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PRANCŪZIJOJ UŽMUŠTAS NACIU G
GEN. HOLTZ BUVO VYRIAUSIU NACIU 
ŽANDARMERIJOS VADU PRANCŪZIJOJ
Vokiečių ir prancūzų policija nepajėgė 
surasti pasikėsintojų, kurie pasislėpė

VICHY, Prancūzija, spalių 
20 d. — Praeitą naktį Nantes 
mieste tapo nušautas vokiečių 
generolas Kari Holtz, kuris bu
vo Nantes karo apygardos vy
riausiuoju kariuomenės vadu ir 
tuo pačiu metu ėjo vokiečių žan
darmerijos Prancūzijoje virši
ninko pareigas.

Gen. Holtz tapo užmuštas, 
kai iš ryto vienas išvyko in
spektuoti sargybų. Pasikėsinto- 
jai laukė generolo pačiame mie
sto centre ir užpuolė visai iš 
netyčių. Gen. Holtz buvo nu
šautas

Gen.
kulkos, kurios buvo mirtingos. 
Visos pastangos atgaivinti 
žeistąjį buvo bergždžios.

Tuojau po pasikėsinimo 
kiečių ir prancūzų policija
supo visą miesto centrą ir pra
dėjo ieškoti nusikaltėlių, bet iki 
šiam metui nepavyko nieko su
rasti. Policija padarė daug 
areštų.

be jokio perspėjimo.
Holtz pataikytos kelios
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VOKIEČIU K ARIUOMENE RANDASI 57 
MYLIU ATSTUMOJ NUO MASKVOS

J. Stalinas įsakė rusams ginti Maskvą iki 
paskutinio kraujo lašo, baus neklausingus

LONDONAS, Anglija, spalių 
20 d. — Paskutiniai sovietų ka
ro pranešimai tvirtina, kad ei
na labai smarkios kovos Možai
sko ir Malo Jarosla’vco srityse.

✓
Možaiskas randasi tiktai 57 

mylių atstumoj nuo Maskvos. 
Vokiečiai deda nepaprastai di
deles pastangas prasiveržti i 
Maskvą, bet rusai labai vyku 
šiai jiems priešinasi.

Rusai sunaikino daug nacių 
tankų, orlaivių, artilerijos ir ka
reivių. *

Stalino įsakymas 
Maskvai ginti

20MASKVA, Rusija, spalių 
d. — Stalinas šiandien pasirašė, 
įsakymų Valstybės Apsaugos 
Komiteto vardu.

Visoje Maskvos srityje pa
skelbė apgulos stovį, uždraudė 
naktimis vaikščioti gatvėmis ir 
paskyrė karo viršininkus mies
tui ir jo apylinkėms ginti. Pa 
taria visiems bendradarbiauti 
Maskvos gynime iki paskutinio 
kraujo lašo.

Įsakymas liepia bausti visus 
tuos, kurie sabotuos kariuome
nės pastangas ginti miestą.

Užsienio atstovai 
perkelti į Samarą
KUIBYŠEV, Rusija, 'spalių 

20 d. — Amerikos ambasado
rius Steinhardt, kartu su visa 
Amerikos laikraštininkų grupe, 
'persikėlė į Kuibyševą (buv. Sa
marą) .

Dalis sovietų valdžios jau pa
siekė šį miestą, kiti dar pake
liu j e. Kuibyševan atsikėlė ir ja

Generolas Holtz turėjo žan
darmerijos generolo laipsnį. Vo
kiečių žandarmerija paima kra
štą savo kontrolėn, kai vokie
čių kariuomenė užima. Žandar
merijos pareiga apvalyti kra
štą nuo užsilikusių kareivių ir 
daboti, kad užfrontėje butų ra- 
mu. z ■

Generolas Holtz dėjo pastan
gas įtikinti prancūzus, jog 
jiems verta sugyventi gražiuo
ju su okupacinėmis vokiečių jė
gomis.

Vokiečių karo vadovybe Pa
ryžiuje pareiškė, kad netrukus 
prancūzai sužinos padaryto pa
sikėsinimo išdavas.

Prancūzų valdžiom sluoksniuo
se manoma, kad vokiečiai su
šaudys labai didelį skaičių įkai
tų. Paryžiuje vokiečiai sušau
dė 12 asmenų už vieno vokie
čių karininko užmušimą.

Nantes mieste vokiečiai jau 
turėjo suėmę didokų įkaitų 
skaičių, todėl ir bijoma, kad ne
pradėtų jų šaudyti.

ponų ambasada su visais tar
nautojais.

Informacinių Amerikos ben
drovių atstovai taip pat persu 
kėlė į šį naujų sovietų valdžios 
pasirinktų miestą. ?

Vokiečiai artėja 
prie Rostovo

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 20 d. — Vokiečių ir kitos 
kariuomenės artėja prie Rosto
vo, kuris jiems atidarys kelią 
į Kaukazo žibalo versmes, skel
bia vokiečių kariuomenės pra
nešimas.

Maskvos frontuose vokiečių 
kariuomenė- vėl pralaužė rusų 
frontą keliose vietose ir artėja 
$rie sovietų sostinės.

Maršalo Timošenkos kariuo
menės ryžtingai kovoja, bet 
vokiečiai sėkmingai jas naiki
na.

Vokiečiai nesirengia 
pulti italų

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 20 d. — Nacių užsienio rei
kalų ministerijos valdininkas 
Long paneigė užsienyje einan
čius gandus apie vokiečių pasi
rengimą okupuoti Italiją. x

Vokietija niekad, sako Long, 
nesmeigė durklo į'draugo nu
garą. \

Hitlerio ir Mussolinio asme
niški ryšiai labai geri ir nega
lima kalbėti apie Italijos už
puolimą.

— Kanados kariuomenė mo 
kinama išlipti priešo teritorijo 
je.

ČIA SANTYKIU ĮTEMPIMO NĖRA
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Gal tarp jų šalių santykiai įtempti, bet to įtempimo nesimato Pulk.
VVilliam Howard (kairėj), J. V. Marinų Pajėgų Šanghajuj viršininkas, lydi 
Adm. Kakusaburo Makita, naująjį japonų laivyno pajėgų Shanghajuj viršinin
kų, per. pastarojo apsilankymų amerikiečių tarpam

Airija bus įvelta 
karan

WEXF0RD, Airija, spalių 20 
d. — Ministeris pirmininkas De 
Valera pareiškė, kad anksčiau 
ar vėliau Airija bus įvelta ka
ran. y a.;,

Premj epas*^ patarė- airiams 
stiprinti krašto'apsaitgos prie< 
mones, didinti kariuomenę ir 
intensingiau dirbti.

Premjeras liepė Airijos ūki
ninkams apsėti visus* laukus, 
kad nė viena užuogana nepa
siliktų dirvonuoti, nes ateinan 
čiais metais badas dar bus di
desnis. *

J.V. naudosis rusų 
uostais '

spa-WASHINGTON, D. C 
lių 20 d. — Jungtinės Valsty
bės žymiai daugiau padės so 
vietų Rusijai, nes Amerika ga
lės naudbtis dar dviem sovietų 
uoštaįs.

y ienas uostas vadinasi Noga 
evo, o antrasis Petropavlovsk 
Kamčatski. Abu randasi šiaurė
je ir japonai negali reikšti jo
kių pretenzijų jų kontrolei.

Dabar Amerikos laivai plau
kia į Vladivostoką, bet japonai 
gali sutrukdyti šią liniją.

— Vokiečiai sakosi, kad jiems 
pavyko paskandinti britams pa
dovanotą Amerikos naikintu v r 
Atlantike.

— Afganistano valdžia įteiks 
britartis visus pačių agentus, 
kurie atbėgo į kraštų.

Bulgarai žvėriškai 
žudo graikus 

.. »~

LONDONAS, Anglija, spa
lių 20 d. — Graikų valdžios 
atstovai tvirtina, kad'Drama 
ir Kavalla apskrityse bulga
rai žvėriškai išžudė 15,000 
graikų.

Beginkliai graikai negalėjo 
žudynių pakęsti ir užmušė 
330 bulgarų.

Neramuipai prasidėjo, kai 
bulgarai sušaudė graikų Įkai
tus. Bulgarai užėmė šias dvi 
graikų provincijas, kai vokie • 
čiaj įsiveržė į Atėnus

TRŪKSTA 11 JURININKU KEARNY KARO 
LAIVE, 1® LABAI SUNKIAI SUŽEISTI .

klausinėti liudininkus dėl pre
kybas laivų ginklavimo.

Liudininkai bus baigiant! 
'klausinėti penktadienį, 5-tą vai. 
vakaro. Už šį nutarimą paduo 
ta 12 senato komiteto balsų, 
prieš jį balsavo 9.

Opozicija pradėjo kelti triuk
šmą, nes tapo suvaržyta lais
vė teikti liudininkus senato ko
misijai, laikas labai apribotas.

Kearny dabartiniu metu randasi saugiam 
uoste,, departamentas laukia informacijų

Kai/tiktai j laivas įplauks j 
dokus, bus patikrintos apsem
tos įtalpos.

WASHIN6%QN,' D. C., spą- 
lių 20 d.- .— Laivyno departa
mentas šiandien paskelbė, kad 
torpėdavimo metu Kearny ka
ro laive tapo sužeista 10 juri
ninkų ir 11 skaitoma dingu
siais.

Manoma,, jog visi dingusieji 
yra žuvę torpedos sprogimo 
metu.
it Šios žinios nustebino laivyne 
departamentą ir visus valdžios 
sluoksnius, nes pradžioje buvo 
paskelbta, jog nėra sužeistų
jų. . ’

Departamentas in
formavo gimines

WASHINGTON, D. C., spa
lių 20 d. — Kai tiktai laivyno 
departamentas gavo sužeistųjų 
ir dingusiųjų jurininkų sąrašų, 
tuojau informavo artimiausius 
giminiečius.

Dingusieji jurininkai galėjo 
būti torpedos numesti nuo lai 
vo denio, arba uždaryti vande
niu apsemtuose laivo kamba
riuose.’ 

— Daugelis prancūzų matė, kai nacių generolas Nantes mie- 
buvo užmuštas, bet niekas nežino, kur dingo pasikėsinto- 
Vokiečiai nesurado kaltininkų.

__Naciai konfiskuoja visus šiltus^ drabužius Norvegijoj.
— Murmanske sovietų kariuomene atmušė vokiečius atgal 

ir užėmė prarastas pozicijas karo pradžioje.
— Britai smarkiai bombardavo nacių geležinkelius Pran

cūzijoj ir susprogdino vieną amunicijos traukinį.
— Nelson uždėjo valdžios kontrolę e.vįsam variui Jungtinė

se Valstybėse.
— Kearny incidentas labai pablogino santykius su Vokie

tija. Daugelis senatorių mano, jog tai gali būti Amerikos ir 
Vokietijos karo pradžia.

—■ Vokiečių aviacija bombardavo rytų Anglijos miestus.
— Vokiečiai atkėlė į Tripolį vieną šarvuotą; diviziją. Bri

tai žinojo, nes paskandino kelis vokiečių pilnus laivus.
— Panamos valdžia šiandien leidd ginkluoti Panamos pre

kybos laivus. V
— Amerikos valdžia paskolino sovietams 30 milijonų do

lerių, kad galėtų mokėti ‘už 
stybėse.

ste• • jai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

perkamus ginklus Jungtinėse Val-

Valdžia nesirengia 
protestuoti

WASHINGTON, D. C., sna 
lių 20 d. — Sekretorius Hul- 
šiandien pareiškė laikraštinin
kams, kad Hitleris, norėdamas 
užkariauti pasaulį, paskelbė 
šiaurės Atlantiko zonas karo zo
nomis.

Jeigu Amerika jo klausytų 
tai jis valiau dar labiau pra 
plėstų minėtas zonas, kol visą 
pasaulį užkariautų.

Nėra7prasmės siuntinėti di 
plomatines notas tarptautiniam 
banditui, atsakė Hull užklausti 
šiam laikraštininkui.

Senatas svarsto lai
vų ginklavimą

WASHINGTON, D.» C., spa 
lių 20 d. — Senato užsienio ko 
mite-tas nutarė rytoj pradėt

OLAS7F'«''V
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PER NEMUNĄ NUTIESĖ NAUJA TILTĄ, 
ŽALIĄJĮ TILTĄ BOLŠEVIKAI SUGRIOVĖ

Kaune jėzuitų namai nenukentėjo, beveik 
visi jėzuitai išliko gyvi, buvo kalėjime

LISABONAS, Portugalija, spalių 20 d. — Patiekiame iš
traukas ią laiško, kuris gautas iš Lietuvos. Laiškas rašytas vie
no vokiečių kariuomenės kapeliono, kuris, kaip iš laiško atro
do, savo aliku yra dėstęs Kauno jėzuitų gimnazijoje:

'‘Kybartai ir Virbalis beveik nesunaikinti. Iš Vilkaviškio 
liko tiktai griuvėsiai. Daugumas namų sudegnti, bet abi baž
nyčios, klebonija, parapijos namai, vyskupo rūmai ir semina
rija visiškai sveiki.

“Mariampolėj maždaug pusė namų išdeginta; abi bažny
čios, kunigų namai, marijonų vienuolynas sveiki.

“Aleksoto tiltas naudojamas tiktai pėsčiųjų, tai į Kauną 
teko važiuoti pro laikinų tiltą, šalia susprogdintojo žaliojo ge
ležinkelio tilto.

“Visi jėzuitai išliko gyvi, nors daugelis sėdėjo kalėjime. 
Jėzuitų namai Kaune nenukentėjo, nors bolševikai ir šovė ke
lis kartus į bažnyčios bokštus. Kaune trūksta maisto, bet tai 
daugiausia dėl susisiekimo trukumų.

' v c r k J 1 * , 1

Filmų bendrovės 
mokėjo Bioffui

NEW YORK, N. Y., spalių 
20 d. — Albert Warner, War- 
ner bendrovės atstovas, šian
dien teismui pareiškė, kad jis 
sumokėjęs William Bioffui 80, 
000 dolerių.

Bioff sakėsi, kad jfs yra ki
no darbininkų unijos atstovas 
ir reikalavo pinigų. 

X

Filmų bendrovės norėjo iš
vengti streiko, todėl ir mokėjo 
tokias dideles sumas. Visas rei
kalas dabar svarstomas teisme.

Senatas svarstys 
kainų kilimą

spa-WASHINGTON, D. C., 
lių 20 d. .— Atstovas Steagall. 
kongreso finansų komiteto pir 
mininkas, šiandien pareiškė, jop 
Įstatymas kainoms reguliuoti 
.jau paruoštas.

Steagall mano, kad ateinan 
žios-savaitės gale kongresą? 
pradės šį Įstatymą svarstyti.

Įstatymas palies ne tikta 
prekių kainas, bet algas, butų 
nuomas ir įvairius pelno mo 
kesčius.

Naciai moterims lie
pia gimdyti

NEW YORK, N. Y., spalii 
^0 d. —r Ponia Eleanor Roose 
velt dėl laiko stąkos buvo pri
versta trumpinti savo radiju 
kalbą.
• Išbraukė tas vietas, kur na
cių “‘dvasios vadovai”, pataria 
vokiečių moterims gimdyti vai
kus. Liepia nekreipti dėmesio į 
vedybas: svarbu, kad vaikas 
butų vokiečių kareivio.

✓

Ponia Roosevelt pasmerkė to
kius nacių lyderių patarimus, 
tatai Vadina fanatizmu ir dar 
blogiau

Skučo žmona grįžta 
Lietuvon

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 20 d. — Patirta,'■kad gene
rolo Skučo, prieš bolševikų oku
paciją buvusio vidaus reikalu 
ministerio, žmona grįžta į Lie
tuvą. .

Skučienė gyveno Vokietijoj 
emigrantės gyvenimų. Apie ge
nerolą Skučą gauta žinių,’ kad 
hs laikomas pagarsėjusiame 
Solovkų liogeryje.

t tu su Skuču sėdi ir kiti 
Lietuvos valdininkai prie 
tautininku valdžios. c

Uždarė profsąjungų 
komitetus

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 20 d. — Lietuvoj tapo 
paskelbtas vokiečių komisaro 
atsišaukimas, “Į visos Lietuvos 
dirbančius”. Atsišaukime pasa
kojama, jog uždaromi visi pro
fesinių sąjungų komitetai.

• Komisaras sako, kad leis lai
kinai sąjungoms veikti, bet jos 
galės rūpintis tiktai socialinio 
draudimo reikalais ir darbo 
tvarkymu.

Profsąjungų būstinė palieka
ma Kaune, Vytauto prospekte, 
53.

Veterinarijos akade
mija pradėjo darbą

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 20 d. — Kauno veteri
narijos Akademija paskelbė 
mokslo pradžių rugsėjo 15 die
ną.

Akademijoje betgi veiksią 
tiktai 7-tas ir 9-tas semestrai.

Iš skelbimo atrodo, kad penk
tojo semestro studentai galė
siu lankyti septintąjį.

Debesuotas, lis-
Saulė teka — 7:08; leidžiasi 

6:01.

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



—f

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.
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SUSIRINKIMAS E< 
NOMlNACiJOŠ

Chicagps Lietuvių Draugijos 
susirinkiinas įvyko spalių 14 d. 
Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavitt Št. Tai buVo 
priešmetinis susirinkimas, ka
dangi sekamas įvyks tik sausio 
mėnesį. Kilo klausimas dėl for
malumų. Girdi, priešmetinis su
sirinkimas turįs įvykti gruodžio 
mėnėsį, kaip tai konstitucijos 
nusakyta.

Tačiau tik lietuviškame kons
titucijos tekste gruodžio mėnuo 
yra pažymėtas. Angliškame 
tekste to nėra. Ten pasakyta, 
kad nominacijos atliekamos 
mėnesiniame susirinkime prieš 
metinį susirinkimą. *

Kadangi dabar susirinkimai 
yra bertaininiai, tai, aišku, spa
lių mėnesio susirinkimas yra 
priešmetinis. Be to, tuo reika
lu direkcija yra padariusi ir 
specialų tarimą.

Taigi Šitio atveju dėi nomina
cijų teisėtumo negali būti ir 
kalbos, kadangi pagrindiniai 
prisilaikyta tų nuostatų, kurie 
yra atisakyti konstitucijoje.

