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MASKVOS GINTIIi

VOKIEČIAI VĖL PRALAUŽĖ SOVIETU 
FRONTĄ TIES VIAZMA, SAKO RUSAI

Vokiečiai giriasi paėmę 670,948 sovietą 
kareivių nelaisvėn, jų tarpe 3 generolai

Raudonoji armija sunaiki
no 6 vokiečių pėstininkų ba
talionus, 104 nacių tankus ir

radijo pranešimais, 
kad sovietų valdžia 
Sibiro kariuomenę 

ginti.

LONDONAS, Anglija, spa
lių 19 d. — Britų spaudos 
agentūros, pasiremdamos Ma
skvos 
tvirtina, 
traukia 
Maskvai

Nežiūrint Į didelius sovietu 
nuostolius, rusai dar turi 2,- 
500,000 kareivių, kuriuos trau
kia Į pavojaus vietas. Iš Toli
mųjų Rytu atvyksta Sibiro ka
riuomenės, kurios daugumo
je susideda iš mongolu.

Vokiečiai skelbia, kad cent
ro zonoje jiems pavyko paim
ti nelaisvėn 3 sovietu armijos 
generolai ir 36 komisarai. 
Briansko zonoje i vokiečių 
rankas pateko ir kitų aukštų 
'sovietu karo viršininkų.

Darbo ministerijos parla
mento sekretorius Hickes pa
reiškė, jog visi turimi apskai
čiavimai rodo, kad kovu me
tu vokiečiai neteko 4,000,000 
kareiviu, bet Hitleriui dar lie
ka. 6,000.000.

MASKVA, Rusija^ sapalų; 19 
d. Paskutinis sovietų pra
nešimas sako, kad vokiečiu 
karo jėgos vėl pajėgė pralauž
ti sovietų frontą ties Viazma.

Briansko srityje eina labai 
smarkios kovos. Rusai neteko 
daug savo kareivių, bet vo
kiečių nuostoliai nemažesni. 
Abiejose pusėse mirtingumas 
labai didelis. Radijas skelbia, 
kad kovos dar tebevyksta ir 
nesimato kurion pusėn jos 
pakryps.

Šalia Briansko vokiečių ka
ro vadovybė norėjo pralaužti 
sovietų frontą vienoje - vieto
je. Rusai užmušė 3000 vokie
čių, kai pastarieji buvo me-

• RERLYNAS, Vokietija, spa
lių 19 d. — Briansko ir Viaz- 
mos sektoriuose vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 670,948 sovietų 
kareivius, skelbia nacių pra
nešimas. Azovo juros pakraš
čiuose vokiečiams 
imti Taganrogą.

Kalinino srityje 
dė kontraatakuoti
bet visos jų pastangos buvo 
bergždžios, ries nepajėgė pra
laužti vokiečių eilių, seklbia 
naciai. i

pavyko pa-

mišai ban-
/vokiečius,.

NAUJAS JAPONU KABINETAS PILDYS 
“AŠIAI” DUOTUS PASIŽADĖJIMUS

Premjeras Tojo dės pastangas baigti karą 
su kiniečiais ir plėsti Įtaką Azijoje

TOKIO, Japonija, spalių 19 
d. — Vakar generolas Eiki 
Tojo baigė sudaryti, naują ja
ponų ministerių kabinetą.

Tojo kabinete pasiliko pen
ki buvusio Konoje kabineto 
nariai. Ministerijų dauguma 
perėjo generolų arba admiro
lų žinion.

Naujas kabinetas pareiškė, 
kad jis ir toliau dės pastan
gas realizuoti japonų užsi
brėžtą politiką Azijoje, nežiū
rint Į didelius neramumus Pa- 
cifike ir Europoje.

NAUJASIS PREM- 
JIERAS

Naujo kabineto 
programa

TOKIO, Japonija, spalių 19 
d. — Naujai sudarytas gene
rolo Tojo kabinetas paskelbė 
šiuos svarbiausius savo užda
vinius:

Dėti pastangas praplėsti ry
tų Azijoje japonų įtaką ir už
megzti ekonominius saitus. 
Panaudoti visas priemones 
Kinijos konfliktui lil^vidųoti 
ir pildyti visas japonų pasira
šytas ir pildyti pasižadėtas 
sutartis.

Kabinetas palaikys draugiš
kus santykius su visomis drau
giškomis valstybėmis.

Italai sušaudė
18 jugoslavų

ROMA, Italija, spalių 19

■
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< 1 aumK-MaUJIEN U Teiephoto
Su Japonijos ministerių kabineto' atsistatydinimu savaime nutruko “taikos 

kalbos” vestos tarp Japonijos ir J. Vį Paveiksle matosi J. V. ambasadorius Jo- 
seph Grew (dešinėj) ir Japonijos užsienio reikalų ministeris admirolas Teijiio 
Toyoda vieno pasitarimo melu.

UŽSIBAIGĖ “TAIKOS KALBOS”
' A • . ‘ . Y--.-.

TĘSIM TAIKOS DERYBAS SU J. A. V., 
TVIRTINA JAPONU MINISTERIS

Wakasagi vakar lankėsi užsienio depąrta- 
mente, matėsi su sekr; HulI irŠ:TVelles

. 1 Koncentracijos sto
vykla užsieniečiams

19 d.—Naujai sudaryta japonų 
vyriausybė vakar pranešė Ame- 
rijos valdžiai, kad ji. pageidau
ja ir toliau tęsti taikos derybas.

Japonų ministeris Wakasagi 
vakar lankėsi užsienio departa
mente ir pranešė paskutines in
strukcijas iš Japonijoj.

Wakasagi pradžioje ilgai kal
bėjosi su Šuninei* Welles, bet 
vėliau matėsi ir su departamen
to sekretorium liuli.

NEW YORK, N. Y., spalių 19 
d.—Amerikos kariuomenės ge
nerolas Irving Phi’lipson, kuris 
komanduoja -.antrąjį! korpusą, 
paskelbė, jog statoma koncen
tracijos stovykla .užsieniečiams 
laikyti.

D

Stovykla bus Long Islande, 
joje tilps 700 asmenų ir bus ge
rai apšildoma.

Karo vadovybė joje galės lai
kyti visus tuos užsieniečius, ku
rie kąro metu, gali būti pavo
jingi Amerikos apsaugai.

Vokiečiai paskandi
no 12 laivų

d.

Pataria panaikinti 
neutralumo *

Įstatymą

Bevin prižada pa
ramą rusams^

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 19 d. — Didelis transpor
tas, kuris plaukė iš Jungtiniu 
Valstybių į Angliją, tapo už
pultas vokiečiu narlaivių ir 
paskandinta 12 laivų, skelbia 
nacių komunikatas.

* Kai liktai laivai 
blokados zoną, jie 
pulti. . ,

Paskandinta -100
laivų, kurie vežė prekes ir du 
karo laivai, kurie lydėjo plau
kiantį transportą.

Įplaukė j 
buvo už

prekybos

Gen. Eiki Tojo, gabusis 
Japonijos militaristas ir ži
nomas už savo simpatijas 
naciams, paskirtas naujuoju 
Japonijos premjeru.

vip kurie prisipažino veikę 
prieš okupacines italų jėgas.

Karo teismas buvo sudary
tas 30-čiai žmonių, bet mirti 
nuteista tiktai 18.

Visi teisiamieji prisipažino 
nelegaliu veikimu, /sabotažo 
aktų organizavimu ir kenki-

_  Dalamtijoje italu karo teis- mu italų pastangoms atstatyti

WASHINGTON, D? C., spalių 
19 d.—Senatorius Glass šian
dien pareiškė, kad jis deda pa
stangas visai panaikinti neutra
lumo įstatymą.

Glass nesitenkina valdžios pa
siūlytomis pataisomis, bet rei
kalauja, kad visas įstatymas bu
tų panaikintas.

Senatorius Pepper pareiškė 
panašias mintis šio Įstatymo at
žvilgiu. Abu minėti senatoriai 
priklauso prie senato užsienio 
reikalų komisijos.

$ f

Laukia Kearny inci 
dento žinių

LONDON, spalių 19 d. —- 
Darbo ministeris ir darbi °čių 
lyderis Emest Bevin patarė 
Anglijos darbininkams sku
biai gaminti ginklus.

Vokiečiai deda pastangas 
sumušti rusus, kad vėliau ga
lėtų pulti Angliją,

Jeigu rusai dės padangas 
gintis nuo nacių, britų darbi
ninkai, kartu su amerlkis- 
Čiais, privalo daboti, kad ru
sai nebūtų sumušti dėl gink
lų/' stokos. Britai privalo teik
ti rusams paramą. 1

Weygand rengiasi 
ginti Afriką

VTCHY, Prancūzija, spaliu 
19 d. — Generolas Wevgand 
informavo prancūzų ministe
rių kabinetą apie jo paruoštą 
planą Afrikai ir visoms pran
cūzų kolonijoms ginti.

Prancūzų kabinetas patvir
tino, Weygando planus ir pasi- 
žadėjon bendradarbiauti su 
juo tiems planams realizuoti

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai pareikalavo vieną milijoną kareivių iš Itali

jos. Hitleris nori pakeisti sovietų fronte kariaujančius vokie
čius. ' /

— Italijoj didelį nerimą sukėlė Hitlerio reikalavimai. Hit
leris ruošiasi okupuoti Italiją, jeigu Mussolini nepasiųs pra
šomų kareivių. . ,

— Iš Padriko uostų išplaukiantieji Amerikos laivai priva
lo gauti laivyno departamento leidimą,

— Nuo spalių 1 dienos suomių kariuomene paėmė nelais
vėn 51,000 sovietų kareivių.

Labai didelis ginklų skaičius pateko suomiams.
— Hopkins informavo Rooseveltą apie pasitarimus Mas

kvoje, nes jis sutiko Harrimaną aerodrome. Harriman šiandien

WASHINGTON, D. C., spalhj 
19 d. —-/Laivyno ir valdžios 
sluoksniuose laukia platesnių 
informacijų apie Kearny torpe- 
davimą.

Kearny kapitonas pranešė, 
jog niekas nesužeistas iš laivu 
įgulos. Platesnio pranešimo per 
radiją nepadarė, nes karo lai

svai, platindami pavojingose zo
nose, negali vartoti radijo. pasimatys su prezidentu. ‘

Kai tiktai Kearny pasiekš —4 Hoover kvietė Amerikos valdžią padėti badaujantiems 
saugų uostą, departamentas ti- Europos Vaikams. Kalbėjo per radiją šiuo reikalu.
kisį gauti platų pranešimą apie ‘ 

1 įvykį.
— Du turkų generolai 

tų frontą:.
Hitlerio pakviesti, inspektavo ry

TIKTAI PUSĘ SVARO DUONOS J DIENĄ
NACIU VALDŽIA SKIRIA LIETUVIAMS

Lietuvoj smarkiai pradėjo plist naminės 
varymas, nes vokiečiai draudžio degtinę

DR. PRANAS ANCEVIČIUS

RADIOGRAMA. .BERLYNAS, Vokietija, spalių 19 d. — 
Kaune ir Vilniuje pradėjo eiti vokiečių dienraščiai Kauener ir 
Vilnaer Zeitung. Juodu leidžia Hildebrand leidykla, redaguoja 
buvęs Memeler Dampfoot redaktorius Martynas Kakies.

Komisaras von Renteln savo linkėjimuose tiedviem dien
raščiams pareiškė, kad jų uždavinys yra skleisti ir populiarinti 
revoliucinės nacional-socializmo idėjas naujuose plotuose, ku
rie fiurerio dėka įtraukti didžiulin istorijos procesan kuriant 
Naująją Europą.

Pirmo numerio vedamajam Kakies griežtai pasisako prieš 
buvusią Smetonos politiką, kuri, jo teigimu, linkčiojo Maskvai 
ir spekuliavo Londonu prieš reichą, tuo budu užtraukdama Lie
tuvai bolševizmo vergovę.

Tas faktas, rašo Kakies, kad lietuvių tauta yra vokiečių 
pastangomis iš’aisvinta iš bolševikų vergijos duoda vokiečiams 
/teisę vesti Lietuvą Į Naująją Europą.

Lietuviams varžo apsigyventi Kaune
Kaune išėjo Antsblatt dės Generalkomisars. Jame paskelb

ti generalinio ir sričių komisaru potvarkiai vokiečių ir lietuvių 
kalbomis. Ateityje visi potvarkiai bus skelbiami tiktai jame.

Kauno srities ir miesto komisaras išleido Įsakymą griež
tai draudžiantį Kaune ir jo apylinkėse apsigyventi tiems, ku
rie ten neturėjo pastovios gyvenimo vietos 1911 metų birželio 
22 dieną. Tatai netaikoma reicho piliečiams.

Komisarai paskelbė apskričių miestus
Apskričių centrais paskelbti šie - miestai: Alytus, Biržai, 

Kaunas, Kėdainiai, Kretinga, Mariampolė, Mažeikiai, Panevėžys, 
Raseiniai, Rokiškis, Seųiiai, šakiai, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, 
Trakai; Vilnius, Vilkaviškis, Ukmergė ir Žarasai.

f Šimkaus vadovaujama Lietuviu Filharmonija Vilniuje pra
dėjo žiemos sčzoną, taip pat ir Vilniaus lietuviu teatras.

Kauener Zeitung žiniomis spalių mėnesį Vilniuje maisto 
kortelių išduota 162,456 asmenims.

Vokiečiai lietuvius marina badu
«

Lietuvoje vienam asmeniui nustatyta tokia maisto norma 
savaitėje:

50 gramų cukraus, 100 gramų sviesto, 50 gramu taukų, 30 
gramų druskos, 200 gr. mėsos, 300 gr. kruopų ir 400 gr. miltų.

Kiekvienas asmuo gaus tiktai 280 gramų duonos dienai. 
Be to, vaikams iki 6 metų amžiaus !4 litro pieno dienai, suau
gusiems 14 litro degtinės mėnesiui.

Paskutiniu metu ėmė plisti naminės varymas Vilniaus kra
šte. Jau sugauta 130 naminės bravorų.

Provincijos administracija grynai lietuvių, o didesniuose 
miestuose yra vienas antras vokiečių valdininkas.

Lietuvos bažnyčiose du kartu savaitėje vyksta pamaldos 
už bolševikų išgabentus tautiečius. Man tuo tarpu nepavyko 
nuvykti Lietuvon.

Sovietų agentai val
džios Įstaigose ’ -

WASHINGTON, D. C., spa
lių 19 d. — Martin Dies vakar 
įteikė valstybės gynėjui Biddle 
sąrašą sovietų valdžiai simpa
tizuojančių žmonių, kurie tar
nauja valdžios Įstaigose Wa- 
shingtone.

Dies sąraše išvardinta 1,124 
asmenys ir nurodyta kur jie 
tarnauja.

Penki Maskvos simpatiząn- 
tai užima aukštas vietas, nes 
į metus gauna 10,000 dolerių 
algos. Daugiausia jų randasi 
agrariniame departamente.

PEŠAVAR, Indija, spalių 
19 d. — Iš Kabulo pranešama, 
kad Afganistano valdžia nu
tarė išsiųsti visus nacių agen
tus.

Manoma, kad šis nutarimas 
padarytas spaudžiant britų ir 
sovietų diplomatams. Britai 
žinojo , kad daugelis nacių 
agentų iš Irano ir Irako* per
sikėlė Į Afganistaną.

Valdžia nutarė 
sus Vokietijos ir

išsiųsti
Italijos

vi-
pi-

Hillman, Green liu
dys senate

WASHING1>)N, D. C., spalių 
19 d.-Senato apsaugos komisi
ja trečiadieniui pakvietė Sidney

wis liudyti apie darbininkų po
litiką apsaugos darbuose.

Senatas nori gauti tikslių in
formacijų apie darbininkų or
ganizacijas ir dėti pastangas iš
vengti nenormalumų, jeigu jie 
paaiškės.

I

ORAS
Debesuotas, vakare lis.
Saulė teka — 7:07; leidžiasi 

— 6:03.

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

okįsugriauta kraštomai nuteisė mirti 18 jugosla-
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The World at a . Glance
THE UflffEp SUTES ARMY AĘl ffCES
' From on4 airplane- and a: hand- 
ful of f'.dar^deyiJf’l in 1909, to the 
second largest arm of the United 
States Army in 1941 is the record 
of the Army Air. Fo^ceą,’ Today 
the Air Forces arę surpassed m 
size only by the oldęst .fighting 
force in history, thę Infantry.

On August 2, 1909, an airplane 
vvas purchesed. Ta , tend thfsę un- 
gainly contraption of vvood and 
eloth, the Aviation Section of thę 
Signal Cor.ps. yvas formed, ,By Jųty, 
1914, this branch of the Signal 
Corps had become so popular. lthitt 
it vvas composed of 16 offięers apc| 
77 enlisted men.

At the elose of thd World War, 
the . Air Service, as it, , vvaą fhęn 
called, had expanded to 18f0pfi 
officers, and 135,000 enlisted mėn 
and sęveral thousand airplanes 
most of vvhich vvere designed 
around British; and French modėls. 
These impressiye figures rapidly 
decreased vvith the demobilization 
of the A. E. F. to less than a, thęu- 
sand officers and a fevv thoušahd 
enlisted men. This small number 
of męn spent thę next 20 yeąrą in. 
research and devele.pment of all 
types of aeronautical scraft and 
equipment. The results of th’ėir 
excellent efforts are apparent/ to
day. ,

In 1938 approximately 2,000 of
ficers and less than 50,000 ■ ęnlisted 
men undertook the present expan- 
^ion program 
Forces. Thi? 
forvvard. The 
mendous task
coming a.ppar^it . as*- revealed in 
the attached chart of the organi
zation of the Army Air Foręęs.

The aviation componenf ‘ .of the 
United States Army is the Army 
Air Forces. The Army Air Forces 
is composed of tvvo. branches,'.thę 
Combat Command and the Air 
Corps. Each has different < fune
tions and different responsibilities. 
vvhich are to be. ouUin£d.. •

AIR FORCES COMBAT
■ COMMAND t 

t • , ». >

Air Forces Combat Com-
(formerly GHQ. Air Force.) 
striking arm of the United 
air power. Except for those

of the .Army< Ąir 
work is st|H. goįng 
outlines of this ;tr4e- 

are, however, be-

The 
mand 
is the 
States
units assigned or attąphed to tąs^ 
forces, overseas garrisons, or other 
commanders, įt has control, of ąll 
Army aerial operations.

The basic organization for Conti
nental defense is centered iri the 
four Air Forpes, vvhięh make up 
the Air Forcęs Combąt, Command, 
The present, four Air Forces arę. 
comparable to the original foųr 
Air Districts in their territorial 
boundaries. The headquarters of 
each Air Force is the samę ,ąs it 
vvas in distriet prgąnizatięn. The 
follovving is the present , organiza
tion: • 1

Old Organization
Northeast' Air“ DisHict" 
Northvvest Air Distriet 
Sputheast Air Distriet 
Southvvest Air Distriet

New
Ist
2nd
3rd
4th

Air
Air
Air
Air

Organization
Force “ ' * •'
Force
Foppę 
Force.

Headquartors
Field, • L. I., N. Y.Mitchel

Geiger Fieldf Spokane, Wash. 
MacDill Field, Tampa, Fla. ', 
March Field, Riverside, Cal. 
Each of these decentralized field 

armies of the ąir has many opera- 
ting bases within ėach Air Force 
area. With the speed, • and. the 
rąnge of the modern Army. .vvąr
planes, each Force is in a positipn 
to support the other within a few 
hours,....... u . . . .. .. u.;

Each Air Force consists of three 
major elemente, the / Intercfeptor 
Command, the Bombardmeptppm- 
mand, and the Support Commąnd.

The Intereeptor Commarid iš a 
tactical unit designed to Ihtercept 
and fight enemy bombing ..and 
ffghter airplanes. In addition tfc 
intereeptor • planes ; an interceptof 
command has service troops, ap 
aireraft vvarnįng, cop^pany, ,xęi.. me^ 
dical detąchmeflt, ą^ opera ting 
perspnnel. i t; . > , > .

The Bombardment Command wilį 
be the baėkboąe čff the’ 'AjĮr‘.*forceį 
charged with .. deštrdying hostilę 
cbjectives. Details of> organkdtioh 
are not yet available f oi4- ,pd|>licV 
ation. '■ ‘ . "r

•The Support Corpmands of eaęh 
of>’fhė.įfoijjį,xĄl^ Fpiįfies ,havę beėn 
crėated to provide effective and 
elose support tę the Army’š grdund 
units. Tjhę .|s|,, 2qd,-^rd, and Ąth 
^upport z Corpmands vvill operate 
yyith, the '.ląt, , 2nd» 3rd, and. 4th 
Field Armies reąpectively. In adJ 
dition }.o the four Č.ęmmands just 
mentioųed a 5th Support Comman^, 
AVhijph is diV.ectly ijnder the Aįr, 
Forcęs Combat Command operates 
■yrith the Ąrmored Fprcę. The' sūp- 
port commands include observation 
aViation (both. lighter and heavier- 
thąn-aįr), light .bombers, dive 
bombers, aerial photographic units* 
gliders, .and..air tran&port for para- 
chute topps ppd pir.;lpnding troppš. 
Thiav unifiedr.grouping, vp<f ayiatipn 
elemente pas been done to: insure' 
direct 'support of ground units and 
the succješš of their- missions.

