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TORPEDA SUŽEIDĖ J. V. DESTROJERĮ 
KEARNY PRIE ISLANDIJOS PAKRAŠČIU
Destrojeris savo jėgomis plaukia Į uostą, 

sprogusi torpeda hėsužeidė jurininkų
WASHTNGTON, D. C., spa- 

lių 17 d. — Laivyno departa
mentas paskelbė, kad Amerikos 
destrojeris Kearny šiandien ta
po torpeduotas. Naujausias 
Amerikos karo laivas tapo su
žeistas 350 atstumoj nuo Is
landijos.

Kearny patruliavo Amerikos 
žemyno apsaugos vandenis. In
cidentas įvyko toje pat vietoje, 
kur buvo užpultas karo.laivas 
Greer.

Paleista torpeda smarkiai su
žeidė karo laivą. Kearny, bet 
nesužeidė nė vieno jame buvu
sio jurininko. Sužeistas Ameri
kos destrojeris savo jėgomis 
pajėgė plaukti į artimiausią uo
stą.

Kearny vadovavo Amerikos 
laivyno kapitonas A. L. Danis. 
šis karo laivas tiktai praeitais 
metais baigtas statyti ir Ame
rikos gyventojams jis kainavo 
penkis milijonus dolerių. Kear
ny įtalpa siekia 1,630’tonas ir 
modemiškai apginkluotas.

Amerikos laivyffff* sluoksniai 
kppiėntųojha,' jdį'^Kęarny^gerai 
pastatytas, jeigu gavęM torpedą 
pajėgia vis dėlto plaukti1 vien 
tiktai jėgomis. Torpedos pada
ryta žaizda buvo lokalizuota ir 
neleido jai plėstis į visą laivą.

Senatorius Pepper pataria

Amerikos valdžiai dvigubai at
keršyti už drąsą skandinti Ame
rikos karo laivus ii? paskandin
ti du priešo destrojerius. Pep
per neabejoja, jog tai buvo vo
kiečių narlaivių darbas.

Senatorius Connally, taip pat 
skelbia, kad Amerikos karo lai
vynas privalėtų atkeršyti vo
kiečiams už užpuolimą ant pa
truliuojančio laivo.

HYDE PARK, N. Y., spalių 
17 d. — Vos spėjo prezidentas 
Rooseveltas atvykti į Hyde 
Park, kai gavo sekretoriaus 
Knox pranešimą telefonu, jog 
tapo torpeduotas Amerikos ka
ro laivas Kearny.

Prezidentas mano, kad Ame
rikos laivynas dės pastangas 
surasti torpedą paleidusį laivą- 
Prezidentas pabrėžė, kad Kear
ny tapo užpultas Amerikos ap
saugos vandenyse. Britai pre
kėms Mėžti vartoja žymiai l 
pietus atitolusius jurų kelius.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 17 d. — Vokiečių valdžia 
tvirtina, kad ji neturinti jokios 
informacijos apieKearny incL 

tė- 
bežino, Riek Amerikos Riebiu- 
ros paskelbė. Vokiečiai pridėjo, 
jog ne visuomet jų laivyno va
dovybė palaiko ryšius su nar- 
laiviais.
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Vyriausybė Išsikėlė Iš

I AOMK-NAUJIEN Ų I'Uuuh

Žemėlapis parodo vėliausius išsivystymus nacių- 
Sovietų fronte. Maskva pripažino, kad vokiečiams pavyr, 
ko pasistumti priekių į vakarus nuo Sostinės. Praneši-
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niai iš Londono sako, kad Sovietų vyriausybė ir diplo
matinis korpusas išsikėlė į Kazanių, 450 mylių į rytus 
nuo Maskvos.

SOVIETU ARMIJA SULAIKĖ VOKIEČIUS
MASKVOS FRONTUOSE; SAKO RUSAI'
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Viazmos ir Kalinino srityse sunaikintos 
įsiveržusios vokiečių kariuomenės

___ :----------- ----------------- :----------------- E- . ------------------------- - .

Sovietų lyderiai vyk
sta Kazaniun

‘LONDONAS, Anglija, spalių 
17 d. — Britų valdžios sluok
sniai patyrė* kad sovietų val
džios atstovai pradėjo keltis j 
Kazanių, kuris randasi 450 my
lių nuo Maskvos.

Britai neturį konkrečių in
formacijų, bet užsienio mini
sterija perspėta, jog telegramas 
privalo siųsti kitu adresu, ne 
į Maskvą.

Patirta, kad britų diplomati
nė misija taip pat apleido Mas
kvą. Britai išvyko kartu su ki
tais užsienio diplomatais.

Baldwin lankosi 
Londone

LONDONAS, Anglija, spalių 
17x1. — Buvęs britų premje
ras Baldwin atvyko iš provin
cijos į Londoną. Jis padarė vi
zitus ir kalbėjosi su žymesniais 
Anglijos konservatoriais.

Matėsi su Montagu, Anglijos 
banko valdytoju, Samuel Hoarc. 
Simon ir kitais. Nesimatė su 
Churchilliu.

Manoma, kad jis stengiasi 
pakenkti.... Churchill politikai. 
.kuris bendradarbiąyo sų sovie

daug^senų kon
servatorių iš valdžios vietų.

Britai pasiruošę pa
dėti rusams

VOKIEČIAI RENGIASI IŠVEŽTI ŠIMTUS 
TŪKSTANČIU TONU JAVU, BULVIŲ

Planuoja pagrobti sviestą, mėsą, pašarą, 
šiaudus ir kitus musų krašto gaminius

MIKADO PAVEDE JAPONU GENEROLUI 
E. TOJO SUDARYTI NAUJA KABINETU
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Busimas premjeras yra didelis “ašies” 
šalininkas, siūlė vėsti karą su rusais

» ♦ ’

TOKIO, Japonija, spalių 17 
d. — Japonų imperatorius Ęi- 
rohito vakar pavedė krašto vai
rą kariuomenės vadovybei ir 
pakvietė generolą Eiki Tojo su
daryti naują ministerių kabine
tu . •

Konoje kabinetas buvo pri
verstas atsistatyti, nes negalė
jo sureguliuoti santykių su 
Jungtinėmis Valstybėmis.

Generolas Tojo Konoje kabi
nete buvo karo’ ministerių ir 
visiems žinoma, kad jis yra di
delis Vokietijos šalininkas.

Tojo pradėjo pasi
tarimus

TOKIO, Japonija, spalių 17 
d. — Generolas Tojo tuojau 
pradėjo pasitarimus naujam 
kabinetui sudaryti.

Tojo pirmon eilėn tarėsi su 
savo draugais, kariuomenės ge
nerolais. Manoma, kad' jo ka
binetas daugumoje susidės iš 
generolų ir admirolų. Manoma, 
kad naujame kabinete Tojo ir 
toliau tvarkys karo ministeri •

Laikraščiai skelbia, kad nau 
jas kabinetas tęs pasitarimus 
su Jungtinėmis Valstybėmis.

Amerikos laivai 
plaukia į uostus

WASHINGTON, D. C., spa
lių 17 d. — Valdžios sluoksniai

šiandien pareiškė, jog įsakyta 
visiems Amerikos prekybos lai
vams, kurie plaukė japonų ar
ba kiniečių vandenimis, galimai 
greičiau įplaukti į Amerikos ar 
britų uostus.

Toks nutarimas padarytas są
ryšyje su įtempta padėtimi Pa- 
cifike.

Vakar iš Manilos uostų iš
plaukusieji Amerikos laivai 
Šiandien sugrįžo į uostus.

japonų pakaitos pa
vojingos J.V.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 17 d. — Kongreso ir sena
to narių dauguma mano, jog 
japonų valdžios pakaitos yra 
pavojingos Jungtinėms Valsty
bėms.

Senatorius Gillette mano, 
kad atsistačius Konoje kabine
tui, negalima tikėtis, jog pa
vyks taikiai išspręsti Pacifiko 
problemos.

Visi yra įsitikinę, jog japo
nų militaristai įveikė civilinių 
politikierių pastangas - išvengt! 
karo praplėtimo Pacifike.
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— Pragos ir Brno miestuo
se vakar tapo nužudyta 20 če
ky. :.
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Giedras ir vėsus.
Saulė teka — 7:05; leidžiasi

MASKVA, Rusija, spalių 17 
Sovietų . kareiviai, besi- 

visomis jėgomis
d.
priešindami
prieš nacius, sugebėjo sulaiky
ti priešą įvairiuose centro fron
to sektoriuose, skelbia sovie
tų karo pranešimas.

Rusai visiškai sunaikino Viaz- 
mos ir Kalinino srityse prasi
veržusius 'vokiečius.

Vokiečiai nepaprastai stipriai 
puola sovietų pozicijas prie 
Maskvos, bet jiems nepavyko 
pažepgti pirmyn.

vietų kavalerija bandė pulti vo- 
kiečių tankus, bet labai smar
kiai nukentėjo.

>”.■— Universal filmų gaminimo 
bendrovė suspendavo kino 
tistę Deanną Durbin, nes ji 
pildo pasirašytos sutarties.

ar-
ne-

Naciai kovon siunčia 
tankus

MASKVA, Rusija, spalių 17 
d. — Kalinino srityje vokie
čiai pasiuntė į kovos linijas 
daugiau negu 100’ tankų,„ku
riems padėjo aviacija, 

z
Vokiečiai pradžioje pajėgė 

pramušti sovietų linijas, bet vė
liau naciai buvo visiškai sunai
kinti. >, 

. .. //

Rusai pripažįsta, kad . vyk
stančiose kovose abi šalys turi 
labai didelius nuostolius žmo
nių ir tankų atžvilgiu. , Rusai 
turi vilties sustabdyti vokiei 
čius. X • ’ n

Vokiečiai artėja 
prie Maskvos

ii • i, ■

' BERLYNAS, z Vokietija, spa
lių 17 d. — Vokiečiams pavy
ko paimti labai svarbus elek
tros energijos cėrftras, kuris ąp 
rūpindavo visą Maskvos pramo
nę, įdelbia vokiečių štabas.

Vokiečių kariuomene artėja 
prie Maskvos iš trijų pusių, 
bet nenurodoma kuriomis kryp
timis. C

Rumunų kariuomenė < baigė 
okupuoti v Odesą, tlkrainoj so -

Petaino tarėjai no- 
: ri respublikos
VICHY, Prancūzija; spalių 

17 d.
euzų taryba pataria maršalui 
nenaikinti respublikos.

Petaino tarėjai buvo pri
versti naujai perdirbti kon
stituciją. Anksčiau paruoštas 
pakaitų planas nepatiko se
nam maršalui. Petainas pa
geidauja totalitarinės val
džios. '

Tarėjai ir antrą kartą pa
tarė Petainui nenaikinti pran
cūzų respublikos.

KAIRAS, Egyptas, spalių 17 
d. — Britai turi paruošę vie
ną milijoną kareivių, kurie grei 
tai gali būti permesti į Kau
kazą, jeigu vokiečiai veršis šia 
kryptimi.

Britai sutraukė nepaprasta, 
didelius kiekius automobilių Į 
Iraką ir Iraną, kad galėtų per
mesti dideles kariuomenes.

Manoma, kad britai vyks j 
Rusiją, jeigu rusai nepajėgs su
laikyti Azovo juros pakraščiais 
žygiuojančių vokiečių.

Petaino įvesta pran- — Čilės valdžia perspėjo na 
cius ir perversmo rengėjus, jog 
ji yra infbrmuota apie jų pla, 
nūs ir yra pasiryžusi labai skau 
džiai sukilėlius bausti.

— Britų aviacija bombarda
vo Norvegijos ir Prancūzijoj 
pakraščius.

— Vokiečiai areštavo Jugo 
slavijos vicepremjerą Macek u? 
santykių palaikymą šu užsie
niais. .

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietų pranešimas tvirtina, kad raudonoji armija eva- 

kuavo Odesą. Ne rumunai, nė vokiečiai jokių kovų nelaimėjo, 
neš pasitraukta strateginiais sumetimais. .

— Vokiečių, valdžia nutarė išsiųsti iŠ Vokietijos į Lenkiją 
20,000 žydų, išsiunčiamiems duodama 10 minučių laiko daiktams 
pasiimti ..į’,.' . '." i _>

— Britų aviacija smarkiai-bombardavo visus Lybijos uos
tus. Bengazi sukelti labai didėli gaisrai./.

— Timošęnko traukia kariuomenę prie Maskvos tvirtovių 
ir dar karią bahdys pastoti kelią vokiečiams^ ,

' Sovietų .valdžia, pasitraukusi iš tvos, nemano nu
sileisti arba taikytis su * Hitleriu, bet ves Trarą toliau su dides- 
rthi smarkumų.

— Vokiečių karo vadovybė pripažįsta, kad rusai labai smar
kiai priešinasi jų kariuomenei.

— Vokiečiai baus mirtimi olandus, kurie bandys truk
dyti maisto paskirstymą. ■ 1

u A— Prezidentas Rooseveltas pasirašė įstatymą, kuris leidžia 
konfiskuoti turtą krašto apsaugos reikalams.

DR. PRANAS ANCEVIČIUS/
RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, spalių 17 d. — 

Paskutiniu metu vokiečių ūkiški sluoksniai rodo didelio dėmesio 
Pabaltijo kraštams.

Ukio% ministras Funk, atidarydamas Karaliaučiuje rudens 
mugę, pabrėžė, kad buvusioms .Pabaltijo valstybėms, kurios ir 
prieš karą glaudžiai ūkiškai bendardarbiavo su reichu, statyda- 
mos reichui labai daug produktų, dabar tenka labai svarbus 
vaidmuo, kaip Vokietijos, taip ir Europos maitinime.

Tuose kraštuose bus veikiai normalizuotas ūkio gyvenimas, 
nes bolševikai per metus ne ką tesuspėjo sugriauti.

Lietuva, Latvija ir Estija dirbs vokiečiams
Ūkio reikalų žinovas Dr. Winschu, papildydamas Funką, pa

reiškė Berlyne užsienio žurnalistams, kad visa Pabaltijo erdvė, 
tai yra Lietuva, Latvija ir Estija sudarys labai vertingą papil
dinį pramoningai Vokietijai.

VVįnschu teiginiu Pabaltijo erdvei gražinus ten buvusią eu- 
ropejišką tvarką ir pašalinus bolševizmo liekanas, bus dar la
biau suintensyvintas žemės ūkis Danijos pavyzdžiu. Tie kraštai 
tada galės daugiau gaminti, kaip prieš karą.

Reichas jiems teiks mineralines trasas, pramones gaminius, 
anglis.. Tas viskas eis sklandžiai, nes nebus muito ir pasikeiti
mas įvyks vidaus prekių pasikeitimo 'tvarka.

Ką naciai šįmet išveš iš Lietuvos
Jau šiais metais yra numatyta vien iš Lietuvos gauti, kaip 

pranešama iš Kauno, 150 tūkstančių tonų javų, 250 tūkstančių 
toųįų b.ulyių, ;70, tūkstančių^ tonų gyvo svorio mėsos; 14 tūkstan
čių tonų sviesto, 70 tūkstančių kieto pašaro ir 10 tūkstančių 
tonų šiaudų.

Vokiečiai, stengdamiesi atstatyti Pabaltijo kraštų gamybi
nį pajėgumą ir jį suintensyvinti, rengiasi pravesti denacionali- 
zavimą žemės ukyjejr pramonėje bei prekyboje.

Hitleriškai atstato nuosavybės principą
“Deutsche Zeitung im Ostland” praneša, kad jau netolimo

je ateityje bus atstatytas tose srityse privatinės nuosavybės 
principas. .

Lietuvos generalinis komisaras von Rcnteln jau išleido po
tvarkį dėl administravimo nacionalizuotų namų. Administravi-' 
mas perduodamas buvusiems namų savininkams.

Tuo potvarkiu namų savininkai savo namuose gauna butus 
nemokamai. Tatai netaikoma žydams, komunistams ir asme
nims atsiradusiems Lietuvoje po 1939 metų rugsėjo 1 dienos.

Komisaras Renteln likvidavo aktyvistus
Vokiečių komisaro von Renteln įsakymu Lietuvos Aktyvis

tų Frontas likviduotas. Visas jų turtas konfiskuotas.
Dabar veikia tiktai nacionalistų partija.

Naciai rengiasi pa
imti Ispaniją

LONDONAS, Anglija, spaliu 
17 d. — Karo sluoksniai* paty
rė, kad vokiečiai yra pasiry
žę paimti Ispaniją ir ispanų Ma
roką, jeigu britai išvytų italus 
su vokiečiais iš Libijos.

-f., v

Vokiečių štabas jau padarė 
plakus Ispanijos okupacijai, 
šiaurinės Afrikos pakraščiai 
smarkiai apginkluoti.

Vokiečiai mano,/kad iš Ispa
nijos ir Afrikos jie pajėgs su
naikinti Gibraltaro tvirtovę^ ar
ba tiek pakenkti, kad britai ne
galėtų ja naudotis.

Britai paskelbė Gor- 
tb informaciją

LONDONAS, Anglija, spalių 
17 d. — Britų valdžia vakar 
paskelbė lordo Gort, kuris va
dovavo britų jėgomis Prancūzi
joje karo' pradžioje, informaci
jas apie karą Flandruose.

Gort pranešimas parodo, kad 
britai Visiškai nebuvo pasiruo
šę motorizuotas divizijas sutik-

ti, nes neturėjo ginklų.
Dar blogiau šiuo atveju sto

vėjo prancūzai. Prancūzų ir 
britų štabai nedarniai bendra
darbiavo, neturėjo geros infor
macijos.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 17 d. — Atstovas Plumley 
šiandien pareiškė kongresu1, 
jog užpuolimas ant Kearny yra 
labai reikšmingas.

Naciai tikrai yra -pasiryžę 
vesti karąvprieš Jungtines Val
stybes, jeigu šitaip provokuo
ja.

Paskutinių dienų įvykiai 
smarkiai paveikė kongreso na
rius ir daugelis opozicijos šali
ninkų žada balsuoti už neutra
lumo įstatymo pakeitimą.

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

(Tęsinys)
O svarbiausias dalykas — iš

lavinti savyje tam tikrą saikb 
jausmą kas yra.dora ir kaš nė-, 
dora, b taip pat — kas gražu 
ir kas negražu. Šis mokslas 
žmogaus gyvenime prasideda 
ntlo pdt mažens. Jau motina 
Vos pradedančiam sąmdnę įgyti 
vaikui pradeda nurodinėti; kaš 
yra gera, kaš negera, kaip elg
tis tinka, ir kaip netinka,, kas 
gražu, ir kas negražu. Nuo mo
tino?, nuo šeimos ir nuo kitų 
auklėtoją labai daiig pareiną, 
kiek ir kokio supratimo ąpio 
tuos dalykus žmogui įskiepija
ma. Vadinasi, nuo tėvų ir kitų 
auklėtojų kultūringumo parei
na jaunosios kartos kulturihgu- 
mas. Jeigu jaunoji kartą Besi
dėtų ar nepakankamai dėtųsi Į 
galvą ir į širdį tai, ko vyresnio
ji karta per šeimą ir mokyklą 

Ją painoko, tai žmonijos kultū
ringumas, jos tobulumas nuolat 
menkėtų. Jeigu jaunoji Karta
tiktai tiek tobulumo tepasiektų; I gerai suprasti žmogaus gyveni- 
kiek jos auklėtojai gali pamek ipo pasaulyje uždąvirtį. Nuo tO; 
kyti, tai taip pat nebūtą jokios kaip išsiaiškinsi; sau kam gy- 
pažangos. žmonės ir patys turi veni, pįarejna ir visi atsakymai 
nuolat tobuliritis. Tai ir ‘ yia 
kultūros kėiirifas.

