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DONECO BASEINE VOKIEČIAI PAĖMĖ 
STALINO, SVARBU PRAMONES CENTRĄ
Centro frontuose rusai sulaikė Hitlerio 
armijos puolimus ir stabilizavo linijas

LONDONAS, Anglija, spalių 
21 d. — Britų agentūros pa
tyrė, kad premjeras Stalinas 
asmeniškai pasiėmė sovietų ar
mijos vadovavimą Maskvos 
frontuose. Stalinas įsteigė vy
riausią štabą*’šarvuotame trau
kinyje ir išvyko į frontą.

Stalino patarėju karo reika
luose yra sovietų maršalas Bo- 
ris šapošnikov, kuris kartu su 
juo išvyko į frontą. Stalinas ta
po vyriausiu sovietų armijų vir
šininku ir nesirūpina premjero 
pareigomis.

Užsienio komisaras Moloto
vas, kuris dabartiniu metu ran
dasi Kuibyševe, eina sovietų 
valdžios pr em j ero^ųjąr ęjgąsL Su 
Molotovu randasi ir kiti sovie
tų valdžios komisarai, ir užsie
nio diplomatai.

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
- lių 21 d. — Vokiečių kariuo

menė šiandien paėmė Stalino, 
svarbų ginklų pramonės centrą 
Doneco baseine, skelbia karo 
štabo pranešimas.

Vokiečiai apsupo Stalino (buv. 
Juzovka), o vėliau privertė mie

J. VALST. LAIVYNAS TEIKIA DIDELĘ 
PARAMĄ KOVOJANTIEMS BRITAMS

Anglai tikisi laimėti kpvą ne tiktai 
Atlantike, bet ir Pacifiko vandenyne

LONDONAS, Anglija, spalių 
21 d. — Britų valdžios sluok
sniai pareiškė, kad Amerikos 
karo laivyno teikiama parama 
britams yra neįvertinama, nes 
ji yra labai svarbi.

Atlantike bus dar stiprių su
sirėmimų su naciais, bet bri
tai tikisi laimėti šią kovą.

Pacifike japonai turi 'labai 
stiprų laivyną, bet britai su 
amerikiečiais pajėgs ir ten lai
mėti kovą. Reikės sustiprinti 
Guam karo bazę.

Bombarduoja nacius 
naujais lėktuvais
LONDONAS, Anglija, spalių 

2'1 d. — Praeitą naktį britų 
aviacija smarkiai bombardavo 
Bremeną, Wilhelmshaveną, Em- 
deną ir kitus miestus.

Šiose operacijose buvo varto
jami nauji keturmotoriai bri
tų bombanešiai, kurie davė la
bai gerus rezultatus.

Vokiečiai taip pat bombarda
vo Angliją praeitą naktį, bėt

ORAS
Debesuotas, vakare lis.
Saulė teka — 7:10; leidžias

— 6:D0.

sto gynėjus bėgti. Naciai ren
giasi eiti prie Rostovo, kuris 
randasi tiktai 100 mylių atstu
mo j e nuo Stalino, į
' Vokiečių laivynas, aviacijos 
ir parašiutininkų padėdamas, 
paėmė Dago salą Baltijos/juro
je. Rusai ten buvo įsteigę stip
rią juros ir oro laivyno bazę. 
Kovos vyko 10 dienų dėl salos, 
bet vokiečiai išstūmė rusus.

Briansko srityje vokiečiai ra
do kovoje žuvusį sovietų gene
rolą Petrovą, kuris komandavo 
sovietų armijoms ir buvo aukš
čiausio sovieto nariu. Kartu su 
juo buvo užmušti ir kiti jo šta
bo karininkai.

MASKVA, Rusija, spalių 21 
d. — Vokiečių pastangos pasiek
ti Maskvą eina niekais, nes so
vietų armija sulaikė nacius prie 
Možaisko, skelbia sovietų pra
nešimas.

Vokiečiai bandė prasiveržti 
prie Kalinino, bet sovietų karo 
jėgos juos nuvyjo atgal. Vieto
mis vyksta labai smarkios ko
vos jr kaimai kelis kartus per
eina tai vienų, tai kitų armijų 
žinion.

Taganrogo srityje sovietų ar
mijos pasitraukė į paruoštas 
pozicijas.

Maskvos darbininkai pasiža
dėjo ginti miestą iki paskuti
niųjų. Vienos dirbtuvės darbi- 
nihkai pasižadėjo sekti Lenin
grado gynėjus.

britų pasiųstų orlaivių skaičius 
duvo 7 kartus didesnis už vo
kiečių. Nesugrįžo 7 britų bom- 
janešiai.

Gyventojai grįžta Į 
Petrozavodską '

HELSINKIS, Suomija, spalių 
21 d. — Šimtai gyventojų, ku
rie karo metu buvo apleidę Pe
trozavodską, dabar grįžta į se
nas gyvenamas vietas.

Suomiai pakeitė šio miesto 
vardą. Petrozavodską vadina 
Aanislinna, reiškia galą bolše
vikų valdymo minėtame žemės 
plote.

Rusai besitraukdami išdegino 
beveik vieną miesto trečdalį. 
Miestas labai liūdnai atrodo, 
nes pastatyti tiktai keli nauji 
namai. / ;

Arias išvežtas i 
Nicaragua

— — A. — _

MANAGUA, Nicaragua, spa
lių 21 d. — Pavarytas Panamos 
prezidentas Arnulfo Arias šian
dien orlaiviu tapo atvežtas 
Nicaragua. *

. Arias privalės ten pasilikti ir 
gyventi emigranto gyvenimą. 
Arias sakosi, kad jis nieko ne-

ft A bJIEN V*AUM E 'JL’elephu to
Tipiškas karo sunaikinto 'miesto vaizdas,, kokius sutinka vokiečių kariai paė

mę įvairius rusų miestus. Šiame paveiksle matosi Odesa po to, kai Sovietai iš jos 
išsikraustė, Paveikslas atsiųstas iš Berlyno per raciją.

žinojęs apie išsiuntimą iš savo 
kraštd.

Ryto metą jo kalėjimo vie- 
nutėn atėjo trys policininkai, 
nusivedė į aerodromą ir atly
dėjo į Nicaragua. Policininkai 
tuo pačiu orlaiviu sugrįžo į Pa- 
namąf .. '; jį . ■ ‘ r. . „

C. HULL PATARIA LEISTI AMERIKOS 
LAIVAMS PLAUKTI Į KARO ZONAS

Nesąmonė drausti ginkluoti laivus, kai 
krašto aušauga to reikąįąuįą, sako Hull

Naciai areštuoja 
Nantes gyventojus

VICHY, Prancūzija, spalių 21 
d. — Vokiečiai areštavo daug 
Nantes miesto gyventojų, kur 
vakar buvo užmuštas vokiečių 
žandarmerijos generolas Holtz.

Iki šiam metui naciai nesu • 
rado pasikėtintojų, bet naciai 
jau sušaudė keturis įkaitus, ku
riuos anksčiau laikė kalėjime.

Petaino policija šiuo reikalu 
taip pat veda tardymą. Naciai 
areštavo prancūzų policijos vir
šininką Nantes mieste.

Norvegijoje plečiasi 
epidemija

BERLYNAS, spalių 21 d. — 
Vokiečiai patyrė, kad dides
niuose ' Norvegijos centruose 
pradėjo plisti epidemija.

Oslo mieste vaikai labai ser
ga difteritu. Bijoma, kad ši li
ga nepersimestų į kitus centrus.

Quislingo valdžia įsakė skie
pyti vaikus visame Oslo mieste 
ir tose vietose, kur liga pasiro
dys. Manoma, jog tinkamo 
maisto stoka sukėlė šią pavo-
jingą epidemiją.

— -- - p--------------- ;--------  
Pacifiko blokas ja
ponams sudrausti

CANBERRA, Australija, 
spalių 21 d.—Naujas Austra
lijos premjeras John Curtin 
vajkąr pareiškė, kad Didžioji 
Britanija, Jungtinėj Valsty
bės, Kinija, Australija, Olan
dų Indija ir Naujoji Zelandi
ja sudarė bloką japonų eksr 
pansijai sulaikyti.

Nepadarytas joks formalus 
nutarimas/ bet blokas vienin
gai veikia.

Fadden, pasitraukęs prem
jeras, pasižadėjo bendradar
biauti su naujai sudaryta 
darbiečio Curtin valdžia

KAS LIEKA PO KARO VIESULO NACIAI MOKA LABAI ŽEMAS KAINAS UŽ 
LIETUVOS ŪKININKU GAMINIUS

Jeigu ir toliau taip terios kraštą, tai 
geriausius ukius prives prie bankroto

LISABONAS, Portugalija, spalių 21 d. — Lietuvos Žemės 
Ūkio Rūmų pirmininkas Fledžinskis, vokiečių komisarui įteik
tame memorandume, kreipia vokiečių ekonomistų dėmesį į sun
kią Lietuvos ūkininko būklę.

Valdžios nustatytos žemės ūkio produktų kaitros yra to
kios žemos, kad visus Lietuvos ūkininkus prives prie bankrote. 
Negalės atsispirti net ir stipriausieji Lietuvos ūkininkai.

Memorandume Fledžjnskis nurodo, kad žemės reikalu iš
leistas vokiečių potvarkis buvo paruoštas, nepasitarus su Že
mės Ūkio Rūmais. Fledžinskis siūlo vokiečių komisarui pakei
sti išleistus nuostatus.

Patirta, kad taip pat Latvijoje bolševikų nusavintos žemės 
latvių ūkininkams negrąžinamos. Kaip Lietuvoje, taip ir Latvijo
je ūkininkai palikti tiktai žemių valdytojais.

WASHINGTON, D. C., spalių 
21 d. — Sekretorius Hull kon
gresui šiandien patarė ne tik
tai ginkluoti Amerikos preky
bos laivus, L)bet leisti jiems 
plaukti į karo zonas.

Yra nesąmonė, sako liuli, 
drausti ginkluoti prekybos lai
vus, kai Amerikos apsauga1 to 
reikalauja^

Amerikos valdžia yra pasiry
žusi padėti brigams kovoje prieš 
nacius, todėl ir reikia leisti pre
kybos laivams plaukai. į kovos 
zonas.

Užsakymai smul
kiems pramo

nininkams
WASHTNGrtiON, D. C., spalių 

21 d. — Karo priemonių ga
minimo komisija nutarė pasių
sti po visas valstijas tris tri
spalvius traukinius.

Traukiniai aplankys Visus 
Amerikos miestelius ir parodys 
smulkiems pramonininkams ko
kių gaminių valdžia reikalin
ga.