Thė Air Corps. 
f-U ri . j: ' 'j Or-'-

The Air Corps is the other major, 
componęnt pf.the Anpy Ąįr Forces.i 
Prpcurefnęnt of personnel, mater- 
iel, and the operation of the ėHtire 
training program for the Air Forčeą 
is the .ręspongibility , of . the; • . Airį 
Corps.
/ The Materiel Division is the Ąir> 
Corps’ i^surance , that , its aircrąft 
and equipment are the best men 
can produce at the existing devel^ 
opmehtal stagę. it is the organiza- 
tion that searches out Solutions to 
aViation’s Uhsolved plractical prob-i 
lęms. and thefc sęes- that, the Air/ 
Forces benefit. by these disępverięs 
/yithout delay. ., ' ;:. r,-: ' ' į

Genesis of today’s Materiel Div-. 
isipn, y/as .the, ^yarr -De.partmęnt’s 
decision in 1917 to sėt up, an en-į 
gineering laboratory at McCook, 
Field, - Daytony Ohip. The vaįua.blej 
vvork; pęrformed b.y this division, 
received ręcognition in J926, whten, 
a peęmaheht’ home vvas established, 
at Vi^ight Field, Dayton. The <org-| 
anizątipn,-*in«‘additipn to itsi engin- 
ęefing and resęarcfa. activities, al^p 
ręceived the funetions ofj.supply,: 
proedfemerit, and m'airitėnahcė ~ of 
all Ąrmy- aireraft and eqūipment. ’

■ During its tvventy, ?years’/ exist- 
enęe thė- Materiel Divisipn-has-.-fjg- 
uerd—direetly or indireetly — in 
eyęry . important, ai^ėpaft develop-, 
rhėnt, commercial or military. To. 

.aęcom.plish the .tręrpehdpus > task, 
sėt before it required asfųtęness Jn, 
the handling of finances'dufing thq 
lęan years, when the public thought 
of. possible vvar wast.,thfi farthest 
from Įrpncį, to assuj/ę. that the Air;! 
Fofces vvduld ,not be fpupd . vvant- 
ing if and when the emergency 
appeared.’ , >

: , The’■ thoroughness vvith vvhich 
,this ,was donę is. evident in/the) 
vvąrplanes of . the Un/tęd. 3tafes to- 
day. It is &lso. evident in many 
other produets, one of these being 
sillv Farsighted ’officers visioned; 
the, possi|>ility ,of sųęft a shortageį 
and developed succęssfuĮ apd-.-e^f-j 
icient substitutes. • i% The importance of the great Air 
Corps ląboratory at y/right Field1 
cannęt k|e oyer-emphasized. Arduhd 
the results of. itfi ' effor.ts revolves 
the entjre program for Air Forces 
expansion. Had it not been for the 
męn.at.^Vright Field the Air Forces- 
would be in pracfipally the sdm'e 
positidn as the Air, Corps in 1CĮ17 
vvith rėspect. t,o ęquipmęnt. , - j

The ekpansion at Wright Field. 
is going forvvard. One of its mbstj 
recęnt acquisitions is the develc.p- 
ment of the vvorld’s largest high 
speed vyind- tunnęl .to tęst not only 
the airplanes ,of today būt thpse pfį 
tOmorrovv. " ’ i

Also at Wright Field is thė head^ 
qpąrtėrs, of-the. Maintenance Com-, 
mąpdx;,.whichi has/-CQntrol of the 
ęjevpp Air Corps. Deppts and the 
Transport Service* ther latfer . beipg 
thė* largest materiel transpor.t Serv
ice in the vvdrld. 1

The Training - and
Divisipn h^pdlęs all r mattėrS ,'pbrt- 
ajnjng . to trąiping ,of ayiatipn ,caęi- 
etš and ęnlisted ,męn. Training of 
aViation cadete (vvtpcl'/term inetudep 
pilots* bombarrdieršį and naviga’ttors)' 
is done by the Air Coros at its. three 
training ceąters,’; the Southėast 
Training ę^ątęr, the ; Gulf,^ Qoąst 
Trainipg Cėnter, and < thę Vįfę^t 
Coast Training Cęntęr. Headquąters 
of .these tlrfeė training cęntefs are 
at Majęjvell Field; Alkbamaį Ran'd- 
olph Fleitą jTexas, y/apd 1 Moffett 
Field, .ęalifonja,, ręspectjvely;. Also 
be’ing tpąinįd are enliąted pjlots, .

' The three' training centers under

< f __ į________
A New Book by Louis Adamic
By ' virtue of ffięir cdm^>osite In

ternational backgrbund/i the-. Amer
ican J people haye it ■■ vvithin • their 
povver to break Hitler in a short 
time. They can end’ the vvar and 
initiate a new era in the U. S.; 
m Ęurppę, iti the vvprld, They can 
do this if they decide upon an 
essentjally simpįe action requiring 
bųt ą. fevv monthą.r to put into 
opęration and . ęosting only a frači 
tiėn of the ; 51 billion dpŲars novv. 
lėid put for “Defense?’ and “Lend- 
Deąse’’.. / -;r.< ■ ■.. • -/<•.-

‘ This is the point of an idea 
^vvhich oęcur(ed to Louis Adamię 
iri! ‘July in connėction //vvith his 
“Plyinouth Rock and • EI lis Įsi and” 
projeet, fąmilįąr to thpse receivJ 
•'jrig! - t)}is . annpyncement The idea 
ėąused him to ’drop ėverything and 
vv’tite 1 almpst dąy. and night for 
thrėe vyeeks, till he produced this 
300-page book of štartling inform- 
atiori and conclusions ąbout Euro- 
pei.and America ./. . and also 
•spme of his • best vvriting.

When Mr. Adamic dęliyered the 
script to his publishers, Karpe? 
and. Brothers, pn 1 August 18th, he 
šąįd, “I hope you can control your

Dr. E. G. Punkay
“Declare War Novv’’.

>'i /;h'
Declare war on riitler now—that 

is the/bolęf knd sensible thing for 
thep.United States to do. While 
most of us Americans vvant peace 
and not vvar, most of us now real- 
ize- that we mušt fight pazi Ger
many ;in full vvar. Wę are, in fact, 
fighting) Hitler now both vvith bul-. 
lets and dollars, and he is fnaking 
was on us. More than a month ago 
a nazi submarine tried to torpedo 
pur vvąrship Greer this side of Ice- 
Idndpand jus recently another Ger- 
m&n Urboat- did actually torpedo 
our destroyer Kearny ?some 300 
miles southvvest of Iceland. We 
have, morępver, appropriated $49,- 
256,090,000 for defense and for aid 
tp the nations resjsting Hitler. 
Why? All becau.se of the nazime’n- 
ace to us. . ;.

At present our relations vvith 
nazi Germany are cOnfused. We 
are; fighting that nation’s submaf- 
ines ‘and airplanes when thėy ap- 
pear in out “defense vvaters”, and 
We are -giving and lending war 
mateliais to the opponents of Crer- 
inariy.''Yet wė are not legaliu* at 
war against her. We have said re-, 
peatedly,,both with words and with

for the ęirst chanceand. WU1 vvatch 
to desert him. 

' iThesfej then, 
reSUlte that i vvill come from our 
immediatė declaration pf / vvar 
against nazi Germany: the full ūse 
of. our ready. and ppvverful navy; 
the avvakening of our people to 
the graveness of our danger, and 
hencę much/ fasten produetion of 
the /mateliais of vvar; for us and 
our allies; and finally the great 
encouragement, the quickening of, 
thė spirit of freedom all over the 
vvorld of those who are against the 
naši monster, wheather. they are 
living m nations at present free, 
vvheather they are suffering under 
thė bludgeons and revolvers of 
Hitler’s ’ sadistic Gestapo, - or wlie
tine r they , are, likę Soviet Russia 
and the British Commonvvealth of 
Nations, ėfctūally ’in arms against 
nazi Germany.- i . .i;- •

are the important

IEMPLOY® K A
• :: FACTORY : ' :

syspicions'about my. sanity till you money, that the nazis mušt be de-
hayė read it.<- It instantly struck feated- and>. Hitlerism mušt be de-

If you work in a small factory, fence work 
facing possible šhutdd^vn due to 
shortage' of moteriais, and bclieve 
it possible for the plant to engage 
in defense produetion, cli.p out this 
story and hand it to your foi^eman.

Its purpose is to help national 
defense, keep the wheels of indus- 
tfy turning and profect the job of 
everypne in, this community. It 
is a city-wide movement in which 
fhe Chicago Industrial Commi.ttee, 
'for Defense Produetion recently sėt 
up by. Mayor Edward Kelly is 
ęoop.erating. ■ / ( ' ’ ;. y

“Def. Productloi^
i (>l».-"'<*• J’ V j
Hęre are the fącSs? .
Under ąuspiceš of the Office of 

Produetion Management (OPM) a 
Defence Produetion Clinic to aid 
“small industry” is being .planned 
to take p.alce at the Stevens, Hotel, 
October 22/23 and 24. Actual parts 
from tanks, machine guns, thermite 
bombs-, . airplanes, : as well as other 
it$m$ reųuired .by our defense for- 
ces,. wi|l bę exibited,. It is expecte.d 
that parts of thę. fafnous Nordeh 
bomb' šight dre tb be included.

Important!! — Only those fact- 
j orieę yzhi.ch have registered their. 
equipment with the Division of 
Contr.ačt Distribution, 5th Floor, 
Federal Reserve Bank; Building 
wjll. attend. The main purpose of 
the. “clipic” is to .put subrcontrac- 
tors eąu.ipped to handle .defense 
work iri touch vvith prime contract
ors. ’ ‘ ‘

Member of the Ordnance, Chem
ical Wąrfarę, Medięal. and Signal 
,corrps.y.representatives of the Office 
of Produetion Management, prime 
contractors seeking sub-?bntractors, 
and others who are ąualified to 
aid. the small manufacturer fit. his 
plaut to defense,, produetion;. vviįl 
bę on hand to ansvver questions, 
and offer suggestions to rupkę pos
sible the conversion of‘ a small 
plant to defense produetion.

“Fooling”.
According to' Mr. Thomas S. Mc- 

Ewan, distriet mapagęr of the Div- 
įsjon of Contract Distribution of 
the OPM, groups of small man-1 
ūfacturers in various communities 
of Chicago are begining to sėt up 
“pooįihg” arrangements’/for, distrib
ution of sub-contracts in bidding 
on Government defense^ vvork?

. “This. ‘clinic/ said Mr- /MąEvvan, 
“is ,one of the most important stė^s 
the division is taking to sprėad dė-

and accelęrate pro- 
dūction all- along tire line. We are 
anxious to be ąs Helpful as poss- 
ibld to the small atrtahufacturer who 
is seeking defense,, contracts. At 
the šame time the pripre contractors 
under pressure to speed up pro
duetion of items Vitally needec 
for dp^ense are ! eagėr -.to gėt .'ini 
touch with planthovVners who . can 
adapt their, eąuipment .and personnel 
to the job.” : / -

Distinguished ‘ ‘visitors will in- 
clude Goverrior D^ight H. Green, 
Mayor Ed.war.d J/iiKeHy, and. Floyd 
^-.pdĮjųm^^neryly..ftippoįuted. dW.ct- 
qv $f the Divisięn. of Contract Dis- 
tribution. Govornor Grc'en ' ’arid 
Mayor Kellywi'l(l’: >> welcdme the 
manufacturerš at >10:00 A. -M. th,e. 
opening day October 22. Mr. Odlum 
who is in Chicago to address the 
American Muriicipal A'ssociation 
meeting at the. StėVens Hotel, willj 
address the “clinic” at 11:00 A. M. 
Thursday. . , .

a

Operations
-//;:!■ .u/rr?TU'.-- ! -- -v /' za - the 30,000 pilot program supervvė 
,the activities of 41 civilian Schools 
giving 10 vveeks of elementary train 
ing; 15 military flying. .s.chpols and 
3 civilian schools giving basic .train-, 
ing; and 21 advanęed, military flight 
training schOOls,' 7 ' Of vvhičh are 
single-engine flying schools and 14 
multi-ehgine training schools. In (ad< 
ditįon ?tp thesė sęhooĮs -.-thęrėj a^e 
S.^lę^ible g.ųnnefy miii,tary schools, 
1 ėlvil navigation scool, and 3 fe- 
placement training centers (pilot, 
bomhhrdier, and navigatdr). Thėre 
are 3 navigator.jsphęplą; and; 6 bpmb-.- 
a^diep. schools,, ,

(To be čdntinued next issue)

Free Evening 
Cėurseš In Defense 
fehop Work "

Free1 evening courses in machine 
shap vvork vvill be opened to hren 
novv employed during the day, 
vvho vvishkto train 'lot skilled and 
semiskilled jobs. in defensė Indus
tries- during the..fall, -the State 
Labor Department 
ceritly.

The training vvill 
hours a night for 
vveek,
classes vvill start have 
been decided.

Men, 18 to 35, United 
citizens, vvith at least tvvo
high school education, are eligible 
for the training. • -hr

Persons ,inter.ested may call the 
Illinois State Employment Service, 
Defense Training Unit, Randolph 
0624.

thęm as being of šuęh extraordi- stroyęd gefor.e we ourselves and 
‘nary and farreaching importance our way of life can be safe in the 
•thąt,'although not. on their regular Į vvorld. Yet-vve have been too con- 
Fall List/thh book is bėing rushed fused, tOo non-rrealistic, 

evęn top covvardly to 
vvholeheartedly ..at Hitler 
nazi crimmalš. While wę call - .them 
criminals and pijatės, yet vve make 
būt -half-hėarted efforts to rid the 
vyorld. cf * šuch beasts and reptilės.

, Let us bė Clear-headea rind štout- 
, hearted. Let us do our part' in de- 

the autumn... būt iti definęly ought stroying the mad-dogs of nazidom, 
;to be- read/.by as jnany people as and not expect tjie British and the 
possible, as ,soon as -possible. It. Russians to do the fighting. and 

the dying for us. d . ’
A declaration. of vvar against nazi 

Germany novv, not next \veek, not. 
next month, not next year, BŪT. 
NOW, Vvill do much to destrpy Hit-, 
lerism, even if v#e d'o not sėnd any 
soldięrs to .fight on European, soli.

First, a declaration of war;against; 
Hitler vvill enable us to ūse 
navy fully, vvherever it vvill do 
most tp defeat/the nazjs. Since 
nriyy js probabl^ the strongest 
most up-tp-.datę in. thę ; world^ 
full ūse . of. that tremendous , Vveap- 
on against nazi Germany vvill be of 
great importance. With our navy 
going “a)l . out’’. against the nazis,- 
vve and the British can soon svveep, 
the nazis from1 the Atlantic, and 
also drive them and their Italian 
and French henchmen out of the 
Mediteranean. Doing this vvill be 
a heavy blovv at Hitler.

Again, until vve do declare vvar 
on nazi Germany, we shall not be 
able to get. dovvn, to real buainess 
in/produeing ’the- arms of vvar., for 
oursely.eą and 'our allies. -People 
just , refuse .<to /.take, the situation- 
seyipusly.. They >say, ;with some 
shouj-.pLreasony “Why, vve can’t be 
in- such> great ųanger. from .Hitler, 
bęcause; vve haven’'t even/declared 
vvar against hiin/ We štili do bosi
nes s vv;ith. hitu.” Conseąuently,: go- 
ing< along rnųch' as .they didi before 
the nazi morister began to dėstroy 
nations.. and even o^r ciyilization, 
oųi? people Tely upėn the ’ i British. 
and Russians'jto dėfeat Hitler; Gun 
pęoplp follow in . the easy way of 
“life as usual.” Buf if we declared 
vvįar. on Germany; -.then -ouf-'/pęoplei 
vyould j wąke/;Up^ Realizįng <ihe 
graveness of. thę,.dangei*/ they, vvill; 
buckle. dow,n ąnd/’reąlly. turn outi 
vvar. materiąls -/ for ourselves. and. 
our. allies. .S■; į

, /Oun declarąįį/n of vvar against 
Germany 1«'lįkewise- . giva/ irę*:

nfendorią, encoųragemęnt tq> - Britą in, 
Russia, and China; and it vvill also, 
sti? more deeplypthe spirit of >free/ 
dom in the riazi-conquered coun- 
tries. For they then vvill see • 'that 
vye/the richęst and one .of the most) 
povyerful nations in the world, are; 
committed t<5 the" defeat of Nązį 
Germany and to the idėstruction ofį 
Hitlerism. Hencę, all the antienazi 
Ttorces of thė vvdrld vvill take heart^ 
-and vvill fight/all: the harder. .’i* ' 
’. Likevvisę, >|he vyeak-'Sistėrs of the 
’Axis-—Italy, Japan, and especially 
.Roumahia and/Hungary, vvill rfeal-> 
.iže that nazi ,Germany is bound to. 
Toe vvhipped. Herice, these fair-vvėa/ 
ther friends of "Hitler vvill. labor. 
only hąlf-heartedly in his behalf,. 
f’;/.'.. »<:' r.:. '• " !

through the press at top speed/ 
This is- very jrregular publishing 
procedure; būt.time į$ of thle es- 
sęnęę,.' and cppies will be in booPs 
Stores early

Since it is 
lication, the 
many public

in October.
not a.scheduled pub- 
book will not be in 
libraries till later in

iperhaps 
leyel off 

and his
Thė hours

announced re-

be given three 
'f i ve: nights a 
at which -:the 
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States 
years of

lowe-en On Chi. Tonr 
Sėhediile ^ėxSt’ Week
Also Plan Visit to T. B. Sanltorium

“Hallovve’en in the Melting 'I?ot” 
to see a .parade and a bonfire vvill 

Freę 
Frir 
šev- 
been 
areą

possible, as ,soon as possible. 
iturns on a light in a darkening 
world.

* As a piece of writing, Two-Way 
Passage ,will(Jj.give ,you a . gr.eėt 
“lift’\ It reads likę a 'novel; it ią 
a ’.tremėndouš. s’toi^! tn parts it isj 
at ’onte poetry and- penetrating 
fairy-tale pn the verge of becom- 
ing, reality. It is no mere bok.

,It is an IDEA sonunipūe,- so 
paęked. w.ith ingight into the eur-, 
rent American ęonfusion relativė 
to the war and the fUture of. the- 
U. S.r the “bld country” and the: 
worldj that it is jmpossible to de-į 
scribe briefly. Also, lest -it’ be mis-, 
understood, Mr. 'Adamic is e.pposed 
to having it-tstated except in- the( 
fully developed. form it assunred 
in his script. He refused an offerj 
from; onę - of the largest magazi-- 
nes in America. which, hayipg 
he^rd a rupror of .it, wanted to 
publish extehsive excerpts.

The idea . iš- so logical, so new 
and bold that, in a world half mad 
or^ afraid and half apathętic,. it wilb 
probąhly sem fantastic for a> mo- 
mei|t; as fantastic . as .was, Mr. Ada- 
mic’s suggest-ion • early in 1938 (in 
the lašt chapter of/’My America) 
that the U.' S. appropriate imme- 
diately, that is in ’38, forty billion 
dollars to prepare itself against 
the; f‘next).4var.?. • • '> ' <•

Tvvęyiyay Passagc is much more 
than a book. It is apt to becpme 
an EVENT ■ on publication date. 
The American people ęan turn the 
idea it contąins into history. 
Whether they will or not is aną- 
ther matter. Certaįn it is that our 
futurė depends on the emergence 
of an idea bigger and 
Hitler’s. Mr. Adamic 
ąn idea. He says it is 
larly ^ his. Pieces of 
over ’ the country. 
happened to converge in his head. 
And, employing a unique literary 
form, he outlines a eonerete pro
cedure to put the idea into opera- 
tion

The idea wįll appeal atike to 
sincere 
ventionists” 
shpws, are būt two sides - of/- the 
šame coin/ He resolves the issue 
between them.—old-štock Amėr-
ican and. latesįf refugef to Gentiles 
apd Jews;; to Gėrman and' ’ltalian, 
Americans; to Polish, Czecfr, Yugp- 
ąlpy, Lithuaniąn, Puteli, , Hunga- 
rian, Rumaniah, Ukrainian, Fin-; 
•nišh-, Norwegian, S^vedish, Arme-: 
-njan, Japanese/Danish ■ and Frenėh; 
Americans. 1 ~ ‘ i

Mr. Ądamic’s idea, if carried 
out, will dissolve the . present sbarpi 
antagonisms between pepplę .W1yo; 
isfem from' thė Ateis counfriės and;

vvho dėrive; from the Hitler-:

our 
the 
our 
and 
the

StlARPS AND FLATS 
hl I ......... ........... .....