Pirmiausia sekė valdybos ra
portai, iš kurių paaiškėjo, jog 
iki šiol per šiuos metus liko 
įrašyta per du šimtu narių. Va
dinamasis vajus yra tvarkomas 
kiIdiliškai, negu buvusieji kgn- 
testai. Jis varomas, žyniai 
siauresne vaga. O lai dėl to, 
kad gauti tinkamų 
kų šį kartą buvo daitg sufljrali, 
negu praeityje. Senio i kbnt s 
tintai daugumoje turi pastovų 
dalbą. Jie dažnai dirba gųiiLi.- 
gas valandas. Al iekamo laiko 
mažai teturi, lodei vajaus r. i 
kulnis nenori labai apsisunkin
ti. O kai vajui mažiau laiko te- 
pašvenčia, tai mažesni ir rezu - 
tatai tėra.

Kita priežastis — tai
jaunimo vargai. Daugelis jau
nuolių nežino, kas bus su jais 
netolimoje ateityje. Jie biie ka
da gali būti į armiją pašaukti. 
Dėlei to jie ir į organizacijas 
nesirašo. Sako, neapsimoka.

Ir vis dėlto draugija gali pa
sididžiuoti, kad tokiais nenor
maliais laikais ji pajėgė du šim
tus su kaupu naujų narių įra
šyti. Musų laikams tai visai ne
blogas rekordas.

Finansų sekretorių^ raporta
vo, jog ligonių skaičius žymiai 
sumažėjo. Tačiau vienas įsidė
mėtinas reiškinys — tai, pro- 
porcionaliai imant, per didelis 
susižeidimų nuošimtis. Ir tų su- 
sižeidimų daugiausia pasitaiko 
tarp jaunuolių. Mat, nemažas 
jų skaičius dirba prie įvairių 
mašinų, prie kurių lengva susi
žeisti. .

Mirtingumas, palyginti, buvo 
mažesnis.

Šiaip draugijos reikalai eina 
gana tvarkiai. Su nariais nesu
sipratimų dėl pašalpų beveik 
nėra, o jei kada pasitaiko, tai 
jie išlyginami geruoju.

Po valdybos raportų tekė 
valdybos nominacija. Kandida
tai į valdybų buvo nominuoja
mi slapta. Kadangi balsų skai
tymas užėmė gerokai laiko, tai 
liko pakviestas draugijos advo
katas K. Gugis padaryti trurii- 
pą pranešimą.

Jo pranešimo tema btivo sd- 
cialė apdraudą. Gana išsamiai 
jis apibudino tą įstatymų ir jo 
naudą žmonėms.

musų

Šocialės apdraudos Srityje A- 
lilerika buvo atsitikusi. Tačiau’ 
prezidento Roosevelto pastan
gomis tas įstatymas liko priim
tas, ir dabar planuojama tas į- 
st^tymas dar labiau praplėšti.

Dabar, pareiškė adv. Gugis; 
daug yra kalbatna apjte infliaci
ją, prekių infliaciją.,Visai gali
mas daiktas, kad socialė ap
draudė suvaidins stabdžių vaid
menį; vddinasi, apsaugos Ame
riką nuo infliacijos.

Kaip tai galės atsitikti?
Į tą klausiriią adv. Gugis at

sakė taip: sudaromi fondai se
natvės pensijai mokėti bei ne
darbo fondas turi didelį pervir
šį. Kitais žodžiais sakant, į tuos 
fondus suplaukia ddug daugiau 
pinigų; negu iš jų išmokama; 
Tie fondai nėra atskirti nuo 
bendro valdžios iždo. Tok iii bū
du valdžia gali iš tų fondų pi
nigus skolinti ir naudoti įvai
riems reikalams.

Jau dabar perviršis siekia be
veik du bilijonus dojerii/. PO 
Naujų Metų socialės apdraudos 
mokesčiai planuojama žymiai 
padidinti. įiiek numatoma, tai 
nuo kiekvieno dolerio teks mo
kėti 8 centus, — tris centus tu
rės mokėti darbininkas ir pen
kis centus darbdavys: Be to; 
nuo apdraudos mokėjimo nie- 
lĮąs nebus paliuosuotas, — tu- 
*rės mokėti, visi, kas tik turi pa
jamų: biznieriai, profesionalai, 
komisą gauną agentai ir t.t.

Kada apdraudos mokesčiai 
bus tiek daug pakelti, lai, aiš
ku, kad -į fondus suplauks bili
jonai dolerių. Tie bilijonai ir 
bus panaudoti kovai su iuf.ii- 
cija, atseit, su pinigų nupigi ri
mu.

Po lo» įdomaus pranešimo p. 
\Valskis, balsų skaitymo Remi
sijos pirmininkas, paskelbė no
minacijų rezultatus. Nominud'J 

asmenys: K. Kairis (gi-
vo 66 balsus), P. J. Ridikas (56 
b.), P. Miller (71 b.), V. Mau
kus (65 b;), K. Augustas (6? 
b.), P. Bilaševičius (62 b.), K. 
Deveikis (46 b.) ir J. Ascilla 
(10 b.).

Buvo dar keli, kurie gavo po 
daugiau nei 10 balsų (vadinasi, 
turėjo teisę kandidatuoti), bot 
jie atsisakė savo kandidatūrą 
palaikyti.

Kai susirinkimas pasibajgė, 
tai pirmininkas K. Kairis pa
kvietė visus į žemutinę svetai
nę užkandžių. Kas norėjo, tai 
galėja ir alučio stiklą kitą iš
gerti.

SENKOŪRVŽL TRIS“ 
NARIUS ĮRAŠE

Pereitą savaitę buvo 'minėta, 
kad roselandietis M. Senko su
syk viename pobūvyje tris na
rius Įrašė, šią savaitę jis ir vėl 
pridavė tris naujus narius. Va
dinasi, dviejų savaičių būvyje 
įrašė net šešis narius. Tai la
bai gražus rekordas. Jei ir atei
tyje jam taip seksis, tai netru
kus pralenks visus vajininkus.

NAUJI NARIAI
Už zehiiUU išvardytų naujų 

narių įrašymą kreditas tėhka p. 
Mike Šehko, p-iai Mėtrion Ascil
la if p. Š. Yurehiui.

Įrašyti liko šie liauji nariai:
Margaret Kailius
George Dreznis 
Adolpb Bilowski 
Victor Ęezenęskis 
Barbora Mengel

liko šie

MUZIKA PADĖJO CEZARIŠKAM 
GIMDYMUI '

. y NAUJIENU-ACME Telephoto
Allcn Siegel prie savo žmonos, Mrs. Pauline Siėgel, 

29 m., lovos vienoje Chicagos ligoninėje, kur ji cezariš
kos operacijos pagalba pagimdė, sūnų. Operacijos me
tu ji klausėsi specialiais ausiniais jos pačios pasirink
tos klasiškos muzikos. Ji sako, kad muzika palengvinu
si gimdymą.

/

PREKYBOS BUTAS PASIUNTĖ REZOLIU 
CI WASHINGTONAN TREMTINIU

REIKALU
Prašo Priversti Rusiją Išduoti Ją Sąrašą; 

Padėti Pagalbą Nusiųsti
Teisėjas J. T. Zuris ir sck-iChamber of sCommerce of Illi-

retorius J. P. Varkala tChica- 
gos Lietuvių Prekybos Buto 
vardu pasiuntė U.S. State de- 
partarriento sekretoriui Cordell 
Hull rezoliuciją, kurioje jie rei
kalauja:

. Priversti • sovietų Rusijos val
džią išduoti Amerikos atsto
vams sąrašus Lietuvos gyven
tojų, išvežtų Sibiran, ir

Pagelbėti Amerikos*'!; lietu • 
viams pasiųsti jie^s pagalbą.

žemiau seka rezoliucijos teks
tas:

mission to Lithuanian people 
now! in the jnterior of Russia, 
to make1 known their needs to 
their 'ffiends hnd relatives in 
the 1 United- States or to the 
American Enįbassy or Consul- 
ates, or to the- American Red 
Čross in Russia to the end that 
relief can be given to the needy 
and suffefing. *
LITHUANIAN CHAMBER OF 

COMMĖItČĖ OF ILLINOIS 
John I’akėl, President 

Joseph P. Varkula, Secretary.” 
|-------------- i

Kitą Sekmadienį 
Laiko Permaina

«»■

Reikės pasukti laikrodžius 
atgal

Kitą sekmadienį, spalių 26-tą, 
Ghicagdj ir aplinkiniuose mies
teliuose ‘ pasibaigs vasaros lai
kas.

šeštadienio naktį reikės laik
rodžius pasukti vieną valandą

Laiko permaina sudarys dau
giausiai “revoliucijos” radio 
programuose. Lokaliai progra
mai paliks tuo pačiu laiku, bet 
nacionaliai programai Chicago- 
je bus girdimi vieną valandą 
anksčiau.

f

nois ’ go on recbrd as reųuest- 
' 1jng the United; gta.te Depart

ment of State -to cdntact the 
Russian Go'vėrnment 'as to the 

’above matters, an^į, to reųuest 
that th.ę said Russian Govern
ment furnish the United States 
Ambassador or Consuls with a 
list of the narnės and address- 
es of Lithuanian citizens de- 
ported into Soviet ftussia and 
held there, and afeo to g.ive per-1

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CIIIČAGO.IF'
tJoseph Kuzin, 25, su £laadia

Freeman, 19 '
Anthorty Angustyniak, 24,

Marlha Venckus, 20
StepRen KoĮodzisj, 23, su

Apn Sturlis, 22
Alekandūr ToLikis, 27, su

Emily Urba, 21
Walter Rogalski, 25, su Emi

ly Rimkus, 22 ’»
Aibort Gricus, 28, su Mary 

Osenis, 28
' Vernon Horne, 25, su Kame

rine Laukius, 19
Jack Bsgardus, 22, su

lyn Yukas, 18 '
Stanley Rimkus, 27, su

lin Healey, 20

TOKSTANČIA1
, NAUDOJAI

KAS METAI'
PALENGVINIMUI

MUSKULŲ SKAUSMO

JOHNSON'S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Eve-

Eve-

GIMIMAI
CH1CAG0JE —SAVAITRAŠTIS—

2523PRATAPAS, Bruce M., 
Wešt 45th Place, gimė s] 
7, tėvai: Michael ir Hclen.

PLATANAITIS, Jenny, 3015 
North Nothingham Avenue, gi
mė spalių -6, tėvai; George ir 
Corinne.

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel- 
. no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

Bet Susiviehijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kąi vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite, prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307Z1West 30th Street, New York, N. Y.

visa

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina

U

“VVTIEREAS Lilhuania and 
hc other t\Vo Baltic States c.f 

Estonia and Latvla Wero, o?.- 
cup’ed by Soviet Russia as r 
rcsult cf the Russian-German 
agrcement of 1939, and

“WDEREAS Soviet Russk, 
ruled and plundered Lithiupaic- 
for approximately one year. 
During that year the pebple cl 
Lithuania were subjected to 
cOntintibus terrorisation, to un- 
just arrėsts and iny^risorimėrit, 
depdrtations and executions 
vvithout trial. According to the 
Information furnished by Lith- 
uariian Red Cross, approximate • 
ly 200,0(10 Litliūariians have 
been deported from Lithtiania, 
and scattered throughout Rus
sia, many of the deportees are 
former Aniericans, or haye 
elose relatives in America, and

“WHEREAS Many of these 
peace and home-loving citizens 
of Lithuania have been taken 
from their hom.es, families have 
been torn apart and separated, 
and

. “WHEREAS Information has 
reached this organiaation that 
permission 
writė to 
friends in 
counlries

suffering from 
war and hung-

This organiz- 
as friends and

is refused them to 
their relatives and 
America and other 
pleading for help,

yvhile they are 
the ravages of 
er, and

“ivliĖREAS 
atipn, as well
relativss of these suffering peo- 
p’e would and could give help; 
f the Russian Government co- 
□perated by granting those 
Lithuanians pernussion to can- 
tact their relatives and friends 
in America, direetly by mail 
and the American Consuį or 
Service and Ėmbassy in Rus- 
šia,

“BE IT THERĘFORE RU
SO LVĖD that the Uthuaniap

1

•'.'■J

Gaisras yra į ūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
-------—:---------------- ------—
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

šVarumaš butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmęsti

1

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TeMYKITE, kad reika
lingi remontai prie natrių 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

•.STATANT namą, neskai
tykite jmedžiagos kairibs 
svarbesnė iiŽ kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas,'1 kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsijankų ir atneša nuostolius. 
Tokiais jvykiaįs tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

j; T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

2789 SOUTH HALSTED STREET

®CANAL 8500 
z 

i« II i.......................n. I ,,<| UI III i ... i lį į

6 -

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

^KELEIVIS”

pasislėpę 
savo
ji i

jį parapi- 
rankas

žmonės mėgsta 
jis niekam nepa- 
nesibijo teisybę

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

Net kunigai
■ studijuoją, nors 
J ionirns draudžia
■ paimti.

“Keleivį”
I dėl to. kad
• tąikauja ir 
J skelbti.
» Žmonių mulkintojus ir ap- 5 
J ęavikus jissli lupa be jokio «į 
i pasigailėjimo. į
i Be to, jame rasi visokių pa- į 
J tarimų, pamokinimų, gražių į 
i eilių, įdomių paveikslų ir žl- s
1 hių iš viso pasaulio. J'
I Kainuoja tik $2.00 mėtanis. į

Adresas toks: «J

KELEIVIS” i
253 Broadway> <

SO. BOSTON, M’ASS. į

ACHING-STIFF 
K E MUSELES

pagalbai vartokH MuhU- 
sažae turt ntlORtabiu "prieA- 

aktualiai atvaro šviežio 
ujo akaudanlicnis niUBku- 
Įiadeda pašalinti lokalinį su- 

Gerevnh nei inuatard plau
kytas 3 stiprumu

ĮĮĮSU0I]
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Pabėgėlis

NENUGALIMI HIMALAJAI
Iki šiol visi bandymai nepavyko. Didvyrių kapai ant 

“pasaulio stogo”.
Himalajai vėl pasiėmė savo tęs, kaip septyni vyrai prany- 

[ko kalnų dievo saujoj. Tačiau 
Malory ir šį kartų neklausė 
Liepos mėn. 7 d. jis paliko Ro- 
nybuko vienuolyną ir ėmė kop 
ti toliau į viršūnę.

Septyniolika vyrų — trys 
baltieji (Malory, Somervel ir 
Krauford) ir keturiolika tibe
tiečių nešikų, — pasiryžo nu
galėti Himalajus. Bet tik 10 
grįžo atgal: septynis tibetiečius

aukas. Juose žuvo vokiečių eks
pedicija, norėjusi pasiekti vie
ną Himalajų kainų viršūnę — 
Naugą Parbatą. Septyni tos 
ekspedicijos dalyviai buvo už
versti lavinos ir atrado kapus, 
kaip ir daugelis didvyrių prieš 
juos, kurie norėjo nugalėti Hi
malajus, bet, deja, patys Hima
lajų buvo nugalėti ir atrado

• čia, aukštuose kalnų viršūnėse, 
neveltui vadinamose “pasaulio 
stogu” amžiną ramybę. Ir taip 
pačios aukščiausios Himalajų 
viršūnės, — Everestas, Kang-

• čenjunga ir Nauga-Parbat, — 
tie milžiniškieji gigantai pasi 
liko ir toliau žmonių nenuga
lėti. Bet žmogaus dvasia ne
rimstanti, ji trokšta pasiekti 
tai, ko dar nepasiekta, trokšta

>iugalėti tai, kas dar nenuga’ė
ta. Ir todėl tie gigantai, tur 
būt, dar ne vieną auką pasi
ims, dar ne vieno didvyrio kū
nas amžinu miegu užmigs ant 
“pasaulio stogo”. Bet niekas 
negali pasakyti, kuomet Hima 
lajai bus nugalėti.

1922 metai. Tais me’ais pir
ma kartą pabandyta nugalėt 
Himalajų demonus ir pasiekti 
aukščiausių pasaulio kalnų vir
šūnes. šitą pirmąjį bandvmr
ruošė a^g’ų “Al in Club”
(“Alpų Klubas”)t Ekspedicijai 
vadovavo G. L. Malory, vėliau 
pramintas “Kalnų Kolumbu”. 
Centralinė ekspedicijos stovyk
la buvo įruošta aukštai kalnuo
se vienišame Ronybuko vienuo
lyne. Lama, liesas asketas. įs
pėjo? drąsuolius. Jis kalbėjo 
apie trenkis “stiiėgo niMŽ»|d.fs”. 
kurie gyvena grioviuose ir sau
go amžiną kalnų ramybe. Su
prantama, anglai iš jo ka’bos 

' tik juokėsi. Prietasai, kvaili 
prietarai!

Bet lama nesi iovė atka’bė- 
jęs anglų nuo sumanytojo žy
gio. Jis papasakojo įvykį, kurį
pats matęs. Tai turėjo ang’us taip arti 
iš tikrųjų atbaidyti. Lama ma- viršūnę.

nušlavė juos į bedugnes. Eks
pedicija, nepasiekusi tikslo, grį
žo atgal. Pirmasis b;
nepavyko — Himalajai 
nugalėti.

1923 metai. Malory 
/o naujai ekspedicijai, 
šita ekspedicija 
mingai.

1924 metais kovo mėn. 23 d

liko ne-

vadpva- 
Bct ii 

baigėsi uolai-

'e’ingą, paskutinę stotį, ir ėmė 
kopti į Himalajus. Ekspedicija' 
vėl vadovavo nenuilstamasis 
Malory. Himalajų kalnų pa
slaptis nedavė jam ramybės. 
Jis buvo pasiryžęs kiekviena r- 
•netais kopti į Himalajus, ko’ 
:ie bus nugalėti. Bet.. šita^cs 
ledicija buvo jo paskutinioji.