Kiekviename

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS 
f . 1 '

— Nacių generolas Struelpnagel įsakė sušaudyti 50 pran
cūzų įkaitų už generolo Holtz nužudymą. Jeigu prancūzų polici
ja nesuras Raitininkų, netrukus bus sušaudyta dar 50 areš 
tuotųjų. . * - t

— Stuelpnagel paskyrė 15 milijonų frankų premiją už pa- 
sikėsintojų suradimą. > (

— Nacių narlaiviai paskandino dar vieną Amerikos laivą 
Afrikos pakraščiuose, o antrąjį Atlantike.

z — Juodkalnijoje jugoslavai užmušė 1000 italų kareivių, ku
rie atvyko krašto okupuoti.

Suomių ministėris iš Berlyno nuvyko į Helsinkį. Vokie
čių valdininkai tariasi su suomių užsienio reikalų ministeriu.

~ Ladogos srityje rusai labai smarkiai puola vokiečius. 
Vartoja taukus, orlaivius ir visus moderniškus ginklus,

— Britai paskelbė, kad *jie negali pulti Europos kontinen
to, nes neturi pakankamo ginklų kiekio. - z
-c — Kearny buvo torpeduotas, kai lydėjo didelį laivų trans
portą per Atlantiką. r

— Maskvoje tapo nuteisti mirti trys darbininkai už pani
kos skleidimą.

valdžios atstovai, kuriė bus įga
lioti padaryti užsakymus. Trau
kiniai kelionėje išbus ištisą mė 
nesį ir apklaus 30,000 pramo
nininkų.

F.D.R. susirūpinęs 
Kearny incidentu
WASHINGTON, D. C-, spalii 

21 d. — Iš Hyde Park sugrįžę; 
prezidentas paprašė, kad jam 
suteiktų pilną informaciją apie 
Kearny incidentą.

Prezidentas atsidėjęs studi
juoja šį įvykį ir manoma, kac 
netrukus padarys pareiškimus 
Amerikos visuomenei, r

Tariasi su patarėjais dėl ne u- 
tralumo įstatymo ir kalbasi si; 
Harriman apie Maskvos konfe 
rencijos pasitarimus ir'galimas 
sovietų karo pasekmes.

— Ispanijos diktatorius pa 
skelbė įstatymą baudžiantį mir 
žirni visus tuos asmenis, kurk 
spekuliuoja maisto produktais.

— Mussolini priėmė atvyku
| sį nacių ekonomijos minister 

traukinyje^ bus Funk. ,

Painterių unija iš
metė komunistus
NEW YORK, N. Y., spalių 

21 d. — Painterių ir dekoruo
tojų unija priėmė nutarimą iš
mesti iš savo tarpo bolševikų 
*r nacių agentus.

Tapo priimta nauja unijos 
konstitucija, kuri leis valdyba 
išmesti jau paminėtus agentus 
nuo sausio pirmos dienos, šis 
nutarimas tapo patvirtintas 
konvencijoje 125,000 balsais.

Jeigu lokalai negalės išmesti 
komunistų, tai unijos preziden
tas turės teisę tai padaryti.

Naciai nori apsau
goti žibalą

STAMBULAS, . Turkija, spa
lių 21 d.—Iš Balkanų atvažia
vę keleiviai tvirtina, kad vokie
čiai deda pastangas galimai ge
riau apsaugoti Rumunijos žiba- 
'□ versmes.

Sovietų aviacija padarė vers
mėms labai dide iu nuostolių i 
žibalo gaminimas žymiai suma- 
žėio.

'vokiečiai mano, kad britų 
aviacija, kuri taiklesne už ru
siškąją, netrukus pradės bom
barduoti versmes, todėl ir su
skato gintis.

Kodėl amerikiečiai 
surugę?

ST, LOUIS, spalių 21 d.—Dr. 
Seale Harris nustatė, jog du 
milijonai amerikiečių kasdien 
vaikščioja susiraukę ir surugę 
vien tiktai todėl, kad cukrus 
netinkamai pervirši;inamas jų 
organizme.

Tatai įvyksta dėl vienos liau
kos blogo veikimo.

Alabamos universiteto profe
sorius Harris tvirtina, kad šis 
reikalas lengvai gali būti patai
somas. Vieni privalėtų suvarto
ti daugiau cukraus, o kitiems 
reikėtų jo vartoti mažiau.

I

— Didžiulis * Amerikos bom- 
banešys, kuris pasiekė Londoną, 
Archangelską ir Maskvą, šian
dien -atskrido į Singapūrą. Jis 
neša Amerikos karo misiją į 
Washingtoną. Tai pirmas karo 
lėktuvo skridimas aplinkui pa
saulį.

— Japonų laikraščiai smar
kiai užpuolė Tai valstybę dėl 
nęnoro bendradarbiauti su ja
ponais.

Skvireckas lankosi 
pas komisarą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 21 d. — Per Kauno radiją 
buvo paskelbta, kad arkivysku
pas Skvireckas pasimatė su vo
kiečių generaliniu komisaru Lie
tuvoje von Rėnteln.

Nacių komisaras pareiškęs, 
kad jis palankiai svarstysiąs 
katalikų bažnyčios pageidavi
mus.

Vokiečiai skelbia, kad krikš
čioniškos bažnyčios visuose Pa- 
balčio kraštuose jau veikiau 
čios ir vokiečiai joms netruk
do.

Latviams negrąžina 
atimtų namų

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 21 d. — Patirta, kad vo
kiečių paskirti valdininkai ne
gražina Latvijos namų savinin
kams didesnių, namų.

Negrąžinamos ir kitos pra
monės įmonės, kurias bolševi
kai okupacijos metu buvo kon
fiskavę. Latvių ūkininkai netu
ri teisės turėti daugiau, kaip 
30 hektarų žemės.

Jiems paliekama ta žemė, ku 
rią bolševikai buvo, palikę. Ry
gos meru paskirtas nacių ba
ronas Wittrock.

Pataria susirūpinti 
knyga

LISABONAS^. Portu g a 1 i j a, 
spalių 21 d. — Per Kauno ra
diją Juozas Rymantas skaitė 
paskaitą “Lietuviška knyga ir 
bibliotekų klausimas”.

Dabar siaučia karas ir kitos 
nelaimės, bet prelegentas pata
ria susirūpinti lietuviška kny
ga.

Pataria apsvarstyti ateitį ir 
"kultūros problemas.

— Vokiečiai skelbia, kad 
Jungtinės Valstybės vakar įtei
kė Guatemalos respublikai ul
timatumą, kuriame liepia išsių
sti visus vokiečius.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakarą.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
\
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AUGIMO KRISTALAI
. Tūla amerikoniška sintetinių 

trąšų firma viename savo skel
bime juokais tvirtino, kad jos 
naujosios trąšos priverčia net 

'bilijardo rutulį išleisti šaknis, į
Paskutiniuoju laiku ameri

kiečių mokslininkai iš tikrųjų 
pasiekė nuostabių rezultatų 
pritaikindami naujas, augalų 
augimų skatinančias, medžia
gas. .Jų laboratorijose daromi 
labai nepaprasti bandymai: čia, 
pavyzdžiui, lelijos vainiklapiai 
išleidžia šaknis, be seklų išau
ginamos nauju budu daržovės 
ir vaisiai ir t. t. Visa tai pasie
kiama medžiagos, vadinamos 
auksinu, pagalba. Tų nuosta
biąją medžiagą pagamina au
gą augalai. Auksinas panašus

Tėve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite *
“NAUJIENĄ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite!
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės “NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines Žinias. 
NAUJIENOSE raslt® necenzuruotų žinių iž Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6:00, Chlcagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite žiuo antrašui į 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED. STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

V/HIPI

7 salads, Peg.Whaf’s the secret?
'S i

MILLIONS AORII—Miracle Whip does work uionderę 
v/ith salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnšise, Miracle Whip is 
by far Americd’s favorite salad dressing.

. į hormonus, kuriuos gamina 
“gyvulių .vidujinės sekrecijos 
liaukos, žodžiu, auksinas — tai 
augalų hormonas, i

Kviečio daigas, pavyzdžiui, 
auksino pagamina kasdien, apie 
vieną milijoninę miligramo da- 
’į. Tai yra mikroskopinis šio 
ho.rmond ląŠelis, kuris sutilps? 
ta ant špilkos galo, bet tiktai 
jo dėka augalas, gali augti.

Vienas olandų mokslininkas, 
sunaudojęs milžiniškus augalų 
kiekius, gavo iš jų keletą šim
tų miligramų gryno auksino. 
Nors šis kiekis buvo žymiai 
mažesnis už lašą, išlašantį iš 
mediciniškos pipetės, bet jis 
leido mokslui sužinoti daug 
įdomių augalų augimo paslap
čių. .

Technologiniame Kaliforni
jos institute dr.,Ųen.taę dabar 
gauna mažus auksino kiekius, 
nuplaudamas jaunų avižų dai
gų viršūnes ir jų gaminamas 
medžiagas surinkdamas agar- 
agar’o gabalėliu, panašiai kaip 
iš didelių .medžių įpiovimų kad 
surenka dervą.’ Hormonu pri
sotintas agar-agar’o gabalėlis 
po to pririšamas, kaip “kom
presas”, prie kitų daigelių. To
je vietoje, kur būna pririštas 
toks hormoninis “kompresas”, 
narveliai ima labai smarkiai 
temptis ir augti, ęiel to daigas 
sulinksta. Po keletas dienu su
trikdytas vidujinis augalo ba
lansas vėl išsilygina, ir augalas 
vėl išsitiesia, bet įlinkimas pa
silieka visam laikui. Pagal 
šiuos išlenkimus Uentas nusta
to auksino stiprumą: juo stip
riau sulinko daigas, vadinas, 
juo stipriau veikia “kempie? 
sas”, kuriame yra įsisiurbusi 
nuostabioji medžiaga.

Dr. Uentas nustatė, kad auk
sinas valdo visus augalų “judė
jimus”. Auksinai, gaminamas 
viršutinėje augalo dalyje, visa
da susirenka augalo šaknyse ir 
skatina intensyvesnį jų augi
mą. Palenkus augalo viršūnę 

j žemyn, auksinas pasiliek i joje. 
į Todėl nulenktos augai ) dalys, 
I dėl “augimo hormono” piite- 
; kojinio im i smalkiai auj. ti. •

Auksino Buvimas išaiškina, 
į kodėl augalas “stiepiasi” švio- 
jsos link, šviesa auksiną sunai- 
i kiną, taipgi apšviestosios aug.i- 
1 lo dalys jo turi mažiau, negu

'■ J'..,.. , L A ' ‘ N AUJIENŲ-ACME Telęphoto
Momentas iš Notre Daine—Carnegį^ Tech futbolo lošimo Pittsburghe.

