikinti $100 pinigines ir 60 
dienų kalėjimo bausmes, kurias 
Randolph apskričio teismas pa-r 
skyrė chicagiečiui Jonui Šerne- 
tulskiui ir kitiems CIO na
riams.

Tas teismas juos nubaudė uz 
tariamą “sukėlimą” riaušių prie 
Richmond, Ind., International 
Harvester dirbtuvių.

(žiūrėk pirmadienio “N”).

Chicagietis Žuvo 
Sprogime

KALAMAZOO, Mich. — Ne- 
išaiškintam sprogime buvo už
muštas 57 tnetų chicagietis ply
tų firmos agentas George E. 
Eastman. Policija suėmė kaman
tinėjimui kitą chicagietį, Ro- 
bert E. Gordon, su kuriuo East
man gyveno. Sprogimas 
jų bute.

Pūstis Aplanko

įvyko

Savo Simu - “A. P.’ 
Fotogr. Wash., D. C.

Tai Bent Pasivažinėjo!
Rapolas Puslis, užlaikantis 

alaus užeigą po antrašu 2553 
W. 69th St., \ besibaigiant wa- 
sarai ir gavęs ndŠ.savo '“gero
sios pusės” Mrs. Puslienės po
rą savaičių atostogų, nusitarė 
atlankyt savo sūnų Joną, kuris 
gyvena Washingtone, D. C., ir 
dirba Associated Press bendro
vėje už fotografą.

Lėktuvu
Na tai kad;jau biznierius ir 

■ dar važiuoja pas sūnų, užiman- 
, tį žymią vietą, tai negi važiuo
si “su dviračiu”. Tad, užsisako 
vistą orlaivyje. Na, kaip ten jis 
jautėsi, negi sakysis, bet po ke
turių valandų kelionės 
Dėdės Šamo sostinėje 
re.

jau ir 
atsidu-

Smarkus Apsukrus Jis Buvo Berniokas—
rą teko kai kam chicagie- 
Čiams ir Juozo mediniais 
samčiais pasižingeidauti.

Dvi Dukrelės.
A-Taip—Juozas atvykęs į 

meriką vistiek pasiliko lietu
viu — kad ir leido Suzanna 
į Chicagos Universitetą —kad 
ir antroji dukrelė Flora da-augimo

pusių bar lanko Harrison gimnazi- 
greit susipažino su ją—kad ir jau 34 metai, kai 

Nekartą jo nugariu-

Walter ir Salomėja 
Buchinskiai Švenčia 
30 Metų Sukaktuves

Rengia vaišes spalių 18
Walter ir Salomėjos Bu- 

chinskių 30 m. vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga jiems 
ruošiamas šaunnus poki’is šeš
tadienio vakare, spalių 18 d., 
jų pačių įstaigoj, 11853 South 
Michigan Avė.

Pokilis bus tikrai šaunus i.* 
įspūdingas: bus skanios vaišės 
ir visiems bus smagu šokti ir 
linksmintis prie labai geros 
muzikos.

Roselando Liet 
Moterų Kliubo 
Bankietas

Spalių. 18 d. (šeštadienį), 
7:30 vai. vak., Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė., Rose- 
lando Moterų kliubas rengia 
bankietą, su kalbomis ir įvairiu 
programų bei muzika šokiams. 
Bilietai 65c. asmeniui.

M. Slench.

Šįvakar Speciali Vy
rų Choro Repeticija

Visi Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro nariai yra prašomi su
sirinkti šį vakarą, 7:00-tą, spc- 
cialei repeticijai, W. Neffo sa
lėje, 2435 South Leavitt^street. 
Reikalas yra labai svarbus.

Amerikoj—vistiek Juozas Vi- 
niikentėjo. liukas tebėra rimtas lietuvis, 

kuris ne taip seniai apleido 
Kamajėlius, auksinę Ameriką 
užkariauti. Aukso, jis čia ne- 
perdaug rado; kiek jis jo su
krapštė —4 depresijoj ištiimp; 
bet kultūros bei idėjų auksas, 
kurį jis įvežė į Ameriką, ste
buklingai auga — ir užkrečia 
visus, kurie tik su Juozu pra
leidžia valandėlę.

buvo sveikas, gyvu-

• Spalių 15 d., 1881 m., gra
žiojoj Lietuvoj gniė iįgako- 
iis, ’^g( t onplaukis berniukas. 
Pranas ir Viktorija Viliai — 
Kamajėlių Viliai — susilaukė 
oirmagimio sūnaus. Vardą 
įam davė tvirtą, pilną reikš
mės—pakrikštijo jį 
Pranciškum.

Pilnus šposų buvo 
dienos -— paukšteliai 
viršūnėse 
Juozuku, 
kė nuo 
Juozukas
mp pilnas berniokas.

Bet neilgai jam teko žaisti. 
Stojo anksti į darbą. Darbi
ninko rolė teko jam lošti — 
piemuo— gaspadorius — ku
nigo kučeris. Ir tada pradėjo 
Juozą i vadinti Amerikon.

^Pirmoji Meilė'\
Kunigui tarnaudamas Juo

zas Vilis susipažino su Lietu
vos kultūra — istorija. Jis 
pirmas buvo su dėina — reta 
buvo dainelė, kurios jis neži
li jo. Svarbus jis buvo loši
muose. Neblogas irgi buvo jis 
su klumpakoju ir suktiniu. 
Tais metais susitiko ir jis. sa
vo •“nuolatinę meilę” —knygų 
ir laikraščių skaitymą.

Tad, galite suprasti kodėl 
rusiškoj Lietuvoj? nebebuvo 
Juozui vietos, kodėl jis drįso 
keliauti per Atl^ritiką, ir vis 
siekęs toliau į vakarus... iki 
jam Chicagoj užkliuvo koją. 
Trys metai prieš pirmąjį pa
saulinį karą Juozas. Vilis, įsi-

ną Bračiutę tapti jo gyvenimo 
drauge. -■ 4 L• t x

Daug Vargo Matė. ’
Daug . rūpesčiot perkentėjo

Juozas karo metu. Jo žmona

Kaip aš galiu tai žinoti? 
Lengvai galima suprasti — aš 
jo pirmagimė dukrelė ir su 
tais idealais užaugau, 
di man garbė uždegti 
kelių .ant gimtadienio

—Suzanna

Bus di- 
60 žva- 
pyrago

Viliutė.

T. M. Dr-jos Pik 
nikas Nusisekė

Davė $102 Pelno
Spalių 12-tą d. Lietuvių 

ditorijoj įvyko Teisybės Mylė
tojų Dr-tūs mėnesinis 'susirin
kimas.

Au-

P-nai Buchinskiai. jau per 30 
metų čia gyvena savo nuosava
me name, o dabar jie užlaiko 
ir taverno biznį. Labai gerai 
verčiasi. Nors jų apylinkėje ne
labai daug gyvena lietuviškų 
šeimynų, vienok ne tik jie, 
dar ir 
tuviai

Pp.

bet 
lie-iš apylinkių kolonijų 

pas juos apsilanko.
Turi 4 dukteris

Buchinskiai užaugino 
gražias dukreles: Alice

kiai širdingai visus kviečia at
silankyti ir jų šeimyniškame 
pokilyje su jų giminėmis ir

A

Helen, Bernice ir Irene. Jqs vi
sos yra baigę aukštąsias 
kyklas, o Alice su Helen lankė 
DePaul universitetą. Apart to, 
dar jos turi įsigiję amatų ir 
biznio patyrimą.