Ekspedicija įkopė aukštai į 
kalnus. Birželi:) mėn. 7 v d. M Z
ory su draugu Irvinu pTik< 
?kspedicijos stovyklą ir kitus 
lalyvius ir vienudu ėmė kop i 

į viršūnę. Su savim pasiėmė 
deguonies aparatus ir maisto 
atsargas, kurios buvo paruoš
tos kalnų oro' dietai. Ant Irvi
no pečių plevėsavo Anglijos 
vėliava. Bet... šita vėliava nie
kuomet nesuplevėsavo Everes-

NAUJ1EN V-ACME Tofephoto
Ed Tayior, pagarsėjęs 

semi-profęsinio beisbolo lo
šikas iš Dės Moines, Iowa, 
suimtas ir pažintas esąs 
Clarcnco Higginboth a m, 
žmogžudys, pabėgęs iš Ala- 
bama kalėjimo 1936 metais;

(vairios pasaulinės žinios
Grand Mufti pabėgo

Albanijon
Pragoję dega šoko 

lado fabrikai

Nustatė Minimum
Algas Papuošalų 
Darbininkams

NEW YORK, N. Y., spalių 
;9 d. — Vokiečiai - patelkė 
kad ei Hussein, Grand Mufti, 
oabėgo į Albaniją. Šią valsty
bę Mufti pasiekė per Turkiją.
-JVlufti yisą laiką dėjo pa
dangas išukurstytį arabus 
prieš britus. Pirmiausia jis 
labėgo iš Jeruzalės, vėliau 
bėgo iš Syrijoš, Irako ir Ira
no.

Britų valdžia už Mufti suė
mimą buvo paskyrusi 80,000 
dolerių. Muftį visą laiką dir
ba su naciais.

LONDONAS, Anglija, spalių
— Patirta, kad Pragoję19 d. 

dega didžiausi šokolado fabri
kai.

Paskutiniu metu fabrikuose 
gaminamas šokoladas ėjo vo
kiečių kariuomenei ir čekai jo 
negalėdavo nusipirkti. Fabrikai 
randasi Pragos centre, todėl ir 
gaisras atkreipę visų gyvento
jų dėmesį.

Vokiečių agentai mano, jog 
fabrikus padegė (Tarbininkai, to
dėl ir padarė didelius areštus 
darbininkų tarpe.

admi-Valdžios algų-valandų 
nistracija nustatė 40 centų mi
nimum valandos algą darbinin
kams, kurie dirba brangenybių 
ir papuošalų .dirbtuvėse. Nau
jos algos bus mokamos su lap
kričio 3 d.

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

and LOAN ASSOCIATION
x Jos M. Mozeris, Sec.
3236 S. Halsted St. C AL. 4118

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
‘ SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu <r 
kurj naudoja tūkstančiai žmonių. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumų. Reikalaukit tikrojo 
Pain-ExpellerU> su Inkarų ant 
dėžutės.
P A T N-E X P E L L E R

A IV P T v ę šviežios iš A 11 U L I 0 KASYKLŲ
U2GANRDINIMA8 garantuotas 

Liberalus kreditas—Imkite laiko kiek tik 
{ Reikia i

West Virginla Lnmp—Slvcreied Tonui 
Pocaliontas Mine Run ..... ........ Tonui
W. Kentueky Stokcr Nut Tonui 
South Ill'nois Staker Midgets

%”x%” .......................... Tonui
Superka Iii. arba Ind. Lump, Egg

arba Nut -................-............ Tonui
Iii. Screenings 1»4” _________ Tonui $4.95
Visos Kainos O-tonų kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMPKLIAI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. MEBster 4422

$7.95
$8.25
$0.25

$0.25

$0.25

Nepirkit
Daimantų
VIEN '
ISITIKĖJIMU

Mokslas ištobulino mikroskopų tik
rumų, telkianti galimybės bet kuriam 
žmogui AKTUALIAI MATYTI dahnanto 
kokybę. >

čia pas O & K mes (rengėme MAO\ 
NISCOPE, 'kad Jus iffitys galėtumėt ma
tyti pasirinkta dahnnntų, kaip kad JI 
mato musų ekspertai.

Atsllankykit ir apžturėkit musų šaunia 
rykiuotę dailių akmenų, įdėtų | nau
jausių styl’-ų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite
Cliarge
Acc’t

6446 So. Halsted St.

Aštuonerius metus nebebuvo 
ruošta jokių ekspedicijų. Tibe
to dalai-lama išleido įsakymą 
kad niekam nebebūtų Didžiu
ma kopti į Himalajus. Po.da- 
ai-lamos mirties (1933 m.) ve 

ėjo vyrai nugalėti Himal jus. 
šiptonas, Vagneįis ir Hari; pi- 

’’f*5iekė net 8250 metrų aukščio. 
Viršūnė buvo nebetoli, bet už
ėjusi baisi audra nuvijo juos 
žemyn. Kalnų viršūnės gynėsi 
nuo žmonių akmęnimis, griūti
mis, rūkais ir kt. Iš ši os eks
pedicijos dar požymė ina tai, 
kad buvo surasta Malory ir Ir
vino kartis, įsmeigta viename 
glečero lauke.

1934 metai. Everesto viršūnę 
bandė pasiekti amerikietis Vil- 
sonas. Apsirėdęs tibetiečių mal
dininku iškeliavo iš Darjelingo 
su trimis nešikais į kalnus. Ba
landžio mėn. 18 d. pasiekė 
III-ją Malory ir Irvino stovyk
lą. šitoj stovykloj sustreikavo 
jo nešikai ir atsisakė toliau be
kopti. Teko keliauti vienam.

Maža pąlapinė, foto aparatas, 
trys kepalai duonos ir dar šis 
tas, tai buvo viskas, ką Vilso- 
nas su savim pasiėmė.
mėnesį laukė stovykloj pasie
kusieji tibetiečiai nešikai jo su
grįžtant, bet veltui: Vilsonas 
nebegrįžo. Tada sugrįžo išbadė
ję nešikai atgal į Darjelingą. 
Be Vilsono!

Keletą ekspedicijų bandė su
ruošti ir vokiečiai. Pa iii Bauro 
vadovaujama ekspedicija kopė 
į kitą Himalajų viršūnę, Kang- 
čenjungą. Pasiekė net 6270 m. 
1932 ir 1934 m. buvo bandoma 
pasiekti trečiąją Himalajų vir- 

Nauga-Parbatą. Bet

sOlsen Atdaru 
Ketvlrt. 

Ir 
fieit. 
vaka
raisEbannss

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 naujų 8x10. 9x^2, 
$12, $18, $24 iki $49JOS AKYS sugrįžo iš atostogų!

HECKERCLEANER 
WAREHOUSI

Vieną

IKJTTEN PILLOVV

No. 2954—Išsiuvinėta paduškaitė

No. 2954

Adresas

veltui.
1937 

siruošė

yiSĄ vasarą jaunos akys ilsėjosi. Jos 
žiurėjo į šiltą saulės apšviestą pa

saulį, reikalingos ,ne studijoms, bet jau
no kūno veiksmams vadovauti.

...o Elektra yra Pigi!
PUBLIC SERVICE CO

OF NORTHERN ILLINOIS

Šviesa tai
tiesa!

Malory ir Irvinas iš šitos ke 
lionės daugiau nesugrįžo. Bet 
užtai kitas šitos pat ekspedici
jos dalyvis, N. E. Odelis, eida
mas kitu keliu, priėjo net iki 
300 metrų iki viršūnės. Tai bu
vo pirmasis žmogus, kuris iš 

pažvelgė į Everesto

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ......................... Z

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMI\....... $10.25
Sales taksai ekstra.

PATTERN 2954

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii •

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

metai. Į Himalajus įs
nauja vokiečių ekspe- 
vadovaujama dr. Vyno 

(Wien), Miuncheno universite
to profesoriaus, šitoj ekspedi
cijoj dalyvavo rinktiniai vyrai 
mokslininkai, daugis ilgus me
tus laipioję po Alpų kalnus, ty
rę Pietų Amerikos ir Bytų Af
rikos kalnynus ir t. t. Į ekspe
diciją buvo dedama daug vil
čių. Bet... ir šį kartą ne žmo
nes apgalėjo kalnus, bet vėl 
kalnai nugalėjo žmones. Išliko 
gyvas tiktai dr. Vynas, ekspe
dicijos vadas, o kiti visi ekspe
dicijos dalyviai žuvo.

Himalajų, viršūnės vėl trium
fuoja nugalėjusios žmones. Ir 
nežinia dabar, kuomet žmogus 
galės atsidurti ir pasakyti — 
Himalajai jau nugalėti! Tuo 
tarpu Himalajų viršūnių pa
slaptys dar neatidengtos, nors 
jau ne ivenas drąsuolis miega 
amžinu miegu ant ‘^pasaulio 
stogo”.»

. NEGERIANTI - ■ 
I E S. MOKINTIS 

;' • lempa. ••' . 
Viena iš daugelio *n« 
dėlių ir styliųxnus4 P 
nos eilės moksUsk^e^ią 
planuotų lemnų. 
gausybę švelnios, , ry & 
paskirstytos sviesos, lj . 
lengvindama mokyta- 
—akims patogumą- oS 

Šios studijoms 
su stipriais 
ir akims malonia15 
gėlais yra patrau- 
kiančiai įkainuotos

/

Tačiau dabar mokyklos varpelis šau
kia jas atgal dideliam darbui. Jos turi 
koncentruotis artimam darbui viduje 
tai.p vakarą, kaip dieną. Akių audiniai, 
nervai ir-muskulai turi dirbti sunkiai 
tikslu atsverti vasaros saulės šviesos 
trukumą.

Branginkite jaunas akis. Jei yra bent 
kokių ydų jose, pasitarkite su akių 
specialistu. Bet, svarbiausia, duokite 
savo vaikams pakankamą, tinkamą, 
saugią šviesą ... mokintis, dirbti, skai
dyti, žaisti. Žiūrėkite, kad jų vartoja
mos lejnpos duotų gerą šviesą plačiu 
ųiastu ... ir ’ butų tiksliai apsiaustos 
akims nuo žėrėjimo apsaugoti.

Ae—

KIENO KALTE?
Bet-
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 

s.

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok

■ ' ’■ 1 v/' ‘ •

atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsaJtomingiejns vairuotojams 1 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

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

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVICIA gyvasties 

1739 SO. HALSTED STREET apvogimų 
(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

LANGŲ 

rakandų

te

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karferį arba gaso bilą

ir 40.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytą 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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų- Ir praiau

atsiųsti man pavyzdį Ntt.—, 

per kratine

(Vardai ir pavardi)
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Hitleris sugautas bertieluojant

-ilLV* A

Antradienis, spalių 21, 1941

t

£S7^xrYo,kos”iata paslaptis
Savo vyriausybės vargti premjeras Curtin praneša?' v ’

kad Australijos darbininkai yfa. vlėningai pasiryžę? dėti | | 
'visas ^pastkngaš, kad' butų sutriuškintai Hitleris, kuriš 
sunaikino Vokietijoje darbininkų organizacijas ir kėsi
nasi pavergti darbo žmoneš visoje Europoje.

’ SaVo telegramą Australijos demokratijos vadas bai
gia žodžiais: “Tik darbo ž^noįnių Vienybė bendram tiks
lui visame pasaulyje gali išgelbėti civilizaciją.”

f
<■

, i . _. .. .

APŽVALGA-
■■ ■ • • •• • - ‘ • " ; , • • r

Savo kalboje Sporto Bumuose, Berlyne, spalio 3 d. 
Hitleris pasigyrė, kad jo kariuomenė laimėjo “nuosta
bių pergalių” grandinę rytų fronte, užmokėdarfia už jas 
viso “tik 5 nuošimčiais” tų nuostolių, kuriuos Vokietij& 
turėjo pereitame Pasaulio Kare. *

Kiek gi nuostolių vokiečiai turėjo pereitame kare? 
Oficialiais Vokietijos valdžios duomenimis, tie nuostoliai 
buvo: 7,142,558' vyrai. Penktą nuošimtį arba dvidešimtą! 
dalį šitos skaitlinės sudaro 357,128 vytai.

Tačiau šių metų rugsėjo mėnesio 19 d., t. y. už dvie
jų savaičių prieš Hitlerio kalbą, Vokietijos karo minis
terija buvo paskelbusi, kad iki rugpiučio 31 d. 1941 m. 
vokiečių kariuomenė rytų fronte neteko užmuštais, su
žeistais ir dingusiais 402,865 vyrų.

Per rugsėjo mėnesį be paliovos ėjo mūšiai. Todėl iki 
tos dienos, kuomet Hitleris atvyko į Berlyną pasakyti' 
kalbą, ta skaitlinė turėjo padidėti mažiausia šimtu tūks
tančių. Bet pas Hitlerį vokiečių nuostoliai spalio? pra
džioje yra apie 50,000 mažesni, negu rugpiučio pabaigoje!

Aiškus švindelis. Hitleris taip kvailai pamelavo, kad 
bet kuris vokietis, paėmęs į ranką paišelį, gali jo melą 
įrodyti. Ar jisai mano, kad Vokietijos žmones yra taip 
lengva apgaudinėti?

Laikraštininkų Gildija iššlavė komunistų 
valdyba

Amerikos Laikraštininkų Gildija tik-ką pabaigė bal
suoti pateiktą narių referendumui sumanymą išmesti iš 
Gildijos val(j|yb$3 kontahistus ir jų-pakalikus arba? kaip 
paprastai sakoma, “benarakeleivius”. Dabar yra, baigia
mi skaityti balsai, paduoti tame referendume.

Nors galutinos skaitlinės dar nėra paskelbtos, bet 
jau paaiškėjo, kad prieš komunistus balsavo daugiau, ne
gu dviejų trečdalių dauguma, taip kad visi “raudonieji” 

' mekleriai bus iš valdybos iššluoti.
Laikraštininkų Gildiją prieš keletą metų suorgani

zavo velionis Heywood Broun. Tais laikais staliniškos 
rųšies “demokratija” buvo madoje, ir komunistai mokėjo 
prie Broun’o prisiplakti (panašiai, kaip CIO unijose jie 
prisiplakė prie Johno L. Lewiso), o per jį įsiskverbė į 
atsakomingas vietas organizacijoje. Stalino paktas su 
Hitleriu, 1939 m. rugpiučio 23 d., daugeliui laikraštinin
kų atvėrė akis, ir nuo to laiko prasidėjo kova prieš ko
munistus Gildijoje. Kad ir komunistai šią vasarą per- 
sįvertė ragožium ir pradėjo agituoti prieš Hitlerį, bet 
jie yra taip susitepę, kad šiandien nė vienas protaujan
tis žmogus jais nebetiki.

Kas sėja vėją
Okupuotoje Francuzijoje naciai prieš keletą savai

čių ėmė bausti mirtim tuos įmones, kurie daro sabota
žą arba kėsinasi prieš okupantus. Neokupuotoje Francu- 
zijoje tokią pat teroro politiką pradėjo vykdyti Petaino 
vyriausybė. i •

Bet tai nenugąsdino nacių priešų. Vakar atėjo ži
nia iš Vichy, kad Nantes mieste tapo užmuštas tos sri- 

'ties vokiečių kariuomenės komanduotojas, pulkininkas 
Kari Friedrich Holtz! \

Vokiečiai, žinoma, keršys. Prieš kiek laiko už vie
no vokiečių kapitono nužudymą Paryžiuje naciai, sušau
dė 12 franeuzų įkaitų — žmonių, kurie sėdėjo kalėjime!

PIRMAS LAIŠKAS Iš kinti“fašistus”, nes, pav. advo-
LIETUVOŠ Ikatas Juozas Brazaitis/buvo pa-

-----------  žangus, artįmas socialdemokra
tams, asmuo. Be to, kaip iš laiš
ko patiriame, bolševikai išgabe
no' į Rusiją Justino Pečkaičio 
(P. Grigaičio, sesers sunaus) 
žmoną su vienų metų kūdikiu! 
Tą vienų metų kūdikį tai jau, 
tur būt, nė pats Berija, Stalino 
žvalgybos galva, nebūtų galėjęs 
apkaltinti “fašizmu”.

Tad kokiais sumetimais Mas
kvos gengsteriai vykdė šitą ma
sinį žmpnių gabenimą iš Lietu
vos? Veikiausia, jiems buvo į- 
sakytą išplėšti iš lietuvių tautos 
kaip galint didesnį skaičių in
teligentiškų žmonių ir paskui 
Užtvindinti Lietuvą kolonistais 
iš Ėusijos, kad lietuviai paskęs
tų ir išnyktų rusų bangose. 
Tuomet Lietuvos prijungimas 
prie “inatuškos Rasėjos”, kurį 
bolševikai įvykdė smurtu, būtų 
pasidaręs amžinas.

Savo planą Stalinas betgi ne
suspėjo pravesti, nes jo drau
gas Hitleris Rusiją užpuolė 
anksčiau, negu Maskva tikėjo
si. Tačiau buv. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas, Dr. 
Aptanas Garmus, spėja, kad ta
po išgabenta apie 200,000 — 
kurių daugelis mirė kelionėje.

LIETUVOS

i Galų gale, atsidarė pašto su
sisiekimas tarp Amerikos ir vo
kiečių ^okupuotos Lietuvos. At
ėję pirmus ląjš.kas iš Kauno, 
kilią naciai oficialiai pavadino 
“Kąuen”. Laiškas buvo išsiųs
tą^ ,sįpąli.ų įnen. 1 d. 1941 m. ir 
,ęįo oro Ądresuotas vy
riausiajam “Naujienų” redakto
riui išrašytas jo sesers, Marce
lės Jasulaitienės, kuri seniai gy
vena Kaune ir turi dentisterijos 
kabinetą (pirmiau ji buvo, be 
to, gydytojo padėjėją cęntrąlP 
nėję Lietuvos Geležinkelių ligo
ninėje). '

•r,-^ .... ... ... ” ,

Ji prašo P, Grigaitį pąsitei-į 
rauti, ar nebūtų gąlima kokįti 
nors budu suieškoti? kitos se
sers vyrą A. š., kuris apie 20‘ 
metų tarnavo Lietuvos sociali
nės ap^raudos departamente ir 
kurį bolševikai suėmė ir išvežė 
šių metų balandžio 11 d. į Ru
sijos gilumą, bene į PeČoros sa-' 
las (pačioje Šiaurėje, Lediniuo- 
tojo Vandenyno įlankoje).

Laiške rašoma apie masinius 
žmonių gabenimus iš Lietuvos, 
prasidėjusius š. m. birželio 14 
d., t. y. už savaitės laiko prieš 
prasidėsiant karui tarp Vokieti
jos ir Rusijos. “N»” redakto
riaus sesuo rašo: .