Notredainiečiąį laimėjo 16—0. Lošimo žiurėjo 28,000 spektatorių.

kurias 
arikio-

šešėlyje esančios, užtat neap
šviestoji augalo puse auga grei
čiau. Dr. Uento laboratorijoje 
dienos-šviesos nėra, joje dega 
tik raudonos lempos,.
vartoja fotografai. Jų 1)1
je šviesoje požeminėje patalpo
je galimą įžiūrėti daugybę prie 
sienų pakabintų metalinių lėkš
čių. Lėkštėse prisėta įvairių rų- 
šių daigų, lyg šerių. Daugumas 
jų aprūpinti “auksino kompre
sais”. Kiti be “kompresų” pa
likti kontrolei. Užtenką tik se
kundei uždegti degtuką, kad 
visas darbas nueitų niekais: 
balta šviesa momentaliai pakei
čia mokslininko kruopštaus 
bandymo rezultatus, ir visi dai
gai tuojau sulinksta.

Laboratorijoje galimi lik la
bai nedideli temperatūros svy
ravimai. Tam tikslui patalpa 
turi gerą šilimos izoliaciją, o 

temperatūrą laboratorijoje visą 
laiką beveik vienodoje aukštu
moje.

Žemės ūkyje auksino panan- 
dojimas žada vlabaj; įdomių re
zultatų. Pa v.y lį^Gufrta^oįias, 
veikdamas aiiks^ pies
teles, išaugino vąisiusųbe sėklų.

Auksino pagalba • galima “gy
dyti” sergančius inedžius ir 
priversti juos išleisti naujus, 
stiprius daigus. Daugelis auga
lų iki šiol buvo galima platin
ti tik įskiepyjant jų pumpurė
lius arba šakeles kitiems auga
lams. Vartojant aiiksiną, gali
ma apsieiti ir be skiepijimo — 
jauni augalai gerai auga ir tu
ri visus charakteringuosius 
bruožus savo “grynos' veislės”

Sumaišę auksiną su lanolinu, 
eksperimentatoriai pagamino 
tepalą, kurio pagalba išaugina
mos gausios šaknys tokiems 
augalams, kurie pasižymi silp
nu šaknų leidimu, pav., chri
zantemos.
,i ,. - . ■ »>

Jau seniai žinoma medžiaga, 
vadinama indolų. Indolą, pa
prastai, gamina iš akmens ang
lies deguto sunkiųjų aliejų. Iki 
šiol indoląs, palyginti, nebuvo 
plačiai naudojamas. Dabar iš 
indplo ir acto arba sviesto 
rūgšties junginio sudaryta nau
ja labai stipriai augalų augimą 
stimuliuojant medžiaga. Tokios 
medžiagos vieno gramo užten
ka pagaminti 4 litrams tirpalo; 
Į tą tirpalą vieną naktį prieš 
sodinimą sumerkiami diegah 
Nors ši cheminė medžiaga vei
kia daug silpniau negu auksi
nas, tačiau amerikiečių agro
nomiškų žurnalų tvirtinimu ir 
ji gali duoti daug naudos že
mės ūkyje.

Taisykite Savo 
barnus Pakol 
v . t 

Viskas Atpigę
Jeigu netiirtlę pinigų^kreip- 
kis į Naujienų, spulką.— 
gausi paskolų ant T L G b 
UĖTŲ.

1739 So; Halsted St.
CHICAGO. ILL.

“KAROLIO
TETA” > Seagrams Pelne 

$8,110,000
Per praėjusius fiskalius me

tus (pasibaigiančius liepos 3) 
Distillers Corporation — Sea 
grams degtines distilerijos pa
darė $8,110 012 gryno pelno, 
apiė $1,600,000 mažiau, negu 
uzpereitais biznio metais.

Pelnas sumažėjo dėl žymiai 
didesnių taksų už degtinę.

Taip gyvenime atrodo komi-

! “Karolio Te- 
kuris dabar yra rodomas

r- . Į - |

kas Jack Benny, bet ne taip 
jis ; atrodo filme “Karolio Te
ta”; kuris dabar yra rodomas 
Oriental teatre, State ir Ran- 
dolph. Toj garsioj komedijoje 
jisai 'vaidina Tetos rolę.

Antras filmas teatre yra apie 
gana smarkų o dvasiškį, The 
Fighting Parson of Panamint”.

Jack Hunt, Oriental teatro 
viršininką's, prartėša, kad penk • 
tadienį'J-sp; *'24 d., bus' atnau
jinti vodevilio programai. ■' '

“< uj-m š p (Skl.j

Gaištas yta įiišų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes. namuose jie 
išstato gaisro pavoj 4.

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

• STATANT namą, neskąi- 
.tykite. medžiagos . kainos 
svarbesne UŽ kokybę!

šaiihiię CANAL 8500

, “ f. . • v JT* •

briką Muziejus 
Atidaro Skyrių 
Paderewskiui

Kviečia Lietuvius Dalyvauti
Lenkų Rymo katalikų susi

vienijimas, savo muzf.ejuje-ar- 
chyve įrengė specialį kambarį 
pašvęstą neseniai mirusiam 
kompozitoriui Ignace Jan Ra- 
derewskiui. Jame yra jo gai
dos, rankraščiai, kiti įvairus 
Paderewskiui priklausę daiktai, 
taipgi jo kambarių baldai.

Pirmadienį, lapkričio 3 dieną, 
| kambarys bus oficialiai atida
rytas publikai. Muziejus randa
si ad. 984 Mihvaukee avenue. 
prie Augusta Bulvaro.

Susivienijimas kviečia lietu
vių laikraščių atstovus atidary
me dalyvauti.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

BUY 
VNITftD 
8TATM 

SAVINOS 
/BONDS

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Tįirime O R QC fiOfi fįfi

ATSARGOS F0NDA Virš<DJ3ū,UUUiUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

........... .... .. —---------- .... . -*---------- 1*-,. . u .AU-. 1. , ■ a. t a...-.„į. .. . ■■■ 4-... ... - . . ■ » .........—...........................-

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOGATlONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer‘Avenue

- 1 "VlRginia HM

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas .gaisras atneša musų miesto 
gyventojams.. Kas metas ugnis su
naikina miliomį dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilankę ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali m u s apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

ftYPKEVIČlA
' ■ "A'JL i F » i

r. , “RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ” 
Jf39 SOUTH HALSTED STREET

Trečiaįdienis^ spalių?22^1941

Negirkit
Daimantų

Mokslas ištobulino mikroskopų tik
rumą, teikianti galimybei bet kuriam 
fcnfogul AKTUALIAI MATYTI daimanto 
kokybę.

čia pas O A K mes įrengėme MAO- 
NISCOPK, kad Jųh patys galėtumėt ma
tyti pasirinkta daimantų, kaip kad JI 
mato musų ekspertai.

Atsilankykit ir apturėkit musų Šaunią 
rykiuote dailių akmenų, įdėtų | nau
jausių stylfaj rėmelius. Nedaroma spau
dimo

Atida
rykite
Cfearge
Aee't

Aniara 
Ketvirt. 

ir 
fieftt. 
vaka
rais

6446 So. Halsted St

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, theckances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den* 
turės f reąuently cause this condition 
■vvhich. you yourself may not detect 
būt ‘vvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Lbuis, M o. •

Before Any Daįe Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter.

’krajfJ
J-renCh .uresslą

KRAFT french 
DRESSING

AMERICA S LARGEST
SEllING BRAND . . t

eves
Murino soothes, cleanses and refreshes 
irritatca, reddcned membranes caused 
bv nead. colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Frce dropper 
with each bottle. At all Dmg Stores.

this cheese 
Food that’s digestib/e 

as m ilk itselfl

SPREADŠI SLICES! TOASTSl 
MELTS PERFECTLY!



Trečiadienis, spalių 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
J. KERNIUS Stukos Sunaikino Sovietu Traukinį

Three Expert Trouble-shooters
Telefonų “netvarkoj" šiandien 

' pasitaiko nedaug ir retai—dėka 
nuolatinio inventoriaus ir meto
dų tobulinimo. Kai tačiau kas 
nors sugenda, štai kas įvyksta:

PSICHOANALIZES KŪRĖJAS MIRĖ

gyvenimas

žmogų, bet

savo specialybei kurie tuoj persime- mokslu sritis ir tetampa kelių moks-

M I)-I1ENŲ-ACMK TelephotoDurnai kyla iš, rusų karinio transporto traukinio pb to, kai jį bomboms apmėtė nacių Stukos. Fotografija atsiųsta iš Berlyno.

Žmogaus siela buvo tiria- tyrinėjo mokslas Freudas

Yra mokslininkų, labai nu- ilgametis profesorius. Jo sis- sipelniusių savo specialybei, tema buvo pavadinta psicho- bet kurių nuopelnai ir neišei- analizu, atseit Sielos tyrinėji- na iš jo specialybės ribų, šio- mas, nes juk graikų kių mokslininkų, ar jie butų psyche reiškia sielą, o fizikai, matematikai, gamti- zas reiškia skaidymą ninkai, istorikai,
žodis anali- kurio lingvistai, dalyko į jo sudedamąsias da-filosofai, ar jie butų techni- lis, atseit tyrinėjimą.kai, konstruktoriai, išradėjai, butų labai daug ir jų vardų butų galima prirašyti storas knygas.Yra mokslininkų, kurių nuopelnai yra tokie, ta į kitų kiu budulo šakų, o kartais ir viso mokslo nuosavybe. Prisiirfinki- me tiktai Augustą Komte, Ka

lina ir anksčiau, ją ; psichologija arba apie sielą. Tačiau sielai tirti pritaikė kitus budus, jis iškėlė aikštėn naują sielos pasaulį, pasąmonę ir ieškojo kelių tai žmogaus pa- sąmonei tirti, o juk pasąmonė, atseit, visi tie žmogaus sielos vyksmai, kurie vyksta be žmogaus valios kontrolės, sudaro apie 70 nuoš. viso žmogaus gyvenimo.Šitas žinogaus pasąmonėsserį, Grigalių Mendelį,* prisiminkime Ernestą Machą, Albertą Einšteiną ir kitus, pamatysime, kad jų vardai, susiję šu mokslo hipotezėmis, apkeliavo visą pasaulį, darydami įtakos nuo, gamtos mokslų iki socialinių mokslų ir literatūros. Ar tai bus pozityvizmas, ar evoliucija, ar genetika, ar tai bus reliatyvizmas ar empiriomonizmas, visi šie terminai, susiję su sistemomis ir epochomis, paprastai būna siejami ir su kurio mokslininko vardu. Nors, jei pažvelgtume giliau, tieji pozityvizmo, evoliucijos, i genetikos, reliatyvizmo karėjai turėjo savo nevieną pirmūną, nors jie matomais ir nematomais saitais susieti su daugeliu prieš juos dirbusiu, ieškojusių, tyrinėjusių kai kuriuos tos sistemos klausimus, tačiau tieji žmonės, kuriu vardus mes taip plačiai minime, lyg pastatė taškus ant “i”, jie, suglausda- mi kjįtų darbus ir išvadą^epar pildydami sąmoningai ar nesąmoningai ju nuopelnus savo darbais ir tyrinėjimais, suteikia visai tai schematinį vaizdą, tašką ant “i” ir toji paleidžiama apyvarton.Šiokios naujos sistemos ku- karpo rėjas buvo ir Zigmundas efektus, Freudas (Siegmund Freud),’jie atitiktų jo g Vienos gydytojas, neuropato- mo, jo profesijos, jo amžiaus logas ir Vienos universiteto reikalavimams, kad jis nebu-

iš kelių - šimtų tūkstančių metų, jis yra žmogaus pergyvenimų nuosėdos, kurios sudaro savotiškus sluoksnius įspūdžių,’ nebekontroliuojamų žmogaus valios ir sąmonės. Be to, l.s’.dalis srovės ar šakos, išaugusios ar atsisenkančios žmogaus psichiniu gyvenimu, kurių viena yra žmogaus vi- jdaus, intymus gyvenimas, o kitas — jo oficialinė pusė, kurią jis rodo mes matome nime. Gana dviejų šakų tai, kurie energijos
visiems, kurią viešajame gyve- dažnai tarp šių įvyksta konflik- reikalauja daug ir valios jiems nu- užgniaužti. Žmogui ir nuolatos turi bu-r sielos sargyboje, kad

