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VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ PRIE KALININO;
ŽYGIUOJA PRIEMASKVOS IŠ ŠIAURĖS

Hitleriui padeda prancūzų, italų, rumunų, 
vengrų, čekų, belgų ir kitos kariuomenės

"MASKVA. Rusija, spalių ' 15 
d. — Vokiečių karo vadovybė, 
norėdama paimti Maskvą, Šian
dien pasiuntė nepaprastai di
deles karo jėgas Kalininui (buv. 
Tver) paimti.

Raudonos armijos organas 
pripažįsta, kad niekad Rusijai 
negrėsė toks didelis pavojus, 
kaip šiomis dienomis. Ne tik
tai Maskva randasi dideliame 
pavojuje, bet visa sovietų Ru
sijos apsauga.

Žygis prie Kalinino' labai ap
sunkina padėtį, nes vokiečiai 
nori prasiveržti į kairųjį Vol
gos krantą. Sovietų karinome 
nė gerai įsistiprinusi, 
kiečiai žengia pirmyn, 
patys rusai.

Sovietų kariuomenė 
nacius keliose vietose,
sai nepajėgia sulaikyti naciu 
visuose frontuose. Rusai trau
kia kariuomenę iš Tolimųjų 
Rytų ir nekreipia dėmesio į ga
limą japonų puoliiB^

Iš fronto grįžę karininkai 
tvirtina, kad Hitleriui padeda 
vesti kovą prancūzų, rumunų, 
italų, vengrų, čekų, belgų ir ki
tos kariuomenės.

Sovietų karininkai žino, kad 
Hitleris kovon metė didžiausias

bet vo- 
tvirtina

sulaikė 
bet ru-

savo karo jėgas; kad ginklų 
ir benzino atsarga pas jį la
bai maža; kad netrukus jis pri
valės visiškai pailsti, bet kol 
kas rusai nepajėgia jo sulai
kyti.

Valdžia ir karo vadovybe 
kviečia gyventojus pastoti na
ciams kelią ir ginti Maskvą. 
Valdžia pasiryžusi nebėgti, bet 
viską ruošia evakuacijai, jeigu 
privalėtų apleisti sovietų sosti- 
nę-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 15 d. — Vokiečių karo va
dovybė praneša, kad nacių di
vizijos baigia naikinti Viazmos 
ir Briansko apylinkėse apsup
tus rusus.

Vyksta labai kraujingi mū
šiai, nes vokiečiai vartoja vi
sas moderniškas priemones ap
suptiems kareiviams naikinti 
Karo vadovybė pasiuntė kovot 
naujas divizijas, kurios daly
vauja kovose dėl MaskVos.

Vokiečiai pripažfsta, kad blo
ga^ pras^^ir; kęjjąi labai 
pakenkŠ vokiečių karo ‘ operaci • 
joms.

Praeitą naktį vokiečių 'avia
cija smarkiai bombardavo Mas
kvą ir sukėlė didelius gaisrus.

80,000 JUGOSLAVŲ VEDA PARTIZANŲ 
KARĄ PRIEŠ VOKIEČIUS IR ITALUS

Ginkluoti sukilėliai neleidžia naciams 
naudotis jokiais Jugoslavijos keliais

LONDONAS, Anglija, spalių 
15 d. — Jugoslavijos ambasa
da praneša, kad prasidėjęs par
tizanų karas virto tikru suki
limu prieš vokiečius ir italus.

Sukilo apie 80,000 jugoslavų, 
kuriems vadovauja buvę jugo
slavų kariuomenės karininkai.

Sukilėliai teleidžia okupan
tams naudotis Jugoslavijos ke
liais. Apšaudomas kiekvienas 
automobilis ir sustabdomi visi 
traukiniai. Trafiko nelaimių 
skaičius neapsakomai didelis.

Manoma, kad jis rengėsi kel 
ti peramumus, todėl ir padėtas 
kalėj iman.

De la Guardia, naujai išrink
tas prezidentas, sako, kad nau
jai sudarytoji valdžia * išleis 
.Arias į Costa Rica, jeigu jis 
nori gyventi emigracijoje.

Britų aviacija pade 
da rusams
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Ambrozevičius ilgai derėjosi su Lohse, 
bet vėliau buvo priverstas pasitraukti

M
N
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, Pakraščių sargybos laivas įplaukia į Bostono uostą vežinas naciais belais
viais, suimtais Greenlandijoje, kur {vokiečiai operavo slaptą radijo stotį. Š'to- 
lį amerikiečiai užtiko pereitą mėnesį.

VALDŽIA PASIRUOŠUSI APGINKLUOTI I Konfiskuos pakėp- ------ -----------------------------------Įug metalus 
( .. ... *

WASHINGTON, D.' C., spa 
’iu 15 d. — Amerikos valdži:. 
yra pasiryžusi konfiskuoti vi 
sus karo pramonei reikalingu 
metalus, kuriuos dabar slepi, 
“ašies” . pirkliai, senato komi
sijai pareiškė Neįsoii. ,c 

Valdžią 'žilio, '‘šš’iės” vai 
stybių pirkliai laiko sandeliuo 
se 1,378,000 svarus vario, šis 
varis būtinai reikalingas kare 
pramonei.

“Ašies” pirkliai sąmoninga 
jį laiko sandėliuose ir neleidžiu 
rinkom

VISUS AMERIKOSPREKYBOS LAIVUS
Amerikos jurininkai likviduos Atlantiko 

piratus, tvirtina sekretorius Knox
WASHINGTON, D. C., spa

lių 15 . d. a -į Jungt. Valstybių 
vąl^žia yra pU’šii’upšusi apgink
luoti visus Amerikos prekybos 
laivus, kurie privalės plaukti į 
pavojingus vandenis, kongreso 
komisijai pareiškė Knox.

Laivyno sekretorius tvirtina, 
, c

kad valdžia jau turi paruošusi 
tinkamą patrankų 5r artileris
tų skaičių. G

Manoma, kad laivynas už 
truktų tris mėnesius, kol ap
ginkluotų 12C0 prekybos laivų.

Vokiečiai veda 
piratų karą

/Browne nebus .AFL 
^. viceprezidentu: .5;
SEATTfiĖ, WAsh., spalių 15 

d. —t AFL konvencija rengia
si perrinkti beveik visus tuos 
pačius 'viceprezidentus, išsky
rus GeorgeoBrowne.

'Tvirtinama, kad AVilliam 
Green ir sekantiems metams 
bus išrinktas AFL prezidentu? 
AFL viceprezidentų skaičius 
sumažintas, todėl Browne ir 
nebus išrinktas;

Ateinančią AFL konvenciją 
delegatai rengiasi sušaukti To
ronto mieste, Kanadoj.

spa-

Himmleris suimtas 
sako komunistai

LONDONAS, Anglija, spalių 
15 d. — Iš Maskvos atėjusios 
žinios tvirtina, kad nacių ge
stapo viršininkas Himmleris ta
po areštuotas.

Vokiečių generolas von FaL 
kenhorst pasmerkė Himmlerio 
metodus, kurie smarkiai ken
kia kariuomenės moralei. Na
cių generolas von Keitei taip 
pat nepatenkintas Himmlerio 
agentų veikimu.

Pasakojama, kad Himmlens 
randasi namų arešte.

LONDONAS, Anglija, spalių 
15 d. i— Smarkus britų bom
bardavimai žymiai padeda ru
sams, nes verčia vokiečius lai
kyti vakarų fronte 50% visos 
nacių aviacijos.

• » . ■

Britų puolimai ant nacių pra
monės centrų yra toki stiprus, 
kad Hitleris buvo priverstas 
atitraukti pusę savo aviacijos 
iš sovietų, frontų.

Britai yra pasiryžę ir toliau 
bombarduoti Vokietijos miestus 
ir pramonės centrus.

WASHINGTON, D. C 
ių 15 d. — Einant tarptauti
niais t įstatymais, ginkluotas 
prekybos laivas gali būti už
pultas, tvirtina Knox, bet jo 
aptarnautojai privalo būti iš
gelbėti.

Iki šiam metui naciai nekrei
pė jokio dėmesio į taiįtauti- 
nius dėsnius ir skandino gink- 
uotus ir neginkluotus prekybos 
laivus.

Amerikos karo ir prekybos 
laivynas likviduos nacių ‘ pira
tus Atlantike, sako Knox.

Atpasakoja Greer 
incidentą

Naciu kariuomenė 
švedų pasienyj

———   . o

. LONDONAS, Anglija, spa
lių 15 d. — Naciai pradėjo 
traukti Savo kariuomenę i 
Švedijos pasienį.

švedų tarpe šie veiksmai 
sukėlė didelio susirūpinimo, ? 
nes nežinia kuriam tikslui 
naciai tai daro. Prieš porą 
savaičių norvegų Quislingas 
ir visa nacių spauda labai 
smarkiai puolė švedus.

Švedų spauda buvo kalti
nama už pareikštą kritiką dėl 
gestapo persekiojimų Norve
gijoj.

Senai laukta Argen
tinos sutartis

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 15 d. — Jungtinių Valsty
bių diplomatai ,77 metus vedė 
derybas su Argentinos valdžia 
prekybos sutarčiau pasirašyti, 
bet tiktai vakar tatai tapo pa
daryta.
‘ Argentina galės laisviau įvež
ti į Jungtines Valstybes šaldy
tą mėsą, kailius ir vilnų ga
minius.

Jungt. Valstybės ga'.es įvež
ti automobilius, šaldytuvus ir 
kitos rųšies<mašinas.

Konfiskuoti Peru 
orlaiviai

NEW YORK, N. Y., spaliui 
15 d. — Amerikos, valdžia šian
dien konfiskavo apie milijoną 
dolerių vertės Peru valdžios or-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

tvir-
200,-

Vokietijos katalikai 
kad naciai pribaigė 
nepagydomomis ligomis

Buvęs Panamos pre
zidentas kalėjime
PANAMA, sostinė, spalių 15 

d. — Buvęs Panamos preziden
tas Amulfo Arias šiandien ta* 
po padėtas į Panamos kalėji
mą.

tina,
000 ,
sergančių ligonių.

— Gen. George Mąr$hąll in
formavo kongreso koftusiją apie 
nepaprastai dideliu^ nacių nuo
stolius visame sovietų - fronte? 
■,r,i i saga

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka — 7:30; leidžias 

— 6;09.

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 15 d. — Admirolas Stark 
informavo senato juros lymisi
ją apie Greer incidentą Atlan
tike.

Stark . tvirtina, kad nacių 
nariai vis pirmas paleiddG-torpe
dą į Greer ir tiktai vėliau Ame
rikos karo laivas paleido kelias 
bombas j. gylį. Naciai tvirtino, 
kad Greer išmetė bombas pir- “ašies” laivai negalėtų varyti kontrabandos, 
mas. — Britai siftatkiai bombardavo Le Havre uostą, sukėlė

Stark x sako, kad pirmas gi-; didelių gaisrų. Nesugrįžo 7 britų bombanešiai. Kiti lėktuvai 
luinos bombas išmetė ne Greer, j bombarduoja Vokietijos miestus. i
bet britų orlaivis,'kuris seko Naciai žydams uždraudė pirkti daržoves ir vaisius Ber

lyno rinkose-. ; u' ; .
k — Japonų laivas Tatuta Maru išplaukė į Honolulu. /

, David Lloyd George per — Petainas paskyrė •• bausmes 5 ministeriams. Bausmių 
radiją išgyrė rusų lakūnus, ku- nepaskelbę, nes pirma nori informuėti ministerius. .
rie yra žymiai mitresni ore,1 — Vengrijoj pakarti penki asmenys už Žinių teikimą
negu naciai.

— Kalinino apylinkėse naciai išmetė daug parašiutininkų, 
bet sovietų karo jėgos visus likvidavo.

— Vokiečiai tikėjosi prasiveržti per Kalininą į Maskvą, bet
. • . * • ** "A

rusai sulaikė nacius šioje kryptyje.
— Balkahų valstybėse sabotažas, vykdomas organizuotai: 

sprogdinami geležinkelių tiltai, ginklų sandėliai, kareivinės ir 
kita. ■ . ■ j •

— Meksikos karo laivynas patruliuos pakraščius,/kad

— Britai smarkiai bombardavo Le Havre uostą, sukėlė

narlaivj.
iv Japonų laivas Tatuta Maru išplaukė į Honolulu. / 

Petainas paskyrė ^bausmes 6 ministeriams. Bausmių
aBKVlMę, tiro p*iuia livrui iiuuihiuvu nmnoivjiuo, .

— Vengrijoj pakarti penki asmenys už žinių teikimą 
britams.

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, spalių 15 d. — Iš Pakaičio val
stybių ateina žinios, kurios rodo, kad nacių komisarai nekreipia 
’okio dėmesio j pasirinktus lietuviškus tarėjus ir jų patarimų 
jeveik visai nebeklauso.

Darbo santykiams reguliuoti vokiečių komisarai jvede vo
kiškas karo meto taisykles ir nekreipia dėmesio į buvusius dar
bo Įstatymus Lietuvoje.

“Dagens Nybeter” aprašinėja, kaip atsistatydinusios Lie
tuvos valdžios premjeras Ambrozevičius derėjosi su nacių ko
misaru Lohse.

Ambrozevičius ir kiti ministeriai kelis kartus ilgai kalbė- 
•osi su naujai nacių paskirtu komisaru, bet pasikalbėjimų re
zultatais buvo neigiamas: Ambrozsvičiaus vyriausybei jokios 
šeities nebeliko, kaip atsistatydinti.

aivių, kurie buvo sukrauti New 
Yorko uoste.

Peru valdžia deda pastangas 
itgauti jai skirtus orlaivius, 
:et karo departamentas nenu- 
įleidžia.

Konfiskuoti orlaiviai bus sk 
iami sovietų karo jėgoms 
.■a rengiamasi 
fungt. Valstybės 
su valdžiai i ž 
>ombanešius.

Vokiečiai šalina
Klaipėdos vardą

ir
juos išvežti, 
sumokės Pe- 
konf ’skuotus

Baltijos laivynas 
naikina nacius

MASKVA, Rusija, spalių 15 
d. — Vokiečiai kelis kartu? 
paskelbė, kad sovietų Baltijos 
’ai vynas jau paskandintas.

Tuo tarpu šiandien laivyno 
atstovas pareiškė, kad rusų lai 
vai paskandino daug vokiečiu 
karo laivų, sunaikino daug tan 
kų, patrankų ir užmušė 5,000 
nacių karininkus.

Dabartiniu metu sovietų ju
rininkai kovoja kartu su rusi 
kareiviais įvairiuose frontuose 
Sovietų karo laivai ir toliau 
tebenaikina nacius visoje Bal
tijos juroje.

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 15 d. — Švedų laikraš
čiai aprašinėia, kaip vokiečiu 
kareiviai pašalino Klaipėdos 
vardą iš Karo Muziejaus pa
minklų.

Vokiečių karo vadovyl e įsa
kė tatai padaryti pirmomis ck i 
pŠcijos dienomis.

Tvirtinama, kad vienas vo
kiečių kareivis kalė akmeninius 
paminklus KaumVKaro Muzie
juje, kai Ambrozevičiaus vy
riausybė atėjo paskutinį karią 
prie. Karo Muziejaus pamink- 
o.

Grižta lietuviai 
iš Rusijos

pr<-

lic-

Japonai keičia 
karo vadus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
spalių 15 d. — Kiekvieną kar
tą, kai vokiečių kariuomenė 
pažengia Rusijos gilumon, ke
li desėtkai lietuvių gauna 
gos grįžti i savo kraštą.

Rusijos gilumon vežami
tuviai dėjo pastangas apsigy,- 
venti galimai arčiau prie savo 
krašto. Sibiran retas kuris no
rėjo važiuoti.

Vokiečiams užėmus naujus 
Rusijos plotus, juose apsisto
ję lietuviai turi progos sugrž •

TOKIO, Japonija, spalių 15 
d. —a. Japonų valdžia šiandien 
padarė didelių pakaitų aukšto 
je karo vadoyybėje.

Valdžia suvaržė įstojimą į 
aukštesnes mokyklas. Nori, kad 
jaunimas stotų į kariuomenę.

Japonų spauda smarkiai už 
sipuole ant Amerikos diploma
tų, juos
Japonai tikėjosi susitarti su 
Amerika, 
prarasti šias viltis-

....... ■ ...

vadina dviveidžiais.

bet •dabar pradeda

Petainas teis 
ministerius

Prancūzija, spaliu 
Naujai sudaryta poli-

Lietuvos

neištiki- 
provinci -

VICHY, 
15 d. i 
tinio teisingumo taryba pasiū
lys, o pats Petainas paskirs bu
vusiems prancūzų respublikos 
ministeriams bausmes.

Valdžia ruošė bylą ir buvo 
sudariusi specialų teismą Riom 
miestelyj, bet paskutiniu metų 
buvo atsisakyta nuo viešojo 
teismo procedūros.

Valdžia susipažino su Riom 
teisėjų padarytu tardymu ir nu
tarė nedaryti viešojo teismo.

Sovietų valdžia per
sekiojo mokytojus
KAUALIAUįllUS, Vokietija, 

spalių 15 d. — Dabartiniu me
tu išaiškinta, kad sovietų val
džia labai persekiojo 
mokytojus.

Pirmiausią pašalino 
muosius. į tolimesnes
jas išgrūdo visus tuos moky
tojus, kurie neparodė jokio en
tuziazmo “naujai tvarkai”.

Dabar išaiškinta, kad švieti
mo komisariatas buvo įsakęs 
teikti žinias * apie “mokytojų 
judėjimą”. Mokytojai nega ė j > 
laisvai judėti atliekamu nuo 
darbo laiku.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:OO 
yalįįryto 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.

Uii.-t t-
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Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę

“Nukrito
daili, per

(Tęsinys)
ta dąinelė maloni, 

skaisčios pądąngęs!

Pirmasis programoj kalbėto
jas buvo Dr. P. Grigaitis, Nau
jienų redaktorius. Jo kalbos tę-į 
ma buvo “Marija Jurgelioniene, 
jos gyvenimas ir darbai”.

Dr. Grigaitis ne (ik pažin<> 

jaunystės dienų, bet kartu da
lyvavo visuomeninėj veikloj 
kaip Europoj, taip ir Amerikoj., 
Dr. Grigaitis gerai žinodamas, 
kad velionė dirbo ne dėl asme
niniai planuotos naudos, b'J 
dėl bendro gero žmonijai, iš
reiškė daug gražių minčių apie 
šios kilnios moters gyvenimų 
ir darbus.

“Man gaila, kad žūna kovo
jant audroj daugybė galingų 
jėgų” (Petrausko muzika) bu
vo mergaičių trio (Aldona Gri- 
goniutė, Edna Kazlauskaitė ir 
Kristina Krisčuniutė) introduk
cija sekamai kalbėtojai. Ji bu
vo Naujienų Moterų Skyriaus 
nuolatinė bendradarbė, Louhę 
P. Narmontaitė, aukštosios mo
kyklos mokytoja ir žymi vei
kėja. Jos ištisa kalba jau tilpo 
šianią skyriuje prieš dvi savai
tes, ir ji pati už save kalba.

Viršpaininėtas rpergaičiy ^ęįo, 
visos jaunos ir pavyzdingos me
tu vai (ės, ir v,įl pakėlė savo bal
sus dainoje, kuri, rodos, joms 
ypatingai suprantama ir todėl 
buvo puikiai interpretuota. Š't- 
jirantann todėl, kad kj'as jau
nuolis, Walter Žukas (gyve
nantis EUžabeth, N. J., ir ge
rai rytiečiams muzikos mylėto
jams žinomas iš jo veiklos mu
zikos srityje) sukūrė “Mano

Gražių gėlių savo dainai 
suradau.