Walter ir Salomėja Buchins-

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

nio- Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

LIETUVIAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių^ Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street » 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir1 nuo 
7—9 Vai. vakaro ir pagal sutartį-

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Susirinkimas nebuvo perdaug 
skaitlingas ir greit užsibaigė. 
Tarp įvairių kitų reikalų Pik
niko komisija, kuri susidėjo iš 
J. Balčiūno ir J. Yushkewitz, 
išdavė raportą.

Pasirodė, kad piknikas, ku
ris įvyko Liberty Grove-spalių 
5-tą * d., buvo sėkmingas, nes 
pelno liko $102.30.

— Steponas Narkis, Kar.

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

išvyko į Lietuvą sveikatos at
gauti—bet susitiko karo lai
vus ir baimės pilnas dienas. 
Bet laikas viską sugrąžina. 
Juozo šeimynėlė vėl suvieny
ta—Juozas entuziastiškai ju
da darbininkų veikime. Strei
kų teroras—bedarbė—^eri lai
kai—tai tik epizodai, kuriuos 
Jjuozas Vilis pergyveno. '/Jie 
tik giliau pertikrino jo įsitiki
nimą darbininkų laimės ide
alu.

Tuo tarpu Juozas išsimoki
no naują amatą — pradėjo 
Wester(i Electric “pentuoti” 
ir išdirbo eksperto vardą. Tai

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartįDr. F. Pulsuoki Le Van 

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

Ofiso Tel. HFMlncF 5524 
Rez. Tel HEMlock 1643 

Emprgencv: MIDwav 0001

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

VAI. : 1 iki 3 .nopfet. 6 iki 8 vakaro 
I 2408 West 63rd St.

Sunui, suprantama 
tėvo 'vizitas labai patiko, todėl 
pavaišinęs jį porą dienelių ir iš- 
rodęš sostinės įdomesnes vieta/, 
dar nepasitenkino.

Važiuoja New Yorkan
Sekančią dieną sūnūs su sa

vo puošniu automobilium 
vežė tėvą į New Yorką, 
sunui Jonui Pūslini irgi 
pažįstamas.
' Namo

toksai

dienų

1

d ioda

misi- 
kuris 
gerai

A.A.SLAKIS ,
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

. HIIBHHI
K-A t.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS* 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pa^al sutartį.

YARds 1138
YARds 1139

NARIAI

Cicero

Phone CANal 2515
Tel. PDlIman 127»

3319 Lituanica Avenue

3307 Lituanica Avenue

4348 S. California Avenue

3354 So. Halsted Street

TURIME

Phone YARds 07811646 West 46th Streei

6812 So. Westem Avė.

Ambulance
Patarnavi

Chicagos

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

L J. ZOLP

mas Dieną
ir Nakti

KOPLYČIAS 
• , VISOSE MIESTO 

DALYSE

amatų— jis medinį namą 
South Chicagoj pastatė Jo tė
velis Lietuvoj buvo miklus 
medžio išdirbėjus; per Ghica- 
gos Lietuvių Draugijos baza-
-......................—*—- , ...u—   _

S. P. MAŽEIKA

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
Telefonas YARDS 1419.

710 Wėst 18th St,

Abu Pusliai, po kelių 
viešėj in)o New Yorke, pagaliau s 
grįžta į Chicago. Pakeliui dar 
aplanko Pittsburghą ir prisižiū
rėję įvairių įdomybių, senis Pus
lis užbaigė savo atostogas, o su

muš, parvežęs tėvą, ta pačia 
proga atlankė savo brangią ma
mytę. *

“Chicagoj Geriausia”

Pasikalbėjus su R. Pusliu, 
gauni įspūdį, kad darbininkams 
patogiausia vieta gyventi Chi
cagoj, nes uždarbiai palyginus 
su rytiniais miestais Chicagoj 
esą dideshi, o pragyvenimas 
bendrai palyginus, pigesnis.

— J. Tatulis-

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, 
ęreivos 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 pouiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswlck 0597

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

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

» šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' ir Akinius Pritaiko. 
; 3343 SO. HALSTED ST.

8

KITATAUČIAI

DR. STRIKOI/IS 
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas IMS SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas \jr Laboratorija
1031 W. IRth St., netnH Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĘST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
3

DR. C. Z. VFZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

-Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Te;. CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2671

DR. KARI NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDU KRAUTUVE 
3409 S. Halsted Street 

PHONE YARds 3089

DR. BRUNO J. 
ZUBRTCK’AS 

gydytojas tr ohtrttrgas 
NAUJOJE VIETOJE

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

niais pagal susitarime. 
Telefonas HEMIook 7899 1 
Namų teL REPubllc 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994 *•
Dr. Kphn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 ik! 8 vai. Ned. nuo 10 Ik! 12.
Rez. Telephone KENwood 4309
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Suvalkiečių Chorų Pįriųą Praktiką Sų Jįąu-. 
ja Mokytoja, Be Maskvos Agentų

Pirmas susipažinimas
Pasiprą^ik^ę ląiĮfO

visi, kaip. ippkytPfr t?>.P Jr ęV?’ 
ristai, su dideliu Ų^lęmimii $i|- 

I sipažino vieni su kitais, ąvęjkb
Gage Park svetainėj' nosi vieni kitus, ^reikšdami pa

siilgimą pą ya^ąr.os atostogų. 
Musų mokytoja Salomiutė ypa-

Praeitą penktadienį, spalių 
10 d., Suvalkiečių choras tupė
jo st^vo pirmą praktiką, bet ųe 
Gage Parke, q Brighton Pąrkę 
pąs p.p. Kąvąliauskųs.

Mat,
kas ten atsitiko su elektra ir

• » t \ I
negalima buvo greitu laiku

J NAUJIENOS,; CMeago,. UI.,
Nei Lieląi^s Nepaisė

Greitai ' davė žinią ir savo su - 
jim ątYa^Įvofi
su savo jauna šeimynėle. ’‘Ne- 
žiurirjt įjefus šliąų^ė^isą 
dieną ir naktį,4 privažiavo ilgos 
eilės automobilių prie Karoblių 
namų ir nąujienietį Praną Ka- 
roblį sveikino jo vardo diena 
ir linkėjo daug laimės.

•y i

• 1 Armijoj
* * * \

Tik sunūs Addįs neturėjo 
progos dalyvauti savo tėvelio 
vardadienio puotoje, nes apie 
•trys‘savaitės kaip yra išvykęs 
į kariuomenę.

Kar. Kaimynėlis.

•1'5

Prisipažino žudyme Happy
Birthday!

“Naujienų” linotipistai, pres- 
rnonaš i? Visį kiti ‘‘šąpO^’- dar
bininkai, kartų su redakcija, 
linki visko geriausio spąyįs|uvėš 
formanuį, o liup&kįu ęį^ilinin-’ 
kųį — laikui J. §i.leikiuį.‘'

šiandien ’j p gimtadienis.

CLASSIFIED ADS

PATYRUSĮ ' ’ SLAUGA, ’ ’ turinti 
kūdikį, gyventi ligoninėje. $35 it 
užlaikymas. 2901 Ellis Avė. Pre- 
mature Station, Michaęl Reesę 
Hospital, CALumet 5540. .

REAfc- ESTATE FOB SALE

gauti šviesų. Net ir į svetainę tingai sveikino ir džiaugsmin- 
neįleido. Ir mųsy dainininkams gai susitiko po dvylikos metų
teko gerokai pastovėti ąnt gat
vės, kol pribuvo A. Valakas ir 
Miliūnas ir net po kelis kartus 
vežė puo 55 ir Węstery į 
Brighton Parką. P-ią Kava
liauskas net nusigando, manę, 
kad tik keli tie suvalkiečiai dai
nininkai, o čia buvo visai gerą < 
choras. • 4'# Uv

pertraukos su kai kuriom iš se
nojo Northsaidės Pirmyn cho
ro dainininkėm, ypatingai p-ri 
K. RypkeyiČienė ir 0. Viliene. 
Gerbiama Šalomiuiė išreiškė

Jr HariĮiietii i’firk 
Nm Savininkai

M

PETKAS JJĄiyAUSKASi 
Gyv. 3150 So; Haįsfed St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 14 d. 10:50 vai. rytb, 
1941 m. sulaukęs pusės arhž., 
gimęs Telšių apskr., Šatų 
para.p., Vabalių kaime.

Amęrikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, po tėvais 
Kalinauskaitę, dukterį Kazi
mierą ir žentą Henry Schultz, 
2 sūnūs Louis ir Philip, se
serį Jennie ir švogerį Pran
ciškų Rambautus ir jų šei
mą, pusseserę Jėvą Mineikie
nę'ir jos šeimą ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko mo
tiną Jėvą. 2 seseris, Barborą 
ir Jėvą Žvaginienę, ir kitas 
gimines.

Kūnas bus pašarvotas 3 v. 
popiet A. M. Phillips ko.pl., 
3307 S. Lituanica Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spa
lio 18 d., ‘ “ 
lyčios į 

I bažnyčią, 
dulingos

• nio sielą, 
dėtas į«i Šv. Kazimiero • kapi- 

l nes.
Visi a. a. Petro Zanausko 

giminės, draugai ir .pažįsta- 
Į mi esat nuoširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse ir 
r suteikti jam paskutinį patar

navimą "ir atsisveikinimą.
Nubudę liekamb:' Moteris. 

Duktė, Rentas, Sūnus’, ' švo- 
geriai ir Giminės.

Laid. Dirčkt.'‘A. M. Phil
lips,- Tel. YARDS 4908.

šiam chorui, užtai kad ir ji yra 
suvalkietė. 'Nors ji pati Ameri
koj gimus augus, bet jos metu- 
tė \yra tikra suvalkietė net iš, 
pats Kapsijos.
Ir Ne Suvalkiečiai Priimami.

4 * . ♦ ’ r i « t . •

Ateinančiam penktadieniui 
kviečiu visus iš visur suvalkie
čius ir ne suvalkiečius dainuot 
pas mus- Visi gali priklausyti 
prje choro, aukštaičiai ir že
maičiai, mes visus su dideliu 
malonumu priimsime.

si kartą drįstu kviesti, nes 
neatro(ję> kąd tųi’įesiin daugiau 
rietenų su tais raudonais “rus- 
kiais”. Aš manau, jie visi iš Su
valkiečių choro išvažiavo į Le
ningradą savo apaštalui Stali-

8:30 v. ryto iš kop- 
Šv. Jurgio parap. 
kurioje atsibus ge- 

pamaldos už velio- 
o iš ten bus nuly-*

M

L 0 V EIKISL U f IbliąlU Visas'Pasaulio
. ...... . - ■į 1 ■ ' tmik; "' 

KVIETKLNĮNKAS-
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. 
3316 SO. HAt'STteD ST. 
” z Tel. YARŲS 7308

rengia savo metinį purenginią 
šąusio 11

MARQUETTE PARK.—Mar
ąuette Parko Naiųų Savininką I 
mėnesinis susirinkimas įyyko 
yų^s. 25. Narių atsilankė yidiij- 
tiiys skaičius, bet y įsi buvo ge
ram upe ir, diskųsąvo kasdieųį- 
niūs reikalus.

gal čia pradės organizuoti kokį 
naują D. D. ar “double p. p.”

“Vien Malonumas’’.
Aš ir nuo sayęs jięms palin

kėsiu laimingos naujos “orga
nizacijos”. O, pas mus Suval
kiečius pasiliko vienus malonu
mas — susitiksime vTieni kitus

. . . ' ' ’ 1 '<(•.> r « -Įkaipo lietuviai ir linksmai pra
leisime laiką pąsitįąinuodanii. 
Lik i pąsįinatyino. Onutę

Vykdomasis Komitetas pa
šildė nupirkti vieną Suvienytų 
Valstijų apsjgynirno boną. Su- 
sįrinkiiųąs tai pilnai užgynė 
pąskyrč $75 taną tikslui.

Parengimas x
< . i • X

Toliau, rengimo komisija ] 
skelbė dieną, kurioje 
įvykti musų organizacijos me
tinis parengimas su programė
lių ir šokiais, būtent, sausio' 
11 d. Marąuette Park parapijos 
svetainėje, kuri randasi prie 
6812 S. Washtenaw avė.

----------- NAUJIENŲ .ĄCMĖ$biephoto
Toni Q. Penųey, 32 m., 

buvęs kalinys, pas ir aso iš
pažintį, kad jis nužudė gar
siąją golfininkę hjaripn 
Miley ir jos motiną prieš 
porą savaičių Le^iųgton,

ir

pa
turės

Repeticijos Kas Ketvirtadienį
Nutarta pasamdyti akordeo

nistą šokiams kas ketvirtadie
nį po pamokų.

Jaunuomenė norint stoti į šį 
chorą yra prašoma atsilaikyti 
į pamokas kas. ketvirtadięni.i^

Lucille'. S. Pagis', -tAšL J
t * . r ' ’ * *

Lik i pasimatymo.

“13” Gal Kam 
Neląiiųįngą, Ęęt Ne 
Pranui Karofeliui

Kviečia į mitingus
Varde vąlęlyboš'įv visų narių 

esate kviečiami visi musų apy
linkės namų savininkai lanky
tis musų susirinkimuose, kurie 
įvyksta kaš paskutinį ^kdtvirta- 
diėnį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas bus spalių 
23 d. 8 vai. vakare. Kuo dau
giau narių lankysis į musų siį- 
širinkimus, tuo daugiau mes 
galėsim nuveikti savo labui.

John Butkus, koresp.

■.............. i 1 . . ■ 1........ 1 '.! I

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallące St.; Stanislovas Ku^ 
nevičius—nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avę.; Juo
zapas Balčiūnas--iždininkas, 3200 
So:* Lowe Ąve.; Waltęr Dįulevi- 
čius—kbritr. ' rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—ižd0 glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union ‘Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 3.3rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:3Q ;yai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VĄLP.YBA 1941 METAMS: Pirmi- 

■ niąkas—Steponas Narkis, 4353 S.
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. Čeplinskas, 
3329 So. Lituanięa avė.; Ųut. rašt. 
—Julia Peęraitiėriė,' 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.-----Leonas Genio-
tis; 4905 So: Kohiihšky avė.'; 
Jžd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.;~Ižd. pagelb; __
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Ave.‘ Susirinkimai ' atsį- 
buna kas trečią trečiadienį, Hoį- 
lywood Inn ‘ syet., 2417 ' W. 43ra 
Street.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchutnas—pirm., 3200 South 
Lowė ayę.; P. P, Kiliš,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe ' avė.; J. 
Racbunas-^- Iždininkas, 3137, So. 
Halsted s.t.; Zig. Grigonis >—• 

' Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis— Korespondentas; L. Jucius
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnęsio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S’ Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

------------- ■ m- ..... t ' :— .. :

- Ona Ja-

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virimui. $10, gyventi vietoj, savas 
kambarys.' Suaugę.' Indėpendencė 
4078. 5644 N. Christiaria/‘

PATYRUSIOS FĘEDERS, fold- 
ers, preso operuotojos. "Pastovus 
darbui, aukščiausių ratų mokestis; 
Kreipkitės prisiruošusios darbui. 
140 E. Waltori. Mr. Kay.

PERKAM, parduodam Ir mainom 
namus,* lotus, farmas ir biznius. 
Tukime Iflldelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL, ĄI SMITU & CO.