Well, one vvedding Is ovęr. What 
a lovėly wedding it vvas, and vvhat 
a pretly bride! We can’t Say the 
groom' didn’t do very w.ell for him- 
»elf, too. Congratulations Mr. 
Mrs Avelis and our sincerest 
v/ishes 
to you.

for yėur .hapiness go

•-----x-----
vveek it is Vyt’s and

and 
best 
out

Lill-Next
.ian’s turn. We are all vvaiting to 
celebrate. .

be onė. of• this vveek’s, W.P.A. 
'Chicago Tours, to bė hėld on 
day evening. This vvill be the 
enth year that a tour has 
he.ld, at Hallovye’en ;th'ru the
arqund Hųll House to > sęę. chįldr 
ren’s festivities. in. Chicago’s most 
colorful foreign community. Tpųrs 
for the vveek are: ’

/Tuesday, October 28: “Migratory 
Workers”.:. Tour-■; the largest center 
of migratory vyorkers in- the vvest. 
See the Desplainęš Street Policę 
Station and missions for homeless 
mėn. Meet at 8. p. m. at- 120 N. Des- 
-plaines St. . - t \
Į VVednesday, October 29: “Munic- 
ipaT Tuberculosis Sanitorium”. 
Tour a vast medical center famous 
for'1. its vvork vvith tubercular ’ pa- 

’tiens. Meet at 2:30 p.m. at 5601 N. 
Pulaski*Rd. ..... ........

Thursday, October 30: “Northern 
Illinois ; Collegė < of OptoYnetry”. 
Tour an Gptpmętry College /having 
the largest pūrely refractive eye 
clinic in thę vvorld. Meet at 2:30 
.p.m. at 824 E. 42nd PI? 1

Friday, ; October / 31: “Cook Coun- 
ty Hospital”. Inspect the ląrgęst. 
publję - hospital: inthe vvorld,. 2:30, 
p. m. (Ręsevatiops necessary. Cąjli 
Monroe 9674, ‘ 9 'to4 3 :30.) ’; < 1 ’

Friday, October 31: “Hallovve’n 
in’- the Melting Rot”. Hėar -about| 
Hallo.vve’en: pranks of formęr dayfe 
in the Nęar Węst(Sidę Melting Pot.- 
Se a children’s, procesąįon,. , and, 
gather around.; a commimity bori? 
fįrę, Meėį . at 8 p.m,/ at’ ’1-145 W. 
Vernpn. Pairk-BĮ. (700 šputh.)

J^ovember 1,;..“An Af- 
terridoh 'ip Ąusfin’’’ Explpre Chi- 
cago’s vvesterrimdst- coriiriiunity. Vi/ 
šit/the be^ritiful■■ Atistlh’’ Tovyn iHall. 
Męet-at/2.:3Q,p.m. ąt 561^Racę t ..
.UiL.touranfQrmation> caU. MON>g ^duce tt) irrelevanc/^ent calbYor naifonaf unity.

better ’than 
offęrs sUch 
not particu- 
it exist all

They merely

“isplationiste’Z.. and “inter-
who, as Mr. Adamic

i/-.oĮo/n-J1 ! /'•* 
ąųestion of our going“ into a “shot- 
irig wąr”, aloqg/with the pres.ent

roe 9674.)

> *■ ------------x------------

Mr. and .Mrs. Frank Parker are 
proud parents of a baby boy. Con- 
gratulatjpns! Now your troubles will 
really begin. ’Don’t forget to teach 
him to sing, we need men. so badly. 
(Does this give any of you real 
old- malė chorus-members a hint?) 

‘ . I ‘ . ----- X-----
Joey Stankus štili has a fe\v 

weeks’ grace - before he becomes 
a member.of Uncle Sam’s. army. 
What has happened to Kraučiunas 
and Sergeda; Joey ? We hold you 
responsible.’ ■ • '

'i ..K- ■ ---- X----
Oct. 26th is the date of our cho

rus’ first appearance this season. 
Need we impress you with how 
important it is, -that this appearance 
be of our vėry 
rehearsal for a 
gam. Let’s *have 
We are singing
organization the Simano Daukanto 
Draugija in the- Lithuaniah Audit- 

;orium on Sunday Oct. 26.
——-x-----

On Nov. 2 Frank Jakavičius, 
Bruno Brooks, Victoria Deveikis, 
•Sally Aleks and Severai other Fir- 
•rtjynites are helping the’.Men’s Cho
rus- present “Pjrmas iDektindaris”. 
Some produetion! If you are a lit- 
tle inclined towards too much im- 
^bibing,. this play carries a moral 
•which may help. Very Fine cnt-1 
ęrtainment, don’t miss it.: Nov. 2, 
Lithuanian Auditorium.
.. , -rr---X----

best? Friday finai 
rather • large pro- 

a 100% attendance. 
for'that grand old

Tickets for Carmen are novv rea- 
dy, šo let’s get to vvork on them. 
The Eighth Street Theatre seats 
1200 people. That’s a lot of seats 
to fili.. Bęsides, everyone is waiting 
to hear Carmen again. You havc 
only to offer,. them tiekėte. CAR
MEN—iNov; 30th. Important re- 
hearsal Friday,
/ With amiod befuddled. vvith too 
many shpvv^rs and weddings, - sign- 
ing off . Ima Siuger

becau.se
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I Ką Žmonės Mano
!NAUJIENOS, Chicago, 'Iii.

JAPONAI KINIJOJE

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS SUVAŽIAVI
MAI SENIAU IR DABAR

Pilnai teisingas posakis, kad 
keičiasi laikai, keičiasi ir žmo
nių darbai, šis posakis iki pas
kutinio detalio atitinka SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
mų palyginimui: kokie jie bu
vo seniau ir kokie jie yra šian
dien. ♦

Seniau, kuomet Susivieniji 
mui iždininkavo velionis T. 
Paukštis ir Pildomojoj Taryboj 
buvo velioniai Dr. Klimas, As- 
tramskas, Danielius, Varašius, 
Raginskas ir kiti, kurie dar ir 
šiandien tebegyvena ir veikia 
Susivienijime, Pildomosios Ta
rybos suvažiavimuose svarbiau
siais reikalais būdavo išspren
dimas pasitaikiusių netikslumų 
pomirtinių ir ligoje pašalpų iš
mokėjimuose. ,Anais laikais ne
buvo jokio galvosūkio nei SLA 
investmentų reikalais, nei per- 
aukšto narių mirtingumo klau
simo niekas nekėlė ir aplamai 
jokių problemų Susivienijimas 
neturėjo. Anais laikais Pildo
moji Taryba ir SLA nariai apie 
valstijų apdraudos departamen
tus bei jų kontro’ę fraterna- 
lėms organizacijoms težinojo 
tik tiek, kad tokis departamen
tas yra kiekvienoje valstijoje.

Anais laikais valstijų a pd ra Li
dos departamentai beveik nesi
kišdavo į vidujinį fraternalių 
organizacijų besitvarkymą. 
Kuomet vienos ar kitos valsti
jos, kurioje SLA buvo įregis
truotas, apdraudos departamar
tas prisimindavo apie SLA ir 
paprašydavo valdiškos SLA sto

vio egzaminacijos raporto, tuo 
met reikėdavo kviesti Pennsy - 
vanijos apdraudos .departamen
to egzaminierius ir prašyti, kad 
tokį egzaminacijos raportų pa
tiektų. Atvykę egzaminieriai pa
tikrindavo knygas, bankines są
skaitas ir palyginę jų stovį su 
metiniais raportais, patiekdavo 
savo raportą. Trys, keturios die
nos — egzaminacija baigta ii 
raportas gatavas. Egzaminaci
jos raportai būdavo penkių še 
šių puslapių, pripildytų nurašy
tomis iš SLA knygų ir metinių 
raportų skaitlinėmis. Valstijų 
egzaminatoriams būdavo negal- 
voj, kaip SLA reikalai vedami, 
kaip tvarkomi SLA investmen- 
tai, kuriems fondams invest
mentų uždarbis skiriamas ir 1.1.

Tuomet niekas nė puses žo
džio nesakė Pildomosios Tary
bos nariams, kad jiems neleis
tina savo nuosavybėms morgi- 
čius iš SLA imti. Tuomet bu
vusieji vice prezidentas V. Ka
marauskas ir iždininkas velio
nis T. Paukštis net privikgi 
juotais nuošimčiais morgičių 
paskolas turėjo. Nuo visų kitų 
už morgičių paskolas imdavo 6 
nuoš. metinių palūkanų, o Pil
domosios Tarybos nariai mokė
davo tik 4 nuoš. metinių palū
kanų. Pergyventa didžiausias 
piktumas, kuomet tuometinio 
SLA prezidento S. Gegužio 
griežtu užsispyrimu pakelta ir 
Pildomosios Tarybos nai iams 
už morgičių paskolas metinei 
palūkanos iki 6 nuoš. šiandien 
politikieriai skaito didžiausiu

. ’ NAUJIENŲ-ACM'E Photo
Japonų kareiviai tempia lengvąją kanuolę vieno 

Kinijos miestelio gatve. Fotografija slapiai išvežta už
sienin.

prasižengimu SLA viršinin-Į SLA investmentus ir narių per
kalus, kad jų giminės turi Su-1 aukštą mirtingumą.
sivienijime morgičių paskolas. Ekonominei i depresijai nu-

Todėl anais laikais Pildomo
sios Tarybos suvažiavimai bu-

’iautiis kraštą, Susivienijimui 
prisiėjo perimti forklozavimų

ir jums reikia atsispausdinti bi-

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje 
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ’’ 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

VZSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

1739 So. Halsted St Canal 8500
rs

No. 2834—Megstos servetėlės.

davo tik pasismaginimu ir po
ilsiu nuo kasdieninių darbų ir 
rūpesčių pasitraukus. Tuomet 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
muose nestigdavo , linkimų 
anekdotų ir įvairių pasakaičių.

Taip be jokių rūpesčių beval-f 
dant Susivienijimą, atėjo 1939 
metai ir pradėjo plėstis sunkio
ji ekonominė depresija. Tuolnet 
pradėjo kilti ir prieš Susivieni
jimą sunkesnės problemos ir 
todėl pradėjo rimtėti SLA Pi - 
domo ios Tarybos suvažiavi
mai. Pasigirdo dažniau minimi 
valstijų apdraudos departamen
tai ir apdraudos įstatymai. 
Kiekviename Pildomosios Ta
rybos suvažiavime pranešta vis 
nauji ir fraternales organizaci
jas labiau apsunkinanti valstijų 
apdraudos departamentų parė
dymai ir reikaląvi/nai. Naujai 
išleidžiami apdraudos įstatymai 
vis labiau ir labiau apsunkina 
ir didesnius suvaržymus fra'er- 
nalėms organizacijoms uždeda.

Anais laikais vadinamas “pa
grindinis SLA biznis” — po
mirtinių ir ligoje pašalpų išmo
kėjimas — šiandien belikęs ei
linės rutinos reikalais, kurie iš
sprendžiami krivūlėmis ir Pil
domosios Tarybos suvažiavi
muose jie sudaro keliolikos mi
liutų atsikvėpimą, kol krivūlė
mis nutarimai ratifikuojami. 
Šiandien Pildomosios Tarybos 
suvažiavimai užimti svarstymu 
pamatinės svarbos organizaci
jos išsilaikymui problemų, ku
rias sudaro nauji apdraudos į- 
statymai ir nauji apdraudos de
partamentų parėdymai. Nėra 
lengva tas problemas išspręsti, 
kuomet priseina šiandien papil
dyti tuos trukumus, su kuriais 
Susivienijimas buvo sukurtas ir 
per suvirs 40 metų — iki 1933 
metų pradžios — tie trukumai 
organizacijos operavime galio
jo. Bet anais laikais, kuomet 
apdraudos Apartamentai į fra
ternalių organizacijų tvarkymą 
beveik visiškai nesikišdavo, tų 
trukumų niekas ir pastebėti ne
galėjo. Tie trukumai pi-humore 
iškilo tik tuomet, kai ekonomi
nė depresija sukrėtė visą Ame
rikos ekonominį gyvenimą iv 
apdraudos departamentai pra
dėjo versti fraternales organi
zacijas prisilaikyti iki paskuti 
nes raidės apdraudos įstatymų 
ir prisitaikyti prie naujai lei
džiamų ir fraternales organiza
cijas suvaržančių įstatymų.

i Šiandien Pildomosios Tary
bos suvažiavimuose nėra vietos 
nei linksmiems -anekdotams, 
nei juokams, šiandien visu pro
tiniu įtempimu priseina svars
tyti tokius klausimus, kuriuos 
iškelia valdiškos įstaigos ap-

keliu virš pusės milijono dole
rių vertės nuosavybių, ant ku
rių buvo duoti morgičiai. Su 
maža išimtimi, visos nuošavy 
bes Susivienijimui primesta to
kioje padėtyje, kad tuojau rei
kėjo tūkstančius dolerių išleisti 
tų nuosavybių aptaisymui, kad 
butų galima jas išnuomuo.i. Iš 
karto tos nuosavybės sudalė 
didelius nuostolius organizaci
jai. Dabar, po kelių metų, jos 
neša pelną, bet toli gražu ne 
tokį uždarbį ant įdėtų į jas pi
nigų jos atneša, kokį turėtų at
nešti pagal nustatytas nariams 
duokles. Daugelis SLA narių 
nesupranta, ką bendro turi na
rių mokamos duoklės su uždar
biu ant SLA investmentų. 
Trumpiausiai šį klausimą gali
ma atsakyti sekančiai: SLA na
rių duoklės mokamos į apdrau
dos fondą ir ant kįoKyieno su
mokėto cento uždarbis, seno
sios apdraudos skyriams 4 
nuoš., o naujosios apdraudos 
skyriams 31/2 nuoš., sudaro pa
grindą Susivienijiino atsakomy
bei ir užtikrina kiekvienam 
SLA nariui,*kad jo pašalpgaviai 
gaus apdraudos sumą, už kurią 
jis moka duokles. J Vien narių 
mokamos duoklės, be tokio į- 
statymais nustatyto uždarbio, 
neužtikrina Susivienijimo atsa
komybės išgalių.

Ekonominė depresija taip pat 
paliko Susivienijimui apie pusę: 
milijono dolerių vertės labai 
nupigusių bondsų, kurių nema
ža dalis paliko, beveik visiškai 
beverčiais. Šis faktorius taip 
pat žymiai sumažino uždarbį 
ant investmentų bondsuose. 
Pagal išgales*'Pildomoji Taryba 
baigia šiuos mažos vertės bond- 
sus likviduoti, pakeičiant juos 
pilnos vertybės ir nuošimčius 
nešančiais bondsais. Bet tokių 
operacijų neįmanoma atlikti be 
nuostolių organizacijai, todėl 
/tik laipsniškai ir labai atsar
giai priseina beverčius bondsu$ 
likviduoti, kad SLA “solvency” 
nesumažėtų žemiau 100 nuo
šimčių.

Apdrąudos departamentai 
nrie kiekvienos progos nurodo 
SLA narių peraukštą mirtingi!’?, 
mą ir visuomet primena, kad; 
tokia padėtis turi būti pataisy
ta. Bet buk mandras ir įsakyk 
SLA nariams nemirti!

Šias sunkias ir painias pror 
blemas Susivienijimui sudarė 
ne dabartinė Pildomoji Taryba. 
Žymiausia dalimi, tai yra, eko- 
nominės depresijos palikimas. 
Nors šios problemos nesudaro 
jokio artimo pavojaus organi
zacijai, bet gi Pildomoji Tary-

sos galimos pastangos prisitai-i 
kymui prie apdraudos įstatymų 
ir, departamentų reikalavimų. 
Su laiku, be-abejonės, bus tei 
giamai išspręstos visos tos pro
blemos, bet dabar tas sudaro 
sunkų galvosūkį SLA viršinin
kams. '

Kol stovi SLA vadovybėje i- 
gųdę ir pilnai suprantanti visą 
organizacijos padėtį ir vi as jos 
problemas viršininkai, tai 'Susi
vienijimui nėra jokio artimo 
pavojaus. Bet pastatykite pi u 
SLA vairo visus naujus virši
ninkus, tai kartu pastatysite or
ganizaciją į labai rimtą pavojų. 
Nežiūrint kaip gabus ir kiek la
vinti nauji viršininkai nebūtų 
jiems ims mažiausiai porą me
tų, kol jie apytikriai susipažins 
su tikrąja organizacijos pade, i 
mi ir galės bent kokį organiza
cijos padėties gerinimui žygį at
likti. O šių dienų gyvenimas 
šuoliais eina pirmyn ir valdiš
kos įstaigos nelauks kol nauji 
viršininkai susipažins su orga
nizacijos padėtimi, kad žinotų 
kas reikia daryti, kad urnai pri
sitaikyti prie besikeičiančių ap
linkybių.

Dabartinei SLA Pildomąja’ 
Tarybai prisiėjo daug gana sun
kių ii* painių organizacijos rei
kalais problemų išspręsti, bet ji 
sėkmingai išvedė organizaciją 
labai vingiuotu ir duobėtu esan
čios padėties keliu. Neabejoju, 
kad didelė didžiuma SLA /na-, 
rių pilnai supras esamą padėtį 
ir ..nežiūrint kas ką nedarys, jie 
paliks prie SLA vairo dabartinę 
SLA Pildomąją Tarybą be jo
kių pakeitimų, kol nebus Su
sivienijimas ištrauktas; iš visų 
painiųjų problemų sūkurio ir 
nebus galutinai ūžt krinta jam 
šviesi ateitis.

SLA Geroves Sargas

JUOKAI
18 MOTYVŲ.

Napoleonas k'arlą keliavo 
per Burgoniją ir pateko į vie
ną nedidelį miestelį. Jo bur
mistras sutiko imperatorių su 
didele pagarba ir jį sveikin
damas pasakė kalbą:

—Jūsų Didybe! Mes sten
gėmės kuo iškilmingiausiai 
sutikti didži’ausį šio amžiaus 
nukariautoją. Mielai botume 
paleidę saliuto šūvius iš savo 
patrankų,* tačiau to negalėjo
me padaryti dėl aštuoniolikos 
motyvų. Visų pirma, mesz ne- 
’urime patrankų...

—Cakaks, — sustabdė bur
mistrą imperatorius. — Kiti 
septyniolika motyvu man ne
besvarbu: viskas aišku iš Šilo 
vieno.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskirus žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir lai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pag ai musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite 4r 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3l&%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted £t. C AL. 4118

A IV P T VC šviežios iš H i! II L I KASYKLŲ
UŽOANftDINIMAR OARANTVOTAS 

Liberalus kreditan—Imkite laiko kiek tik 
Reikia!

Weat Vlrgtnta Lump—Shrtveled Tonui S7.O5 
Pocahontas Mine Run ..... ....... , Tonui $8.21
W. Kentneky 1%” Stoker Nut Tonui $0.25 
South Ill'noin Stoker Midgetft

'.......  -....... — Tonui $0.25
Superha Iii. arba Tnd. Lump, Egg

arba Ni»t .........   Tonui $0.25
III. Screenlngn 1W .... ......... Tonui $4.95 
VIkoh Kainos O-tonų kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMPEUAI GALIMA MATYTI

MUSŲ OFISE * /
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. M’EBeter 4422

PAGUODĖ.

Silpnas ligonis: “Brangioji, 
mane vis labiau kankina min
tis, kuo reiks apmokėti gydy
tojui sąskaitą, kai aš tiek il
gai sergu!”

Jo žmona: “Bet juk ar tu 
neatsimeni, kad, galėsiu gauti 
tavo gyvybes apdraudą.”

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modemišku, švelniu Budu
• Kuomet kAnkinatCa vidurių užkietėjimu— 
žaruos neveiklios—skauda Kalvą, nčra ener
gijos, palengvinkite sau Alno modemiškų 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. ši skonin
ga vidurius liuosuojantt kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Milionat žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekanti rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir včl jausitės puikiai. Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik

10c

Nepirkit
Daimantų *
VIEN
ISITIKEJIMU AJa

Moknlan ištobulino mikroskopų tik
rumą, telkianti galimybė bet kuriam 
žmogui AKTUALIAI MATYTI daimanto 
kokybę.