Radau rožių ir lelijų ir astrų,

skiriu.”
Po šios dainos kalbėjo vie

nas iš jaunuolių, kuris puikiai 
vertingumų velionės 
Jurgelionienės drąų-

pažino 
Marijos 
giškumo ir visokios pagalbos 
jaunimui jo veikloje. Tai' buvo 
Naujienų redakcijoj narys, An
tanas Vaivada. Savo įdomioj 
kalboj jis puikiai atvaizdavo' 
velioi.es prisirišimų prie jauni
mo ir jos troškimų nuolatos 
gelbėti jiems jų pirmuose ir 
sunkiuose žingsniuose gyveni-# ........
mo kelionėje. Jis taipgi nuro-’ 
dę jaunimo dėkingumų Marijai 
Jurgelionįenci už tų jos visuo
met malonų draugiškumų, ir 
išreiškė jaunimo gilų gailesį 
netekus tokios brangios drai|-

Paskutinė kalbėtoja, prieš 
pat paminklo atidengimų, bu
vo artimiausia velionę? draugė, 
Elena Radziukynįėnė. Jos Žiup
snelis prisiminimų buvo apie 
artimiausių pusę Mariutės 'gy
venimo. Toji kalba, angliškai 
pasakytą, irgi tilpo šiame sky : 
riuje praeitos savaitės Jąidoje.

- ' • - sgVO
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P-ia Radziukynienc baigė 
kalbų šiais reikšmingais 
džiais:
“Ne, ne, ji nėra mirus, 
Ir niekuomet taip nebus, 
Aš matysiu jos vei^ų 
Kiekvienoj snięguo’ėj, 
Kieky jenoj tulpėj ir rožėj, 
Dėl manęs ji nėra mirus, 
Bet tiktai poilsyje.

Aš girdėsiu jų dainoje, 
Patylėtais plaukiančio],

■ f l'„ MAiOHSEMUEH
spg sęnesnės kartos -darbuotojų 
pastangas ii’ sukurtus ir atlik.-; 
įtuš darbus’, tų :turįų,;;kuris yra 
jaunimui paliktas, be abejo, 
liudys taip ilgai, kaip šis gra
nito akmuo stovės, kad čia ii 
sis prakilnių idėjų moteris, ku
rios vardas buvo MARIJA 
JURGI^G^ĮENe.”

Anelės Steponąyjčięnės veda
mas kyąr.Įętąš baigė paminklo 
atidengimo ceremonijas su Ka- 
čanausko parašytu kuriniu 
“Atsisveikinimas”, kurį daini
ninkai išpildė pagirtinai gra
žiai.

Baigdama progrąnių, Gugįe- 
nė pasakė, kąd lolinioj Kana
doj, Naujoj Anglįjpj, iP(ęnnsyl- 
vanijoj ir kitur gyvenantieji 
velionės draugai ir gerbėjai, 
apgailęątąųdąmį, kąd Pe^ąĮęj° 
asmeniniai <dąĮyyąųii p^mmkįo 
atidengimo apeigoje, siidejo sa
vo sentimentus per jų prisiųs
tus gėlių vainikus ir įaiškus.

Gėlių vainikus prisiuntė: To
ronto Moterų ĘureĮis; Birutė 
ir Fortūnatas Bagočiai iš Bos
tono; Matilda Čepuliene (Mo
terų Skyriaus bendradarbė) iš 

’Ročkford. IŠ vietinių buvo gra
žus vainikas nuo Cliicagos Lie
tuvių Moterų Piliečių ’ Lygos, 
kurioje* žinoma veikėja Mario- 
na 
Paminklo Fondo; Louise Nar- 
montaitės ir Noros Gugienės. 
Tų nepaprastai puikų girliandų, 
kurį jaunuolės .padėjo ant pa
minklo, padarė ^pįęnia Lovick, 
ir buvo dovaųa ponų Lo- 
yickų, gėlinįnkų.<'

Gugienė taipgi ;perskaitė ke
lias telegramas ir .laiškus, šia 
proga prisiųstus, kaip nuo To
ronto Lietuvių Sočiąldemckra
tų kuopos, pp. Bagočių iš Bos
tono, advokatės Šaluienės iš 
Bostono, visuomeninkės V. J. 

• < 

Količienės, iš Pittsburgho, poe
to Janonio senutės mptinėlės, 
Marijos Janonienės, iš Balti- 
morės. Buvę laiškų ir iš kitur, 

\ I... , * * ' ‘

ir jie visi reiškė tuos pačius 
gražius sentimentus. 

' i • • * * • • •Kaip visiems, kurie prisiuntė 
gėles, laiškus,’ telegramas, taip

i » X . G . 4 t • * I

ir visiems draugams ir gerbė-, 
jams velionės Marijos Jurge
lionienės atminties, kurie ko
kiu nors budu prisidėjo prie 
Paminklo Fondo ir visiems 
Paminklo Atidengimo progra
mos dalyyiams ir susirinku
siems, varde Fondo ir asmenį- 

7 . t ' . ’• l . .. ’
riiai, Gugienė išreiškė nuošir
džiausių padėkų.

Beskaitant laisltus ir telegra
mas, kartu su Gudienės balsu 
girdėjosi muziką iš kąpiniii 
koplyčios, Mariutės mylimiau-.. 
šia daina — “Lyg sapne aš gir
džiu balsų” iš operos “Pearl 
Fisliers” — Bizet.

Man rodės, kad Mariute, lyg 
matydama ir tam sapne girdė-; 
dama visų šių programų su 
ypatingai malonią šyiėša akyse 
ir jos paprasto nuoširdumo ku
pinu balsu sakė — “aš nesu 
vertą fo visko”. Tuo .tarpu mu
sų atsakymas jai yra,kąd jokis 
paminklas, kurį mes jos drau
gai ir gerbėjai galėtume pasta-- 
|ytl, negali lygintis jos pačios 
jialĮktan? pąiniuklui.

Dalyvė.

Gi^ęąiu jos juokų vėjelyje, 
Ne, ne, ji nėra mirus, 
BeĮ fįLtai jMnlsyję;”

Paminklo atidengimas
Ir (aip atėjo momentas pa

tai apdengta stbvyla, apstatyta 
skaisčių įvairiaspalvių gėlių 
vainikais, ir jaunuolių mergai
čių lyg saugojamą, buvo dide
liu kontrąstu itarp pilkais de
besiais užtemdytos dienos ir to 
liūdesio širdyje kiekyįeno le
nais susirinkusio. Paminklo 
Fondo pirmininkė, Nora Gri
gienė, stovėdama arti paminklo 
tarė:

“Visuomet šviesiai atminčiai 
Marijos Jurgelionienės, Garbin
gos Motinos, Mylimos Draugės 
iii* Pavyzdingos Moters, kuri ti
kėjo, kad žmonių gyvenimas 
gali būti geresnis, gražesnis ir 
laimingesnis; kuri dirbo dide
lius darbus, paliko vien tik 
skaisčius atsiminimus, praki - 
nias mintis ir įkvėpimų dirbti 
ir siekti šviesesnio rytojaus- 
žmonijai —

“Mes jos draugai ir geibėjai, 
kaip Amerikoj, taip ir Kana
doj gyvenantys, su tikra meile 
ir gilia pagarbą dedikuojame 
šį Paminklų.”

Gugienei ištarus šios dedika
cijos žodžius, dvi męrgaitės, 
kurios stųvėjo prie paminklo 
Šonų, Lillįąn Baronaitę, repre- 
zentuockn113 Amęrikos jaunimų, 
dėvėdama šių dienų rublis, ir 
Wenetta Grybiutė, reprezen
tuodama Lietuvos jaunimų, ap- 
sirėdžius iš Lietuvos atvežtais 
rūbais, atrišo Amerikos ir Lie
tuvos spalvų kaspinų, kuris ap
juosė paminklų ir iš ajiiejų pu
sių palengvučįai į viršų kelda
mos baltų uždangalų, atidengę 
paminklų. Tuomet jos uždėję 
ant jo gyvų gė'ių girliancĮų ir 
mėlynų kaspinų nuo grupėj 
moterų, praeitam SLA seime 
dalyvavusiu. Laikę šios cere
monijos musų žynį i artistė 
smuikininkė Lulu Raben-Mice- 
vičienė labai artistiškai išpildo 

” iš operoj “Thaįs?
Kokį giliai jaus

mingų įspūdį tąs visas paveiks
las, tas neapsakomai švelnus ir 
jautrus smitįkos balsas, vienin
telis, bet akompanimento, tarp 
ąu|<štų niędžių ir kapinėse vieŠ- 
pątaujančipj tylųnioj sukure 
mano silpni žodžiai nepajėgia 
to nupiešti. Laikę -šios ceremo
nijos ir ji-ioš Mįęęyičienūs 
smuikavimo saulutė pro d®kę- 
sis pažiurėjo ant šio paveikslo, 
ir lyg ą|idavų,s sayo niąlopios 
šviesos ir šHumps .•kpntribuoĮjų 
šioms apeigoms', greitai vėl už 
debesų pąsislėjiė.

Nutilus smrųkos gai’sąms, 
Gugienė ir yėl /kalba, |<ad “Vos 
tik savaitę prieš jos gyvenimo 
paskutinę kęljouę 
rija Jurgelioniene 
tam ir vecĮamam 
riuje rašė:

“Pasakykime 
. nuli, -kad tauta

siekia aukštumos tik per •ap- 
šyielų ir darbų, į r kad ta j, 
jis šiandien turi, yra ne jo, 
bet tėvų sukurta.”
“£ios jos miųtys, šiame Pa- 

niinkie iškaltos, ir su parašu 
Mariutės pačios rašysenoj, ro
dant, kad tik per apŠvieių j,r 
darbą žmones gali ąt^ektii 
aukštumos gyyenipie ir Ja^ą 
Luti n’aijdjngesip žmonijai' ir 
sali; kad jaunesnioji kartą 
gerbtų ir įvertintų tėvų ir vi-

“Meditation’ 
(Massenęt).

velionė Ma- 
savd įsteig- 

Moterų Sky-s

musų jauni-- 
ir asmuo ;at-

•O

jienė pirmininkauja;
Chicagiet^ Mary? Janulis, Northvvestern universitete 

tarnaujanti už kepėjų, su pajum, kuris laimėjo pirmų vietų 
tautinės restbthiių konvencijos surengtame konteste.

Pamėginkite sūtaukuoti mor
kų, sumaišykite au kapotum 
ra^inkoin ir “may.omiaifec” ir 
užtepus ant duonos duokite sa
vo įįęijiiąj valgyti, 'ypatingai 
vaikams.

Skelbimai Naujienose 
dupda naudą dėlto,' 

nacios Naujienos 
" naudingos.\
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, Vaiko skaitymas
Dabar, kada vaikas jau pri

sitaikė prie mokyklos tvarkos; 
dabar, kada jo įpuzikcs ir dai
lės lekcijos turi tam tikrų pa
skirtų laikų, ir kada vaiko 
sveikata ir žaidimo valandos 
yra tinkamai prižiurimes, tai 
dabar reikia tėvams atkreipti 
dėmesį į vaiko skaitymų.

’Knygininkų patarimai
Knygininkai viešuose knygy

nuose su mielu noru sutiks 
duoti patarimų tėvams ir vai
kams dėl vaiko skaitymo. Kny- 
gininkai paskirr. tinkamas kny
gas ir žurnalus k pagal vaiko 
skonį, jo amžių,į jo klasę mo
kykloj ir pagal įtėvų išreikšta 
norų dėl vaiko lavinimosi. Tai
gi viešas knygynas visuomet 
stengiasi koopeiĮuoti su tėvais 
ir mokyklomis. 5 • • • / • ■ '

Mokytojų pagalba
Tėyaį gali irgi pasitarti su 

mokytojomis, kurios paskirs 
vaikui knygas pagal jo gabu
mų, jo skonį, jo amžių ir pa
gal jo pažyinęjimų ir reikalų 
UĮokyhlos cįarbųose. Mokytoji 
stengsis pritųikyti vaiko skai- 
įynių pųgal bėgančias lekcijas 
nioky kloję, šitoks skaitymas 
pagelbės tąpi vaikui, .kuris yra 
silpnas mokyklos darbe ir pa
tobulins mokslų ir žinias ga
baus mokinio.

Kacjų aš piokytoj’avau pradi
nėse inokyl’.losc, tai kooperro 
Jani su’ knygynu arti mokyklos 
parinkau tuikamas knygas (Rl 
mano k’ąsių. Mano mokiniams 
biįyp lengva taš knygas suras
ti, nes knygyno viršĮpinkę pa
skyrė inan kelias lentynas ma
no .parinkto m ' .kffyrfom pižy-

i mėdaina vietą su mano pavar

de. Taip daro ir kai kurios ki
tos iiĮokyldjos. Tėvams ir mo
kiniams lengviau patirti apie 
tai, kokios knygos pagelbės 
vaikui mokyklos darbuose.

i. Patarimas
Tėvai, skaitydami laikraš

čius ir specialias tėvams ski
riamus žurnalus, gali pasirink
ti knygas, jų manymu, tinka
mas jų vaikams. Taipgi, jeigu 
tėvai norėtų, kad vaikai sektų 
tam tikrų planų, tvarkingai 
augti įgijime žinių mokslo sri-

ninkai pagelbės padaryti tinka
mų vhikui skaitymo planų.

Tik reikia žiūrėti, kad kny
gos mcbutų per sunkios vaikui, 
kad vaikas nebūtų stumiamas 
per greitai siekti tėvų numa
tomų tikslų, nes visi planai ga
li tada eiti niekais.

Geriau eiti lengviau, duodanĮ 
vaikui laiko išreikšti savo min
timis skaitomų dalykų, duo
dant jam laiko peržiūrėti daug 
įvairių knygų ir temų, taip kad 
jo skonis nebūtų vienpusiškas, 
ir duodant jaih laiko normaliai 
gyventi ir žaisti, nespiriant jo

Visi vaikai, kurie neturi keb
lumo skaitymų, myli skaityki 
Duokite jiems progos pasirink
ti iš įvairių sričių tinkamai 're
komenduotas knygas. Taip da
rant vaikai išmoksta patys pa
sirinkti geresnes knygas. Tada 
.nereikės tėvams rūpintis ar 
yaikai skaito niekniekius, ar 
ne. Visvien reikės lėtam j kar
tas nuo karto patikrinti vaikų 
skaitymu.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI’

(Tęsinys)
Valė atsistojo ir kelis kartus 

perėjo per kambarį, klausyda
mos, ar neužgirs užuojautos 
balso... bet nė šioj ramioj ty
loj, kuri aidėjo jos širdy, kaip 
baisus pasityčiojimas iš jos ne
laimingos jaunystės, iš gyveni
mo, kurs pilnas nelygybės, nuo
dingų melų, kuriame nėra nei 
jausmo, nei užuojautos, nei su
pratimo; jos jausmus užvaldė 
keršto liepsnele, darodyti Do
mo namams, kad ji ir be Domo 
gali rasti žmogų, nebijantį nei 
jos kilmės, nei jos neturto.

Jai darėsi nepakenčiama ta 
nelygybė luomų ir turtų skir
tume, ir ji pasibaisėjusi kar
čios neteisybės nutarė: atverti 
naujų gyvenimo lapų, kurį kaip 
kūdikis nenujausdamas ateities 
kančių ir savigarbos verčiama, 
nežinomas kliūtis nuo Domo 
slėpdama,. pasiruošė užpildyti 
skaudžia ateitim... Valė gaijėjo 
Prano, bet nemylėjo, tačiau 
Domo namų neapykanta, sto
vinti tarp jos ir Domo, nusvė
rė, ir ji zut-but nusitarė duoti 
Pranui teigiamų atsakymų.

Apie šį žygį ji nutarė pra
nešti Domui, kaipo giminei. 
Domas jos neatkalbinėjo, nes 
pilnai įsitikino, kad jis Valei, 
kaipo miestietei, yra x per men
kas, kaimietis, negalįs duoti to, 
kų jai suteiks mokytojas. To
dėl, jo manymu, neturįs truk
dyti jos laimei......Jis žinoda
mas, kad netenka Valės, pra
dėjo kankintis dėl visos praei
ties ir Valės apgaulingos mei
lės, kuri suardė iain bile ko|<ią 
vilti į šviesia ateitį. Gyvenimas 
jam pasidarė miglotas ir ne
įdomus. Mintys valdė jo protą 
klaikesnės ir baisesnes. Jis ne
žinojo, kur dingti ir kų pradė
ti... Namo grįžti, pabaigus tar
nyba, jo neviliojo.

Pranas arėjo pas Valę anks
čiai, negu ji lo laukė ir rado 
jų, išvargusių, prislėgtų išsva
jotos praeities ir užverktas 
akis. Jis neįtardamas jos kan
čių, patikėjo, kad jų labai jau
dino nelaiminga praeitis, ir ji 
visa laikų negalinti nusiramin
ti.

Šio atvykimo pokalbio me- 

ašaromis . akyse vos girdimai 
ištarė: “Aš busiu tavo, Pra
nai!..” Prano džiaugsmui ribų 
nebuvo. Jis jai kalbėjo apie ro
jiškų gyvenimų, apie jo numa
tomų laimės kupinų meiles ži
dinį, bet Valei viskas buvo vis- 
tiek, ir ji didelio susidomėjimo 
nerodė.

Prano teta, Vakarienė, suži
nojusi apie jųdviejų susižadė- 
jimų, n ii tarė suruošti arbatėlę*

Sekmadienis. VaĮč (riusėsi 
apie save, norėjo kur tai eiti, 
bet besirengiant atbėgo Julė ir 
paragino jų skubiai ateiti pas 
jos mamų.

Valė atėjusi rado puikiai pa
ruoštų stalų ir savo didžiau
siam nusistebėjimui už jo sė
dinčius savo tėvelius, čia pat 
skubiai jai tapo paaiškinta^ 
kad reikalinga supažindinti Va
lęs tėvus su' busiipuoju žentu. 
Todėl jie ir padare šį žygį, kai
po siurprizų Valei. Vakarienės 
nįetu tebuvo tik patys artimie
ji, — Prano giminės ir Valės 
tėvai. Svečiams, gėriau tariant, 
saviesiems 'įsismaginus, Pranas 
atsistojo ii- pasakę? jausmingą 
prakafbėlę apie savo busimų 
laime su Valė, iš mažos dėžu-

% 
¥4 
1 
1 jsudd. pieno.
Pefsijuokite visus kartu — mil

tus, balt, pouderį, cukrų, druska, 
cinamoną ir cocoa. Suplakite kiau
šinius, pridėkite pieną ir supilki-* 
te ‘į1' miltų "mišinį/ Pridėkite sutar
šytus riebalus' Gerai' sumaišykite. 
Kepkite iŠtaukuotbj blėkinej vidu
tiniškai karštam 350 laip. .pečiuje 
apie 45 minutes. Išeis 1 svaro ke- 

tės išėmė storoką šliubinį žie- palelis. —Josepliiue Milleriutė.

dų ir paėmęs Valės kairės ra vi
ltos pirštų užmovė žiedų, kas 
reiškė sužieduotuves, 
juos visi sveikino, Valė 
gėsi neverkti, ji nudavė 
ma esanti; tuo džiaugėsi

Gundai apie šias sužieduotu- 
žaipo greitumu apibėgo

Kada 
sten- 

links- 
visi.

ves
apylinkę. Pasiekė ir Valės kai
mų, taipgi ir Domo namus. Jo 
namiškiai yalei pasidarė švel-‘ 
nesni, nes žinojo, kad Valės 
tapimas Domo žmona, tolsta 
ih o jų baimės, bet ji jų švel
numų piktai atmetė.