Masiiiii

.• ’a,‘i.s ■ u" .1 .'•» : <
Pradžioje buvo manyta, kad 

ęhurchill pats pasimatys sii 
Hėssu ir iŠ' jo paties patirs šen- / 
sącingų dalykų, bet vėliau ofi
cialiai paskelbta, kad garbinga 
britų premjero vietą neleidžia 
j am lankyti paprastu naciį 
gengstęi?, t

. Tvirtinama, kad ir Cburębill, 
sužinojęs, kaip Hess buvo atvi
liotas,, Anglijon, nesidomėjo 
daugiau JIesąių peš niekad (/ne- 
manė, .kad ąukščiąušičj? ripciĮ^ 
lyderiai bus toki žiopli ir įklius 
į paprasčiausias Iriteiligence 
Service pinkles.

Naciai nori gelbėti Hessą
Nacių lyderiai tuojau pama

lė, jog vjsai bereikalingai pa
aukojo vieną svarbių savo šu
lų. Jie suskato jį gelbėti.

Vokiečių valdžia per Ženevos 
Raudonąjį . Kryžių pasiūlė bri
tams iškeisti Hessą už, bet ku
rį britų belaisvį. Naciai davė 
suprasti britams, kad jie sutik
tų britams atiduoti atgal kari
ninką ^est, jeigu šie sutiktų 
sųgrąžįnti Hessą. Belaisvių pa
sikeitimo būdą ir sąlygas siūle 
nustatyti patiems britams.

Britai pradžioje norėjo išgel
bėti karininką Best, bet kai 
jų rankas pakliuvo Rudol ‘ 
Hess, tai jię paabejojo pasikei
timu. Britai mano, kad Hess 
nelaisvėj jiems yra naudinges
nis, negu Best laisvoje. Britai 
atsake, kad jie nesutinka ati
duoti vokiečiams Hesso.
• R. Hess, matyt, nugirdo, jog 
britai rengiasi pasikeisti kape
lionais, sužeistaisiais ir kai ku
riais diplomatais. Panoro, kad 
ir jį į sąrašą įrašytų, todėl ir 
pradėjo bado streiką.’ Hesso 
badavimas nepakeitė britų nu
sistatymo.

Biekšas

de 12 įraneužų įkaitų
ir negalėjo turėti su tuo atentatu nieko bendro. Už pul-' 
kininko mirtį vokiečiai, galt būt, nugalabins dar didesnį 
skaičių franeuzų.

Bet ar okupantų padėtis dėl to Frančuzijoje pasi
dalys saugesnė? Patarlė sako: “Kas sėja vėją, tas piŪu-' 
ja audrą!” ........ .

Australijos premjeras sveikina Amerikos 
darbininkus

• • • • • f • - ‘ ’ i '■ -r , , ’ < , ... . < L * f

Šių metų spalio 7 d. Australijoje susįdarė riauį’a vy
riausybė, kurios pryšakyje atsistoja Darbo Partijos va
das ir senas socialistų veikėjas, John Curtin. Pradėda
mas eiti savo pareigas, naujasis Australijos •'pi,emoew

zjmaš.
• “Birželio 14 dieną; buvo 
masinis. Jnusų žmonių išvedi
mas. Galybę pažįstamų išve
žė, jų tarpe “• /Tavo< draiigą 
Juozą Brazaitį Su žmona Iza
bele ir sunum, ir jo projį Po
vilą Brazaitį su žmona Mark 
ja. (Juozas Brazaitis, kuris 
baigė Marijampolės gimnazi
ją kartu su P. Grigaičiu, 'ėjb 

y teisių mokslus Maskvos uhi-’ 
versitete; paskui, nepriklau
somoje Lietuvoje buvo vienu 
laiku Apygąrdos Teispio pir* 
mininkas Marijampolėje. -r-( 
“N.” Red.) ' v - i’

“Taip pat išvežė Pečkaitie-’ 
nes, kitos sesers, sunaus Jus
tino žmoną Marytę su vaiku
čiu 1 metų amžiaus. Vienu 
žodžiu, labai daug nuskriaus
tų šeimų paliko... Visi slaps- 
tėiūės po kampus, kai pradė
jo vežti žmones; bijojome 
kiekvienas už save ir už ar
timuosius.”
Laiške yra paminėtas ir Kip

ras Bielinis, kuris 1922 m. lan
kėsi Jungtinėse Valstybėse, 
kaip Lietuvos Social-Democra- 
tų Partijos atstovas. Jisai, ma-‘ 
tyt, tebegyvena Kaune.

šitas laiškas, apie kurio au
tentiškumą pegąlį būti jokių 
abejonių, pktvirtina pirmiaus 
gautus Amerikoje prariešimįš, 
lęad bolševiką!,^ prieš pabaigą 
okupacijos, gabeno masėmis 
žmones iš Lietuvos į Rusijos 
gilumą. Ir yra aišku, kad jie tai 
darė ne sų tikslu tuos žmones 
apsaugoti nuo kokio pavojaus. 
Birželio 14 dieną karas dar ne
buvo prasidėję^ (prasidėjo tik 
birželio 22 d.).
I O tie žmonės jau tikrai ne
prašė, kad bolševikai juos “gel
bėtų”; priešingai, jie “slapstėsi 
po kampus”, kad nepatektų į 
bolševikų nagus! Kuriems pa
vyko išsislapstyti, tie nebuVo iš
gabenti. \

, Taip pat nėra pagrindo mų-f 
nyti, kad tą žmonių medžioklę 
.bplšbvikai dafcė, ik)redami išhai-

R. Mizarą’ “Laisvėje” vėl ra
šo, kad “Naujienos” priklausan
čios “pronheiškai spaiidai”, —• 
nors jisai, žino gerai, kad “Nau
jienos” niekuomet peštojo už 
nacius, bet, priešingai, vis/ą lai
ką buvo !r!'tebėra griežčiausiai 
nusistačiusios prieš ^nacius.

. “Naujienos” reikalavo, kad 
Jungtinės Valstybės teiktų pa
galbą Anglijai jos^ kovoje prieš 
hitlerišką Vokietiją — ęlar taip 
laikais, kuomet Mizara ir visi 
Amerikos komunistai smerkė 
prezidento Roosęvelto užsienių 
politiką ir agitavo už taiką su 
Hitleriu. . .1

Mizara žino, kad “Naujienos” 
stojo už ‘teid-lease” įstatymą, 
už neutralumo akto pakeitimą 
ir kitus Roosevelto administra,- 
cijos žingsnius, vedančius prie 
demokratijų fronto sustiprina
mo prieš hitlęrizįną, heišimant 
ir pagalbos teikimo Sovietų Są
jungai. Jisai žino, kad “Naujie
nos” yra daugybę kartų griebtai 
pasmerkusios naciškus Lietuvos 
okupantus ir, aiškiau, negu ku
ris kitas laįkį-aštis, * iškėiu^iop 
aikštėn nacių 'planus Lietuvai 
išnaudoti ir' pavergti.

Tačiau vistiek jisai drįsta 
mums prikaišioti “pro-naci$ku- 
mą”! ,

Todėl esame phiviersti pasa
kyti, kad p. įmokas Mizara yra 
žemiausios rųšies NIEKŠAS.
.......... " ................................... ....V..............  1" ,

r . • \ .' I/ — Bulgarų , valdžia nuteisė 
mirti Kostą Toąbrbv, buvusį 
ministerį Belgrade, kuris daba? 
randasi Londone ir per radiją 
kursto bulgaras.

— Britų maršalas Brooke-, 
Popham, kuris komanduoja bri
tų karo Jėgas Tolimuose Ra
tuose, pareiškė, kad britai yra, 
pasiruošę šūtikti japonus, jei
gu jie nori ‘kaįro., \

— Rumunai šakosi, kad jiems 
pavyko paskaądipti' 8 sovietų 
laivus Juodojoj juroje. .

—- Sovietų 
skandino tris 
tijos juroje.

ka^ro laivai pa
barių laivus Bal-

iii.
Tikroji Hesso paslaptis.

■ I • I

Vakar matėme, kad visas pa
slaptingas Rudolfo Hesso skri
dimas į Škotiją nėra toks jau 
paslaptingas. Hess tikėjosi pa
ruošti nepatenkintus britų kon
servatorius sukilimui, todėl ir 
skrido. , ,

Britų Intelli'gence .Servicę bu
vo gudresnis ir sumanesnis už 
vokiečių slaptą policiją, privi
liojo nacių pareigūną ir dabar 
jį laiko kalėjime, kaip paprastą 
nesusipratusį ir žioplą diploma
tų- ..... > .................j

Tikroji R. Hesso gyvenimo 
paslaptis prasideda ne nuo “pa
slaptingo skridimo”, bet žymiai 
anksčiau. Paslaptingu yrą visas 
Hesso gyvenimas, kurį jis vedė, 
prieš skridimą; paslaptingas y- 
ra visas jo veikimas nacių par
tijoje.

Jeigu palys naciai smulkiau 
neišaiškins, jeigu dabartihėš 
Vokietijos lyderiai nepapasakos 
daugiau nuotykių apie Hessą, 
tai iš tikrųjų kai kurie jo gyve
nimo momentai pasiliks ir at
einančioms kartoms didižausia 
paslaptimi. •

Iki šiam metui niekas neži
no, kokį Hess amatą tuhėjų. 
Niekas nežino, kas tikruoju 
Hesso tėvu buvo,' niekas neži
no, ,kodėl jis sugebėjo iškilti į 
aukščiausias nacių pareigūnų 
eiles..

Didžiausia paslaptiihi pasilie
ka ir paties Hesso santykiai su 
Hitleriu. Neaiškus jo santykiai 
ir su kitais naciais, kuriuos Hitr 
leris sušaudė; nė sU tais, kurie 
dar ir šiandien gyvi aplinkui 
Hitlerį sukinėjasi. Neaiškus yr^ 
asmeniški ir šeimyniški Hesso 
reikalai.
....Šidš pąsiaptys jr.yi^ diegu
siomis Hesso gyvenimo paęjap-l 
tinįis. ,įieš Čia duosime keletą 
diiomenų, kurios padės pa^įaįn 
skaitytojui susidaryti savo, nuo
monę apie šį .nacių lyderį.

v <•. '! . A ' I

Hess ne Vokietijoj gimė. :
Rudolf Hess, viekas aukščiau-'* 

šių nacįų partijos lyderių, gi

tie Vokietijoj, bet užsienyje. 
Šių dienų Vokietijoj, tai yra ne 
naujas reiškinys. Jis nėra vie
ninteliu naciu, kuris ne Vokie
tijoj, bet užsienyje gimė.

Pats Hitleris gimė ne Vokie
tijoj, bet Austrijoje. Nežiūrint 

užsienišką kilmę, šiandien jis 
valdo vokiečius.

WilhęJm Bohle, kuris tvarko 
vi/sus nacių reikalus užsienyje 
ir skaitosi tokių pat autoritetin
gu žmogum .nacių užsienio rei
kaluose, kaip ir pats Ęįbbentro
pas. Skirtumas tiktai toks, kad 
RibbentrOpas tvarko vokiečių 
reikalus iš Berlyno, tuo tarpu 
Bohle tvarko visus reikalus iš 
Hamburgo.

Joks svarbesnis užsienio 
klausimas nesprendžiamas be 
Bohles sutikimo ir ląbai dažnai 
jo nuomonė yra sprendžiamoji. 
Bohle taip pat ne Vokietijoj gi
mė, bet užsienyje.

Kai kurie vokiečiai pripažįs
ta, kad nacizmas yra vokiečių 
tautai svetimas reiškinys, kuris 
yra atneštas iš užsienių. Užsie
niečiai vokiečiams jį .pradėjo 
skelbti, užsieniečiai šiandien ir 
visą Vokietiją valdo.

Jie išvardina visą eilę nacių 
lyderių, kurie gimė užsieniuose, 
bet kurie šiandien sprendžiamą 

: vaidmenį vaidina vokiečių tau
tos gyvenime.

Hessą naciai vadino 
egyptiečiu.

Oficialus nacių biografai tvir
tina, kad Rudolfas Hess gimė 
Egypte. Ten ir šiandien tebegy
venančios dvi jo seserys. Tie 
patys* šaltiniai tvirtina, kad 
Hesso tėvas buvo vokiečių pirk
lys, kuris buvo apsigyvenęs E- 
gypte.

Hesso tėvas vedė egyptietę ir 
ten sukūrė savo šeimyną. Na
ciai tvirtina, kajl savo namuo
se Hesso tėvas visą laiką palai-

■ Paslaptys, ir .yra didžiau-
> Hesso gyvenimo paslap

timis. ,įieš čia duosime keletą

ir paiTijos principų autorius, 
Rudolfą Hessą visą laiką vadi
na Ponia Ministras Hess. Taip 
Šlrasseris ne tiktai šiandien va
dina Hessą. štrasseris Hessą 
šaukdavo Ponia Ministras Hess s . : ' "t
dar ir tais laikais, kai jis pats 
sėdėdavo Miuncheno karčiamo- 
je ir s'u Hitleriu tarėsi dėl dc- 
mokratišjtos tvarkos Vokietijo
je panaikinimo ir kitų dalykų.

Verta įsidėmėti, kad beveik 
visi Hesso vardu daromi pra
vardžiavimai yra moteriškos gi
minės. Jeigu toks keistas su
puolimas įvyktų ne Vokietijoj, 
bet kitame sveikame krašte, 
niekas į šį reikalą neatkreiptų 
jokio dėmesio. Pagaliau, jeigu 
tatai įvyktų ir pačioje Vokieti
joje, bet ne nacių tarpe, neturė
tų didelės reikšmės. Bet mote
riškas pravardžiavimas nacių 
tarpe turi didėlę reikšmę.

auklėm, . kaiŲ Kiekvienam vo
kiečiui “pridera?’ t v .

Kiti Vokiečiai, kurio yra ne 
naciai, tvirtina, kad Hesso tė
vas buvo nenusisekęs vokiečių 
pirklys, kuris turėjo labai dide
lių sunkumų savo gyvenime. 
Prekyba jam nesisekė ir labai 
dažnai galų su galais negalė
jo suvesti.

Šiek tiek pataisė ekonominį 
jo gyvenimą turtingos vedybos. 
Tos vedybos buvo nelabai gar
bingos prūsišku supratimu, to
dėl Hesso tėvas niekad ir neno
rėjo persikelti gyventi savo tė
viškėn. Vedybos buvo visai ne 
Uriškos ir nacių lyderių biogra
fai sąmoningai nutyli šią smul-

Rudolfas Hess gimė Egyptc, 
turėjo juodus akyptięčio plau
kus,, turi giliai įdubusias akis, 
kaip ir daugelis egyptiečiu, to
dėl nacių judėjimo pradžioje 
patyvs nariai jį ir vadino “egyp- 
tiečiu”.

> , l V. į4 '
Kitos Hesso pravardės.
į iz

,?>Jącįil Judėjimo pradžioje 
Miųnęįięųe gyvenusių nacių 
Hess buyo dąr ir . kitaip pravar- 
dižuojąmas. lūidolfu 11 essu be
veik pįekas tdp mętu jo n<piva- 
din<įr įe^ nacių. buyo
žinomas, kaip Juodoji Marįja. 
Vis? nacių lyderiai, ĮjUrie .Suei
davo į pagarsėj usią Miųąęheiio 
karčiąją partijos rbika|ų ap
tari? Hessą visuomet vadinda
vo Juodoji Marija.

Kiti, .naęįąi, kurie .negalėdavo 
dalyvūliti Visuose hobių ^uą^n- 
kiniuose, bet privalydavo .aklai 
sekt? pabijos vadovybės nuro
dymus, Hessą vadindavo Juo
doji Teta. Hess dažnai ateidavo 
.į. jų. susirinkimus ir perduodavo 
partijos nutarimus. Kartais nuo 
Hitlerio atnešdavo dovanų, iš
mokėdavo pinigus už atliktą 
partijos darbą, svarbesniems 
naciams išmokėdavo algas, to
dėl ir gavo Juodosios Tetos pa
vardę. .

Otto Strasser’is, vienas pir
mųjų nacių partijos teoretikų

Stasys Dobilinis

Margumynai

Matomi paveikslai 
akliesiems

Švicsios, matančios akys, 
kuriomis mes matome arti
mus malonius mums žmones, 
gėrėjomės puikiais gamtos 
vaizdais,. tiriame esančius apie 
mus daiktus ir reiškinius — 
didžiausia gamtos dovana.

Tačiau gyvenama ir nelai
mingų žmo'nių, kurie arba iš 
gimimo, arba iš įvairių ligų, 
dėl kokio nors nelaimingo at
sitikimo — neturi nuo vaiky
stės metų matymo dovanos. 
IPrieš juos.plati amžina gili 
tamsa, naktįes be aušros, —■ 
jie iš vaiko metų nežino did
žiojo džiaugsmo — motinos 
šypsenos, nesupranta gyvų ir 
dirbtinių daiktų pavidalų ir 
išvaizdos, jiems nieko nesaką 
garsai — įvairių augalų, pau
kščių plunksnų ir kt. daiktų

vų* ir dažų pavadinimai; ryš
kios saules spinduliai nors ir 
šildo juos, bet nešviečia jiems. 
Liūdnas, sunkus aklųjų gyve
nimas !

Bet gamta, nedavusiejiems 
matymo, apdovanoja juos

mų tobulumu jai pažinti, ■— 
ji dovanoja jiems jautrią klau 
są, galinčią pagauti mažiau
sius garsus švelnų lietimo 
jausmą. Del tų klausos ir lie
timo jausmo ypatybių aklieji 
gauna gerą išmokslinimą ir 
neretai būna žmonės ne tik 
labai išmokslinti, bet ir ta
lentingi, pavyzdžiui, muzikai 
ir geri darbininkai technikai.

Aklųjų išmokslinimui pa
daryta ir daroma daug są
mojingų, naudingų prietaisų. 
.Jiems yra seniai jau tam tik
ra abėcėlė išpustų raidžių, 
_ ‘ . f ■ • • . ! ’ » I •

laimingiems, 
trokštantiems

- < 
—Nėjai p

budu knygos.
Jie mato ię skaito savo kny

gas labaį greitai savo jaut
riais pirštais.