, .3

sistemai padeda sistema

nuolatos dėti savo jis pajėgtų save kontroliuoti j ’. ir užgniaužti tuos įspūdžius, efektus, kurie labai nori viešumon prasiveržimas -'nėra pageidautinas.Žmogus pažabojo savo sielą civilizacijos apinasriu, jis įsteigė sau cenzūrą, savotišką censor morum, 'kuris savotiškomis cenzūros žirklėmis apsiūtos besiveržiančius mintis, žodžius, kad adynės, jo hio-

išsiblaškymai, tųjų išsiblaškymu psichologija sudaro sritį šiokiadienės psichologijos, Jcur protarpiais, žihogui pačiam nesuvokiant, kyšteli iš užu kaukės tikrasis jo veidas. Apsirikimai ar klaidos gyvenime, kai jis nukrėipęą dėmesį kur kitur pasako, padaro, ar parašo ne tą, kas reikia, beį tai, ko jis iš tikro norėjo.(Bus daugiau)

Kirpyklos Kelia Kainas ChicagojeChicagos vidurmiesčio barbenai nutarė pakelti kainą už □laukų kirpimą nuo 75 iki 85 centų, o už skutimą iki 35c.Kirpėjai ir už miesto centro taipgi žada kainas panašiai pakelti.

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

Jos M. Mozeris, Sec.
3236 S. Halsted St CAL. 4118

ANGLYS ŠKASYKLŲS
U2OANRDINIMAS GARANTUOTAS

Liberalus kreditas—Imkite laiko kiek tik 
• Reikia! -

Wwit Vinrln’a T.nmn—Shcveled Tonui 
Pocabontas Mine Run __ . . Tonui
W. Kent-’cky iy>” Stoker Nut Tonui 
South Ill'nois Stoker Midgetu

...... ........ ....... .. Tonui
Superba Iii. arba Ind. Ltimp, Err 

arba N”t ........ .......... Tonui
III. Scrceninss 154"............... — Tonui
Visos Kalbos O-tony kiekiui ar daugiau.

Į ANGLIŲ 8AMPFLUI G M.IMA MATYTI 
MUSŲ OFISE

SUPER COAL CO.
M W. JACKSON BLVD. UEBster 4422

S7.O5 
»«.2T 
S0.25

$0 25 

«0.25 
$4 95

šalininkų manymu, žinogaus sielos šuolis atgal į senybiriį sielos gyvenimą. Nes čia,į kai kuris užgniaužiamas efektas prasiveržia ir, prasiverždamas, suardo žmogaus sielos pusiasvyrą, tuomet sutrinka žmogaus savęs kontrolė ir daug jo psichinių efektų matomi jų pirminėse formose.

tų palaikytas išsišokėliu, ekscentriku, ne išauklėtu, neišmanėliu, žodžiu ^netokiu, kaip kiti, jo padėties žmonės.Gyvendami mes žmogaus gaus sielos tokibs, kokia- ji yra, nematome, mes matome tik jo sielos kaukę, kurią jalu uždeda jo gyvenamojo tarpo civilizacija, profesija, amžius,, 6i luomas, etika . Anapus tos kaukės vyksta kitas sielos gy- prastą, normalų venimas, labai gyvas, audriu- kaip prieiti prie jo sielos gel- gas, tačiau jis žinomas, nors mių, jei jis ją kruopščiai šiene su visomis priežastimis, pia nepermatoma kauke. Svar -1-’ “ ’ - £ja yra sapnai,sąpnai, budąmi vyksmas , P psichinių 
5 pasako (daug^ ko nepasako šiaip žmogus, be to, sapnuose yra daug tokių dą-

tačiau jis su visomisjam ir gal keliems jo palikė-! bus šaltinis čia tiniems draugams. Taigi, mes nes ;yt. , , . . .matome žmogų .su kauke, pa- nekontroliuojamu,. pras.vežU, ybet ’ RuriVl iabot!} civilizacijoš ’ apin^iu. asocijaciju, <u c i .......

COPR. 1941. N66DLSCRAFT S4RVICC, INC

CRIB COVĘĮR. ' PATTERN 2966*

No. 2966—Išsiuvinėtas užklodas kūdikio vežimėliui.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 WEST VIRGINIA Pocahontas Mine Run iš geriausių mainų, daug $8.35 dulkių išimta .............. .................
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.BLACK BAND LUMP ......... Q pgSales taksai ekstra.

žmogui . v. , v .karpomą cenzūros žirkliu, bet tikro žmogaus, tokio, kokis yra iš tikrųjų, mes nematome. Mes matome vaikus, jaunus, senus, mes matome kunigus, gydytojus, advokatus, inžinierius, mes matome menininkus, artistus, rašytojus, mes matome darbininkus, fabrikantus, profesorius, bet žmogaus mes nematome: Taigi, Freudui ir parupo pamatyti žmogų be kaukės, tikrą žmogaus sielos veidą be civilizacijos apinasrio, be cenzūrosBet ir toji žmogaus siela, jridengta kauke, ir anasis jasąmoningasis gyvenimas, tūrio priežastys žmogaus nesuvokiamos, visa tai yra ne tik išgyventa, bet ir paveldė- a, paveldėta iš savo tėvu, se-

mes žmogus .nebesuvokia, todėl reikia surasti^abėcėlę sapnams, arba šifrų sapnams aiškinti, tas šifras buvo tyrinėjimas, anali^as sapnų simbolikos. Ir pats Freudas ir visamesio į sapnų aiškinimą, nes tikėjo, kad daugelio sunkiai suprantamų psichinių reiškinių šaknys gali būt surandamos sapnų simbolikoj.Dar vienataip sakant, sritis yra, k A’ galima žmogų apsirinkimai ir

“Pata|sų Tarnyba” pn- " ima jūsų keblumų raportą tuojau,- suranda jums patarnauti kortelę net kol jus kalbate ir surašo visus faktus, kuriuos suteikiat.. .
Tirimų Darytojas išekza- minuoja tarnybos kortelę jūsų telefono rekordui—po to padaro keletą tirimų keblumų rųšiai ir vietai nustatyti .. .
Taisytojas paprastai žino kur žiūrėti, pirm negu atvyksta. Jis pataiso liniją, po to raportuoja Tirimų Darytojui, kuris padaro rūpestingus bandymus tikrai nustatyti, 1 kad patarnavimas yra okeh.

ILLINOIS BELL 

TELEPHONE COMPANY

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas
3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios .Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

55% NUMUŠTA.Nauji 4x6 iki 9x12 iki 12x18—$5—$59 500 naujų 8x10, 9x12, 
$12. $18, $24 iki $49

heckercleaner:
W A R E H O U S I

1301 W. 63rd StreetMes užmokam karterį arba gaso bitą
RED - ITCH Y— SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!Pirmas vartojimas nuostabaus, raminančio Žemo—pagal daktaro formulę — greitai pašalina smarkų niežėjimą ir tuojau ima gydyti paraudusią nušašusią o- dą. Įstabiai sėkmingas daugiau nei 30 metų! Pirmas bandymas Žemo įtikina! AVisose vaisti- nėse .....................MADOSInsuliuokite savo namus patogumui žiemos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žiemos vėjų ir sutaikykite ant kuro bilos. Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite musų apskaičiavimo jūsų namui.

Geros kokybės durys ir langai su geru, skaisčiu ''Stiklu. Pagerina namo išvaizdą ir suteikia namui patogumo.Mes finansuojame jūsų namų permo- deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.
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Vardas ir pavardė

IR KITŲAdresas

Miestas ir valstija

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

žmogaus polinkiai yra taip seni, kaip ir pats žmogus žemėje. Tieji instinktai, palinkimai nebuvo pastovus, o ša- kojos, rajvės, plito, įgydami naujas formas, kryptis, atžalas, todėl Freudui ir rūpėjo atsekti žmogaus polinkių, instinktų kilmę’ Taigi,* psicho- analizas yra genetinės psichologijos šaka, kuriai rupi surasti sielęs reiškinių, polinkiu, instinktų gcnezį, atseit kilmę.Klausimas kyla tiktai kuo budu ir kaip galima tą sielos reiškinių, polinkių ir instinktų kilmę atsekti. Freudas čia rado tris svarbiausius šaltinius-: vaikų psichologija, mažai civilizuotu žmonių ir tautų psichologija ir anormalinių žmonių psichologija. Vaiko siela tinka šiam reikalui, nes jo sielos gyvenimas mažai dar tėra varžomas tos kaukės, kuri paaugusiam žmogui uždedama, mažai kultūringų žmonių psichologija yra tie 
senybiniai , pėdsakai žmogaus 
sielos gyveninio žemėj e,« pshi- 
ciniai anorrtialinių žmonių 
psichologija yra, Freudo ir jo

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

I
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas?'Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Spečia- 
\ č ' • •- ' < >■' ■’

lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. RYPKEVIČIA gyvasties

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

No. 4868—Išeiginė suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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 SU Chicago, I1L
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Programas Hitleriui sumušti
kai 
pa-

Washingtune šiomis dienomis buvo paskelbtos 
kurios skaitlinės iš apsiginklavimo programų, kuris 
rūpintų Britanijai ir jos sąjungininkams pakankamai 
karo pabūklų Hitleriui sumušti. - '

Pagal tą programą Jungtinės Valstybės turi suvar
toti ne 15 ar 20 nuošimčių savo pramonės pajėgumo, bet 
50 nuošimčių, karo reikalams! Jos turi išleisti šitam tiks
lui 100 bilionų dolerių! Už tuos pinigus-bus pagaminta 
daugėlis dešimčių tūkstančių lėktuvų ir tankų ir kalnai 
visokios amunicijos. Didesnioji dalis to programų butų 
pabaigta 1944 metais.