Tobulinimasis įvairiose, štity-i 
se, tobii’inirhasis toliau, nei Mo
lina ar mokykla išmokė —> ir 
yra svarbiausias vadinamųjų 
kultūrinių organizacijų Uždavi
nys. Žinoma, žmogus gali to
bulintis ir pats savo pastango
mis, bet bendromis jėgomis len
gviau tai padaryti, nes orgaiii- 
zuotame darbe kiekvieno pada
rytas darbas lyg ir pilama? į

trūksta.
Šiais laikais vienas iŠ svar

biųjų kuitųringuipo požymių 
yra tinkamas supratimds tos 
tiesos, kad žiribgUš gyVfetia ne 
vien sau, bet kad jis yra savo 
tautos narys ir kad todėl jis tu
ri rūpintis ne vien tiktai šd^b, 
bet ir visos §ayo tąutos gyve
nimo lob^inittųi. Netįąkądka 
to, kad pdt? būsi ivąrkifagas, 
niūriddgus; Savo dartibiii reikia
mai išsimokslinęs, bet reikia 
pasirūpinti, kad ir kiti tautie
čiai šiiprdštą reikalą taip pat 
Ibkulėti ir turėių pFbgos to to- 
bblihiinosi pasimokyti, kad tu
rėtą prbgds reikiamai dpšišvies-

Kdlbdht apiė kūltiirą; rėįkia 
būtinai Sdprasli dvi Svarbiąsias 
jdš šrltiš. Vieha gulima paga
dinu dvasine sritimi, o kita me
džiaginė. Dvasinė sritis - - tai 
supratimas, kas yrą dora ir grą
žu. Kad žmogus tinkamai skie
tų, kas dora ir kas nedora, turi

į klausimą, kaip elgtis yra dora; 
gepa, ir kaip nedora, negerai; 
Pavyzdžiui, jeigu išsiaiškintu
mėm, kąc| žmogui gyvenimas 
yra suteikta? tik tam, kad j iš 
pajustų kuo daugiausiai ihalo’- 
humą vien sau, tai tadi aišku; 
kad kitus žmdneš galima užmu
šinėti, jeigu jie tam malonumui 
kliuHb, gdliiiia svetimą turtą 
gbeibti, jeigti taS tiirtas patinka, 
galima kitus skriaiišti, jei iš td 
pašidarči sdu ašihęninė naudd 
ar maldhmniiš ir. 1.1.

galėtų iš jo naudotis, pasiimda
mi kiekvienas tai, ko jam ddr

O jeigu pripažįsta in e, kad 
žmogus gyvena pasadlyje Di$-

pagrindai?; lyg ir $^ita£iitiu, ką 
pripažinti gražiu ir ką nė. Tie 
pagrindai _ gyvenimui bėgant ir
gi keičiasi. Kuituringaųi žmo
gui reikia suprasti, kodėl ką jis 
laiko gražiu, ką atmeta, kaip 
nfegražų, ir drauge taikia tųi’ėii 
išlavintą jautimą; kad pamatęs 
tuojau mokėtą atskirti, kas ati-i 
tinka grožio reikalavimus ir kas 
ne. Tam jutimui išlavinti rei
kia pažinti tai, kas kitų laiko
ma gražįu. Organlzuodaitiį įvai
rius koncertus, lankydami daili- 

, lan- 
Fengdhnil vdidini-

sudaro geresnes sąlygas ir dva
sinei kultūrai, žmogaus sąmo
ningumo ir skonio lavinimui.

Pavyzdžiui, radijas yra nepa
prastai svarbi priemonė, sutei
kianti galimybės žmonėms su
sipažinti su muzika, bei kito
mis žmonių dvasinės kūrybos 
gėrybėmis. Ir apskritai, jeigu 
žmogus yra ir labai išlavinto 
proto, tai tas dar nereiškia, kad 
jam to ir pakanka, kad jis ga-

yra svarbiau — dvasinė, ar me- 
džidginė žmogaus kultūra. Į tai 
tenka atskyli, kad vieh medžia
ginė kulturd yra, kdip graži tro
ba be gyventojų. Ji tuščiavidu
re. Bet ir medžiaginės kultūros 
nereikia niekinti. Medžiaginė 
kultūra yra žmogaus dvasinio 
tobulumo, jo išradingumo vai
sius. Iš kitds pusės — medžia
ginė kultūra, tam tikri gyveni
mo patogumu patobulinimai

vo garbė: ir tą garbę stidaro 
prisilaikymą? Dievo nustatytos 
gyvenimo jvdrko?, tai tadą turi
me jau vjsai jkjtąip elgji?. le
galiau, jeiglį atškifd žmogdūs 
uždaviniu laikome nors tiktai, 
sakysime, kad L visą žmomų 
gerovę, tai jaū Vėl rriusų atsa
kymas į klausimą, kuris pasi
elgimas doras ir kuris nedoras, 
bus nebe toks, kaip jis butų 
mums vieh tiktai savo malonu
mu bešjfupinant. Taigi atsaky
mas į kįansiiną, kąs dora ir kas 
nedorg; baįįipd ndb tb, kaip 
mes sdptarįtanib savo tikslą šia
me pdŠatliyjė. Šitas. šUprdthiiaš 
yra pasaulėžiūra arba ideo’ogi- 
ja. Nuo pašaulėžiurbš, nuo ide
ologijos pareina tdi, k^kia link
me ryžtamės tob'ūlėii, pareina 
tai, kokia linkme bus vedamas 
musų kulturėjimas. Todėl, kas 
HoH kulturėti, tas turi gerai sau 
iššiaiškiii’i klausimą, koks yra 
jb gyvėriiino tikslas, vadinasi 
turi turėti savo pasJulėMųrą 
savo ideologiją, ir ją gerai su
prasti, Ideologija ir bus tas ke
lias, iš kurio iškrypimai laiko
mi negerumais, nedorumais, i 
kurio prisilaikymas bus dora ii 
gera. Kųlturingu bu Ii noris 
žmogus šiuo atžvilgiu savo są
monėje turi turėti aiškų mąstą 
Juo geriau jis tą mastą yra su
pratęs, juo sąmoningiau yra įsi 
tikinęs, kodėl jis tą ar kitą da
lyką laiko geru ar blogu, juo 
tikresnę jis turi galimybę tobu
lintis. /

šitas įsitikinimas negali būti 
bet koks. Jis turi būti su gy
venimu suderintas, žtiibgiii tea- 
ka gyventi tarp žiiionių. Jcig.i 
jis; pavyzdžiui, apsispręstų gy
venti vien tiktai savo malonu
mui ir tuo pačiu nutartų kisti 
sau elgtis tiktai taip, kaip jam 
vienam patinka, lai kiti tokį 
sudraustą, sulaikytų nuo. tokių 
užsimojimų. Bet visai vienodo 
žmogaus uždavinių • supratimd 
taip pat nėra visuotinai pripa- 
žihia. Yra tiktai tokių suprati
mų, kurie arba *;yjsuotįąąi(J at- 
Hiešti,
tebesiginčiją, šie^i^rįęjĮ,, vieni 
iiuq kitų ne tiek jau daug ski
riasi ir jie, gyvenimo sąlygom? 
kįtėjailt, irgi pamažu kitėja; 
kiekvienos pasaulėžiūros šali
ninkai tiki, kad jų nuomonė yra 
teisingiausia, kad jie teisingiau
siai yra supratę tai, kas yra ge
ra ir. kas hegera. Mes irgi tu- 
rihi savo supratinią. Visų žmo
nių vieiiaip įtikinti gal įr nega
limi, bet šVarbu, kad savo nuo
monę taikindami gyvenime bu- 
iuineiti nuoseklus, kad musų 
d&frbM neprieštarautų musų įsi- 
tikirilniaiiis. Vadinasi, svarbu, 
kad mes tnokėtumėm sau ir ki
tiems paaiškinti, 'kodėl mes tą 
-ir tą dalyką laikome blogu, o 
tą geru- Kas tokitiš dalykus sau 
geriau yra išsiaiškinęs, tds jau 
yra aukštesnio kultūringumo, 
tas pajėgia biiti tobulesnis.

Yra dar klausimas; kas gra
žu ir kas negražu. Priežodis sa
ko: “Kur i’hudbna, ten gražu”. 
Jeigu tiktai loksz butų grožio 
mastas, kad kas raudoniau, tai 
gražiau, tai labai skurdus butų 
musų gyvenimo grožis. Tai bu
tų labai netobulas grožio supra- 
timds. Pasaulyje yrd labai jvai- 
raitš grožio. Tačiau ne kiėkviė-

ninkų paveikslų parodas, 
kyddihi įr -f 
miiš, skaitydami dpyšakas, ei
les,, klausydami muzikos, susi
pažįstame su tais dalykais, įgy
jame supratimą, kaip visa tai 
atrodo; Maža to, rėikid štbttg.is 
įgyt} supratimą1 ir apie tai, ko
dėl tie grožiniai' dalykai kilų 
vadinami grožiniais. Tada jaU

, •! . . r'

galiipe ir patys1 imtis matuoti/ 
kur ir kiek’ jie atitinka prlpa- 
žintįis grožio .pagrindus; įsižiū
rėti; dėl kb muiliš kds patinką 
ar pepatinka. Kaip lifežuvįs ski
ria, kas gabdii ir/k’ds ipgardu, 
taip akis, ausi? ir ‘protas turi 
išmokti skirti, kaš- gražu ir kaš 
negražd. : ‘

Ir valgio ar gėrimo skonis 
taip pat gali biiti lavinamas. 
Vieh prie paprasčiausių valgių

Ii vaikščioti bet kaip apsiren
gęs, nesišukavęs ar šiaip apsi
leidęs. Kultūringumas yra vi
soks tobulumas, ir mokėjimas 
visais patobulinimais tinkamai 
naudotis. Tobulumo reikia 
stengtis siekti kiekvienam, kiek 
tik įmanoma, nes jo niekad nė
ra per daug;
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Nepirkit
Daimantų
Wn
ISHTKĖJ1MU

MokHlaH ifitbbullno mikroskopų tik
rumų, teikianti galimybAH bet kuriam 
f.moKui AKTUALIAI MATYTI daitnanto 
kokybę.

čia pas O A K iiirn įrengėme MAG- 
NI8COPK, kad jus patys ffalHumėt ma
tyti pabrinktą dalmktltų, kaip kad j| 
mato Hiuatį ekspertai.

Atsilankykit. ir apžiurėkit musų Haunlų 
rykluotę dailių akmenų,. įdėtų | nad- 
Jauslij Mtytiti rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite

Charge
Acc’t

Osen Atdara 
Ketvlrt, 

ir , 
AeSt. 
♦ika
rais

6446 So. Halsted St.
Ebann

FURNASAI
BOILERIAI

PEČIAI
PATAISOMS 

DALYS!radingai pareng 
rinib skanumo/ Tiktai dažniau 
tų Valgių ragaudamas jis pra
dedą suprasti Ir numanyti, kaš 
ir kaip pagaminta gali būti ska- 
niah. Taip ir muzika; taip įvai
rus papuošimai, knygos; vaidi- 
niniai jų nemažiušiam ar labai 
retai tematančiam žmogui be
velk visi lygiai patihka ar net 
ir nepatinka, kadangi atrodo 
nesuprantamai. (Panašiai, kaip 
panaidorus pirmą kartą valgan
čiam dažniausia ^sti neskanūs, 
tik pripratus pąjųntanias ska
numas). Taigi gęp^io .pažinimo 
skoniui išlavini jį. taip pat rei
kia dažnesnių gf^iiįių dalykų 
matyinp, .lygimn^.^b^.čią kul
tūrinė ^orgapiząęįj a ( labai daug 
padeda. () žinojus,. Rujūs liųi 
grožio skonį, ię., kitose srityse 
dažniausiai pąįobujĮūja, nes gro
žis jungiasi ipB[šą^kilnumu, su 
gražesniu supęątįmu (to, kas ge-

Tik įvardihkite jum reikalingą 
dali, vardą ir numerį Fumaso, 
Pečiaus arba Boilerio—ir mes pa
rūpinsime dalis—Garantuotas kad 
tiks!

Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KAŠTAI KYLA

Keturios Didelės 
Krautuvės 
Chicagoje

Veikite Dabar!žmonės

PATRUKĘ

•r

7
A 
įf

TAI! YRA MODERNUS 
APŠILDYMAS!

Be darbo... švarus .. 
Saugus ... Greitas . . 
Ekonomiškas ... Lengvas 
Nupirkti .. . Lengvas Už-, 

mokėti!
Mčdžiaginė kultūra, kitaip 

dar vadinama civi izacija, .yra 
žmogaus gyvenimo patogumų.: 
tobulinimas, Geras ir gražus

Northwestern
STOVE
REPAIR CO.

662 W. ROOSEWĖLT RD.
312 ^EST 63rd STREET
2323 MILWAUKEE AVENUE
SB16 COMMERCIAL AVENUE

Neatidėliokite. Atsilankykite 
arba šaukite šiandien

Telefonas:

MONROE 6600
*

»

FiTINGAI UŽTIKRINTI

Jus dičįžiuositės tuo, ką gaunąte, 
ir didžiuositės sutaupomiS. Tai 
yra didelis, dailus, patvariu ena- 
meliu užbaigtas Norge—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš
ka šilima. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto oro. Nepri
valote delsti. Pamatykite Norgė 
įnrm negu pirksite.

s

RUDENS ATIDARYMAS
H. SEIGAN

4622 . SO. ASHLANP ĄVE.
ATDARA SEKMADIENI IRI 3.'

VYRAMS

RUDENS SIUTAI
100%i Viši Viltioiiial

Naujos Rudens mądipš. Vietia ir 
dviem guzikų eilėtti jauniem vyram 
padengimais ir konserMaty.viąis sty-1 
}d?5. Coverts—<T<veėdš— Stlripeš— 
Plaids—- 
Worsteds.

AUKš.

Kreditas
Nenttt- 
kant 
Ękstra

.. VYRAMS RtlbENS .
TOPKAUTAI it i 
OVERKAUTAI

Aukštos rųšies siu- $ 
vimo vibna, dviem 
eilėmis gUžikų, pu
siau diržu, liuosi ir 
Hollywodd styliai. 

r t
’Veliaūšid Styiiailš"

fte iki

visos ^oriMoš
; spAlvos ’

Y¥R£W '^V^rYkąi
Gera, švelni veršio o- m
da—juodos rudos ir 
rtišVbs spalvą. AUKŠ.

veliamieji namai ir kiti trtibė- 
<iai, įvairus gyvenimo patogu
mo' įrengimai — mašinos, prie
taisai, keliai, geras ir gražus aj>. 
šivilkimas, maistingas, skanus 
ir gražiai pagamintas bei pa
duotas valgymas — vis tai yra 
medžiagiiiėš kultūros dalykai. 
Dažnai keliamas'klausimas, kaš

Mehiber Federal Res'erve
System and Federal 
))ėposil ^Insurance’ 

Corporation

supranta, imkime, pavyzdžiui, 
muziką. Vienam graži tiktai 
linksma rhbzika — maršai, pol
kos. Kitokib? mtizįkoš jis įiešu-. 
pranta ir ji jam negraži. O ki- 
tem to jau per riidža. Kas dau
giau ihtiziką supranta, tam dau
giau pasigrožėjimo suteikia šii- 
dėtingfeshė iiiųzika. Bet reikia 
tai suprasti. Reikia liivlhti gro-

deridiinds, ir spalvų šlidbrlrii- 
mas paveiksimose ar pajiddši- 
iiiuošė, žodžių sudėHniniaš kal
boje, eilėse ar kiluf, Itiiijų sli- 
Hbrifiihias stdt^bdj(ft gdli būti 
sudėtingi ir Supranta dilėm? ga
li teikti daug pasigėrėjimo, jei
gu tas šuderininias škbniiigai 
padarytas. Bet reikia tai supra
sti, reikia tureli pdlyįįiiiiniųi 
kas gražu ir kas negražu. Sko
nis tdip pat rėnliadi teiti tikrdis

ROOSEVELT
FilRNlTURE COMPANY, Ine

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Tel. SEELEY 8760-8732

Pa tankumas
Nekvieskite galimos vagy
stės, nešiodamiesi dideles 
pinigų sumas. Apsisaugo
kite čekių sąskaita. Leng
viausia finąnsiniem reika
lam tvarkyti priemonė — 
sumažina klaidas, visuomet 
apsaugo jus . .. čekių galai 
yra geriausios jūsų kvitus.

Pasinaudokite šiuo pa
tarnavimu š i a n d i e n. Jis 
oerdaug naudingas, — tai 
sajp busi be jo.

THE HALSTED EXCHANGE 
' NATIONAL BANK M 
; tiALSTĖD STREET PRIE 49tŪ PJLACE

100% , . , . .
Atsilankykit įr patirkit apie musų 
Garantuotas 100% tinkamas parai
stes, ’kuiius padeda išgydyti jūsų 
patrūkimą. Musų moksliškas meto
das budavoja naujus audinius, kaip 
kad olsterius dirba, perlą, tūkstan
čiams pagelbėjo, ko'dėl hė jums? 
Nereikia darbo laiko gaišinti. Nėra 
ligoninės bilų. Atsilankykite, norė
dami DYKAI pritaikymo jūsų pa
ties paraištės arba gauti naują 
taip nebrangiai, kaip už $5 su 
1UU% GARANTIJA. Patarimai ir 
ekząminavipias DYKAI.

100% RUPTURE & TRUSŠ 
SERVICE

1£69 N. Damen. Avė. Te!. Arm.8200 
VALANDOS: KAŠD1ĖN 11 iki 8.

30 metų .patyTimks užtikrina 
pasisekimą.

RED-ITCHY-SCĄLY 

ECZEMA 
Sėkmingas {lydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
rariilnančio^emb—spagai dakta
ro formulęgreitai pašalina 
smarkų niežėjimu ir tuojau ima 
gydyti paraudušią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 niėti|! Pirmai bandymas 
Žemo įtikina! avaamŠA. Visose veisti- ^ZEMO 

nešė ...................

i
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MUZIKOS MOKYKLA MOKYTOJAS
Privačiom Pamokos Plano. VarKonų. Smuiko. Klarneto, Etc. 

Akordiuoo Pamoko, DiSodnnvo*
STUDIO 1732 West 18th Street

IR
Taipgi

Telefonas

CIERZYKOWSKI 
DIREKTORIUS

Ruko Ir Plano-

MONroe 8413

MASTER WIND0W SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. La f ay e t te 4560

Laniram Uždangalus Padarom ant Užsakv^u 
FTRANKOM LAZDAS.. MES NUMTFRUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STRFFT I ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY. .

AR BUS ATRASTAS KAZANOVOS KAPAS?
Miestas,' kur mirė D. Kazanova. Kaip garsusis 
nuotykių ieškotojas pragyveno savo paskuti
niuosius metus? Kodėl nežinomas Kazanovoj 

kapas? Ištrinta memuarų pabaiga.
Čekoslovakijoje | skry

WALTER IR SALOMĖJOS BUCHINSKIŲ 
30 METŲ VEDYBINIO GYVENIMO SUKAKTUVIŲ POKILIS 

BUS SPALIO 18 DIENĄ
Walter ir Salomijos Buchinskių, Tavern savininkų, 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pokilis įvvks šeštadienio vakare; spalio 18 
d., adresu: 11853 So. Michigan Avė. Pokilis bus tikrai šaunus ir įspū
dingas: bus skanaus maisto, gardžių gėrimų ir visiems bus smagu 
šokti ir linksmintis .prie geras muzikos.

Širdingai vi us prašo atsilankyti, VValter ir Salomija Buchinskiai.

DIDELIS RUDENINIS
Išpardavimas

KAINOS TEBĖRA ŽEMOS

Peoples Krautuvėj
Ant Visokių Pečių ir Namams 

Reikmenų
ir

Pirkite' dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių. 
PEOPLES Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą 

žemiausiomis kainomis.
QUAKER, MOORE, FLORENCE, COLES, ATHENS, . 

SIEGLER, AUTOCRAT, etc.

Bargain Kainos Matrasą ir Kaldrų
$8.50 Baltos Vatos $Ę?.95 
Matrasai, po ...... ..

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS: t
2-jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters po ......... ..........

*
i 11 i lz i J-rin mum t)il Ilonteru oo * <5125

X ^43
4-rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po ......... .

• K . . . $5450
$55.00 Gesiniai virtuvių pečiai .............. ..... . . . $3450
$190.00 Kombinacijos Geso ir Anglių pečiai po 129
$55.00 Dideli iParlor Heaters po ..................... . $3973

$15.00 Garantuoti Springsi-, 
niai Matrasai, 
po ...........................
$3.50 Pilnos ' Mieros $<.95 
Kaldros, po ........... “
$10.00 Double Čoil Lovom 
Springsai, po ... ....

Šiaudinėje i
sąs Duchcovo miestelis šiuo 

metu yra gana apleistas ir 
menkas. Daugiausia jame gy
vena šachtų darbininkai, ka- 
ą anglį apylinkių anglies ka

syklose. Apie to miestelio pra
eities garbę bekalba tik keli 
'Hikę senoviniai najnai, ke
lios bažnyčios ir ypačiai gra
fo Wallensteino rūmai. Prieš 
nusantro šimlo metų tuose 
namuose virė gyvenimas. Juo- 
”e ilga metu dalį gyveno gra
fas Wallens*einas, ‘ jų dabar 
tuščiose ir nejaukiose salėse 
tada rinkdavosi diduomenės 
atstovai; čia buvo rengiami 
vakarai, baliai, iš rūmų išva
žiuodavo puikios kavalkados. 
Grafo Wallensteino Duchcovo 
pilis buvo garsi ir dėl to, kad 
jame baigė sulaukęs 72 metu 
amžiaus savo gyvenimą 1798 
m. garsusis viduramžių 
lykių ieškotojų atstovas Džia- 
komo Kazanova. (Paskutiniais 
savo gyvenimo metais jis bu
vo piktas, nesveikas klajojąs 
senis, didesnę laiko dalį lei
dęs grafo Wallensteino biblio
tekoje ir rašęs savo atsimini
mus. Prieš pusantro > šimto 
metų niekas negalėjo manyti, 
kad tie memuarai pragyvens 
ne tik patį jų autorių, 
daugelį jo bičiulių ir jį 
sins visame pasaulyje, 
rydami jį nemirtingu.