Matą skuha padėti savo nc- 
ncmalaiT,tiems, 

žinių broliams, 
senai žinomas

prancūzų mokslininkas Diuso 
(Diussaud), pasiūlė imti var
toti ir naudotis aklicsicsicms 
matomus pįveiksjus kaspi
nus. Tuos kaspinus Diuso iš
randa labai patogių daryti iš 
vienokios arba kitokios med
žiagos, išspaudžiant ant jų 
išpustai, tam tikrame tarpe 
vienas nuo, ,kito, reljefinius 
paveikšlus, vaizduojančius ko
kį uors judantį daiktą jo pa
sikeitimų įvairiose vietose.

— A. Harriman orlaiviu at
vyko į New Yorką. Išvyko Wa- 
shingtonan informuoti Roose- 
veltą apie derybas su .rusais.

— San Jose, Gal., įvyko di
delis sprogimas magnezijaųs 
fabrike. Nuostoliai siekia 10 
milijonų dolerių.

j«l
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.ŠTaA'ĖS 
SAVINGS 
fBpNijS 
ANDSTAMPS

Tel. VICTORY 2499

naTRan kanter
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLESALE

4707 So. Halsted St. 
. T ei v Boulevard 0014

AVart Apsaugos’, Turime flfi
ATSARGOS FONDĄ Virš 00 O U, U UU.UU

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą/, kuriį galite gauti pas 
mus. .Siųskite, savo orderius I

¥ * J 4
Valstija

SMETONft

Čia jūsų indeliai NEŠA ^J72 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 

f J‘. t f .J.t ■

per Federal Savings and Loand Insu- ' -. į, - ■ . u
rance Corporation, Washington, D. C.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Cffial 8500

RĘRūtilic 3713 
• IR SUTAIKAU SENUS

pkaAek IaitYIi
.. ŠIANDIE

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

' pienas, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. y u . ,

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50%
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ Z, 

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, kv 3 
Berniukams. i i. r. r n m V44*

Neriam vilnones pančiakas vyrams irmoterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

Pranas Selemanavičia, Sav. 
504 West 33rd Street Victory

. Aida nu kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

Musų 
Spaustuve 
Atlieki ' 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbiis!

.J... .. . .*...................................... '■ "• .’• •• ■ nAUJIEN Ų-aUME TėiHpni>«> •

Valerie Thon, chicagietė šokėja, kuri, anot draugų.
« A • * » ’ ’ . • t • » f - 1 t ' * * v ' ’ . ' ■f • * * . * ' * > ’ . '

susižiedavusi su garsiuoju kino artistu, Mickcy Robnėy. 
■Pastarajam šiomis dienomis sukako 21 metai amžiaus

ViCTOK BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

, MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
gąrantuotas. Taipgi pristatom 
apglįs į visas miesto dalis.
'3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066 ,

ebl^gąi į 
ateina, 
atgyja: 

skaiftba muzika, girdisi šokan
čių ,Ml^į'.irJįlokaš. ■

Juk pasilinksminti jie čia su- 
važidvo, tad Šalin liušiniinilnas, 
šalin kasdieniniai rūpesčiai!

Vis^, dėmesį. kreipią žilas - ir 
pusėtinai ąpijplikęs vyras. Jo 
amžių suųku nustatyti, — gal 
55. metų, o gal ir dąųgiaų.

Vyras tiesus, kaįp nendrė. Šo
ką jis beveik be suskį 
su viena panele, tai su kita, šo 
ka ir flirtuoja.,.

—Tai indijonų vasara... —

liąiiią ąd-j 
i||į>ąveĄ 

di strikt o

BRIDGEPORT ROOFING AND 
. n; SHEET, METAL CO.
3216 S. Halsted St VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiui ir 

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

apdraustas.

viename ir kitame .ežero gale 
lygilmė. Jei kės’ turi stiprias 
kojas,, gerą širdį ir pesibijo 
nuovargio, tai tam ne pro šalį 
po tuos kalnūs .palaipintu x

Prieš penkiolika ar daugiau 
metų turėjau progos į tuos kal
nus kopti. Dfraūge su vienu pa
žįstamu pradėjome ekskursiją 
anksti rytą. Kai grįžome atgal, 
tai saulė jau leidosi, 
tiek įvargę, ka^d vos 
galėjome pavilkti.
. Takeliai sjauri, f 
Vielomis reikėjo per

Taupykite cįaįar, kad, bedarbei už
ėjus. ^nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS arti LOAN AŠŠOCIATION.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBŲ- IR SVEIKATĄ. JStGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- QTAVpf
RIĄŲSIĄ ŠIŲ DIENŲ plVJVIbJ

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

ŠEEGAITIS
STOKEIt SALES

6921 šo. Wėstern Avė
• įvedu šilimą ps? boileri

;>ykkar * Chicagaj ^ĮanlUsi Fš 
Londono atskridęs Jau Mask- 
ryk, čekosidviakijds pirnio pre
zidento sūnūs ir dabartinės *če-

• * V *

koslbvakijos valdžios, Lbhdorie, 
užsienio ministras.

Jeigu esate biziįyj
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad ‘‘NAUJIENŲ” 
spaustuve yra pasiruošusi jums .patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE ~IR~PAMATYKlf^'iPAV^Ž'BilU^~'

Tačiau daug įdomesnis yra1 
Velnio ežęras (Devil’s Lake) 
prie Bariboo miesto. Iš dviejų 
ežero pusių aukštoki kalnai, o

Universal Savings 
AND LOAN ASS0CIAT10N

tą, ir vėl akmenį užvertę.
—Tegul tai bus ženklas, —• 

prabilo jis vėl. —- Kąi kitą kar
tą čia atvyksiu, lai pirmiausia 
susirasiu tą centą. O jeigu pats 
pirmiau atvyksi, tai pasiimk 
pinigą.'. ■ ■

Neklausiau, kodėl jis tai da
ro, — per daug jis jau buvo; 
susijaudinęs. Ar jis norėjo sau 
laimikį išburti, ar tai ką kitą! 
reiškė, — taip ir nepatyriau.

I Ii ■ Į

Bet tas pų akmens paslėptas, 
centas, tur būt, ir šiandien te-: 
beguli: žinau tikčai, kad mano 
pažįstamas nebebuvo ten nuva
žiavęs. Žinau taip pat tikrai, 
kad jis nebevažiuos to cento 
ieškoti, nes jau gerokas laikas 
kaip ilsisi Tautiškose kapine-,

Velnio ežeras.
Delis yra daug ii 
vietų. Pavyzdžiui 
yra žinoma artis

froMINIKAŠ KURAITIS — Savininkas 

agSentai
‘ ’LiuiaU . :JU ^7/ ih..’ , s|.....

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,l.S < L ' .t .. / < M * A > .. i ’ '
II. Rajewski “Shorty”

■ : <• r
Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- ---  -...u, ...~.w ... .
16 iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki

; mL i , ' j6 vai. vakaro,

Vargu ir aš Jjeturėsių. noro 
tąis . kalnais, laipioti. Be to, 
šiandien nebebūtų taip lengva 
į kalnus kopti, kaip buvo prieš 
penkiolika metų...

. J Tąęla buvo įdoinu po kalnus 
laipioti ir "skaityti akmenyse 
išraižytus užrašus. Daugiausia 
tie užrašai .susidėjo iš datų ir 
pavardžių. Vietos, iš kur lan
kytojai buvo atvykę, taip pat 
buvo nurodytos.

. Keista, kaip žmogus nori pa- 
sireikšti: palikti bent kokią žy- 
nię apie Jai, ką<Į jis kada nors 
šioje žemėje egzistavo.
,.$tai. akmenyje iškalta ,datą: 

,1.895. metai. Užrašas . skelbia, 
kad tais metais šią vietą aplan- 
,kė tokie ir, tokie ponai iš tokio 
ir tokio miesto.

. . Gįaliihąs daiktas, kad tai bu
vo ką tik vedusi porelė, kuri 
atvyko čia medaus menesį pra
leisti.' jf/ur ji ^Įdndien?.

Tačiau tos porelės akmęnyjc 
įjĮą užrašą turistai skditys 
ešimties, o gal ir po dvi- 

dęšiiįtie^ .pietų, — tol, kol vis
ką naikinąs laikas sunaikins ir 
tą užrašą.

Jėį kas į kalnus kopti nenori, 
tai. gali ežere pąąjmaudyti, Mąu- 
dy,ipo;s yįeta, visai n< 
x;ęngtą. 6 įc-ai vakaras 
tai šokių pavilijonas

T.- Abbve ls A leproductloii ot the 
Treasųry Departmeht’s » Defense 
Savingą Poeter.. fihovdng an> ęvact 
duplication of the origįnal .^‘Mjnute 
■Man? atatuą,. by famed -sculptor 
Tanįęl.Ch^ter Francį, .įtaise 
BomKupd Stp&p0,-on sa&dt mr 
bank ofllce,.ąre ą.tftal bart 
of America’^ dafense preparations,

Wisconsin 
kitų įdomių 
gana plačiai 
tų kolonija.

Iš visds Amerikos suvažiuo
ja ten artistai atostogų. Dauge
lis jų atvažiuoja ne tiek poil
sio, kiek “įkvėpimo” gauti. 
Pasakiškai gražios vietos ir 
gražus vaizdai skatina juos 
piešti paveikslus.

Kolonija yra įsikūrusį miške. 
Seniau tai buvo tikrai jaukus 
kampelis. Bet šiandien taip nė
ra. Ir čia vis labiau ir labiau 
pradeda civilizacija su savo ne
pritekliais pasireikšti. Tiesa, da
bar čia daug parankiau ir pa
togiau, negu seniau buvo, bet 
užtai prariykcr natūralumas. 
Žmogaus ranka daug ką pąkei- 
tė, kas buvo gamtos sukurta 
ir per daugelį tukstdnčių metų 
išlaikyta.

Visai arti nuo miestelio yrą 
Veidrodžio ežeras. Siaurutis *r 
ilgas. Krantuose, augą medžiai 
nulinkę į ežerąs Kai diena gęa 
ži, tai ežerb paviršius žiba lyg 
veidrodis.

K. Anglistas wwArAWvwwvwvwwwwwvwA/vwvw

1000 mylių ąutamobiliu |

Jei aut tako guli didelis ak
muo,..tai kitokios j£ęities nęr.a, 
kaip tik aut jo /užsilipti ir vėl 
kelionę toliau tęsti.

Pagaliau pasiekėme auk
ščiausią vietą. Kiek atsimenu, 
užrašas ant lentelės skejb£,, ję>g 
toji vieta yra 600 pėdų aukš- 
čiau jur^Jy^ip. , iH , ,

Mano pažįstamas buvo labai 
susijaudinęs. Matyti, nepapras
tai gražus ežero vaizdas jį pu
sėtinai pąveikė.

—Būtinai čia. atvyksiu,,. . Po 
metų kįjtų... — kalbėjo jis lyg 
pats į save, , . , ,

Paskui, pradėjo kažko po k i,- 
šenes graibstytis. Išsitraukė 
centą, blizgantį naują centą, ir 
priėjo prie akmens, kuris ga
lėjo netoli stulpelio su iškaba. 
Atvertė akmenį, padėjo atsar
giai į popierių suvyniotą cen-i THElIOUBU-RICH’lfOORBON

86 PROOF . J . TRIS SAtHIŠKĖY , IŠ 4' YEARS OLD. ’SČHENLEY 
. DISTILLERS CORP., NEW . YORK CITY

pastebėjo kažkoks aštriapr.o'riB.
Tas vyras tikrai baigė “mili

jonų vasarą” gyvęnti. Tikroji 
vasara jam jau buvo praėjusi, 
tad jis skubėjo naudotis kad i’’i 
“indijohiškos vasaros” šiluma...

Kai aš su savo pažįstamu ko
piau į kalnus prie Velnio ęž.ero, I 
diena buvo giedri, šilta ir graži. 
Niekur nė mažiausio debesėliu. 
Bet štai staiga pasigirdo dundė-i 
jirųas. Atrodė, lyg kažkur toli 
perkūnas grandė..

Pakėliau galvą į viršų: saulu-i 
tė švietė, daųgus buvo tamsiai 
melsvos spalvos.. Nebuvo nė 
mažiausių ženklo, kad kur nors; 
galėtų perkūnas trankytis. O: 
tuo tarpu d,uždėjimas vis .paši-; 
kartojo ir pasikartojo.
. Negalėjau surasti, iš kur tas 
dudėjimas atsiranda. Tik vėliau 
patyriau, kad tai ežero ypatybe. 
Kartkartėmis nuo kalnų atšdey-; 
la didesni ar mažesni akmenųi 
gabalai ir rieda .žemyn. Riedėji
mas ginido savotiškų garsą, ku- 
.ris primeni perkūno graudimą. 
Taį akustikos triukas, kuris su*1 
sidaro dėl ypatingos kalnų su
dėties.; . Li>.. . ' ... ....

Bet tą paprastą gamtos reiš- 
visai kitaip aiškina. i,ndę- 
Pąs juos yra užsilikusi le

genda apie “piktų dvasiu” apsi
gyvenimą ežerę, Kai tos dvasios 
sumano dūkti ir balių kejti, tai 
to pasėdos Keistas, dundėji
mas ęžero( apylinkėję., .

Dabar bus yisai suprantama, 
kodėl tas ežeras liko tokiu keis
tu vardu pavadintas.

Jeigu jame, anpt indėnų, 
“piktos d,vasięs” (velniai) gyve
na, tai jam geriausias vardas ir 
yra — Velnio ežeras.

. ir» { i * i* • ( ?

(Bus daugiau)

. NAUJIENOS, 
#1739 So. Halsted S L
Chioago, III.

RYTINE RADI O 
VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

. . iki 9:15 vai. .ryto.,, 
Subatomis i nuo -< 8:30 iki 9:15 
v, . v vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00

. vai. .vakare. .... L. .. U it •'< .U. • ; -L
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

TDERU.SAVDffiS
—r - r r * "i aįd.

LOAN ASSOOATIONofCLicijo
JUSTIN MACklEW1CH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlHgmia ttM

• FOTOGRAFES 
CONRAD

•> LOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido- E 
mis ir Hollywood . 
■šviesomis. D a r b as 1 
ganantuotaa. »
. 420. W; 63rd St. KfiMO 
Tel. ENG. 5883-5840

Milda Buick Sales
VIENINTĖLĖ LliETUVlt .BUICK’O AGENTŪRA 

907 35th Street, GJucagOr; . >
Telefonas LAFAYETTĖ 202Ž

Jei Insurance reik, pas' „i I. 
Dr. T.. Vileišį EIK < V 
J I DR. P. VILEIŠIS 
į - ii- j Atstova*s V 
^Prudential * kns. Co. of ; America 
175 Mr i Jackum ______ HAR. -2500

Home Office, N^wark, lt. J.
5»22 W. Roosetelt Rd., Austin 1175

NAUJIENOS, Chicago, ■ HL _______________________

Illinois AW0|Utab 4‘ 
Naujuose *Rtiijiuosei« 

•u. k L 4^ -T 7-
^Automobiliu;-, ąpdrąudas.... ir;
įvairąus\ patarnavimo įstaiga,- 
Illinois Atitotnobile^Club,?persi^ 
k^įę į. ^ 
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LENGVA YRA PASAKYTI, BET VISAI KI 

TAS DALYKAS PADARYTI
Keturių Tonų Problema W. Frankorte, III

WEST FRANKFORT, III. — 
šeštadienį čia pasibaigė “Old 
King Coal” festivalas pašvęstas 
anglių pramonei pareklamuoti. 
Kai kam gal jis labai patiko, 
bet ne kokios nuomonės apie 
iškilmes VYa krautuvininkas 
John Missavage-Misevičius.

“Maxine”
Festivalo promoteriai rekla

mos tikslais' sumanė atsivežti 
dramblį. Tai pataitė. Jos var
das “Maxine”, ir ji sveria 4 to
nus — 8,000 svarą.

* Būdama tokio nepaprasto 
svorio, “Maxine” • turi ir pro- 
porcionaliai didelį skilvį, ir ne
paprastai didelį apetitą. Kai ji 
nori ėsti, tai, brolau, ėda to
nais.

miesto tėtušiai, 
į kalėjimą uždarytų 

arba padėtų ją į tokią nelais
vę, kokią jie išmano, ir, kad jie 
patys ją šertų.

Kur “Maxine,, dėti?
Čia tai ir yra visos proble

mos širdis. Pirmoj vietoj, West 
Frankforto kalėjimas ne to
kiems kostutnerįams kaip 
“Maxinai” statytas. Antra, ją 
vidun įtempti reikia visą sieną 
išgriauti.

Sakote, kodėl ją - neuždaryti 
garde ar kokiam nors tvarte?

Jus nežinote “Maxinos”. Su

Garsioji Vidurių Liuosuotoja Pereina 66 Patikrinimui

sai neapsiimu aštuoniuose to
nuose dramhlienos gyvybę pa
laikyti. Pareikalavo,'kad Wcst 
Frankforto 
“Maxine

;4-:<
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Konstitucijas 
susirinkime.

prieš-metiniam

Pakeitimų
Kliubo narys'tu-

Apgriovė krautuvę
Iškilmių nukamuota “Max- 

ine”, vargšė, labai išalko. Ne
laukdama kol ją pašers, ji su
uodė, kad Misevičiaus pašaro 
krautuvėje yra daugybė gyvū
nų pasaulio skanėsių. Ji tuo- 
jaus ten nulingavo, ir negalė
dama kitaip įeiti, išlaužė ke’ias 
duris ir apgriovė sienas, o įsi- 
gavusi vidun, krautuvę beveik 
ištustino.

Misevičius
protestą. Iškilmės tai iškilmės 
jisai joms nepriešingas, bet ji- visi visuomet pragudrėja.

ba, kad jos atrodo lyg iš šipu
lių sukaltos. Eina per jas ir

žė į Misevičiaus krautuvę, tai 
kągi jai reikš iš lentų sukaltos 
tvartų sienos?

Po laiko
Neveltui tie “King Coal” iš

kilmių promoteriai keikia gud
ruolį, kuris sumanė dramblį 
jiems importuoti. Dabar jie 
aiškina, “Kągi bendro dramb
lys gali turėti su anglimis?” Ir

pakėlė didžiausi visi westfrankfortiečiai su tuo 
sutinka, bet paprastai po laiko

laidotuvių Direktorius

3foljn Jf. <uii£ikte
SENIAUSIA m DIDUAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742

So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
T"* V • KOPLYČIOS VISOS!
JLJyLLCA 1 CHICAGOS DALYSI

KUasykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
moėUią 10:00 vaL ryto iš WHIP stotie* (1520 K.)