RĘAD EŠTA'fE ’ LOANS— 
INSURANCE ' ' ”

4631 S. Ashland. Avė.
Tel. YARDS 1001*

Skąitlinę Ir Dįepą. Ilgai Atmins, 
Ypač Jo Onytė

BRIGHTON PARK. — Ana 
šeštadienį (sp. 
bino iš Garfield 
roblienei, 421? 
Avė., Brighton 
lienė ir drūčiai 
vakara

Keistučių Choras 
Statys Operetę 
“Lietuvaite”

Jau Sudie!

4 d.) paskam- 
Parko p'iai Ka- 
So. Wnshtcnaw 
Parke, jos bro 
pasokė, kad “šį.

13 ka seni ynų atvyk- 
if n? mus, vinčiavoti 

tavo Frąnkį Karoblįl” Oh boy, 
kad sucliubo darbščioji Ona 

mams.t Į ruo§tis tok j didelį būrį svečių 
C tinkamai" priimti .. ........ ......

4180, Archer Avenue.8 Prakaituoja nabagė, dirba su- 
Phone LĄFAYETTĘ 58,00 > n]n|<Iiq ąnąil„«pn.tn.uo, outuiuo.

11D D A LS
I I Ui lilkietams, Laidcrtff-
V 11 W vėms, Papuoši-

GĖLININKAS ir pavaišinti'

JONAS CHĘPĄITIS
(gyveno 2616 So. Montgomery Avc.)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 12 dieną 6:59 valandą 
vakaro 1941 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Ra- 
dviliškyj, šaulių apskr. Amerikoj išgyveno 28 metus.
--- Paliko ‘didetiamer -nutiuiĮtime mylimą moterį Antaniną, po 
tėvais Lukauskaitę, 2 seseris,' Elžbieta, švogefrj ZigĄią Gabrį ir 
jų šeimą (Waukegane) ir Oną ir Jos šeimyną (Baltimore, Md.l, 
tetą Veroniką ir dėdę Jūrg| Stumbriui (Wauke£ari), dėde .Ka
zimierą Chepaitį ir' šeimą Waukegdne, pusbrolį Antąną Chepai- 
t| ir šeimą ir daug kitų giminių ir draugų. Lietuvoje paliko se- 
serį Apoloniją Ir jos šeimyną. \

Priklausė prie Chicagos Liet. Draugijos, Ųhicagos Vyrų Cho; 
ro ir Lietuvių Kriaučių'Lokalo 269. Kūnas pašafvbtas randasi 
J. Llulevičiaus koplyčioje, 4348 S? Galifomia Avė. 1 •

Laidotuvės Įvyks ketvirtadienį, spalio 16'dieną, 1:30 vąb 
popiet iš koplyčios į Lietuviu Tautiškas" Kapinei.

Visi A A. Jono Čepaičiu giminės, draugai' ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse -ir su teikti" Jėm pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame: -

MOTERIS, SESERYS, ŠVOGERIAI, TETA, DĖDĖ$, 
P.VSBBOLIS ir. gmms

Laidotuvių Direktorius Jį. Liųlęvięius, I^ęį ŲĄ£ąyetįe 3572

Vasario 8, Chicagos Lietuvių 
AucUtorijoje

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Chorą§ laikė įnėnęsinį sjjsirin- 

!kimą pirmad., rūgs- %9 d., įloįly- 
>wodd Svetainėj.

^irminiųkavo A. Jakutis, nes 
.pirmininkas,, neątsi/ąųkę, o vice
pirmininkas pasivėlino.» i c . ,-j • 1 ‘ • f.'

Būrys Naujų Narių
Nąuji. nariai prjirnti į chorą 
a: Dan Plach, Helen Bitinas, 
itherine Paremskis, Josephinc 
causkas, Stella Stancikas, 
iggy Zakaras.
Biznio kom. raportavo, kad, 
lė yra paimta operetei. Cho- 
s rengiasi prie Ipšimo “Lietu- 
itės” ir perstatys ją yas. 8, 
42 m. Chricagos Lietuvių A.u/

BrightonP^rkc/Holly wood' 1 
I.i u ’; ULB J J'J U V '!

. Wc, . .

Rodos, tik kelios dięnęs, kąip 
'k-.garieęių klįųbo išyąžląvime 
tiestos minios Suvažiavusių sma
giai ir. draugi^ąi leido laiką 
ir dąlinosi '’šąVb pergyventais 
įspūdžiais. Tai buvo jų pasku
tinis rudens piknikas.

'.■ : ' . ’ ' i i . ‘.

Girioms r
Atsisveikinę sų žąįiuojąųčia 

i giruže, šiems 1941 metams, vi - 
isi svajojo ir durnojo kada tu- 
rėš progos sueiti ir vėl jaukioj 

; nuotaikoj praleisti keletą va- 
j ’andėliu. .•’ .v.

Štai, žagariėčių veikėjai su
vienytomis jėgomis jau ruošias 

i sukviesti visusdraugus į p. Ra
dauskų svetaine, 2417 W. 43rd 
;St., BrightoiiPark kolioųijoj, 
'šeštadieniui, -spalių 18 įlieną. 
‘Ten bus muzika, dąinos, dova
nos, svetingumas, skanių p.otro- 
vų vaišės ir’'gorimai. Puikiai 

t , / • , t , į ! • , • ■ t * ••*. 7 • | j
i bus mieli sveteliai traktuoja-
nn.

Žada Surjjrizų
Šį sykį komitetas su geromis 

gaspadįnėmis žada padaryti vi
siems atsilankiusiems į žagarie- 
čių parengimą įsurprizį.

Taigi, visi renkitės spalių 18, 
šeštadienį, pas jžagariečius.

' ir

Vėlyvi Modeliai
• f

Kaip Nauji
SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
194V NASH sedąn ...... ' $965.Q0
1941 PLYM'OUTH sedan $765.00

I194T DODGE sėdarf .7. $945.00 
<1941 DE'SOTO šėdšn .... $985.00 

1940 DĘ SOTO Club ’ "
coupe ..... $745.00

1940 WILLYS sėdau $465.00 
1940 PLYMOUTH sedan $585.00 

,1940 CHEVROLET sd: * 635.00 
1939 BUlCK sedan .. .. $565;QQ

150 Kitų Pasirinkimui.

' DE ŠOTO—PLYJlOETH
1143 Diversey

Chicagoš Draugijų, 
kliubų Valdybos 

1941 Metams
ASSOCIATION OF L IT H U A- 

NIAN PROPERTY - OWNERS 'OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA* 1941 
METAMS: ’ Tdhn 1 Bagbii pirm.,

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Ave.; S. Kunevičius — 
nut. raŠt., 3220 $. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rąŠt,, 3144 °So. 
Wallacę St.; B. Bąlsi^-^iždinįn- 
kąs, 5653 So. Throop St.; J. Mo- 
tįėjunas—-kute, 3400 South' 
Halstęd St.j^Lt Leudanskis--inar- 
Šalka, 3130 South TIalstecį <stį 
šiy' Dr^dgija , laiko susmuktais 
kas menesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., 'Chicagos Lietuvių 

. Auditorijoj/ 313$ ?d. Halstčd; jst;
. ........ ........ :—>r>,. .i.. . . .. .a:.,.•. ,----------------

BA "Juozapas "Rūtą

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui. Nereikia skal-‘ 
bti, "'savas kambarys, Smagus na
rna}. Suaugę. $1Q—$12. 7352 Con- 
štance. Midway p368.

HĖLP \VAiNTED-MAtę-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

VAIKINAI IR MERGINOS 
REIKALINGI.