Tai ve su kokiu milžinišku uždaviniu, galų gale, ten
ka susidurti Jungtinėms Valstybėms. Pradžioje tas ka
ras daugeliui atrodė esąs daug menkesnis dalykas, negu 

, pereitasis Pasaulio karas. Kas galėjo tikėti, kad reikės 
daryti apsiginklavimo planus 1944 metams?

Bet kanuolės ir šautuvai patys'fiešauja, tankai pa
tys nevažiuoja. Tai galybeiJkaro mašinų, kurios yra pla
nuojama padaryti iki 1944 m., reikės ir milžiniškos armi
jos. Anglai jos neturi. Visa jų kariuomenė Britų Salose 
ir įvairiose imperijos dalyse vargiai besudaro šimtą pil
nai paruoštų mūšiams divizijų. Jeigu rusai butų išmušti 
iš fronto-, tai Amerika turėtų siųsti, ne tiktai ginklus, o 
ir milio'nus kareivių. Apskaičiuojama, kad Europos kon
tinentui atkariauti nuo nacių reikėtų 400 divizijų, t. y. 
6,000,000 gerai išlavintų vyrų.

Jei tokios jėgos nebus, tai nei viena, nei antra pusė 
negalės laimėti pergalės mūšiuose. Kova tuomet užsitęs
tų labai ilgai, iki viena pus| butų paalsinta. ? ....

P* _‘ •.fi Mm fr 4 O 5*Keturi Menesiai mišių *™8 “ *
Mušiaį rytų fronte šiandien įžengė i penktą mėnesį.
Rusija dar nėra paklupdyta — tai yra betikėtas lai

mikis Hitlerio priešams. Bet tas laimikis jūOš ir gąsdina. 
Nes tos .keturių mėnesių kautynės pabodę Ahglijai ir A- 
merikai, kokią pasibaisėtiną galybę turi hdcių karo ma- 
gina! ';

Per 17 su viršum savaičių ėjo be pdliOVos- mūšiai 
2,000 mylių ilgio fronte, ir vokiečiai visą laiką ėjo prie- 
kyn, sudaužydami tvirtoves, persikeldami per- upes ir 
ežerus ir sunaikindami nesuskaitomus priešo pulkus. 
Kiekviena mylia į rytus priartina rusų armijas prie jų 
bazių ir pramones centrų, iš kurių jos gauna ginklus ii' 
amuniciją. O vokiečiai kasdien vis labiau tolinasi nuo 
savo bazių. Centraliniame fronte jie dabar jau yra nuėję 
apie 720 mylių nuo Varšdvos; o Vokietijos siena guli dar 
toliau. Bet jie veržiasi ir veržiasi priekyn, ir sugeba su
koncentruoti tokias daiigybes tankų, lėktuvų ir kareivių 
prieš bolševikus, kad visas pasaulis stebisi.

Tik dabar anglai ir amerikonai pradėjo numanyti, 
kiek pastangų reikės padėti, kad ta nacių galybė butų 
sutriuškinta. . ^1 Ii į Iii!

Stebisi visi ir rusų atsparumu. Ne tiek yra nuosta
bu, kad jie mušasi. Jie gina juk savo žemę, tuo tarpu 
kai vokiečiai eina svetimą kraštą plėšti. Rusai turi būti 
ne mažiau pasiryžę kovoti, negu jų užpuolikai. Bet vi
sus stebina tas faktas, kad Rusija buvo pasigaminusi 
tiek daug ginklų ir amunicijos. Tiesa, ji pradėjo gink
luotis seniai — seniau, gal būt, negu Vokietija. Bet tie 
apsiginklavimo darbai buvo slepiami nuo užsienio akių.

Bolševikui lUbai girdavosi savo “progresu” pramo
nėje ir žeftiės ūkyje ir kąlbėdrivo apie “socializpio staty
bą”. Tiktai dabar išeina aikštėn^ kad tai buvo daugumo- 
jė kdto pabūklų gamybos plėtojimas. Rusijos žmonės gy
veno pusbadžiais, vaikščiojo apdriskę, neturėjo papras
čiausių jų kulttii-ingo gyvėhimo patogumų, bet karo'ga
myba augo. “Vsio dlia voiuy!” (Viskas karui.)

• Užsienis to nežinojo ir dabar stebisi. Taikios demo
kratinės valstybės nežihojb, ir kas dedasi Hitlerio Tre
čiajame Reiche — U dabar, sulaikiusios kvapą, žiuri, kuo 
šitos kruVihos grUmtyhes tarp dviejų didžiųjų militari- 
nių diktatūrų pasaulyje pasibaigs. j

Rusija dar nekapitūliavo. Bet jai yna suduoti balsus 
smūgiai. Josios kariuomenė yra sunkiai sužeista. Ginklų 
atsargos didesnioji dalis j^u yra suvartotą. Svarbus pra
monės centrai yra dingę. Jei Rusijos karo mašina suluš, 
tai kas jai bepaliks? Į karo pabūklus ji buvo sudėjūsi 

_________ __ _____________________ 1

Paskelbdamas “apgulos sto
vį” Maskvoje, Stalinas pranešė, 
cad Valstybės Gynimo Komite
tas pavedė trims generolams 
ginti sovietų sostinę. Tolimiau
sioms rusų pozicijoms į valai-' 
rus nuo Maskvos (už 60—7Č 
mylių) atlaikyti yra , paskirtas 
generolas G. K. žūkov, “vakarų 
fronto komanduoto jas”; ginti 
priėjimus prie Maskvos pavesta 
gen. Artemjęvui, o. prižiūrėti 
griežtą karo įstatymų vykdymą 
mieste ir priemiesčiuose yra į- 
galiotas gen. Sidinov.

Maršalo Timošėnkos vardas 
visai. nepaminėtas. Karo pra
džioje jisai buvo paskirtas vy
riausiuoju vadu Centro Fronte, 
į kurį įeina ir Maskva. Tuomet 
publikai krito į akį, kad Timd- 
šenko negavo vietos vyriausia* 
me Valstybės Gynimo Komite
te, nors jisai buvo krašto ap
saugos komisaras. Į tą komite
tą įėjo maršalas Vorošilovas 
(buvęs apsaugos komisaras), 
Molotovas — visai ne karinin
kas, o tik užsienių reikalų ko
misaras; Berija----vidaus rei
kalų komisaras ir žvalgybos 
viršininkas, ir Malenkov—kom
partijos' sekretorius (vadinasi; 
Stalino padėjėjas). Pats Stali
nas paskyrė save Gynimo Ko
miteto pirmininku.

'■O Timošenko paliko už durų. 
Už kiek laiko maršalas Timd- 
šenko buvo pažemintas iš ko
misaro į vice-komisaro vietą. 
Krašto apsaugos fcOmfisaru pa
skyrė šdve Strilihaš, kuris tokiu 
budu pasidarė ptėmjėras, kato 
ministerfs ir variausiojo Vals
tybės Komiteto pirmininkas.

Bei maršalas ,Timošenko dar 
visgi btyyb| vyrHŪi^iai vadas 

kuris, 
tvos. Jei

gu tas višas ftOritaš ytd paves
tas jo komanda’!, tai, rodos, ji
sai turėjo skirti ir vadus atskiž 
ręms fronto dalims. Bet aukš
čiau paminėtieji trys generolai 
tapo paskirti ne jo, o komiteto, 
kuriame TimdŠenko neturi bal- 
so- . ‘

Vienas tų generolų, G. K. Žli
bo v, buvo Raudonosios Armijos 
generalinio štabo viršininkdš. 
Savo pranešime Stalinas jį vai
dina “vakarų fronto komari- 
duotoju”. Tai koks froritas dri- 
bar yra paliktas Timošerikai?

Londone buvo gauta žinia 
(iki šiol nepatvirtinta), kad 
maršalas Timošenko esąs atsta
tytas iš savo pareigų. Pirmiau 
buvo panaši žinia, gauta Berne, 
Šveicarijoje, ap*e maršalą Bu-

I
Hitleris paskiria jai “gauleiterį” 
arba komisarą. Pabaltijo kraš
tams ir Baltgudijai jisai, kaip 
žinoma, paskyrė “reicho komi
sarą” Lohse, o šis kiekvienam 
tą krafštą paskyrė “generalko- 
misąrus”: Lietuvai — vori Rėp* 
teiną, Latvijai—Drechšėlį, Balt
gudijai — kube. Į Ukrainos' 
“gaūleiterius” yra numatytas 
Erich koch, iš karaliaučiaus.

. ' *

Vokietijos “fiureris” rengiasi 
.sudaryti adiriiriišfraciją ir už
kariautoms Rusijos žemėms. 
Alfredas Rosenbcrgas, matyt, 
bus vyriausias (os admiriistra- 
cij ojš prižiūrėtojas.

Vienas dalykas yra įdomus, 
tai tas, kad Hitleris nenori pri
vesti Rusiją valdyti emigracijo
je gyvenantiems monarchis- 
tams ar kitiems kokiems “bal- 
tagyardiečiams”. Jų Visą laiką, 
buvo nemažas skaičius Berlyne 
ir Paryžiuje, ir daugelis ją sva
jojo apie aukštas vietas “išva
duotoje” Rusijoje, kai vokiečiu 
ginklas sumuš bolševikus.

Okupuotoje Francuzijoje na
ciai uždare visas rusų organi
zacijas ir paliko tiktai vieną 
“Rusą Emigrantą ’ Susišelpimo 
Komitetą Francuzijoje’\ kurio

pirmininku yra paskirtas koks 
tėn Modrach. Dėt yra dar aukš
tesnis už jį autoritetas, gavęs . 
“vado” įgaliojimą iš paties Hit- . 
lerio, tai — inžinierius Žereb- 
kov. I

Jam yra pavesta aįškin’ti ru
sams nacių politiką Rusijos 
link, ir jisai neperseniai pasakė 
ilgą kalbą Paryžiuje, pareikšda
mas tarp kitko, kad Vokietijos 
valdžia nutarė—

“Kolkas netraukti emigra-; 
į cijos į aktingą dalyvumą ka

re prieš sovietus.”
Žerebkovas įspėjo “baltagvar

diečius” Paryžiuje, kad jie ne
sitikėtų aukštų postų ir šiltų 
vietų Rusijoje, ries, per ilgus 
metus gyvendami ištrėmime, jie 
neteko visų ryšių šu tėvyne ir 
butų nenaudingi Rusijai. O jų 
dalyvavimas vokiečių kato žy
giuose duotų medžiagos sovietų 
pfopaga'ndai, kuri sakytų Rusi
jos žmonėms, kad su vokiečių 

Į armijomis ateina į Rusiją “auk
so žvejbtojai, reakcininkai, 
dvarponiai ir t.t.”