čia pas O & E mes jrengSine MAG- 
NI8C0PE, kad jiif patys gaiėtumfl ma
tyti pasirinkto daimantą, kaip kad JI 
mato musų ekspertai.

Atsllankykit ir apŽiurCkit musų šaunią 
rykluotę dailių akmenų, (dėtų | nau
jausių Ntyl'ų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atdara
K et virt.

Ir 
SeAt.
vaka
rais

6446 So. Halsted St.

sOlsenAtida
rykite 
Charge 
Acc’t Ebann

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias paslrinimas mieste, 

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

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

CHECKER CLEANERI
WAREHOUS

ba kiekviename *savo suvažiavi
me priversta su jomis susidiir- 

dratudos įstatymais pasir^emda- (ti ir jas svarstyti bei galimų 
mos> o tų* klausimų—problemų priemonių ieškoti, kad tas pror 
iškėlimui pagrindą sudaro SLA blemas bent dalinai išsprendus 
praeitis. Paanalizuokime nors ir tilo parodžius apdraudos de- 
pripuolamai tikį dvi problenlas: partamentams, tfact dedamos vi-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonai PORTSMOUTH 9022
ĖST VIRGINIA Pocahontas Mine 

t

Rūn iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ............ ............ ..

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

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

Ateičiai Užtikrinti!

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

No. 4791—Praktiška suknele. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.31/2

,WAWJ.WmW.VA

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

Čia jūsų indėliai NEŠA
nuošimčio. Yra apdrausti iki, $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Yrashingl°n> D* G. •

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

f 
1 ’

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATION

1739 SO. HALSTED STREET
^W'11'1' |U ......._

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba p ai
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173SĮ 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SU Ghieage, HL

Čia įdeda 15 centų ir praiau
atsiusti man pavyzdį No
IGaroa ......... -......... per krutinę

(Vardas ir pavardl)

. (Adresas) i

e
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NAUJIENOS
Th» Lithuamian Daily* Ntwi

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CĄNal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year ou&ide of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski- 
riąnt sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Cąnal 8500.

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu:

Metams...............   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams •1.50
Vienam mėnesiui ___    .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija —_ _____ —- 3c
Savaitei...................   18c

- Mėnesiui —ą-------------------   75c
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,

Metams...................   $6.00
Pusei metų------- ------------— 3.25
Trims mėnesiams_______ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.26
Vienam menesiui.75

Užsieniuose:
Metams ............  $8.00
Pusei metų------------ —-------- 4.00
Trims mėnesiams------- ------ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monfey

Orderiu kartu su užsakymu.

NESILIAUJA APGAUDI-
Nėję publiką

Japonų “diplomatiška” kalba
Gen. Hideki Tojo sudarė naujų Japonijos ministe- 

rių kabinetų — iš trijų generolų, dviejų admirolų ir šer 
šių .civilinių asmenų. Naujam j am premjerui yra suteik
ta pilna galia vesti kraštų į karų arba į taiką. Jisai yrą 
ne tiktai i$inisteris pirmininkas, bet taip pat karo mi- 
nisterią įr vidaus reikalų ininisteris. Taigi jįsai kontro
liuos armiją ir policiją.

Savo vyriausybės uždavinius, gen. Tojo išreiškė ši
tokiais žodžiais:

"'Japonija ir toliaus darbuosis pasaulio taikai 
(!), vykdydama sayo pagrindinę politiką, kurios 
tikslas yra išspręsti Kinijos incidentą (!) ir įkurti 
gerovės (!) sferąi Rytų Azijoje.”

»

Karą su Kinija, kuris tęsiasi jau penki metai ir 
prarijo kelis milionus gyvasčių, tasai generolas vadiną 
“incidentu”. Japonų užkariavimus Mandžurijoje, Kini
joje ir Indo-Kinijoje jisai apibudina, kaipo “gerovės sfe
ros” steigimą Rytų Azijoje. 'O nauji agresijos žygiąi, 
kuriuos planuoja Japonijos militaristai prieš sovietų 
Rusiją Sibire arba prieš Britanijos ir Amerikos intere
sus Pacifiko vandenyne, tai — pasidarbavimas “pašau- 
lio taikai”! _ ,, „ : T;

Japonai gerai išmoko diplomatų kalbą, kurios tiks
las, kaip žinia, yra paslėpti kalbančiojo mintis. Japonai 
eina dar toliaus, negu Europos diplomatija. Jie vadina 
daiktus tiesiog priešingą prasmę turinčiais žodžiais: ag
resiją — ""taika”, plėšimą — ‘"gerove”, ir t. t. Kad me
luoti, tai meluoti!

Nąciai “šviečia” Lietuvą ?
į 4 A v j I J B į A.iiV ’

Kaune ir Vilniuje’ Tietuvos okupantai'p^adėj o. leisti 
vokiškus dienraščius: ""|Kauener ir • “Vilnaer
Zeitung”, — nors visi vękiečiy kilmės gyventojai jau 
seniai buvo ""repatrijuoti”, t. y. iškelti į vokišką “vater- 
landą”. ; J?

Matyt, naciąi vėl pradeda Lietuvą kolonizuoti vo
kiečiais. Bet kam tuomet reikėjo gabenti tuos “arijo- 
nus” iš Lietuvos į Vokietiją? Gal būt, juos tenai hitle
riškai ""apšlifąvo” ir dabar grąžina atgal?

Suprantaipia, kad ir lietuviai bus skatinami vokie
čių dienraščius skaityti. Naciai tikisi palikti Lietuvos’ 
šeimininkais visiems laikams, ir jiems rupi paskleisti 
tarp gyvęntojų “revoliucines nacioRalsocialižtno i$§jąš”, 
kurios sako, kad vpkieęių tautai pats likinjas paskyrė 
valdovų rolę Europoje, kad visos kįtps tautps (įr jjų 
tarpe lietuviui) yra prastesnės rųšięs,' o žydi! nėra ver
ti nė žmogaus vardo. >

Labai abejotina, kad šitos sukvailiojusių 
f "idėjos” Lietuvos ^monepis prigytų.

Francuzijos kapituliantų gal
va, maršalas Petain, pasmerkė ; 
kalėjimui buvusius premjerus 
Edouardą Laladier’ą ir Leoną 
Blum’ą — už tai, kad neva per 
jų kaltę Francuzija pralaimėjo 
karą su Vokietija. Viešai / tei
sinti, tuos asmenis Petain’as ne
drįso.

Įdomu, kad čikagiškis stalim 
cų organas skubinasi šitą be
gėdišką senio maršalo sprendi
mą pateisinti, ^ors, girdi, pats 
Petainaš yra* vyriausias krašto 
išdavikas, bet — 1

“Teisybė, kad ir Blumas, 
, A 1

ir Daladje, ir Reynaud prisi
dėję prie Francuzijos res
publikos žluginto. Juk tai jie 
taip uoliai slępino liaudies 
pasiprięšiąimą (kąm? —u“N.”: 
R«d.); juk tai jie aršiai puo
lė komunistus, išmetė jų at
stovus iš parlamento, pa
smerkė partiją.”

■ 11. • . ? ,

Visų-pirma, čia yra melas, 
nes Leon Bluin jau nebuvo Rai
džioj e, kuomet komunistai bu
vo išmesti iš parlain^nto ir 
kuomet buvo uždaryta jų pary 
tiįa. Tai padare Daladier kąbir 
netas. ' *

Bet už ką Francuzijos ko- 
mdnistąi šitų represijų susilau
kė? Už tai, kad jie reikaląyo 
taikos su Hitleriu ir visokiais 
budais trukdė Francuzijos ka
ro pastangas.

Tik žmogus, kuris visai ne
turi smegenų, gali sakyti, kad 
dėl Francuzijos respublikos 
žlugimo esą įkalti tie, kurie 
bandė suvaldyti Hitlerio talki
ninkus, . •

Andriulis, yadinasi, da iir 
šiandien* užtąrjia -tuos gaivalus, 
kurie stengėsi’ sutrukdyti karą 
prješ,;.1( ..
rėdagiiojan&^^ėlmnyš drįsta 
prikaišioti hitlęrizmą kitiems.

jfe^gi Jisai ir jo

ARGI?

“saų$ąs” organizacijos proble
ma^ gyva ir visjęips supranta
ma kalba.

Pirmįaųs eilėje slrąjpsųįų 
adv. Bągočius išdėstė SLA na
riams, Jšąįp yra Tyąrkęmi įy^i- 
rųs ^rganizącijos Da
bar jisai rašę apie vadinamus 
“rezervus” (ątsąrgąs). J)ja,ilgu
ma B^iyįęnijipję pąriib įa) 
būt, visai ne nepastebejo, kad, 
įvedus naujus skyrius, kuriuos 
patvirtino šeiniąs, jų organiza
cijos pagrinduose yrą pądwita' 
staibi ątpiąiną. Iki šiol, kaip; 
aiškiną prezidentas BaigočĮųs, 
buvo taip? <■ ‘ '

“Narys galėjo mokėti 
(dųpkles) per metus, penkis, 
dešimtį ar trisdešimts metų, 
bet, neužsimokėjęs per tris 
mėnesius, jis buvo suspen
duotas, o po šešių mėnesių 
buvo išbrauktas ir už savo 
įmokėtus pinigus negavo nė 
vieno cento!” -
Taip buvo dėl ,to, kad ap- 

drauęlos skyriai, į kuriuos įsi
rašydavo SLA nariai, neturėjo 
“rezervų”. Narys turėjo tiktai 
vieną teisę: paskirti kam nors 
(kain leidžia įstatymai) savo 
pomirtinę.- O visi jo įmokėti pi
nigai palikdavo organizacijai. 
Nariui pasitraukus, jo sudėti 
per ilgus metus mokesčiai pasi
likdavo bendrame apdraudos 
fonde, nors to fondo atsako
mybė pasidarydavo mažesnė, 
nes išsibraukusio nario “pa- 
šalpgavys” negauna pamirtinės.

.i >’/'t : *
Nauji SLA skyriai jau yra sę 

“rezervais”. Į tuos skyriuj gaji 
stoti ne tiktai nauji nariai, bet 
gali į juos persikelti ir senieji 
nariai. Tačiau kaip tik dabar 
Susivienijimas yra persi tvarky
mo stadijoje, kas sudaro daug 
darbo centro raštinei ir apsim- 
kina .orgapiząęiją padidėjusio
mis išlaidomis. Todėl svarbų, 
kad visi,. SI,A nariai šitą reikalą 
pilnai . suprastų ir kooperuotų 
su viršininkais, kurie stengiasi 
tą stambią reformą pravesti.

despotų

; Ko rusams trūksta
Amerikos ir Anglijos karo ekspertai dar vis negali' 

išaiškinti, kodėl soviętų divizijos neatsilaiko prieš na
cius. Kareivių Rusija turi tikrai ne mažiau, kaip Hitle
ris. Drąsos ir ištvermės-rusams netrūksta. Tankų, ka- 
nuolių, lėktuvų ir amunicijos Stalinas buvo pasigami
nęs begales •— gal būt, daugiau, negu Vokietija. Gaso- 
lino ir alyvos jisai turi pakankamai. Tai kodėl' naciai 
visą laiką Raudonąją Armiją pugali?

Nėra abejonės, :įad ętidele dalis kaltės krinta aut 
""raudonosios” kąro vadovybės. Bet kuomet vokiečiai 
priąiar.tinp prie ,stambiausių jų Rusijos centrų, kur yra 
sukoncentruotos geriausios sovietų armijos, kur rų^ąi 
yrą pastatę galingąs fortifikacijas ir kareiviu bei gink
lų pri vežimas į bet kurį punktą fronte turi būti lengvas 
ir spartus, įąi ir nęgąbįausi .generolai galėtų, rodos, 
priešo puolimus atmušti. . ' į1

Kai kurie karo ekspertai aiškina sovietų nepasise
kimus tuo, kad Rąudonoji Armija esanti labai įmenkaf 
aprųpinta apsigynimo ginklais. Sakysime, mūšiams ore 
irisai turi (ar bent turėjo karo pradžioje) didelį skaičiy 
bombonešių, bet jiems itrųkst^a greitųjų kovos lęktuy^, 
kurie apsaugoja bombonešius nuo priešo atakų. Be šitos 
apsaugos bombonešis neturi vertės tose vietose, kur vei
kia stipri prjęšo aviacija. Tokių budu vokiečiai gali do
minuoti orą ties mūšių Jaukais. ’

Kažin kas parašė “Dirvai” il
gą polemišką editorialą prieš 
“Draugą’’; jto Įkalba sklandesnė 
ir tonas rimtesnis, negu pri
prasta ęievėląpdo savaitraščiui. 
Bęt japie d-aręma kai kam prie
kaištų, kprię neatrędo tikėtini. 
“Dptva” <rąšo:

^Drapgui nesvarbu kad 
jąip -artiipi žipopės kvieste' 
įkyiejl^ į Lietuvą bolševikus 
įr ruošėsi su Maskva ‘broliš
ki’ gyvępti, tąutįpinkų iiš 
valdžios, ąt^ikratę. Tačiau 
nabagai tuo karčiai apsirjir' 

. ko...”
Šis priekaištas yra daromas 

Lietuvos krikščionims dęmokrą- 
tams. Argi jie, iš tiesų, “kviesle 
kvietė” bolševikus į Lietuvą? 
Jei taip, .tai reikėtų kaltinimą 
paremti įrodymais.

Apie p. Smetoną eina gandąi, 
kad jisai “kvieste kvietė” į Lie
tuvą nacius, o kai naciai atsi
sakė paimti Lietuvą sUvo “glę- 
bon”, tai jisai pabėgo. TaČiąu 
įrodymų, had taip buvo, kolkas 
dar niekas nėra pateikęs.

Šitokie kaltinimai iš vienos 
ar iš kitos puses kelia publiko
je pepasitikėjimą, o (lieko ne
išaiškina, kuoipęf nėra paduo
dama faktų.
V r ‘ v . ’

R U S Ų SOČIALDEMO 
KRATAI APIE MUŠIUS 

RYTŲ FRONTE

KONSTRUKTYVUS 
STRAIPSNIAI

Reikia pasveikinti SLA pre
zidentą, F.? J. Bagočių, dėl jo 
straipsnių “Tėvynėje”. Jisai 
,moka gvildenti techniškas įr1

Rudolfo Hesso gyvenimo paslaptisTokios “poražencų” partijos i 
tarp rusų šiandien, rodos, ne
bėra. Tiesą, apįe tai, ka§ deda- ' 
si SS$R viduje, žinome la
bai ipažai, ir kąjrą^ tęsęsi dar 
nepilnai Į;eUu'is o ca-
yiškęji Busi ją . ką^įąyo pustre
čių metų, ųt pę (1917
m.) jąeypjįųįi^ęą 
daugįąų kąip ' jper pusmetį ne- 
pasitrąukė iš fręptę. jRusiją 
ąnąipet LapitųUąyo pe tiktai 
dėl ’deiporąljząčijo^ armijoje, 
kurią pasėjo dęmagęgiška Le- 
pipę jr T^pękię propaganda, o 
ir dėl tįę, kąd bpyo pa
ilsęs kariauti. Kas atsitiks so- 
viętų Ru^ijęįję ^ešįų mėne
sių arba p^ ląiko, dar 
niekas, šięje yąfĮąpdoje .negali 
pasakyti.'

Bet pipį^ęijęje k^lkbS “po-

•dėtį. Ne ;(ik aklieji Stąįjpio lė
mėjai, bet ir griežčiausieji bol
ševikų priešai stoja už tai, kad 
Rusiją pepasiduotų Hitleriui, 
ir jie reikalauja, kad Anglija ir 
Amerika duotų kaip galint dau
giau pagalbos Rusijai. Pavyz
džiui, rusų ' socialdemokratų 
(“menševikų”) laikraštis New 
Yorke, “Socialističeskij Vest- 
nik”, spalio 15 d., rašo: “Tegy
vuoja Frontas!”

(Tačiau, remdami sovietų Ru
sijos kovą prieš pačių karo 
mašiną, Rusijos demokratijos 
atstovai tuo pačiu Jaiku kriti
kuoja soyiętų valdžios politiką 
ir Rąudęposįos Armijos vado
vybę. Pąmįnėtasąi rusų sočia 1- 
demokratų laikraštis sako:

“Rusijos kareivių tvirtu
mas ir didvyriškumas negabi 
būti įvertinti jokiais pagyri
mais, o vokiečių propagan
dos, skelbusios visišką Rau
donosios Armijos ‘pakriki
mą’, melagingumas yra vi
siškai aiškus. Bet visai aiš
kus yra ir kitas dalykas — 
tas, kurį mes esame nurodę 
ne kartą: vyriausioji Raudo
nosios Armijos vadovybė ne
pasirodė sugebanti atlikti 
tuos; i milžiniškus' .uždavinius, 
kurie prieš ją stovėjo. Hitle
ris, deja, sakė tiesą, kuomet 
jisai paskutinėje savo kalbo
je pareiškė, kad vokiečiai nū' 
vienai minutei nebuvo palei
dę iniciatyvos iš savo rankų 
ir visą laiką diktavo rusų 
armijoms ‘veiksmo įstaty-: 
mą’. ”
Sovietų armijos, kaip nurodo 

laikraštis, kovoją savo žemėje,; 
arti prie savo bazių,* o nąciąi 
yra priversti gabenti ginklus ir 
apiuniciją savo kareiviams-per 
tūkstantį kilometrų; tačiau' 
Raudonosios Armijos vadai nė(S 
vieną kąrtą nesugebėjo i^vysty- 
,ti plačiu mastu kontr-ofensyyę' 
prieš vokiečius. (

“Tikrai tragingai didelė^ 
atsakomybė”, rašo laikraštis, 1 
“kripta ant režiipo, dkuris 1 
taip beviltingai prakišo lęši- ! 
mą, turėdamas savo pusėje ' 
tiek daug triupų!’’

(Tęsinys) .

Hess nori grįžti Vokietijon.
Jeigu šiuo atveju britų ir vo

kiečių pažiurtos skiriasi, kyla 
konfliktas dėl visos Hesso pa
dėties. šis klausimas vargu bus 
abiem pusėm patenkinamai iš
rištas, kol karas nebus baigtas.

Britai Hessą skaito karo be
laisviu, bet vis dėlto jį traktuo
ją skirtingai. Hėss yra vienu 
didesniųjų nacių lyderių, todėl 
jam ir taikomos specialios sąly
gos. .

Jeigu britai Hessą laikytų pa
prastu tkarę belaisviu, tai jį bu
tų išvežę į Kanados koncentra- 

stovyklas, kaip išvežė tuk- razencų balso tarp rųsų negir- - - . ’ . < . . . » .ątančius vokiečių belaisvių įr 
jis butų turėjęs pyęgos pasima
tyti kai kuriąis savo pažįs
tamais.

Britai to nedarę. Britai ne
prileido Hesso prie kitų karo 
belaisvių ir saugo, kad užsienin 
neišspruktų ne vienas Hesso 
pranešimas. Britai Hesso net 
paprastame kalėjime nelaiko. 
Britų karo vadovybė slepia da
bartinę Hesso buveinę. Visoje 
Anglijoje yra tiktai keli žmo
nės, kurie žino, kur Hess ran
dasi. Laikraščiuose rašoma, kad 
Hess randasi netoli Londono, 
bet niekas nežino 
tikra. .

Nors anglai ir 
jokio diplomatinio 
sui, jie vis dėlto jį laiko nelais
vėje kaip karininką. Hess tvir
tina, kad jis baigė vokiečių ka
ro aviacijos mokyklą ir gavo 
vokiečių kariuomenės karinin
ko laipsnį. Anglijon Hess at
skrido vokiečių karo lėktuvu ir 
patys anglai patyrė, kad jis mo
ka skristi, nors nusileisti ir ne
moką.

Tarptautinės sutartys įparei
goja kariaujančias šalis respek
tuoti karininkus, todėl britai ji 
ir traktuoja, kaip kąrinięką'. 
Kadangi jis buvo dideliu nacių

Galimos skridimo 
priežastys

Anglijoje gyvenamieji u<xe- 
ųio laikraštininkai, kurie dėjo 
pastangas arčiau pažinti He^so 
skridinio priežastis,, tvirtina, 
kad visame šiame Hesso sklidi
me nėra jokios paslapties.

Laikraštininkai yra įsitikinę, 
jog Hess buvo ne kas kita, kaįp 
fintų Intelligence Service auka. 
Britų Intelligence Service no
rėjo atgauti du žymius savo 
narius, kurie pateku į vokiečių 
rankas prieš patį karą. Tai bu
vo du britų karininkai, kurie 
buVo pagrobti Olandijos pasie
nyje. Du olandų slaptos žval- 
gybosj<arininkai žuvo pagrobi
mo metu įvykusiame susišau-

ar ši žinia

nepripažįsta
titulo Hes-

grobti britų .karininką Best, 
kuris buvo britų Intelligence 
Service Europos skyriaus virši
ninku. Nuo tos dienos britų 
žvalgyba ir dėjo pastangas iš- 
liuosuoti savo viršininką. Bri
tai jvisaip bandė išgauti kari
ninką Best, siūlė vokiečiams 
duoti kelis diplomatus ir kitus 
belaisvius, bet vokiečiui visą 
laiką atsisakinėjo.