(Bus daugiau)

| Kino-Tea traS

Ir šilta ir šalta Palace tea.r? 
šių savaitę. Šiurpi tragedija vy
niojasi i Bętte Davis veikale 
“The Little f!oxęs”. Taipgi pra- 

daus juoko — bežiūrint “The 
Mexican Spitfire’s Baby”, ku
rioj Lupę Velez ir Leon Errol 
komedijos kibirkštis žeria.

“The Little Foxes” yra rim
ta drama, vaizduojanti žiaurų 
bežmoniškumų auksų grobian
čios šeimynos. Beširdiškai 
Bettę Davis ir jos du broliai ir 
brolėnas planuoja kąjmynus iš- 
nau(|oti. : ./Jos dukrelė ir vyras 

molio 
n u ko li
pia na i s 

nuo jos 
tais jų

Foxcs

— būdami švelnesnio 
nulieti — daug 
čia, nes jie su 
nesutinka.

‘The Little
jumis bemąstant apie visokius 
žmonių išnaių|otojus ir kaip jų 
užpuolimai vykdomi.

“The Mexican Spitfire’s Ba- 
by” yra- nonsenso komedija. 
Dvidešimt metų “pabėgę ė” 
mergelė iešįso prieglaudos prie 
Lupo VeĮcz ir nekaltai sukurs
to augančių pavydo ugnį tarpe 
jos ir “rimto” jos vyro, Leon 
Errol. —Suzanna Viliutė. • • • . • _ —»• ■v
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Bananu Duona
% r/’* ? < • * t

¥2 puoduko riebalų
’ puod cukraus 

kiaušiniai 
pubd. sutrintų bananų 
šaukštukas citrinų sunkos 
puod. persijotų miltų 
šaukštukai baking pouderio 
šaukštuko druskos

1 puodukas kapotų ‘ riešutų.
Sumaišykite riebalus su cuk

rum. Gerai išplakite kiaušinius, ir 
pridėkite citrinų sunką ir bana
nus. Kartu persijokite miltus, bak. 
pouderį ir druską, ir pridėkite 
prie mišinio su kiaušiniais. Pri
dėkite ir riešiitūs. Kepkite ištau- 
kuotoj blėtihėj 375 laipsnių (vidu
tiniškai karštam) pečiuje apie 1 
vai. ir 15 minučių. $is receptas 
1 svaro kepalėliui.

Cpcoa Duoną
puod. persįjotų miltų 
šaukštukai bąking pouderio 
puod. cukrauš 
šaukštuko druskos 
šaukštuko cinatnono 
puod. čbcoa - *
puod. riebalų

kiaušinis

%

velioi.es
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
(Tęsinys)

“Nowy Swiat” kviečia visuome
nę ne maldauti Sovietų ma

lonės, bet reikalauti.
Rugsėjo 30 d. laidoje pats re

daktorius P. Yolles nurodo, kad 
visos Lenkijos valdžios pastan
gos susitarti su Sovietų valdžia 
dėl pagalbos ištremtiems ir iš
siųstiems lenkams kariams ir 
civiliams iki šiol nedavė ma- , I
žiausių rezultatų. Sovietai jokiu 
budu neįsileidžia vartotų dra
bužių, o už naujus daiktus rei
kalauja tokį aukštų mpitų, kad 
siuntimas neįmanomas. “Mes 
neišsiuntėme iki šiol dar nei 
adatos” — sako desperatiškai p. 
Yolles.

— Kodėl, vietqn maldauti, ne
reikalaujame? — klausia jis,— 
juk tai musų sąjungininkai, Ru
sija, neteikia mums jokios ma
lonės. Ji juk privalo atitaisyti 
tik tūkstantinę dalelę tos žiau
rios skriaudos, kurių padarė 
Sovietai musų tautai!”
Hitleris, Napoleonas ir tautų 

laisvė.
“N. Y. Staats-Zeitung” spaliu 

1 d. daro palyginimą tarp Na
poleono ir Hitlerio.

Kai prieš tris metus Hitleris 
siuntė savo kariuomenę į Su-

Nepirkit x 
Daimantų 
V<EN 
JSITIKĖJIMU '

Moknlan Utobiillno mlkronkopp tik
rumą, telkianti rallmybėn bet kuriam 
žmogui AKTUALIAI MATYTI dalmanto 
kokybe.

<’ln pas O & E mea jrenK?ine MAG- 
NISCOPE. kad Jųn patyn gralžtuinft ma
tyti panlrinkta daimantą, ka|p kad Ji 
mato musu ekspertai.

Atullaiikyklt ir apžlurėklt mimų ilaunlą 
rykiuotę dailių akmenų, įdėtų | nafi- 
Jaunių ntyVij rėmelius. Nedaromą spau
dimo pirkti.

Atida
rykite 
Chamo
Acc’t

6446 So. Halsted St

sOlseiY .'kX74.
Rmivh ir

FEbannEž)

dėtus ir bendrai praplėtė Vokie
tijos rubežius, grąžindamas Rei
chui ir jungdamas po vienu 
stogu vokiečius, Jis ėjo vokišku 
keliu.

1939 m. kovo 14 d. vokiečių 
armija įmaršavo į Čekiją ir Hit
leris pasirinko sau nakvynę bu-

datų lapo padarytas pirmas ir 
savo pasekmėmis sunkus žings
nis svetimų tautų pavergimo 
kryptimi. Vokiečių tauta, Hitle 
rjo išvežta į kelių, 'kuriuo savo 
laiku Napoleonas Bonapartai 
vedė prancūzus Europos konti
nento už viešpatavimai.

Napoleonas užkariautose ša
lyse laimėjo sau daug simpati- 
kų, atnešdamas joms prancūzų 
revoliucijos laisvės ir lygybės 
idėjos principus. Bet galutina
me rezultate net ir tas nepadė
jo. Hitleriui bus dar sunkiau., 
nes vieton anų lozungų, jis ei 
na prie rasių rųšiavimo ir rei 
kalauja vokiečių tautai Euro
pos kontinente privilegijuotos 
valdančios tautos padėties.

Nei viena tauta betgi neparo
dys entuziazmo tokiai “naujai 
tvarkai”, kurioje ji bus trak
tuojama kaipo antraeilė. Prie 
tokių aplinkybių ji nusilenkia 
tik jėgai. Nieko stebėtino tad, 
kad savo traktavimu slavų tau
tų Hitleris tik pagilino ir su
stiprino pan-slavistinę idėją. 
Taipgi nieko stebėtino, kad pas 
pavergtas tautas kiekvienas 
Hitlerio nepasisekimas, kiekvie
nas jo priešų laimėjimas, iššau
kė džiaugsmą ir stumia prie sa
botažo aktų ir atves prie akty
vaus -pasipriešinimo. Hitlerio 
pažiūros, kurias jis nori prime
sti Europai, veda ne į laimėji
mą, bet prie Napoleono tragiš-

Gražioji Bailia von Luckner, 22 m., laukia New 
York e teisinu, kur ji bus teisiama už impersonavimą 
federalinio valdininko.

į

Taii> rašo ir mąsto vokiečių 
tautos dalis, kuri gyvena lais
vėje.

Tuo pačiu laiku “Novoje Rus- 
skoje Stovo” (nigs. 27 d.), kal
bėdamas apie “Laisvą Rytų Eu
ropos Tautų Sąjungą” yrp vi
sai priešingos nuomonės, bū
tent: jei tokios sąjungos nega
lima bus sukurti laisvu noru, 
tai teks tų įvykdyti ir prievar
ta.

tai didesnę naštą, nei Napole
onas paliko prancūzams, bū
tent: visų dabar pavergtų ir 
nuskriaustų tautų gilią neapy
kantą vokiečių tautai. .

TuriasViršSG, 000,000.00
Apart Apsaugos, Turime fifin H 

ATSARGOS FONDĄ ViršOuO<J|UUU>U
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

____ _____  and
LOAN ASSOClATIONofChic»j»
JŲSTIN MACKIEW1CH, Pres.
4192 Archer Avenue
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laukusią Veinbaumo pašaipos), 
ne anarchistas, o ^socialistas. 
Jam tad nesunku sau įsivaiz
dinti tas kliūtis, kurios gulės 
kelyj į jo Laistą Sąjungą.

Svajoti su adarom akim hu
ną malonu. Bet tų daryti Ne\v 
Yorko gatvėse nepatartina: ga
lima ir po\ automobiliu atsidur-

Prisibijau, kad kas tai pana
šaus guli atsitikti ir su svajo
nėm apie Laisvų Sųjungą, kuo 
met teks susidurti su jos jkuni- • • J) 4jimu. '

Tokios nuomonės yra: ponas 
Veinbaum. Bet jis to nerašytų, 
jei nebūtų tikras, kad taip ma
no dauguma jo skaitytojų. Jjs 
nerašytų, jei nežinotų, kad V. 
Černovas lieka su sųvo nuomo
ne vieųas ar bent nežymioje 
mažumoje.

Portas Veinbaum sako apie 
sąve, kad jis yra Amerikos pi- 
liėtis ne tik iš paso, bet ir iš 
įsitikinimo. Tas reikštų, kad jis 
įsitikinimo neimperialistas sto
vi prieš prievartų už savo ir

Bet kaip tada tas jo pažiūras, 
kurias jis turi, kad ir mažų tau
tų Europoje atžvilgiu, suderin
ti su Amerikos pažiūromis? Jė 
logika einant, J. A, V. jau se
niai turėtų užimti, kad ir jėgą 
visas Centralinės Amerikos val
stybes, nes jų noras gyventi sa
vo gyvenimu tik tuščios svajo

čiamos jėgos. Anarchistai at- nes’ir chimera, 
meta jėgą, jie neigia ir valsty
bės valdžią.

Bet V. Černovas (kuris auto
riaus žodžiais stovi

Mes gi manome, kad visokio 
plauko imperialistai ir diktato
riai, kurie nori pasaulį sugrų- 

už laisvų žinti į 14-tojo šimtmečio laikus, 
sąjungų ir už tų žemiau susi-. po šio karo turi išnykti, o jė-

ga ir prievarta turi užleisti vie
tą teigei ir tvarkai, kuri pri
pažįsta ir mažų tautų norą gy
venti savistoviai.

(GALAS)

SMULKIOS ŽINIOS
— Britų narlaiviai paskandi

no du italų laivus Viduržemių 
juroje. /

— Karo metu Prancūzijoj žu
vo 165 vaikai, kurių iki šiam1 
metui nepavyko surasti.

— Naciai pradėjo kenkti bri
tų radijo stočiai ir maišytis į 
kalbą.

— Montrealy mirė AFL 
jų organizatorius Pierre 
febvre.

N ^priklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na- 
'mus pag ai musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi t $5,000 mokame 3^%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

uni- 
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ANGLYS SKASYKLŲ§ 
UŽGANRDINIMAR GARANTUOTAS 

LtberaliiR kreditan—Imkite laiko kiek tik 
Reiktai

Wrat Vlnrtn'a Lump—8h.-,ve)ed Tonui *7.9.5
Pocą»ontan Mine Run ............. Tonui *8 25
IV. Kemt-’cky iy»” Stoker Nut Tonui 
South Ill'noih Striker MldjcHn 

___ , -■ Tonui
Superba III arba Ind. Lump. Ek< 

arba N»»t ...... . Tonui
III. Screenlnąa IV2” —..............T< nui

GERAI ŽINO DIDUMĄ
Moteris atėjo į vyriškų p;v 

rėdalų krautuvę ir sako: “As 
noriu pirkti maršiniams kal- 
nierių savo vyrui, bet pamiršau 
^didumą”.

“Trylika ir pusė”. — 
pardavėjas.

“Taip, tiesa. Bet kaip 
sta žinai ?”

“O tas visai paprasta,
vyrų kaklai panašaus storumo., 
kurie leidžia savo moterims 
pirkti marškinius ir kalnierius”.

*0.25 

*0 25

«O 25 
*4 95

VUos Kainos O-tonų klekini ar daugiau. 
ANGLIŲ 8AMPFLI.M GALIMA MATYTI 

MUS V OFISK
SUPER COAL CO.

53 W. JACK8ON BLVD.’ VVEBster 4422

Sako

tam

Visi

IŠDIDUMAS
Kavinėje:
— Dar palauksiu jos čia de

šimtį minučių ir jei neateis, ta
da dar pasėdėsiu pusvalandį, 
bet jau nebelaukdamas.

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

1301 W. 63rd Siree.
Mes užmokam karterį arba g aso bilą

COLOR

bip-
to tint
BOIIta

Pasakyk man kas patarti 
Jūreiviams krante geriau?—

tfiniuatefflond

————

JŪREIVIS HI IR JŪREIVIS H ATT

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg naują 
už keletą centų. 26-os 
spalvos. 10c—3 už 25c

AT ALI DRUC AND NOTION COUNTERS 
_______________________________________ t_______________________

BUYte^AND SAVE“Paragaukite šilkinės Kessler’s, vy- 
> rai, ir sugrįšite norėdami daugiau. PRKITE TIESIO

GIAI TR SUTAU
PYKITE 

// PAŽIŪRĖKIT 
Ij SAVO DANTIS— 

VISI TAI DARO.
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

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

Dailiausios Dantų $Qb 50
Plokštelės Kiekv. w

, ’r aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jtisų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

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

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL
> LABORATORIES 

1062 W. CHICAGO AVĖ. 
Phone Monroe 4433

9:00 A. JVL iki 9:00 P. M. kasd.

nors ir negudriai, bet gana at
virai rašo pats redaktorius M. 
Veinbaum, buvęs Washingtone 
“pavergtų tautų delegacijoje”, 
kaip-netiksliai apibudina tų de
legacijų kai kurie musų laikraš
čiai. Patys gi delegatai vadi, a 
save “Komitetas Demokratijai 
Propaguoti” — Committee for 
thc Promotion of Democracy. 
Taigi, tos delegacijos rusai, 
kaip atidengia kortas p. Vein
baum, nėra vieningos nuomo
nės; tarp* jų yra savotiški de
mokratai, šalininkai “edinoj 
nedelimoj.”

Štai ką paaiškina p. M. Vein
baum :

“Pasirodė, kad visi susirinku
sieji turi, tikra to žodžio pras
me, bendrą kalbą — rusų. Tad 
man ir norėtųsi paklausti, ko
dėl visos Rytų Europos tauty
bių žmonės (narodnosti — ne
vadina jų net tautomis) negali 
susitelkti, kad bendromis jogo
mis kurtų didelę šalį ir bendra 
visiems tėvynę?

Idėja, kartoju, graži, bet kaip, 
ją įkūnyti?

Įsivaizduokime, kad įvyko

KESSLER’S “09
BLENDED VVHISKEY Į

£- -
SiĮDED VVHISKEY

• orruo

I

LUKTERĖK,
T

Brolau!

DOLL

Vardas ir pavardė APVOGIMŲ

Adresas

Garsinkitės “N-nose

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIURETI
SKELBIMŲ!nepriklausomi

chimeriškos ir

I'

KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLENDED WHISKEY. 75% NeutraI Spirits distilled from Grain 
85 Proof (Since Sept. 1). Julius Kessler Distilling Co., Incorporated, Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Ind.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ‘ ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 
SEPTINTAM^ 
PUSLAPYJE!

Ae-

KIENO KALTE?
Bot-- ■ '
Kas užmokės bitas?
* ■ ’ * • a r • • • ■ ■ > -

-PĄTTERhL293^ ’
• No. 2938—Lėlė

• 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. ,

M

No. 2938NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Miestas ir valstija

buvusios Rusų Imperijos tautos, 
stojo kurti naujų gyvenimų ir 
staiga — o stebuklas! sutiko 
visi, išskiriant, sakysime, čere- 
misų ar votjakų (nieko sau pa
lyginimas! L.G.K.). kaip pasi
elgti tuomet?”

Noriu tikėti, — tęsia toliau 
p. Veinbaum — kad paskutinių 
metų tragedija įtikins mažas 
Rytų Europos tauteles, kad jų 
svajonės apie 
gyvenimų yra
kenksmingos; likimas apgyven
dino jas šalia rusų tautos; jis 
(likimas) supainiojo jų istoriją 
ir geografijų, jis įsako joms gy
venti draugesnes jokie dirbtini 
rubežiai. negali garantuoti joms 
atskiro gyvenimo.

Bet man visgi atrodo, kad be 
šiokio tokio priverstinumo tur
būt neapsieis. Priverstinumo 
elementas yra kiekviename val
stybiniame tvėrime, net pačia
me demokratiškiausiame. Man 
kaip tai neateina į galvų įsi
vaizdavimas tokios valstybes, 
kuri butų susitvėrus be priver-

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

Rašom visokią Apdraudą
UGNIĖS T. R Y P K E V I ČIA gyvasties 
LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME)
• ■ ..'. Al V.

imli iminbi.isi
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Tai daro net ir komunistų leidjniąi, kurie ,yra įsiūiy- 
leję į Maskvą, nes. ir jų skaitytai trūksta žinįų ^pje 
Lietuvą. Bet įdniunistų redaktoriai Jer i^e^ų^etus. pari
tino. savo skaitytojus'melais, ir jie M jo, kai tie sftaįtytor 
jąi nepradėtų galvpti, išgirdę nepalankių , komizmo 
“vierai” dalykų. Todėl visas žinias apie Lietuvą, ant ku
rių nėra uždėta Maskvos štempelįo,'. jię. ;perdįrba, pągąl 
savo kurpalį ir paduoda su visokiais “antifonais”. O tuos 
laikraščius ir asmėnis, kurie informyo^ąjlupliką nė taip; 
kaip jie nori, jie kolioja ir drap^ymmkk 
,1..-' M fanW.YL^I«0,iaW.^JF
nepaisys. Jos teikė ir teiks kaip jMint^rūgi^ infęrpąa- 
ciju; apie tai, kas žmonėms yra Į^mmĮr^va^p. zinW,;— 
nežiūrint; kokiais keliais tos infojTp^ęi^si jnųs pastėkia, 
Mes pasitikime žmonių' protu ir nemanome, kad nuo jų 
reikia slėpti kas dėdasi p^saulyje.^ ,., /

.......................tjl . i ■ rr'3

i

Ketvirtad., spalių 1$, 1941
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nežiūrint; kokiais keliais tos infc

reikia šiepti kas dedasi pasaulyje
r
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Jonas Marcinkevičius jau agenlauja 
Bičių Rusijai

ią, į

%
venimaš žemėje

Kovoje su priešu yra labai svarbu jį pažinti.
Norint priešą riugalėti, reikia gerai žinoti, kokios jo 

pajėgos. Nepatyrus, kokios priešo pajėgos, galima pada
ryti klaidą, arba. įsivaizduojant jį esant stipresnį, negu 
kad jisai yra, arba esant jį silpnesnį/lPirmame atsitiki
me priešas, gali laimėti blofu. šitokiu budu daug lengvų 
pergalių praeityje buvo įgijęs Mussolini. Pavyzdžiui, 
kuomet jisai užpuolė Etiopiją, jisai grasino sunaikinsiąs 
britų karo laivyną Viduržemio juroje, pavartodamas ko
kius tai .misteriškus lėktuvus ir “saužųdystės” laivus, 
Anglai pabūgo susikirsti su tokiu desperatišku priešu ir 
nevykdė Tautų Sąjungos paskelbtų “sankcijų”. Mussoli- 
nis Etiopiją užkariavo.