POVILU tALTTMIERUiJn>

Laidotuvių Direktoriai
•iiiiiiihi

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ittimiimieiiiiiiiiHtiitiiimiiimio

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį .
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

Telefonu YARDS Ml».

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

- Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Litaanfca Avenue YARds 1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I iTti'nfFnirt/rti'iirthtftarii

Viršuj parodoma viena iš didelių, švarių, šviesių laboratorijų, kur Feen-a-Mint, 
vidurius liuosuojanti kramtomoji guma, yra gaminama. Vyrai, kuriuos čia mato
te, tajįlavinti mokslininkai. Jų užduotis yra Feen-a-Mint kokybę ir atsakingumą 
apsaugoti. Ne mažiau, kaip 66 patikrinimai reikia sėkmingai atlikti, pirm negu 
populiarios lyrai baltos Feen-a-Mint plyteles būna siunčiamos aptiekoms visoje ša- 
, • t Alyje.

Kadangi Feen-a-Mint yra tiriama ir gaminama taip rūpestingai, tai milionai 
pasiliki ja, kaipo pagalba nuo nesmagaus, slegiančio, tingaus jausmo ir galvos 
skaudėjimo, o taipgi gasų, kurie pasireiškia kartu su vidurių užkietėjimu. Patyru
sios 'motinos žino, kad visuomet verta turėti užtikrinimą, jogei gyduolės, kurias 
jos perka, buvo rūpestingai paruoštos. Feen-a-Mint yra taip geras produktas, 
kaip lik modernus mokslas stengia jį pagaminti.

Mažai Lietuvių, 
Bet Ir Tie Vieni 
Kitų Nepažįsta

f

Iš Dovvners Grove Miestelio•
DOWNERS GROVE, IŲ.—šisi 

miestelis visai netoli Chicagos, 
tik apie 12 mylių,' važiuojant 
Ogden avenue* į vakarus, bet 
Chicagos lietuviams jisai mažai 
žinomas. Turbūt dėl to, kad nie
kas spaudoje apie jį neparašo.

Miestelis yra gana senas. Gy
ventojų priskaito arti dešimts 
tūkstančių. Dirbtuvių čia visai 
kaip‘ir rfera, tik dvi mažos 
dirbtuvėlės samdo po 25 darbi
ninkus. . Visi kiti važiuoja į 
Chicago dirbti.

Vokiečiai, Lenkai
Tagal tautas gyventojai išsi

dalina šitaip: vokiečiai užima 
pirmą vietą, o antrą — musų 
kaimynai lenkai. Jie čia pra
dėjo apsigyventi apie 75 metų 
atgal, ir šįmet rengiasi švęsti 
savo bažnyčios (Polski kosciol) 
jubiliejų.

Du Biznieriai
Lietuvių čia yra gal kokios • s

7 šeimynos, bet ir tie vieni ki
tų nepažįsta. Iš jų yra du biz
nieriai, vienas jų — Povilas 
Pučkorius, kuris per ,16 metų 
daro pasekmingą fotografinį 
biznį tarp kitataučių. Antras 
yra T. Shurp, kuris užlaiko gą
sdino stotį. Jisai biznyje apie 
17 metų laiko. Jau apie tai* bu
vo minėta, bet smagu ir vėl 
priminti’, kad iš tarp 20 gaso- 
lino stočių Dovvners Grove jam 
buvo pripažinta pirma vieta už 
gražiausį stoties ištaisymą gė
lėmis ir žolynais.

Naujamiestietis.

Laikė žmoną Prira 
kintą Prie Lovos

i Smetona: “Mažos i Graži ir įdomi 
Tautos Turi 
Vienytis”

Miko Petrausko 
Operetė'

V AND ALI A, III. — Policija 
suėmė 62 metų amžiaus ūki
ninką Neal Cahoon, kuris lai
kė savo 19 metų žmoną Rose 
ir kūdikį ' prirakintas prie lo
vos. Jisai labai pavydus ir žmo
na nepasitikėjo.

Prie 6-

Nužudė 
Aludininką

LOCKPORT, 1115
tos ir State šeši plėšikai alinė
je nužudė ios savininką, 32’ me
tų Iver OĮson’ą. Nužudytas, 
žmona ir būrys svečių buvo su
sirinkę alinėje- atšvęsti Olson’ų 
pirmas vedybų sukaktuves.

ir dainos skamba gana gražiai. 
Tai kas, kad tie dainų mylėto
jai jau truputį baltaplaukiai, 
arba jau šviesiakakčiai? Tas 
tik ženklina gamtos parėdymą 
ir proto subrendimą.

Kaip pavasarį
Kada pavasarį, po gilios

mos, sniego apnešti kalnai pra
deda plikti, mes irgi džiaugia- 
mėsf

Todėl ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras mums visada yra 
malonu turėti. Nagi tai nepa
mirškime lapkričio 5 d. Lietu
vių Auditorijoj pamatyti labai 
gražią operetę “Pirmas Degtin
daris”, o užtikrinu, kad choras 
neapvils. —Stepukas.

Joniškiečiai Jau 
Nusipirko U. S. 
Apsaugos Bonų.

Daug
Kiekvienas 

retų tą naują Konstituciją per
skaityti, nes yra daug pakeiti
mų.

Joniškiečių Kliubo kasierius, 
S. Kaniušas, pranešė, kad Unit
ed States Defense Bonds Kliu- 
bui jau yra nupirkti.

Laukinės Antys Dovanu
Ruvo raportas išduotas taip

gi apie ateinantį Kliubo balių, 
kuris yra užvardintas “Paukš
čių Balius”. Jame bus labai 
gražus “Floor Sho\v”. Kaip gir
dėti, tai jau yra daug 
išparduota, nes jie yra 
30c, su taksais.

Balius įvyks lapkričio
16 dieną, HolĮywood Inn sve
tainėj. Komitetas raportavo, 
kad balius bus “toks kokio dar 
niekados nėra buvę tarp’ Joniš
kiečių”.

bilietų 
tik po

(Nov.)

Turės Naują Konstituciją; 
Rengia Balių

Joniškiečių L. ir K. Kliubo 
susirinkimas įvyko Spalių 12 
difeną, Hollywood Inn svetainėj. 
Į šį susirinkimą atsilankė ne
mažai narių.

R. šniukas išdavė raportą 
apie Kliubo naują Konstituciją 
ir, kaip buvo girdėti, tai atro
do, kad visi nariai galės gauti

S. Mickevičiūtė.

KITILIETUVIAIDAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Sakydamas kalbą vienai vietos 
organizacijai, Antanas Smetona 
pareiškė, kad “tautos, kurios 
nori laisvės, turi remti tas val
stybes, kurios kąrįąuja už lais
vę”.

Visos mažos tautos turi “vie
ningai ir tvirtai laikytis pre
zidento Roosevelto ir Churchillo 
paskelbta laisvių, 
nustatytų principų

Pamatysite ją lapkričio 2
Liet. Auditorijoje

Chi.

LIETUVIAI

deklaracijos

Au-

200,000 Praras 
Darbus Detroite 

■ ---------------u-----------------------------------• ■

DETROIT, Mlčhl'-^- CIO
to Workers unija pranašauja, 
kad ateinančių metų pavasarį 
apie 200,000 darbininkų atito- 
mobilių pramonėje praras dar
bus dėl automobilių gamybos 
mažinimo. • ,

Didžiuma jų turbut gaus-nau
jus darbus prie ginklų, bet kai 
kuriems teks ilgai pavargti.

Brolis Nušovė 
Sesutę

i HABRISBURG, Ilk —

Kadangi jau vasara ir įkyrus 
karščiai pasibaigė, tai ir Chi
cagos L. Vyrų Choras ėmėsi

Auditorijoj įvyksta perstaty
mas operetės “Pirmas Degtin
daris”. Operetė parašyta kom
pozitoriaus Miko Petrausko. 
Yra ganą, orAgįnaliŠbb dainos 
skambančios/ o ir choras pasi
rengęs tinkamai veikalą persta
tyti.

šįmet skaitlingas
Choras šįmet vertas pasvei

kinti, nes gana skaitlingas ir 
vis rinktiniai dainoriai. Choris
tų nuotaika irgi gana puiki, 
nes visi smagus ir sveiki, todėl

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Be- 
žaizdamas su 22 kalįbro šautu
vu 3 metų berniukas Neil Kerr, 
Golcoųdoje, nušovė savo 6 me-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį. ? *’*

A.-A.SLAKIS '
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HAŲSTED STREET 
TdL CALumet 6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
x TeL VICtory 2679

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
/ Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos_ Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir> Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
- Subatoi nOo 1 iki 4 poniet. Į

Trečiadieniais pagal sutartį. j

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

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 mokyklo’š vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

i delioj pagal sutartį. c-
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.'
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

2*00 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HFMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir 
756 WEST 35th STREET 

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

Nekėliomis pagal sutarti.
3

DR. KARI NURK AT
(NURKAITIS)

Pritaikd^tsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

DR. STRIKOL’IS
Gvdytoia*! ir Chirurgas
M™, SO. ASHLAND AVĖ.
Offco vai.: Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi na^al susitarimą.

Ofiso Te!.: 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. ISth St., t»etoU Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 |ki Z7:3O vai. vak. kiekvieną 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superiorx9454 ar Central 7464

DR. C. 7. VRZEL’IS
DENTTSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47

Tifonas YARDS 2246 
Va1°ndo<’ nuo 9 iki 8 vakaro 

Se^doj pagal sutartį.

DR. RRTTNO X 
ZTTBRTCK’AS 

GYDV™™* iR rYvmTTRGAS 
" KrąTTvn.TR VT’Tnn.TF 

240.? West 63rd St 
VAT,y\NT>n<5! 9—4 nonfet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir -sekmadie

niais pagal susitarimą. 
z Telefonas 

Namų tel.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet f r nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 9994 
Dr. Monnrn Kąhn 
4631 SOHTH ASHT.ANP AVĖ.

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

HFMJock 7899 | 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
REPnblle 4088 ’ Rez. Telephone KENwood 4308

t

Kr%25c4%2585TTvn.TR
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“RAUDONOJO KRYŽIAUS DARBE YRA 
VIETOS KIEKVIENAI MOTEREI, - NĖ^ 

ŽIŪRINT K A JI MOKA” ’•

Įspūdžiai Iš Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo Susirinkimo

vi

M.

Hope Abelson, 
vieton ponios

jauna ir gabi

Rašo Nora Gugienė
Chicagos Lietuvių Moterų 

Klubo “luncheon” ir susirinki
mas praeitų trečiadienį Nor- 
mandy House buvo nepapras
tai skaitlingas ir naudihgas 
sorhs dalyvėms. ,

Po šeimininkių ponios 
Daužvardienės ir p-lės
Brenzaitės surengtų ypatingų 
vaišių klubo pirmininkė, p-ia 
D. Kuraitienė, pasveikino visas 
atsilankusias nares ir viešnias, 
ir pakvietė p-ią Daužvardįenę 
perstatyti Raudono Kryžiaus 
kalbėtojų^ p-ią 
kuri atvyko 
Gathcart.

P-ia Abelson,
kalbėtoja, plačiai išaiškino Rau
donojo Kryžiaus liuosnoiių dar
buotojų skyrių veikimų.

Kuomet, prieš 78 metus, Rau
donasis Kryžius pradėjo savo 
svarbųjį darbą, jo nusistatymas 
buvo ttirėti po vieną šimtą 
liuosnorių' darbuotojų kiekvie
nam profesionalui darbuotėj, 
šiandien šis skaičius jau siekia 
net iki keturių šimtų liuosno- 
rių kiekvienam profesionalui.

o

7 Darbo Skyriai.
Raudonojo Kryžiaus liuosno- 

rianis darbuotojams veikti yra 
net septyni skyriai. Svarbiausias 
jų yra produkcij.oą skyrius. Ši 
grupė siuva, nerią, dirba cĮli- 
rurginius bįnths etc. Tokia gru
pė gali dirbti atskirai namūose 
ir grupėse iš dvidešimts ar dau
giau moterų. Kad suorganizuo
ti tokį vienetą (unit), reikia tu
rėti pirmininkę, kuri atsako už 
medžiagą iš R. K. išvežtą ir 
darbą atliktą ir atgal sugfažin- 
tą. Išdirbus 144 valandas, tokia 
moteris gauna iš R. K. tam tL<- 
rą sagutę — garbės embleiną. 
Visą siuvimą, mezgimą ir kitą 
darbą, 7 išskyrus chirurgines 
reikmenis, kurios yra daromos 
pačiam R. K. skyriuje, galima 
dirbti namie.

“Raudonasis Kryžius tUri bū
ti prisirengęs suteikti įvairios 
pagalbos nuo karo nukentėj il
siems kaip Europoj, taip ir Ki
nijoj. “Iki šiam laikui”, sakė p. 
Abelson, “kiekvieną jam uždė
tą kvotą Raudonasis Kryžius 
atliko. Bet užduotis nuolatos 
auga, atsakomybės didėja.”

Antras skyrius yra “Gaiiteen 
Corps”, kuris užlaiko kafeteri- 
ją ir visi R. K. darbuotojai te-

1 ■ , V- | - .J;'

naižvalgo?’ šiam darbui, tinka* 
mai nupirkti, ir. p.firęijgti yąĮ- 
giųs, il gi yra specialėS panio-., 
kos. Darbas, ši.Q. skyriaus niėsfe 
b’aigigaįl ;^pi|

litariiiėš vąldžioš gali prašyti 
šio skydus Įmigti 
virtuvės. Yrą pągriddįtiiąl^ t^ip 
vadinami H. K. ktirsai val
giams gaminti, kurie suteikia 
naudos it kasdiėilihidhi gyveni
me.

.Chicago,jin.^ 4 * * ■_
<
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>ONA KAZAKEVIČIENĖ, 
(po pirmu vyru Dirdienė, 

po tėvais Vitkaitė.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 20 d., 7:15 v. ryto', 
1941 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Tauragės apskr., Upe- 
nos miestely. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Juozapą, dukterį 
Adelę ir žentą Alfred Vil- 
chinską, sūnų Juoza.pą ir 
marčią Irene ir anūkę Kon
stanciją, seserį Rose Ęevic- ’/ 

r. kienę-Mikpšąuekienę iA/(‘švo- 
gerį Juozapą, du pusbrolius: 
Joną Kvederą ir jo šeimy- 
hą, o Waukegane James Kve
derą ir jo šeimyną, švogerio 
dukterį Oną Kunevičienę ir 
jos šeimyhą ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. Ridi
ko kopi, 3354 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks spąlio 23 
d., w8:30 vai. ryto iš kop. į 
š v.'Jurgio parap. bažnyčią, 
ki*rioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Onos Kazakevi
čienės giminės, draugai ir 
pažįstami .esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnaviją ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame:

Vyras, Duktė, Sūnūs ir ' 
Giminės.

Laid. Direkt. P. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

PRANCIŠKUS
RETEKEVICIUS (RETEK)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu spalio 20 d. 5:05 vai. ry
to 1941 m., sulaukęs 52 hle- 
tų amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Suvalkų rėd., Pajevoniu 
pardp. Ainėrikoj išgyVėrib 
35 metus. Paliko dideliame 
nuliudime .moterį Marijoną, 
po tėvais ZėrhlionaičiUtę, 3 
sūnūs, Benediktą, marčią 
Gertrude, Pranciškų, marčią 
Amelia ir Alekartdrą, dukte
rį Prancišką • Millfer, žentą 
Fraųk, 3 anukus, Jerry, Sis 
ir Henry ir daug draugų ir 
pažįstamų. (Priklaupė prife 
Chibagos Liet. Draugijas. Kū
nas pašarvotas namuose 2750 
W. 16 St. (Tel. Rockwell 
7069).

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 23 d. 8:30 vai. 
ryto iš namų į Visų Šventų 
.parapijos bažnyčią Rosel'ande, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, d 
iŠ* ten bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Re- 
tekevičiaus giminės, draugai 
ir .pažįstami esat nuoširdžidi 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jain pašku- 
tinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnus, Duktė .Mar

čios; Žentas ir GiihihČŠ.
Laidotuvių direktorius An

tanas Petkus, Tel. Cicero 
2109,

URBA
GĖLININKAS
4180 Archfer Avenue 

Pliene LAFAYETTE 5800 
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JIE VIS ŠAUKI A, KAD KITI “ŠME1Ž] K A) 
NENUORAMOS, MELAGIAI”
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Mat, Mano Kad KunĮjarsiau Rėks, .
Ttto Daugiau Jieins Patikės > i'*‘

“Vilnies” No. 228 tūlas neva 
choru naiys aprašo Suvalkiečiu 
Draugijos susirinkimo ėigą- 
pad ąprašo — įąj bėrą nįeko 
blogo, bet negerai, kąd viską 
aprašo mėlagŲįgdi Tįs choro 
paryš neva poti įiąti įt pąąĮro-
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Gėlės Myiintierris 
Vestuvėms, Bari- 

k i etanas, Laidotu
vėms, Papuoši- 

faams.

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su

--------Gėles j 
pasaulio 3 

X M M M

LOVElKlS į
LUf LlluU Visas paguli

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDŠ 73(08m Tel. YARDŠ 7308 u

^xxxxxxxYxxxxi2rinrrrxranocS

f

Vėlyvi Modeliai 
Kaip^ Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
1941 NASH sedan ......
1941 PLYMOUTH sedan 
1941 ““
1041 DE SOTO sedan 
1940 DE SOTO ciub

$965.00
$765.90 
$945.00 
$985.00

$745.00
$465.00
$585.00 

635.00 
$565.00

JUOOGE sedan ....
DE SOTO Club 

coupe ......................
1940 WILLYS sedan ....
1940 PLYMQUTH ąedan 
1940 CHEVROLET sd.
1939 BUICK sėdau .....