Tada britai nutarė pagrobti 
svarbesnį nacių veikėją, kad 
galėtų pasiūlyti vokiečiams pa
kaitoms. šių sumetimų vedama 
Intelligence Service vadovybė 
ir pradėjo tiesti Hessui tinklą.

Susirašinėdami per Airiją, 
britai pajėgė įtikinti nacių ly
derius, jog pačioje Anglijoje 
yra pribrendęs sukilimas. Bri
tai įtikino vokiečius, jog Ang
lijos konservatoriai nenori ka
ro su vokiečiais ir yra pasiry
žę padaryti taiką. Dar daugiau. 
Britai įtikino nacius, jog Skot- 
landijoj yra paruoštos saugios 
vietos, kurias gali inspektuoti 
nacių prisiųstas pasiuntinys. 
Busimieji britų “sukilėliai” ga- 
rąntaVo visišką neliečiamybę

šulų, tai britai suteikdami Hes4^^^P^shintiiiiui ir prižadėjo

1
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Rusijos emigracijoje šian
dien, tur būt, nėra “poražen- 
cų” (norinčių pralaimėjimų 
Rusijai), kaip kąd buvo perei
tojo pasaulio karo metu.; 1914- 
18 metų kare Leniųo .partija, 
pasivadinusi “revoliuęinįąis so
cialistais”, o yėliaus persįkrįk- 
.štijųsi į “komupistvis”, vedė at
kaklią koyą prieš kąrą ir ypa
tingai .prieš savo šalies kąro pa
stangas. Leninas ir jo bolševi
kiški pasekėjai norėjo, fkad Ru
sija karą praląitnėtų, nes jie 
ląike caro vąldžią didesne pe- 
laime Rusijai, negu kąizeriškos 
Vokietijos pergalę. x

Šitame savo nusistatyme bol
ševikų vadai nuėjo taip toli, 
kad jie sutiko net priimti Vo
kietijos generalinio štabo pd<- 
tarnavimą, keliaudami iš Švei
carijos į Peterburgą kelti Rusi
joje revoliuciją. Gen. von Lų- 
dendorffas davė Leninui ir jo 
draugams specialų traukinį, 
kuris pervežė juos per Vokieti
ją. Ir nors tuomet caro valdžia 
Rusijoje jau buvo nuversta, 
bet Leninas vistiek nesiliovė 
agitavęs prieš karą ir stengęsi 
kaip įmanydamas sukurstyti 
Rusijos kariuomenę, kad . ji 
mesti^ giriklą. Šita išdavikiška 
Lenino ir Trockio agitacija 
pHvėdė- Rusiją prie kapitulia.- 
čijos ir bėgędingos Brest-Li- 
tovsko taikos su kaizeriu.

'■' < ■ ■, ' ■'/ •____________ •
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Margumynai
Savo Dievams

Afrįkoj, Bougaiįville 
(inkės negrai sąvp relįginėse 
ąpeigosė vartoja iš ipedžio 
padarytus .bugnus ir bambuko 
dūdas. Tie negrų padaryti 
būgnai yra nepapraątai sjkar- 
dųs ir jų garsai malonus net 
europiečio ausei. šiais būg
nais ir bambuko dūdomis 
dažnai negrai >savo šventėse 
labai gražiai ir melpdingai 
sugriežia.

apy-

; ■ ' -.'i* rfrr b į "i :* ’

gose. Sovietų .sunkiųji artilerija yra la]jai gera. Tankų 
jie turi (arba turėjo) '^milžinišką skaičių^ , bet jiems 
trųksta specialių prieštankinių kąriuolių.’ Vokiečių pan
kus rusai bando atmušti savais tankiais, kitaip sąkąnt, 

. Į®sigwi«l9 .taksiam^ iię vartoja puolimo ginklą-' Todėl 
Panašus .^kiaQ38 .j?Ąiisii:eiškia ir sovietų žemės jė~ jie daug t&n.kll pražudo, ,o voKtečių yisįiftk Snesustdhdo.

Iš koko ir dątujių pajinių 
medienos yra \ne tjįc statomi 
Ąfęikoj namai, bet i^ jęs daro-j 
,mi ir brangus baldai.
X , 1---------------------- --- ....... ■-

Miipo^a yra misteriškas- au-i 
galelis. Jei jį kas kgdą pąlie-į 
čia,- jis sųsitrąukią, -lyg butų? 
išsigandęs. Tas augalas pąei-į 
.na iš Australų os. •. 1

sui karininko privilegijų, jį izo
liavo įr uždraudė skelbti jo ka
linimo vietą.

Hess, laikydamas save diplo
matiniu pasiųętiniu, panorč,1 
kad britai jį išleistų Vokietijon. 
Britams atsisakius tai padaryti, 
Hess pa/skęlbė bądo streiką.

Stasys Dobilinis
II

Paslaptinga Hesso kelione 
Anglijon

Balandžio mėnesį didžiausią 
sensaciją sukėlė Rudolfo Hesso 
kelionė į Aęgliją. Nustebę ,ne 
tiktai visas prieš nacius nusi
teikęs pasaulis, bet ir pačių na
cių dauguma.

Ištisas savaites laikraščiai 
piaitinb savo skaitytojus įvai
riausiomis sensacijomis, bet iki 
šiam metui nieko konkretaus 
pasakyti negalėjo. Visos .apie 
Hessę jspąusto? Žiuįęs'
buvę ^ąmiąęięs peoficiąliąis' 
šaltįųįąis ,įr kiekvieną žiųia/ 
nors -|i įftitų teisiųigąusda, skai
tytojas Nurojo .pągrįn^o abejo- 
ii. 1 :

CJiurcĮįill, kuris pa- 
sįža^ėję plačiau papasakoti 
apie ftĮesso skri(liįną, pasižadė
jo iųfo^uuoti pet Bntų pąria- 
mentg, yjesųpiou pė vieno žo
džio ąteiAtete. /Britų iųfęr^nąęi- 
jos ministerija, kuri pradžioje' 
buvę prišokusi gąlimąi pląčiąu 
išnąp^ąti aĘtessb ąte^dįipų*' 
padare išėjėtą ibąndro pobūvio 
pareiškiipų įr vėl putįlę.

Tikrąsias ąkri^imo priežas
tis ^iftų^įen, žpię niažas 
žmonią* skaičius. žinantieji, 
matyt, nutarė neskelbti viešu
mon Jįų prįęžąsčių, kęl karas 
nesibaigs, todėl visiems ir teks 
laukti politinių dabartinio karo 
vadovų atsirrffaimų.

Hesso kelione pasauliui pasi
liks paslaptimi, kol Winston 
Churchiil, Booseveltas ar kitas 
aukštai stovįs 
neišpftsakos jos 
niuose.

sukilti prieš Churchillį.
Britų konservatoriai, prieš 

sukilimą, norėjo susitarti su 
naciais apie tolimesnius santy
kius Europoje ir pa reikalavo 
rimto atstovo pasitarimui ir 
rimtoms garantijoms.

Kai nacių vadovybė gavo 
.šias žinias, kuriomis neabejojo, 
nes jos buvo vedamos naciams 
labai palankaus britų konserva
toriaus vardu, susirinko posė
džiui ir nutarė pasiųsti Rudolfą 
Hessą. Nacių tarpe buvo pa
siūlytas Ribbentropas, nes jis 
su Hessu buvę vieninteliais na
cių lyderiais, kurie galėjo ang
liškai susikalbėti. Naciai norė
jo pasiųst,! rimtą atstovą, kuris 
gerai angliškai moka, kad ga
lėtų paveikti sukilti norinčius 
anglų reakcionierius. Nesiuntė 
Ribbentropo, nes šis skristi ne
mokėjo.

Intelligępce Seryice planas 
per anksti išėjo ąįkštėn, nes 
Hess ,uenusįlęi(|o nurodyton 
vieton. Jis .nuskriejo toliau, ne
gu reikia, be to, bękrisdąmas 
nusilaužė kulšį. Intelligence 
Service agentai lauke Hesso 
vienoj vietoj, o Škotijos .ūki
ninkas jį užtiko visai kitoje 
vietoje.

y Nusileidęs Hess pąĮeko^ne į 
Iptclligcnce Service rankas, bet 
į paprastų? brite valdžias at- 
st<>vus. Visi tįpvę 'labai nustebę 
•ir net aukšti valdžias pareigū
nai manė, jog nacizmas jau 
pradėjo puti .pąčįęse vįršupėse.

Pats -Ghurohill prižadėjo pa- 
sęklbji ^ensącįągų žipių. Vė
liau, kai atydžiai perskaitė In- • 
telligence Service raportą ir pa
matė jų pastangas naciams vi
lioti, britų premjeras visiškai 
nutilo ir Siapc^ien niekas negali 
iš jo išgauti jokių pareiškimui 
Hesso reikalo atžvilgiu.

(Bus daugiau)

i

r
j'. •-•v, iii; fe]

valdžios vyras 
savo atsimini-

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

«sį.
<■ ■
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atstovas

Mon¥. 9W$e. Newark: N; J.
6922^ W. Robsevelt Auslin 1175

-I
■J J. ’ *

1 ' i
Į į. r _

K. Augus

j 7000 mylių automobiliu į
(Tęsinys)

Wisconsin Delis.
Pirmą dieną, pagal musų nu

statytą planą, turime pasiekti 
St. Paul, Minn.

Tenka pravažiuoti Wisconsin 
Delis. Tai plačiai išgarsėjusi 
vieta, gausiai turistų lankoma. 

♦ Vasaros metu suvažiuoja tūk
stančiai žmonių iš įvairių vals
tijų. Sustoja jie Wisconsin 
Delis miestelyje arba jo apylin
kėse. Kai kurie apsigyvena val
stijos parke, — atvežtoje pala
pinėse arba “treileriuose”.

Ir pigu ir pusėtinai patogu.
Wisconsiu Delis traukia tu

ristus savo gražiomis apylinkė
mis. Gaila tik, kad turistai ne
gali laisvai tomis gražybėmis 
pasinaudoti.

Už viską turi mokėti ir mo
kėti. z

Per miestelį bėga Wisconsin 
upė. Jos krantai — pu^ų apau
gusios uolos. Įdomus' reginys: 
beveik plikas milžiniškas aj<- 
muo, o ant jo auga medžiai-

šaknys pajėgia prasimušti per 
uolas į minkštesnį žeųK\s klo
dą ir iš jo gauti maišto.

Vietomis upės krautaj yra 
tiek status ir aukšti, lyg akme
ninės sienos. Vanduo labai tam
sios spalvos. U.pės gilumas .vie
noje vietoje siekia 110 pėdų.

Prieiti prie upės vietomis vi
siškai negalima, o kur galima, 
tai ten spyglįnė tvora spokso. 
Tai vis biznio sumetimais: jej 
nori apylinkes pamatyti, lai 
prašokę laivų pjąukti. Laąyų jr 
laivelių ^e.vyiiįęs galybės, ir ^vi
si jie biznio ieško.

Ekskursija laivu į “Upper 
Delis” atsieina maždaug .du do
lerius. Prie įdomesnių vįetų lai
vas sustoja, o gidas (vadas) su
teikia tam tikrų informacijų. 
Ję aiškinimai paprastai gana 
sąmoningi. Čia, sako jis, yra 
meilės loža... O paskui smulk
meniškai papasakoja kokį pa
davimą, kodėl ta vieta taip va
dinasi.

Štai raganos buveinė, ir 
čia vėl aiškina, kodėl ta vieta 
taip vadinasi.

NAŪJIENU-ACME TVifipn.
Mr. ir Mis. Herbert Gox (kairėj) iš Alexandria, Va.

tas Portland, Me. ir buk lai prisipažinęs nužudęs žmo
gų, kuris jį ir su juo keliavusias dvi mergaies pavėžino.

' SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50'%“
ANT VILNONIŲ ŠyjJTERIŲ 

Store-m ir lengvesni — Vyrams, tyĮoterįms, Mergaitėms, : 
Berniukams. ..............v ,,v •'

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir ląątąrąns. 
ąRIDGEPORT KNITTĮNG MILLS 

kranas Šelemanąvičlą, Ša v.
504 VVest 33rd Street , Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

TiiilasViisSG.000.000.00
Apart Apsaugos, ■Turime AHA AR t 
ATSARGOS FONDĄ Virš OO^UįJU^ŲjU i

Dabar Mokam 3% iUž Padėtus
Nėra Saugesnės Vietos pėl Taupymo Pinigų. i

Savaitės dienomis '9 A. M. iki 4 -P. M., 'Treciad. .9 A.' M. iki 12 I 
dienos, 9 A. M. iki 8 P. M. 'i

Laiyas sustoja. Gidąs kviečia giausja biznį daro iš va^aroto- 
yisus iškylos dalyvius į krąntą. jų. Vasaros metu gyventojų 
Diena gąli būti įr .ląbai šilta, skaičius, tur būt, bent kelis 
bet gidas įspėja, jog bus geriau kartus padidėja. Beniau jis bu- 
švarkus užsivilkti, Jįgąi peten- vo žinomas kaipo Kilbournc. 
ka laukti, kad* galėtum įsitįkįn- 
ti, jog švarkus tįkrai reikalin- i yra kapines. O jos garsios tuo, 
gas.

Visi Ąustoja prie tąrpkalnio, 
kuris atrodo lyg savo rųšies ur
vas. Tai siaurutis takas tarp 
dviejų akmeninių sienų. Tos 
sienos nepapr?Ks,tai aukštos. 
Saulės spinduliai iš viršaus be
veik niekuomet čia neprasimu- 
ša, juo labiau, kad vietomis 
yra ir lubos. Šalia tako, kuris 
iškjlo.tas lentomis, bėga Jyg upe
lis. Vąnduo nepaprastai šaltas.

Ekskursantus gidas veda tuo 
taku jŲevęik visą mylią. Vieto
mis yra lyg ir savotiškos aikš
tės, — tai didesnės tarpckalnio

na bebūtų, bet tanie tąrpekal- 
nyje (eę^pėratjura siekia tik .60

Beveik pačia njc miestelyje

t 
i

iIWAL„___
LOAN ASSOdATlON oFChicag®
JIIST1N MACKIEtWlCM.(Prrs.

4192 Archer Ąycpue
VIKgmta 114 J

K. aras Europoje
Jei norite pinoti apie karą ir kitus pasaulio

SUTAUPYSI PHO<?,V, DAUG DARBO IR' ŠyŠlkAĮTĄ. ' jpjįę'jfę 

ri^usią^į^mĖS^ STOk-E- 
LINKJBELT, Visiškai Automatiškas

SLEGrAlTIS
ŠTOKER SALĖS 

6921 So. Western A ve. 
.•įvedu šilimą- .BOILERIUS

Tarpekalnis išeina tiesiai j 
mišką, kuriame auga įvairios 
•rųšies paparčiai. Gidas sako, 
jog l.ų tT.ųšių esą aštuoniolika.

Tai bent šauni vieta paparčio 
Žįcdui icškųti švento Jęno nak-

Ekskursija grįžta prie laivo 
ir tęsia savo Jteljonę toliau. 
Vįenęje vieloje .mėtos; tikras 
akmeninis “grybas”, kurio gal
vutė plokščią. “Grybas” koĮciųi 

iPČtĮų ąųkščio. Jjs atsjs.kyręsi 
mio plokščiakalnio penkių .ar!

REPĮiJjlic 871$
• IR .SUTAISAU 3ENUS

___________  _______ n---------------- -—-------------—j------------

Įiiiil j |.l. I I i... I Giliu | .110
IX)IV1IN*IKAS KURAITIS —. Savinipkąs

AGENTAI, . . ». ■‘^A| • 4

Jonas Rcdinąs, Ąąt. jLabanąpskas, 
H. Rajewski “Shorty”

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ I^ETUV-IV BUICK’O AGENTŪRA 

907 Wte$t 35tJĮi Street, .Chicągę 
Telefonas LAFĄyjETTĖ 2Q22 Rąz. ^VICTORY 2499

i

įvykiui, tai »kaitykite “^aujienąa”.
“Naujienos” yra .jtbemąs ir didžiausia® lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite °Naujienąs” šiandien. Naujienų 
prenumeratą įmetamą Ąmerikoję .(išiinąnt Chir 
cagą), $6.00. .ęhičągcjje ir (Europoj

I

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 7 

CHICAPO, ILLINOIS 
Susipažinimui kofiifą pasilsime yelfuL

plokščiakalnio nušoka an: 
“grybo” galvut<es. Seniau galė
davę <tą pąt daryti ir ekskur- 
sąųtąi, bet (jaįbar tai draudžia
mą. '

■Laivas priplaukia ir preky
bos punktą. Keli ..baigią griūti 
nąs^tąi dar teberiogso. Prieš 
ikokių^ .ąšĮuom^dešimt metų 
čia buvo nepraeinami minkai, 
kuriuose .yeisįsi jyairųs žvęrys. 
Kalbamas prekybos centras ,su- 
jųrkjnėjo Myėrjų kaįįįųs, ę lųe- 
džiotįojains pardavinėjo jiems 
reikalingus (dąįkti,is. In^ięnų čia 
buvo pusėtinai daug, ir balta- 
X)džiams su jais gana dažnai 
tekdavo siisirepiti.

Maždaug po keturių valandų 
ekskursija grįžtą atgal. Jei kas 
.nęri, ,tai yąkace gali laivu 
plaukti j jTęzęrvaciją,
kur savotiškame amfiteatre iš
pildoma pręgrama. Indėnai šo
ka karįiŲ šokį, .gyvatės šękį, 
laukų nuvalymo šokį ir t. t.

lyg tai laužas. Tai elekt-| 
ros šyįesų padaras. Aukštai 
kalne pasigirsta daina. Dainuo
ja indėnas. Dainuoja visai ki l- 
turingai, ganą išlavintu gražiu; 
{bfllpu.

Savo laiku tą dainų progra
mą pildydavo yądįnąip,ąsis “$i-! 
dąįriųiš Balsas”, indėnas iš 
Kansas valstijos: Nors jis- buvo 
baigęs universitetą, ^ęt nuo 
“haiaganiųio” gyv^įpąp ;ųegą- 
lėjo atsikratyti. Gyyęųę įįs pa
lapinėje yąlątijos parke.

šiąip jpatą Ayisconsin Delis 
miestelis nędĮidęlisį, kuris dau-

AFL konvencija pa- 
smerke_komunizųią

SLATtAe, Wash., siialiy 17 
4. — Didelė konvencijos atsto
vų daugumą šjaų&ąri pasiųerkė 
pastangas įgyvendinti komuniz
mą valdžios pagelta ir jkęmu- 
nistų vartojamus metodus.

Tuo paęiu metu atstovai už- 
gyre Roosevelto politiką teikti 
sovietu Rusijai paranąą kęvoje 
su HibįeJ^ų.

Prczideptas Gpeep pąąake 
kalbą apie vŲonvencįjos cįapbus 
ir užgyrė pezęliucijąs apie už - 
Sidnio politiką.

— Britų'Aviacija bomĮmrd#- 
vo Napoli ir užmušė 12 italų.

— FBI agen,tąi tyirtųią, kg$; 
vokiečiai buvo informuoti ap

< I ... ... M I < •_ « -K « » V X. t * »r

Robin Moor išplaukimą, 
ir paskandino.

“Mielaširdingas
- -1

Vagis”

* i

>

Jaunas piktadaris, kuris 
ėjo į gėrimų krautuvę, adrešū 
7 West Adams turi “gerą šil‘- 
dį”. Pirmiausiai nuo tarnauto
jo Paul Drost atėmė $140, po 
to numovė jam kelnes, kad ne
galėtų vytis, o išeidamas pada
vė jam $1.00, kad turėtų kūo

• “naujas nusipirkt?’.

at-

fBRIDGEPORT ROOFING AND 
SMEŲT METAL Cp.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglapgius ir 

A sienų apmušimus.
Tąisomebet ką. Atnaujiname bet 
ką.’ Darbas Užtikrintas. Pilnai 
/ ’ apdraustas.
------- ~----------------

kad ten yra palaidota viena 
plačiai pereitan-.e šimtmetyje 
išgarsėjusi aktorė...

Aktorė kilusi iš Wisconsin• • • • ..»!•« * . 1 ‘ 
Delis apylinkės. Jaunystėje ji 
išvažiavusi į didelį miestą ir 
ten padariusi nepaprastą karje
rą scenoje. Jos vardas buvęs 
žinomas visoje Amerikoje. 
Publika nelilpdav.o į teatrą, kur i 
ji vaidindavo.