Pilies \arnautojai D.
t novą laikė tuščiu popieriaus 
gadintoju. Net gana bičiuliš
kas jam grafas Wallensteinas 
nesidomėjo 
gaus, kuris

/nulė D. Kazanovos laiškų 
kuriuos jis gaudavo iš visų 
pasaulio kampų iš to, meto sa
vo draugių, kada jis pats, jau 
būdamas senas, gyvena prie 
Duchcovo bibliotekos viename 
kambarėlyje. Tačiau to dar 
nėr maža, ir nenoromis pra
dedi galvoti, koks viską nai- 
’dn’ąs žvėris yta laikas! 

t .

Paskutiniu laiku susidomė- 
iifnas D. Kazanova vėl didė 
ja. Iš Italijoj atėjo praneši 
mas apie tai,, kad muziejiniu 
ku tarne kilo sumanymas at 
rasti D. Kazanovos kapa ir jo 
palaikus atgabenti į Italiją. 
Tiriamos priemonės, ir 
čiausiai

30NDED BEAM

ieškoji

KENTUCKY

si

100 FROOF U. S. BOTTLEO IN BOND 

Extra Turtinga

Ktu “BEAM” paženklina degtinę, Jų h žinot, 
kad tai yra ’ "pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prie! 1705—relfikia ryfikiauslą Bourbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint kok| skoni turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM lelbely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną seniausių, aukš
čiausia vertinamų degtinės formulių istoriįoj. 
beam yra jūsų vadas į geresnę bourbtm.

I

•r

o

N<tpr iklausomybę 
yra brangiausias tautos turtas 
Ątskir. s žmogus Nepriklauso 
nybę gal r atsiekti tik būdamas 

• inansii tai apsirūpinės. Statyki
te, rem< rituokite ir įsigykite na- 
<nus pag i] musų . ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas i nkite žymiausioje lie- 
.uvių įsta.goje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,00U mokame 3^%.
KEIST UTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S Halsted St. CAL. 411«

ANGLYS SRASYKLŲS
UžGANftDINIMAS GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—Imkite laiko klek tik 
Reikia!

Wost Vlrt'n’a 1 nmn—Blviveled Tonui 
Pocnhcntas Mine Run • Tonu!
5V. Kent-cky iy»” Stoker Nut Tonui 
South Illnois Stoker Mhlfretn

Tonui
Superka III arba Ind. Lump, E<x 

ur»>« N-,f ............ . Tn
III ' Ser-enlntjs IVį” .... T. nu!
Viso* Ka'nos O-torų kiekini ar daugiau. 
ANGLĮ V SAMT’FLIM G MAMA MATYTI 

MUSU OFISE
SUPER COAL CO.

! 53 W. JACKSON BLVD. IVEBster 4422

S7.95 
*8 25 
$0.25

$0 25

$4 05

nuo-

bet ir 
pagar

Kaza-

kūryba to žmo- 
pas grafą gyveno

D.ucbcoyo pilies' 
mielai klausyda- 

apiė senio

Kazanova Ducb- 
nebuvo mėgia- 
to, kai jis 1798 
tai jo pajuoda-

jo dva- 
bet ku-

Kazano- 
atidžiai 
kai jie

grej- 
netrukus Duchcove 
sistemingi

inai palaikų garsaus italų šir
džių užkariautojo ; ir kilnaus 
nuo lykini n ko, k tufo vardas 
vra žinomas visaųi pasauliui. 
Pačiame Duchcove D. Kaza
nova .yra gana dažnai mini
mas ir viskas apie jį renkama 
ir tvarkom. Miestelyje gyveną 
grafo Wallensteino tarno pa
likuonys, kurių senoliai yra 
tiesiogiai pažinę ar santykią 
vę suvę su D. KazahOva. Grafi 
Wallensteinų virėjos giminai 
tė Girend-Mattas pasakoja, 
kaip jos senelė jai mažai 
esant draudė artintis prie ap
leisto ir 
Barboros 
po.

—Neik 
ji, -— ten

STRAIGHT BOURBON DEGTINE
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Diatilled & Bottlcd by
JAMES B. BEAM D1ST1LLING C3-, Ine.

Clermont. Ky.
DISTILIUOTOJAI NUO 1795

l^^h.
. i.'

PBOPLECirURNITURĖJ
“MANUFACTURINfl

4179.-83 Archer Avė., Kampas Richmond Str.
VEDĖJAI-PARDAVĖJAI:

J. A. Krukas — S. J. Krukas t

šeimininkas 
vosi pasakoj imųu 
Kazanovos keliones ir nuoty
kius. Tačiau J jo ‘pasakojimai 
nevisada tebuvo išklausomi 
su pasitikėjimu. Jau buvo per 
didelis priešingumas tarp be
dančio senio ir nežinojusio 
jokių klinčių širdžių užka
riautojo. D. 
covo pilyje 
mas. Ir dėl 
metais mirė,
vęs nuo ligos kūnas buvo pa
laidotas naktį slaptai. Jo am
žininkai D. Kazanovą laikė 
kažkokiu piktu burtininku ir 
dėl to saugojosi, kad 
šia miestui neatneštų 
rių nelaimių.

Tik vėliau, kai D. 
vos atsiminimai buvo 

\ 9 9 

perskaityti ir išleisti,
padarė laba didelį įspūdį vė
lesnėms kartoms, buvo labiau 
pradėta domėtis jo gyvenimu, 
jo nuotykiais, paskutinėmis 
gyvenimo valandomis ir mir
timi. Tačiau laikas labai ne
daug ko teišsaugojo apie D. 
Kazanovos gyvenimą Duch- 
covo pilyje. Jo kapas iki pat 
šiai dienai dar tebėra nežino
mas. Apie D. Kazanovos gy
venimą Duchcove beliudija 
tik viena šv. Barboros baž
nyčioje prikalta paminklinė 
lenta. Tačiau tai yra atsiradę 
smalsiems turistams patrauk
ti ir nėra joks D. Kazanovos 
paminklas.

Dabar per DųchcovO pilies 
sales mes vaikščiojome su y- 
patingu jausmu; nes ieškome 
jo sienose atrasti bent ką pri
menantį čia D. Kazanovos gy
venimo metus, tačiau veltui!

M. T. Kczej

Pasiklausykite 'Peoples Radię Programą, kaip 7-tą vai. 
antradienio vakare, iš stoties WGES.

me muziejuje yra daug grafų 
Wallensteinu portretų, yra la
bai gerai išlikusi garsiojo ka
ro vado arklio iškamša, yra 
jo pasižymėjimai ir ordinai, 
bej nėra nė mažiausio pavei
kslėlio, kuris perduotų D. Ka
zanovos atvaizdą. ' Tiesa, jo 
dvasinis atvaizdas išliko dau
gelyje rankraščių, kurie da
bar yra saugojami kitoje Wal- 
lenšteinų šeimos pilyje—Dok- 
syje. Ten

tenai, — sakydavo 
palaidotas anlichris- 

tas. Ji pagavo pats velnias!
Senieji, Duchcovo gyvento

jai buvo įsitikinę, kad čia bu
vo palaidotas D. Kazanovą. 
Tačiau kapo niėkaš; nekasinė- 
jo. To darbo nebuvo galima 
daryti be vyriausybės ir įstai
gų leidimo. TačiaVt nuomonė, 
kad D. Kazanovoj kapas yra 
šv? Barboros kapinėse) nėra 
vienintelė. Daugėliš Ducbcovė 
mano, kad D. Kazanova buvo 
palaidotas pilies įarke prie 
kūdros, kuri šiaiš’laikais yra 
visai palikta iy1'apleista. 1928 
m. iš tos kūdros per valymą 
buvo ištrauktas kapinis ak
muo su parašu “Kazanova”. 
Sunku tikėti, kad - tą asmenį 
tiek toli kas nors butų nešęs 
iš kapų įmesti į tą kūdrą! 
Greičiausiai D. Kazanovos ka
pas yra kuriame nors Duch
covo pilies seno parko kam
pelyje. Juk prieš D. Kazano
vą, kaip bedievį ir nuotyki- 
niriką, buvo griežtai nusistatę 
vietos dvasininkai ir dėl to jo 
nebūtų leidę laidoti' šv. Bar
boros kapuose. Duchcovo para
ke yra kalvelė, ant kurios au
ga tamsus, sęnas, beveik jau 
visiškai nuvytęs krūmelis. Sa
ko, kad tuo krūmeliu yra pa
žymėta Kazanovos kapo vie
ta! Manoma, kad, radus gar- \ \saus nuotykininko kapą,' bus 
salima atpažihti jo griaučius. 
Mat, yra žinomas ir jo ūgis ir 
galyps užrašymas ir tai, kad 
jis senatvėje neteko visų savo 
dantų.

Kartu su D. Kazanovos ka
po ieškojimu bus t ieškomi ir 
jo paskutinių laikų atsimini
mai. Leipzige išleisti jo atsi
minimai (Brockhauso) tepri- 
veda tik iki 1774 metų, t. y. 
iki to meto, kai D. Kazanovą 
surado galimybę- atvažiuoti į 
Veineciją. Yra žinoma, kad D. 
Kazanova aprašinėjo ir toli
mesnius savo gyvenimo nuo
tykius iki pat; senatvės.' Kur 
dabar yra 1774 —. 1797 metų 
laiko tarpo jo atsiminimai, to 
riįekas nebežino. Galimas dai
ktas, kad jie yra kur nors įsi
maišę rtesutvarkytuose Duch
covo pilies archyvuose. Jęi 
pavyzd, surasti ir tą D. Kaza
novos literatūrinį palaiką, tai 
jo turinys įneštų pemaža nau
jo apibudinti Europos XVIII 
amžiaus pabaigos papročiams 
ir

nežinomo vieno šv. 
kapuose esančio ka-

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė nu e 

Telefonas PORTSMOUTII 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP .........‘$10.25
Sales taksai ekstra.

jJuto Virš$G, 000,000.00
M ,

J
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Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 nauių 8x10, 9x12, 
$12, $18, $24 iki S49

CHECKER CLEANER
W A R E H O U S

1301 W.' 63rd Street
Mes užmokam karterį arbagasc bilą

TON f C i 
i?r y°uu

DIP- , 
to tint
BOlIr ■

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių iSvaizdą lyg: naują 
už keletą centų. 20-ob 
spalvos. 10c—3 už 25c

AT ALL DRUG AND NOTIOM COUNTERS ____________________________ v_______________ •

Apart Apsaugos, Turime DfiD flfl 
ATSARGOS FONDĄ ViršvJuuiUUUiUU

Dabar Mokam 3% Už Padėtus 'Pinigus
Nėr^i Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

Sąvaitėš dienomis 9 A. M. iki 4' P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
"k r - . & , diehos.i šeštad. 9 A- M. i|ti 8 P. M.

ana
LOAN ASSOCLATlONofChicag* 
JUSTIN MACKIEWICI1. Pres.
4192 Archer Avenue

I VlRgima 11^1

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

aąO£Y FOR GRAY HAIR 
Nfrujaš išradimas sugrąžins plau
ki kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso-

’ s'e Dm g and Department 
Stores.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ., 

Chicago, III.

■AVIM .S

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
< , * J

^wwvwiunw4M.w.waž»nwi«niiMiiTi iunww h»iw—aawwn

Mes Siuvame Naujos
OO

Kapable Furriers
3105 West Cermak Road

Tel. CRAWF0RD 4430 »

i-

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Pertaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji, Nebrangiomis Kainomis.

/’ “
Pratsękite jūsų seno furkaųto gyvenimą. Darbas 
apima naują stylių, pataisymą, pritaikymą. Musų 

ekspertų darbo reputacija .plačiai žinoma.

ATLANKYKITE MUSŲ VIETĄ IR
PERSITIKRINKITE.

FURKAUTUS
PAGAL UŽSAKYMĄ IR

KLAUSKITE 
Savo Daktaro 
Jis pasakys jum, kad, Jei
gu neturėsite tuojau ope
racijos nuo 'KERNUOS ar-* 
ha PATRŪKIMO, tai tu
rite gauti .prietaisą, kurs 
yra:

100% TIKSLUI
.'■> galima geriausia at

siekti, kai Jis yra Individualiai supla
nuotas ir pagal užsakymą padirbta*. 
SYKES SERVICE išpildo visatai 

IK DAUGIAU 
Užtikrina <lą ilgiausia komfortą, normalų 
dari., pajėgumą, negaffiinant laiko. Ne
vartoja diržų (elastiSkų), plasteri-ų arba 
siurbimo puodukų.

Mes Kviečiam Gydytojus Ir Kitus 
Skirtumą Matančius Žmones 

TYRINĖTI

SYKES SERVICE 
Suite 1)10 North American Bidg. 

36 SOUTH STATE ST-r 
Phpne STAte 4168-69-70 

Valandos: 10—-5 p. m Pirm, ir Penkt. 
10—n p. m.

ALIEJUS PEČIUI
KOKYBES ALIEJUS KAŠTUOJA JUMS MAŽIAU 

RETAI PRILYGSTAMAS, NIEKUOMET NEPRALENKIAMAS

Garantuota melsva liepsna 
/ Pečiui Aliejus. 71/Č

Galionas ....:.............  ■ /2r

Aukštos Rųšies
Furnasui Aliejus
Galionas ........................ ■

f

TIK VIENAS ORDERIS PADARYS JUS MUSŲ 
KONTRAKTUOTU KOSTUMERIU 

BRIDGEPORT OIL CO.
Phone LAFayette 9696

r

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant J L G V 
METŲ.

1739 So. Halsted St
CHI

GARSINKITES “NAUJIENOSE GARSINKITES “NAUJIENOSE”yra ir nemaža INvisuomenės gyvenimui.
^—Vrdgaensis

^¥■'4 /-; > ‘ A- 4 1 ■■ JT*

■ 1...........—. 111 ‘ ......................... .... .......................... . ........................... ■ ■ ■ II I —

TYVlT A T Parankus namams bilų krepšiukas kartu su jūsų užsakymu> ,
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NAUJIENOS
• The Lithuanian News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
nf Chicago, III, under the act oi 
March 3rd 1879. * 

Naujienos eiiia kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted SL, 
Chicago. III Telefonas Canal 8500.

. $5.00 
_ 4.00
— 2.00
- 1.50
— .751 
r'

L. 3c 
_ 18c
- 75ci

Uftmkyme kaimu
Chicago j e—paštu:

Metams________________ _
Pusei metų ----- ---------------
Trims mėnesiams --------—
Dviem mėnesiams Z____—
Vienam mėnesiui __i,___ X.

Chicagoj per išsiuntihėtojus
Viena kopija __________ _
Savaitei___________ ~—
Mėnesiui ____ —~~

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams___________ —$6.00

Pusei metų __ —------ X— 3.25
Trims mėnesiams ----------- 1.75
Dviem mėnesiams----------- 1.25
Vienam mėnesiui _ :----------- .75

UžsleniuoM:
Metams _________ — $8.00
Pusei metų _ 4.00
Trims mėhęšiaxą& 2.50
Pinigus reikia ąiųstf paštą

Orderiu kartu su užsakymu.

Nors respublikos šalininkai Ispanijoje buvo sumušti, bet 
jie nėra išnaikinti. Ispanijos fašistams padėjo respubli
ką pasmaugti italai ir vokiečiai. Bet Italijos kariuome
nė jau yra visai sųįėniorMizuota, o Vokietija “užimta”’ 
Rusijoje.* ' ' . _ , |

. Perversmas Ispanijoje ne tik suteiktų anglams bazę;
Europos kontinente, bet sustiprintų Petain’o priešus 
Fraųcuziįoje ir franeuzų kolonijose Afrikoje.

Klausimas tačiau, ąr anglai turi pakankamai ginklų 
tokiam ^žygiui? . • . ’ - - '

Rudolfo Hesso gyvenimo paslaptis

<V f **

r ‘

■J.O*

r

Nauja ataką
Washingtone gauta žinia, kad Jungtinių Valstybių 

karo laivas Kearny buvo užpultas Atlanto vandenyne už 
350 mylių i vakarus ir pietus nuo Islandijos, I^aivą suža
lojo torpeda, bet nepaskandino, ir žmonių gyvasčių 
žuvę.

Dar visi faktai nėra patirti, bet spėjama, kad tą tor
pedą paleido vokiečių subrųarina, nes toje.pačioje s^ity-. 
je vokiečių povandeniniai laivai jau pirmiau kelis kur
tus atakavo Amerikos garlaivius. > i

Ši nauja ataka paskatins Amerikos valdžią smar-. 
kjau kovoti su naciškais jurų piratais. Pasaulio keliai 
okeanuose turi būt padaryti saugus!

Nevykęs juokdario patarimas
Kuomet birželio 22 d. prasidėjo karas tarp Vokieti

jos ir Rusijos, tai George Bernard Shaw, kuris mėgsta 
krėsti juokus sąmojingais posakiais, padarė tokį pareiš
kimą : * v

“Iki šiol Stalinas žiurėjo ir šypsojosi, kai mes kovo
jome su Hitleriu. Bet dabar atėjo eilė mums šypsotis. 
Nuo šios dienos mes galime sau ramiai sėdėti sunėrę ran
kas ir žiūrėti, kaip Stalinas apsidirbs su naciais.”

Nepraėjus nė keturiems mėnesiams nuo tos valan
dos, kai Bernard Shaw tuos žodžius pasakė, Stalinas jatt 
krausto savo valdžią iš Maskvos! Jeigu sovietų armijos 
dar nepasiduo.da, tai tik dėl to, kad Anglija ir Amerika 
prižadėjo visomis jėgomis Rusiją gelbėti/ O jeigu ang
lai butų pasielgę taip, kaip jiems patarė tasai “galvo
čius” (ir uolus,bolševizmo garbintojas!) — “sunėrus ran- 
kaš, š^Asdt^ 7^- t|į’fet^liųb'''rątrdbn'ariųięčfei šeįiial1 bu
tų metę* ginklą.

Lietuvos eksploatavimo planas
T •>. . \

Nacių planai Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų lin
kui darosi vis aiškesni. Iki šiol žinojome, kad Hitleris 
tuos kraštus pajungė politiškai, atsisakydamas grąžinti 
jiems nepriklausomybę, kurią buvo išplėšę Rusijos bol
ševikai. Dabar, kaip praneša Dr. Pr.' Ancevičiaus tele
grama, yra daromi planai išnaudoti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją ekonomiškai.

Jau šiais metais Hitleris noris Lietuvos gauti ve 
ką: 150,000 tonų javų, 250,000 tonų bulvių, 7Q,QQ0 tonų' 
gyvo svorio mėsos (t. y. gyvulių i? paukščių), 14,000 to
nų sviesto, 70,000 tonų kieto pabaro ir 10,000 tonų šiau
dų. Kiek iš Latvijos ir Estijos, nepasakytą.

Kaip matome, Lietuvos produktais *gąlės misti ne
mažas skaičius vokiškos “rasėę” atstovų, tuo tarpu kai 

'Lietuvos gyventojams teks veržti savų diržus.
Bet naciai vadina šitą svetinio krašto išnaudojimą 

ūkio “atstatymu”!
Ir privatinė nuosavybė tenai įjusiąnjti atstatyta. Bet 

Tiktai “principe”, o faktinai stambesnieji turtai Lietuvo
je pateks vokifečių kontrolėm Komisaras von Renteln jau 
patvarkė, kad namai, kuriuos bolševįjcąi buvo konfiska
vę, nebus grąžinti buvusiems jų savininkėms. Buvusiems 
savininkams pavedama tiktai “^hi^nĮtStraviųias”, 
jieųjs leidžiama buvusiuose savo namuose gauti butus 
“nemokamai”; o “žydams ir komunistams” nė šitos*pri
vilegijos nebus suteikta. ............ v X ;

, Vadinasi, sovietų komisąrų “suvalstybintieji” namai 
pereina į nacių nuosavybę. Raudonieji “svieto lygintojai” 
pramynė kelią rudiemsiems plėšikams.