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

STRIPINAS
šiuo pasauliu 

Spalio 16 d., 1941 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voje, Telšių apskr., Ilakių 
parap. Amerikoj išgyyend 40 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris; Klfeofą Seškaiiskas, 
žentą JStephan ir Sophie Kuli
kauskas, žehtą Antoh, sūrių 
Prdritiškų, marčią Marlei 2 
anukus, Stephan ir Albert 
Seskauskas, ir kitus girnipes, 
draugūs ii- pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 2816 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
seredoj, spalio 22 d., 8:00 v. 
ryto iš-namų į Dievo Apvei- 
zdos parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už‘velionio sielą, o iš te^ 
bus nulydėtas į šv. Kązimieį 
ro1 kapines. Taipgi tuo pačiu 
laiku bus perkeltas kūnas 

, Antdno Sthpino, kuris bus 
paguldytas kartu su tėvais 
šeimynos lote. •

Visi a. a. Pranciškaus Stri- 
pino giminės, draugai ir pa
žįstami- esat nuoširdžiąi kvie
čiami dalyvauti laidotuyėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys,
Sūnūs, žentai, Malti, Anū
kai ir Giminės.
y Laid. Dįrėkt. S. M. Sku- 
das, Tel. MONroe 3377.

. , . . T
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Į CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE

. Darbininkių Reikia
< < 4 EEKSONAL > 

Akmenų ieško

djr~ 
yra

Mųterą Korpusas. t
Moterų korpusas yrd trečias 

skyrius, šįąm ąkyriut tinkamos 
tos moterys, kurios gerai vai
ruoja autąrnOįbiliūs. Tokios dar- 
buotojos suteikia transpbriąei- 
ją R. (t. dąrbųotojamš. Jos 
taipgi iš Vėžinėj a retkąlihgą me
džiagą (ląrbąms kavė iaii suiėil- 
ka atliktus Moterų kor
pusas iąiygi suteikia pagalbų 
sužeistiems kareiviams, niive- 
žant juos ligoninėn ir ųtg^į. Y- 
ra daugybe įvairių paUtilavi- 
mų, kuriuos šis korpusas sutei
kia R. K. darbuotėje. Apart to, 
kad Korpuso narės turi bliti ge
ros vairuotojos, jos dar turi im
ti pirmosios pagalbos kurusus 
ir mokintis sukeistuosius per
kelti iš mūšių lauko į ligoninę, 
Moterų korpusas turi privilegi
ją vairuoti visus militariškus 
vežimus. Su šiuomi skyrium 
yra surištos išlaidos ir reikia 
jam duoti vieną pilną dieną į 
savaitę.

Neregiams.
“Brailio” departamentas 

ba ^naudai neregių. Tai
tam tikras būdas rašymo įvai
riais iškeltais ženkleliais, ku
riais neregiai gali skaityti su 
pirštų pagalba, šio skyriau^ 
darbuotojai, pabaigę tam tikrus 
kursus, verčia knygas, (net ir 
Chicagos Viešam Knygynui), 
ihužiką, nėrimo pavyzdžius, etc. 
Yra labai surthUš darbas, bot 
kartu ir dekihgdš, nes yra ddtig 
žiiionių, kurie gali skaitytį tik 
per kitų akis. ?
' ,;l “Pilkos Moterys”.
* t ; .• j f • ' ■*!? i > ' ' I , . i ‘J

Slaugių pagalba yra kitas 
svarbus R. K; skyriuš. Šioj va
landoj yra reikalinga net šim
tas. tukstaiičių tokių slaugių 
prie ligoninės skyriaus. Prisi
rengti prie tokio darbo reikia 
dviejų mėnesių laiko. Reikia 
šimto ir pusės valandų dai’bo 
tper metus, arba vieną dieną į 
savaitę kad į šį skyrių patekti, 
šios slaugių pagalbininkės; ži
nomos kaip “pilkos moterys” 
(jų kostiumai yrą pilki); apari’ 
kitų ligoninėse atliekamų dar
bų, skaito ligoniams, rašo Už. 
juos laiškus, ir leij<ia įvairią 
pagalbą palengvinti jų nelai
mingas valandas. Daug civiliš
kų ligoninių prašo pagalbos šių 
“pilkų moterų”. Tok ja pagalba 
įteikiama net vienuolikai Chica-

Pask.utinis skyrius yra Admi
nistracijos Pūgąlbiiiiiikių Sky
rius. Šis darbas atlįfekajnas R. 
K. įstaigoje; Jąmė dirba steno- 
grafės, prįe inforfriacijbs deskų, 
'tvarkyle ir tižlaikyme rekor
dų. Iš to skyHahs kalbėtojos 
siunčiatnos įvairidinš organiza
cijoms, etc. šiame skyriuje irgi i 
duodanąos ptirėiigimti paskai
tos. Reikia duoti vieną ištisą 
dieną savaitėje jo darbams.

Kviečia R. K. Aplankyti.*
tMa Abelson prašė visų atsi

lankiusių padaryti vizitą į R. K. 
įstaigą^ 616 So. Michigan Avė., 
kad pamatyti ir patirti kaip 
liuosnorės veikia. Ten taipgi 
duos atsakymus į visus klaiisi- 
miis. Bet pirrpiaus, neatidėlio
jant, p-ia Abelson patarė išrink
ti piririininfcę; kad įregistruoti 
Motetų Klubo grupę ir gauti 
instrukęijąs ir medžiagą, ir pra
dėti dąrbą* Baigdama kalbą ji 
pašuke, kad Ft. R. teikia nuola
tinę pagalbą išio baisais karo 
iaikdtarpyj.e; bet , kada taika į- 
vyks, tada bus irgi begalo dide
lė užduotis laike rekohstftikei- 
jos. Tada, daugiau nei kaip da
bar, bus reikalinga visi skyriai '

ętdtĮįt 'jįįuti,
tas, iš principo (u r i viską vers
ti aukštyn kojomis: meluoti, 
kitus kolioti, šmeLti ir raky Ii, 

;kąd 
rimtos, jįelągtai”.

DėĮ ^if Ptpii-ąitės
Choro nąyyh sako; kad visas 

Vakaras buvo praleistas tik hie- 
kiriimųi choro mękytojęs S. 
Pipiraitėš ir choro pirmininko 
V. Yuškos. Čia pasakyta tikras 
melas. Nė tauto mitinge, nė ki
tuose niekas nešmeižė Pipirai- 
tės. Tiktai buvo nurodyta ir ap
kalbėta; kaęl komunistai visaip 
intrigiioja ir tas intrigas pum
puoja^ choro mokytojai S. Pi- 
piraitei, o Pipiraitė, ilešupras- 
dama komunistų intrigų, klau
so jų. Todėl Shvalkiečių Drau
gija ir nutarė atleisti p-lę Pi- 
piraitę iš choro mokytojos vie
tos ir paimti kitą. Tą i buvo 
taip, o ne kitaip.

Turėtu būti dėkingas
O kaš link čholo pirmininko 

V. Yuškos, tai reikia pasakyti, 
kad jis turi būti draugijai dė
kingas už tai, kad jis netapo 
prašalintas iš^ draugijos Už jo 
šativališkas intrigas. Draugijos 
pirmininkas A. Valukas zhe- 
šmėižė choro pirmininką Yuš- 
ką, bet tik smulkmeniškai ‘ ir 
faktais nurodė, kad Yuška lie- 
siąkaito su draugijos nutari
mais ir patvarkymais. Qhoro 
narys teisina choro pirmininką, 
sakydamas, kąd draugija nuta
rė ‘/atostogauti psr du mėne
sius, nes ir protokolų knygoj 
taip užrašyta”. Jeigu ir proto
kolų knygoj užrašyta, kad 
draugija nutarė,, “atpstogauti 
per du mėnesius”, tai visai nė- 

' ra dy.yo, nes it’ protokolų rašti
ninkė pataiko kaip kada par 
klausyti stalihcų iiitrigų.

Protokole turėjo ir turi būti 
užrašytą, kad Suvalkiečių Dr-ja 
įtutąrė atostogauti nuo birželio 
mėnesio susirinkimo iki rugsė
jo nlen. susirinkimo, o ne ki
taip. (Stivalkiečių Draugija tu
ri savb męnesihiuš sttsirinki- 
mtis kas ketvirtai iliėitosio pir
madienis).

Per visą atostogų laiką cho
ras itotūrčjo laikyti pamokų 
už ktirids draugija paprastai 
mokytojai aphibka. O choro 
pirmininkas V. Yuška, pasiiė-

thęš meili (kad atostogų tik du 
mėnesiai) it sušaukė chorą pa
inokoms dar dviems šdvaitėmš 
pirmą negu draugija nutarė, 
tjtaugijos atostogos baigėsi 
rugsėjo 22 d., o choras buvo 
sušauktas j$u 5 d. rugsėjo. Dėl 
šitbkių dalykų ir kilo ginčai ir 
triukšmas, b ne dėl kokių ten 
koiibjiUių ir hįękinimų S. Pi- 
pirąitės.

Balsavimai
O kas dėl sakymo, kad “ne

buvo teisingo balsavimo”, tai 
čia irgi meluoja Ghoto Narys. 
Jis sako, kad A. Valukas (d-jos 
pirmininkas) priskaitė 10 ar 19 
balsų”. A. Valukas balsus visai 
neskaitė. Skaitė balsus paskir
ti asmenys ir suskaite visus 
tuos, kurie balsavo. O kad bal
savo didžiuma Už ‘paduotą 
klausimą, tai balsuoti prieš vi
sai nebuvo nė reikalo, nė pras
mės. Kiekvienas galėjo matyli; 
kad didelė didžiuma yra už.

Įstatai
Draugijos choras neturėjo 

jokių patvarkymų ir įstatų, dėl 
to ir kildavo visokios intrigos. 
Buvo vėliau parašytas chorui 
įstatų projektas, kuris ir buvo 
perskaitytas draugijos susirin
kime. Draugijos didelė didžiu
ma priėmė tuos įstatus su pa
taisymais. Buvo išrinkta komi
sija iš penkių narių juos per
žiūrėti ir galutinai sutvarkyti. 
Komisijoje yra šie: Giraltaus- 
kkš,< Misevičius, O. Viliene, En-

1 Žiulis ir V. M. Rinks.
Keli štaliniški asmenys pakė

lė triukšmą 
kad chorui 
nereikalingi.

AMBITIŠKČS moterys, kuriomis 
reikia ekstra cash. Siūkite dreses 
savo hamuose, išbudavokite sėk
mingą biznį. MISS LEEDS. Kam
barys 400. 6 W. Rąpdol.ph.

REIKALINGA MOTERIS BEN
DRAM namų darbdi prie mažos 
lietuvių šeimynos: šaukite po 7:30 
vakare NORmal 1685.

StrEAM TABLE ilERGINOS. 
Patyrusios kafeterijoj dirbti. 734 
West Madison, 2-ras aukštas.

MERGINA VIRĖJA, ŠVARI, ne
reikia skalbti. Kūdikis, smagi ap
linkuma, pastoviai, gera alga, 
apdrtmentas 1A, 3100 S. Sheridan, 
LAKeview 6669.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

AutO-vairuotojai, 18-30 metų 
senumo, ..................................

Ašsfemblers ..........................
Spot welders ......................
Aųto-mekanikai padėjėjai
Gaso stočių tarnautojai, su 

mažu patyrimu ................... .

$24.
45c.
55c.
$25.
$25.

AVAILABLE EMPLOYMENT ’ 
SERVICE.

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

ir pradėjo sakyti, 
jokie patvarkymą!
(Mat, jicms liuo- 

intrigūoti). Bet jų

darbo ir pagalbos tų išlavintų 
Raudonojo Kryžiaus liuosnorių 
darbuotojų.

Kkzanauskifenė

nepaisyta. >
Valūno choras”

Savb melagingo rašto pabai
goje Choro Narys štai kaip gie
da: “Neduosime skaldyti chorą. 
Suvalkiečių choras, kuris pla
čiai yra žinomas Chicagoj, šiais 
metais dainavo dešinityj paren
gimų ir piknikų. Ir šis choras 
gyvuos ir toliau su ta pačia 
mokytoja Pipiraitė. Nei vienas 
choro narys neturėtų eiti prie 
Valuko choro!”

1 ‘ •• I . [

Kas čia yra pasakyta, ar rie 
intrigos?

“Jr šis choras gyvuos ir to
liau su ta pačia mokytoja. Nei 
vienas choro narys neturėtų ei
ti prie Valuko choro.”

Vadukas neturi choro ir jis 
neotgailizuoja. chorą, tik drau
gija atleido buvusią choro mo
kytoją S. Pipiraitę kaipo ko
munistų įrankį; kuri pasidavė 
jų intrigoms; tai viskas. A. Va
lukas yra draugijos pirminin
kas ir komunistų neklauso, tad 
jiems nepatinka.

Draugijos Narė.

ONA BAGDONAITĖ (Bagdonus) 
paieško sayo dėdės Stanislovo Dau
gėla (Daukela) nuo Telšių. Dabar 
gyvenantis Schenectady, N. Y.

Taipgi paieškau brolio Juozapo 
Bagdonus nuo Telšių; taipgi gyveno 
bcnenectady, N. Y., per daug mėtų. 
Rašykite: Annie bagdonanė-Pun- 
dzius, 1020 N. Ridgevvay Avė., Chi
cago, III. Tel. ALtJany 8426.

KEAL ESTATE FOR b ALE 
Namai-žemč Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, tarmas ir biznius. 
Turime dideli pasirimomą namų 
pirkti už cash aiba mainais. N orui u 
pirkti Or mainytų dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ĖST ATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

PATYRĘ BUŠELMANAI reika
lingi. Kreipkitės 23 N. Franklin St.

REIKALINGAS stalioriUs ir vy
ras krėslams klijuoti.

2267 Clybourn

REIKALINGAS kriaučius ir pro- 
sytojas. 3 iki 4 dienų savaitėje 
dirbti. Kreipkitės: 'Argo Cleaners 
& Dyers, 6115 Archer Avė., Argo, 
III.

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 uz $5,100. Ma
žas įmokėjimas. Balansas kaip ren
da.

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

SHULM1STRAS REALTY CO. 
4016 So. Archer Avė. 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai .perka sau apdraudą.
KIŠENIŲ SIUVĖJAS, vyriški 

custom .paltai, geras darbas. 308 
W. Van Buren, 3-čias. FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

PATYRĘ ODOS DARBININKAI, 
keliauninkams valizos. Pastovus 
darbas. Benno Hahan and Co., 
234 So. Wells.

90 AKRŲ FARM A prie naujai 
grįsto vieškelio x/\ mylios šiaurės 
rytuose nuo Aurora. N. M. Steil, 
Route 1, Batavia, III.

SPOT WELDERS, punch press 
operuotojai. Patyrimas reikalingas. 
45c valandai. Pastovus darbas pat
variems vyrams. 4640 W. Harrison.

VYRAS BENDRAM įvairiam 
darbui likerių krautuvėje. Turi 
turėti gerą asmenybę, norintis dir
bti. Kreipkitės rytmečiais. . 2152 
Cermak Rd.

BUSINESS—-TO RENY

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

3259 So. Union Avenuc.

UOAL—tVOOD—OIL

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

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

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

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

kostumeriui.

27 AKRAI PIETŲ VAKARŲ 
Michigane. Derlinga žęmė mieste
lyje. Grįsti keliai, blokas nuo mo
kyklos, krautuvių, 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. Tuoj prie U.S.12. Savininkas, 
Ray R. Duin, Bridgman, Michigan. 
fu^'iture Ube fok-salT

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 

Good Housekeeping Shops 
DIDŽIAUSIAS

SANDĖLIO TUŠT1N1MO

IŠPARDAVIMAS
RAKANDAI ir PRIETAISAI

Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. it 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekes surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops garantiją.
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo

ARO FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINlA 2286 
Aukščiausids Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9ė Gal.
100 Gal. po 8c Gal.
150 Gal po 7y2c Gal. ' • 

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

$120, atsiimtas ........................  $35
3 šm. miegruimio setai, riešuto 
mahog........................................... 39
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 14 
Studio couches, visai naujos .... 19 
Simmons studio couch, floro pav. 22 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 14 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji .........   7
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 99 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 24 
Visai naujas American Sunflame 29 
American Sunflame crated, di
delės mieros ........................... 39

- Vadovaus
Klubo Gtugėi.

**

Popia Antoiilette Razahąūs- 
kiehė, i<iųbo iždihinkė, buvę iš
rinkta pirminiuke klubo narių 
grupei, kuri greitu laiku pradės 
dal-bubtis prie R. fC. liubsnbrių 
šeimynos.

šiame susirinkime turėjom 
dar dvi žymias amerikietes vieš
nias, abi R. K. darbuotojas, po
nias Vurkdlą ir Hbughtdling. 
Jos irgi suteikė suširinkimUi 
naudingų patarimų iš savb vei
kimo sli R. K.
' Kaip matote, R. K, darbuotė" 

je yra daugelis viety, kuriose 
lĮetpvės gali • prisidėti. Be abe
jo/ lietuvių vardas gręitti laiku 
buk įtrauktas į l^ąuddnbjo Kry
žiais Sąnašą tų žmonių, kųrlK 
trokšta įiūgėlbėti išrišti proble-

■ b . L'* ■ v • i • » * • .
]

ttiųpii sutvirtinti vidujinę 
saug§ illusų tautos.

mus savo kitiems žnioiiėms ir
■ap-

“HALLOWEEN” ŠOKIAI 
SPALIŲ 25

Palos Parke, Boys Camp sto
vykloje, prie Mannhėim Road 
ir Route 83 "įvyksta metiniai šo
kiai, “Halloween” šokiai netur
tingų berniukų naudai.

FINANČE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėsimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
' . of CHIGAGO.

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

Turtas virš $1,100,000.

Quaker, visai naujas, pavyzd. 39 
Norgc, 5 kamb. dydžio, naujas 49 
Visai naujas phonO-komb, pav. 29 
Naujas 1941 auto, record changer 39 
Zenith phono, komb., % mažiau 34 
RCA auto chgr., buvo $130, %
mažiau ........ ............................... 59
Naujas Magic Chef, apt. mieros 34 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 39 
Naujas 1941 table-top, insul..... 44
Naujas Westinghouše, elektrik. 59 <. 
Naujas Frigidaire, • elektr. de 
luxe, crated ................. :............. 74
Visai nauja 1940 plovykla ....... 19
Thor, visai naujas 1940 modelis 29 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec....................................... 39
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau .................... 59
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec............................ 69
Visai haujaš, 6 kub. pėdų, gar. 77

—SKAITYK KASDIEN

"KEIKIA DARBININKU''
Lietuviai taipgi perka d* parduoda 

ir progas sdžino tiktai per

NAUJIENAS

\ 038 kilk lalsųtSIrM'CKiB.IL

SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokivį rųšių siuvamų maši
nų.