Vadinasi, Hitleris ketina skir
ti ministerius, gubernatorius ir 
kitokius valdininkus Rusijai iš 
“naujų žmonių”. Gal būt, vie
nas jų bus Žerebkovas. Bet į at- 
sakomingas vietas, veikiausia, 
bus pasodinti naciai, importuo
ti iš Vokietijos, o rusai bus tik 

' jų “patarėjai”, kaip, pav. Kubi
liūnas ir Jurgutis Lietuvoje.

BOI.ŠK VIKlŠhASTEROKAS ŽEMAIČIUOSE
Per Kauno radiją Aleksand- 300. Čekistams išsidanginus iš 

ras Merkelis pasakojo apie rau
donąjį Terorą Žemaičiuose. Per 
15 minučių prelegentas alfabe
tinė tvarka trumpai paminėjo 
atskirus mieslelitis ir kai ku- 
.riups kaimus, kuriuose masko
liai su savo,pakalikais kankino 
ir žudė žmones bei naikino jų 
turtą. Kadangi paskaita buvo ’ brauskąs. 
skaitoma greit, tai, deja, riebu-'23 gyventojai.

Lietuvos, buvo užtikta vieta, 
kur teroro aukos būdavo nužu
domos ir užkasamos. Krupiuo
se čekistai birželio 24 d. nužu
dė kleboną ir keletą gyvento
jų. Alsėdžiuose jie nukankino 
3 lietuvių partizanus. Kuršė
nuose nužudytas kleb. Dam- 

. Laukuvoje nužudyti 
Joniškyje ir 

Lieplaukėje bolševikai irgi nu
galabino apsčiai žmonių. Ma
žeikiuose daugiausia nukentėjo 
darbininkai, čia birželio 24 d. 
buvo išžudyta daug lietuvių. 
Darbininkai įvairiais pažadais 
buvo išvilioti į Liepoją neva 
darbams, o pasirodė, kad jie 
buvo naudojami apkasams 
kasti. Kruvini susirėmimai su 
okupantais įvyko Papilėje. Čia , 
bolševikai pradėjo žudyti ar 
sodinti į kalėjimą įtarius asme
nis. Ten ypatingai nukentėjo 
ūkininkaitis Marcinkus, kuris 
buvo spardytas, niekinamas ir 
pagaliau nugalabintas, čekistai

vo ga’lima įsitėmyti visų mies
telių ir kaimų bei atskirų kan
tinių.

Prelegento įsitikinimu, Lie
tuvoje daugiausia nukentėjo 
žemaičiai, parodę kuo daugiau
sia atsparumo bolševizmui ir 
kuo mažiausia pataikavimo 
bolševikų okupantams bei jų 
pakalikams. Todėl maskoliai, 
matydami tokį žemaičių atspa
rumą, pradėjo vartoti prieš 
juos terorą nuo pirmos įžengi
mo į Lietuvą dienos. Raudonie
ji čekistai daugiausia gaudė 
Lietuvos kariuomenės savano
rius ir šaulius. Kretingoje bu
vo įrengta čekos centralū, kur norėjo iš jo išgauti žinių apie

Į šaulius. Marcinkų uždarius į

“ "'h

Rudolfo Hesso gyvenimo paslaptis

na-

Atrodo, kad, A“koii-annijos” 
herojams nesiseka.

ITALAI bando juoktis
Maisto ir kitokių reikmėnų 

daliankos Italijoje yra taip su
mažintos, kad gyventojai jau 
pradėjo patys iš savęs juoktis.

Viename fašistų žurnale, pav'. 
yra nupieštas žmogus, kuris 
“vaikščioja” gatve, atsistojęs 
ant galvos. Susitikęs nustebusį 
pažįstamą, jisai sako:

“Ką gi tu manai? Skrybėlė 
sena, o batai naujutėliai!”
Kitas humoro žurnalas paro

do žriiOgų, kūrį sučiupo policija 
ir ėmė kvosti, kur jisai gavo 
visą pintinę kiaušinių, žmogus 
policininkui atsako:

“Aš pats juos padėjaiti f”
Fašistų cenzūra tų juokų ne

draudžia. Valdžia, tur būt, ma
no, 
tis

kad, leidus žmonėms juok 
jie neturės kada vėrkti.

RUSU “FIURERIS” 
EMIGRACIJOJE

Kai Vdkietijps kariuomenė 
užkariauja kokią teritoriją, tai

(Tęsinys)
} IV-

Hess buvo Hitlerio 
“mylimuoju”.

Niekam nepaslaptis, kad
cių partijdriuiarių tarpe visą lai
ką buvo praktikuojami nenatū
ralus lyties, santykiai. Sveiki ir 
normalus vyrai lyties santy- 
kiariis pasirenka moteris, tuo 
tarpu savo “mylimųjų” 
•ieško v y r ta r p e.

Tatai žino kiekvienas, kuris 
šiek tiek arčiau Vokietiją pa
žįsta. Neslepia šią duomenų ir 
patys naciai. Nacių spauda daž
nai ir ši|^įęn kelia į aukšty
bes s tos pačios lyties asmenų 
“draugystę”. Kartas nuo karto 
partijos vadovybe imasi griež
tų priemonių ir išvalo sayo vir
šūnės, “kali žmonės perdriug 
nekalbėtų”.

Hitleris ir RoChirią sušaudė 
vien tiktai dėlto, kad šis “gadi
no riacių partijon įstojusį jau
nimą”. Toks buvo oficialus ap- 
jkaltinimas kapitonui Roehriiui. 
Nacių spaąda aprašinėja, kad 
vokiečiiį kariuomenės (majoras 
Bušch, kuris atėjo Roehmo' are
štuoti, rado jį lovoj o su naujai 
nacių partijoh įstojusiu jau
nuoliu.

Šis nenorindlus reiškinys Vo
kietijos gyvenime yra nenaujas. 
Labiausiai Šie nenormalus san
tykiai yra praplitę prūsiškų mi- 
litaristų ėiieše. Nacizmą pagim
dė prūsiškas militarizmas, ne 
dyvas, kridi jis iiacizfnui ir per
davė vįsiiš^avo “perlus”.

1 Nacių spauda oficialiai tvirti
na, kad Hitleris niekad nena
tūralių meilės santykių neprak^ 
tikavo, bet pričidje Vokietijoje 
niekas šiais tvirtinimais nebeli- 
ki. Visiems vokiėčiąins yra ži
noma, kad Hitleris legalios .ar
ba nelėgalios žmbnos nebeturi, 
normalių meilės Santykių netu
ri, tai niekas nedori tikėti, kad 
jis nenormalių santykių netu
rėtų. ’■

Patys nacių lyderiai, kai jie 
su Hitleriu sušipyksta, tvirtina, 
kad Rudolfas Hess visą laiką 
buvo Hitlerio “mylimąja”. 
Kiekvieną kartą, krii Hitlerip 
gyvenime įvyksta koks svarbes
nis momentas; aięina gimimo 
sukaktuvės ar širiip koks pami
nėjimas, Hitleris "tą dieną pra
leidžia du Vieiiu sii Hessu.

Paskutiniais nietdis Hitleriui 
suruošiami ofįcisĮlųš paminėji- 
riiab ateina visa eilė sveikini- 
mų, priima, kariuomenes arba

buvo kankinami suimtieji.
Čeką pakliuvo labai daug lietu
vių, kurie bandė pabėgti nuo 
teroro Vokietijon, nes per Kre
tingą daugiausia buvo bėgama. 
Ten atsirado daug pasiauko
jusių lietuvių, rrzikuodami sa
vo gyvybe, padėdavo žmonėms 
pereiti sieną. Bolševikai irgi 
priveisė pasienyje savo agentų, 
kurie nuvesdavo pabėgėlius tie
siai į čekistų rankas. Buvusio 
dominikonų bendrabučio rū
siuose bolševikai laikė kalinius, 
kurių visuomet būdavo apie

užsi-

nacių partijos smogikų paradą, 
o paskui užsidaro savo kamba
riuose su Hessu ir Slieko neįsi
leidžia. Anksčiau paradų nepri
imdavo, bet su Hessu vistiek 
užsidarydavo.

Šie nacių fiurerio veiksmai ir 
geriausiai nusiteikusį vokietį at
veda ant blogos minties. Vo
kiečiui labai sunku įsivaizduo
ti, kad Hess nėra paties Hitle
rio “mylimąja’;’.

Hitleris visuomet proteguo
davo Hessą.

Nuo pirmo susitikimo
mezgė stipri draugystė tarp 
Hitlerio ir Hesso. “Egyptietis” 
patinka fiureriui; tvirtindavo 
nacių partijos branduolys, ku
ris žinojo abiejų vyrų santy
kius.

Nacių lyderiai žodžiui “egyp
tietis” ’ priduodavo dviprrišiYię 
reikšmę. Jie ne tiktai pabrėžda
vo, kad Hess nėra vokietis, bet 
norėdavo pasakyti, kad jis tūri 
liolriosėkstiališkij įjalihkiihų.

Homoseksualizmas Egypte vi
sais laikais buvo labiau prapli- 
tęs, negu bet kuriame EuropOs 
krašte, todėl ir iš Egypto atva
žiavusį Hessą pravardžiuodami 
“egyptiečiu”, norėjo pasakyti, 
kad jis yra nenatųralaUs lyties 
santykiavimo šalininkas.

Kiekviena proga Hitleris pro
teguodavo Rudolfą Hessą ir pa
vesdavo atlikti svarbesnius par
tijos uždavinius. Kiek vėliau 
“egyptiėčiui” buvo primestas 
“Juodosios Marijos’' vardas, o 
kai Hess pradėjo mokėti riacių 
partijos algas, kai jis atnešda
vo fiurerio “dovanų”, tai nacių 
tarpe jis buvo /inomas “Juodo
sios Tetos” vardu.

Kai Hitleris jokios galios Vo
kietijoj neturėjo ir niekas šu 
juo nesiskaitė, Rudolfą Hfcsšą 
jis pasiskyrė savo asmenišku 
sėkretoriuin. Ilgiausias valan
das Hitleris praleido tižsidriręš 
su Hessu.