“Naujienos” pačioje nacių įsiveržimo pradžioje pa
sakė, kad naujoji okupacija atneš Lietuvai ne laisvę, o 
naują despotizmą. Iš Dr. Ancevičiaus pranešimų mano
me, kaip šio naujo despotizmo sistema yra organizuoja
ma. * s

Anglai galvoja ą$je žygį Ispanijoje
Visą laiką Anglijos valdžia ir karo vadai galvoja, 

kaip įsteigti “antrą frontą” prieš y.okįetiją. -Kai kurie' 
generolai siūlo pasiųsti ginkluotas jėgas į Ispaniją ir pa
daryti tenai revoliuciją.

Sakoma, kad gen. Franco laikosi ųę.tviytaį. Žjmones 
badauja ir yra jo fašistiška tvarka labai nepateh&mti;

SUKfelV ^BiZNISV
Brooklyno bimbi^įnkąi vėl 

priterlioj'o pųš'ę puslapio- savo 
purviname šlamšte, ^melždami 
Amerikos ^e^uyių laikraščius, 
kurie ^eppiitąįrįą bolševizmui, 
“hitleriškais” ir “p^’pnąciškais”. 
Kadangi tie besąžimŠlčl šmeiži
kai drįsta prikąįšiųti “pronaciš- 
kųmą” ir “Naujienoms”, kurios 
yisą ląiką buyo ir yra griežčiau
siai nusistačiusios prieš Hitlerį, 
tai mes tiktai galime dar kartą 
pasakyti, kad pimba, Mizara ir 
visi jų bendradarbiai, kurie to
kiais begėdiškais prasimany
mais bando mus, apjuodinti, el
giasi ne kaip laikraštininkai,, 
bet kaip žulikai ir geųgstėriai!

’ » ' 4 I

Pastaruoju laįku jie labai di-,. 
džiavosi “garsąu| Lietuvos ra
šytojo” Jono* Marcinkevičiaus 
“bevieline telegrama” iš Mask
vos, apie kurią jie paskui patys 
parašė, kad tai buvusi “kable- 
gramia”, o ne radiograma. Vie
nas asmuo anądien tą “radio
gramą” ar “kablegramą” paųą- 
grinėjo ir surado, kad tariamo
jo “garsaus rašytojo” kalba yra 
tokia pat nemokšiška, kaip ir 
Bimbos. Iš to. kiekvienas gali 
numanyti, kad ją arba patys 
binibininkai sufabrikavo, aroa 
pagal sdvo kurpalį “ištaisė”.

Jie belojo, kaip katė su puš
ie, su kitą^rądiograįna”, ku-: 
ną jie, esą^ą^ę Spalio 1 d. nuo: 
Petro Cvirkos, gyvenančio SpA: 
vietų Sąjungoje, nors prieš tai: 
iš dviejų šaltinių buvo praneš
ta, kad Cvirka esąs Vilniaus: 
kalėjime. Jie susiriesdami pįu-' 
do laikraščius, kurie tas žiniasr 
buvo įdėję; bet kuomet pluųi- 
kams buvo pastebėta, kodėl gi 
jie nepaskelbia Cvirkos telegra
mos teksto ir vielos, kurioje ji- 
sAi gyvena, tai jie atsakė: “jei
gu ‘Laisvė’ nepaskelbė Cvirkos 
kablegramos turinio, tai tik to;' 

■ dėl, kad jį nematė reikalų tai 
padąryti. Čia jau buvo ir yra 
pačios ‘Laisvės’ biznis!”

’' 1 . • . J /1

I Pasirodo, kad ir Petro Cvirr, 
I I . • ' ' . ■ ’ • '• ’ ’i ' I ‘kos “radiograma” jau pavirto, 
į “kablegtamą”; gi jos neskeL. 
bimąs publikai tai—“Laisves’-’, 
biznis! ' . <

Jeigu taip, tai komunistiškų 
' monelninkų klika be reikalo, 
dabar sumanė aiškintis. Ji daro.

< . ; . i ., i »• . ?,r , ■" • • »

“Naujienoms” pasiūlymą p.a<- 
skirti Savo atstovus ir prisiųstą 
į. Bro.oklyną, k.ad jie galėtų įsi-, 
tikinti, jogei bfevielinė telegra-’ 
ma puo Marcinkevičiaus ir te
legrama ųųo ; Cvirkos tikrai 
pančios' gautos, įr. paau
koti net ^lOO Amerįkos Raudų- 
liajam Kryžiui. Bet kodėl “Nau
jienos” turi siuntinėti į Broojk- 

‘ lyną atstovus tdkįąm dalyktii 
patikrinti, kurį blmbininkų or- 
gąnąS įai^ę savų privačiu biz
niu, n^kelbtihu visuomenei?

KądAngi Cvirkos telegramą 
; yra “sekretąs”, kurio negalima 
: viešai aiškinti, tai “N&ujiėhos” 
• nemato reikalo į jį kištis, Jo- 
jkių slepiamų nuo yisuųinenės 
“biznių” mes su tais Stalino 
žvalgybos pąstųųi^iais įieno'ri- 

įme turėti!
,0 tyripetį klausimą, ar “Lais- 

..vės” (šarlatah&i yra melagiai, vi
sai ųereikia, nes tai yra aiškų 
kiekvifenam be jokių tyrinėji
mų.

REMKITE TUOS, KURIE
... . GESINĄS! ’ ■ " 

“NA U J 1 fe NO S E”

Hess paskelbė bado streiką*.
Britų spauda paskelbė, ■ kad 

Rudolfas Hess, buvęs Hitlerio; 
pavaduotojas ir vyriąusįąs na-, 
cių partijos reikąlų tvarkytojas, 
paskelbė bado streiką.

Sensacijas mėgstantieji Įaik-; 
raščiai plačiai aprašinėja apie 
Hesso pageidavimus ir priežas
tis, kurios jį pastūmė skelbti’ 
bado streiką Anglijoje.

Pati bado streiko idėją Hesj-! 
sui yra ne nauja. Jam teko ba-i 
dauti vokiečių respublikdš* kalė-.; 
jime, tuojau po nepavykusio; 
Miuncheno sukilimo. Badauti 
teko neilgai, nes tuometinė vo- 

.kiškų kalėjimų administraciją 
greitai patenkino nacių grupės 
reikalavimus.

To meto sųcialistų spauda 
aprašinėjo, kad Hesso ir kitų 
nacių gaujos narių bado strei
kas Ųuv.o parastas šantažas. 
Šociaįistai išvardijo ašihėnįs, 1 •• LL1 ' ’i < f 1 • ' • • • '1

jamą taiką, taiką su britais ir 
visu demokratišku pasauliu. 
Naciai ėmėsi šio diplomatinio* 
triuko, nes nujautė, kad kito
kiais budais negalės paveikti 
britų.

Tuo tarpų britai žiiiiri į visą 
Hesso skridimą visai iš kitos

pusės. Britai neskaito Hesso jo
kiu diplomatiniu kurjeriu. Bri
tams Hess yra paprastu vokie
čių kareiviu, kuris pateko į brį- 
tų Intelligence Service spąstus. 
Britai nežinojo ar atskris Hess 
ar kitas nacių atstovas. Jie ka
lėjime butų laikę kiekvieną at
skridus į nacį. Kalėjime jie lai
ko ir Hessą.

(Bus daugiau)

ŠVEICARŲ IR PRANCŪZŲ LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVI

DEMOKRATINĖS VENG
RIJOS SĄJUNGĄ

Kaip žinoma, Vengrija yra 
viena iš tų Europos šalių, kuri 
prisidėjo prie nacių ir fašistų 
“ašies”. !? " V'1

Po ‘pasaulid karo Vengrija at
simetė nuo v Austrijos ir bandė 
sųsiorganizdbti, kaipo demo
kratinė rešpųbįika. Bet Rusijos 
bolševikų suorganizilola tero
ristų gauja, kuriai vadovavo kurie “badaujantiems” įgąbeno 
Belą Kun,'pagrųbė valdžią į są- kalėjiman didžiausias maisto at- 
vd rankas ir paskelbė “soyietįų” 
tvarką sų “proietarįato diktatu-, 
ra”. Ta diktątura sugrįuyo, 
kuomet Vengrijos dvarininkai, 
pasišaukė pagalbon Romanikos 
kariuomenę. .Svetimos šalies 
ginklu tapų įsteigta Vengrijoje 
žiauri bajorų ir inilitaristų yab 
džia, kurios pryšakyje atsistojo 
admirolas Horiby^ ,

šita valdžia susidėjo su Itali-i 
jos fašistais, o paskui, l<pį Eu
ropoje įsigalėjo Hitleris, tai 
Vengrija pateko po nacių “glo
ba”.

Bet Amerikoje prasidėjo Ju
dėjimus atgaivinti demokratiją 
Vengrijoje, šių metų rugsėjo 
mėnesį Cįevelande buvo suor
ganizuota Demokratinės Veng
rijos Sąjunga Amerikoje. Jį pa
dare pąrėiškiipą, kuriame tarp 
kitko sakoma’ !

y “Męs^ątmetame Hitlerio 
, <na,^įQ tvų^ą^,;dvasiniam, 

polįtipią^ ir socialuiiam Eu
ropos pertvarkymui.

‘Tik įąi^vą laisvų tautų or- 
, ganiząc^ą.^.gali įsteigti, Du

nojau^ f7eęįeracijos rėinuose, 
pagriųdą taikai, gerovei ir 
pažangai tautų, gyvenančių 

’ toje srityje.”

Beriię MU<raš,tis “jfer B.Und” 
įdėjo lokį straipsnį apie lietu-' 
vių deportavimą iŠ Lietuvos:

‘‘Trumpai prieš ,vųkįečių ru
sų, karą lietuvių tauta, išbuvu
si bolševikų okupacijoje viener 
rius meftis, išgyveno tikrai

I

• / y. V* r •

M ar g umy nai

įtančiąi GPU ^geiltų, kuįie špę-’ 
cialįąi. tuų tiksiu biiyų ąUiųsti! 
iš sovietų valstybės gilumos, 
suėmė visame kraštą , civilinius 
gyve^j^ jr .tffi $1^0 
ir
Rusijųjį. ife liktai Vyrai bilvb 
gabenami į gyvulinius vago
jus; ištisos seimus — moterys, j 
vaikai, seniai ir ligohyš — bu
vo kišami į vagonus ir gabena
mi sovietų pųšiįjoų. jKiek tokiu 
budu žmogių Išgabenta, šiuo 
metu dar tiksliai negalima pa
sakyti. Lįetųyps Raudonasis 
Kryžius sudarė sąrašą iš 30,000 
žmonių. Iš rastųjų lydraščių’ 
matyti, kąj y^eą tiktai per 
Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotį išvežta 871 gyvulinis va
gonas, prigrūstas- žmonių. Į 
kiekvieną vagoną buvo šukėm- 
šama po 40—70 žmonių. Iš 
lydraščių .taip pat matyti, kad 
vagonai turėjo būti • išsiųsti į 
Altajaus kraštą (Rytų Sibirą), 
Kaząchstaną, Medyežją įGorą 
(Rytų Karelijoje) ir t. t.

Mes .esame gavę Lįėtuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
ko Dr. A. Garmaus rąp.ortą’ 
Tenka pažymėti, kad Dr. A. 
Garmus dar caro reži/no laikais 
ilgus metus gyveno Šveicarijo
je kaipo politinis emigrantas ir 

} Berne studijavo.
1

Bolševikai jau buvo ėmęsi 
Žygių tarp birželio 26 ir 29 d. 
išgabenti 1 antrą “liaudies prie
šų” partiją. Tačiau birželio 22 

23 d. sųkiįo visa lietuvių tauta, 
i teroro

Neūžaugų parkas
B,urų (pietų Afrikoj) mok- 

( slininkąs čąrlsas Benas prieš 
, 25 metąs ėmęs domėtis Kala-' 
bari dykumos gyventojais ne-, 
ųžaugomjs? Beųąs nuvykęs 
’pąs pigmėjus į dykumą ir gy-i 

i yėndamas drauge s,u jais, vi
sai išmokęs jų kalbus ir įsigi-i 

. jęs jų pasitikėjimą. Tųkiu bti-' 
du \šiam mokslininkui pavykę 
išfįrti šių neūžaugų tautelės. 

. pąptočius .ir gyvenimo būdą, 
^ąžieji žmogeliai, kurie su-: 

. ųųgųsiąįn žmogui tesiekia ikji 
juostos ir n.esveria daugiau’

sargas. Nacių spauda nepajėgė 
ątšąukti socialistų paskelbtų da
vinių, b,e,t prižąaejo vėliau so
cialistams tinkamai atkeršyti.

Yęlįau, Hess jau buvo 
valdžioj viršūnėse, jum vėl .te 
ko .šųsidurti su bado streiko; 
problema. Tiktai šį kartą jis; 
buvo ne badaujančių pusėje/ 
bet kalėjimų ir konceųtracijosį 
stovyklų a,dmimstraciijos pųse-l 
j e.

Nacįaį priėję valdžįą pradėjo: 
į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas grūsti tuksiančius Vo
kietijos gyventojų. Suimtieji 
dąžniąusįąį buvo laikomi be jo
kio tąydyjnų ir be jokio apkal
tinimo. Pralaukę kelias sąyai-; 
,tes pyadč^ayo Kadąųtį, nes tai' 
buvo vfen.inlčlis badas atkreipti! 
nacių vadovybėj dėmesį. Bado 
streiko klausimai spręsti buvo 
payedąjni llessuL bet šiuo at
veju jjs ^žnįansįai; ^akydavo 
badaųjaniiems dar labiau pa
sunkinti kalinimo sąlygas įr įtuo 
skaitydavo visą reikalą išspręs- 
tu, ' , .

lįess įsakydavo patenkinti! 
ba.dą.ujaučio, nacių kalįpio rei-i 
kąlavjmus įtiktai tuo ątveju, jei
gu jis asmeniškai arba naeiųj 
partijas vardu gaudavo didelį d. prAjsįctejo kąrąs, o birželio 
piniginį įnašą. . lt?. ?.

Užsienin išvažiavę Vokietijės nor^damį. nusikratyti 
turtuęjiai tvirtina, kad įie pa- režimo. 4>Q83 užmuštųjų, 8,000 
jėgė išsigelbėti iš nacių “pa- sųžeištųjų — tai šios tautos su- 
kimšdami” pačiam Hessui Arb^i kilimo balansas lietuvių pusėje, 
jo Nurodytam žmogui didoiką 
sumą pinigų. Hess asmeniškai, 
sako, pinigų neimdavo,r bet juos 
užrašydąvo nacių partijas var- 

, du.

silpnos nugaros mėgstą labai’ 
popinai. Taip jie nueiną ga-^ 
na greit ^š vienos, vietos į ki-f 
jtą. Į “karą” ąi’bą miedžioklę 
H.e ei^ią ' ‘.‘kątufiom”. Bet me7i 
^žjOįldės grobį į^gytj jiems 
.pavykstą dabai retai, nes jų- 
^y^uęįns krašte ma?ū kas esą

Todėl rpigmeja'i dau-t 
giaųąją miųją 'skrodėmis, jų- 
kįąuŠipiąis ir kitais vabzd
žiais.Pel tokio menko maisto 
jie pųųląt .gyveną pusbadžjti 
jir tuo pyįsidedą prie savo tau
pos p.ykjną^vDel to jie nužūdą 
dą,ug ^ąyo ąiąųjągimių. Dabar- 
Peno, pasjulypių Pįetų Afrikos 
yy^'įąusyb,ė. y^ą. sumaniusi rpi7 
ginėjams įsteigti “parką”, ku- 
rjąjne jie galėtų apsigyventi, 
gautų žymiai, daugiau maisto 
/r įąlėtų gyventi pagal šavo 
senus pą^rodjds.

Garsinkites “N-nose”

beą periodu, plačiai iškeldamąs 
gen. Želigovskio smurtą, čia 
pabrėžiama, kad lenkai puojė 
Lietuvą, nors tiktai prieš dyi 
dienas buvo nustatyta demar
kacijos linija, dalyvaujant Tau
tų Sąjungos komisijai. Laikraš
tis baigią savo straipsnį, sumi
nėdamas, kaip Pabaltijo vals
tybės buvo okupuotos bolševi
kų ir įjungtos į sovietų Rusiją. 
[‘Apie jų tolesnį J/kijoąą nieko 

pąs$tyti,” — 
3ako ąulųrįLus.

Bazelio laikraštis “Basler 
Nachrichten” rašo: Baltijos 
valstybių pasiuntiniai Londone, 
kur jie vis dar turi diplomatinį 
rangą ir figūruoja diplomati
niame sąraše, įteikė Foreign 
Office notą, kurioje jie iš nau
jo protestuoja prieš jų šalių 
okupaciją ir pareiškia viltį, kad 
po karo jos vėl atgaus visišką 
politinę nepriklausomybę. Šjs 
pareiškįinas įteiktas ryšium su 
Atlanto pareiškimais tarp 
Clmrchillio ir Ęoosevelto, pagal 
kuriuos nebus pripąžinti jokie 
teritorialiniai pakeitimai, kurie 
nebus laisvai priimti paliestųjų 
tautų.

"Žįnomąs Paryžiaus žurnalas 
“Plustrąbpn” įsįclčjo straipsnį 

i ame Ujkyaiiią. Straipsnyje pa- 
i br^įaųią, įkad ukrainiečių ka- 
I Zplcai ątsirądų kaip tik tais lai- 
' kąi.s, kiių^el JJIųąįnę yaldė lie- 
tūyiaL Nuo t<Q laiko prasideda 

nepriklausomybės 
tradicijos.

įvairiošžFnios

sųzeištųjų — tai šios tautos su- 
ie. 

Karo veiksmai tarp vokiečių ir 
Jrusų kariuomenių Lietuvoje 
betruko nei vienos savaitės, ta
čiau šio trumpo laiko užteko 
sunaikinti ištisiems miestams.

Apie masinius lietuvių trans- 
poylųs pranešta Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui, o taip 
pat Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, ^ų prašyta imtis visų 
žygių, kad nelaimingų žmonių 
likimu butų susirūpinta ir jų 
kančios pąjęųg vietos. Ateitis 
parodys,.ar daugelis iš jų dar 
bus išgelbėti.”,;

įsidėję vedamąjį .strąįp^nį r
ia^tų įf li

kimą, S^jmyįė ^pasakoja- 
ma tų taųjt'ų ir pabrė
žiama, kad .vidUranl^yje vieni 
karingi lietuviai atsigynė nuo 
Kryžiuočių ir įsteigė milžiniš
ką valstybę. Shainspyje ypač 
įŠkelian^LVytauto 
kai. Autorius .vis^ 
yardus jT, pnestu^ rašo lietu
viška įtranskribciją: Vilnius,! 
Kaunas, {ogą^a i r)
t. t. Toliau straipsnyje pamini
ma, kad įLįeįuyaį susij ungus su j 
Lenkija, lietuviai patyrė tą pa
tį likimą, kaip ir “smunkan- 
tieji lenkai”. Atpasakojęs Pa
baltijo likįmą yusų caro oku
pacijoje, autorius' ybač pabrė
žia rusifikaciją, kuri buvo vyk
doma Lietuvoje, kur per 40’ 
metų buvo uždraustas net

Hess badauja dėl pagėidatt- 
jaimų privilegijų.

* r >’r f ■' ' ’
Ih^dolfus Hess šiandien pa-' 

skelbė bądo streiką todėl, kad 
britų valdžios aĮstoyąi jaių pe- 
šuteikiu tokių privilegijų, 
kią^ pa’ts jŲess sau prisk^šo.

Hess indaują, nes pori, jkąd 
kritai, jam suteiktų diplomąti- 
nįo .ątstoyo prjvilegijąs, fuę. tar
pu j-aųglai neskaito Hesso .diplų- 
matu. Augiai HĄssą laiko pa
prastųk^yo bejąisyiu, todėl j r 
traktuoją, kaip kiekvieną karo 
betovį. '

Vokiečiai ir anglai turi skir
tingas sąvokas apie Hesso titu
lus įr privilegijas, nes vieni ir 
•kitį Hesso,kelioiię vertina visai 
iš kito taškaregio;

jPatš Hess ir visa nadų par-/ 
tijos vadovybė Ilesšo skridhhą 
Ahglijon skaito diplomatiile.ke
lione, kurios metu 'aukšti parei
gūnai privalėjo aptarti sugintus 
dabartinič karo pblifikoš reika 
lūs. Hess norėjo, kad jį priim
tų pats britų prefhjeršs, kad jį 
Skaitytų aukštu ir specialiu pą- 
siuntlniUj kiiris atskrido tragiš
kiausiu žm’oiiijbs istorijos lai
kotarpiu. L ’

Naciai skaitė Hessą moder
nišku .nlešijUm, kųriš pajėgs su- spausdintus žoįlis. Pagaliąu 
Va&yti VOkieSu^ su brftąiš; ir laikraštis plačiau si^toj^ ties 
atnešti nAčianiš taip pągeidąu- Pabaltijo tautų nepriklausomy-

— Vokiečiu ūkio ekspertu 
komisija rengiasi atvykti Ro
mon.