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

SUSIRINKIMAI< ______
D. L. K. ‘ VYTAUTO Draugija 

laikys mėnesinį susirinkimą spa
lio 21 dieną (antradienį) • 7 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainei, 3133 S. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas draugas pirvalo būti
nai atsilankyti. Taipjau, kurie na
riai ešaie Pasilikę su mokestimi,v 
būtinai pasirūpinkite užsimokėti.

v.. P. K., sekt.

Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

1232 S. HALSTED
Atdara Antrad. Ketvirt, šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

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

iVilOLEŠALte f’ĮURNii’tJRE 
Rakandai ir Įtaisai PaMaVifnuI ;

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 6Q%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas nitis.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 3o. Westem Avė.

Chicago, 1 Iii Tel. REPublic 6051

CKiB.IL
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KEPUBLIC STEEL STATYS KELIAS NAU
JAS SPIŽO IR PLIENO DIRBTUVES

Dvi Statys Ir American Rolling Mills
U. S. valdžia, bendrai su Re- 

public Steel Corporation, sta
tys visą eilę plieno ir Špižo 
dirbtuvių, kurios kainuos apie 
$58,312,000.

Viena plieno dirbtuvė, stato
ma Cantone, Ilk, turės pajėgu
mo paganiinti 318,000 tonų 
gryno plieno j metus.

Kitos dirbtuvės bus statomos 
Clevelande, Youngstown, War- 
ren, Ohio valstijoje, Birming- 
ham, Ala., ir Port Henry, New 
Yorke. z

Varkala atsak. vietoj
Taipgi dvi naujas, dirbtuves 

statys ir po valdžios globa jas 
operuos American Roll’ng Mill 
Company (Armco), kurioje at- 
sakomingą vietų administraci
niam skyriuje turi p. J. Varka
la Jr., sūnūs chicagiečio audi
toriaus J. P. Varkalos.

Fordas ir Wil y s

Ginklų administracijai tarpi
ninkaujant Fordo ir WilĮys- 
Overland bendro, ė susitarė 
bendrai gaminti “jeep” rūšies 
trokus armijai. Iki šiol juos ga
mino VVillys-Overland.

Stambesni kontraktai.
Slieel Oil Company refineri 

ja Wood River, III., gavo $1,- 
200,000 karo kontraktą parū
pinti valdžiai įvairių chemiką- 
lų.

Žemiau seka kiti stambus 
kon'.raktai dirbtuvėms Chica- 
goje ir apylinkėje:

Caterpillar Tractor Co., Peo- 
i ia, III. —» .$699,290

Abbott Laboratories, North 
Chicago, III. — $162,500

Cutter Laboratories, North 
Chicago — $182,500

Greenebaum Tanning Co., 
Chicago — $37,750 ir

Bell and Howell Cd„ cllica- 
go — |201,227.

Kiti kontraktai
American Automatic Electric 

Company $53,924
American Brake Shoe & 

Foundry Cęmpany $83,700
American ' Steel and Wire 

Co. $13.041
Atlas Imperini Diesel Engine 

Co. $33,237
Austin-Western Road Ma- 

chinery Company $15,728
Barber-Greene Co. $33,130
Bauer & Black $4,575
Bliss & Laughlin Ine. $10,800
Bryan Machine & Engineer- 

ing Co. $9,006
Carnegie-IIIinois — $276,000
Carnegie-IIlinois Steel Corp. 

$276,000
Chicago Freight Car Parts 

Co. $33,250
Chicago Pump Co. $1544
Chicago, Rock Island & Pa

cific $4,942
Chicago Tool & Kit Mfg. Co. 

$839
Charles F. Clark, Ine. $255,- 

1555
James B. Clow & Sons $9,- 

738
Continental Can Co. $16,729
Eugene Dietzgen Co. $122,- 

922
J. A. Dubow Mfg. Co. $37,- 

288 ; ‘
Electric Household Utilities

Independent G’.ove Co. $31,- 
878

International Harvcster Co. 
$19,400

Iron & Steel Produc’s, Ine 
$16,659

C. R. Jahn Co. $13,528
Johnson Motors Co. $19,251
Joliet Wrough Washer Co.

1’2,067 5
Mathias Klein &' Sons $48,- 

053
Libby, McNeill & Libby $72,- 

780
Link Beit — $286,200

Link.Beit Co. $286,200 
Magnaflux Corp. $2,460 
McAlear Mfg. Co. $13,123 
McMastcr Carr Supply Co. 

$12,887
Monro-Warrior Coal & Coke 

$28,456
Morton Mfg. Co. $32,182
National Stone Co. $58,530
Nunn Mrf. Co. $91,780
Oak Mfg. Co. $21,760
Arthur J. O’Leary & Son Co« 

$4,160
Overbaugh &' Ayers Mfg. Co 

$23,774
J. P. Phillips Co. $14,925
Pullman Co. $104,992
Pullman Standard Car Mfg. 

Co. $2,196
Republic Coal & Coke Co. 

$31,200
Republic Food Products Co. 

$4,607
Republic Steel Corp. $1,057
Rheem Mfg". Co. $112,500
P. D. Ridenour Sales Co 

$13,026
Joseph T. Ryerson & Son, 

Ine. $2,184
H. A. Satin & Co. $18,641
Texas Co. $2,433
Utah Radio Products Co. 

$45,500 *
Vaughan & Bushnell Mfg. 

Co. $2,743
Vu.’can IrOn Works $10,980
Wallace Supplies Mfg. Co. 

$17,378
John Wood Mfg. Co., Ine 

$107,280.' 3

Nubalsavo Streikuotr
Int. Harvesteryje

Stewardai ir kiti CIO unijos 
viršininkai sekmadienį po pie
tų autorizavo streikų Interna
tional Harvester Co., dirbtuvė
se. Unija aiškina, kad streikas 
palies tik tuos departamentus, 
kur yra daromi civiliai gami
niai. Ginklų gamybos nesutruk
dys.

Ginčas iškilo dėl tariamo 
kompanijos nusistatymo su uni
ja nedaryti sutarties. ~

Suėmė Už Policisto 
Užmušimą

Policija įkalino 27 metų chi- 
cagietį Leonardą Hali, 6217 S. 
Menard avenue, už policisto už
mušimą automobiliu.

Prie 79-tos ir Harlem jisąi 
mirtinai suvažinėjo Frank 
Christian’ą, kuris ten* tvarkė 
trafiką. Hali prisipažino, kad 
gėrė. Buvo sustojęs 12-koj ali
nių ir važiavo į 13-tą.

. Tom Kuzma (dešinėj), 19 metų lietuvis iš Gary, Ind., Michigan universite
to futbolininkas, pasuoja kamuolį kitam savo komandos lošikui, kuris tuoj pa
daro gulą prieš norlhvveslern universite'ą. Kiek vėliau Kuzma ir kitą pasuolę 
padarė, kuri atnešė Michigamii kitą golą. Michigan nugalėjo Northwestern ko
mandą 14-7 (futbolį golas vertas šešių taškų; po golo komanda turi leisj spir
ti kamuolį link oponentų vartų ir jei spy./mas geras—bendra golo taškų suma 
pakyla iki 7).

CIO Tebestreikuo ja 
Hillman Krautuvėse

I^eikalauja Efc’Asnių Algų
CIO United Grocery and Pro- 

duče Employees unijos lokalas 
329 tebestreikuoja septyniose 
Chicagos Hillman’s krautuvėse, 
už didesnes algas ir pripažini
mą.

Unija sako, kad firma moka 
tiktai tarp $15 ir $18 į savai
tę.

AFL Retail Clerks unija, ku
riai didžiuma Hillman darbinin
kų pirmiau priklausė, streiko 
nepripažįsta. '

23,494-ni Gavo 
Darbus Valstijoj 
Per Rugsėjo Mėn.
Vis Dar Daug Bedarbių, Bet 
Trūksta Patyrusių Darbininkų

Illinois valstijos samdos biu
ras (Illinois State Employment 
Service) skelbia, kad per rug
sėjo mėnesį parūpino darbus 
23,494' bedarbiams. 10,533 .jų 
buvo Chicagoj ir apylinkėse, o 
likusieji — kitose valstijos da
lyse.

Bedarbių, ieškančių darbų 
dar yra 189,241, vienok visuo
se valstijos pramonės centruo
se yra jaučiamas didelis paty
rusių darbininkų trukumas.

Jam prašalinti bedarbiai yra 
lavinami įvairių mechaniškų 
.amatų. Tas mokslas yra duo
damas nemokamai.

Ieško Namų \ 
Padegėjo

Policija ir ugniagesiai ieško 
kaltininko, kuris padegė du gy
venamus namus, ad. 6349 ir 
7355 Greenwopd avenue. Gais
rai padarė apie $700 nuostolių 
ir išmetė apie 50 žmonių į gat
vę.

LAIŠKAI JAU 
ATEINA Iš 
LIETUVOS

Vakar tiesiai iš Kauno atėjo 
oro laiškas “Naujienų” redak
toriui, Dr. P. Grigaičiui, nuo jo 
sesers, Dr. Marijonos Je^ulai- 
tienės, dentistės, gyvenančios 
Kaune.

Jis buvo išsiųstas spalių 1 (t, 
Amerikos lėktuvu atvežtas iš 
Lisabonos, Portugalijos į New 
Yprką( spalių 19„ o vakar, sp. 
20, jau buvo Chicagoj..

Ant voko ryrai.Vokietijos pa
što ženklai, o štprppelis sako:

“Kauen, Deutsche Dienstpost, 
Ostland” (Kauųąs, Vokietijos 
pašto patarnavimas, .Ostlan-
das). i

Laiškas buvo.yękiečių cenzū
ruotas.

—Jt A

Pullman Pasirašė 
AFL Sutartį 

» , u , - , - - -  

Pullman Standard Car Manu- 
facturing Company pasirašė su 
tartį su Brotherhood of RaiL 
way Carmen, AFL unija. Su
tartis apima tiktai Michigan 
City, Ind. dirbtuvę, kurioje dėl 
pripažinimo ir i sutarties buvo 
du streikai.

Republikonai Prieš 
Dem-ų Koalicini 
Tikietą

Perša Naujus Teisėjus
Gubernatorius Green ir jo 

pritarėjai Chicagoje pradėjo at
kaklią kampaniją už išimtinai 
republikonišką >tikietą teisėjų 
lapkričio 8 d., rinkimams. Jį 
sudaro visi nauji žmonės.

Green nusistątęs prieš demo- ~ .
kratų sudarytą “koalicinį” ti- Skelbimai Naujienose 
kietą, kurį sudaro dabartiniai duoda naudĘ, dėlto, 
teisėjai, ir demokratai ir repub- kad pačios Naujienos 
likonai. ' . yj*a naudingos.

$1,509,000,000 
Apsaugos Benais
Po $275,000,000 Kas Mėnesį
U.S. iždo departamentas pra

neša, kad iki rugsėjo 30 d., per 
visą Ameriką pardavė smulkių 
apsaugos bonų už $1,504,411,- 
000. Kas mėnesį dabar viduti
niai parduoda apie $275,000,000.

Į sumą neįeina pinigai su
rinkti už smulkius apsaugos 
ženklus, kurie -parsiduoda nuo 
10c. Kas negali vienu kartu bo- 
no nupirkti, gauna knygutę, į 
kurią lipina tuos ženklus iki su
sidaro reikabnga suma bonui 
gauti.

Direktorius ir
Vyriausias Solistas
Martinelli Operos Premjeroje
Naujai 'paskirtas Chicagos 

operos artistinis direktorius 
Giovanni Martinelli dainuos vy
riausią rolę ' “Kaukių Daliuje”, 
su kurią opera Chicagoj prade
da sezoną lapkričio 8 d.

Tą rolę turėjo dainuoti Jus- 
si Bjoerling, bet jis dabar yra
Europoje, ir negali laiku Chi- 
cagon atvykti.

Kaip jau buvo rašyta, toje 
operoje daipuos ir nauja Chi
cagos operos solistė, Anna Kas- 
kaę.
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Teisėjas Zuris 
Civiliam Teisme

Miesto teisėjas John T. Zu
ris dabar klauso įvairių smul
kių ieškinių bylas municipalic 
teismo civiliame skyriuje, kam 
barys 1106, miesto rotušėje..

' . i.
Praeityje jisai tarnavo mo

terų, trafiko, felony, saugume 
ir kituose teismo skyriuose.

Laikas Bėga, — Jau 
Rūpinasi Apie - 
Kalėdų Šventes

Du Labdaringi Parengimai
Nesinori tikėti, kad laikai 

taip greitai bėga, ir kad jai 
Kalėdos nebetoli. Vaikai apn 
jas turbut jau seniai svajoja 
Šventėmis susirūpino jau ir su
augę.

Lapk. 27
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šįmet yra rengiamos 
footballo rungtynės tarp čam- 
pionatusi laimėjusių viešųjų ii 
katalikiškų high school koman
dų. Jos įvyks lapkričio 29, SoL 
dier’s Field Lauke.

“Chicago’s Own Xmas Bene 
fit”, kuris lošimą rengia, taip 
gi surengs ir “žvaigždžių Va
karą” Chicagos stadione.

Vėl Fenger?
Abiejų tų parengimų pelną? 

eina neturtingus chicagiečius 
aprūpinti maistu Kalėdoms, o 
jų vaikus žaislais.

Viešųjų mokyklų čampionatą 
šįmet vėl turbut laimės Fenger. 
Kas bus jų oponentai dar ne
žinia.

Suėmė 4 Jaunus 
Piktadarius

______ ___ I

Northsidėje, po to kai jie su 
kūlė vogtą automobilį, policija 
suėmė keturis jaunus plėšikus. 
Norman VValker, Arthur Whis 
tler, Albert Eakcr ir Edwarc 
Eaker, (visi Westsidės gyven 
tojai). Mašinoje jie turėjo $50C 
grobio. Visi • keturi prisipaži
no. •

Čaikovskio Muzikos 
Programas

Rytoj vakaTe nuo 9:30 Chi 
cagos laiku stotis WGN trans
liuos simfoninės muzikos pro 
gramą, pašvęstą išimtinai rusę 
kompozitoriaus, Čaikovskio ku 
riniams. Orkestras gros ištrau
kas iš simfonijos No. 4, iš “Pi 
kų Dainos” ir garsius čaikov 
skio valsus.

Raudonojo Kryžiaus 
Viršininkas Chicagoj
- Penktadienį, spalių 2'4 d., Chi- 
cagoje lankysis generalis Rau
donojo Kryžiaus viršininkas 
Norman H. Davis. Jisai kalbės 
popietyje, kuris įvyks Stevens 
viešbutyje. Asmenys suintere
suoti R. K. darbuote yra kvie 
čiami dalyvauti. Rezervacijoms 
padaryti šaukite WAB. 3250.

r

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VAKAR CHICAGOJE
O Adresu 6121 Ellis avenue, 

apartamentiniam name sprogo 
boileris, po to kilo gai ras. Ja- 
nitorius Basil Trinkaus buvo 
skaudžiai apdeginąs, vienok 
perėjo, per visus butus žadinda
mas gyventojus ir perspėdamas 
juos bėgti iš namo.

• Gaisras sunaikino didelius 
kiekius deguto Barrett Compa- 
ry chemikalų dirbtuvėje, 2830 
South Sacramento avenue. Tir
ui kamuoliai durnų buvo užgu
lę visą apylinkę.

• Ties 1215 Madison Street 
gatvekaris užmušė 47 metų 
chicagietį Raymond Gi. bert. 
Nelaimė įvyko prie pat jo bu
to.

• Nukritęs nuo stogo užsi
mušė 16 metų berniukas, Eu
gene Gabriel, 342 North Austin 
bulvaras, Oak Park. Jis ten už
silipo žiūrėti gaisro kitame na
me.

• Vagys išnešė prekių už 
$1,000 iš Walgreen vaistinės 
prie 55-tos ir Halsted Street.

M. Jurgelionienės 
Fondo Susirinkimas

X

Išduos Galutiną Atskaitą, 
Likviduos Fondą

Marijos Jurgelionienės Pa
minklo Fondo darbas vedamas 
prie pabaigos.

Šįvakar, 7:30, “Naujienų” rū
muose įvyksta Fondo narių su
sirinkimas, kuriame bus išduo
tas galutinas raportas bei at
skaitos ir Fondas bus likviduo
tas.

Pirmininkė p. Nora Gugis 
kviečia visas nares susirinki
me būtinai dalyvauti.

Gelžkeliai Priėmė 
Arbitraciją

____ < ..
Gelžkelių atstovai vakar pa

skelbė, kad jie priima preziden
to Roosevelto specialės komisi
jos pasiūlymą išrišti algų gin
tą su darbininkais arbitracijos 
keliu, jeigu abi pusės priims 
komisijos nuosprendį.

• - -

Pavojinga Vieta 
Miegoti

65 metų Stanley Skonieczny, 
2904 N. Ridgevvay avenue, mie
gojo prie atdaro lango. Jisai- 
mirtinai susižeidė nukritęs du 
aukštus ant šaligatvio. Per lan
gą išsirito laukan.

Nelaimė Football 
Stadione

Laike footballo lošimo sek
madienį sugriuvo dalis Parichy 
stadiono, prie Harlem ir Harri- 
son. 4 žmonės buvo sunkiai su
leisti, apie 20 kitų lengviau.

Nusinuodijo Dėl 
$1,000

Automobilio motoro dujomis 
nusinuodijo 37 m. Harold Ste- 
vens, 4220 North Moody avė. 
Jis paliko raštelį, kuriame sa
ko, kad jam reikėjo $1,000.

Corp. $854,199
Federal Tool Corp $5 328
A. Finkl & Sons Co. $15,630
Foote Bros. Gear & Machine- 

ry Corp. $124,210 •
Guiberson Diesel Engene Cot 

$1,342
Hannifin Mfg. Co. $396,275
Harrington & King Perforat- 

ing Co. $1,434 ■
Hibbard, Spencer, BarLktt 

& Co. $11,365
Highway’ Steel Products Co. 

$318,016 .
Illinois Lock Co. $5,004
Imperiai Brass Mfg. Co. $1,- 
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