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

TRIANGLE EMPLOYMENT 
AGĘNČY,"' ‘ ' 

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

' HELP VVANTEb—M4LŲ 
' Darbininkų Reikią

ir 
5 

iki 
su

REIKALINGAS ’ ŠIAUČIUS .prie 
senų batų taisymo. Atsišaukite 

4556 So. Paulina St.

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

TRIMERIAI PRIE VYRIŠKŲ 
custom paltų. Geras darbas. 308 
W. 'Dearborn. 3-čias aukštas.

Ligonių
FURNISHED ROOMS—TO KENT 
,. A .Kaiftbariai '

RENDA1 FURNIŠIUOTAŠ kam
barys su valgiu ar be valgio. 1010 
W. 69tK St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokal Pardavimui

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLŲBQ VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.-—F. Platkauskas, 4321 ’ S. 
Robkwell SU;: Vicę-pirm.—A. Vai- 

1>nanskas,.u4529 S. Cabfornia avė.;;
Nutar. rast.—M. Titiškis, 3638 S. 

lWaliacez št.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
■W. 63rd Pi.; OorganizatoriUs — 
B. Gulbinas, 4035 ’S. Maplewood 
avė., tel. Virginią 1998.; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30’ vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 

‘st., Chicago, III.
LITHUANIAN DE^OCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Flbyd 

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres.
6147 So. Washtenaw avė 
cording1' sec’y— Justin Tėrvidas -, 
5931 So. Albany avę.; Fjnance 
Šec’y—Jėhn Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A: Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. ' Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Bbard 
of Grięvances—J. Tarvidas, Ch.

’ Daivis, and Gust ‘ Ritter; Publi- 
ęity Committee — Ch. Daivis.

PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4 durų secĮan, 
Heater ir Seat covcrs. 3207-09 So. 
Halšted St. ’ VICtdry 1717. šaukite 
Wainorą. ?

J ■ BtasįNEisš bą^Ncfes'
A Biznio PfogOš

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

GROSERNĖ, DELICATESSEN. 
Elektrįkihiai fikčer.iai, pilnas st.ą- 
kas, 75 pėdų krautuvė, 4 gyveni
mui kambariai. Nebrangiai, 4605 
So. Paulina. 

* ■ 1

Joseph Vaišvilas, 
be

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bėne- 

ficial Of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois u- VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 406Q S. 
Maplewood Avė.; F. JakaviČe— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd’.; J. 
Balnis—kasietius, 2910 W. 40th 
St., tęl. Lafayętte 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 425$ So. Westerų Avė.; 
Dr; T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. 

0036. Susirinkimai _____
kiekvieno mėnesio 3 sekmad., 
Hollywood syęiį,, ‘ 2.417, W. 43r.d 
St. Į Kliubą priimami vyrai U. 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygioita teisėmis ir mokestimis.• . t l ..L

Virginia 
atsibUva

D. L. K- VYTAUTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1941 metams: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S.. Mor
gan St.; Pirm. pagelb.?-J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 

» Lįtuanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas? Maziliauskas, 6135 Šo. 
Rocktvėll St., Chidago, I1L; Iždi- 
nihkafc—Frank Bakutis, . 2603 
69th' $t.; Kontrolęš rąšt.—Adarh 
Būžlnskas; J Apiekunas's ižcįb^-J-

' Dįmša'r' Maršalka-LKf Visockis; 
Atstovas į Chicagos LietuviįįAu-

,v 'r™ Kadžiauskčš;
ntHuš'-Lp.

I5tb st,’Susi

;ės; Apiekūnas N
Atstovas į'i 
di0rlją~Matt ’ ' 
Prižiūrėti šėrgan
Aūgiistįrias,'.W"\ u ,
rmkfmus laikė kas trečią' antta

1 ąiertf'2 Kiekvieno 'merię^iėt

PASIRENDUOJA TAVĘRNAS; visi 
fikčęriąi, svetainė, 4 kambariai gy
venimui, arba parduosiu visą prą- 
pėrię. Klauskite: 1429 W. 45th St., 
YARDS 5554.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavę 

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nup 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite at rąžykite dėl daugiau 
infotmaėijų. Vien tik nacionaiiai 
žinomi daiktai randasi pas mus. I 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė.

Chicago, Iii. Tel. REPųblic 6051

COAL—WOOD—OIL
. _.- ^^!ysį~-Maldos

'SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7V4C galionui"<150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

672c gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL'CO.

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

kostumeriui.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 160 AKRŲ, ' 80 akrų 
Kahkakee ir Will Cobk farmos. 
Patraukiančios kainos, išmokėji
mai. Mr.VSates, 10654 Michigan, 
PULlman 0420.

PARDAVIMUI — GAIVI Meat 
Market* ir grosernė, kampinė vie
tą, nebrangi renda. Savininkas 
priveistas parduoti. Randasi arti 
57-tos ir Sangamon.

Daili 6 kambarių medinėj ręzi- 
denčija, karšto '' vandens Šilima, 
elektra; yra ant trijų lotų, randasi 
arti 97-tos ir Merton. $49,75, mažas 
įmokėjimas. Balansas kaip renda. 

SHULMISTRAS REALTY CO.
4016 So. Archer Avė., 

Tel. LAFayette 6300 
Kur lietuviai perka sau apdraudą.

6 KAMBARIŲ MEDINIS namas, 
lotas 50kl32 pėdos, štymo (garo) 
šilima, naujas stokeris, skrynai ir 
stikliniai porčiai, naujas rhuro ga
ražas, konkryto bęismentas, prie
do fenas,s žieminiai langai, med
žiai ir krūmokšliai, visi įrengimai 
įtaisyti -ir užmokėti. Savininkas, 
HEMlock 6159. šaukite po 1 po
piet.

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

2 AUKŠTŲ MURO NAMAS. ' 
Naujai permodeliuoti virtuvių "ka
binetai, grindys ir sienos. Randa
si arti 39 ir Throop St. Kaina 
$4,500s

Dailus 2 flatai. Muro namas su 
dviem 5 kambarių flatais. Karšto 
vandens šilima, 1-me aukšte. Ran
dasi Brighton ‘ Parke, arti geros 
transportacijos su puikiais paran- 
kumais šapinti. Namas kaip nau
jas, tik 12 metų senumo. Nelauki
te, pamatykite jį dabar.

SHULMISTRAS REALTY CO. 
4016 So. Archer Avė. 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai .perka sau apdraudą.

FURNITURE-FIXTURE FČR-SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO

.,x IŠPARDAVIMAS
MKANDAI * Ir PRIETAISAI

Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog. ...... ..................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji .......:............... ...........
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros ...........................
Quaker, visai naujaSj pavyzd. 
Nbrge, 5 kamb. dydžio, nauj&s 
Visai naujas phono-kčmb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ........... .................. ........
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jew*el table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul. .... 
Naujas Weštinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai natija 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag,-ęųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidafre, Kelvinator,\ Leon- /'? 
;ard, rec.............. .................... .
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, Vz mažiau ....................
G. E. sefcled vienatas, visas 
porcelėno, rec. .........................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit ankšti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668’

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

iki 10. Sekm. iki 5.

i turi
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas ......:______$35
miegiuimio setai, riešuto

39
14
19
22
14

7
99
24
29
39
39
49
29
39
34

59
34
39

59.
74
19
29

39
59

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLU

BO ’ tan.'susirinkimas įvyks tre
čiadienį, • spalių mėn. 15 d., 7:30 
vai. vakaro, Hollyvvood svetainėje, 
2417 W/ 43rd St.