— Goeringo brolėnas, 19 me
tų amžiaus lakūnas, žuvo kovo
se su britais.

— Peru valdžios atstovai ne
patenkinti dėl orlaivių konfis
kavimo. Karo attache atsista
tydino.

— Morgenthau rengiasi už
drausti visas paskolas, šiuos 
reikalus galės tiktai valdžia 
tvarkyti, nes ji labiausiai pa
skolų reikalinga.

— 150 milij.ųnų dolerių bus 
paskirta pietų Amerikos val
stybių karo bazėms sustiprinti, 
jeigu kongresas priims skoli- 
jimo ir perleidimo įstatymą.

— Panamos valdžia paskynę 
Jaen Guardia Panamos ambasa- 
dorium i Jungtines Valstybes.

— Naciai sušaudė tris čekus 
už radijo klausymą-

le

iV’ių

MEDŽIOTOJAS

kuopoj pirma šaudymo pamo
ką.

Viršila klausia:
. . ■ w. <' l «v |,

■ — Kas dar nebūdamas ka- 
rįųomeųėj esat šaudę?

— Aš, — pašoka jaunas ka
reivis Pįlypag.

— Tai gal buvai šaulys?
— Ne! -
— Tai kas?
— Medžiotojas!

viršila. <
Pilypui duoda iššauti porą šū

vių. Pilypas nepataikę.
— Tąmsta buvai medžioto

jas?! Ir į ką tamsta esi patai
kęs?! — juokiasi viršila.

Pilypas įsižeidęs:
’ — Ta;

tamsta

medžioto
jas, o dėl pataikymo, tai ir ta
da į nieką nepataikydavau.

i
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SUTAUPtSIT NVd 25% IĖl‘.5b%""' “< 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ ’

Storesnį ir lengvesni —. Vyrąms, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams. ‘ \

Neriam vilnones pančiąkas .vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNTTTĮNG MILLS ' 

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

Atdara kasdien ir vakarais jr ^e^tą^dįęniąįs

/u.

.v^ę^įka,
W„-yW ^$9

KODĖL KENTĖTI DėŲ KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, per<jU- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtjmo oęlps, Įraukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo,’ 

nudegimo, susižeidimų, ir visokių odos ligų. ,
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. bruns.'72os

* •< • * ♦ , .

. s, j mTai . ži^ian 
himni’?, jįįįįį F?-
gueir|, išgarsėjęs 
poetai . t'L,..

reikšmė: du pusėtinai apdaužy
ti ąjutįo^ioŲiliąį buvo ptio j^eį^o 
nūbiųkjš^,. o šąlią ^elio gulėjų 
iry? žmones. , ,

Jįę nejudėjo ir j^iiį g^y^ašj

TAUPYKITE - NORĖDAMI K A ĮSIGYTI
Ko norite jtąįjĮąįsią? Nuosavo namo? Ąpšyieioą sąyo 
vniiknųaš? A^O$ito^(U? Taupymo sąskaita Drovers Baū- 
fce .pūdės jųn?ts iĮJkslą atsiekti. Me^ nuoširdžiai kvie
čiame jus atidąryįtį sąskaitą pas mus, šiandien.

* • t

BĄ^^INĖS VALANDOS:
Kasdiąą: 9 ryto iki 3 popibt.

^ąšl^diepį: 9 ryto iki 2 popiet.

Jei Jnsjmnce r;Uc, pas
Br. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jaekson HAR. 2500 
’ . Home Ofticę, Newark, N. J.
5922 ,W. Rooseyelt R<L, Austin 1175
z-?

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
geriausią ir STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O * VJXrjIXJ|Į|ĮĮĮ^|

LINK-BĖLT, Visiškai Automatiškas

ŠLĖGAlflč
STČKER SALES

6921 So. Western Avė.
• jvedu s

pasivysWi! yO? 
susidęda .įurštą

REPublid 3713
• BOILERIUS • IR SUTAISAU SENUS

Rytoj Gali Būti Pervelu!
Jei norite užsitikrinti ąuo ugnies pamuš, J^ąldus, ąnjtomobilius, jąr 
Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento,’arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. x
“Mes esame pirmaklasiai nariąi Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W.-Ąciams St. kamb. 1548-54

Tel^tonAš CENTRAL 526?

GENEilALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
/.MjiRJCAN INDEMNJTY CQMPANY
CQLUMBIA KIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSUBANCE COMPANY
LUMBERMEN’Š INSURANCE COMPANY”
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CG. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

J, 

F r < * 7 •

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žj.e- 
paA vėjjų ir -šutavpykįte ant kuro bilos. 
J obrąųgų ir Ipągya įtaisyti. Reikalaukite; 
mu ų apskaičiavijnų jūsų nąmųi.

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

savo 
deng 
kais;

Vai^dAi liiiiAbši kažkokių ka
leidoskopišku greitumu: či i 
miestai, kur žmonės juda, kra-! 
tai ir ūžia, tarsi bites ayiyje, 
čia gražus ūkiai, čia miškai, čia; 
kalnai, čia negyvenami žemės 
plotai, kur nei vandens, nei žo
lės nėra. Tik kūr-rie-kur stuk-

*• >• '.:t» 8 vso prįe žeipėj? pr^^etę krū
mokšliai, lyg kokie kupstai vie
nišai.

Milžiniška ir įvairi ta Ameri
ka !

Vienoje vietoje maloniai tave 
gĮąmępėja sųulės spinduliai, ši
lusia praĮ<ąi;tą iš kak,tos spau
džią, ,o kitoje — pavažiavus ke-i 
Ųs šimt.ųs mylių — ųųo šalčio‘ 
tenka į kąmųųlį sųsitrąųkti ir 
dantimis kalenti.

Nepaprastai įdomi ta Amcri- 
kž!

Įvairios rasės, įvairios .tautos 
padarė ,daug įtakos Amerikos 
gyvenimui. Ta įtaka Visur jau
čiama, o ypačiai tos,c vietose, 
kur gyventojai priklauso įvai
rioms tautęms. *

Taip, įvairių tautų žmo.nes 
dąųgiaįi ar mažiau prisidėjo 
prie sukūrimo dabartinės Ame
rikos, — tos Amerikos, į kuria 
šiandien viso pasaulio akys yra 
nu k reiptįbfšį' k ii rl,'t pasą k Figu.e i- 
ra,' saugoja vertingiausius pa
saulio lobius!

Amerika! ■
Koks reikšmingas šiandien 

ypa tas žodis, kiek daug jis pa
gimdo žmonėse vilčių, vilčių, 
vilčių...

.in^!8; (iW.«0

Tai autohibjjĮ/istąi, 
ęųstęję, įkai pamate ^eląi^ę.l 
#e į ,lci
jta pagalba buvo dar feikdii

.
rijoje ąDiljuląnsąs 

ąiyežę tuos, kūne ląljąi 
į^osi iš ųajktijiįių ppbįųv^ 

jįįesjkubėdami 
fe įtigoiimėjei^ o gal ir. . .

To dar nepakako.
Geroką kelio galą nuo Ghica- 

gos pa važiavus, dar teko vienos 
nelaimės liudininkais būti: ma
tėme nuo kelio “nušokusį” ir į 
medį atsidųriisį automobilį.

Jr visa tąį įvyko poros valan
dų būvyje!.

Nieko stebėtino, kad ?Wųsų 
nuotaika buvo visai nekokia, 
prislėgta. Pasidarė nęjąukų.

Kas b,us toliau, jei pradžia Įo- 
kią nemąlohi?

Ta mintis įkyriai lipdo į gal-’ 
vą. Kažkąs ją ir garsiai pakąr-Į 
tojo.

yien’ok kelionėje nėra kada 
ilgiau susikaupti, ijgesijį laiką 
apie kurį vieną dalyką galvoti. 
Dėmesį atkreipia vis nauji da
lykai. Mintys pradeda blaškytis. 
Įvykiai, kurie vos lik prieš va
landą atsitiko, lieka kitų įvy
kių, kilų įspūdžių laikinai nu
stelbti. į

Taip buvo ir su mumis. Ap- 
siblausimas, greit dingo, ir mes 
pasij utomę. linksmesni.

Netoli ę^ystal Lake per ke
lią žygiavusjgerokas būrys an
čių. Jų gajęjo būti apie dvide
šimt. Jos buvo pų kairei. Kai 
mes; privažiavome prie pat 
paukščiu, : kažkoks , pusgalvis, 
pradėjo1 iniįs lenkti: jis tiesiu

National Bank 
ist Savings Bank

LEPOStfT JĮNSUjRĄNCE COĮRJO^ATĮON

TH STREET ANO AS H LAN D AV E N U E - CHSCAGO

..... t,.7t>-----—. 1 v, T~~
***■■■■■■MM

BUDRIKO
Nauji RCA

Kiekvienam apsimokės atsilankyti it 
pamatyti visus vėliausios mados ir ge- 

, riausius radip.

a^SENSATIONAL INVĘNTION !•*=£*

wmi magic BRAIN

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.

4707 So. Halsted St.
Tek feoulevard <1014

QUOR 
wholesAle

ROO^ING AND 
SHEET METAL CO.

321,6 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimi^.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

PIRKIT SU pĄSITIKĖJU^U

FALUEIH
Lumber Co.

tUMBER, MILLWORK 
stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENU’E

į Tel. LAVVNDALE 2630

ViCTOR BAGDONAS'
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING į
Perkraustom forrdčius, pianus ir 
visokius rAkandtas bei Štoruš. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi prislatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066 ;

CONRAD 
bOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšįes su mo
derniškomis užlaido
mis ir H6Hywbod 
&vAąs,pjqMS. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St. 
■Tel E^g. $883-5840

ie

Geros kc^ybėr dury? ir Jangai su geru, 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojiur.-a j,ųsų . nąpąų permo-
delLvirr.ą ir statymą L.n^vi išmokėjimai. _ _

APSKAIČIAVIMĄ! DYKAJ[ — LIETUVIS SAMANAS

CARR-MaOOY lOMB fifl.
STANLKV IJTVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 Sp. Halsted VICtory 1272

BARCENįr IŠPARDAVIMAS
. Pigumas iki' $25 ’ 

auk§č.
$2$M
ŠČ.

Fur JKąutai ..
5Ioterųjnš Cloth Kautai $12.50, 
Moterims Drešės ............... .........
Vyrams 2-Kebiių Siutai $Į5, 
Vyrams Topkąųtai . ^12Z50, 
VyrAmš OVferkAu&i .......^12^0,

a

auksči
( I Ih.i., 

abkšč.

aukšč/
Vaikams.. Sniego Siutai' fr
Doublje DuĮy Drabužiai $6,75

jftepraleiskite šios. prųgąs. GąfyeTs 
siūlo šauniausias madas, geriausią ko
kybę sensaciniai žėmdmiš kainomis.

4 •* t' I < •• ‘r i '
■

733 Max\veii Si, Chięag'o
Atdara vakarais ir Sekmadieniais.- ‘ .

r?r
DOMINIKAS KURAITIS — Savininftas

AGENTAI 
Jonas Rodųias, Ąpt. ^Labanauskas,

H. Rajewski “Šhorty’.’

ilda Buick Sales
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’p , J^N^Ų^Ą.

907 Weąt 35th Street, fcfeicago
Telefonas LAFAYETJE 2&22 • Rež. Tel. VICTORY^ 2499

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

‘Keliones pradžia.
Gera pradžia — tai pusė dar-

Tajp sąko priežodis.
Bet musų kelionės pradžia 

ŲiUyo visįi ąek’okią: ji paliko 
gana slegiantį Įsjpudį.

Prą.dėjomp savo ilgą kelionę' 
rųgpiučio 31 d. Keturiese: p-ia 
EįdfiįtĮĮ Ęjmkdą, brolėnas Al. A.u-‘ 
gilsiąs ir aš su žmona. '

Ęųyų d.9r ta/nsu, kai, prisi
krovę visokių kelionei rcikalin-' 
gjų i]r bereikalingų daiktų, 
.‘‘čempionu” Studcbąkeriu p&si- 
Įęiddi^e Važiiiųti Ciyįcągoš gat- 
ynipis.

Pfenktą valanda ryto. T^ųjĮtiu 
įajkų, rųdosį, jmĮėjjmo neturė
tų Iruti. Juo ĮąŲiau, kad tai^sek- 
mAdienis. v

Ęet kur tau. Važinėjasi ne 
tik pienininkai, bet ir ?iaip pi- 
Įiepiąj, k.ųr/e ' “svečiuose” 
užtruko arija kur naktiniame 
kįųbe Įinksmaj laiką praleido.

iie lapai skubi: peikia juk 
nors porą valandų pasnausti, ų 
pankui ip yėl kur važiuoti.

Mieguistos ąutbmdbil^ų a- 
kys \nerkiisi 'ir ‘Aąžiiai liepania- 
tč tokio štaiiibaus dalyko, kaip 
š^hiĖs. Jr^, matyti, atsitiko ir 
su tuo automobilistu, kuris rug7 
pinčių 31 dr rylą,' važiuodamas 
Garfield1 bulvarų įCAetpli Halst- 

gįatyųs) atsirėmė į stulpą.. 
Atsirėmė gana smarkiai, nes aur 
tomobilis atrodė lyg ąųt stulp^ 

'fca^nięs. , .
’ieAdk tai Ųuyo tik patys 

niekai. Netrūkus priyj^įgy^me, 
nepalyginti, šiutpe^į v^jįdą.

Mariem kelyje stąigg p^įįįat^ 
me daug šy^ėsų ji.r ^igual^, kad 
ąutųpiobiĮ^tai lepiau x vąžiuųtų 
Netrųjuis ;

mas visą debesį plunksnų. Pasi
girdo didžiausias gargėjimąs. 
Kai autombliilis pravažiavo, ant 
kelio gulėjo’ Vėsios ar septynios 
užmuštos antys.

Automobilis nuruko savo ke
liais, o ančių savininkas,* tųr 
būt, ir šiandien to įvykio nėra 
užmiršęs. Paukštienos jam ir jo 
šeimai galėjo užtekti visai sa
vaitei...

Dangus apsiniaukė, pradėjo 
smarkus vėjas pusti.

Netrukus pasidarė gana tam
su. Ir štai, kaip sakoma, dan
gus prakiuro. Lietus kaip iš 
Viėdro pasipylė. Vanduo net 
nuo kelio nespėjo nubėgti.

Tai buvo jau Wisconsind val
stijoje, netoli Madison miesto.

Vėliau tik patyrėme, kad tas 
lietūs daug žalos įvairiems mie
stams ir miesteliams pridarė: 
iiun,ešė tiltus, išplųvė kelius, ap
sėmė pamuš. t ,

Bet tai įVyko Jik kitą dieną, 
kai iš laukų, lajiįkų ir kalnų 
vanduo nubėgo į upes, o pasta
rosios labai ‘‘pritvinko” ir 
krantų iššitįejb.

(Bus daugiau)

1S

'pa.

VIEŠBUTY JIE

Syęčiąs: — Negirdėtas daly; 
kas! Mano kaiū’baryjė yišą nak- 
įį pibVės; dyi peĮes.

Savininkas: — Nejaugi Tam
sta už dolerį norėjai matyti jau
čių kovą.

NE VfSjLJS PĘAŪDžIA

-r žųjai, įlurgi, įdariau 
draudimo įstaigos agentu!

Tąip?... Tąi prašau mane 
apdrausti nųų meilės ugnies 
prie jūsų.

—J^e^ąlįįu, šjiąudinių pastątų 
nedraudžiu. ’ 4

f -r  —1  ■ - . . ....................................... ~

55 fO 55 70

. Jjo 150 110 
^amasese^n

®^*~7Vo lid to lift—no ornamente to mova 
No nęe^Lęt tę y°orry abo^t .
No more objectionable surface noisee 
Ę.eallife toyoųr musįo 
Reęords lašt indefinitely 
Roll-out Record Changer

Comę on in today for a dęmopatratipp of this 
,ainązLrijg'’Jnew way to play rėcords. Mo^el illus- 
jrated Tas all these grpat featur.es ift additiop 
to the jBensątional Magic Brain: Spectacular 
neyr Magi c Tone CelĮ witn'Jewel-Lite Scanrier..; 
FlexipieTone Bridge'-... Teletube radio ’Syitli 9 
RCA Victor Preferfed Type Tubes . ; ; Ajbieri- 
can a,nd foreign radžio reception on 3 
vav^bapįs ;. . Eleęin.C Tuįjing .-.. 
DuaLTphe Controls. zLudt-in an- 
.t^nnas ;(pne for ao.naeątic oneiTor 
foreign jreception) and many other 
pro o fa pf ita outstanding quality.

uarcus
RYTINE RApiO 
■’ VALANDA

—IS STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo jB:45 y. ryto 

iki 9:15 vai. ry^o.
Subatorųis nuo 8:30 iki 9:15 

yaĮ. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir Ritus įdomius 

parnešimus.
• %- » 4 h f#* «•

•CAVtCYOS

MAŽŲ RĄDIO 
kaina nuo'
$11,95

> ■ ‘

ir Aukščiau.

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

Jos. F. Sudrik.
3241 SO. HALSTED STREET 
3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YftRds 3Q88

IO VALANDA iš W. C. F. L. — 1000

NAUJIENOS,
1 1739 So. Halsted St.,

Vardas

Adresas

' Valstijaįjaafck^jo1* signalp

featur.es


šeštadienis, spalių 18, 1941

Liberty darže rytoj įvyks

kas.

ateikite pama- 
‘Moterims Ne-

piknike, 
ir Pilkis

ta ir gražių prizų.
Visi kviečiami 

“indijonų vasaros” 
Kviečia Komitetas 
bei Miliauskas.

ZURIS, DEMOKRATU LYGA DĖKOJA 
LIETUVIAMS UŽ DIDELĘ PARAMĄ

“Teisėjo Diena” Sutraukė Labai 
Daug Publikos

ną, rinkimuose remti Demokra
tų Sąrašą, kurį sudaro? dabar
tiniai senieji teisėjai.

Mažąjam baliotuke prašė bal
suoti už Chief Justice of Mu- 
nicipal Court—Edward S. Shef- 
fler — ir Samuel Heller, Asso- 
ciate Judge Municipal Court.

Sakd, “su Demękratais mes 
lietuviai augame, tokiu budu 
turime ir jiems duoti“. '

Toliaus po įvairių kalbų, lin
kėjimų, pasilinksminimų, ir 
vaišių publika skirstėsi namo.

Padėka

Praėjusį sekmadienį, spalių 
12 dienų, kaip žinote, Lietuvių 
Demokratų Lyga šventė “Judge 
John T. Zuris Day“, Liberty 
darže. Kaip tik iix pasitaikė la
bai giedras ir gražus oras, ko
kio retai susilauki net viduryj 
vasaros.

Lyga susilaukė tiek publikos, 
kiek dac neturėjo savo istori
joje.

Dalyviai susidėjo iš politikų, 
biznierjų, profesionalų, ir šiaip 
lietuvių iš įvairių kolonijų.

balyvaus 1942 Rinkiniuose
Prie tos progos norim praneš

ti dalyviams, kad, kaip Lygos 
Valdyba, surengimo komisija, 
taip ir teisėjas Zuris ir visas 
Demokratų štabas didžiai įver
tina publikos pritarimą ir yra 
didžiai dėkingi visiems daly- 
viams.

Ypač džiaugėsi teisėjas Zu
ris, kuriam publika linkėjo pa
sekmingos ateities ateinančiuo
se 1942 metų rinkimuose. Jisai

’ savo kalboje sako, “kuo aš tam
stoms atsilyginsiu už tokią ne
paprastą paramų? Perku gerti 
visiems!“

Nežinia ar visi gavo, bet bar- 
tenderiai kelias minutes dirbo 
išsijuosę.

Už Dem.-“Koalicinį Tikietų”
Teisėjas Zuris, komisionie- 

rius Kumskis ir kiti Lygos šta
bo nariai, ragino lietuvius atei-1 videndas. 
nantį mėnesį, lapkričio 4 die- 55%.

Demokratų štabas dar ir 
šiandienų tebesidžiaugia daly
vių skaitlingumu ir dėkoja vi
siems biznieriams, profesiona
lams, kliubiečiams Ir “Naujie
nom” už talpintus straipsnius/ 
ir įvairiems radio pranešėjams; 
darbininkams, visiems daly
viams už moralę ir finansinę 
paramą.