Bet klaidingas “nedakainavimas” priešo jėgų . gali 
būti dar pragaištingesnis dalykas. Šitokią klaidą darė 
Vakarų Europos demokratijos Hitlerio atžvilgiu. Pran
cūzai ir anglai manė, kad nacių kariuomenė nieku budu 
neprasilaus per Maginot Liniją. O kur šiandien yra 
Francuzija? Anglija vos-nevos išgelbėjo savo kailį.. Tik 
po Francuzijos žlugimo ji suprato, kąd reikės milžiniš
kų pastangų “hitlerizmui sutriuškinti.” 

r

Taigi priešo pažinojimas yra pirmutinė sėkmingas 
kovos sąlyga. Bet priešą pažinoti reiškia matyti visas 
jo savybes, silpnas ir stiprias, blogas ir geras. Taip, ir 
geras. Reikia niekuomet neužmiršti,, kad nėra pasauly
je absoliučiai gero nei absoliučiai blogo daikto. Net ir 
pikčiausias priešas turi tam tikrų “gerų pusių” — jeigu 
nieko gero pas jį nebūtų^ tai jisai butų visai nėpavbjin-

Civilizuotas pasatflis* šitas paprastas tiesas supranta. 
Todėl net ir karo metu valdžios ir žmonės stengiasi gau
ti kaip galint tikresnių informacijų apie priešų, šalis. 
Karingam žmonių upui palaikyti priešas, žinoma, papra- 
štai yra piešiamas labai juodomis spalvomis; bet vįsųor 
menė reikalauja ir teigiamų faktų apie šalį? prie^ kurių 
ji kovoja. Todėl, sakysime, Anglijos spauda paduodu pra
nešimus apie mušius Rusijoje ne tiktai iŠ sovietų, bet ir 
iš nacių šaltinių. , ,

Juo labiau Amerika, kuri dąr ginklų kautynėse nę- 
dalyvauja. Nors Amerikos simpatijos yra aiškiai, palin
kusios anglų ir jų talkininkų pusėn; nors Ąmerikpš val
džia teikia visokią galimą paramą Hitlerio priešams, --- 
tačiau Amerikos spauda ir žinių agentūros turi sąvo At
stovus Berlyne ir Romoje, ir kasdien laikraščiai deda , jų 
pranešimus iš “ašies” šalių. Tie pranešimai, suprantama, 
eina per nacių arba fašistų cenzūrą. Labai dažnai jie tik 
pakartoja tai, ką parašo nacių ir fašistų spaudos organai 
arba ką pasako nacių ir fašistų propagandos departa
mentų žmonės. O , betgi' Amerikos laikraščiai tas žinias 
deda ir už jas moka didelius pinigus!

Tik bukaprotis arba aklas fanatikas gali įsivaizduo
ti, kad žinių skelbimas iš priešo šalies tai — “propagan
da”. Amerika pasidarytų sau didžiausios žalos, jeigu Ji 
atsisakytų žinoti, kas dedasi Vokietijoje, Italijoje, Japo
nijoje ir kitose demokratijos priešų šalyse. Ji užsirištų 
sau akis!

Tiesa, tos žinios, kurios ateina kabeliu, bevieliniu 
telegrafu ir telefonu iš “ašies” sostinių, yra nepilnos, ša
liškos, dažnai net visai melagingos. Jas reikia analizuo
ti, svarstyti, lyginti su kitais pranešimais ir, bendrai, 
imti kritiškai — “eum grano salis” (su druskos grūdu). 
Bet ignoruo’ti jų negalima. Spartesnio budo gauti infor
macijas apie priešą nėra.

\ ——  ——
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DR. VL. MAČEK 
KALĖJIME

Čekoslovakų. Tautos Taryba 
Amerikoje gavo žinią, kad na
ciams nepavyko /pakreipti , savo 
pusėn kroatų vadą, Dr. Vladi
mirą Mačeką. > ■./

Jisai esąs uždarytas Klagen- 
furto kalėjime. .Kartu su juo 
esą įkalinti keli kiti kroatų va
dai: Dr. Andria Stampar, Dr. 
August Horsutic ir Hugo Werk.

VARTOJA GENGSTERIŲ
TAKTIKĄ

Nors “Naujienos” visuomet 
buvo griežčiausiai nusistačiu; 
sios prieš hitlerizmą, stojo ąž 
Anglijos rėmimą kovoje: prieš 
Vokietiją, viešai pasjnerkė vi
sokią mintį apie.Lietuvos “va
davimą” su nacių pagalba, — 
tačiau komunistai dar vis nesi
liauja prikaišioję mums “pro- 
nacizmą”. Pavyzdžiui, Rimbą 
prįskirįa “Naujienas” prie “lie
tuvių prbnaciškos spaudęs”. 
v „Tai yra geijįgfiįerrU taktika, 
y A . . ‘.
italijoM NęftĄ Nea
pykantos AMERIKAI
Nežiūrint to, ka<I:Italijos fa

šistų spauda ir radio nuolatps 
šmeižia Anjeriką, , žmonės Ita
lijoje ųerjųdo, jokios neapykan- 
tos; ąrąerikięcjįams. .. . , 

: ; t Tik-ką pagrįžęs iš I ta I i j (>s į 
j Jungtines, yąlsjtybes ąnjbąąado- 
rius William Phillips sako:

“Ąš dieiią. iš dienos yąikš; 
čįodavąu., Romo;*, gatvernis i ir 
nemaęiąu nęHvįeno .atsjtįkr- 
mp, kuris i parodytų jiepaląn,- 
kų man (arba. Amerikos žmo
nėms nusiteikimą.”
Iš to t ga 1 ima numanyti, kad 

fašistų propaganda jau nebeda
ro įtakos į. Italijos žmones. Kai 
kurie amerikiečiai, buvę pasku
tiniu laiku Italijoje, mario, kad 
žmonės Italijoje džiaugtųsi, jei
gu “ašies’’ priešų, ginkluotos Jė
gos įsiveržtų į Italiją.

< C" ~rr
GYVENTOJŲ KILNO

JIMAS

Žifiitiš apie Lietuvą
* e » ' '

Aukščiau padarytos pastabos tinka ir žinioms .apie 
Lietuvą. Tik prie jų reikia dar pridurti, kad Lietuvą nė
ra pasaulio įvykių centre. K’ \

Amerikos laikraščiai ir telegramų agentūros tenai 
savo atstovų nelaifco. Kadangi Lietuva yra arti karo 
veiksmų zonos, tai Vokietijos valdžia visai neleidžia ko
kių nors žinių siųsti ip Kauno arba Vilniaus tiesiog j A- 
ineriką. Viskas turi eiti per Berlyną.

O tuo taręu Amerikos lietuviams patirti, kas -Lietu- 
voje dedasi, yra šimtą kartų įdomiau, negu tai, "Kas de
dasi kitur. Natūralūs dalykas, įad “Naujienos” taip pūt, 
kaip ir kiti lietuvių laikraščiai, stengiasi tą jų smalsumą 
patenkinti. _ . a i ■.. v ’, ■__ b._ ____ __■ i .•

Visa gyva pasauly turi savo 
pradžią ir .pąbąigą. Žmonės • 
nuo senų laikų galvojo apie 
jų gimtosios žemės likimą, s 
norėdami įsiskverbti į amžių 
tolį* .ir numatyti, kokia bus 
^ęmęs jr visa žinomo jiems 
pasaulio pabąiga. ......... ,

[Daugelis mokslininkų do- 
mįsi tuo dalyku Jr yra linkę 
manyti, kad gyvybė, nutruks 
žemėje, pasibaigus saulės ši i- 
mbs jėgai. Ž,emes kamuolį ap- 
įrpis , tuonpM tarpplanetiųių 
erdvių šaltis ir bet kokiai gy
vybei busiąs .galas.

Vienas iš mokslininkų — 
Šteineris, tyrinėjęs greičiau
siai galinčias būti priežastis 
pasibaigti gyvūnų gyvybei že
mės kamuolyje, yra linkęs 
manyti, kad žmonių gimine ir 
visa, kas gyva žemėje, žus 
nuo troškulio.

Nors vandenys užima plo
tą iš 400,000,000 ketvirtainiškų 
kilometrų, bet toj^s plotas la
bai nežymus, palyginti su že
mės kamuolio didumu. Van
dens apdengimo storumas ne
praneša vidutiniškai 5 kilo
metrų gilumo, o žemės radiu
sas beveik lygus 8,000 kilomet
rams. Iš kitos pusės anot, 
Šteinerio, visiems žinoma, kad 
ne tik įvairios rųšies dirvos, 
bet ir granito skyriai skylėti, 
ir per daugelį amžių jie įsiur
bė į save neįsivaizduojamą 
vandens kiekį.

. Prįę tų laipsniško vandens 
nykjimjPi priežasčių prisikirti
nas siųstas ugninis žemes 
branduolys, apsuptas stora 
pluta apie 19 kilometrų sto- 
ruųio. .Vanduo, persisunkda
mas per įvairių geologiškų 
susidarymų sluoksnius, ding
sta, žemės gelmėse, padedą- 
mas sukietėti artimiausioms 
prie plutos.žeųiės vidurio da
lims. to r didžiulio branduo
lio, kuriam sukietėti, nors per 
pusę viso jo didumo, prireik
tų daug kartų daugiau tę 
vandens kiekio* kuris yra mu
sų planetoje. Kadangi nuo to 
laiko, kai įsikūrė pasaulis, ne
prisidėjo nei vieno kito van
dens lašo, — lietus ne dau
giau kaip žemės suslėgti iš
garavimai, kurie grąžinanti 
jai atgal, — tai labai supran
tama, kad praėjus daugeliui 
amžių, galutinai dings visas 
vanduo nuo žemės veido.

Tuomet, žinoma, apmirs 
augalų, ir gyvūnų. gyyybė, tuę- 
met ateis žemės ir žmonių 
gyvenimo pabaiga. ,

Kuomet tai bus ir kai]) į- 
vyks nuolatinis išmirimas, 
to neįstengia sužinoti smal
siųjų mokslininkų protai. Tai 
buvo yra ir tenka manyti, pa
siliks gamtos paslaptis. Daug 
ką žmogaus. protas išaiškino, 
ilgiems amžįaj^? .berenkant, 

.bet toli gf^U (iąij. j^augjms- 
Ipkščių gamtos
knygoje perskaityta ir supras
ta.

* ‘ ■ ■■<: i SĄ t a • j ri'/V u\ |U 1 1 j .
a iP^SitĄsavajtę,JįęJįu.viį^albą i 

Ą.merį)iojįe,,: ; Įeidami.įįa«Melį | 
i^įĮę^čfei “1/ai^ė” iį

rašytojo Ąlįįrčinkevičiaus 
specialų pranešimą, 1|f B

iš' 
(ikimal .tarnaujančių -laikraščių

. fftlarcinKęwęiąps11(prąttesiinas 
siĮlęėlė susĮi^omęjiniSi ^y|buvo , 

pirr
i m? iJ?F«^iwM^&ietuvos 
tYJikiųs,, įfurt K!?ol|$H$įįį. | gavo 
per. paskutinius keturis mene- 
S1Ū% I > t.- • i. iĮ.ą a i j-; ų vi , 
..Lietuvos bolševikų r. valdžia 

Įbuyo ąrę^tuoįtą įy.iįsvez^ą..į Ru: 
si jį,. kaip daugelis.. t belaisvių; 
bolšeyi^ąį įbųyp įŠyyti
YtQSrz> .sųgrįąųtp^ $ .yįsos. ^ol^vikų 

■ iliuzijos, kuriomis jie ilgus me
tus., maitino sąyoi?ąyeięst o iki 

^#uį ;įš. lįįąs^vps^^eatėjo 
joks rimtesnis pranešimas.

. Pirmą pranešimą apie Lietu; 
yą, prisiuntė nę, koks ziųomas 
komunistų partijęs veįkėjas, 
bet “rašytojas” Jonas. Marcin
kevičius, šis įvykis sukėlė ,susi- 
doinejimą ir. Jono .Marcinkevi
čiaus asmeniu. Visi klausinęj’ay 
kaą jis toks? Ką jis payąšė? 
Kuo jis Ųetųvoi^ visuopienei Jęu. 

[nomas? Kodėl jis, o ne Snieč
kus, Gedvilą arba kitas komu- 
nisths daro pranešimus?

Liefuyos, visuomenė. Joną 
Marcinkevičių ląbaį gerai pa
žįstą,, bet Amerikos visuomenei 
trūksta žinių apie šį “rašytoją”, 
todėl bus pravartu priminti kai 
kurie faktai.

Jonas Marcinkevičius Lietu- 
vos yisųomenei pažįstamas .nuo 

kpyos dėl krašto „.neprikląusp* 
mybės, kai krašto gyventojai 
dėjo pastangas išsikovoti gali
mai daugiau laisvės ne vien tik; 
tai nuo užsienio priešų, bet ir 
nuo vidaus priešų. (

Jonas 'Marcinkevičius, būda
mas tada dar jaunu, .25 metų 
neprašokusiu, vyru, taip pat 
dalyvavo šiose kovose. Skirtu
mas tarp jo, ir Lietuvos gyven-t 
tojų daugumos buvo tas, kad 
jis kovojo priešo eilėse.

. i ’ t -. JĮ .................... i .‘■'‘i. • • .1 Į

Ir įdomu šiuo atveju yrą ta 
aplinkybė, k.ad J°nąs Marcin; 
keyičiųs kovojo ne bolševikų ęi-( 
lese, bet Lenkijos dyarįnįnkų 
eilėse. Jpnąs : ; ^Marcinkevičius 
kovojo, ne kaip paprastas karei- 
,vįs Pilsudskį^, iegijoųp eilėje, 
į bet kaip šnipai lįetuvių .tarpe. 
. ..Lietuvoj žvalgyba Jopą Mąr- 
/ciųlievičių laiku .sučiupo. Lęp-| 
kams jis spėjo, pądaryti Jąbąi 
ąyąrbių pranešimų. ąpie; įgink
luotas Lietuvos jėgaą,. bet jis 
vis dėlto būvą. rpagąųtasv . ,

. Nuo šio laiko Marciųįcevjčius 
ir tapo pažįstamas Lietuvos, vi; 
suomenei. . Jam buvo. sudaryta 
byla, visi Lietuvos ląikrakčiai! 
apie tai kalbėjo ir.kęlė aikštėn 
šio “didvyrio” darbus.

Jonas Marcinkevičius buvo 
nuteistas mirti, vėliau jo baus-^ 
mė pakeista kalėjipiu ijki. gyvos 
gąlyos, o dar vėliau vėl buvo 
sumažinta. ... » į

Mąrcinkevięius; maną, . kąd 
Pilsudskis netrukus. paims Lįe- 
tjuvą jr jį, jšlaisviųs kartu su ki
tais , lenkų, šnipais,. kurie sėdėjo. 
Kauno SĮųnkįųjų Darbų Kąlėji- 
ipe. Lgulfė ipgtus, kitus,į penk
tus,, bet Pikąidskįs Lietuvos ną- 

.pagrobėt. Nusibodo,,, jam ąę^eti 
kaląjimę ir jis, pradėjo ješkoti 
būdų laisvę vąl .atgauti, t.,. ;j.., 

f Lįetuypją keitėsi .valdžios, bu- 
vQf d^o^ąmps ? amnestijos^ bęt 
šnipą į t sęd'ėjo kalėjime., Marcin
kevičius (.pgmaty jpkios , išeities 
iš kalėj i m o ištruk Ii, .todėl ir 
“susiprato!’. , . Jią pąrašę . jirezi- 

prašymą, 
kuriąme,, prisipąžino,. (. jog .Jan
kams tarnavo,. k<)l buvo ųesų^į. 
pratęs, bet dabar jis “susipra-

f

. iil.f'.į ■; l iCį-Ą keltis ..ii]

paikintuose krą^tup^ ^fųvių 
skiaįčįųs yrą į,bąi sųmą^ę^.;(1

Iš Estijos,, Latvijos įę JM^io- 
sios<,Lįetuvo^ buyo perkeltą į 
Vokįeti'j ą. s, 130,100 v “ vokiečių” 
(kurių dąuguUią t ne,. yokĮ^ąi 
kalbėtu nemokė jo į.. B^ to, 
perkėlą; į . .Vokietijų. J;3UtG0(: 
“vokiško kraujo” gyventojų iš

•a • -a • *■
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tos dalies Lenkijos, kurią buvo 
dkupavę bolševikai.
. Pirmiau, kaip žinoma, naciai 
kėlė vokiečiu^ į Hitlerio valdo
mas teritorijas iš. Italijos. Su
mušus Francuziją, Hiiįlęris pra? 
dėjo kelti masėmis franeuzus iš 
Elzaso,

| '•! . ‘ r'.' ■
Po karo daugelis tų žnjonįųj 

norės grįžti į savo senąsias tė
viškes. Jeigu naciai karą pralai
mės, tai Hitlerio gyventojų kil
nojimo metodą bus pavartota 
prieš Vokietiją. Vokiečiai, gal 
būt, bus > iškraustyti iš Rytų 
Prūsijos, ka’d 'iš vokiečių .pusės 
daugiau nebebūtų pavojaus tau
toms, gyvenančioms prie Bal
tijos juros.’1 '

Lib dėl u hormoy ■
• . ■ ■■ NUŽUDYMO

, Prieš, keletą savaičių jbuvo 
pranešta,. kąd,.“nežinomi pikta
dariai’’ lįuūįude buvusį Francu
zijos vidaus r reikalų ministerį, 
Marx’ą .Dorinoy, kuris buvę Pe- 
tain’ę valdžios suinitas ir pa
trauktas ‘.‘tieson’’, kartu su k e-

Vienas svarbiausiųjų puųktų 
Hitlerio politikoje tai masi
nis gyventojų kilnojimas. Iš 
tam tikrų šalių jisai nori per
kelti “vokiško kraujo” žmones 
į Vokietiją, o iš Vokietijos ji- 

,sai krausto nevokiškos, kilmės 
gyventojus į kitįiis kraštus. Na- 
iciškų .rašytojų terminologijoje 
tai yrą vadinamą “repatriaci
ja” (grąžinimas į tėvynę). >

. • i < 11 \ ; ■ f •, /■ i i. i ■

Kuomet Hitleris kooperavo 
.su Stalinu, juodu susitarė, kad 
iš Pabaltijo krantų butų išga
benti į Trečiąjį Reichą visi vo
kiečiai ir “giminingi” vokie
čiams žmonės/

Pagal sutartį, kurią bolševi
kai pasirašė su naciais Rygoje 
1941 m., sausio įO dieną,xtųręj.o 
būt iškelti iš Klaipėdos krašto 
ir Suvalkų visi lie
tuviai, jr kiti nevokiškos kilmės 
^fvėntpjąj.; lyaciai tokio ‘‘sveti
nio elemento” priskaitė 21,343 
žmoiies. į Ta sutąjrtį^,buvo vyk-

Francuzijos karo pralaimėjimo.
... Kabytą; ex^mini^tėrįnužudė ir 
koįĮėI?f Fašistų piješąį o pko, 
kaį tąį. dąrbas .“Gągpuląrd’ų”.

■ Respublįlįio^ JaiĮtąią :bųyę ati- 
depigtąą,. slaptos tororlstų orga
nizacijos sąmokslas prieš val
džią. Policija surado didelį jos. 
ginklų; sandėlį,... ir,. į skandalą 
buvo įvelta visa eilę žymių ąs- 
,inęnų... Tie sąinok^lipinkai bu
vo praminti “pigbulards” (ap
sigaubusieji), nes Jieį savo slap
tuose susirinkjįmųose dėvėdavo 
,panašius į kapucinų apsiaustus* 
Jie planavo 1937 m. ginkluotą 
sukilimą.