—Julia Petraitienė,
NORTH-WEST LIETUVIŲ 

TĘRŲ lęLIŪBAS laikys mėn.

rašt.
MO- 

____ _________  susi
rikimą trečiadienį, spalio 15 d., 
7:80 vai. vąk. A. Aleknienės na- 
taęsę acįręšu- 2322 W. Argyle St. 
J’f’Ašorųe ’ visas nares susirinkti lai- 

—A Aleknienė, nut. rašt.
OLDT PARK LIETUVIŲ 

1 susirinki- 
ipas įvyks spalio-Oct. 16 d., 8 vai. 

atsilankyti

; HUMBi
politikos kliubo

vakaro svetainėje 3600 W. North
AVę. Nepamirškite r1*1’—’“*AS 

nauji norintys įstoti 
aldyba. ■

Ve 
liti

PARDAVIMUI ANGLINIS pe
čius, geras bizniavietei arba na
mams; ' taipgi 2 ratais baisiklis. 
YARDS 2629. x ’ __________________
: PARSIDUODA rl.GIAI gėsinis, 
aliejinis pečius ir frigidaire, vacu- 
luh cleanėr, fur-kotiš. BOUlevard 
9726. šaukite tarp 1Q ir 4.
' ' ” ’tflNANCE AND* EOANS ‘ ‘ ‘1 

Finansai ir Paskolos s

GREIT IR PIGIAI '
ANT ' 1-MV MORGIČIŲ • 

Mėnesiniais atmokSjimais 
MUTUAL W>ERAL

ŠAVINGŠ ...... .
and LOAN ASSOCIATION 
, ' of įHICAGO.

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.

Turtas virš $1,000,000.00. p
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NAUJIENOS, Chicago, III. /
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Trečiadienis, spaliu 15, 1941

POLICIJA BANDO IŠRIŠTI DVIEJŲ LIETU 
VIŲ MIRTIES MISTERIJĄ

APKALTINTAS PIKTADARYBĖJ

• Rado Abu Chicagos Upėje, Netoli 
Halsted Street

Greičiausiai tai pasiliks ne
išrišta misterija, bet Chicagos 
Maxwell policijas nuovados de
tektyvai visgi bando gauti ži
nių apie keistų dviejų Chicagos 
lietuvių mirtį.

Abiejų lavonai buvo užvakar 
išgriebti iš Chicagos upes, Hal- 
sted gatvės apylinkėje. Vienas 
plūduriavo ant vandens pavir-. 
siaus prie Halsted gatvės tilto, 
o kitas lavonas buvo atrastas 
už kelių blokų.

Jie buvo:
Juozas Garbiizas, gyvenęs buk 

adresu 757 Grenshaw avenue, 
ir..

Karolis Raila, nuo 12148 So.
Lowe avenue.

Auna Kaskas 
Valdžios Radio 
Programe

Raila .— Katalikų Veikėjas
Dienraštis “Draugas” prane

ša, kad Karolis Raila buvo žy 
mus katalikų veikėjas West 
Pullmane. Veikė Labdarių Są
jungose, agentavo “Draugui”, 
taipgi atlikinėjo įvairius darbus 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioj, 
|<ur jo brolis Stasys Raila už
ima vargonininko vietą.

Paliko Penkis Vaikus

Rekliamavo Apsaugos Bonus
Užvakar vakare, valdžios ra

dio programe (WENR, 9:30 
v.v.) apsaugos * bonams rėklia- 
muoti dainavo lietuvaitė operos 
solistė Anna Kaskas. Ji išpil
dė grupę garsaus Amerikos 
kompozitoriaus Stephen Fostsr 
dainų.

Gaila, kad programo rengė
jai nepranešė apie tai lietuvių 
spaudai iš anksto. Lietuviams 
butų buvę labai malonu jų 
girsti.

• Velionis buvęs apie 67 me
tų amžiaus, ir paliko tris su 
nūs ir dvi dukteris. West PulL 
mano klebonas kun. Švarlys pa
sakoja, kad Raila turėjo ateiti 
pereitą ketvirtadienį bažnyčia 
dažyti, bet nepasirodė. Per ke
lias dienas nei šeima nei kiti 
giminės neturėjo žinių kas su 
juo atsitiko, ir tik pirmadieni 
gavo žinią fs policijos, kad jis 
prigėrė.

Gal Plėšikų .Aukos?
Policija spėja, kad kaip Rai

la, taip Garbuzas turBut buvo 
plėšikų užklupti, sumušk" ir 
įmesti į tipę. Jokių tikrų 'įro
dymų misterijai išaiškinti, 
gi, nėra.

bet-

Gelžkeliečiai Nori 
30%, Gelžkeliai 
Siūlo 3%
Sutinka Truputį Pakelti

Savo Darbininkams
Algas

Jau kelinta savaitė Chicago- 
je tardymus veda prezidento 
Roosavelto iiąskirta specialė ko
misija išrišti nesusipratimų dėl 
algų 'kilusį tarp gelžkeliečių 
brolijų rr gelžkelių.

Brolijos reikalauja pakelti 
darbininkams algas iki 30%, 
ir yra nutarę streikuoti, jeigu 
reikalavimas nebus priimtas.,

Gelžkeliai vakar pasiūlė pa
kelti algas apie 3-5%%, ir tuo 
pačiu sykiu aiškina, kad dau-* I Ą, 
giau negali pakelti, nes “turės 
banlcrotuoti”. * \

Brolijos pasiūlymui griežtai 
pasipriešino.

$27,500 Mergaitei 
Už Koja

Apskričio teisėjas Bradley va
kar davė $27,500 “džiodžmen- 
tų” 13 metų mergaitei prieš a- 
ludininkų ir vienų jo kostume- 
rį, kuris nelaimėj mergaitei nu
kirto kairių koją.

Didžiulį ieškinį gavo Mary 
Jane Storen, 1748 E. 73rd st. 
Pinigus jai turi sumokėti kos- 
tumeris, Stephen Mazurski, 
8415 Essex avenue, ir aludinin* 
kas Stephen Klososki, kurio ali
nėj ties .8501 Brandon avenue, 
Mazurski buk nusigėrė.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

i Londone Pasimirė 
Lietuvis Žurnalistas

Nacių bombų auka

Juo

; NAU.TIENU-ACME Telephoto
Robert Anderson (kairėj) iš' Louisville, Ky., nakti

nio kliubo vedėjas, detektyvo krečiamas policijos stoty.

VAKAR CHICAGOJE

is*

Rytoj Popiet Jono 
Čepaičio Laidotuvės

Pašarvotas J. Liulevičiau 
koplyčioje

x Rytoj bus laidojamas Jonas 
Čepaitis, kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu sekmadienį, spa- 
ių 12 dienų. Čepaitis buvo pla

čiai pažįstamas Chicagoje, o 
daugiausia tarpe northsidiečių, 
kame jisai išgyveno apie 27 
metus. Tik metai laiko kaip 
persikėlė į BHghton Parkų, ka
me ir užbaigė šio pasaulio var
gus ir linksmybes.

Narys įvairių organizacijų
Priklausė prie Chicagos Lie

tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos, Amalgameitų unijos 
269 lokalo.

Kūnas pašarvotas Liulevi- 
čiaus koplyčioj, 4348 S. Cali- 
fornia avė.

Laidojamas Tautiškose • 
Kapinėse

Butų labai gražu, kad visi 
viršminėtų organizacijų nariai 
ir velionio draugai, kurių jis 
turėjo gana daug, kuo skait
lingiausiai atsilankytų į šerme
nis, dalyvautų laidotuvėse . ir 
atiduotų jam paskutinę pagar
bų ir atsisveikinimų. Gyvenda
mas jiš&i pilnai to užsitarnavo. 
Buvo draugiškas ir rimto bu
do;

Laidotuvės įvyks 1:30 vai. po 
pietiį iš Liulevičiaus koplyčios 
į Lietuvių Tautiškas - Kapines, 
kame ir gyvens jau amžinai.