Lygos Korės., S. Gurskis.

Oglesby Bankas 
Išmoka $37,938

SPRiNGFIELD, III. — 
stija autorizavo užsidariusi 
State bankų Oglesby, III., iš
mokėti depozitoriams $37,938 
dividendais. Tai 16.2% uždary
tųjų pinigų. Tai paskutinis di- 

Viso atmokėjo apie

Vai-

NAUJIENOS, .Chlcago, III.

<3

Stato Komediją 
“Moteriifts 
Neišsimeluosi”

indijonų Vasaros” 
Piknikas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn Jf. (Ciibeitifs
BENIAUSIA IB DIDElAUnA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel YARDS 1741-1742 

160S-G7 So. Hermi tapt A po. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
• KOPLYČIOS VISOSE uyivai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio rjrt- 
moUata, 10:90 vai. ryto U VVHIP stoties (1520 K.)

POVILU AALTIMIERUfTii>

Majoras Edward. J. Kelly priima garbės narystę Pasauliškų Katalikų komite
te, kurio, pastangomis Chicagoje sekančių savaitę bus pradėta kino teatruose rody
ti katalikų pagamintų filmų “The Eternal Gift”. Filmą pavaizduoja katalikų baž
nyčios apeigas. Ateinančių savaitę veikalas bus rodomas ųštuoniuose Balaban and 
Katz teatruose. /

Spalių 26, Sokol Salėje
Neužilgo Chicagos lietuviai 

turės progos pamatyti juokin
gą trijų veiksmų komediją, 
“Moterims Neišsimeliuosi.”

šį vaidimą ruošia Lietuvių 
Kultūros* Ratelio Choras sekma
dienį, spalių 26 d. Sokol Hali, 
2345 S. Kedzie Avė. Vaidinimas 
prasidės 4 vai. po pietų. Po per
statymų bus šokiai, šokiams 
grieš Batučio orkestras.

Lietuvių Kultūros Ratelio 
Chorp_ lošėjai yra specialiai pa
siruošę šią juokingų komediją 
tinkamai perstatyti. Kad už
miršti visus kasdieninio gyve
nimo rūpesčius, 
tyti komedijos 
išsimeluosi”.

Nc tik vasara pasibaigė, 
bet jau baigiasi ir vadinamo
ji “indijonų vasara“. Taigi 
tas piknikas bus lyg ir “indi- 
joniškos vasaros“ pabaigtu
vės. '

Piknike gros “Lietuva“ be- 
nas taip, kad net -žemė links. 
Tam bęnui vadovauja pp. 
Grušas ir Rakauskas. Bus ris- 
tynės ir visokiausi gėrimai

Muzikantas.

Wisconsin Indėnai 
Nutarė Streikuoti

Drabužių bargehai

Reikalauja Didesnių Algų.
SHAWAN0, Wis. — Menom- 

inee indėnų giminė čia operuo
ja milioninę leutpiuvę, kurioj 
dirba vietinės rezervacijos indė
nai.

Vakar jie nubalsavo išeiti į 
streikų. Reikalauja pakelti 
jiems algas nuo 40 iki <50 centų 
valandai. >

Didžiausi bargenai vyriškų, 
moteriškų ir vaikų drabužių. 
Aukščiausios rųšies siutai, pal
tai, sveteriai, etc. visai nebran
giomis kainomis.

Dabar laikas drabužius sau 
ir savo šeimoms pirkti — pirm 
negu jų kainos pakils.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
apžiūrėti musų stakų ir persi
tikrinti, kaip geras jis yra ko
kybe ir kaip nebrangiai galite

Spalių Menesį 
Žemuogės —

Pasikorė Teismo 
Pagelbininkas 1 ■

Miesto džiovos sanatorijoje 
vakar pasikorė Albert Finkler, 
41, 1443 Fletcher avenue, Chi
cagos miesto teismo tarnauto
jas. Pereitą trečiadienį jisai 
grasinęs nušauti vienų slaugę. 
Ja kaltino jo “kalinimu“ ligo
ninėje.

Peter Druktenis 
Užsirašė 
“Naujienas”

LnPorte, Ind., Gyventojas
Kartų,suskambėjo telefonas. 

Alio, kas ? čia kalbą -Mikę .Kar
čiauskas. Prašau atvykti pas 
mane, nes aš turiu “zuikį”, ką 
tik parsivežiau iš LaPorte, Ind.

Na, manau, nieko sau, vyk
siu pas p. Karčiauską pasisve
čiuoti, bet kaip pribuvau į jo 
biznio vietą, barbernę, 2'07 W. 
51st St.,- jis nusišypsojęs iš ki- 

. senio išėmė gniuštą pinigų ir 
paprašė atnaujinti “Naujienas” 

| Peter' Drukteniui, 802 LaPorte, 
Ind.

1646 West 46th Street

'fe

I

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

illiiilllliiMliiliiiuiiliiibiiiiiiuiilk  

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS . 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

P-s Karčiauskas nelabai se
niai buvo nuvykęs pas pp. Druk- 
tenius grybauti ir ten prisimi
nė apie “Naujienas“, bet taip 
jau nepamiršo ir- manęs.

Pp. Drukteniams tariu šir
dingai ačiū, kad manęs nepa
miršote.

s — Ona Dovgin.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Atsilankę į krautuvę, malo-* 
nčkite pasakyti, kad skaitėte 
musų skelbimų “Naujienose”.

Gabel’s, 733 Maxwell St.
tP Sk.

. 4” BI'J1
' ---------- rtrrrr .<

Juozas Kiauda, 
Budvitis Išvažiavo 
Medžioti fe '

šaudys Antis Indianoj< ( t
Juozas Kiauda,jitavern savi

ninkas, 2651 W. 59th St. išvy
ko j Knox-, Ind.,. ančių šaudyti. 
Jis ir jo draugas Jonas Budvi
tis ten bus apie savaitę laiko.

P-s Kiauda geras medžioto
jas, tad ir šį sykį,- manau, jam 
pasiseks gerą grobį parsivežti 
namo. Aišku, kad parvykęs 
nepamirš nei savo draugų; 
pavaišins juos paukštiena.

“Gražiausias”
Praeitą, vasarą Juozas Kiau

da, Sophijos Barčus piknike lai
mėjo “gražiausio našlio” kon- 
testą. Jam išvykus, dabar jo 
vietoje pasiliko jo dukrelė Bet- 
ty. Ji yra mandagi mergaitė ir 
biznio pareigas atlieka’labai tin
kamai.

jis 
h

i Ona Dovgin-

ii

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

KRUK, John, 4316 Hirch St., 
gimė spalių 5, tėvai: John ir 
Anna.

MISEVIGH, RITA, 4453_So. 
Marshfield Avenue, gimė spa
lių 4,. tėvai: Christopher ir Ma-

Skelbimai Naujienose1 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
’rua naudingo^,’'

ADVOKATAI
S. P. MAŽEIKA YARd8 1138

3319 Litnanica Avenue jYARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CA*Nal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast Ittth Street Tel. Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Litnanica Avenue Phone YARds 4908t*

MILIAUSKAS, CHARLES, 
4051 'Hirch street, 'gimė spalių 
2, tėvai: George ir Mildred.

SCHOLSTENS, THERESA, 
6454 South Morgan Street, gi
mė sphlių 4, tėvai: Edward ir 
Sadie.

SIREIKIS, GLOBIA, 2810 S. 
Canalport Avenue, gimė spalių 
5, tėvai: Peter ir Anna.

TAKSAS, FREDERICK, 9407 
Burnside Avenue, gimė spalių 
4, tėvai: Frank ir Eva.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadienius 

—pagal sutartį.

S. Balnionių Darže
Stanley Balnionis, 5420 

Neenah Avė. atsinaujino “Nau
jienas” visiems metams laiko.

Man atvykus į jo namus, p. 
Balnionį radau darže berenkan- 
tį žemuoges. Nors jau vėlus ru
duo, vienok jų derlius buvo la- 
bai geras. Tuoj atsirado ir jo 
žmonelė Ona, ji mane sutiko ir 
nuėjom į virtuvę ir ten kaip 
bematant uogas paruošėm ir vi
si gerėjbmies jų skoningumu. 
Labai įvertinu pp. Balnių vai- 
šingufną, o taip jau dėkoju už 
prenumeratą,

— Ona- Dovgin.

So.

Pete Young 
Grižo Iš Ligonines

Ši šeštadienį 
Su Žagariečiais!

žagariečių Draugiškas Kliu- 
bas pradeda savo žieminį se
zoną su linksmais šokiais ir 
įvairiomis vaišėmis. 

/ *
Taip pat bus gera muzika ir 

dainos. Prie to skanus užkan
džiai ir gėrimai.

Rengėjai užprašo 
dienio vakarą—spalio 
atvykti į Hollywood svetainę, 
2417 W. 
nuotaikoj pasisvečiuoti.

Pradžia 7:00 vai. tvak. Įžan-jya] nu0 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak. 
ga tik 25c. su taksais.

Komitetas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAIšio šešta-

18 d ;IDr. P. J. BARTKUS
_ . v. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS43 g-ve, ,r graz.oj | &

Phone CANAL 4796.

LIETUVIAI

Pete Young, Willow Springs 
biznierius pargrįžo namo iš

dienio vakare. Pareigų nega
lės eiti kurį laikų, bet vaikš
čioti gali laisvai.

Jis neseniai buvo plėšiko 
labai žiauriai sumuštas.

—VBA.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, DPT.

z LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 16 ryto iki 8 
teik. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliojnis pagal sutarti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

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 sutarti ?

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 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai.'l* iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

, Emergencv: MIDwav 0001

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

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.! Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. IRth St.. netn’i Mnrean St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos -nuo 9 iki 8 vtkaęo, 
, Seu.doj .pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valanda! diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr Mnnripn Kahn
4031 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11 
Rez. Telephone KENwood 4300

SO. HALSTED STREET 
TeL VICtdry 2679

/A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
. Room 12M

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

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court* Cieero < Phone, Cicero 2109

ESZ

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089*

I :z.

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Teleftnu YARDS 1419

WftITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet /6877.

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

R o om .. 2014 Tel. STAte 767?

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHTRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 poniet !r .7^-9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMIock 7899 
Namų teL REPnblla 4888
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šeštadienis, Spalių 1$, 1041

a. Čechovas

CHAMELEONAS*)
Očumielovas 

miliniu ir ryšulėliu 
Paskui jį žygiuoja rti- 

Hcininkas, nešinąs pil-

Turgaus aikšte eina nuova
dos viršininkas 
nauji 
rank’ 
das ]
nu rečiu konfiskuotų agraštų. 
Aplinkui tyla... Aikštėj nė 
dvasios....

Krautuvių ir smuklių atda
ros durys liūdnai žiuri į die-* 
vo pasaulį; kaip alkani nas
rai: ties jomis net ubagų nė
ra.

—Tai tu kandžiotis, prakei
ktasis!—staigiai girdi Oču- 
mielovas.—Vyrukai, neleiskit 
jo! šiandife neleidžiama kan
džiotis!

kodėl

čia?
ner- 
Čįa? 
Kas

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Laikykit! Aa... a!
Gihlėti šuns cypimas. ’ 

mielovas žiuri ir mato:
Očti- 
: iš 

•Pičurgino malkų san- 
šokinėdamos ant trijų 

dairydamasis, bėga 
Jį vejasi žmogus drobi- 

krakmolytais niarški- 
ir atsegta liemene. Jis 
paskui jį ir, pasidavęs 
į priekį, virsta ant že-

kojų ir 
šuo.
niais 
niaiš 
bėga 
kimu
mės ir sučiumpa štlnį už už
pakalinių kojų. Pakartotinai 
girdimas šuns cypimas ir šau
ksmas: “Neleisk!” Iš krautu
vių išlenda niieguistos fizib- 
nomijos ir greitai tįes malkų 
sandėliu, lyg iš žemės išau
gusi, susirenka minia.

—Regis nevarka, jūsų ma
lonybė !...—sako pbKeininkas.

Kairės pusiau sukiniu Oču- 
įhielovas žygiuoja į susigrū
dimo vietą. Prie pat sandėlio 
vartų, mato jis, stovi aukštas 
aprašytas atsegta licinenb

a. "f1 a.
Jonas Gutauskas

Gyvehd 1410 So. Uniori Avė.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalio 15 d. 11 vai. vaka
ro 1941 m., sulaukęs pusės 
arnžiatis; gynęs Lietuvoje^ 
Utenos apskr., Leliūnų par.,. 
Vaitkunu .Ąąime. Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Paliko 
dideliame nubudime dukterį 
Violą, 2 brolius, Antaną ir 
Vincentą, pusbrolį Joną Gu- 

•žis (Brooklyri, N. Y.) ir ki
tas gimines Amerikoje. Lie
tuvoje paliko brolį Juoząį, se
serį Kardliną šiapkiertę ir ki
tas gimines. Kdiias pašarvo
tas Antąpo M. Phillips kop
lyčioj, 3307 S. Lituanlca Avė.

Laidotuvės įvyks pirma
dienį, spalio 20 d. 1:30 vai. 
popiet iš koplyčios į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Gutausko 
giminės, draugai ir pažįstairii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti . laidotuvėse ir Suteik
ti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekarhe, 
Duktė, Broliai, Sesetys it 

kitos Gitninėl.v • • f *

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas 
Phillips, tel. Yards 4908.

žmogus ir, pakėlęs aukštyn 
dešiniąją ranką, rodb ntihiai 
kruviną pifršią. Jo piišidu gir
tam veide lyg parašyta: “Jau 
aš duosiu tau, Šėlrrii!”, b ir 
pats pirštas turi lyg pergalės 
žymę, šitam žmoguje Oču
mielovas pažino auksakalį 
Chriukiną. Minios centre, iš
skėtęs pryšakines kojas ir 
drebėdamas visu kuriu, tupi 
ant žemės pats triukšmo kal
tininkas — baltas zuikinis šu
nytis aštriu snukiu ir geltona 
dėme nugaroj. Jo ašarojan
čiose akyše ilgesio ir baimės 
išraiška.

—Kokia proga visa tai 
—klausia Očumielovas, 
damas į minią.
Štai tu—kodėl pirštą?... 
šaukė?

—Einu aš, j ilsų malonybe, 
nieko neužkaBinu;.:—pradbda, 
į kumštį kosėdamas; Gbriųki- 
nas:— apie malkas su Mitri- 
ju Mitrijevičiu, — ir staiga 
šitas niekšas nei iš šio, nei iš 
to—už piršto... Jus maii atlei
skit, aš žmogitS, kuriš darbuo
jasi... Darbas mano sunkus 
Tegul man užnioka, nes aš 
šito piršto, galbūt, savaitę ne
pajudinsiu... Šito, jūsų malo
nybė, ir įstatymuose nėra: 
kad per gyvulį kentėti... Jei 
kiekvienas pradės (kandžio
tis, tai geriau ir pasauly ne
gyventi../

—Hm!... Gerai... — kosėda
mas ir judindamas antakius 
griežtai sako Očumielovas. —• 
Gerai! Kieho šuo? Aš taip ne
paliksiu? Aš jums parodysiu, 
kaip šunis daboti! Jau laikas 
atkreipti dėmesį į panąšius 
nenorinčius įsakymų pildyti, 
ponus? Kai nubaus jį, niekšą, 
tai jis žinos, kas yra šuo ir 
kitokie galvijai be priežiūros! 
Aš jam parodysiu Kuzkos mo
tiną!... Jeldyi'inai, — kreipia
si viršininkas į policininką:— 
sužinok, kieno tas šuo, ir 
rašyk protokolą! 
naikinti reikia!! 
turbūt pasiutęs... 
šuo, klausiu? v

—Tai, rodos, 
galovo!—sako kažkas iš 
nios.

Generolo Žigajovo? Hm! 
Na gi, Jeldyrinai, nuimk nuo 
manęs apsiaustą... Baisu* kaip 
karšta! Reikia manyti, prieš 
lietų... Tik ' vieno ' dalyko aš 
nesuprantu: kaip jis galėjo 
tave įkąsti? — kreipiasi OČū- 
mielovaš į Chriukiną. Negi jis 
pirštą pasieks? Jis mažiukas, 
o tu juk štai koks žaliukas! 
Tu, tur būt, pirštą vinim pra- 
krapštei, o paskui ir atėjo ta
vo galvon idėja... pameluoti. 
Juk tu... žinomas paukštis 
Žinau jus, velniai!

—Jis, jūsų mąlonytye, juo
kais bankrUtką jam į snukį, p 
jis, ne durnas, ir čiupo... Ne
likęs žmogus, jūsų malonybe!

^—Meluoji, žvairy! Nematei, 
tai ko, vadiriasi, mėldbji? Jo 
malonybė ponas protingas ir su
pranta kjtls-, viidinaši, inėliioja,

O šunį

Kieno

$u- 
su- 
Jis 
tas

Ži- 
mi-

Anądien pas jį kieme tokį ma
čiau.

—žinoma, generolo! — sako 
balsas iš minioš. z

—Hih!;. Užmesk, broliuk Jel
dyrinai, ant manęs apsiatisią. 
Kaž kd vėjas papūtė... Krečia... 
Tu nuvesi jį pas generolą ir ten 
paklausi. Prisakysi, kad ąš ra
dau ir ritsitinčiau'. Ir pasakyk, 
kad jo neleisiu į gatvę... jis, gal 
būt, brahgris, p jei kiekviena 
kiaulė jrihi į nosį šigaretes kai
šios, tdi nėtrukš i? sugadinti, 
šuo — švblhuS sutvėrimas... Q 
tu, durįliąii; iiUleisk ranką! Nė
ra ko čįri SriVo kvriilą pirštą ro^ 
dinėti! jįriiš kalias I,

—Gerieijbld vįrėjris eina, ją 
pasiklatisitų... Ei, Ptdchorai! 
Eik šeri, mietas, čia 1 Pąžiųręk- į 
šunį... Jūsų ?

—Sugalvojo! Tokių pas iritts 
kol gyvi ešąrii* neblĮvo! , 

’ —X e ra ko či i nč k kimi net i, 
— sako Očuipielpvas; — JiS 
klajoklis! Nėra ko čią ilgai šne
kėti... Jei Įiasakiau, kad klajok
lis, tai 'Vauiririsį klajoklis... tlž- 

:mušti, štai ir Viskas! ‘
—Tai ilb thUSų — tęšid Pi’d- 

choras. — Tai generolo brolio, 
kuris vakar atvažiavo. Mūsiškis

•*i ■

nemėgsta zuikinių. Jo brolis — 
mėgėjas...

—Argi jo broliukas atvažia
vo? Vladimirus Ivahovičįuš? — 
klausia Očuinielovas ir visas jo 
veidas tirpsta nialoriįoje šypse
noje. — Ak, tu ‘diėve nirinot O 
aš ir nežinojau; Pasisvečiuoti 
atvažiavo?

—Į 1 svečius... ’ •
—Ak, tu, viešpatie... Pasiilgo 

broliuko;.. O aš jiik ir nežino-7 
jau! Tai šitas jo šunelis? La
bai džiaugiuosi... Paimk jį... 
tunelis nieko sau... Gyvas 
toks... Kapt šitą už piršto! Cha- 
cha-cha!. Na, ko drėbi? Rrr..rr.. 
Pyksta šelmis ... fciuckis tu 
toks...

Prochoras šaukia šunį ir ei
na su juo šalin riuo malkų san- 
delib.. Minia juokiasi iš Chrių- 
kino.

—Ąš dar pasieksiu tave! — 
grunjpja. R jąp .OpLitųipIovą^ ir,j 
susisagstęs milinę, tęsia Savp 
kelionę turgaus aikšte.

Išvertė V. K.

CLASSIFIED AD VERTI SEM F.NTS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA MOTERIS SU 

malonia ąSinenybė dirbti mdšų 
kailių krautuvėj kaipo pardavėja 
ir modelis. , .

KAPĄRLE FURRIERS 
$105 W. Cermak Rdąd.

MERGINA REIKALINGA ben- 
drarh nahąiį darbui. $10 iki $12. 
Gyventi vfetdj. ' Longbeach 4465. 
1438 Bryn Mawr Avenue. (5600 
North); r

ĄMBITI$KOS ihbterys, kuripmš 
reikia ėkstr^ čą:įi. Siūkime tieses 
saVb nąhdu8šex: isbūdąVokite' šek- 
niingą biznį. MJSS. LEEDŠ. Kam
barys 400. o W. Rahįblph.