Vidaus y reikalų . minįsteris 
Dormoy ( .($ocjąljstas$ j^psė^ė, 
kad sąmokslįninkąi paląikę, ry
šius su Hitlerio ų* Musolinio 
agentais. Jisai žinoję,;. kad tie 
“kagularai” susitinka Paryžiaus 
aristokratiškų peięių. namuose 
su Abetz’u ir de Brinonu. šian
dien Abetz’as yra specialus Hit
lerio pasiuntinys Paryžiuje, q 
de Brinon — Petain’o atstovas 
“santykių palaikymui” su na
ciais'. \ / ,• |

Taigi ta sąmokslininkų klika 
dabar yra galinga, inokupuoto
je ir neokupuotoje Francuzijo- 
je. Nenuostabu^ kad Marx Dor
moy, kuris prieš ją kovojo, ta
po pugalahintas.

■ > : t \
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Coswelia
a ---- r-t-s

bijos pietuose s auga 
medeliai “cos\yelia”

Afrikos Somali j ošė ir Ara- 
bijos pietuose s auga nedideli 
medeliai “cos\yelia” vadina- 
,mi. Jo sudžiovinti * ir, padėti' 
ant ugnies lapai išduoda di
delį kvepėjimą. Budistai ir, 

žmones. Ta sutartis, buvo vyk-1manometonai siuos lapus val
doma, taip kad dabar aukščiaus |toja savo l°se‘ i- /

ir * nvv. •'* •». | j
įp”,. tąpo |ikrupjp. Jietuviu ir 
Prašo H.išleisti laisvėn. . , r .

Stulginskis *pra^ymą Pa.v^ptė» 
Įcplič iųetps; sunkino, betJMar- 
ąinkęvičiau^ ląi.syęp r .neišleį^o. 
J^pębodu . Marcįpkevičiųi .pa^i- 
darė. kąlėjinię, todeį iy pradėjo 
rašiųgę|,, Parašę (§ayo ir kitų sa- 
yę draugų“išpažintį”. „Tą . §ąr 
v^j^pąžjntį”. pasiuntė, keliones 
lei^yklęimĄ bet nė viena nesu
tiko Jos spausti. j

Marcinkevičių pradėję lanky
ti Jpbc|ąrįngų ir katalikiškų 
draugijų ątstoyąi,, pradėję, jam 
nešti knygų pasiskaitymui, .ka
talikų laikrąščiai drįso .net pra- 
spausti kelis Maręipkevlčiaųs 
rašinėlius. Bet iš. kalęjimo len
kų Šnipas negalėjo išeiti.

. t I « l ♦ I 1 k*' < . . . I .• , * *

u Marcinkevičiuj rąšė r.prašy- 
mąst;i,r Dr. Kaziui Griniuj, kąi 
jis tapę išrinktas ,į .prezidejątu- 
rą, įet ir šis atsisakė, paleisti 
lenkų šnipą, smarkiai pakenku
sį lietuviams nepriklausomybės 
pradžioje. . .. > . ( ,
.. Tiktai Ąųtanas Sinętona pa- 
lęiįę.Joną Maręlųkevicįųjš J^k- 
l^jiųio. Jo yaĮdymo laikais Lie- 
tuyos kalėjįrpai, buvę prigrpsti 
pacjąis lietuviais, vietos Juose 
i^augįąę nebuvo, to^l .Smetona 
ir .pradėjo leisti laisvėn lenkų 
Šnipįs. ,, ,, j , , ...vj ;;

.Laisvėn išėjęs Marcinkevičius 
v.el pradėjo nešiotis.ąu, savo:“įš- 
,pąžįntimi”. Tąutininkąms dirbę 
ląikra$tipinkai. pataisė kaį. ku
riąs išpažinties vietas ,ir gavosi 
pirmas Marcinkevičiaus t liįera; 
Jutęs, “kūrinys” “Sukaustytieji 
latrai”. ....... ,

-f ' ’ 1 , ‘

.. Tąpįįninkų viešpatavimo lai
kotarpiu . ^ąrcįųkevičius visą 
laįl^ą suk.iųo^i apie juos, iš jų 
mito ię. jų ląjkraščiųose , sąyų 
“kurinius” spaudė. Kai pradėjo 
‘‘nujųsti’^ jogc/ Lietuvą pateks 
sovietų, jąngąn, Marcinkevičius 
taip paf laiku pradėjo keisti sa
vo pažiūras,/ . . - .

Marcinkevičius buvo ne vie
nas. Prie sovietų palinko Anta
nas Venclovą, Petras Cvirka, 

- ■ ( * *

Vincas. Krėvė, Liudas Gira ir 
dar keletasi.pagarsėjusių litera
tų. Bolševikams atėjus į Lietu
vą, Marcinkevičius jau buvo jų 
eilėse ir aktyviai bendradarbia
vo jų spaudoje. ........ .

Bolševikų tarpe Marcinkevi
čius buvo, tiek §vąrbus,( kąd be
sitraukdami jį net Maskvon) pa
siėmė. Šiandien jis iš Maskvos 
jiems korespondencijas rašinė- 
ja> f*.:? ' ’S '
. LiuęĮnąs yrą..šio “sę^ipralu- 
Sio” .šnipo , likimas. Pradžioje 
tarnąycj. lenjtaips.. Ilgus.|inętus 
priyal^ęj, (.prasėdęti|.. kaįejiųie, 
kol “susiprato?, Vėliau, .pradėjo 
tarnauti- sovietų Rusijai, Lietu
vai gi jis niekad nebetarnavo. 
Lietuvos žmonės virš penkioli- 
ka riiqtųyi0^jo jįOpajHnti 
Kaup^ Ijąifįini/e, ne/> teij jpję'io 
produktyvaus darbo nedirbo.

šiaii^lieųGJonas hįMarcinkevi
čius
lietuviai ątgąps są^o ąeptikląę- 
somybę Maręinįęvičiuą-.^par- 
važiuoą.-Liejuvoric tai yęj jis už
sės darbo žmęąiępis, ąpt. spjau
do, .nes, Jko ^ręt;,vėįvjL^as.ę- 
dins . kąlėjįpia.n už tarnybą so- 
vietų Rusijai. ..

Stasys. Dobilinis

GraižiA’u^a^

Pietai.
joj yra lietuviško špoko didu
mo >paukštelis, Oropenda vadi
namas. Savo kūno struktūra, 
o ypač plunksnomis y rąstai gra
žiausias paukštelis pasaulyje. 
Motina gamta jam davė žalias 
galvos plunksnas, viso 
aukso spalvos. Sparnų ir uode
gos juodas plunksnas, o kojos 
|ir snapas raudoni. Lizdą jis su- 
jka iš stiprių sausų žolių ir vib 
jnų, kurį tvirtai pririša prie 
lliaunos- šakelės aukštai medy- 
j’e, kad vėjas galėtų jį supti.

Vo

kūno

i Meksikoje
..a I...;; ■! l ...

.Mp^sj-konai rr idabąr visai 
f ą.ę/pąno.. at^įsąjiyū savę senu 
Įpaprųcįįų.. Kįam,.teko vakarais. 
vąįkŠ.čių|i»ąmbąro gatvčmis 
ta? j Pric

Jlęickyieųų maišo*
jąųn* vyrukai.yieni jų 

; ą/sistųję. jpr^eš 1 a.ągą .skambi- 
;na gitara .(r s dainuoja, kili 
i garsiai., kajbą^i. su jaunomis 
:merginomis vpK9.JaugŲ užtva
ras. Tai įsimylėję vaikinai 
skambina gitaromis ir dai
nuoja . serenadas, kad tuomi 
iššaukti, .sąyp .... mylimą prie 
lango pąsikąlbėti. . . .. .. .

MĮodęrpiame Gaudaląchar 
ros mieste, iš aukštesniu na
mų yra specialiai išvesti tele
fonai į gatvę taip, kad mes- 
gaitė iš trečio ar ketvirto auk
što galėtų pasikalbėti su my
limuoju. Taip ir dabar Meksi
kos jaunimas renkasi sau my
limas.
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SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ t ,, ,

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms 
-- Berniukams. •• — * ..*<>.

Neriam vilnones panČiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

Pranas Selemanavičia, Sav.
504 West 33rd Street ’ Victory 3486
-* c Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais *•

tlevelartdo Ir Ofiid Žinios
•J; » VA, t I ė.--

REPublic 3713
* BOILERIUS

M

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBOIR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ DAVJĮĄjJ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

Slegaitis
STOKER SALES

6921 So. Westem Avė.
• ĮVEDU ŠILIMĄ

.1

Duokit Gruen, ir jus ddosite laikro
dėlį, jungiantį dailiausią stylių su 
visu akuratiškumu ir- patikimumu, 
kufie^darė Gruen vardą garbingu 
laiko matavime. Pamatykite pas mus 
Gruen rykiuotę šiandien. ■ f

Trod* Mori r

§8

Iš POLITIKOS LAilKO
*4 \

Kadangi demokratų kandida
tas į majorus gavo ^didelę , di
dinimą ibalsų,, tai peta. abęjp- 
nės, . kad - sekantis, majoras, bus 
demokratas, .O kas nežino tei
sėjo .Ląujs.chę, kad .tai yra ge
riausias demokratas. ir. bus <ge- 
riaUsias Clevelando majoras- 
Ęiptuyiąi stoja tsu ‘‘Judge. .Lau
kią foifi May.ųr”, ir galimą iš 
anksto.; pasakyt j, kadi, „neapsi- 
gaus. Jis yra.žinomas.kaipo tei
singas,. ,fųppgusr,puyęs - ( teisėju 
per daugelį metų, ir.turi dąug 
patyrimo mies.to . reikaluose. 
Daugumas lietuvių,riėš pastan
gas, kad padėjus išrinkti teisė
ją Lausche į majorus lapkričio 
mėnesį.

REMS LAUSCHE
Martin L. Sweeneyf buvęs, an

tras demokratų kandidatas į 
majoro vijetą, no^nmącijaspra- 
laįmėjęs pareiškė, kad jis da
bar stos su visais demokratais 
ir rems Lausche į majorus. Rei
škia, kad demokratų jėgos dau
giau, sustiprės,, ,ir yra .. daugiau 
vilties, kad..Lausche liks .majo
ru. .Sweęney . nominacijose yra 
gavęs per trisdešimt, tūkstančių 
balsų, bet toli grąžu negali su 
Lausche pasilyginti. Tačiau jis 
žada būti džęntelrpenas ir rem
ti savo partijos žmogų.

n igų neužteks. :
Toliau yra/ .kląuąimąs, kiek 

musų . jąųiųmąs . reikalu j a lie- 
tuvišįęų.mokyklų, jaunimas,
prikląusąątis prję SUĄ, atsilie
pė į .valdybė prašydamas,steigi 
ti Jeigu taip yrą,, .tai
iš to galima spręsti, kiek tokių 
mokyklų bptų y^Uąįįnga.,. 1 ,

Kįękjjtępką. patikt/ tai ta% 
mokyįleieą, ŠIA nąrių , .vaikąi 
nelabąjį telanko,: Dalį<L jų vįsąi 
prie 5Š.M: • PęPriHlaus.ot<Nejaugi 
Susiyįęąįjįmąš. gąlį (įstęig.,/ vi^ 
šas njąįyklas visiems Amerikos 
'ietuyiams?. į.- t!.r( ;bį. ..

Tp&ij. aprąšymaitąųti.pnįŪ 
spau.dąję yrą. yį^ąi, peąpsyąrsly
ti, bet ntik - varoma, propaganda 
prieš dabartinę Tarybą rinki- 
mams artėjant.

,į - ■. . -A

SMETONOS ATSI
LANKYMAS

Tautįninkai šios kolonijos 
praneša, kad p. Smetonos atsi
lankymas su prakalba atidėtas 
vėlesniam. Jaikui. .Tikras, laikas 
daii nepaskirtas. Buvo numaty
ta lapkričio 9, bet tą dieną įvyk
sta Liet.- Kult. Darželio bankie- 
tas, ir tokiu budu p. Smetonos 
atsilankymas atidėtus.

»l«IIIRHWW . ..........U.l»

Remkite - Lietuvišką 1 
Žyduką,

NATHAN KANTĘR
MUTUAL L1QUOR
CO.—tJVHOLESALE

4707 So. Halsted S t. 
*Tel."'Bou1evard 0014

BRIDGE^OkT ROOFING AND 
.?n ; SHBET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

' 1 sielių apmušimus.
'Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraūštaš.

»1 i1 1 ■ . .......................................

hsk for fhe BefeK
thatw>ntlre

GOOD H£AD "TĘST

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

'^Prudential Insr. Co. of**America 
175 W. Jackson HAR. 2500 

Home Gffice, Newark, N. J.
5922 VV. Roosevelt RcL, Austin 1175

*

«OM, GvitdiM bock............... $33.75 \

*X//

iii 1E

$33.73 i

U. S. Pat. Oft. 
■* - Paf»nh'P»n<fing

s%

%
i k *

BEGEMAN’S
DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVAS
4184 ĄRCHER AvKNŪE

by67%^

Į,

• Bandymai rodo Tavern Pale palaikant 67% geresnę 
“galvą” penkias minutes po įpylimo. Štai įrodymas! Vie
nodose sąlygose Tavern Pale' btivo1 išbandytas prieš 10 
gerai garsinamų alų. Tūlam skaičiui stiklinių leista ^sto- 
vėti tą patį, laiką--,no -įpylimo. Tada kiekviena patikrinta. 
Tavern Pale' parodė 67% didesnę galvą, negu vidutiniai 
visi kiti bandyti alus.

Dale
The Bėėr for a "Good Head”

Tho Atlantic Brewlng Company, Chicago. III.

K

r*T
1

Ii

SIDABRINES VESTUVĖS
P-ai F.. Jankevičiai iškilmiii ' 

gai apvaikščiojo savo sidabp 
mes vestuves. Pokylis įvyko Lie
tuvių salėje, dalyvaujant. .ke
liems širątamą svečių,,’, jf-ą^,. F. 
Saukęvičiuą,yra žinomas kaipo 
nenuilstantis- vietos ;yeikįjas. Aš 
nuo savęs linkiu jam ilgo gyve
nimo. jr linksmą! apvaikščioti 
auksinį jubiliejų.

SPAUDOS RĖMĖJŲ SU
VAŽIAVIMAS

> ....................... • n. • - • • <

;Lietuvių..« Katalikų Spaudos 
Rėmėjų Draugija :turėjo suva
žiavimą, kuriame buvo apie ke- 
turiasdešihit delegatų iš kelių 
kolonijų. Jų tarpe buvo septy- ' 
n|, kunigaj.jiš,! įvairių kp.’onij j.

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. ^01«nX°s: 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, pėfdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL 'skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 
, v I , , nudegimo, sųsižeįdinių ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. bru™.™*

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU j 

FAitm 
Liiriiber Co.

- LUMBER, MILLWORK
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

viėtOR Bagdonas'
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į Tarmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

' Saukit Tel. VICTORY 0066

4883

- No. 4883 — Moderniškos išeiginės suknelės. Sukirptos mieros. Nilo 
11 iki 17 ir nuo 12 iki 18.

Norint gauti vieną ar dau- 
gjąu.i virš mirpdytų .pavyzdžių 
prašome! iškirpti paduotą blan*> 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažyAnęli.uiierą ir triš
kiai1 parašyti savo vardą' pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio ( kaina ,J5 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sii užsaky
mų. (EąiŠkus jręikia adresuoti; 
Naujienos Pattern pert,, 1739 
No Halsted St, Chicago, III.

Iii ■l.l.l ■!! — ■

NAUJIENOS Pattern Dępt'. ,
1739 S. HafeteJ St., Chicago, Ilk

f 3 f ( 1 •

čia įdedu 15 centų ir prašau
. T

atsiųsti
r

Mieros

man pavyzdį
fv ?

No...... .........
IV 
per krutinę

•— ,y •*•.................t ’Vr V ■
(Vardas ir pavardė)

. (Adrem). .

< valstija)-

nešusitaiko
( “Lietuvių žinių’.’, naujas re-1 

daktorius p. Gabaliauskas, ma
tyt, nekaip. susitaiko . su. “Dir
vos” redaktorium Karpiu.; Mat, 
vienas Smetonos. pritarėjas, o 
antraą priešas,,, tai dabar ir ei
na karšta kova.

„..Well,. .dabar, „adv...... .Chesnulis 
gaus, poilsį,.1 nes sepiąu jįs, bau
dė liniją išlaikyti prieš Karpių.

§ŲŠI^lĖN?iąMAS IR 
MOKYI&OS

Kg| tik prięijia ^ŲA^įid. 
rybos. UpHhnąi, ,tąi j tuoj’ kąip 
l$as pasišoka ir išlenda, kaip yla 
išjniąįącfc^fy o^kąs į>ąipvJ^da- 
ro? Nugk.musU:<tautininkai ir 

ėjocsu dideliu pabarimu,idąbar-. 
tįinei Pild,., Tapybai, , ką<Į * bųsį ] 
jįjįę,-esąit)tinginiąi>v.^iesAigąbųs 
dąv visokie.; ‘-‘Dirva” apsivęrkia, 
W husii-.Rid- i nęįyp- 
danti (užtektinai pinigų tvėri
mui lieįuyį^ą, mųkyji^ , PfikB" 
gavėjam jaąpiniųi 
tuviškak • Tačiau nepasakoj iš 
ki*rHyąryįft galii;pifl,igų įgąutj^ 
visiems, duoti, -kurie: tik -prašo. 
Sakysim, Jeigu, atsilieptų , vjr£ 
trijų šiįptą HV-OPU’ reikalaujan
čių įsteigti lietuviškas mokyk
las^ tai ką j tada centro valdyba 
turėtų padaryti? O jei steigs 
vienoj kuopoj,* tai ir kitos turi 
pilną teisę reikalautu; Čia. spsį- 
dąry£ų Jąįąi* keblus dalykas. O 
suvienyti, kuopas, — tai yra nc- 
įmaųąmftt-Pą.Ny^džiųį, ^Įevelan- 
de randasi - trys kuopos^ o tik 
yi^nat,14> ^upi^ tfra gavusi kiįk 
pinigų mokyldąi, , ir ta- viena 
kuopa savotiškai viską yaro. Ji 
npdarė jpkįo- pasitarimo s,u ki
tomis dviem kuppottiis ir jų 
nekvietė j bendrą darbą., Jai ką 
dabar kit°^ ^Uppos,
— ar .jos turi
‘Pild. Taryba ir joms duotų pi-

.v.! '1 t i V M

ma iš anksto pasakyti, kad pi-

• FOTOGRAFAS
CONRAD f
LOTOGRAFAS fai

l

w •

ii

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
• ' ‘ 1 I * J f '

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

V
t, .

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido- 
rii š ir HdTlyw6od 
šviesomis. D a r b as 
gar&rtuOtas.