Vėliau, kai vokiečių respubli
konai pasodino šipoš nacių ly
derius į kalėjimą; jiedu pateko 
į tą pačią vieriutę. Dabar pa
sakojama, kad šioje vienutėje 
Hitleris padiktavb savo sekreto
rei “Mein Kamph”, kuris šian
dien tapo nauja nacių biblija.

Hitleriui nuėjus “tvarkyti” 
vokiečių valstybės reikalų, Hess 
lapo vyriausiuoju nacių parti
jos prižiūrėtoju. Kiekvieną 
svaigesnį nacių partijos reika
lą Hitleris pavesdavo Rešstii išr 
spręsti. Hess prisaikdindavo

naujai [stojančius • nacių parti
jos narius, ištardydavo nepa
tenkintuosius, apibardavo išsi
šokėlius.

i i

Hitleris siunčia Hessą
’ » Anglijon.

Balandžio mėnesį Hitleris nu
tarė pasiųsti Heštą Anglijon ne 
kokiais kitais, bet vien tiktai 
protekcijos sumetimais. Taip 
tvirtina visi vokiečiai, kurie ar
čiau pažįsta infymiškus nacių

Hesso skridimas nepavyko, 
jis pats atsidūrė kalėjime ir pa
našus tvirtinimas atrodo be pa
grindo. Bet taip yra todėl, kad 
skridimas nepavyko. Visai ki
taip viskas butų, jeigu skridi
mas butų pavykęs.

Įsivaizduokite bent vienam 
momentui, kad Rudolfui^ Ilės- 
siii butų pavykę susitarti su 
penkta anglų kolona. Įsivaiz
duokime, kad Anglijos reakcio
nieriai butų pajėgę nužudyti 
Churchiltį, pasodinti kalėjiman 
jo kabineto narius ir iššaudyti 
svarbesnius darbiėčių lyderius.

Hešs būtų gtįžęs Vokietijon 
didžiausiu laimėtoju. Jis butų 
Angliją ne liktai iš vidaus su
sprogdinęs, bet vokiečiams bu
tų atnešęs taiką. Visa vokiečių 
tatita, net ir prieš nacius’ nusi
statę visuomenės sluoksniai, 
He'šsą butų Skaitę didvyriu, nes 
vokiečių dąuglima šiandien nie
ko daugiau nenori, kaip taikos.

Hitleris buvo įsitikinęs, kad 
Škotijos sdfcilhnas yra galimas, 
nea jam tatai “užtikrino” na
ciškai nusiteikęs Chaihbčrlaino 
diįiĮoinUtąš, kuįjs ilgiąušius va
kartis ptalėido šu Hitleriu. Hit
leriui ir į galtą neatėjo riiilitis, 
kaįl p^r Airiją ateinantieji laiš
kai galėjo būti iię reakcinio 
Chamberlaino diplomato, bet 
Inteliigence Service narių. .

Hitleris buvo įsitikinęs, kad 
Hessui negresia joks pavojus. 
Hitleris matė, jog tai yra ge
riausia proga suteikti didvyrio 
aureolę sayo “mylimąja!”, to
dėl ir pasiuntė Hessą į Škotiją. 
Hitleris apsiriko. Jo “mylimoji” 
ne didvyriu sugrįžo, bet visam 
karo 
teko.

metui britų nelaisvėn pa- 
Stasys Dobilinis 

(Bus tąsa)

daboklę, jo išvaduoti susirinko 
šauliai, bet kovoje su atkvies
tais raudonarmiečiais daugelis 
lietuvių žuvo. Buvo nugirstos 
šios pavardes: Petrauskas, Jan
kūnas ir Gauronskis. Jų Javo- 
nai buvo tiek sužaloti, jog ne
begalima buvo atpažinti, čekis
tai, keršindami Petrauskui, su
ėmė jo senelį tėvą, apie 90 me
tų amžiaus, šis buvo pasodin
tas į daboklę, bet birželio 27 
d. išlaisvintas partizanų. Plun
gėje nužudyti 7 žmonės, be to, 
Telšių kalėjime nužudyti 7 lie
tuviai gimnazistai, kilę iš Plun
gės. Raseinių kalėjime nužudy
ta daug kalinių. Skuode nužu
dyti 3 lietuviai. Tauragėje rau
donarmiečiai, prieš pabėgdami, 
pądegė miestą ir naikino turtą. 
Nukentėjusių tarpe buvo pami
nėtas veterinarijos gydytojas 
Toliušis, tik nenugirsta, ar jis 
išliko gyvas, ar žuvo. Varniuo
se nužudyti Bartkus, Butikas 
ir kiti. Viekšniuose maskoliai 
išvedė į mišką senelį kleboną

dė, o paskum sušaudė.

Margumynai
Nuo Mėnulio

Žemė nuo mėnulio atrodo 
juodoje erdvėje didelis, keturis 
kartus didesnis negu mums at
rodo mėnulis, skritulys. Mėnu
lio spalva atrodo mums mels
vai sidabrinė, o žemė atrodo 
rausva, rožines spalvos. Žemy
nus ir vandenynus galima butų 
atskirti paprasta akimi. Per ge-

miškai, net didieji miestai. Vi
si kiti erdvių kūnai nuo mėnu
lio matomi daug aiškiau, negu 
nuo žemės. Taip pat gana daž
nai iš mėnulio galima stebėti 
nepaprasto’ grožio kometas, ku
rios tamsia, kaip anglis, erdve 
skriedamos včlka ir savo uode
gas. BudingiaUsia astronomijai, 
tai tas, kad htfo rhėnuljo aiškiai 
hia’tyti erdvių klajūnų stisidu- 
rimai, ėkspliozijos ir įvairios 
katašlrofos.

Dr. W. Fallsas teigia, kad 
mėnulis beveik lygiai tokios pat 
medžiagos, kaip it žemė. Per- 
drąšu butų neigti, kad mėnuly
je nėra aukso ir kitų brangių 
hiėtalų.

' TEISME.

Teisėjas: — Užsiėmimas?
Kaltinamasis: — Darbda-

Teisėjas: — Ką tai reiškia? 
Kam tamsta duodi darbo?

Kaltinamasis: —Ponams tei
sėjams.
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j 7000 mylių automobiliu
vwwvwwvwwwwwwr^wvwwwwwww^^

(Tęsinys)

IV’ 1
Iš Wisconsino j Minnesotą.

Važiavome visą laiką U.S. 12 
keliu.

Anapus Wisconsin Delis lie
tus visai nustojo lijęs. Nedrą
siai iš debesų išlindo saulutė. 
Paskui ir vėl pasislėpė. Tačiau 
netrukus diena visai pasitaisė, 
pragiedrėjo. Tik vahdenš lata
kai ant kelio liudijo, kad čia 
neseniai lietaus butą.

Wisconsin valstijos gamta 
itin patraukli: miškai, aukštoki 
kalnai, kurių šonai dažnai “nu
plikę”, kadangi jie susideda iš 
akmens. Pakelyje ganosi galvi
jų bandos. Karves didelės, gra
žios, ir jų labai daug

Ir tai suprantama. Wisconsin 
valstija juk kaip tik ir yra pa
sižymėjusi pieno ukiu. Net tos 
valstijos automobilių laisnių 
plokštelės skelbia, kad tai “Dai- 
ry Land” (“pienininkystės kra
štas“). Sąlygos pieno ūkini pui
kiausios: niekur nesurasi geres
nių ganyklų ir pievų, kaip Wis- 
consine. Tokiu budu pašaro nie
kuomet netrūksta,- juo labiau, 
kad jo dobilų ir alfa-alfa pavi
dale galima apsčiai užsiauginti.

Farmos gana didelės, pavyz
dingos. žinoma, galima paste
bėti ir apšiurusių^ apleistų far- 
mų. Vienok, bendrai imant, į- 
spudis susidaro, kad farlhefiai 
pasiturinčiai gyvena. Važinėja
si jie naujais ir apynatijais au
tomobiliais. Ir tai didesniais ir 
brangesniais automobiliais. Jei 
prieš kelis metus depresija juos 
buvo skaudžiai palietusi, tai da
bartinių laiku jie per daug skų-

kearNey TdRFEDAVIMO aukos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

į Įvairios pasaulinės žipįov Je! tasuttmee reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK ,

DR. P. VILEIŠIS
i Atstovas (
idfenįia! $ns. Co. of America 
W> Jackson * 1 HAfe. 2500 
Home Office, Newark, N. J.

5922 Wr Roo^teU R4., Austtn 1175 
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LlOyd D. LaFleur iš Bėaumont^ Texas, vaistinin
kas, matomas čia su savo žmona, ir vyrai, kurių pa
veikslai telpa žemiau, dingo nuo J. V. karo laivo 
Kearney po torpėdavimo Atlanto vandenyne.

— Konfiskuotą suomių Jaivą 
Kubos jvafdfia i p'ėllėTd6;j JtfffgTf- 
nių Valstybių plaukiojimo'įben-; 
drovėmą. c

ČU£U išftdįtf i Weyg
Afrikos, bet Betainas 

hdfj sutikti.su medžio pramone. To institu
to mokslininkai jau daiig įdo
mių dalykų yra išradę ir pa
skelbę.

Wišc(ynšin valstija turi daug 
žuvingų Upių if ežerų, kurie 
traukia vasarotojus iš visos A- 
mefikos. Kiekvienoje patrauk
lesnėje vietoje galima užtikti 
daugybę vašarnartiių, o kur-ne- 
kur ir prabangių bei ištaigingų 
kurortų.

Ir juste riepasijutome, kaip 
pervažiavome šieną ir atsidūrė
me Minnesotos valstijoje. Pra
džioje beveik jokio skirtumo 
nebuvo galima pastebėti: maž
daug tokios pat farmošt tokie 
pat jaukus ir tvarkingi miestu
kai. Miškų irgi apsčiai.

Kai artinomės prie St. Paul, 
tai diena tiek pasitaisė, jog ge
resnės nebūto galima nė norė
ti: saulė maloniai šildė, bet 
karščio nejautėme'. Dar prieš 
penktą valandą po pietų buvo
me pačiame miesto viduryje.-

Atvažiavome daėg anksčiau, 
riėga blivome’ nitmatę. Giminai- 
čiamš, kurie btitinai užsispyrė, 
kad pasr juos pofą dienų pįteP 
svečiuotumėme, buvome prane
šę, jog a t vyksime tik vėlai va
karė. Nepatogų tad buvo pas 
jitos Važiuoti tokiu laiku, kada 
paprastai vakafieoū valgoma. 
Juo labiau, kad jie musų1 ttto 
metu nelaukė.

Patyš žinote, kaip kartais 
yra: jei svočias atvyksta tokiu 
laiku, kada jo nelauki, tai jis 
pasidaro blogesnis nei totorius.

Nusitarėme pirma sustoti va
karienės,- o tik paskui Vykti pas 
giminaičius.