MOTERYS VIRS 30. teų iįįįb- 
ąaS,j laikai muiųs. yra vertas pinigų. 
ĄtiĮįšlhš kO$$£įį Už rodyiną prtusų

• ’iR^ąieriŠM,- ^batihį’tį.
. y . -» •. ■ . , f

WATeM GIRLŠ— švariai atro- 
dahčibs. Patyrimas nereikalitigas.

įne Randblphį . /

HELP WĄNTfeD-MALE-FEMALE' 
Darbininkų-Parbininkių . Reikia

VAlKtNAI IR MERGINOS 
REIKALINGI.

17 metų ir vyresni, vyrai ir mote
rys iki 40. Samdytojas išmbkihš 
amato, įvairaus1 darbo. Nakties ir 
dienos pakaitos 8 valąhdiį. Tik 5 

.......  iki 
sū

Sahidytbjas išnibkihš 
amato, įvairaus1 darbo. Nakties ir
dienos į sąvąitfc. Algos nųb $15 
$25. Ątšihėškite šį skelbimą 
savim ir sutaupykite $3.00.

TRIANGLE Ž&IPLOYMĖNT 
v :AGENCY, ’ ' ’ 

25 East Jackson Blvd.
13-tas aukštaę Kiniball Bldg.

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris arba Vyras dirbti už bdro. 
Turi žinoti. ariglų ir lietuvių, kal
bas gerai. Geras mokestis. 6908 S. 
Weštern Avenuė.

I

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNA. Da
romas geras biznis. Išdirbtas per 
daugėįį metų. Walter Daukant.

10501 So. Michigan Ąve.

ŠlAUČIAUS MAŠINA ir visas 
štoro įrengimas. Parsiduoda pigiai. 
Ptiežasiiš, kad turiu dvi. 806 East 
81st St. prie Cottage Grovč. VIN- 
cennes 6573.

PARDAVIMUI TAVERNA su 5 
kanifcįiiįi? gyvenimui., Pigi renda. 
3501) N. Clark Št. » .. -» •'* ......... • -• •

TAVERNOS RiŽ^įŠ JR 
Sis—krautuvė ir 7 kaihbari 
irtas. Dabhr jparėhduott 
štynio Šųiihai boileriai 
maišto krautuvės ęašh

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia .. j...

VAIKINAI Ir. VYRAI šapoms 
arba fabrikams ............  50c.

Auto-vairuoto j ai
senumo, ..L.’.....''.?....

Ąssemblėrs .....
Spot welders 7__________
Auto-mekartikaf padėjėjai
Gaso stočift, rfrirnautojai,'. su 

mažu patyrimu- ......... ........
.avAiūabl

■/ •'. s., s:_
343 So. Dearborn St...Kamb. 2Q4,
 , •a.iA |K1 f.

18-30 metų • 
$24. 
45c. 
55c. 
$25.

$25. 
EMPLOYMENT 

Rrviče.

11 o i

Vėlyvi Modeliai 
Kaįp Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
1941 
1941 
1941 
1941 
1940

$965.00
$765.00
$945.00
$985.00

$745.00
$465.00

NASH sėda n .......
PLYMOUTH sedan 
DOi)CE šedąn ....

DE SOTO sedan ....
DE S0TO dub 

cdtibe ..... ...........
1940 WIIXYS sedan ....
Į94Q PLYMOUTH sedan 
1940 CHEVROLET sd.
1939 fetJlCK šedan .....

150 Kitų Pasirinkimui.

VVENZEL
DE SOTO—PLYMODTĘ

1143 Diversey ■
Atdara vakarais ir sekmadieniais

trobė- 
na- 

H5. 2 
,_7„. __ vieta 
ęašh bizniui.

IžKVest 07th Št.

PASIRENDUOJA A VERNAS; visi 
fikČėriai, syėtaihė, 4 katnbariai gy
venimui, drbd batdtidšhĮ visą pra- 
pėrtę. KląUskite: 1429 W. 45th St., 
YARDS 5554.

PARSIDUODA PEKARNĖ, arba 
mainysiu ant mdžb namo; Gera 
vlėtį lietuviui kepėjui, šaukite: 
PROspebt 2707. 2517 W. 71st. St.

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
ir pieno krautuvė. Ėlektrikinis 
įrengimas. $500. Parduoda 800 
kvortų pieno kas savaitę. 2437 W. 
69th St.

, REAL ESTAtE tdR 
Najg^-ženie Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malndit 
namus, lotus, fąrmas ir biznius 
Turiine didęlį pasirinkimą namų 
pirkti ūž cash arbd mainais. Norint) 
pirkti ar mainytį, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite; , 
PAUL M. SMITH & CO 

REAL ESTATE — LoANŠ—
INSURANCE

4631 S. Ashlarid Avė.
Tel. YARDS 1001

REAL ESTATE FQR SĄLE 
NamaĮ-žėmėį Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų namas — 
2 flatai po 5, 2 po 4, geriausioj 
Vietoj Marąuette Parke brie 63 
St., garu apišldomas, 6206 South 
Talman Avė.

2 AUKŠTŲ MURO NAMAS. 
Naujai pėrmddėliuOti virtuvių ka
binetai, grindys ir sienos. Randa
si arti 30 ir Throop St. Kainf 
$4,600.

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

SHULMISTRAS REALTY CO. 
4016 So. Ąrchėr Avė. 
Tel. LAFa^ette 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.

CIGARAI, . CIGARETAI, SAL
DAINIAI, ■' stationery, mbkykloms 
rėi'kmenbs, ržtirndlai, ėlektrikinis 
soda foųntaih, etc. Pigi ręnda, šty- 
md šilima, gyvenimui kambariai, 
senai įsteigta gaivi krautuvė. Turi 
.parduoti greitai, $950 nuperka vis
kį. Verta daugiau negu dvigubai. 
3336 N. Halsted St.

DELIKATESŲ) MAISTO ŠAPA, 
bekernės. 'produktai. Seną įstai
ga, gera kampine krautuvė. Didė
lis visas cash biznis. Renda $35 Su 
gyvenamais kambariais, štymo ši
lima, visa elektrikinė refrigeracija, 
pilhds štakas. Parsiduoda viskas 
už $850. Verta dvigubai. 2834 N. 
Laramie Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ. Gera 
viėta, trumpos valandos, svetim
taučių apgyventą. Visi geri įtaisy-i 
irtai. Verta $1500, parduosiu už 
$700. Priežastis liga. Atsišaukite 
laišku. J739 So. Halsted St., Box 
2559.

PIRKITE SAU NAMA DABAR 
IR SUTAUPYKITE 

Naujo modelio namas gatavas. 
Priešais Marąuette Parką. 

3500 Wėst 67th Strbet.

NEBRANGI KAINA. 6 fl. po 4 
camb. muro namas Marąuette 
?arke. Savininką^ mdinys ant 2 fl. 
ar bungalow.

Kitas 2 fl. 5 ir 5 kamb. muro , 
namas Marąuette Parke. Nebrari- 
giai už cash.

Kitas 30X125 lotas, prie parko, 
$1,150.00, Kas įdbmhujat, rašykit 
ar matykit: . . •

JOS. VILIMAS,
6753 So. Rockwell St., L 

Hemlock 2323

FARMŠ FOk ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

10 AKRŲ 5 . MYLIOS vakaruose 
nuo Park Ridge. Š19 pėdų ant 
Higgins Rd. Nėra asesmentų. $350 
akriii. W. Lump, 5212 Brbwn St., 
Niles Center. •

FARMA netoli Chicagos ran
duoti ar parduoti iš pirežastieš 
moters mirties. Kam butų reika- • 
linga, nepraleiskit geros progos.. 
Geri namai, gera žemė. Atsišaukit 
šiuo adresu: Mike Ponkauski,
Orland Park, Illinois.

PUIKI daržovių ir vištų farma.
2 akrai, kampas, arti Clearingo 
fabrikų ir gatvekarių. Kaina tik 
$1250, verta dubeltavai daugiau.' 
Priims į mainus automobilių. Joe 
Zacker, 1544 West 63rd St.

GREITAM PARDAVIMUI 4—4 
inediriis riamas. Atikas, beismen- 
tas, gafažas. Geroj vietoj. Pardavi
mo priežastis — keliamės į farrpą. 
2442 So. Sacramento. 1-mas auk
štas užpakaly.

80 AKRŲ įrengta farma. Dide
lis 9 kambarių namas. Barnė, 
elektra. Su gyvuliais ar be gyvu
lių ir mašinerijos. Arti Twin Lake, 
Dowagiac; Mich. Phone Portsmolith 
9894.’

&AMAS SU PAJAMOMIS., 1¥> 
aukšto mūras. 2 apartmentai, *4—»2 
kambariai, užbaigta virtuvė. Ekst
ra teiletas beišmėntė. 2 karam ga
ražas. Grįsta jėla. $6250. Savinin
kas. 6328 So. Sacramento.

90 AKRŲ FARMA prie naujai 
grįsto vieškelio ¥4 mylios šiaurės 
rytuose nuo Aurora. N. M. Steil, 
Route 1, Batavia, III.

*) CHameleęjhas, t. y. driėžlį ry
šiai priklausąs’ ir Afrikoj gyvenąs 
gyvis. Chameleęnas yra tuo įdo
mus, kad jo odd tUH savybę pri 
klausomai nuo išorinių aplinky
bių keisti spalvą, ,pav. jam supy
kus, nusigandus, grobį pamačius, 
keičiantis šviesai, temperatūrai ir 
pan. Jis visad priima jį supančios 
aplinkumos spdlvą ir tuo budu iš
saugoja savo gyvybę pasislėpda
mas nuo priešo, ar tykodafhas 
grobio.

Tų įdomių savybių dėka, žodis 
chameleonas vartojamas norint 
charakterizuoti žmogų, kuris atsi- 
žvelgdarhas į aplinką lengvai kei
čia savb nusistatymus.’ Nors Če
chovas sehai jau miręs, jo apra
šytųjų chameleohų gausti dar1 ir 
dabar. -—V. R.

REIKALINGAS patyręs siuvė
jas prie drabužių taisymo iK bro- 
sinimo. Darbas .paštdyuš. Kreiptis 
į K. Jakus, ; 10302 So. Michigan 
Avė. ' '

Mior ..........•........... •
Avė.

BUSINESS-TO RENY 
i , RĮzpjai Rendai

RENDtWASI STORAS su ta
vernos fikčeriais,1 Renda nedidelė 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parėngimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų.

3259 So. Union Avenue.
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankielams J 
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URBA““kietamš, Laidotu- 
1 vėms, P a į> u o’ & i- J 

-i—------— mams. J
GĖLININKAS į 
4180 Archer Avenue. j

Phone UAFAYęTTE S809. / 1

aš liielubjti, tai tegul teisėjas 
sprendžia. Pas jį jštatymtiose 
pasakyta... Dabdr Viši lygtys... 
Mario paties žandąrbfcše..\ jei 
norit žinoti...

—Nekalbėt!..
—-Ne, tai ne generolo...— gi

liai susimąstęs sako policinin
kas; — Pds generolą tokių nė
ra. Pas jį vi9 daugiai! paukšti
niai... ‘ >

—Ar tu tikrai žinai?
—Tikrai, jūsų inąlonybe...
—Aš ir pats žinau.* Generolo 

šunys brangus veisliniai, o ši
tas Velniai žino kris! Nei vilnos, 
nei Rdvyžos... Vifepą hiekšyste 
tikUi... Ir tokį šunį j^ikb? Kpr 
justy protas? Pąklittlų toks šuo 
Peterburgan ar tdį
Žinot, kas butų? tenai ’nepa
žiūrėtų į jstatyriiuš, O inomert* 
taliŠR4i — hėkvep^okl Til, 
Čhriukinąi, nukėiit^ai, ir to 
reikalo taip nepalik;., fieikia 
pamokyti! Laikas..;

~O, gal būt, ir generolo...— 
garsiai galvoja pdlįęihinkas. 
Jani ant snukio riepafaŠytą..*

RĘIKĄLĮNGAS pusamžis vyras 
dirbti fąrinoje. Kambarys, užlai
kymas, kitos reiknienoš ir mažas 
rriokestis. 4524 S. Washtenaw.

TRAVEL
Kelionės

Diena Iš Dienos
I ................................. . '

šu Idri

Adėlihe

su Ma-

Išsiėmė Lddimiis 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)
Dari Gribėrias; 55, 

Vėstart, 50 
■r Veto Gėrnis, 21, Šti 
Romariėk, 19

Michąėl Baiahtia, 21, 
ry Kriapįi, 20

Frank Yanča; 33, su Mariė 
Bussing, 22

Willidin DUnh; 2Š, šu Regina 
Grišius, 25

John GiarioįHilbs; 26, Su Pau
linę Romanas, 21

Adolph Urbelis, 24, su ,Har- 
riet Saldukas, 24

Frank Žijis, 33, su Jiilia Pu- 
zaras, 24

John ftomąahko, $8, su Mae 
Nbfbvičh, 2’8

^/iiliairn bui^U 23, su
2’5

Gauna

nuo

Regina

AdamHėlen Kašįjer
Kaspęr ‘

0ot<>thy Kopriiticty ttud Tony 
Kopąiiicii

FOR RĘNT—IN GENERAL
' Re^

2 KAMBARIAI, virtuvė ir mie- 
sjathasis, atiko fldtas rendai. Pe
čiaus šilimą. Pigiaį. 7025 S. Wash- 
tenaw.

Randai 4 kambariai, apšli- 
domi.1 Gasas, elektra. $.44, pirmas 
aukštas fronte., Parsiduoda parlor
ŠAUSKASf 5751 So.
•* v • 1 • ... .v U i t

po 2:00 popiet.

karietas ii* pianas. LEO 
___ _ , ' “/’■ CarpėriteŲ 

Visą dieną šeštadienį; sekmadienį

FURNTSHFD IMWSM’O KĖNI
G^vehimUiKdtabariąi

RENDON blDEtlS kambarys, 
apšildytas, vyriii,' prie dviejų žirid- 
nių. Visį \ patogumai. Telefonas 
VlCtory 6146, . . 3231 £>o. Rmerąld, 
antros lubos priekyje.

ANT RENDOS ŠVIESŪS kam, 
barys, prie mažos seimypos, su vi
sais patogumai^ '4014 Brighton PI. 
Pusę bloko nuo Archer Avę:, ant
ros luboš.
——U——------------

RENDON KAMBARYS prie vie
nos mote . su valgiu ar be val
gio, 821 W. 35th PI., antras aukš- 
tąs nuo ironto.

- - •— • • 
'"r .i ,

SUSIRINKIMAI
... • .. • ■ . • <.-• ». r

AMERIKOS”1 LIETUVIŲ ĘIL. 
POLIT. IR PAŠ. KLUBAS 12-to 
Wąrdo laikys ,.mėn. susirinkimą 
šėkmad., spalio 19 d., 1 vai. popiet 
Hollywood svet., 2417 W. 43 St.

/ —P. 3, Petraitis, rast.
LIET.4-EX-MAINIERIŲ . KLUBO 

susirinkiipas i. įvyks šekrilhdiėnį, 
spalio 19 d^ 2 vai. popiet, C. Ūke
lio svet., 34J$;t:|S. Li.turip\ica Avė. 
Visi nariai' ‘ makinėkitė pakalbinti 
nauju narių pį^btfšyti ir 'dalyvau
ti sųšifųi^ijne, neą „vasaros laiku' 
šųs-mų neląikėm, tpįėl randašk 
svarbių dalykiį svarstymui.'. F ■ - ' , -Vaizba.

NEPAPRASTA?. JEį SVARBUS 
LiėL Talif. Ratmų. įtaraflids su-, 
sirfhkimas įvyks spali.! 18, (šį va- 
karą 8 vai)) Mildbs sąlSję, 314Q

Rinkimą ąteitf. \ . ’' ’ ; :
-—.jti.oz^ Nakfošiųš, Rhr; Pirm

TURISTAI, KURIE VAŽIUOSI
TE į Floridą vakacijų, sustokite 
pas mus. Turime 12 apartamentų 
namą; Del plriteshių žinių krėip- 
kitėš laišku: A: BENKEVIČE, 977 
S. W. 4th St., Miami, Fla.

--------- ę----------------------------------
MARQUETTE PARKE 

Apielinkėj 63 ir Western Avė., 
mūrinis namas, storas ir 3 flatai. 
Kaina tik $14,000, arba mainysime 
arit prįvatiškb namo.

10 flatų mūrinis namas $23,000.
2 flatų muro namas, pirmas flo

ras karštu vandeniu apšildomas, 
garažas. Kaina $8,500.00. Mažai 
reikia įnešti.

Gasolino stotis Roselan^e, 6 
pum.pos, mūrinis namas. Platus 
lotas, kampas, daro gerą -biznį, tjk 
$8,500.00. ‘

Tavernas ir Road house South- 
sidėje, tuoj už City Limitš, su ake- 
riu žemės, puiki vieta. Kaina tik 
$6,500.00.

2 aukštų mūrinis namas, gra
žioje vietoje, apšildomas, tik $6500. 
$1,000.00 cash, kitus ant išmokėji
mų. Turime ir daugiau gerų bar- 
genų.

Teisingas patarnavimas.
CARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd Št., 
Tel. PROspect 6025.

Prieš pietus arba vakarais.

SElVlNG MACHINES 
Siuvamos IV^inos^ ,

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

COAL—W00D-4Ht 
AjicjysĮ.

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos L-.U-- -.--.-j —7j/4C galionui (150 gal. (kiekiais).
Furnace aliejus — t g 

6Mič ijal. 40d gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

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

kostumeriui.

pečiui aliejus
— geriausias,

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

TURI KELETĄ GERŲ 
. PIRKINIŲ.

BRIDGEPORT

ARC FUEL OIL COMPANY 
'1925 Wešt 34th' Place 

VIRGINIA 2286 
. Aukščiausios Kokybes , 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS
ALIEJUS

50 Gal. .po 9c Gal.
10b Gal. po 8č Gal.
l$0.Gal po .7¥2c Gal., 

AUKŠTOS) KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

ir Lowe 3 flatų mūras, 
2—ĮLšių, 2 karam medinis 
namas , labai gerame sto
si: $6,boo.ob.

— 1________   2 flatų
6—6 < kambariai, karšto van-

vas užėmimui. Kaina: $6,750.00.
33-čia ir Emerald Avė. 4 flatų 

muro namas, .4 kambarių kiekvier 
nas. Kaina: $2,750.00.

SOUTH SIDE

37-ta 
1—5 ir 
gdražaš. i 
vy. Kaina

3257 So. Emerald Avė.
mūras, .2 2 1__
dėhs šilima, pirmas aukštas gąta-

nąmaš, 
šilima, 
pečiai,

„ PROFĘSSIONAL SERVICE
J^aiĮ^oiidliš

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? AŠ pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
štampą. H. K. Bėrgrtian, P. O. B6x 
56, Chicago.

SĄLĮTUM
Tonikas ir kraujo valytojas. Ge

ras pilvui ir vidaus sistemai. Marš 
'Liniment, geras huo nedrąlgijos; 
slogos, reumatizmo ib niežėjimo. 
P. J.. SIMASHEVSKY, Chemikas, 

1605 Blue Islandu avę. 
Valandos 9 A. M

Sekmadieniais 10 A M.

•' •' h'NANCF ANP tOANS

PA S K O L O S 
GRElt IR PIGIAI 

AtiT 1-MŲ MORGIGIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

MUTUAL FEt>EĖAL 
' SAVINGS ’f‘" 

and LOAN ASŠOČIATlON 
' of CHICAGO’.

Kampinis 8 apartmentų 
2—5-kių 6—4-ių, štymo 
elektrikiniai šaldytuvai ir 
13 metų senumo. Kaina: $20.750.00

Karhpinis namas, mūrinis. T 
krautuvė, 3 po 5 kambarius apart
mentai, pečiaus šilifna. Kaina: $8,- 
500.00.

BRIGHTON PARK
Kampinis 2 flatų mūras, 6—6 

kambariai, pirmame aukšte karšto 
Vandens šilimd, bungalbw stogas. 
Kaina: $8,750.00.

12 flatų muro namas, 6—5-kių 
—6—4-rių, šfymoi šilinid, nddji 
elektrikiniai šaldytuvai ir pečiai. 
Rencįos $6,000 į metus. Kaina: 
$24d)O0.OO.

- Mėš . turime daug kitų gerų pir
kinių ir mainų.
’ Mes PERKAME ir PARDUODA
ME PIRMUS MORGIČIUS.

Mes UŽRAŠOM visokių rųšių 
APDRAUDĄ patikimose kompani
jose.

BRIDGEPORT , 
REALTY COMPANY 
' ' 05Š xy. 31st st.

’ Yards 0311
. Atdara Sekmadieniais.