' 720 W.' 63rd St.
Tėl. ENG. 5883-5840

o . u; i. • i-.
DOMINIKAS KURAITIS — Saviriinkas

.AGENTAI
Jonas Rudinas, Ant. Libanausktis,

H. Rajevvski “Shorty” 
i l

Milda Buičk Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, ČŽicago ..— — 
Telefonas LĄFAYETTJE 20^2 *• Rez. Tel. VICTQRYk 2409
YLfddiiLi 'it i. f i________ ulJ ri

>• M

tyĮąįyti, kąd-.'.kątąjikai-. deda, pa- 
stangag sąvd tląikrąščiuh platin
tis Kiek teko .girdėti, Jai.ir skai-, 
tytęjų. sukaičius auga. Bęt.kodėl 
pažangieji negali lo padaryki ?( 
(Jie taipgi gąl) tokias draugijas į 
tverti ir savo spaudą kelti. Vi
suomenei laikraščiai ir knygos 
yra reikalingi Šiandien žmogus 
be, spaudos, vargiai galėtų apsi
eiti.. Visį jau^pripratę sekti, kas 
pąsąulyje (ledąsj. ,Tiesa, dauge
lis jš musų skaitomi ameriko
nišką spaudą,; tačiau, mes nori
me žinoti ir kas lietuviškame 
pasaulyje dedasi. Galj butų rne
bloga pagalvoti ir tokias, drau
gijas .prądėįi. Tverti, po koloni
jas praplėtimui pažangios spam 
dos. “Keleivis” ir “Naujienos” 
yra musų laikraščiai ir musų 
draugai.: Ar nebūtų1 gerai, jei 
kas atsilieptų šiuo klausimu.

» ĮĮ ,',-^^-4----— -

BANKIETAS
Lapkričio 9 dieną įvyksta 

Liet. Kult, Darželiq Sąjungos 
metinis balius Lietuvių sąlęj. 
Bilietas vienas (ilpleris už gar
džius pietus. Komisiją dirbą, 
kad bankietaS butų gražus ir

PROTESTUOS
- ...................... “• I

; : Komunistai rengiąsi, prie ko
kio tai ( masinio mitingo, kuris 
įvyks spalio 19 dieną Liet. Dar
bininkų, salėj/ Jie (žada išnešti 
protestą, prieš Hitlerį už puo
limą Stalino/.. .

Well, matysim, ką; jie nutars, 
. . —Jonas Jarus

>4 J l +U------- c-U- '• h i ■ ■

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Portugalijoj gauta žinių, 

kad naciam^,pavykę-paskandin
ti britų.,gąrlaįvį, Petrę!.- Žuvo 
172 keleiViąjv kųjrįe iš Lisabono 
plauke*, »i i"Lofidona*

Bolivijos kariuomenė pa
ėmė ^eĮpžinkelius ^ąyb kontro
lei), ries j gelžkeliečiai rengėsi 
streikuoti, -v

pvM <• h!*’ r'i’

v — Britų ^karp sekretoįrius pa- 
reiškėi kai Hess gąjma tolq 
'maįątą/^kiąip \i! ją sąrgai, bet 
negauna jokios algos.

— Uragyajaus nacių veiklai 
.tyrinėti kpįditeta^ , reikalaują 
tuojau, išvyti iš krašto nacių fiu
rerį Julio Daldorf.

MOTOR .C AR

JWWJWWWJWJW

INSURED

AUPYTI 
ŠIANDIE

Cit i) ls».

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

Čia jUsų indeliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu-

i • » t • i . ■ I t

rance Corporation, Washington, D. C.

UniyČHal Savings
dtf iiM ASSOCIATIOS

ALSTĖD S'teĖfitf

»w

1

i

RYTINE RADIO 
VALANDA

. —1§ STOTIES—

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

o (iki 9:15 vai., ryto.
Subatomis huo 8:30 iki 9:15 

n vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

yal._ vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

- narnėsimus.

100K OF PRTTE ROS

. KAINĄ 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius 1
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Streikas Mažina
Naujų Automobilių
Gamyba

Stengiasi Užbėgti.
Kelia Sabotažui
Fordo Dirbtuvėse

Staigmena! Joe Louis “Sveikas”

Nedirba Studebaker, Hudson, 
Americar

DETROIT, Mich.'— Dėl strei
ko vienoje Clevelando dirbtu
vėje pradėjo gerokai šlubuoti 
naujųjų automobilių gamyba. 

Darbas sumažėjo didelėj Hud
son dirbtuvėje, taipgi Studfe- 
baker įmonėse, South Bende, 
Ind., ir Willys dirbtuvėse, To
ledo, Ohio, kurios gamina Ame
ricar automobilius.

Gamina Auto.
Minimps streikas 

17 dienų Midland
diicts Co., dirbtuvėje, kuri ga
mina važiuoklių rėmus automo
biliams, 
goms ir 
paskelbę 
unija.

Valdžia Bando Taikyti
Susirūpinę valdžios 

gamybos viršininkai dabar 
feruoja su unija ir firma, 
dydami ginčą sutaikyti.,

Rėmus 
vyksta jau 
Steel Pro-

Streiką didesnėms al- 
pripažinimui iškovoti 
CIO Auto Workers

ginklų 
kon 
ban-

Fordo Detektyvai ir FBI 
Agentai Daro Tyrinėjimą
DETROIT, Mich. *— Valdžia 

apskaičiuoja, kad Fordo dirb
tuvėms River- Rpuge ,(Dear- 
borne) ir kitur įsisiūbavus gin
klus gaminti, jos bus didžiau
siais karo reikmenų šaltiniais 
Amerikoje. ,

Ieško “Skaudžiausių Vietų”
Kad jų darbas nebūtų trug- 

Jomas ir kitaip sabotažuoja- 
mas, valdžios FBI agentai pra
dėjo nuodugnų tyrinėjimą nu
statyti kur sabotažas gali įvyk
ti ir kur 'jis gali daugiausiai 
žalos padaryti.

Panašų tyrinėjimą taipgi da
ro ir paties Fordo detektyvai.

Valdžia spėja, kad tarp For
do darbininkų — ypač vokie
čių, yra daug nacių, kurių tar
pe gal yra ir Vokietijos slap
ių agentų. • '

>•<
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NA UJIENU-aCME Tęlephou.
Gydytojas tiria Joe Louis’ą, pasaulinį bokso cain- 

pijoną, ir žiuri ar jis fiziškai'tinka kariuomenes tar
nybai- Gydytojas atrado čanipijoną /...sveiku esant.

G. M. Nori Statyti
Tankus •

Detroitas
Be Muzikos

Pranašauja 10 Metų 
“Gerovės” Po 
Dabartinio Karo

“Gary Fronte” Kol 
Kas Viskas Ramu

CIO Atšaukė
Tankų Streiką TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ

FLINT, Mich. — General Mo 
tors korporacija padarė valdžiai 
pasiūlymą statyti vidutinius i) 
sunkiuosius tankus savo Fisher 
Bodies ir Buick dirbtuvėse, ku
rios randasi Flinte.

DETROIT, Mich. — šįvakar 
sezoną turėtų atidaryti Detroi
to' simfonijos orkestras, bet 
koncerto turbut nebus. į strei
ką išėjo visi muzikai, reika- 
’audami dabar nustatytą 21 ši
laičių sezoną prailginti.

Carnegie-Illinoiš Piki davimas 
Eina Ramiai. '.

GARY, Ind. — Kaip CIO ža
dėjo, vakar jos pikietinihkai ap
stojo Carnegie-Illinoiš didžio
sios dirbtuvės vartus kolektuo- 

Morton Bodfish1 ti duokles ir organizuoti neuni-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jfofjn Jf. (Euiieikig
SENIAUSIA DEDMAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ m NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

MOS-Vl So. Hermi t ag e Aue. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
v- • KOPLYČIOS VISOSE 

JLiyil.ai CHICAGOS DALYSE

Laidotuvių Direktoriai
<IIIUIIIIIIIII<IIIII<IIH

5
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

& L J. ZOLP
1646 Weat 46th Street Phone YARds 0781

, S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

VARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR STTNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Il8th Street Tek Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue * Phone YARds 4M08

ANTHONY B. PETKUS
0812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109:

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

TelefenM TAKOS MM.

Taupymo Bendrovės Ragina 
Dabar Pinigus Taupyti

FEORIA, III. — Illinois tau
pymo ir skoįinimo bendrovių 
suvažiavime
pranašavo, kad po dabartinio 
karo Amerikoje per 5 ar 10 
metų bus “geri laikai”, ir dirb
tuvės dirbs labai smarkiai. Da
bar Amerikoj mažinama civilių

Pagalba Europai
Po karo reikfes tHfkUh'iiis 

mie pašalinti, be to, "teks 
gelbėti jr mūšių nualintoms 
Europos šalims atsistoti ant 
kojų-

. Prie pokarinės “gerovės” ga
li prisidėti ir patys darbinin
kai, dabar kuodaugiausiai tau
pydami pinigų — dėdami juos 
į taupymo ir. skolinimo bendro- 

! ves ir investuodami į U.S. ap
saugos bonus ir ženklus.

Išrinko Naują Pirmininką
Morton Bodfish yra United 

States Savirigs and Loan Lea- 
gue vice-prežidentas.

Illinois bendrovių delegatai 
savo organizacijai išrinko nau
ją prezidentą, C.* S. Peacock, 
iš Momųouth, III., ir chicagie- 
tį Edward J. Czėkala — vice
prezidentu.

Lietuviai Delegatai
Konvencijoje lietuvių taupy

mo ir skolinimo bendroves Chi- 
cagoje, atstovauja J. P. Var- 
kala (nuo Lietuvių Bendrovių 
Lygos), J. Mozeris nuo Keistu
čio Bendrovės ir kiti.

n&-

Naujas Viršininkas 
St. Charles’ui

/SPRINGFIELD, III. — Lap
kričio 1 d., St. Charles patai
sos namai berniukams susilauks 
naujo viršininko. Gub. Green 
juomi paskyrė Russell W. Ba 1- 
ard, iš Gary, Indianos, India
nos Lalęe apskričio visuomenes 
gerovės ir saugumo departa
mento viršininką.

DETROIT, Mich.—R. J. Tho- 
mas, CIO Auto Workers unijos 
prezidentas, valdžios raginamas 
atšaukė streiką Hi bd 13 S te 1 
Products Company ' dibtuvėję, 
kuri gamina svarbias dalis tan
kams. '•

Stieikas buvo sutrukdęs apie 
70% Amerikos tankų gamybos.

Streikas yra jubisdikcinis.

Prisipažino Sude 
Įminęs Savo 
Geradari

Norėjo Gauti Jo Turtą

KALAMAZOO, Mich. — 
metų chicagietis Robert 
Gordon prisipažino policijai, kad 
jisai yra kaltininkas sprogimo 
viename name, kuriame žuvo 57 
metų George 'E. Eastman, ply
tų firmos agentas, taipgi chi
cagietis.

Eastman nesveikavo. Būda
mas jaunojo Gordono globėju, 
jisai užvakar padiktavo testa
mentą, kuriame 
są savo turtą.

Sulaistė

20

jam paliko vi-

Gasolinu
to, Eastman’ui

Petras Nover Krau 
stysis Į Naują 
Vietą

BRIGHTON PARK. — 
ras ir Stella Nover’ai, k'.irid už
laiko auksinių daiktų krautuvę 
ties num. 4148 Archer avė., pa
baigoj šio mėnesio kraustytis į 
naują ir patogesnę vietą, bū
tent, 4208 Archer Avė.

Petras Nover ir jo sudus Ed- 
wardas dar neseniai sugrįžo iš 
atostogų. Jie praleido penkias 
savaites Michigan valstijoj.

Steponas.

t

Gruen laikrodžiai
Pas Begeman’s

ilgai ir ilgai atmintina ir ve; ti- 
nama dovana.

Gruen laikrodėlius galite 
gauti Begeman’s dviejose krau
tuvėse. Viena jų yra adresu 
4181 Archer Avė., kita — 3142

Traukia Keturias
Alines Teisman

Chicagietė Lillian Evans, 855 
N. ,Western, savo 10 metų dūk 
terš vardu, užvedė bylą ęrieš 
keturias Northsidės alines, rei
kalaudama 
vyro

$100,000 už savo 
gyvybę.

kaltina, kad jisai nusigėrė 
alinėse, vėliau žuvo nelai-tose 

mėje.
Skundžiamos įstaigos randa

si ad. 92'1, 951 ir 955 North 
Wcstern avenue, ir 2406 West 
Chicago avenue-.

jistus.
Jokių susikirtimų nebuvo, 

nes patikrinę kas turi unijos 
korteles ir kas nėluri, pikieti- 
ninkai visiems leido į dirbtuvę 
įeiti, neunijistams pirmiausiai 
pasakę po trumpą pamokslą a- 
pie naudingumu jUųijąi priklaų- 
syti.' ?;

Reikalauja Draudimo.
Viena nejpriklą’tisoma unija 

Carnegie-Illinoiš dirbtuvėse va- 
kar įteikė peticiją federaliam 
teisme, South. Bende, reikalau
dama CIO 'unijai dirbtuvės var
tų pikietavimą. uždrausti.

Netrukus po 
miegant, Gordon sulaistė kam
barį gasolinu, ir iš lauko per 
langą įmetė vidun degtuką.

Gasolinas sprogo, ir kilusiam 
gaisre Eastman’as mirtinai 
degė.

Nusipirkite Gruen laikrode'Į. 
Įsigysite laiko rodytoją, kuris 
pasižymi akuratiškumu ir pa
tikimumu. Greta akuratiškumo 
ir .patikimumo Gruen laikro
džiai pasižymi ypatingai sko
ningu stylium.

Duokite Gruen laikrodį dova
nų — ir jūsų dovana skirsis iš 
kitų dovanų tarpo stylium, 
praktiškumu, skoniu. Tai bus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudi ngos.-

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

ap-

Atidaro Naują 
Amunicijos Dirbtuve

I

LIETUVIAI

Nauji Balsavimai
Fordo Dirbtuvėse

MARION, III. — šį sekma
dienį įvyks viešos atidarymo ir 
vėliavos iškėlimo ceremonijos 
prie naujos amunicijos dirbtu
vės, Crab Orchard ežero apy
linkėje.

Dalyvaus vietos žmonės, ar
mijos ir valdžios atstovai.

Dar nežinia, kada dirbtuvė 
bus pilnai įrengta ir pradės 
dirbti.

GYDYTOJAI IR DENTlSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D r augi j os N ariai.____
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

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

WASHINGTON, D. C.—Kai 
CIO laimėjo balsavimus Lincoln 
ir River Rouge dirbtuvėse, For
das pasirašė kontraktą, kdris 
apima darbininkus ir 14-koj ki
tų dirbtuvių.

AFL dabar 
kuriame sako, 
teisės kalbėti

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

padavė protestą, 
kad CIO neturi 
už- darbininkus 

tose kitose dirbtuvėse, nes ten
neturi didžiumos. AFL sako, 
kad kontraktas yra nelegalis, 
ir/reikalauja paskelbti naujus 
rinkimus.

ir

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas-r-127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
.Namų ofisas—3323 Šo. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
-7-pagal sutartį.

' A. A. SU AKIS
, ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Garsinkites “N-nose’4

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas z> 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

rišlioj pagal sutartį.
Ųaugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainoš pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.
DR. V. A. Šimkus-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko. / 

3343 SO. HALSTED ST.

DR. A. W.PRUSIS
DANTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tol. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSĖTOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St.. ’ietn’l Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR STRIKOT/TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėliok pagal susitarimą.

Ofiso TeI.f YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

/’ Nerišliomis pagal sutarti.

*
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WHITNEY TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET
Te;. CALun^et 6871

Vai.: nuo l:0Q popięt įjd 8 v. vtk.
134 n. la salle Street

Room 2014 \TeI. StAtė 7572 
Vai.: nuo 9:00 Iki 1.1:00 ryto.

314b SO. HALSTED STREET 
Tel. VlCtory 4179

—-------------- ----- —.... .... ...............

Garsinkites “N-nose”

DR. C 7; VFZFT ’IS!
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47/ Street 

Telefonas YARDS 2246
Valnndo0 nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser*.doj pagal sutartį. >

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARdą 3089

DR- RRTTNO J.
TTTRRTCK’AS

GYDYTO J A q TR rfTTRTTRGAS 
< NAUTOTE VTFTO-TE 
2403 West 63rd St

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sėkmadie- 

niais pagal sūsitarlma. 
Telefonas HEMIook 7899 
Namų teL REPublic 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS •

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis 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 iki 8 vai. Neri, nuo 10 iki 12.
Res. Telephone KENwood 4800
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JUK IR FORDAS NE ŽILAS BUVO KAI 
JISAI PRADĖJO “FORDUS” STATYTI
Algirdas Tik, 19-kos Metą, Bet Irgi 

Jau Fabrikantas

-

[Diena IŠ Dienos
i-'«t -wr:. v*sr-’ t-■ vck • ■
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HĄTOENOS, CMaign. M. _ .

SVirmisAIJl TURTAI PRIVALO BŪTI
’ ’ SURAŠYTI
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CLASSIFIED ADS
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Adresu 3554 South Halsted en mokyklą, Algirdas buvo nu- 
street, neieškokite didelės dirb
tuvės. Jos ten nerasite.

Nebuvo didelių fabrikų nei 
Dearborne, Michigane, kai For
das pradėjo savo garsius auto
mobilius lipdyti daiktą h. jo pir
moji dirbtuvė buvo maža iš 
lentgalių sukalta budelė.

Ir tada dar Fordas buvo ne 
žilagalvis, bet apsukrus jauni
kaitis, kuriapi staigiai gimė ne
paprasta mintis, ir jis sumanė

Ir Išradėjas.
Jis buvo apie tokio pat am

žiaus, kokio dabar yra naujau
sias Chicagos lietuvių fabrikan
tas, Algirdas Zo’p. Ir išradėjas. 
Galima pridurti, net ir muzi- 
karitas, bet jo muzikaliai gabu
mai šioje žinioje nefiguruoja.

Darbas kasdieną verda kun
kuliuoja Algirdo dirbtuvėje, ku
rią jisai turi įrengęs prie savo 
tėvų statybos medžiagos sandė
lio aukščiau paduotu adresu, ir 
skiepe. Dideli aparatai storus 
vamzdžius į visokius pavidalus 
lanksto, elektra varomi grąžtai

trankosi, piuklai ūžia. Algirdas 
su dviem pa geibi n ink ai s dirba 
ka'ip iš pypkių, gamindamas di
delius, jo paties išrastus trokiu- 
kus prekėms \ežinėli sande luo
šo.

Kad Tik Spėtų.
Jam nereikia rūpintis apie 

rinką. Jisai baigia gaminti 50 
tokiij trokiukų MarshalI Field 
—- _ — - » - . 1.1 J

siųstas dirbti į MarshalI Field 
urmo sandėlį. Kadangi jis yra 
mechaniškų palinkimų, tai jį 
pristatė taisyti trokiukus, kurie 
nuolat chroniškai lūžo.

gimsta Naujas Trokiukas.
Kelis*išardęs dr vėl sudėliojęs 

atgal, jisai surado kaip jie pa
daryti ir kas su jais negerai. 
Ir tada pats sugalvojo kitokios 
rųšięs geresnį trokiuką, jį pa
statė ir nutempė parodyti savo 
perdėtiniams. Savo “kūdikiu” 
gėrėjosi, žinoma, bet ir drebė
jo, nežinodamas ką Marsha.'l 
Field bendrovės -bosai apie jį 
pasakys.

Atsitiko taip, kad “Zolp Spc- 
ciąl” trokiukas jiems labai pa
tiko, nes buyo praktiškesnis už 
pirinesnius, bet žvilgterėję į Al
girdą ir matydami jo amžių, 
negalėjo nuspręsti ar su juo 
rimtai bizniškai kalbėti, ar pa
sveikinti už išradimą ir pasiųs
ti atgal senuosius gendančius 
vežimėlius lopyti.