Gyvenimą ji vedusi “artistiš
ką”: turėjusi kelis sakudąlin- 
gus apsivedimus ir kelis skan
dalingus išsiskyi imus. Amžių 
baigusi gana tiagiųgai.

Kai senatvė ją užklupusi, t.ii 
ji beveįk nieko neturėjusi 
“juodai dienai” pasidėjusi. Te
kę gerokai' paskursli. Pagaliau 
ji atsiminusi ir'savo gimtąjį 
kampelį. SliVargųsi, supegalė- 
jusi, žiemos; ‘metu, ji pasiryžu
si Kjlbourną aplankyti. Oras 
buvęs šaltas, o ji važiavusi ark
liais. PcrsišąlŲžiiisi ir x tuoj 
plaučių uždegimu susirgusi. Su 
jaunystės pažįstamais jai jau 
nebetekę susitikti,' peš po ke
lių dienų ji mirusi.

Tą liūdną istoriją uian prieš; 
kelis metus papasakojo vienas 
senukas, kurio name aš buvau 
sustojęs. Diena buvo nepapras
tai lietinga. Mes sėdėjome 
prieškambaryje, —. senukas, jo 
senukė ir aš. Kai lietus kiek » A f ’ ’ . . » I
nustodavo, tai jaukios voverai
tes prie pat kojų bėginėjo.

Senukas pasinėrė atsiniiiii-i
inuosc.

“Tai buvo laikai”, lyg apgai-; 
leslaudamas pareiškė jis. “Nei 
automobilių, nei kitokių išpus
iu, o žin nes buvo laimingesni, 
negu šiandien. Bent ramiau gy
veno”...

Kiek patylėjęs, jis nusišypso-; 
jo ir kreipėsi į savo senukę:

“Atsimeni, kaip aš pas tave' 
anais gerais laikais atvažiuoda
vau su ratais beveik kas die
ną... Nei nuovargis, nei blogasj 
kelias manęs nesulaikydavo.! 
Tai buvo laikai”...

“Tu pas savo lydimąją va
žiuodavai su ratais, o šių dienų 
jaunuoliai važiuoja su automo
biliais”, pastebėjo senukė.

Abu nusijuokė ir vėl pasinė
rė ąlsįipinimuosė. Tur Ųųt, 
jiems spiągu buvę prisiminti 
tuos malonius susitikimus, ku
rie įvyko prieš penkiasdešimt

į
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BUDRIKO
rca

VICTOR RADIO
Kiekvienam apsimokės atsilankyti ir 
pamatyti visus vėliausios mados įr ge

riausius rąįįo. :

«®*sęnsatiomai im em wv

w» MAGIC BRAIN
• * "v • * *

rAllIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, ^JLLWQMK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
£70 S. K£D21£ AVENUE

Tel. LAWNDALE 2£30 
Į!.Į21j!LlLlllPJIl I .1 ' ĮJJ..ĮI

ViCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

moving ■ • j
Perklaustom forničius, piąnus ir 
višokąjs rakandu? bei .štorus. 
Vežam į farmaš ir kitus mies
tus. ^Zerųa kaina. Musų darbasl 
garąntuotas." Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTOBY 0066

• FOTOGRAFAS

J ?

I

kuki sotumui

Modol-V-215

HI'RM TTH

l. i»o no no

. .V'3 < V I___SS V' <iS 70 į

IV6 lidto lift—no ornamente to movė 
No neftd^ to tvofry abęu^
No more objectionable surface noisee

9®°* Ręt^lįi^ejto 
6®™ Records lapt indefinitel^ 
4®" RoH-out Recor^L Changer

Como op jin todąy fpr a d^monstration of ihia 
amazing jiew -way to play recorda'. Mędpl :iUus- 
trated kas all ,U;ese great features ih addition 
to tho sensational Magic Brain: Spectacular 
newMagic ToneCell wi,th Jewęl7Lite Scanner..« 
Fleięiblp Tone Bridge : 7 '7 Teletubo radio with9 
ĮtCA Vięt'pr Preferrcd Type Tubes ; 
can andfpreign radio ręcęptipn on 3 
ivavebands 7.7 Ęleotrįc Tuoing 7 .7 
PuąlTone Couę-olszstpiĮt-ui an- 
.tęnnas (one for dbrppstip and pne for 
foroignjMception) and’many other 
jaroofs ;pf its outstanding quality.

AMAZING
VALUE!

MAŽŲ RAMO
l X

kaina nuo

SI 1.95
ir kajiKščiau.

Jos. F. Budrik,
3241 SO. HALSTED STREET 
3409-11 S- HALS J ED STREET

' Tei-YAR4? 8088 • 7 . ’

CONRĄD
L-PTOGRAFĄS

Studija įrengta’ pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaiGo-

' mis ir Hollywbod
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Keisti Moterų Norai Diena Iš Dienos
Vienų dienų, valgant pietus,’ 

ponia Brone pranešė vyrui:
-—Žinai, labai ^norėčiau šu

nelį turėti!
—Ką?! — išvertė'vyras akis.

— Dar ko neišsigalvosi!
—Visos turi. Ir Burbulienė 

turi, ir Kanapienė, ir... ir visos 
kitos! Tik aš vięna neturiu! — 
išdrožė, ponia Brone, papusda- 
ma lupytes.

—Štai tau!.. — išskiete vy
ras rankas. :— šunį išsigalvojo! 
O paskui užsimanysi dram
blio... O paskui kokiom King- 
Kongo, o paskui dar nežinia 
ko! ,

—King-Kongo man nereikia, 
nes tu pas mane esi! — piktai 
atrėžė žmona, keldamos! nuo 
stalo. — O tokį mažų šuniuką 
gauti ne didelis dalykas!.

Ji išėjo savo kambarin, 
smarkiai treiikus durimis. Vy
ras gi pasiėmė skaityti laikraš
tį, patogiai fotely išsiplėtęs. 
Bet ausyse vis jam skambėjo 
žmonos žodžiai ir nedavė ra
miai skaityti.

—Taigi, šunį jai atgabenk!
— niršo jis. — Dar ko neišgal-. 
vos! štai, tik duok moterims 
valią, nežinia ką išmanys!..

Jis tingiai pasikėlė iš fote
lio, sviedė laikraštį į šalį ir įė
jo žmonos kambarin, kur ji 
sėdėjo prieš veidrodį, svajingai 
į save įsižiūrėjusi.

—Iš kur tau į galvą šuo atė
jo? — paklausė jis.

Žmona tylėjo.
—Ir. išgalvok tu man šunį — 

nerimo vyras, trypdamas vie
toje. — JKodėl tau į galvą kro
kodilas koks neįšoko! Bet ne—

būtinai šuo!
—Kam

Vieno užtenka 
žmona.

antro • krokodilo...
- burbtelėjo

—Šunį, girdi... — urzgė, vy
ras, vaikščiodamas valgomaja- 
lue aplink stalą. — Šuns užsi
manė, tfu tu!

Nežinia, kodėl tas pageidau
tas šuo jį taip supykdė. Gal to
dėl, kad įstaigoje viršininkas 
nepatenkintai jį sutiko, pavė
lavusį dviem minutėm:

—Vėluojat \ vis ir- vėluojat, 
pone Baltusi! Negalima taip!

Gal todėl, kad gatvėje jį pa
sivijo storas žydas/ grįžtant 
pietų, ir rūsčiai paklausė:

—Išeina taip, pone Baltusi, 
kad tamsta nemanai vekselio 
išpirkti? Mano kantrybė tmiks... 
Oi, truks!

Nežinia, kodėl. Bet tas žmo
nos išgalvotas šuo nedavė jam 
ramybės, varė į pasiutimą..

Išėjęs gatvėn, jis piktai žvilg
čiojo j praeinančias moteris, 
nesitraukdamas joms iš kelio.

—Štai, eina išsipuošus, išsi
piltus, — galvojo jis, — o žiū
rėk, apie ką svajoja? Apie 
nį, aišku!
kios!..

—Ko gi 
kalbino jį
bių. — Ko galvą taip nunėręs?

—Nunertu m ir tu, — atkirto 
Baltūsis. — Žmona, po šimts 
perkūnų, šunį išsigalvojo! Rei
kalauja kažkokį nusprogusi 
šunsnukį atgabenti!

—Štai, yra ko jaudintis! — 
nuramino /draugas. — Mano 
žmona du šuniuku ir tris kates 
turi, ir aš dėl to. neinu iš pro-

Visos moterys
šu
to-

uz-taip paniuręs? — 
vienas iš bendradar-
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Arsenalui Reikia 
Mašinistų, 
‘ Toolmakerių”

Metine Skautų 
Stovykla

Moka Iki $8.48 Į Dienų
MOLINE, III. — Roęk Islan

do arsenalas jauz kuris laikas 
nepasekmingai bando gauti 48 
mašinistus ir 87 “too’maker- 
ius”. Čia patyrusių amatininkų 
nsbėraį ir jų matyt trūksta jr 
kituose miestuose. .

Kas norėtų dirbti arsenale, 
privalo priduoti aplikaciją.

Algos priimtiems bus nuo 
$7.92 iki $8.48 į dieną, atsižvel
giant koks darbas.

Keli Lietuviai Los 
Wiseonsin Univ.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

su

Yo-

Va-
Bo-

R. Vaidžiunas
' Prie pesPlaines upės ir Hig- 
gins Ręad yra suvažiavę 2,509 
skautų 8-tai metinei stovyklai.. 
Visi yra iš Chicagos ir apylin
kės. Patys visą maistą gami
na, patys duoną kepa, palapi
nes ..prižiūri, ir stovykloj bando 
taip gyventi, kaip jiems tektų 
gyventi, jeigu staigiai atsidur
tų Robinzonų Crusoe vietoj. .

Tarp skautų labai veiklus y r.t 
Brighton Parko biznierių pp. J. 
Vaidžlunų sūnūs, Richardas, da
bar lankąs Kellly mokyklą.

Leot Strzemieczny, 22, 
Amelia M. Balis, 23

Frederick L. Simons, 34, su
Anne Stroges, 24

Stanley Zilanes, 20, su 
landa Wrigt, 18

Johnnie M. Puskar, iš 
lier, III., 24, su Pctronella 
bin, 21

Leon Joseph Armalavage, 30, 
su Theola F. Striegel, 26

Clarence W. Huffman, 28, 
Catherine V. Šalinas, 24

Reikalauja
Perskinj

Natalia Kaminski nuo Julius 
Kammski

Helen Lauraitis nuo Stanley 
i Lauraitis

su

Akių, Ausų 
Specialistų 
Suvažiavimas

Lavina Naujokus
MADISON, Wis. — Wiscon- 

sino universiteto sporto depar
tamentas pradėjo lavinti foot- 
bollą lošti eilę pirmamečių stu
dentų, kuriuos vėliau priskirs 
prie reguliarės komandos.

Naujokų .tarpe yra:
Will Laukus, jš St. Joseph, 

Mich. \
Henry Olshauski, iš Wausau, 

Wis.
Edward Savickis, iš Kenosha, 

Wis.

Vakar Palmer House viešbu
tyje prasidėjo Amerikos akių, 
ausų ir nosių, taipgi gerklių li
gų specialistų suvažiavimas. 
Svarbiausia pasitarimų tema 
bus kaip apsaugoti žmonių re
gėjimą, karo laiku.

Gauna
Perskiras

Joseph Donis nuo Mildred
Donis

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Garsinkitės “N-nose
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

6002

Piramides ir III 
Valstijoje

BALTES, Thomas, M., 
Green Street; gimė spalių 8, 
tėvai: Johmir Margaret.

CASH, Marlene, 3227 South 
Lituanica Avenue, gimė spalių 
4, tėvai: Marshall ir Mary.

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Istorinės Indėnų Liekanos
Prie Metropolis, III,,’ kur vie

nu laiku gyveno indėnai, Chį- 
cagos universiteto archeologai 
atrado visą eilę mažų piramid
žių, panašių milžiniškiems pa
statams Egipte.

Piramidėse mokslininkai atra
do apie 100,000 štukų įvairių 
indų, ginklų ir kitokių daiktų, 
kuriuo*s indėnai naudodavo.

LIETUVIAI

to, kaip tu! Na, aš matau, be mas vėl kokios demonstracijos 
vieno stiklelio neapsieis,— rei
kia tau nervus nuraminti!

Draugai įnėrė į pirmas pasi
taikiusias duris., Kada jie po 
kelių valandų išnėrė, — Baltu
šis kiek linkčiojo į šonus, o 
bendradarbis jam tame ben
dradarbiavo.

—Tie... tiesą kalbi... — ra
mesniu balsu šnekėjo Baltūsis, 
— ko... kodėl nepadaryti jai 
džiaugsmą?' Kodėl jai, mažytei, 
nesuteikti tokį mažų malonu
mą? Tiesą kai... kalbi...

—Ot tas 
draugas.

—Juk 
koks jai 
Niekada
staigoje...

— Ot tas ir yra 
tarė bendradarbis.

—Sėdi ji viena, vargšelė... 
Nuobodu jai,/liūdna... O turė
tų šunelį — butų kuom pasi
guosti... su kuo pasidžiaugti...

—Ot tas ir .yra... — burljė 
draugas. t

—Gausiu aš jai štfnį! -—rik
telėjo Baltūsis, staiga sustojęs 
viduryje gatvės.

—Gauk I Aišku, gauk! Tuč
tuojau gauk!

—Bematant- . gausiu! — vėl 
riktelėjo Baltūsis, bet tuoj nu
leido balsų, — Bet ką čia vel
nią gausi dabar... viduryje nak
ties...

—Aš žinau, kur gauti, — su
kuždėjo jam draugas. — Pas 
musų šeimininkus šuo yra, 
kaip liūtas... Tai, ot, mes jį ga
lim paimti.

—Kažin, ar galim?' — su
abejojo Baltūsis.

—Galim. Ant mario atsaky
mo! Taip tas šuo man jkyrėjo, 
jog tiesiog gyventi nemiela... 
Kaukia, duris plėšo, smokingą 
sudraskė... Tau , jis labai tiks!

Prie draugo namų Baltūsis 
palaukė gatvėj. Po kelių minu
čių draugas išvilko į gatvę, už 
antsnukio nutvėręs, staugiantį 
šunį, arklio didumo.

-—Gražus šunytis,,— konsta
tavo Baltūsis, t— žmonai turės 
patikti.

Šuo spardėsi, draskėsi, kaukė 
ne savo balsu ir vis taikėsi pro 
apinasrį įkąsti Baltušio draugui 
į rankų.

Į savo butų Baltūsis šunį vos 
įvilko. Tas pakeliui pašpyrė 
staliukų su gėlėmis, išvertė 
lentynėlę su knygomis ir, ištru
kęs pagaliau iš nelaisvės, puolė 
staugdamas bėgioti po' 
rius.

—Jis mėgsta pietums 
;as suryti..; arba žąsis...
dar nežinau ką... Duok jam 
vdską, ką jis .norės-valgyti... — 
mokė draugas, pUsi.ikęs * gatvė
je. — Matysi, koks žmonai bus 
džiaugsmas! •

Pagaliau šuo kažkaip apri
mo. GaLjam įkyrėjo viską dau
žyti ir vartyti, gal jam nuo.pa- 
tiės savo kaukimo gal /ų ėmė 
skaudėti,
fotely ir ramiąl užnjigo*

Baltūsis gi susiraitė kitam fo
tely šalia .jo ir budėjo, bijoda-

iš kur atsirado 
pro aša-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
DR. A. JENKINS 

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutarti! 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 242L

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel. i

iš šunies.
Kai 'rytmetį Bailusis nubudo, 

šuns jau fotely nebebuvo. Tik 
žmonos kambaryje buvo girdė
ti kažkoks baisus triukšmas ir 
žmonos kaukimas.

—Dieve mano, Dieve mano!
— verkė ji visu balsu. — Gel
bėkit! žmonės, gelbėkit!

Baltūsis pamatė viduryje 
kambario stovinčia žmoną, ran
kom veidų užsiėmusią. Šunytis 
gi, padėjęs jai abi letenas ant 
pečių, taikėsi nulaižyti jai 'nuo 
veido pudrų.

Pastebėjęs įėjusį kambarin 
Baltus}, šunelis tvojo staiga 
uodega per tualetinį staliukų, 
tuoj susmegusį į žemę ir, me
tęs ponių Bronę, išnėrė su vi
sais rėmais pro langų/'

Ponia Bronė tyliai verkė, vis 
taip pat veidų susiėmusi.

—Neverk,' širdele, — ramino 
jų vyras. — Tas pabėgo, tąi ki
tą, dar geresnį, gąusinil t

—Iš kur
tas... tas... tįgpas ?.?- 
ras paklausė ji. 31

—Brangioji! Tavo prašymas
— man įsakymas. Aš jį tau ga
vau. Bet neverk,' mieloji7: tas 
išdūmė, —- tiek to! Šiandien 
pat gausiu tau kitą!

—Kad aš... Kaziuk,,, nenoriu 
šuns... kam man šuo... Man už
tenka, kad tu esi... Nebenoriu 
jokių šunų... — pro ašaras pa
aiškino ji. — Mala jau verčiau 
tada katę... Arba, dar geriau, 
naujų balinę suknelę...

Eidamas įstaigon, Baltūsis vi
sų laikų galvojo:

—Kokios kėistos tos' mote
rys! Užsigeidė šuns, — gerai, 
pristatau jai šunį, pirmos rų- 
šies šunį... Ne, jai jau nebepa- 
tinka... Jai jau dabar katę 
duok... Sakaus tik duok mote
rims valią, — kažin ką išsigal
vos, King-Kongo pareikalaus! 
Keisti tų moterų norai...

O namuose-ponia Bronė ran
kiojo tualetinio veidrodžio šu
kes, apsiraišiojusi šuns nubrai
žytą, iškapotą veidą. Pro šuns 
išmaltų langų skrido kambarin 
snaigės.

< 1 '

Pakele Algas 
Išmatų Rinkėjams

Privatiškos išmatų rinkimo 
firmos pakelė algas $3 savaitei 
trokų šoferiams ir kitiems sa
vo darbininkams, šoferiai da
bar gaus $51 j 'savaitę, o kiti

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 įki 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

AKIU SPECIALISTAI
DRJ VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHntURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DANTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524 
Rez. Tek HEMlock 1643 

Emprgencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI

8

ADVOKATAI

kambti-

• tik jis susirangė

dvi viš- 
arba aš

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

2400 WEST MĄDISON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. YARDS 314J5
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.

DR. C. Z VFZET ’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

. Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serrdoj pagal sutartį.

DR. KARU NURKAT
/NURKAITIS)

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

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

DR. STRtKOL’IS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas., 4645 SČ>. 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

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 S®. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį. /

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1U24. 
Namų tel.—Hyde Park 3395

KOPLYČIAS

DALYSE

numinu iciiiiiiiaaiiiiiiiiiiiiaiiiiii

YARds 1138

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos —.

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį
TURIME

VISOSE MIESTO

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ■. Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street TeL Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETRUS
6812 So. Western Avė. ' Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVTČIUS
4348 S. California Avenue s Phone LAFayette 3572

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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- 
iausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18fh St., *etoH Mo^tran 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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek CALumet 6877.

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

ROom 2014 TeL STAte 7572 
Vai.:, nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 

3149 SO. HALSTED STREET.
Tel. VICtory 2979 <

DR; RRTTNO J.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel REPubllo 4888

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Z Telefonas YARDS 0994
Dr iCnh**
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ik! 3 popiet

7 Ik! 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENvood 4300



Pirmadienis, spalių 20, 1941

PERSONAL 
Asmenų Ieško

WA Turi Tikt 
65,9^1 Darįįninką

Operos Konkurso t 
Laiipetojai

Vienu Laiku Buvo Keli šimtai 
Tūkstančių.

«♦ i • • • ■

Illinois valstijoje WPA pašal
poj darbų administraciją dabar 
turi viso 65,941 bedarbių ir re
guliarių darbininkų Savo eilėse.

Pernai ji samdė 116,000, o 
vienu laiku kelis šimtus tūks
tančių žmonių.

Daugiausiai prie sumažinimo 
prisidėjo darbai ginklų pramo
nėse. . •' ” '

WPA. dabar atlieka įvairius 
būtinus darbus, kaip airportų 
taisymą karo aviacijos veika
lams, vieškelių tiesimą ar plati
nimą prie karo stočių, ctc.

Chicagiėtes 
Filmuose

Dvi Vedybos

Kai ji gyveno Chicagoje, 
vadinosi Jean Walasek ir lan
kė Austin High School. Gavu
si darbą Hollywoodo filmuose, 
ji persikrikštijo į .Jean Wallace, 
ir Užvakar apsivedė su garsiu 
aktoriniu Frrinchot Tone. Ji 18 
metų aftižiaus.