S. SHIMKUS J. COSTELLO

1

FURNITURE-FIXTURE FOft-SALE 
Įtaisai^ Pardavimui

ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 
(Godd Housekeeping Šhops 

DIDŽIAUSIAS 
SANDĖLIO TUŠTINIMO
IŠPARDAVIMAS

RAKANDAI ir PRIĖTAISAl
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ii1 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visęs prekės surašytos 
žemiau turi Godd Housekeeping 
Shops garantiją.
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
$120, atsiimtas .......  .....
3 šm. rriiegruimio setai, riešuto
mahog. .............................
5 Šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simrrions studio couęh, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovoš, matta- 
sai, nauji ........... ................... .
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American ^unflatne erated, di
delės mieros ...........................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norgė, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phonč-komb, pav; 
Naujas 1941 auto, record čhanger 
Zenith phonę, komb., Vi mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ..............................  ...
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas giltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, irisui.....
Naujas Westinghouse, ęle.ktrik. 
Naujės Frigidairė, elčktr. de 
luxe, erated ............... :...*...... ).
Visai nauja 1940 plovykla ---- .
Thor, visai* nadjas 1940 modelis 
Maytag, sąuare tube, aliimino, rec. 
Frigidairė, KelViriator, Leon- 
ard, rec. ..................................
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ......... ...........
G. E. sealed vįenatas, visas 
porcelėno, rėč............ ....... ........ .
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 ’ 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėj lipai. Nėra reikalo 
SU Fihansų Co. ČANal 3668.

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

iki 10. Sekm. iki 5.

$35
39
14
19

99
24
29

39 
39 . 
49’ 
29: 
39. 
34’

59.
34 ‘
39.
44.
59

191 
29' 
39
39

59 •

69 '

PARDAVIMUI kombinacijos ga- 
sinįs ir anglinis pfečiuš. Kaip nau
jas! Nebrangiai. Klauskite adresu 
7201 South Talmari Avenue.

W. Sec.

2 FLATŲ’ MEDINIS 1% aukšto, 
4 ir 6 kambariai. Geram stovy. La
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
Įvertinti. 4235 W. Haddon.

PARSIDUODA PIGIAI gesinis 
aliejinis pečius įr frigidairė, vacu- 
um cleaner, luri-kotis. BOUlevard 
9726. šaukite tarp 10 ir 4.

w •- • - . V

V^hOLESALE FURNtTŪĖĖ \ 
Rakandai Ir Daisai Pardaviihui

Mokydami cash— 
už rakandus sųtatipyšite nuo 40 
iki 60%. Meš prištfitomė bilė kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
infofrriacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai rahddsi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Šo. Westem Ąve; 

Chicago, III Tel. REPublię 6051

- il.1
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Sibiran Išvežtas 
Povilas Brazaitis 
Šaukiasi Pagalbos

PARENGIMAI

Kauno Notaras, Rctary K iuho 
Iždininkas

Iš Kamen na Obi (K me-. 
niaus prie Obės) Sibire, “Nau
jienoms” atėjo radiograma nuo 
buvusio Kauno gyventojo, Po
vilo Brazaičio.

Jisai prašo pranešti Dr. A Le
andrui Račkui, kad jam bus 
reikalinga “ilgalaikė Rotary pa
galba”, ir klausia žinių apie sa
vo sūnų Dr. Henriką Brazai į 
su kuriuo nebeturi kontakto i ‘ 
nežino adreso.

Apie 70 m. amžiaus
Dr. RaČkus pasakoja, kad 

Povilas Brazaitis yra apie 70 
metų amžiaus senelis ir Kaune 
buvo notaru. Jisai ten taipgi 
buvo tarptautinio R«rta y Klu
bo Kauno skyriaus iždininku, •z ,

Visi sveiki *

ŠĮVAKAR
Žagariečių Kliubo vakarėlis 

su ptograinu, muzika, šokiai-. 
Vaišes, Hollywood salėje, 2417 
Wėst ,43rd street, 7 v. /v. Įžan
ga 25c su taksais.

šokių vakarėlis Jonls ų
je, 814 W. 33rd street, 7 v. v.

RYTOJ
Liberty Grove daržo uždary-

eile-

nos, dovanos, Lietuva Be: o 
muzika, kriaušių ir obuolių 
.kynimas, etc. Įžanga nemoka
ma. Daržas p:ie Wi low 
Springs Road ir German 
Church Road.

Mirė H. McCormick 
Int. Harvester 
Prezidentas

Jisai radiogramoje neini.»: 
ar Kalnėniųje yra daių iau i 
tuvių, bet vietoje sakyti, kad 
“yr& sveikas” sako, kad “visi 
sveiki”. Iš to gal reikia supras
ti, kad jis ne vienas.

Povilo Brazaičio giminės ir 
pažįstami, kurie norėtų apie jį 
gauti platesnių žinių ar pasiųs
ti jam pagalbos, prašomi susi
žinoti su Dr. Račkum, 1853 
35th street.

Buvęs Dainininkės įGanna 
Walska Vyras.

Beverly Mills, Californijoje 
nuo kraujo paplūdimo smege
nyse mirė chicagietis Harold 
Fowler McCormick, buvęs In
ternational Harvester bendro
vės prezidentas ir vyras garsio
sios neva dainininkės,, Gauna 
Walska. Jisai buvo 69 metų 
amžiaus. \

’TSS UOLIAI BĖDOJE

te ••

NAUJIENŲ-ACM E TelepnuVo
Herbert Cox .Ir., 16 m. su Ida Prico, 15 ir Leoną Cunningham,

11 m., dešinėje, PorUand, Me. kalėjime. Jaunuolis, sakoma, prisipažino nužudęs 
juos pavėžinusį žmogų, Grainger Brovvning,

Anna Kaskas Dažnai MichiganoKlizma 
Pasirodys Chicagos 
Operos Vaidinimuose

Prieš Northwestern

w.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar vakare žu 
vo:

Kun. Vitus Haman, 52, iš 
Bervvyn, prie Roosevelt ir Cla- 
rence, Oak Parke (vairuotoja? 
Kari Eggers, 1247 So. Euclid 
avenue, kaltinamas neatsargu 
mu); \

20 m. William Baker, 2950 S 
Park avenue;

16 m. Robert Livengood, 212; 
Larrabee street, prie Lincoln i; 
Roseoe;

69 m. Thomas A. Young, 
4124 Oriole avenue, prie Oriole 
ir Irving Park, ir

46 m. George Guptill, 205 S 
ElmFrancisco avenue, prie 

hurst.

Žmona Siūlo
Vyrui Darba

Bet. Su Sąlyga—

VAKAR CHICAGOJE
• Nusiritęs tris aukštus laip

tais mirtinai susižeidė 36 me
tų darbininkas, Henry Lydon, 
3538 Blackstone avenue.

• Praeivių aky vaizdo j e du 
/yrai plytgaliu išmušė didelį 
angų Leschin .krautuvėje, 622 
North Michigan, ir pasivogė 

.$1,800 vertės kailinį paltų.
• Už kitų berniukų apiplė

šinėjimų nuo 1 iki 20 metų ka- 
ėjime turės sėdėti 17 metų Ro- 
)ert Schaffer, 823 West 50th 
;treet.

• Chicagietei Mrs. Esther 
J’Malley išėjus į šermenis va
rys įsilaužė į jos butą ir 
;ė brangenybių ir kitokio 
iž $12,000.

• Community Fondas 
bia jau surinkęs
Kvota yra $3,500,000.

O Policija ieško kebų išdy
kėlių, kurie davė neteisingus 
gaisrų aliarmus nuo 42 ir Wal!; 
įce, 45-tos ir \Vallace ir kelių 
kitų vietų.

• Nusiritusi laiptais namie 
užsimušė 71 metų senelė Chris- 
tine) Michaels, 7242 Jackson bul
varas, Forest Parke.

pavo- 
turto

skel
si,391,000.

Žymus Asmens 
Diskusuos Rusų- 
Vokiečių Karą

Po perskirų su Walska, (ant
ra žmona), velionis vedė trečiu 
kartu, ir buvo įveltas keliuose 
romantiškuose skandaluose. '

Fowler McCormįck, jo sūnūs, 
dabar yra Int. Harvester virši
ninkas.

“Jci Rusija žlugs?”
Northwestern universiteto 

dijo forumas, girdimas kiekvie
nų sekmadienį (10 vai' ryto) iš 
stoties WGN, rytoj diskusuos 
rusų-vokiecių karo eigų temoje 
“Jei Rusija Žlugs”. Diskusijose 
dalyvaus Carroll Binder, Chica- 
go Daily News užsieninių žinių 
redaktorius, Dr. Gerhard Scha- 
cher, radijo komentatorius, ir 
Hugh M. Cole, “Chicago Daily 
Times” militariškų žinių anali
zuotojas.

Visi Laikraštininkai.
Binder 1929 metais buvo sa

vo laikraščio korespondentu 
Rusijoje. Schacher buvo laik
raštininku Balkanuose. Cole yra 
moderniškojo karo strategijos 
žinovas.

ra

Kalba Apie Naują 
Int. Harvester 
Streiką
Unija Reikalauja “Apsaugos

Vakar Chicagos Operos di- 
rektoriatas paskelbė, ” kad lietu - 
vaite Anna Kaskas pasirodys 
“Kaukių Baliuje”'su kuria lap
kričio 8 d. atsidarys operos se
zonas, taipgi keliose kitose ope
rose. Kaskas pakviesta pildyti 
Ulricos rolę, kuri, iškarto buvo 
nuskirta garsiajai Coe Glade. 
Metropolitan Operos lietuvaitė 
Chicagoje niekad pirmiau nėra 
dainavusi- operoje.

Statys Carmen, Faust, Etc.
Pirmosios operos sezono sa

vaitės programa paskelbta to
kia:

Los Ir Wislertas

Lietuviai footballo mėgėjai 
neturėtų praleisti Northwest- 
ern-Michigan susikirtimo šian • 
dien po pietų Dyche stadione, 
Evanštone, tai yra, jeigu 'dar 
galP bilietų gauti.

Michigan komandos eilėse, 
halfback pozicijoje, vėl loš gar
susis Tom Kuzma.

Abi komandos. yra: labai stip • 
rios.

Kuzmos ųnif0w<jj'S ^numeris 
yra 45. Kito. MicįUgano futbal- 
lininko Al Wisterto numeris;-

“Užmigdė” Ligonę 
Operacijai Su 
Muzikos Pagalba » .

Nustatyti.

Rytoj specialį posėdį turi 
viršininkai CIO ūkio mašinų 
unijos, kuriame svarstys In
ternational Harvester kompa
nijos atsakymų į vėliausius 
CIO reikalavimus.

8 d. “Kaukių

10 d. — “Carmcn.’'
12 d. — “Faust.”
14 d. — “La Tra-

15 d. (šeštadienį,

qs ^numeris

Uždraudė Firmai 
Vartoti Alliniinijų

Henrotin ligoninėje vakar 
buvo padarytas įdomus ekspe
rimentas.

Užmigdydaihi jaunų motinų 
cezarinei operacijai, daktarai 
vartojo ne vien reguliarį anes
tetikų, bet taipgi muziką, per
duodamų “F.M.” (freąuency 
modulation) radio bangomis.

Sako, kad tai ligonę dalinai 
užhipnotizuoja ir ji “mažai te
jautė skausmo.”

Operacija buvo padaryta 29- 
nių metų Mrs; Paulipe Siegalj 
1515 S. Kolin avenue. Ji pagim
dė 5 sv. sūnų.

MARQUETTE PARK.—Lie
tuvaitė Mrs. Helcn Zabella 
(buvusi Pilkiutė), 6745 South 
Rockvvell Street, vakar skun
dėsi perskirų teisėjui R. De- 
sort, kad jos vyras Joseph Za
bella, nemoka jai pinigų 5 
metų dukrelę Audrey užlai
kyti.

Ji siūlė teisėjui, kad parū
pins vyrui pastovų darbų, jei
gu jisai prižadės pinigus duk
ters naudai reguliariai mo-

=HaiJio=

Pienas Chicagoje

keti.
Zabella yra vaistininkas.

Halsted Exchąnge
Bankas Padidino
Surplusą

di-

i 
as-

Kiek laiko atgal unija pa
siūlė “kooperuoti” su kompa
nija karo kontraktų gavime, 
jeigu firma duos jai pilnų 
pripažinimų ir “apsaugų”, ir 
jeigu sutiks pavesti arbitraci- 
jai reikalavimus algas pa
kelti.

Spėjama, kad 
tuos reikalavimus
“Tame atsitikime”, sako 
jos vadas Grant Oakes, 
sime prie streiko.”

Lapkričio
Balius.”

Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio

viata.”
Lapkričio

dienos metu) — “Sevilijos Kir
pėjas.”

Lapkričio 15 d. (vakare) —
“Ęegimento Duktė.”

Orkestras, Choras, 
Solistai

Įžanga Laisva.
Norintieji gali nuvykti 

WGN studijas ir diskusijose 
meniškai dalyvauti. Stoties šei
mininkai praneša, kad jokių ti- 
kietų nereikia ir kad vietos yra 
užtektinai. Svarbu tik, kad pu
blika susiririKtų nevėliau 9:45 
vai. ryto. Po transliacijos pu
blika galės užduoti kalbėtojams 
paklausimus.

kompanija 
atmetė, 

uni- 
“ei-

Gatvekarių B-vė 
Vis Reikalauja 
8 c. Fėro

Chicaga Paminės 
Graikijos Užpuolimo 
Pirmąsias Metines

Valdžios ginklų, ądministraci- 
ja ,uždraudė iki lę.ov.o 31, 1942, 
vartoti aluminijų savo produk
tuose, Central Pattęrn and 
Foundry Co., dirbtuvei, 3737 
South Sacramento avenue.

Firma yra kaltinama varto 
j imu to metalo nebūtiniems ci
viliams reikalams, kaip muzi
kos mašinų ir kitų, panašių’ in
strumentų gamybai.

3 Centais”

Antru kartu šiais metais 
rektoriai Halsted Exchange Na
tional Banko, 19th place ir Hal
sted, nutarė padidinti surplusą 
$50,000, iki $350,000. šių metų 
pradžioj pridėjo irgi $50,000 
Banko kapitalai seruose siekia 
$200,000.

Nuo kibirkščių ‘iš krosnies 
buvo užsidegęs namas ad. 3214 
South Union avenue, kuriame 
gyvena J. Sereikus. Namas jam 
priklauso.

Nuo alyva sumirkusių skudu
rų buvo užsidegęs namas ir ad. 
4114 So. California, kur gyve
na M. Docus.

Abiejuose gaisruose nuosto
liai nedideli .

' Rodys Įdomij Filmų. (
Betty Wason, Columbia 

Broadcasting sistenios kores
pondentė, kuri matė Graikijos 
žlugimu, bus viena iš kalbėtojų 
Herojų Pagerbimo susirinkime 
Sekmadienį, spalio 26 d., pra
neša Fight for Freedom komi
tetas. 5

Susirinkimų rengia Fight f oi* 
Freedom komitetas ir jis įvyks 
Ashland Boulevard auditorijo
je, Ashland ir Van Buren. Juo 
bus paminėta pirmosios meti
nės nuo fašistų įsiveržimo Grai-

auto-

Atidarė 22-tros 
Gatvės Tiltį i

Vakar gatvekarių įr 
mobilių susisiekimui * biivo
atidarytas 22-troš (Ce:'mak) 
gatvės liltas, taisomas per ke
lias savaites laiko. Tas pa
lengvins susigrūdimą Halsted 
ir Canalport gatvėse. '

‘‘Tribūne” Leis 
Popiet. Laikraštį?

Chicagoje eina gandai, kad 
rytinio “Tribūne” firma atsa
kydama Marshall Fieldui, ku
ris rengiasi leisti naujų ryfihį 
laikraštį, netrukus žada pra
dėti leisti naujų (jau ketvir
tų) popietinį dienraštį.

Vakar Chicagos gatvekarių 
bendrovės advokatai pakartojo 
valstijos komercijos tarybai 
dažnai daromą reikalavimą pa
kelti ferus Chicagoje nuo 7 iki 
8 centų. Sako, dabartiniai fėr.ii 
kompanijai neša tik apie kijon. Programos metu bus pa- 
uždar^io ant investuoto 
$171,000,000 kapitalo.

Pakėlė Į Aviacijos
Kulkosvaidininkus

Ląs Vegas, Nęvadoje, armi
ja paskyrė kulkosvaidininku kA- 
ro lėktuvuose chįcagietj naujo- 

_ ką, William G. Novickis. Jisai 
virš rodyta filmą “Grąikija Tebeko- išėjo tam tikrus aviacijos kur-

voja”. Įžanga bus veltui.

Turėtų Būti 12 Vi c.
• Speciali miesto komisija 
vai 'su kainų kilimu, užbaigusi 
darbų, raportavo miesto tary
bai, kad Chicagoje pieno kaina 
yra iškelta perdaug "aukštai.
į A ■ ■ ■■ • .

Palyginus su kainomis kituo
se miestuose, Chicagoj už kvor
tų turėtų būti 12!/2 centų, o ne

ko

Gyvulių Paroda 
Chicagoj Ątsidarys 
Sekanti Mėnesį

Visam pasauly pagarsėjusi 
Chicagos Gyvulių paroda (In
ternational Live Stock Exposi- 
tion) šiemet atsidarys lapkričio 
29 d. ir tęsis iki gruodžio 6 d. 
Kaip irj kitais metais, paroda į- 
vyks Tarptautiniam Amfiteatre, 
netoli skerdyklų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI;

N A U J 1 E NOS E”

Suėmė Už Vogtų 
Daiktų Pirkimą

WCFL 1000 K. Budriko 
radio -programas

Budriko sekmadienio radio 
programas iš WCFL stoties tę
sis visų valandų, nuo 5:30 iki 
6:Š0 P. M. Chicagos laiku. Per 
oro bangaš pasklis pasauliui 
lietuviškos dainos ir muzika. •

Programe dalyvauja Budriko 
orkestras, choras, svečiai solis
tai ir artistų grupė, kuri suvai
dins dramų “Sakalų Šeimyna ’. 
Nė vienas nesigailės pasiklau
sęs tokio oro teatro, kurį trans
liuos Juozo Budriko radio ir 
rakandų krautuvė, 3241 South 
Halsted str. —Pranešėjas.

suėmėNorthsidės policija 
krautuvininkę Frances Kudel- 
ka, 2958 Š. Hoyne avenue, ir 
ieško jos vyro Harry.

Abu yra kaltinami pirkimu 
vogtų daiktų nuo 13-kos-11-16 
metų berniukų, kurie prisipaži
no papildę visą eilę apiplėšimų 
Northsidėje.

Pianistas Hofman
Rytoj Skambins
Fordo Valandoj

• H. Seigan
4622 S. Ashland Avė.

Čia yra didelis pasirinkimas 
vyriškų drabužių.*' Gerų, koky
bės drabužių, kurie verti jiems 
mokamų pinigų.

H. Seigan daro biznį per 30 
metų. Tai yra žinoma, patiki
ma bizniavietė. Turi plačią lie
tuvišką klijentelę, įgytą sąži
ningomis pastangomis. Turi už
tarnautą publikos pasitikėjimą.

Reikalui esant turėkite ome- 
nėje šią bizniavietę, H. Seigan 
krautuvę, 4622 S. Ashland Avė.

Sk.

Diriguos Iturbi.
Rytojaus Fordo radijo valan

doje (stotis: \VBBM; laikas: 9 
v.v.) solistu bus girdimas gar
susis pianistas Josef Hofman. 
Fordo simfonijos orkestrai di
riguos ispanas, irgi pianistas 
Jose Iturbi.

Hofmanas paskambins Finalą 
iš Beethoveno “Imperatoriaus” 
Concerto, Šopeno “Nokturna E 
Fiat Major”, ir “Minutės Val- 
cas D Fiat Major”, Liszto 
“Meilės Sapnas” ir Weberio 
“Perpetuum Mobile.”

Orkestrą patieks Glipkos 
“Russlan ir Ludmille” overturą, 
Interludą ir šokius iš DeFallc 
“La Vida Breve” ir suomių gar
saus Sibeliaus “Suomija”.sus.

JACK SWIFT>
NO CHANCE NOW. THE

L^JaCK'3 plan for 
LOCATING THE 

RALLYING POINT OP 
THE POLARIAN FLEET 

18 DISRUPTED 
WHEN ENEMY < 
8C0UT8HIPS 
3PEEDUPTO ...

HAIL THEIR RQCKET.

THEY’Rfe NOT SUSPICIOUS YET. LETJS TURN 
AND RUN FQR IT WHILE WE HAVE A CHANCE;

THEREITIS! NOW 
WE CAN TRY TO 
SLIP AWAY.