—Nenųalpo.
I

“Ar gali 50 tokių trokiitkų 
mums pagaminti?’/ galiau jie 
užklausė Algirdo, manydami, 

| . * ' • : * 11 * J

turbūt, kad skaitlinę . išgirdus 
jaunasis fabrikantas nualps.

“Sure as h...” jisai tvirtai 
atsakė, nerodydamas jokio pa- 
linkimo išsitiesti ten pat . ant

4 ■ '■ ’ r ’ -r' * • ’ 1

Pagal įsakymą, kuris buvo 
išsiųstas iš Wąshįngton rugp. 
18' d.j* raportai reitalaujami 
yisų syętimšaliųz turtų, pci- 
ifclaųsonių svetimoms Y'ąląty-

.0'

*
Bruno Smardack gerokai ap

tuštino Kanados ežerus 7
Bruno A. Smąr^adį’ąą,' Chi

cagos pašto virŠiniia|<o Ęrnest 
^’^nųetgen gO®® &iS 

'^e^cįą^r: ........................
Jis ir keliolika jo artimų 

draugų ‘ sportininkų praleido 
dėvyilįąs dienas Kąnąčf s eže
ruose.

* I > *Nors ten yra gana dįde ių
• • i ' ’ I f į 7* <

žųyų, bet p. Brunk) $niąr(dąck 
šį sykį didžiųjų neragavo, par
sivežė viso :2'25 svar(ųs, ;bet tik 
vieną žuvis sveria 2^1/^ svarų, 
o kitos yra daug mažesnės.

, • ’• ♦ I » i • • • »%

Nelaukė penktadisnio
Kadangi penktadienis dar to

li, o žuvų yra “devynios galy
bes’’, tai Mrs. Lena Smardack 
pagamino gartižią žuvų vaka
rienę. Aš nežinau ar tos Kana
dos žuvys tokios gardžios, ar 
kreditas tenka Mrs. Smardack 

I ® t ’ * j , Z ' *, ** * ■ * ^ "^ I«cuž mokėjimą “susmožyti”.
Šaudys ir antis

Reikia žymėti, kad .p. Bru
no A. Smąrdack’as yra .ne įik 
geras žuvautojas, jis yrą taip
jau geras “strielčius”. Kadangi 
dabar prasidės ančių šaudymu 
sezonas, tai galima spė n, kad 
jisai pfišaudys ir ančių. Yalgy- 
sįine ir jas. —Steponas Nąrkis.

-------o-------------------------

Išsiėmė heįdimus 
Vedyboms 

' (ęHlČAGOJEj |t,
Kobert Neetz, 

p. Se^aitis, 2į ’ "
Mątfiew >C. Ostroyvski, 

Jos^phine irybulą, 28
Frank Pekol Jr., 32, su Ir.ene 

LeBeda, 24
* r- 7 * J * O *»' *FėlĮx Shaulis, 22, su Marcė’.la 

Mačiulis, 26 : ,
Frank J, CĮučas, 25, su Julia 

A. Tepe, 21

kitą tokį užsakymą, be to, ša- 
yu. eilė* ..Jaukja vMerchandise 
Mart rūmai, prie Chicagos upės. 
Algirdo “Zolp Special” trokiu
kų norinti gauti ir armija.

Jo karjera .pramonėje prasi-

Taigi, Algirdas rr atidarė sa
vo fabriką, ir (taip minėjom, 
nevien MarshalI Field, bet ir 
Merehandise Mart sandeliai* no
ri jo trokiukų gauti, be to ir 
armija juės -žiūrinėja ir baiidOi

Kas žino, kai šiais laikais vi
sokios pramones eina ginklus 
gaminti, tai Algirdas gal suma
nys prie savo trokiukų fabriko 
atidaryti skyrių ir tankams ga
minti?Pereitais metais baigęs Tild-

Veikėjų Sūnūs.
Jisai yra sūnūs Marijos ir 

Sylvestro A. Zolp’iy, kurie taip
gi turi dar ir dukterį Dalią. Jie 

. i . » . . z .» veikė-
JRs.

tam tikros datos. Savininkai 
nęjudomo turto (property) ir 
tie, kurie žino apie turtą sve
timšalių nuosą^Ręįe, prąšp- 
nii padaryt i; raporl ą (arba są
rašą) ant blankus JT?R 300

Į ^paiĮįo menesio.
- T. ... .. įgaiŲĮanios ,iš įfię- 
d e r a 1 R es e r vo i r kitų bankų. 
Šis įsakymas litre j o veikti tik 
ligi rugsėjo pabaigos, bet lai
kas itąį>.o ’pWitęstas. įšiųnifis 
yrą paSaryiĮa ^gehera'My įicen- 
se( I ” ''f' n a e i on a 1 a m s, lai ' yra 
tiems, kurie apsigyveno šiame 
krąšte nuo birželio 17 d. 1940 
metų įskaitant' Norvegiją, Da- 

|hiją, Belgiją, Holandiją ir 
| Luxeniburgą, kurių turtai bu
vo įšaldyti prieš birželio 17 d. 
1940 m. Turtus, kurių vertė 
yrą žemiau $1,000. ir bankų 
įdėlius žemiau šios sumos ’ne-

<■

jrįe “gęnerally Įicensed” ka- 

yįą’ kelius valstybės, su 
jurtomis New Yorko bankai 
negali įvykdytĮį jokių trans
akcijų. Tarp jų yra Norvegi
ja, Holandiją, įBelgiją, Latvi
ją, Estiją, Lietuva ir Rumu
nija. 4 ‘ '
1 .Perlaidos Lenkijai, Bohemi
jai/ (Graikijai ir Albanijai į- 
vykdonios per Berlyną. Tie- 
siogin is susisiekimas galim as 
su Daniją, su Prancija, -Bul
garija, Japonija, Švedija ir 
Šveicarija.

Valdžios nųsistątyųias dėl 
specialių ^eądiinų didesnėms 
sumoms ir vartojimas įšaldy
tų bankuose pinigų asmeni
niams ir biznio reikalams nėr 
varžomas, “^lanket licenses” 
yrą išdūodanii ir jie duoda 
necionalams teisę užsiimti 
bizniu, ir visokiems teisin- 
giems pabėgėlių reikalams.

Daug nesusipratimų atsi
randa dej įšaldytų pinigų, nes 
kaip kada pabėgėliams atro; 
do, jog tai neteisėtai daroma. 
Bet yra t aišku, kad žmogaus 
pabėgimas iš okupuotų kraš
tų neprašalins galimybės 
spaudimo, daromo per kont
rolę giminių, kurie pasiliko. 
Taigi vjsi prašymai turi būti 
atsargiai peržiūrėti.

Kejibs Europos valstybės 
griebėsi represijų ir įšaldė te
nai gyvenančių Ąmerikos pi
liečių indėlius. Tad kuomet 
suprantame, jog tik iš Ameri
kos pinigai siunčiami gimi- 
1 mins - į užsienį, bei iš ten jo
kių pinigų negaunama šioje 
šalyje, tokįs nesmagumas mu
sų amerikiečiains kitose šaly
se neturi jokio pamato.

' —FLIS.
... ----------- •• > /

SITŲATION )VANTED 
Ieško Darbo

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

su Ruth

su

IEŠKAU DARBO už barteųderį 
ar porterį. • Esti patyręs. Turiu 
liudijimus. Phone RĄDcliffe 4229. 
Klauskite Tony._ \

TOŲP WANTED—TEMALR 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI SLAUGĖ, turinti 
kūdikį, gyventi ligoninėje. $35 ir 
užlaikymas. 2901 Ellis Avė. Pre- 
mature' Station, Michael Reese 
Hospital, CALumet 5540.

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

PATYRUSIOS FEEDERS, fold- 
ers, preso operuotojos. Pastovus 
darbai, aukščiausių ratų mokestis. 
Kreipxites prisiruošusios darbui. 
140 E. Waltbn. Mr. Kay.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui. Nereikia skal
bti, savas kambarys, smagus na
mai. Suaugę. $10—$12. 7352 Con- 
stance. Midway 6368.

MĘRGINA 20—35, patyrusi, ben
dram namų darbui, paprastas viri
mas, 3 šeimoje, geri namai. $12— 
$14. ROCkwell 7407. s . I «* » t

HELP VVĄK1EDMALE;FEMĄLE 
Darbininkų-Darbiniiikiip Reikia

valstybės

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
11 'Tel. YARDS 1001

2 AUKŠTŲ MURO NAMAS. 
Naujai permodeliuoti virtuvių ka
binetai, grindys ir sienos. Randa
si arti 30 ir Throop St. Kaina 
$4,500.

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.
SAVININKAS. 2 AUKŠTŲ mū

rinis 5 kambarių flatas. Krautu
vė, kambariai. Savininkas ant vie
tos. $4,800. 855 N. Hamlin Avė.

VAIKINAI IR MERGINOS 
REIKALINGI.

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

TRIANGLE EMPLOYMENT 
AGENCY,

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

ir
5 

iki 
su

HELP WANTED—MALĖ -
Darbininkų Reikia

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 160 AKRŲ, 80 akrų 
Kankakee ir Will Cook farmos. 
Patraukiančios kainos, išmokėji
mai. Mr. Bates, 10654 Michigan, 
PULlman 0420.

320 AKRŲ GEROS farmos že: 
mės. Arti Cissna Park, III. Geri 
įrengimai, tekantys šuliniai, žemė 
labai derlinga; gausybė gerų tro
besių, cementuoti keliai, elektros 
šviesos; niekuomet nestinga van
dens. $175 akrui 5- D. Sturdevant, 
Cissna Park, Illinojs.

10 AKRŲ 5 MYLIOS vakaruose 
nuo Park Ridge. 319 pėdų ant 
Higgins Rd. Nėra asesmentų. $350 
akrui. W. Lump, 5212 Brown St., 
Niles Center.

PETRAS ZANAUSKAS( 
Gyv. 3150 So. Halsted St.
Persiskyrė -su šiuo pasauliu 

spalio 14 d. 10:50 vai. ryto, 
1941. m. sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr., Šatų 
parap., Vabalių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą, po tėvais 
Kalinauskaitę, dukterį Kazi
mierą ir žentą Henry Schultz, 
2 sūnūs Louis ir Philip,' se
serį Jennie rr 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, ii* kitas 
gimines.

Kūnas bus pašarvotas 3 v. 
popiet A. M. • Phillips kopi., 
3307 S. Lituanica Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spa
lio 18 d., " “ 
lyčios į 
bažnyčią, 
dulingos 
nio sielą, 
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. ....... t ............ *

Visi_ a. a. Petro Zanausko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulrudę liekame1: Moteris, 
Dulfrfė, žentas, 'Sūnus, švo- 
geriai • ir Giminės. ♦ •

Laid. Dirėkf. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

8:30 v. ryto iš kop- 
šv. Jurgio parap. 
kurioje atsibus ge- 
pamaldos už velio- 
o iš ten bus nuly-

... » » » « . z
yrą žinomi Bridgepo^to 
jai.

Smagus Šokių 
Vakarėlis, |
Spalių 18 :

Nepaprastas šokių ir pasilink-i 
sutinimo vakarėlis bus šeštadie- 
nį, spalių 18, — Jonistų salėje, 
814 W. 33rd St.

Bus dovanos, skanus užkan
džiai, gardus gėrimai, nes vi
siems bus labai smagu šokti irj 
linksminkis prie gero orkestro.) 
Šis parengimas yra ruošiamas 
Šv. Jono parapijos, tad visus 
širdingai kviečia atsilankyti kle
bonas ir parapijos komitetas.

Reikalauja
Perskirti

Adele Mažeikis nuo Justin 
Mažeikis

WĮ|Įiam Kizleitis nuo Pėtro- 
nella Kizleitis

Vincent!

Gauna
Perskiras

t

« Eva R. pąrgo nuą
Dargo

Ąnną Dambraiuskas nuo Mo
tiejus Dambrauskas

Elizabetb Mikutis nuo
Mikutis

Jvyjldymas šio įsakymo su
darys cenzą ne tik visų turtų 
trisdešimts Europos valstybių 
kartu su Japoniją ir Kinija, 
kurių turtas buvo įšajdytąš 
prieš liepos 26 d., 1941 m.' 
bet ir turtų priklausomų val
stybėms ir jų naciohalams, 
kurie nebuvo įšaldyti. J šį są
rašą irgi įeina valstybės, ku
rių turtai buvo įšaldyti, bet 
vėliau atšaukti, būtent, Mek
sika, Brazilija ir ne.t Rusija. ,

Pįirėngimas ši°) sąrašo la-1 
bai apsunteįns dideles New 
Yorko Jiankų, įstaigas, nes tai 
užims apie ’ Ž5,000 darbo va
landų.

Tikslas šio''sąrašo yra įvyk-; 
dyti ‘ didesnį1 ukori-irblę svetim
šalių tuntų, nogu buvo galima 
ligi šiol/ pą^rtftdĮriĮš': įšaldy
mo tikslas buvo (lėl apsaugos 
tu, kurie turėjo inyesįmenlus ‘ A • <7* • tu, • f ••svetimose šalyse ir kad jų pi-i 
nigai neprųpiijiųi ašies armi- 
joins įęjus'.

Kadangi' tarptautišką krizė 
liečia Jungtines Valstijas, tai 
musų tautinis interesas' kont
roliuoti šiuos turtus pasidaro 
būtinas, ir birželio 14 d. 1941 
m. Prezideiitas Rooseveltas 
dąvė įsakymą įšaldyti svetim
šalių turtus (Įorėigh Hold
ings), tarp jų ir Vokietijos ir 
Italijos, šis valdžios įsakymas 
yra duotas todėl, k&d Jungt. 
Valstijos finansiški ištekliai 
(financial faėilifies) nebūtų 
panaudbli keh’ksmmgu būdu 
prieš valstybinę apšautų” ir 
kitus Amerikos interesus ir, - » • » • • • f *
kad neprileisti prie likvidaėi-

TRIMERIAI PRIE VYRIŠKŲ 
custom paltų. Geras darbas. 308 
W. Van Buren. 3-čias aukštas.

Josępįi

Raudonojo Kryžiaus. 
Karo Pašalpa Pasiekė 
§50,000,000 Markę. ' •

Per pirmus du melus Ant
ro Pasaulinio Karo Amerikos 
Raudonasis Kryžius išleido 
beveik' $50,000,000, pašalpai 
nukelitejtįsiems dėl karo ište- 
riotoše Šalyse. Iki birželio 30 
d., 1941 ni., praleista $47,- 
087,052, prie kurios sumos yra 
priskaitoma už $25,000,000 
nupirkti federalių .įstaigų rei
kmenų.

Beveik pusė tos sumos —• 
$£5,540,353 nuėjo Britanijai. 
Kitos šalys gavo sekančiai —- 
Francija $4,737,615; Finlandi- 
ja $2,332,131; Kinija $2,936,- 
124; Graikija $391,115; Jugo
slavija $75,000; Britų Vidur- 
Rytai su iEgyptu, Eritrea, Abi-' 
sinįja ir Syria $2,183,014; Is
panija $1,821,568; $^67,647
praleista britų Ir alijanlų ka
liniams Vokietijoje.

REIKALINGA® ’ 'VYRAS darbui? 
kaipo Handy Man aplink namus. 
Kambarys ir užlaikymas. 3738 So. 
Halsted St.

BUSINESS CHANŲES
- Biznio Progos

PASIRENDUOJA TAVERNAS; visi 
fikčeriai; svetainė, 4 kambariai gy
venimui, arba parduosiu visą pra- 
pertę. Klauskite: 1429 W. 45th St., 
YARDS 5554.

. SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

STANDARD MACHINE CO. 
1822 W. C.hicago Avė. BRU. <7112

AUTOS-^TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4 durų sedan, 
Heater ir Seat covers. 3207-09 So. 
Halsted S,t.’ VICtory 1717. šaukite 
Wainorą.
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GIMIMAI 
(HICAGO.IE

7’ ..

Vėlyvi Modeliai
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ

1941
1941
1941
1941
1940

NASH sedan ....... $965.00
PLYMOUTH sedan $’/65.00 
DODGE sedan .... 

DE SOTO sedan .... 
DE SOTO Club 

coupe ................ .......
1940 »WILLYS sedan .... 
1940 PLYMOUTH sedan 
1940 CHĘVROLET sd- 
1939 BUICK sedan ..i... 

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
' DE SOTO—PLYMOUTH į

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

$945.00 
$985.00

$745.00
$465.00
$585.00

635.00
$565.Q0

PETERS, Jųdith Ann, 61^2 
South Troy Street, gimė spa
lių 3, tėvai: Joseph ir Julia. •»

POCIUS, —  —, 4516 
South Marshfield Avenųe, gi
mė spalių 5, tėvai: William ir 
Šophie.

RAINĖS, William, 8610 So. 
Menard Avenue*. gimė spalių 

5, tėvai: Raymond ir Lorraine.

Taisykite Savo 
Namus Pakol

■A.

(NAUJIENŲ Skai- 
kmflPlrkiniųRęi- 

į l tas Krautuves, 
elblasl Naujienose.

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą anl'ILGŲ. 
ifETŲ.' 1

1739 So. Halsted St.
CHIGAGO, ILL.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDELIO TUŠT1N1MO

IŠPARDAVIMAS
įr jPRIETAlSAL 

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 coučhes, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji ............................... .’.....
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros .............................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, 
mažiau ’ .... ..... .-....................... ......
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul......
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. ’ de 
luxe, erated ....:....:..............:........
Višai nauja 1940 plovykla ___
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- '
ard, rec. ...7.. ................. .. .... f..
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, mažiau .................... .
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec. .....................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

1232 S. HALSTED * 
Atdara Antrad. Ketvirti, šeŠtad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

turi 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas ..........................
miegi uimio setai, riešuto

$35

39
14
19
22
14

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
39

$9

74
19
29

COAL—WOOD—OIL "
Anglys^Malkos Aliejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7J4c galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias,

6V2C gal. 400 gal.’ kiekiais.
A & E OIL’ CO:

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

kostumeriui.

rie buvo užkariauti neteisėtu 
budu ir, kad sumažinus prieš 
valstybini veikimu J,ungt. Val
stijose,

Nors -siuntimas pinigų į už-; 
sienį yra sumažintas, Jungt. 
Valstijos leidžia siųsti pagal
bą tiems, kuriems ji yra rei- 
ikalinga. ■ šiuo laiku bankų 
persitintiiiiai ‘ riepamažėjo, 
nors siunčiam^ suiha yra ap-5 
ribotą, piktai $100 per mė- 

sveti'mos 
Tą pačią 

iki^kvie- 
Su kiek- 

reikalįnga 
pareiški

mą, kuris liudija, jkad tie pi
nigai būtinai j reikalingi pra
gyvenimui. ’ ;

Amerikos Uįlieėianis galima, 
siųsti 4ĮŠ400 daugiausia r įper 
mėnesį || įeitus $1^QPO kelio
nes išlaiidoms, kuomet pilietis* ‘ j, < ' turi jb.iiti ^ėpątrįjųętas.