Kitas garsus aktorius Mick- 
ey Rboney, susižiedavo su jau
na chicagiete” šokėja, Vhlerie 
Thon, Southsidės lenkų duktere. 
Rooney yra 2’1 metų amžiaus.

ji

"1-Htį lilHų Mirties Sukaktuvės

ANTANAS NAVICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
r.nalių 21< d., 1937 m., sulaukęs 
54 m. amž., gimęs Raseinių 
apskr., Pasaiės parap.v Kum-' 
pilikių kaime. /• -/, •
’r,Paliko dideliame nubudime- 
moterį!Antaniną, 2 sunu^ An
taną ir Bruno, ir dukterį Ade-

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios šv. Anta
no par.ap. bažnyčioje spalių 21 
d. 1941 m., 8:00 va}. rytp. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus, ir pažįstamus atsilan
kyti į .pamaldas. jr

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau - pas Tave 
Lauk mus ateinant!

mus jau 
anksčiau, 
ateisime,

Nuliūdę lieka:
Moteris, Sūnus ir Duktė

-j.

3xxxxxxxxxxxxxxzx^ xxzxx;z
■ n m ■ m .Gėlės Mylintiems* J A Vestuvėms, Ban-> K K flkietoms, Laidotu-V 11 U H vėlus, F a p u o š i- 
-• ■ ■■ r ■ - • i inams.

M

M

h;

4180 Archer Avenue. ►
Phone. LAFAYETTE 5800:.<. >•

M

LU VEltlIO Visas Pasaulio 
f . Dalist ,,
' kvtetkininkas • 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST. 
Tel. YARDS *1308

M 
M 
M 
M

K

Vėlyvi Modeliai 
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
1941 
1941 
1941 
1941 
1910

NASH sedan ........
PLYMOUTH sedan 
DODGE sedan .... 
DE SOTO sedan .... 
DĘ SOTO Club 

j fvcoupe .....
1940 WILLYS sedan .... 
1940 PLYMOUTH sedan 
1940 CHEVROLET s<L 
H29 BUICK sedan ^...

15U Kitų Pasirinkimui.

’ $965.00
$765.00
$945.00
$985.00

$745.00
$465.00
$585.00:

635.00
$565.00

DE SOTOr-lPLYMOUTH
>1143'Diyersey 1

Atdara vakarais' - ir šėkniadieniais

Pasiutęs Šuo

KAPITONAS

Du Jauni Chicagiečiai
Chicagos operos bendrovė va

kar paskelbi ‘'rezultatus kon
kurso jaunoms dainiriirikaniš.

Kontraktus visam sezonui lai
mėjo Hrifry Swanšon, nuo 5(137 
Byrson Street, ir Phillip Kins • 
man, 4564 Oąkenwald averiiie. 
Abu yra' chic'aįiečiai. Merginos 
šiais metais opera kažkodėl ne- 
išrinko; ir abu kontraktus ati
davė vyrami

Chicagos miesto sveikatos de- 
partarrientas!*’ skelbia,'' kad prie 
13-tos ir Jefferson Tnivo pagiti-

nėmis dienomis 
apylinkėje buvo šunų 
džioti, tai jie tuojau 
kreiptis prie daktaro.

žmonės toje
apkan-

4 kArijlSN V-AČM’fc'froįenKotįn
Lt, ‘Comm. A. L. Danis, 

torpediidVč' ' naikirituvlL ’V- 
S. Kearpy, kapitonaę. Iš pa
vardes tektų sp'ręsti jį esant 
lietuviu kilmes.

Naujas Cook Aps.
Legiono Viršininkas

_ 1 * t r ‘

Pereitos savaites pabaigoje 
pareigoms buvo įvesdintas nau
jas Amerikos Legiono Cook ap
skričio viršininkas, Arthur E. 
Ganty. Naujasis adjutantas yra 
VVilliam H. Roberts.

Įvesdinimo- iškilmes įvyko 
Morrison viešbutyje, penktadie
nį, kuriose
nuo įvairių Legiono Postų.

atstovai

Rado Kareivi
I

Upėje
Prie Polk street, pereitos sa

vaitės pabaigoje, ęhieagos upėj 
(hivo atrastas lavonas kareivio 
Frank J. ’Wroble\vski iš Kenu- 
sha, Wis.

Neseniai jisai buvo paliuosuo- 
tas iš armijoj.,'

Nori “Uostomosios”
Sukrauto Turto

1 ■ J^AUJIENŲ.-ĄGMĘ Telephoto' 
Herman A. - Kretschmar

92 m., Št. Louis, Mo. .vien

Harold Ickes 
Chicagoje

lankosiŠiandien Chicagoje
Harold E. Ickes, federališ alieJ 
jaus administratorius ir vidaus 
reikalų sekretorius.1 Jisai kalbės 
vakarė Sinai Temple foruirie, 
4600 South Parkway. 

f 1 • *1, • . ’ 1 /

Mrs. Hcnrictta Schaefcr 
Garrctt pusbrolis ir kad 
dėlto jam teisėtai priklauso 
jos iš uostomosios tabokos 
biznio uždirbtas palikimas 
—$20,000,000.

r

Nutroško Nuo 
Riešuto

ĮVAIRENYBES

NAUJIENOS, Chicago, III

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1,941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

i «• A £ 1 1 . I 'Sholtėrhan-LiPfeztfdentas, 4508 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Gourt, 
Cicero, Illų Helen Chapas—Prot 
rašt., 2441 W. 45th Plące;. Dr. 
F.- A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
—Klubo gydytojas, 4645 Sb. Ash
land Avė., Tėl. Prospect 193Q; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted Št.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rdų Neljįe Viršila—Kastos 
Globėja, 3435 Šo. Wal|acė Stų 
Frank Jąkavičia—KohtroĮės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerąld 
Avenue; MichaeJ. -R. Kaziinas 
Klubo legalia pątarėjas, 69 West 
Wašhingtton' SL, Tėl, ‘Cehtrąl 

' 0592.’‘ •••/
L. ŽAG ARIEČIŲ ~ KLIUBO VAL- 
■DYBA 194J METAMS: P- ' Arlaus

kas-—Pirrp.. . 2109 N. Cleveland
Avė.; Ą. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 Š. PuĮaski Rdt; Ji Ketura
kis—Nut. rašt.. 1525 S. 5.1st St., 
Cicero, Illų Stella Gasper—Fin, 
rašt, .3338 Si Emerald. 'Avė.; E.

čius-Lkontr. rašt., - 8728 Harper 
Avė. Martinas Pienis-r-iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 ,W. 33rd St. Susirinkimai 
'įvyksta .kas mėnesį;pirmų penk- 

^/tadiėhį,Ą7:30 ’^al. vdk., Chieagds 
' Lietuvių Auditorijoj,'* 3133 "South 

Halsted St. /
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 MATAMS: Pirmi

ninkas—Steponas ' Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tol. Virginia 1279; 
Pirm. 1 pagelb.— M. ;čeplinskas, 
3329 So. Litilanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitien^, 812 W._ 33rd 
st.; Fin. rašt.- 
tis, 4905 Bbįr-
Ižd. —' Paul j. Petraitis, 812 W. 
3£rd st.; Ižd. pagelb. Ona Ja- 
cobs, 4409 Š. Artesiąn avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield’ Avę. Susirinkimai atsi- 
buną kąs 'trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street, j“ i. '■

—Leonas Genio 
Kominsky avė.

CLASSIFIED AD8
n' f ‘ . r> ' ' r ' \ ‘

ONA GAGDĄNAITį (Bagdonus) 
paieško i savo dėdės Stanislovo Dau
gėla (Daukela) nuo (Telšių. Dabar 
gyvenantis Schenectady> N. Y. 
\ Taipgi paieškau brolio Juozapo 
Bagdono nuo Telšių; taipgi gyveno 
Schenectady, N. Y., per daug metų. 
Rašykite: Annie Bagdonaite-Pun- 
dzius, 1020 N. Ridgeway Avė., ‘Chi- 
cago, III. Tel. ĄLBany 8426.

HELP > WAN1ĘD—FEMALE ''? 
t _ J Darbiirink.ių

MOTERYS VIRŠ 30.
Jūsų liuesas laikas mums yra ver

tas pinigų. Aukštas komisas už ro
dymą musų pančiakų ir moteriškų 
apatinių. Miss Rhoda, 126 N. Wells.

REAL ESTATE FOR tfALE 
; Nąmai-žfeihB PardavimųĮ -
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, lotus/ termas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tarnavi 
PAUlu M; SMITH & CO.

REAL ĖST ATE — LOANS— 
i INSURANCE

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

o šaukite:'

PIRKITE SAU NAMĄ DABAR 
IR SUTAUPYKITE 

Naujo modelio namas gatavas. 
Priešais Marąuette Parką. 

3500 West 67th‘ Street.

Kartu su motina, 3 
mergaitė Susan Stetzer, 
West End avenue, nuvyko į 
maisto krautuvę, adresu 5858 
W. Division strcet. Tenai krau
tuvininkas, jų giminaitis, davė 
mergaitei riešutą.

Vienas riešutas su kevalėliu 
užkliuvo mergaitės gerklėje ir 
ji nutroško pirm negu pagalbos 
susilaukė.

Saulėžolės
4451

Nusižudė Paklausęs 
Burtininkės

1937 metais chicagietis Do- 
minick Frapgella, 1TZ1 Dobson 
ayenue, nužudė savo žmoną. Ji
sai buvo nuteistas ir Uždarytas 
Chester, III., kalėjime.

Tenai jam viena burtininkė 
iš kortų išbūrė, kad “jisai yra 
pamišęs”.

Nieko nelaukdamas Frangella 
nuėjo į kalėjimo lavatoriją 
ten pasikorė. ’11

Gaisras Nuo 
Cigarete

ir

Argentinoj ypatingai gerai 
auga saulėžolės, todėl nuo 1923 
metų pradėta mėginti iš jų da
ryti • valgomąjį ’aliejų. Tais me
tais buvo jo padaryta tik • 53 
tonai,- b jau 1939 metais pasie
kė 54,277. torių. Kadangi- šis 
aliejus yra aukštos kokybės ir 
plačiai vartojamas maistui, tai 
Argentina rūpinasi šią pramo
nės šaką dar daugiau išplėsti.

Floridos valstijoj yra 
000 ežerų,’ bet nei vienas

30,- 
ne-

IR JIESttl 
DARBO?

.----------- SKAITYK KASDIEN 

-IR TEMYK SKILUS

Cicero, III,; Stella Gasper—Fin, 
rašt, .3338: S, Emerald* J Avė.;. E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 ■-So. Independehce Blvd.; 
St. Nipfikas— Kasierius. 3824 

Dėodor St.’ , Indiana Harbor, Indų 
Kasos globėjai; J. Bąlakas, 14Į4 
So. 49th CtJ Cicero^ III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė:—Koresp.,. 3252 So. 
Halsted jSt.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą-.į mė
nesį, kast ketvirtą sekmad.. pir
mą valandą- popiet, Hollywood 
svet.. 2417 W. 43rd St. ' i

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS: 

Jbe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. Pi*' Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Litųanica avė.; A. 
Kaulakis 1— Nut; raštų 3842 So. 
Union avė.; \Ųelix Kasper—Fin. 
rašt.,:. 3534 So.^Lovze avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So.

. Halsted st.; Zig. Grigonis >— 
Kont. rašt,' 
globų Kaz. Valaitis 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Ner

kis—Korespondentas; L. Jucius
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekviend 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj-, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Racevičia—Iždo 
Ligonių

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

Auto-vairuotojai, 18-30 metų
senumo, .... ........................... . $24.

Assemblers .......................... 45 c.
Spoti welders ...................... 55c.
Auto-mekanikai padėjėjai $25. 
Gaso stočių tarnautojai, su

mažu patyrimu ..... ......... ...... $25.
AVAILABLE EMPLOYMENT 

SERVICE.
343 So. Dearborn St. Kamb. 204.

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

REIKALINGAS patyręs siuvė
jas prie drabužių taisymo ir pro- 
sinimo. Darbas .pastovus. Kreiptis 
į K. Jakus, 10302 So. Michigan 
Avė.

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

tanas Shimkus, 3123 . - Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927. 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne -st, 
Ižd. kas.— 
Avė 
rast.
A ve , 
glob.—A. 
bansia Avė., 
Kės. pagelb.
Le Moyne St., tel. Spaulding; 
7903; Maršalka

., tel. Spaulding 7903;
-L. Siriupas, 3636 North 

tel. Spaulding 0745; Fin. 
B. Rogęrs; 2345 N. Kędzie 
tel. Spaulding 3180; Kas.

. Lungevicz, 1814 Wa- 
tel, Humboldt 2285; 
— S. Buneckis, 8327

“ —A. Kuprevičia.
3448 Le; Mdynę St.s ShšmrilJiir)^i 
dtsibuna kds4 pirmą kėtViftad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avėnue.

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

Pirm.—F. • Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S* California avė.; 
Nutar. rast.—M-. TitįŠkis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III. , * .

PATYRŲ BUŠELMANAi * reika
lingi. Kreipkitės 23 N. Franklin St.

2 AUKŠTŲ MEDINIS trobesis, 1 
—5 ir 1—6 kambarių flatai. Dailiai * 
permodeliuotas ir modernizuotas na-, 
mas. Randasi arti 55-tos ir Camp
bell. Savininkas turi parduoti dėl 
menkos sveikatos tik už $5,100. Ma
žas įmokėjimas. Balansas kaip ren
da. . « 1

ASBESTO SIDINGAIS dviejų 
aukštų komercinis trobėsis. Bučer- 
nė pirmame aukšte, dailus 4 kam
barių apartmentas antrame/ Platus 
kampinis lotas, randasi Brighton 
Parke., Įkainuotas visai nebrangiai.

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

Kur lietuviai .perka sau apdraudą.

BUSINESS CHANCĘS • 
Biznio Progos

. FARMS FOR SALE 
Ūkiai. Pardavimui

TAVERNOS BIZNIS IR ’ trobė
sis—krautuvė ir 7 kambarių na
mas. Dabar parenduotas už $45. • 2 
štymo šilimai boileriai. Gera vieta 
maisto krautuvės cash bizniui. 
. ' 1207 Wost 87th St. •

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

BUSINESS—TO RENY
< Bizniai Rendai •

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 MĘTAMS:. Pirmininkas—M.

Grakauskas; *8939 N.! Christiana 
avė.; Vice-pįrm.— Mike Čępul, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. LungeVi'cz, - 1814 Wabansia 
avė., tel. , Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley (Buneckis, 3327 Le 

; Moyne st.; Kasiems—Johp Kup- 
; revičius, 3446 W. Piierce avė.; 
. , Maršalka—A;» Kuprevičius, 3448:

LeMoyne St. Mitingai atsibuna; 
kas trečią ketvergą. 3600 West( 
North avė. , ‘ , I

draugijos Palaimintos Lie
tuvos Valdyba 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto-; 
vas^—J.; Jąękujs, -6504. So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A< Shulmistras, 4016 S.! 
Archer avė., Laf, 6300; Nut. rast. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per-, 
shing B4t»>Ląf.M6300; Fin. rašt.—■ 
F. Mikliurias, 4917 S. Čomenskey 
ave.C Laf.- 1152; Kontr. rašt. — 
R Margevičius, 4409 Si Fairfield. 
ave.;i Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—-T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union a ve; Ligonių- prižiurėtęjas 
—ą. Augustinas, 656 IV. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.-ųL, Jucius. Draugi
jos. susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 ?So. 
Halsted st.

LITHUANIAN DEMO0RATIO 
CLUB of’thę 15th Ward VALDY-, 
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 Southi 
Maplewood avė.; Treasurer—John. 
Gura, 6406 So* Francisco avė.;; 
;Sergt- at Arms—Mr. A. Dulcųs, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 

, Advisor—Chas. Zeka?, 2511 W. 
• 69th st./: Finance Committee —

Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., apd Mrs. : Petruli,' 5945 So.

.Albany avė.; Execųtive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr, Gura; Board 
of. Grievances—J. Tarvicjas, Ch. 
Daivis,' and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch, Daivis.

Vice-pres

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

> ,i. 3259 So. Union Avenue.

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

SEVVĮNG MACHINES - 
 Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir, pirki

mas visokių iųšių siuvamų- maši
nų. . ,

n STANDARD MACHtNE CO? i 
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

27 AKRAI PIETŲ VAKARŲ 
Michigane. Derlinga žemė mieste
lyje. Grįsti keliai, blokas nuo mo
kyklos, kiautuvių, pašto patalpų; 
didelis namas; vanduo; furnasas; 
gasas; voninė; elektra. Parsiduoda 
viskas arba 5—10 akrų su įrengi
mais arba be įrengimų. 2 valandos 
Chicago, 5 minutės Michigan Eže
ras. Tuęj - prie U.S.12. Savininkas, 
Ray Duįn, Bridgman, .Michigan.

i w i

FURNITURE ĘIXTURĘ FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui '

COAL—WOOD—OIL . , 
Anglys—Malkos Aliejus

DR-STŪS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS. LIET.. IR; LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis/ 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb/ — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rąąt.-^-J. Ytįskerias, 2547 W. 45th 
St.; Fjn. rąšt.-—Bruno Judeiko, 
4512 S/Wood St.flžd.—P. F. Pik
turna, 1425' W. 45th St.-; Kasos 
glob.; Frank Wenskus, - 2639/ W> 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 Š. 
Talman-Aveų Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 y7. 45th $t.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45thrSt.; Maršalka J. 
Yuęikas, 4624 S; Mozart St.

St. Vai-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S’, CLUB^Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chięągo,' 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Soįva—pirm., 4060 S. 
Maplewood Aveų F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Avų 
Pauli J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W< 33rd Stų Lucille S. Dagis-^- 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th Stų Ę. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G, Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller. 
—teisėjas, 4258 So. Western AVe.;

. Dn T, Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer . Avė., tel. Virginia 
0036. / • Susirinkimai 
kiekvieno - mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. Į Kliubą priimami 
moterys nuo. 16. iki 45; metų amž. 
lygiomis teisėmis, ir mokestimis.

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7V4C galionui ■ (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

6Y2C gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

7653 S. La/lin STE. 0370
Dykai- 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui.

FINANCE AND LOANS. - 
Finansai ir Paskolos

atsibūva 
sekmad.,
W. 43rd 
vyrai ir

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVIN.GS 
and LOAN ASSOCIATION 

of ČHlCAGO. ” 
2202 W. Cerinak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.
• ‘Turtas virš $1; 100,000. <

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO . 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekes surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog............................................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio, couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, naujt^..............................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas ..... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros '......i........a...... .....
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pay. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, 
mažiau ....... . ....... ...............L.....
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
:Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, tinsul.....
■Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated .... ..........................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon
ardu tėc. ...................................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau .....................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec. ................ •....
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie<- 
kis, E-Ž išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Gd. CANal* 3668. ‘

1232 S. HALSTED 
Atdara AntradJ Ketvirt, šeštad. 

, iki 10. Sekm. iki 5.

turi
garantiją. < ■ ' •- 5
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas ..........x..;...........
miegruimio setai, riešuto

$35

39
14
19
22
14

* 7
99
24
29

39
39
49
39
34

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941. METAMS:. Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So.. Union, Avė.; 
Nut.' rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.—- 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rockwell St., Chicago, 111.; Iždi- 
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th. St.; Kęntrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; ' Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K, Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au- 
dįtopiją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.I • M , ‘

GERAS METŲ ŽINOVAS
• <- i • '• i .

59
34
39

59Gudraitis užeina j senovi- 
;iiių daiktų parduotuvę, fl’ar- 
Įdavėjas rodo jairi retenybės ir 
aiškina:

t • •'

—Ši vaza yra daugiau kaip 
-dviejų tūkstančių metų seni
mo !

Gudraitis paskersakiuoja ir 
sako pardavėjui tokį* sakinį:

—Na, na, manęs tu kvailiu 
ųęįaijkyk! Juk dabar 
1939 metus teturime!
o į u " 'U ■

74 
19. 
29

39ASSOCIATIOK, OF LITHUA- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
iBRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

,3442 S. Union Avė.; Kazimieras,
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt, 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace Stų P. Balsi?—iždinin
kas,' 5653 So. Throop JSf.; J. Mo
tiejūnas—kontr.' rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanslds—mar
šalka, 3130 Soutlą - Halsted St. 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kąs mėnešį pirmą trėčiadįę>hi> 

‘ 7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių
Auditorijoj, 3133 Sp, Halsted St.—   ——

Kąki tiktai

59
69

Kai Kurie busite valgę raus
vų ’ ir labai ^kaiiilj vaisių,'' 
dinamų “Kaki”, bet ne visi ži
note, kaip ir kur jie augą.
• /• . :/■..............i •••■*? i

Kaki yra importuojami iš 
Japonijos, kur jie augą ant; 
tani ‘tikrų to vardo medžių. 
■Taš medis turi nepaprastai 
gražią; jiiošvą inediėii§’ iŠ ku- 
Šos daroma1 ir brangus baF"

KONKURENTAI.