Paskyrė Patarėjus
Kareiviams Darbus
Atgauti

Po Vieną Kas Drafto 
Raštinėj

Illinois drafto administracija 
paskyrė prie drafto stočių Chi
cagoje specialius “patarėjus”, 
kurių pareiga yra pagelbėti ka
reiviams, grįžusiems iš tarny
bos, atgauti savo buvusius dar
bus, arba gauti naujus pana
šius darbus.

prisipažino nužudęs garsiųjų golfininkę Marioii Miley1 
ir jos motinų, pareiškė, kad Anderson buvęs jo bendru.

Dies Pranašauja Liet. Mot. Kliubas 
Eina Raudonajam 
Kryžiui į Talką

Sovietų-Nacių 
“Paliaubas”

• - 
Reikalauja “Visus Komunistus,

Nacius Išdeportuoti”.
Kongresmaiias * Dies vakar 

Chicagoje pranašavo, kad ne
trukus sovietų Rusija ir Vokie
tija sudarys “paliaubas”, kurios 
paliks derlingų ir gamtos tur
tais labai turtingų Ukrainų ir 
artimas sritis nacių kontrolėje.

V ...
Jis pridūrė, kad Amerikos 

ginklai, siunčiami Rusijai, “ga
li pakliūti į vokiečių rankas”.

Dalyvavo Daužvardis.
Jisai kalbėjo Rotary Kliubo 

popietyj Stevens viešbutyje. 
Tarp svečių buvoG į r Lietuvos 
konsulas Chicagoje, p. P. Dauž
vardis. . . ..

Dies reikalavo tuojau praša
linti iš valdiškų vietų komtinis- 
tų, nacių ir fašistų simpatizato- 
rius, ir visus taip Stalino, taip 
Hitlerio pasekėjus išdeportuoti 
pas dvasios vadus, kuriems jie 
taip atsidavę. “Jiems ne 
Amerikoj.” 

4 ----------------- -

Nužudė Policista

vieta
X

Lietuvės Krautuvėj, 
Nori Paroliaus
Laisvės Prašo Joseph Majczek I

Gruodžio 9, 1932, laike api
plėšimo Veros Walushienės 
krautuvėje, ad. 4312 So. Ash
land avenue, jaunas piktadaris 
Joseph Majczek nušovė policis- 
tų William V. Lundy.

Apiplėšimas įvyko laiku, ka
da Majczek buvo išleistas iš ka
lėjimo paroliui.

Už Lundy nušovimų teismas 
jam paskyrė 99 metų už gro
tų, ir jisai1 dabar atlieka baus
mę Jolieto kalėjime. .

I -i . A* į - * •
Šiomis dienomis Majcžek pa

davė prašymų valstijos paror 
liaus tarybai Springfielde, pra
šydamas vėl jį išleisti laisvėn.

Šiandien laiko svarbų susirin
kimų ir “hincheon”.

Chicagos Lietuvių , Moterų 
Klubo svarbus susirinkimas ir 
“luncheon” įvyks šiandien, spa
lių 15 d., Normandy House, ad
resu. 800 Tower Court. Valanda: 
1-ipa po pietų. Apart pasitari
mo klubo bėgamaisiais reika
lai^ bus su klubietėmis ir vieš
nia Mrs. Cathcart iš American 
Red Cross. .m Į m ■

Ji kalbės susirinkusioms apie 
darbuotę R. IC iriC. L. M. Klu
bo dalyvavimų Raudonojo Kry
žiaus veikime. Tad matome, 
kaip svarbus darbas Taukia vi
sų klubo narių ir jų viešnių. 
Kuraitienė — riailja pirmininkė

Šio luncheon’o šeimininkės p. 
Daužvardienė, musų konsu’o 
žmona, ir p-lė- M;*Brenzaitė, 
taipgi klubo naujai inauguruo
ta pirmininkė p-ia D. Kūrai iė- 
nė, maloniai prašo ir kviečia 
visas klubo narės ne tik daly-

lietusių vi- 
Dabar dėsimės prie 

Kryžiaus taip reikalin-

pranešime a-

ti. ■
C. L. M. Klubo nenustojus 

labdarybės veikimas
Jau per keliolikų metų pui 

kiai visiems žinoma klubo dar
buote kultūros ir labdarybės 
dirvoje. Užtai jo parengimus 
nuoširdžiai remia 
suomenė. 
Raud.
gos darbuotės, tąd prašom ir 
laukiam šiandfeh paskirtoje 
vietoje ir laiku.

Vakarykščiam 
pie C. L. M. Klubų į antraštę
įsibrovė klaida, būtent, kad “su
sirinkimas šiandien”. Kaip iš ži
nios turinio buvo galima supra- 
ti, turėjo būti pasakyta, kad 
“sušįrinkimas rytoj”.)

Kore?p. ’
t - . —.............. f------ 1—;-

r Nelabai gerai jaučiasi policis- 
itai Towti ^Hall Nuovadoje. Jie 
^kamantinėjo nežinomą jaunikai
tį apię automobilio pavogimų. 
Staigiai, jisai pašoko, nėrė per 
-duris ir-dingo, pirm negu po- 
Jicistai susigriebė kas atsitiko.

“Jaunimo” redaktorius 
zas Poška, vakar gavo žinią 
iŠ Londono, kad ten rugpjū
čio 22 d. pasimirė žymus lie
tuvis laikraštininkas Stasys 
F. špokas — Špokauskas. Ve
lionis bendradarbiavo -“Jau
nime” ir nepriklausomos Lie
tuvos spaudoje, kurios jis bu
vo į Londoną pasiųstas.

Poška sako, kad špokas yra t y
nelemtojo Europos karo , au
ka. Jo sveikata buvo pakirs
ta 1940 metų rudenį' per isto-l 
riškąjį nacių oro puolimų. 
Paskutiniam laiške rašytam 
Poškai keletu savaičių prieš 
mirtį, špokas pranešė, kad jis 
kų tik apleido ligoninę išgu
lėjęs ten devynis menesius. 
Daug sykių “bombarduotas”

“Kas su manimi buvo atsi
tikę? širdis. Reikia kaltinti 
praeito rudens ‘Blitz’ų’. Bu
vau daug sykių ‘bombarduo
tas’, teko gelbėtis ir nuo ug
nies. Visa taix matyti, atsilie
pė į širdį...” jis rašė.

Špokas, Rusijoj gimęs pe
reito karo metu, Lietuvon su. 
tėvais sugrįžęs tuoj po nepri
klausomybės paskelbimo, mo
kinosi Ukmergės gimnazijo
je ir žurnalistikos Kursuose 
Kaune. 1937 metais jį Lietu
vos tautininkų spauda pasiun
tė į Londonu užsienio kores
pondentu. Jis reguliariai ra
šinėjo “Lietuvos Aidui”, Klai
pėdoj einančiam “Vakarai”, 
“Pasaulio Lietuviui”. “Skau
tų Aidui” ir kitiems leidi
niams.

Sovietams nereikalinga s
. / . X

Tuoj po rusų okupacijos 
Lietuvoje, sovietų, autoritetai 
telegrama špokui-' pranešė, 
kad jis Lietuvos laikraščiams 
daugiau nereikalingas. Jis bu
vo pradėjęs planuoti keliauti 
Amerikon, bet po kelių savai
čių naciai pradėjo didžiųjų 
oro atakų ant Anglijos sosti
nės, kuri pakirto Špoko svei
katų.

Jis 1940 metų pavasarį ap
sivedė su Londone gimusia- 

' augusią lietuvaite. Jo motina 
gyvena Lietuvoje.