ĮRąrųpįnimąi reikalauja spe- 
.cialąųs TeįdimO, Jcada 'Pini
gai priĮeiąuso 7 tąm, kuriam 
šiunčianiL Pri^ieĮefame' 
mente reikalinga . išaiškinti, 
kad tie >pipigąi nekontrolįuo- 
jami tįi, kurių' turtai įša/|<iytĮ,, 
ilai yrą 'tųV <kųrie '.nepriklauso

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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69

nesį galima siųsti 
valstybės -piliečiui, 
sumą galimą siųsti 
n am šeimos nariui, 
vienu persiuntimu 
paduoti pasirašyią

AR JIESKAI 
DARBO?

j.------—SKAITYK KASDIEN-----------

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 ' 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS ^LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS • ' 

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

1 : 15Q Gal po 7Mac Gal.
AUKŠTOS KOK/BĖS FURNASO 

ALIEJAI I

4

DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
' » •. E» X '• f \

Ii
SUSIRINKIMAI• __________

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO susirinki
mas įvyks spalio-Oct. 16 d., 8 vai. 
vakaro svetainėje 3600 W. North 
Avė. v Nepamirškite atsilankyti 
kliubiečiai ir nauji norintys įstoti 
į kliubą.- —^Valdyba.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

’ -MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bild kur. 
Pašaukite ar rąžykite dėl daugiau 
infortnacijų. Vien tik nacionalini ■ 
žinomi daiktai randasi pas mus. i 

ALIŠAUSKAS, SUNŪS, 
6343 So. Wėstem Avė.

Chicago. IJi Tel. REPublic 6051
HNANOEAND 1OANS 

Finansai ir ’Pas^olds

BEN. X RAMANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš "$1,000,000.00.

’ SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHIGAGO.

GREIT IR PIGIAI 
ANT MORGICIŲ 

Mėnesiniai atmoksimais •
IlSSSHli lalsld Slteil, C8ICIi;8,ĮįL

i
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CIO Žada Streikuoti 
Visose American 
Can Co. Dirbtuvėse
Reikalauja Priimti Darbininkų 

Reikalavimus Chicagoj
CIO Plieno ,unijos atstovas 

Harry Harper vakar pagrąsino 
American Can Company pa
skelbti streiką visose jos dirb
tuvėse Amerikoj, jeigu kompa
nija nesutiks priimti darbinin
kų reikalavimus dviejose Chi
cagos dirbtuvėse.

Unija kiek laiko atgal paskel
bė streiką firmos 60th ir Wes 
4ern avenue skyriuose reika
laudama:

Dirba Daug Lietuvių
1. Pakelti darbininkams al

gas ir jas ąulyginti su algomis,. 
kurias kompanija moka darbi
ninkams vakarinėse ^valstijose;

2. Pakeisti dabartinį atosto
gų planą, ir

3. Duoti unijai pripažinimą.
Minimoj American Can dirb

tuvėje dirba labai daug lietu
vių.

Padidino Spalių 
Mėnesio Kvota i.

Paims 5,003 Vyrus iš 
Cook Apskričio 

/ - *
Armįja pereitą mėnesį žadė

jo iš Chicagos ir Cook apskri
čio paimti 3,636 vyrus, bet va
kar pakėlė kvotą iki 5,0C3.

Taigi, dalis vyrų, kuriuos 
drafto tarybos ruošėsi šaukti 
tarnybon tik lapkrity j, turės 
apleisti civilį gyvenimą dar šį 
mėnesį.

Drafto apeliacinės tarybos 
vakar taipgi paskelbė, kad per 
pereitą savaitę priėmė 30 ap
likacijų nuo karo amžiaus vy
rų juos paliuosuoti nuo tar
nybos, o 75 kitas aplikacijas 
atmetė. - -•

Trokas Sužeidė 
K. Rutuli

Skalbykloms Truks 
ta Popierio

Ne vien laikraščiai rūpinas! 
apie popierio trukumą.

Su ta problema susidūrė, ir 
Chicagos skąlbyklos.

Archer Laundry Company, 
3867 Archer avenue, išsiuntinė 
jo pranešimus, kad ateityje 
“baigti” marškiniai (išskalbti ii 
nuprosyti) nebebus aprūpinami 
tam tikromis popierinėmis “len
telėmis”, kurios juos apsaugo
ja nuo susiglamžymo.

Skalbykla skundžiasi, kad jų 
nebeturi, ir nebežino “kada vėl 
galės to popieriaus gauti.”

Guli šv. Kryžiaus Ligoninėj.
Praeitą savaitę automobi h 

! sunkiai sužeidė Charles Kutulį. 
Nelaimė įvyko ties 45'th St. ir 
Western Avė. Jį užgavo sunk
vežimis. Dabar guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Chas Kutui iš yra tikras bro
lis Mrs. Anna Popeli, kuri su 
savo vyru BilI Popeli užlaiko 
užeigą ties num. 4756 So West- 
ern Avė. Jis priklauso prie Am. 
Leg. Dariaus-Girėno Posto 271

Steponas

Laivynui Reikia 
Radio Operatorių

Trenkė Ir 
Antra Karta

“žai 
antru 
Pasu

U. S. karo laivynas praneša, 
kad paims tarnybai didelį skai
čių vyrų, nuo 17 . iki 36 melų 
amžiaus, kurie moka operuoti 
radio stotis arba supranta be
vielio susisiekimo principus.

Jie bus pristatyti operuoti 
laivyno stotis, kurios paLi.;o 
susisiekimą su laivais ir įvairio
mis laivyno stovyklomis.

Nukrito Laiptais
1933

Amerikiečiai sako, kad 
bas niekad netrenkia 
kartu į tą pačią vietą”, 
rodo, kad tai netiesa.

Prie Mundeleino, III.,
metais, žaibas padegė Dietz ar
klių tvartus. Jie sudegė.

Toj vietoj vėliau buvo pasta
tyta “Orrie Ranch” valgykla- 
aline. Užvakar žaibas trenkė i 
tą įstaigą, kilo naujas gaisras, 
ir ji sudegė. Nuostoliai $30,00'0.

Kaip Ir Vėlu 
Tokiam Dalykui

Teisėjas bandė ją perkalbė
ti, bet 73 metų Mrs. Sophie 
Barthlott, 7714 S. Paulina st., 
užsispyrė, kad nori divorso ir 
tiek. Taigi, jis jos prašymą iš
pildė ir perskiras davė.

Moteriškės vyras Henry yra 
80 metų amžiaus. Tarp kitko 
ji nusiskundė, kad jisai jai per- 
mažai pinigų duoda, 
daug valgo.

o labai

Tai Štai Kodėl 
Aluminijaus 
Trūksta!

Jis Pas Sargą Schwab’ą!
Prie Greenview ir Fulletton

Po .2 Savaičių Mirė
Jėva Radavičienė gyveno per 

ilgus laikus Brighton . Parko ir 
Town of Lake apielinkėje. Vė
liaus persikraustė į Chicago 
Heights.

Ten savo namuose paslido 
lipdama laiptais, nuriedėjo že
mėn ir po 2 savaičių ligos mi
rė.

Kūnas randasi J. F. Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermit- 
age Avė.

Bus laidojama penktadienį iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimiero kapines.

Nusišovė Vestuvių 
Išvakarėse

Sekmadienį turėjo įvykti 
metų Adeline Biadaszkiewicz, ir 
22'metų Edmundo Andrzejews- 
ki’o vestuvės.

Dėl nežinomų priežasčių mer
gina vakar ankstį rytą nusišo
vė. Jos kūnas buvo atrastas na
mie, adr. 3752 Eddy avenue.
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Šiandien Jonui
Čepaičiui Pasakysim
Paskutinį “Sudie”

Laidotuvės 1:30 Po Pietų.

Jonas čopailis.
Žmona, giminės, draugai ii 

kolegos organizacijose palydės 
i Lietuvių Tautiškas kapines 
Toną Čepaitį, veikėją, daininin
ką, kuris mirė po ilgos ligos 
pereitą sekmadienį.

Jo kūnas yra pašarvotas J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. 
California avenue.

Butų gražu, kad Vyrų Choro 
Chicagos 'Lietuvių Draugijos ir 
Amalgameitų 'unijos nariai 
kuoskaitlingiausiai laidotuvėse 
dalyvautų. Velionis pi na i užsi
tarnavo visų pagarbos.

Iji koplyčios procesija išva
žiuos apįe 1:30 po pietų. X.Š.

NAUJIENŲ-ACME Tęlephotd
Studentės NŠH Įitoti

į R, A. F.
Claudea Clow ir Jeanne 

lolgiano (viršuj), devynio
likametės Ohio valstijos 
iniversiteto (studentės, pa
sisiūlė padėti nuskraidinti 
bombonešius Ąnglijon per 
Vtlantą. Nei viena jų nėra 

, kvalifikuota skraidyti sa- 
vystoviai, bet jos manjir- 
sios, kad jų, buvimas lėktu
vuose suteiks • lakūnams 
“moralinės stiprybės.”

Abortai Nepaprastaj 
Pelningas Biznis

• •

Dabar svarstomoj abortų by
loje, pasirodė, kad kai kurie 
daktarai, priklausę prie “sindi
kato”, darydavo po tris nebega
les operacijas į dieną, už kiek
vieną imdami po $60 ar dau
giau.

Du įvardinti daktarai yra Dr. 
Edwin Edahl, 65 East Chicago 
avenue, ir Dr. Jošephine Gab- 
ler. (Pastaroji slapstosi).

• Majoras Kelly siunčia prašy
mą kongresui paskirti pinigų 
užpilti seną Illindis^Michigan 
kanalą ir jo vietoje įrengti, eks
presinį vieškelį. Kanalas mažai 
vartojamas.

Garsinkitės “N-nose”

Ši Šeštadienį 
LaidojaAntana 
L. Mazelanska

■ ■ • ‘ • ■■

Mirė'Po Trumpos Ligos.
. i. .eUjh -.

MAR(JUETTE P ARK. — š'š- 
tądienio rylą šv. Kazimiero ka
pinėse bus palaidotas vietos gy
ventojas Antanas L. Mazęliaus- 
kas, 6135- Soųbhf feockvvell st. 
Velionis mirė spalių 14 d., po 
abai trumpos ligos. Jisai paėjo 
iš Tauragės. • .

Jaunas yra pašarvotas A. M 
Phillips koplyčioje, iš kur lai
dotuvės prasidės.

Šv. Kaz. Kapinių U'žveizda.
Velionis vienu laiku buvo *šv. 

Kazimiero kapinių užveizda/ l 
veikė keliose katalikų orgarizi- 
cijose.

Paliko žmoną Marijoną Ka- 
tauskaitę-Mazelauskienę, pen- 

,kias dukteris,. Bronis’avą, Emi
liją, Stefaniją, Silviją ir vienuo
lę M. Gabrielę; du sūnūs, An
taną ir Viktorą, taipgi A. Bi- 
tautus, Aitučius ir-daug kitų gi
minių.

Didelis Gaisras 
Sunaikino Sandėli

Chicagos Goosfe Island saloje, 
prie Cherry ir BJss gatvių, su
degė didžiulis sandėlis, kuriame 
Columbia Bed ppring Co., ir 
Baer Furniture Company turė
jo savo įmones. Gaisras padarė 
apie $100,000 žalos.

Ugniagesių departamentas 
kamantinėja abiejų firmų at-

N A U J IK N U-aCM K 'l'eicpiio tu

E'raugo Sudegintas
George Eastman, Chica

gos prekybininkas, sudegė 
gaisre, kurį pradėjo jo jau
nas draugas. Padegimas 
padarytas tikslu Eastmaną 
nužudyti. Priežastys tiria
mos.

PrisipaiLno žmogžu-
dystejs.

Robert Larry Gordon, 20 
•m., kuris sakoma prisipaži
no gazolinu palaistęs kam
barį, kuriame gyveno jo 
draugas ir globėjas George 
Eastman, 57 m., ir paskui 
padegęs. Piktadarybė pa
pildyta Kalamazoo, Mich., 

nakvynės namuose.
! . ----- -------------- ---- ---------

I

Pašovė Berniuką
Vogusi Vaisius

Ligoninėje guli 19 metų'ber
niukas Joseph Titoni, 2114 W. 
Congress street. Už jo pašovi-

stovus apie gaisro priežastis. pasmaugė.

mą policija suėmė 59 metų chi- 
cagietę Mrs. Edith Applegate 
Ji sako, kad Titoni ir keli kili 
berniukai sulindo į jos sodą 
vaisių vogti. Norėdama juos pa
gąsdinti, ji šovė tris kaitas re
volveriu, bet nemanė, kad j 
juos pataikys.

® žmonos Irene nužudymu yra 
kaltinamas 31 metų taksi šofe
ris, Edward Garswick, $41 
Windsor avenue. Jisai ją buk

Joniškiečių Kliubas 
Turės Naują 
Konstituciją v •

Senoji Atgyveno Dienas — 
Kliubas Perdaug Greitai 

Augo
Iš pirmutinių ir veikliausių 

parapijinių kliubų, kuris paro
dė aktyvumą ir plačiai pagar
sėjo savo labdarybės darbai*, 
yra 'Joniškiečių L. K. Kliubas-'

Pirmtakunai šio kliubo buvo 
J. Butautis, (jau miręs), A. 
Erijunas, J. B rijūnas, A. An- 
čiutė, V. Buknius, K. Kupšasį 
jo žmona Suzana (jau mirus) 
ir kiti. Jie suorganizavo šį kliu- 
bą 1925 metais.

5 Metai Be Konstitucijos
Per penkis metus vargo be 

konstitucijos, tik pradžioje 
1930, sausio 26 d., “Naujienų” 
spaustuvėj buvo atspausdinta 
500 konstitucijos knygučių an
glų ir lietuvių kalbomis, su kie
tais viršeliais ir mokesčių len
telėmis 20-čiai metu, c

11-ti Metai
Apsidžiaugė Joniškiečiai ir 

kliubo nariai gražia konstitu
cija.

Kliubas gyveno ir augo, h 
šios knygutės, metai iš metų 
per finansų sekretoriaus ran
kas pereidamos, pamažu baigė
si, ir taip, apie vienuolikai me
tų prabėgus, pamatė, kad kny
gelių jau beveik nebėra.

Prie to, rūpestingi joniškie
čiai, kaip V. Kazimieraitis ir 
kiti, pradėjo susirinkimuose aiš
kinti, kad daugelyj paragrafų 
yra neaiškumų, kalbos netobu
lumų ir neatsako kliubo reika
lavimams. Reikia taisyti, arba 
visai naują daryti.
■' Konst. Komisija

Po nuoseklaus apsvarstymo, 
buvo prieita išvados, kad rei
kia daryti visai naują konsti 
tuciją. Buvo išrinkta komisijf 
suredagavimui naujos konstitu
cijos — iš K. J. Mačiuko, R 
šniuko ir K., Kupšo (pastarie 
ji du nariai buvo ir prie seno
sios konstitucijos padarymo) 
Praėjusiam pusmetiniam kliu
bo susirinkime projektas kon
stitucijos buvo skaitytas ir si. 
nažais pataisymais vienbalsia: 
priimtas.

Vėl Spausdino “Naujienose”
Ačiū K. J. Mačiuko ir kitų 

komisijos narių pastangoms 
visi kliubo nariai gėrėjosi pro
jektu ir turiniu. Labai džiau
gėsi ir nuoširdžioji Joniškiečių 
darbuotoja Natalija Mickevi
čienė, bet* vargšei nebeteko su
laukti jos atspausdinant.

Praėjusį penktadienį — spa
lių 10 d., Mačiuko ofise, daly
vaujant Joniškiečių pirminin
kui Jonkui ir sekretoriui Mic
kevičiūtei, buvo dar sykį per
žiūrėtas kaip angliškas, taip ir 
’ietuviškas tekstas, o rytojaus 
dieną paduota Naujienoms 
spausdinti. Priešmetiniam susi
rinkime Joniškiečių Kliubo na
riai aplaikys po gražią, naują 
konstituciją. K

R. š.

VAKAR CHICAGOJt
@ /

• žmonai reikalaujant, Grand 
Crossing policija įkalino 50 mė
tį • ctycagietį John Husar, 152 
E. 116th st. Besėdėdamas be
langėj jisai gavo Širdies .ataką 
ir mirė.

• Naujo buto ieško bedar
bių Henry Siddonų Šeimyna, iš
mesta iš mažo buto ad. 7316 
Franklin avenue, Forest Parke. 
Jie turi septynis vaikus. Nžmo 
šeimininkas juos iškraustė, nes 
“butas buvęs nesaugus ir vai
kai kėlė perdidelįe Karmą.”

• Karo lėktuvo nelaimėje, 
Filipinuose, buvo užmuštas chi- 
cagietis leitenantas R. R. Kin- 
sley, 1211 CIeveland avenue, 
Evanston.

• Gelžkelio stovykloje, prie 
31 st Street ir Avenue O, stai
giai mirė darbininkas Philip 
Abramovich. Buvo 43 metų 
amžiaus.

• N

• Vienu laiku garsi Grant 
ligoninė, 551 Grant street, pa
sidavė bankrotui. Negali išmo
kėti $400,030 už bonus, kurie 
pribręsta lapkričio 1. Turto tu
ri $1,799,679.

• Lenta nukritusi nuo sto
go ties 800 W. 79th street, pa
vojingai sužeidė 79 metų pra
eivę, Hilma Johnson, 7814 So. 
Green street.

• Iš Chicagos upės, prie Wa- 
shington gatvės, buvo ištrauk
tas lavonas nežinomo vyro, apie 
40 metų amžiaus, 5 pėdų 8 co
lių aukščio, svorio — 160.
• Už bandymą nužudyti myli
mąjį buvo suimta 33 metų chi- 
cagietė Mrs. Evelyn Eaker, 917 
Roscoe avenue. Ji prisipažino, 
kad su juo susiginčijo ir suva
rė jam į pilvą didelį virtuvinį 
peilį. Sužeistasis yra taipgi 33 
metų Wjlliąm Hoffman. Jis gu= 
.i ligoninėje. Ginčas įvyko mo
teriškės bute.
9 Už tariamą pasisavinimų 
ivelimų pinigų buvo suimta 35 
metų valgyklų patarnautoja 
Patricia OBiien, (adre as nepa
duodamas).

AUTOMOBILIU 
VELAIMES

Užvakar vakare ir vakar žu
vo :

35 m. Floyd E. Boller, iš 
Reynolds, Ind., prie Chicago 
Heights;

17 m. Everett Soberg, 1823 
S. 19th avenue, Maywood, prie 
Harle, ir 21 -mos.

70 m. Harry Leventhal, 1829 
South llth avenue, Maywood, 
ties Washington bulvaro ir 12- 
tos.

Traukinio Nelaimė
ip Trys žmonės buvo sun

kiai sužeisti I. C. traukiniui su
daužius keleivinį automobilį 
prie vieškelio 25, netoli Elgino. 
Visi guli St. Charles ligoninė
je.

BE CAREFUL 
YOU MIGHT 
BLOW UP THE 
SHIP, JIM-MEE

Pirkite tose krautuvėse, ku
ri 5$ garsinasi “NAUJIENOSE”

JACK SWIFTpolicija pastebėjo apysenį vyrą 
stumiantį sunkų vežimą. Ka
dangi tai buvo anksti rytą, tai 
dalykas pasirodė įtartinas.

Vežimuke policistai rado 200 
svarų aluminijaus ir 100 svarų 
vario.

Vyriškis, Otto Schwab, 1947 
Bissell avenue, prisipažino, kad 
jisai jau kuris laikas vagia me
talą, mažais kiekiais, i& Ętching 
Company of America, 1520 
Montana street, kur tarnavo už 
sargą. **

Firma apskaičiuoja, kad ji
sai suvogė aluminijaus ir vario 
už tūkstančius dolerių.

A LOT OF THESE GADGETS 
RE5EMBLE OUR 0WN 
BŪT SOME OF THEM ARE 
NEW TO ME

S AiuIimS in A SHIP 
ŲNFAMIUAR TOTHEM, 

THE FOUR ' 
CRUISE ALONE 
FAR A0OVE THE 

EAFTH, ,f 
HOP1NG TO FIND .

THE POLARIAN FLEET.'