Žinai,7 Maryte, tu
dien

PARDAVIMUI RAKANDAI —iš 
3 kambarių. 7 iki 9 vakare. Joseph 
Chovan, 2055 W. 50th Stz

- Žinai, Maryte, tu šian- 
i labai’ puikiai atrodai!
•Maldįiu, Jonai, kad tu tai

i pat ' 'VhOLESALĘ FURNTTJDRE Ji 
Rakandai ^ir * {taisai PardavimuiLietuviai taipgi perka ir parduoda 

k progas sužino tiktai per P

1133 SiHtb ąalsltd Sjreet. SĮįCMOJLL

sąlęai. ĄMpras lygiai taip 
iiidir
•^Anųįjrįs, tas kvailys! 
Marytė;’Ufo1 pagyrų puodo 

'ne \ienu žodžiu!

Nuo neatsargiai numesto de
gančio cigarete užšidege; gyve
namas nahiaš'1 adrešli 3820 
Lowe avenue. Gaisrą. G pasiseki 
greitai užgesinti, be didelių 
riųostdliy' savinfĄkamš. G^Vena 
vifebas G;' Chia£ '

Na, 
ne-

už rakandus sutaupysite nuo 40 
ik j 60%. Mes pristatome bile kur- 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai, randasi pas

ALIŠAUSKAS.. SŪNŪS, 
6343 So. Wfestern A Ve.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

4 Unioft Ave.j Felix Kasper—fių. 
rošt., 3534 Sb. ,Itowe JU>REMKITE TUOS. KURIE 

"•'it. GARSINASI’
"Pirkite tose krautuvėse, ku

rios g&in^si “NAUJIENOSE”
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C. 1.0. Kaltina 
Int. Harvester, 
Toji Kaltina Unija

Iš Anksto Buvo 
Galima Tai Žinoti

J. V. KARO LAIVAS TORPEDUOTAS ATLANTE

Naujas Ginčas Gali Privesti 
Prie Streiko. '

CIO Ūkio mašinų unija laik
raščiuose paskelbė “atvirą” ląi- 
šką Internaticnal Harvester 
kompanijai, kuriame sako, kad 
kompanijos trukdymas derybų 
sutarčiai sudaryti “yra laimėji
mas Hitleriui”.

“ “Vilkina”.
Unija padare eilę koncesijų—- 

atsisakė nuo pilno pripažinimo 
ir “check-off” sistemos, kad pa
lengvinti sutarties sudarymų, 
bet “kompanija vis ieško prie
kabių derybas vilkinti.”

Jeigu kompanija ir toliau toin 
elgsis, sako unija, tai 18 090 
darbininku Chicagoi ir kitur
sustreikuos.

“Nori Kooperuoti”.
Unija priduria, kad ji yra pa

siruošusi kooperuoti su firma 
naujiems karo kontraktams 
gauti, jei tik sutartis buk pasi
rašyta.

Kompanijos Atsakymas.
Kompanija vakar į tai atsa

kė, kad ūkio mašinų unija no
ri streikuoti ne dėl sutarties, 
bet dėl jurisdikcinio ginčo, ku
rį turi su kita CIO unija, United 
Automobile Workers. Toji uni
ja dabar bando suorganizuoti 
firmos trokų dirbtuvės darbi
ninkus Springfielde, Ohio. Per
eitoje savo konvencijoje UAW 
nutarė eiti į ūkio mašinų pra
monę, ir CIO Farm Ecjuipment 
Workers dėl ,to nerimauja. Bi
jo, kad Auto Workers jos na
rius nori paveržti.

Laikė Svarbų Mitingą.
Vakar po pietų CIO stewar- 

dai ir kiti viršininkai Interna
tional Harvester dirbtinėse 
kė susirinkimą, kuriame ęvars.- 
te streiko paskelbimą.t

— Ir Vėl Kuzma —
Michigano universiteto ko

manda, kaip jau visi sporto mė
gėjai žino, šeštadienį Evanstone 
supliekė .stiprią Northwestern 
universiteto footballo komandą, 
14-7. - \
u žinios apie Kuzmą, Tom Kuz
mą; jauną Michigano futbalinin-: 
ką iš Gary, Ind., tUrbųt prade
da nusibosti, bet reikia praneš
ti, kad jisai savo komandai ir 
vėl laimėjo, bent smarkiai prie 

t to prisidėjo.
Abu “touch-downai” Michiga

no naudai buvo padaryti, kai 
Kuzma paleido oran du mik
lus “pass’us” į laukiančių mi- 
jhiganiečių Fraumanno ir Ror 
gers rankas. a •

Northwestern eilėse lietuvių 
nėra. Gal neprošalį butų ir 
jiems susirasti kur nors Tom 
Kuzmą.

J. Augustas Chicagoje
Northwestern-Michigan uni- 

versitetb susikirtimo iš Clcve- 
lando buvo atvykęs pamatyti 
inž. Juozas Augustas. Jisai yra 
buvęs Michigan U. studentas. 
Clevelande dirba Standard O ii 
Co., laboratorijoje.

žemiau seka svarbesnių šeš
tadienio lošimų rezultatai:

(Notre Dame komandoje še
štadienį lošė L. Rymkus, Pittsr 
burgho Carnegie-Tech — Mato
nis, o Illinois universiteto 
mandoje — Genis.).

Chicagos Rajone
Ohio State, 16; Purde, 14.
Michigan, 14; Northwestern,

ko

Minnesota, 39; Pittsburgh, 0.
Illinois, 40; Drake 0.
Wisconsin, 23; Iowa, 0.
Indiana, 21; Nebraska,. 13. 
Missouri, 39; Iowa State, 13. 
Oklahoma, 16; Kansas- State,

CIO-American 
Gan and Faundry 
Pasirašė Sutartį

Apima tik vieną dirbtuvę

Garsioji American Can and 
Foundry Company, kuri turi 
kelias dirbtuves- Chicago j 
apylinkėj, pasirašė sutartį 
plieno unija.

Ji apima tiktai Buffalo,

Q.
Detroit, 20; Oklahoma Ag

gies, 14/ X /,
Lake Forest, 0; Wabash, 0.

Rytuose
Notre Dame, 16; Carnegie 

Tech, 0.
Harvard, 7; Dartmouth, 0- 
Navy, 14; Cornell, 0. . ,• 
Pennsylvania, 23; Prinčeton;

. f ’ 4''.1 »

0. -
Syracuse, 31; New York, U., 

0.
1/

SU

Kai kurios kitos dirbtuvės ir
gi turi kontraktus, bet didžiu
ma dirba be kontraktų.

Siūlo Arbitruoti 
Gelžkelio Ginčą

Speciali prezidento komisija 
gelžkelių ir brolijų nesusiprati
mą dėl algų ištirti, vakar pasiū
lė jį arbitruoti. Bet pastatė są
lygą, kad abi pusės privalo 
sprendimą priimti.

Brolijos ir gelžkeliai atsisakė 
į pasiūlymą tuojau atsakyti. 
“Turi pagalvoti.”

Army, 20; Yale, 7.
Georgia, 7; Columbia,
Fordham, 27; West Virginią, 

0... .
Mississippi, 2’1; Holy Cross, 

o. - , ' •
Brown, 28; Tufts, 6.
Temple, 14; Penn State, 0.
Boston college, 26; Manhat

tan, 13.
Bucknell, 6; Boston U., 0. •
Lafayette, 40; Muhlenberg, 0.

Pietuose
Tularie, 52; North Carolina, 

6.
Alabama, 9; Tennessee, 2. 
Duke, 27; Colgate, 14. ? 
Kentucky, 21; Xavier, 6.
Southern Methodist, 20; Au- 

burn, 7, .
Texas, 48; Arkansas, 14.
VandJrbilt, 14; Georgia Tech,

Samuel Gompers 
Pasitraukė iš 
Valdžios Tarnybos

Texas Aggies, 14; Texas 
Christian, 0.

v
. ' * . . . . . NAUJIENV-ACME Telepbolo
; U, S. Kearny, vienas iš Laivyno naujausių naikintuvų, kuris penktadienį torpeduotas'Atlanto vandeny
ne, apie 350 mylių nuo Islandijos, kuri yra Amerikos globojama. Laivyno komunikatas pažymėjo, kad aukų 
nebūta: ų' -kad laivas savo paties jėga pląukia uostau.

Vakar ir Užvakar
Chicagoje

Vakaruose
Oregon, 19; California, 7. ;
Washirigton, 14ų- U. G. L. A.,(

* Santa Clara, 7; Michigan 
State, 0.

Southern California, 7; Wa- 
shington State, 6. \

Stanford, 42; San Francisco, 
26. .

Colorado, 26; Colorado State,
13.

Apiplėšė Stotį 
Bridgeporte, 5-ias 
Kitas Vietas

šimtus

Torpeduoto Karo 
Laivo Kapitono 
Tėvas Ciceriėtis

Gyvena Grąnt Works 
Apylinkėje

CICERO.-—Lietuviškoje Grant 
Workš apylinkėje, adresu 1231 
S. 48th Ct, gyVęna John Ę. pa- 
nis, atstovas Vienąį gąnitarihęi 
.firmai. Jisai yra tėvas Antho • 
ny L. Danio, kapitono destro- 
jerio “Kearny”, kurį vokiečių 
submarinaš torpedavo prie Is
landijos. , ' '

“Nėpaskandins”
< Senasis Danis savo sunaus li

kimu nerędoi jokio rūpesčio. Jis. 
sako aplankęs jo laivą; “ir ži-' 
nd, kad ‘Kearny’ nebus paskan
dintas nei su vienu, nei. su 
dviem, net nei su trimi torpe
domis”.- .

Kiti Chicagiečiai
Tartie laive taipgi yra keli 

kiti chicagiečiai, Roy Norelius, 
sūnūs Htilmos , Norelius, 7417 
Colfajc avenue, S. J. Wells, 2054 
W. Washington, ir John Mihal- 
ski, 4716 ^Alexander st. 
Chicago, III.

Grobio Susirinko Kelis 
Dolerių ’

Trys ar keturi apsukrus ban
ditai siautė po Chicagos South 
sidę ir Northsidę apiplėšinėda- 
mi gasolino stotis ir praeivius.

Gasolino stotyje ties 2801 S. 
Union avenue, jie atėmė $20 
nuo patarnautojo ‘/Vrthur Buch 
ingham. Vėliau atėmė $20 ir 
nuo Maurice Harriger, dirban
čio gasolino stotyje ties 63rd ii 
Whipple street. ' *

t Apiplėšė Viešbučius ‘ 
f v v

Po to jie persikėlė Northsidėr 
ir ten apiplėšė kęlis viešbučius. 
Grobio jie susirinko tarp $300 
ir $400.

• -------- -----------------»—
Kanadoj, laidotuvėms išveža
mas prof. Michael de Sherbinin, 
garsus rusų mokslininkas, mi
ręs penktadienį, ad. 1950 Shef- 
fie-ld avenue. Jiš buvo 85 me
tų amžiaus.

Jisai paėjo iš Ukrainos, ir iki 
caro nuvertimo profesoriavo 
Petersburgo universitete, žino • 
jo apie 25-ias kalbas, tarp jų 
japonų, kiniečių, arabų ir he
brajų.

Camp Forrest 
Paleis 4,436 Vyrus 
Iki Gruodžio 31

East
>■

Uždraudė Komu 
ūstų šokius

Hyde Park YtylCA rūmuose 
šeštadienio vakare turėjo įvykti 
šokiai “kareivių, naudai”, ku
riuos rengė Organizacija pasiva
dinusi “Cigarettė Brigadė”.

YMCA rengėjams neleido sa- 
;lės naudotų kai paaiškėjo, kad 
/‘Brigada” yra kpmūnistų kon
troliuojamos American Youth 
Gongress skyrius. ’-W

ŪSO Stato Visa 
Eilę Armijos 
Centrų

Išleidžia $655,000
United , Service Organizations 

(ŪSO), kurios neseniai rinke 
pinigus aprūpinti kareivius 
liuoslaikio centrais, išleido $655- 
152 kontraktais pastatyti to
kius centrus sekamose vietose:

• Tikrai kaip su footballu 
buvo su ta penkine, kurią 
Northwestern-Mid|igan lošime 
laimėję detroitietis Sidney Ei
lioti. Einant iš Dyche stadiono, 
Evanstone, kur lošimas (vyko, 
vienas jaunas vyras prišoko 
prie jo, atėmė banknotą. Kai 
Elliott puolė ant jo pinigus at
imti, jaunas užpuolikas perda
vė juos kitam, ir abu dingo. 
Futbale toks kamuolio pardavi
mas, kaip buvo perduota ši 
banknotą, vadinamas * “lateral 
pasš”. Kaip ten nebūtų, Elliott 
pinigų neatgavo.

• Ilgai vagys dirbo plauda
mi skylę 18 colių storio sieno
je prie South Side Loan Com
pany raštinės, 3850 Cottage 
Grove .avenue. Įsigavę vidun 
terado $2.40. Seife buvo $10,- 
000, bet piktadariai negalėjo jo 
atplėšti.

• Kankakee, I1L, policija su
ėmė 13 metų berniuką Robert 
Kott, 1144 North Waller avė., 
ir 15 metų Ethel Conley, 1357 
N. Massasoit avenue. Abu iš 
Chicagos. Jie pabėgo iš namų, 
nes “mokytoja mokykloj jiems 
nepatiko.” 53 mylių kelionę jie 
atliko dviračiu. Pakliuvo kai iš
leidę visus pinigus bandė dvi
ratį parduoti.

• Mrs. Mary 
lyje, 3044 West 
Brighton Parke,
šįmet pražydo rožių krūmas.

® Nuo automobilio motoro 
dujų garaže ties 4613 North 
Claremont avenue nutroško chi- 
cagietis, Michael Blackburn. 
Buvo 43 metų amžiaus ir gy
veno tuo adresu.

Crowc 
47th 
antru

darže- 
Street, 
kartu

........  ........-/iLl ...

Ragina Pirkti 
Alkoholį Žiemai 
Automobiliams

Visi Iš Illinois
Camp Forrest stovyklos 

šininkai, Tennessee valstijoje, 
skelbia, kad iki gruodžio 31-mos 
jie atleis iš karo tarnybos 4,436 
vyrus — 28 metų ar daugiau 
amžiaus. •

Tos stovyklos pulkus sudari' 
beveik išimtinai vyrai iš 
nois valstijos.

vir

ini-

Illinois Valstijoje:
Waukegan
Belleville
Rantoul
Hįghland Park
Highwood ir 
Champaigų.

Michigane:
Battle Creek
Augusta ir 
Mount Clemens.4

Sako, Jo Truks
Chicago Motor1 ''Club prana

šauja, kad prieš žiemą gali pri
trukti alkoholio ir įvairių kitų 
skystimų, kurie yra naudojami 
automobiliams apsaugoti nuo 
užšalimo.

Kliubas pataria automobilių 
savininkams pirktis tų skysti
mų atsargas dabar. Ypač “Prc- 
stone” ir “Zerone” bus 
gauti.

i

Stritch Lietuvių 
Parapijoje

sunku

Vakar po pietų Chicagos 
chivyskupas Stritch ' dalyvavo 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčios pamaldose ir sut ikė 
konfirmaciją (“dirmavonę”) 
200 lietuvių vaikų.

......................... , r, ,,, ! ,

Mirė Garsui Rusų 
Kalbininkas

‘ • - ,.U.’ V'!/: <■ .U:.! >• ’ .

ar-

Nėra Teisybės 
Pasaulyje —

AUT0M0BIP
NELAIMĖS

žuvo Kūdikis
au

gyve-Tokios nuomonės apie 
nimą yra 24 metų jaunuolis 
John Berens, 1629 Fostėr a've 
Jisai neseniai apsivedė bet neil
gai tesidžiaugė vedybine laime 
— su "žmona susibarė ir persi-

Nusiminęs, Berens atsuko gi- 
są savo bule, bandydamas nusi
žudyti. Namo savininkė pašau
kė policiją ir toji suėmė Be 
rens’ą. Uždarė kalėjime ir ap
kaltino betvarkės kėlimu.

Gyventi nesinori, bet ir nusi
žudyti jam neleidžia.

Nubaudė “Daktarą” 
Už Nelegali 
Praktikavimą

Apskričio teismas paskyrė 
$100 pabaudos Robert E. Wil- 
liams’ui, 55 metų chicagiačiui, 
už nelegalį medicinos praktika
vimą. Po areštu yra du kiti ne
va daktarai, L. Drukala, 1022 
N. Maršhfield avenue, ir E. Me-šiandien iš koplyčios adresu

. ' 3175 N./-Clark'', ši.; į Toronto, chelke, 5563 W. North avė.

\ Eidamas skersai gatvę po ; 
tomobiliu pakliuvo ir žuvo 
metų berniukas Martin Gallo- 
way,/735 West 48th place.

Prie Kewanee, III., troko ne 
laimėje žuvo chicagietis šoferis 
John Sirotiak, 2839 West 23rd 
Street.

• Adresu 4722 Drexel bul
varas buvo suimtas 50 metu 
plėšikas Otto Schuman iš StilI- 
water, Minn. Ji$ bandė apiplėš
ti kelias' /Apylinkės krautuves'. 
Pasislėpė name, bet buvo poli
cijos pastebėtas.

• Bežiūrėdamas jaudinančio 
Northwestern-Michigan futbalo 
lošimo Evanstone, širdies ligą 
gavo ir mirė 60 metų Harry S. 
Dųrant, 710 Crescent avenue, 
Glen Ellyn.

Šiandien Laidoja 
Cudahy Firmos 
Viršininką

“Hit-and run” vairuotojas 
prie Jackson bulvaro ir Morgan 
gatvių užmušė 35 metų chica- 
gieti Thor Sorenson, 949 Ma- 
dison street.

Mechanizuoto Karo 
Paroda Sheridane

Publiką Įleis Nemokamai
Spalių 31 ir lapkričio 1 

2 dd., Fort Sheridane bus su
rengtos kariškos parodos, ku
riose kareiviai demonstruos 
modernišką, mechanizuotą ka
rą. . \

Paradai ir demonstracijos 
įvyks du kartu į dieną, 2 ir 8 
v.v. Įžanga publikai bus nemo
kama.

ir

Dirbtuvės Uždarytos
šiandien po pietų Calvary ka

pinėse bus palaidotas Edward 
A. Cudahy, steigėjas ir prezi
dentas, Cudahy mėsos firmos, 
kuris mirė šeštadienį savo na
muose adresu 22 Banks street. 
Jisai buvo 81 metų amžiaus.

Darbininkai Nedirbs
Kūnas bus nuvežtas į kapi

nes po pamaldų Holy Name ka
tedroje.

Velioniui pagerbti darbinin
kai šiandien paliuosuojami nuo 
darbo. Dirbtuvės bus uždarytos.

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

□ ACH;!; THEY'RE SUSPICIOUS 
BfcČAŪSE OUR DELAY IN J 
VANDIN(3. THAT 15 A

l ČHALLENGE1

...'i,.... j .................. _r s ■ L’ ‘ . y ____________________________
/■ . i./

"■ .U ‘M ./ ..'i 'i ',

JAVA OV 
i F WE LAND,WE 
SISN OUR 0WN 
OEATH VVARRANTS..

W WE MUŠT ESCAPE. > THINK 
OF IT.1 WE COULD BRING THE 

, AURORA AND CAPTURĘ THIS 
ENTIRE FLEET BY A SURPRISE 
/ ATTACK ' '' - ■Gauna pensiją

HERE WE GOĮ 
MAN THE GRČEN 
RAYS, FOLKS.

HERE THEY COME — HOT ON OUR.TRAIL! ANO 
MORE OF THEM ARE TAKING OFFl. OPEN UP « 
WITH THE RAYS, BVERYBODYl

IJLUl

‘S

THE CA URED POLARIAN SHIP SUPDENLY DART3 
THROUGH THE CORDON OF SC0UT5. THE OASH TO 
ESCAPE ISONI

Ištarnavęs apie 54 metuš lai 
ko federalės valdžios darbo de 
partamente ir kituose skyriuo 
se, pensijon išėjo Samuel Gom
pers, sūnūs Amerikos Darbo 
Federacijos steigėjo, irgi Sa
muel Gompers.

Jisai 
Pradėjo 
metais.

yra 72 metų amžiaus, 
valdžiai tarnauti 1887