Grįžo Chicagon 
Labanauskai

PriČ pareigų yra sugrįžęs 
Longinas Labanauskas, Lietu
vos konsulato, Chicagoj, sekre
torius. Jisai ir p-a Juzė Laba
nauskienė buvo išvykę porai sa
vaičių atostogų ir “honey- 
moonui”. Jis apsivedė rūgs. 27. 
Apsigyveno pas jaunojo • tėvus 
Brighton Parke, ad. 2447 Wes’ 
45th Place.

‘Antras 
Pavasaris”

P-

Baltų alyvų krumui chicagie- 
tės Mrs. William Herchlay kie
me, 4110 N. Sacramento avė., 
pasirodė, kad atėjo pavasaris, 
ir jis pražydo — antru kartu 
šiais metais.

Šią savaitę karo tarnybon 
draf tuoj aini:

Alphonse L. Yultonis, 10655
So.'May Street;

Edmund B. Kancevičius, 
East TOOth Place.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
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Žuvo 5 žmonės

Vakar ir užvakar vakare 
vo šie žmonės:

Frank A. Farhrenwald, į!538 
I Longwood Drive, viršininkas 
Fahralloy firmos Harvey, III. 
Jis žuvo 
po Rock 
119th ir

Taipgi
31 m. Frank BroWn, 1749 W. 

58th Street, prie 87th ir Kim- 
bark; < f

78 m. John Smith, 6717 La- 
fayette avenue, prie 22 West 
Marųuette;

43 m. Graham Swanson, 4800 
Calumet avenue, prie 49th ir 
Prairie, ir
56 jn. Mrs. Edith Schantz, 2440 
Lakeview avenue, prie Pitts- 
burgh, Pa.

v zu

automobiliui pakliuvus 
Island traukiniu, ties 
Vincennes.
mirė*

Prašo Laikraščių 
Taupyti Popierį

DailyKalbėdamas Inland
Press organizacijai, Chicagoj, 
N. A. McKenna ragino laikraš
čių leidėjus mažinti puslapių 
skaičių ir taupyti popierį. Da
bar neatrodo, kad popierio pri
truks, jis aiškino, bet “yra pro
tinga pasiruošti visokioms ga
limybėms.”

McKenna yra OPM ginklų ad
ministracijos popierio skyriaus 
viršininkas.

Jaunąjį Alfonsą 
Stakėna Prisiminus

Tragingai žuvo 1938 metais
“Kur gi vėjai, kur gi žiaurus, 
Kur gi audros pragarinės? ' 
Kur gi norai, kur troškimai, 
Kur skausmai jaunos kruti

nės?”
(Iš Gludi-Liudi)

Rugsėjo 28 d. Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, beskubėda
mas Į Marijos Jurgelionienės 
paminklo atidengimo iškil
mes, siu radau Johannų Mazu- 
rienę užsisvajojusių ir ašaro
se paplūdusių prie savo sūne
lio Alfonso kapo. Jis prieš 
tris, metus, t. y. spalių 18 d. 
1938 m., tragiškai žuvo auto
mobilio nelaimėje vos tik su
laukęs 22 m. amžiaus.

Skaudus tai prisiminimai, 
ypač mamytei sulaukus nelai
mingo įvykio dienos. Vienok 
nusiramink, Johanna, juk 
tūkstančiai randasi taipjau 
nelaimingų, kurie taip pat 
apgailestauja savuosius. Ga- 
galiaus ir mes diena po die
nos mumis apleidusius pasek
sime. —J. Tarutis.

• Vakar kriminalia teisėjas 
Haas pradėjo svarstyti bylą ke
liamą chicagietei Ada Martin ir 
kelioms kitoms moteriškėms už 
operavimą abortų sindikato.

» • Policija turi po stropiu 
areštu 27 metų piktadarį Char
les Bell, 4024 West End avė. 
Neseniai paleistas iš kalėjimo, 
jisai papildė 10 apiplėšimų. Su
imtas, pareiškė, kad geriau nu
sižudys, bet negrįš kalėti. Kar
tu su juo buvo suimta 23 me
tų mergina, Sophie Zawicki.

O Policija ieško McKinley- 
parkiečio Robert Frederick, 25, 
3637 S. Leavitt Street, kuris 
dingo iš namų apie trys savai
tės atgal.

• Miesto majoras Kelly ir 
valstijos susisiekimo viršininkai 
vakar padarė Chicagos “sub- 
way” tunelių inspekcijų. Jie 
jau baigti kasti. Dabar yra de
damos bėgės ir statomos sto
čių platformos. 'Traukiniai pra
dės vaikščioti tuneliais kitų me
tų pradžioj.

• Gasolino stoty j ties 2018 
Archer avenue keturi vagys at
ėmė $15 nuo patarnautojo 
James Brow, 4340 Union, po to 
jį labai sunkiai sumušė. Turė
jo “per mažai” pinigų, be to, 
“bandė priešintis”.

O Policija ieško keturių vy
rų už moterų užpuldinėjimų. 
Vienas užpuolė moteriškę bute 
prie 63-čios ir Kimbark, o kiti 
trys pagrobė kitą moteriškę prie 
Orleans ir Chicago avenue.

O Už arklių vogimą Dako- 
toje, Chicagoj buvo suimtas in
dėnas Dale Packard.

e Už laivyno karininko im- 
personavimą ir netikusių čekių 
platinimą metams kalėjimo bu
vo nubaustas 27 m. Thomas A. 
Cotter, 6959 Schubert avenue.

• Už langų daužymą prie 
Van Buren ir State buvo suim
tas 41 m. Robert Davis, 3813 S. 
State Street.

• Garaže ties 5519 Pensa- 
cola avenue dujomis nusinuodi
jo 28 metų Michael Rohl, nuo 
5529 Cullom avenue.

e Morton Grove, prie Wau • 
kegan Road ir’ Čhurch Street, 
arklys mirtinai sumindžiojo ūki
ninką John Koziol. Jis buvo 51 
metų amžiaus.

Nusižudė Teisių 
Profesorius

Iš YMCA rūmų Evanstono 
iššoko ir užsimušė adv. Waller 
B. Smith, teisių profesorius 
Kent College of Law. Jisai bu
vo veiklus politikoj, praktikavo 
advokatūrų ir per 25 metus lai
ko profesoriavo.

Šiandien Žemaičių 
Susirinkimas

Šiandien, spalių 15-tą d., 
įvyks svarbus žemaičių Kultū
ros Kliubo mėnesinis susirinki
mas Hollywood svetainėje, 2417 
"JV. 43rd St., 7:30 vai. vakare.

Po susirinkimo nariai-ės ga
lės *pasišokti prie Juozo Grušo 
orkestro.

Prašau visus narius skaitlin
gai susirinkti, nes turime daug

Pirkite tose krautuvėse, ku-1 svarbių reikalų.
rios garsinasi “NAUJIENOSE” — Steponas Narkis, Pirm.

JACKSWIFT-
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DO we LOOK LIKĘ POLARIANS, PROFESSOR? I WE 
KATE TO LEAVE YOU ALONE, BŪT THE FOUR PRISONERS 
CAblT ESCAPE FROM THOSE COMPARTMENT5. YOU 
WILL BE ŠAPE ENOUGH

IT WILL BE UPTO YOU, PROFESSOR, TO GET IN TOUCH 
WlTH THE GOVERNMENT AND HELP THEM SĖT UP A 
fcEFENSE. WE FOUR WILL TRY TO FIND THE POLARIAN 
FLEET. WE*LL BE SEEING YOU SOON. SO LONG.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujier- s 
yra naudingom.

AND» WITH IT3 DlSGUISED CREW, THE CAPTURED Y . ' 
POLARIAN ROCKET SHlP DARTS AWAY FROM THE 
AURORA. THE PROFESSOR HEADS THE BlG SHIP 
TOWARO WAŠHINGTON.