Tikrai keistas mieštas tas St. 
Paul. Sustojome beveik pačia
me jo centre. Išlipome iš auto
mobilio ir pradėjo dairytis res
torano; Niekur^ nesimato. Kilia
me ir viena gatve’ ir kita, — 
hiektir nieko. ViehTIr kitur pa
sipainioja vadinamoji užeiga,- 
vienok dėl šventės ir ji ttždary-

1 — Vžrtikafto atątoV^i atva-‘ 
žiavo P'ortiigalįįo’n Gurkti dP 
deliūš kiekius ir mai-
sto, lies jW alinga.

Susirinko $20,000 
Grobio

:.xįįįį$.š>$'

Remkite Lietuvišką 1 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— VVHOLĖS ALE

4707 So. Halsted- St. 
Tel. Boulevard 0014

■

Įsigavę į butą ad. 1755 East 
55th Stręet, etą banditai sūsl- 
rinkp žtpie $20,000 pinigais,- 
brangenybėmis ir 'kitais daik' 
tais nuo dviejų Chicagos pra
monininkų, 
viršininko 
Works, ir 
viršininko. 
SMe Co.

— Jąporių' j^^jįer^s rengia- 
Visas krašio jėgas dkfefems ka
ro- ’veiksrtiarri'Sy įies ttiano, jog' 
karas artėja.

— Jeigu Vadovybė ir 
boridrovė nepajėgs iš- 

sprąšii nesupratimų,-
Atnerifco^ tarfdŽia bus priversta 
p’Ui^ti a’vį^ijpS daįfe fabriką.

— skundžia-,
si- kad jp fiiiįikai nesuprantą.- 
Jie tvirtib^ nauja suma 
ginkfertis skolinti ir perduoti 
demoktati^oros bus priimta ir 
neveria šiam įstatymui daug

;prįešintiS/ .

Irvih 1. Altschūler,'
Hammond Brass 

nuo D. C. Mervis,
Illinois Window

© Karo ir laivyne stovyklas 
prie Čbicagos lanko ftafael Laf
eto Hefrara, Perti valstybės 
Viče-pTOžidentas.

MA
BRIDGĖEORt ROOFING AND 

SftEEt MĖTAI CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

tnRiat Stf PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
Ž759. g. KEDZIE AVENUE

tel. tAWNDALE 2630

i

• FOTOGRAFAS

na-

J-/v o

smulkmeniškai paa iškilia,

na- 
ieš-

•A

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% ' 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį it lengvesni — Vytams, Moterims, Mergaitėms, 
Bcrni ikarriS. . „ . .

Neriam vilnones pahč akas VVranhs ir rridtėfhnS.
ERIDGEPORT KNITIAnG MILLS 

Pranas Selemanatičia, Šav.
504 West 33rd Street Vfcfory 3^6

Atdara kasdien ir vakaris ir sekttiadieriiais

George A. Calvert 
Gillespie, IJl.

Daugiau nei pusę valandos 
kia’fdžid’jOhie, kol pagMiait s*uši- 
rtfdoftiė feštoraną, k bris bttvd 

4 * * ’ J - •

sausdkinfyŠa'i žmonių pfrisigru-

MASTER WIND0W SHADE €0.
, & i- Vėridfąk tėt tafayefte 456(»

Langam Uždangalus Padidinant Užsakymo 
FIRANKOM NUMlEUUCtfAM IR UžKABINAM

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN RLINDS 
1803 WEST 47th STREET ' (ARTt tVOOD STJ

ČASH AND CARĖV.

li£—LJ-L_i_r

■— Generolas McNair pareiš- 
rkė, kad šfern'į' kare tos varto- 
jamos (fitto'dingos dttjos, todėl 
patarė gyventojams mokytis 
nito jų a^iššlugOfi.

r į t.. . i u r.a fl
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG D»ARB0 IR SVEIKATĄ. JSlGYK
GERIAUSIĄ IR STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ OlVJYILd 

tlNK ŠĖLt, Visiškai Automatiškas

SelgaiTis
STOKER SALES

6921 So. Weštei-it Avė. 
•ĮVEDU ŠILIMĄ •BOILERIUS

REPtibliČ 3713
• Ir sirtAišAu sėnus 

K.* f »1 « % t

o

Naujienos, 
T739 HMlsted S L, 
Chioago,

Vardas

Adfe^as

Miestas

dęs. Kitokios išeities nebpvo,—• 
turėjome Ištikti savo eilės.

Kai p’agaliėu rėstorarią aplei-' 
dome, pradėjo temti* Reikėjo 
susirasti giminaičius.

R-usar sako, jog liežuvis' į Ki
jevą gali nuvėšti. Žinoma,- tai 
tiesa*. Bet kai kelio tikrai- neži
nai, tai tenka pusėtinai paklai
džioti. • O ypačiai svetimame 
mieste, kurio gatvių išsivingia- 
vimOs nėra1 žinomas.

IŠsitiėsėme “mapą” ir prade- 
jeme' šttidijnoti St. Paul miestą. 
Rodosi, viskas tvarkoje: ŠM 
musų kampas, o štai ir Bayard 
gatvė, į kurią mums reikia va
žiuoti. Brolėnas tvirtina, jog jis 
visą “mapą” galvoje turi ir be 
jokio vargo suras ieškomą viė-

o ll I

LOCAL & LONG DlSTANCE 
MOVING 

Perkraustom fornicius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų flarbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į Visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Sutikit Tel. VlCtORY 0066

..... ,

DOMINIKAS KURAITIS — Slvininkas
AGENTAI

Joėas R^dinaS, Ant. iJibfcMtfškas, 
, ii.xfeajewski ^Shtrtty”

v - ________________ _______  - - . ^.Mfc4.r»Az^ -----------_<i2*eLLr^ntiiiixi4j>

Mieštai nedideli, bet jie šva
rus ir tvarkingi. Kiekviename 
yra pieninė ir dar viena kit/ 
ditbthVe cit dirbtuvėlė. t)idetiO 
dirbtuvių, kur dirbtų tūkstan
čiai žmonių, ten kaip ir nėra. 
Ka'ddngi miškų yra gana daug, 
tai pusėtinai yra išsivysčiusi 
medžio pramonė. Pravartu būs 
priminti, jog prieš ttejetą me
tų Appleton mieste buvo įsteig
tas specialus institutas ryšium?

——

Važiuojame. Atsiduriame prie 
kryžkelių kryžkelės: keliai į vi
sas puses šakojasi. Vienas kc- 

. lias eina į viršų, kitas* į apačią, 
trečias lenda į tunelį ir t.t. Tai 
septynių kerčių punktas. 

, Na, kur dąbar sukti?
Ir včl žiūrime į savo rekor-' 

dus. Nepasitenkinę tuo, kreipia
mės į poliėisfą. Pastarasis ga- 

■ ha 
kaip pasiekti Bayard gatvę.

l>abar, m'ahO'me satt, jokio 
[ vafgO neturėsime. Viskas aišku, 
kaip ant delno.

Štai ir Bayard gatve. Siauru
tė, nameliai apskurę. Tai lyg 
priemiestis, kurio gyventojai ir 
vištas augina ir ožkas apie 
mus gano.

Tikriname adresą.
Ta pati gatvė. Reikia tik 

nių numeris surasti. Musų 
komo hamO numeris yra 1500 

| si! viršum, o čia privažiuojame 
700, ir galąš. Gatve įSasibaigia1 
ir atsiduria tiesiai į tvora ap
tvertą ladką. If tai didelį laiu 
ką,- ųž fcufio nėsiihato jokių na
mų. Atrodo, kad miestas staiga 
pasibaigė, o prasidėjo laukai, 
kur nėra nė farmerio sodybos.

Aišku, kad kaš htorš he taip. 
Štiširadome aptieką ir telefo- 
nuojame' giminaičiams. Sako- 
fnė‘, jog gatvę susiradome, bet 
namo rasti negalime.

Aiškina, kad ines patekome 
Visai į kitą, miesto dalį ir todėl 

i nartio negalima sttrasti. Reikia 
I lauką ’ aplenkti ir važiuoti to
kiais ir tdkiaiš keliais.

tr*vęj važiuojame. Jei būtu
mėme instrukcijų prisilaikę, tai 
daugiau nebebūtų tekę klaidžio
ti. Bipt mes pąsirinkome trum
pesnį kelią ir padarinyje včl li- 
<Ohip šųglumyti: Bayard gatvė 

[baigėsi maždaug 1200 namo nu
meriu.

Kaip matote, ir Vėl patekome 
į ne tą mįėsto dąlį. kLaimei, čia 
pasisekė surasti išeitį; Toje vie
toje,- kur gatvė baigėsi,, inatėsi 
pedidelis keliukas per lauką. 
Pasukome j tą keliuką, perva
žiavome per kalnplį ir surado
me' paskutinį Bayard gatvės nu
trauktą galą.

Po kėlių minučių/ ipes jau 
stovėjome prie giminaičių na
mo ir sphudėrtie mygtuką. ' 

(Buš daugiau)

Loufe■ Dobnikar 
Glevelahd, Ohio.

i®

■•B
^AŪJIENŲ-ACA|E Telofchoto 

Herriian Gajeway,

ą,i> iimiiimii

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas,

426 W. 63rd St.
Tet. tNG. 5883-5840

Milda Buick Sales
VlĖNiNTĖtfi lTĖTUVių ĄplCK’6 AGENtUftA 

907 West 35th Street, Chicago 
Telefonas LAFAYĖTTĖ 2^22 •. Rez; Teh VICTORY 2499

I I ’ •» 1

Ateičiai Užtikrinti!
Tajipykile $||)ar, kąd, bedarbei už
ėjus. nereiktų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
ŠAvtNGS (M LdO AŠSOCtATION.

Čld jųsŲ ((įdėliai
OupšiiMtto. Yt'a. žipdrdtišti iki $5,0U0 
per Fedetal Šavings and Loand Insu
rance Corporation; Washington, D. G*

Ofisas kasdiėri atdaras tino 8 vai. ry
to iki 8 vąl. Vakaro; šeštadieniais iki 
6 vaĮ. vakato*
• .,4 , ! : r * L /

Universal Savings
AND LŪAN ASSDDIATION

>arcus
RYTINE RAD10 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S
Kasdien nuo1 8:45 v. ryto 

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

v^l. ryto. v 
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

partiešinatus.

ŪK OF PRTTEROS
KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius]

Valstija
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Patvirtino Bausmes
Šemetulskiui, 
Kitiems

233 naujus Lake apskričio pi
liečius, kurie išlaikė paskutinius 
kvotimus ir gavo antrus popie
rius.

Jų tarpe yra visas būrys lie
tuvių. Skaičiumi jie užima an
trą vietą.

NAUJAS LĖKTUVNEŠIS LAIVYNUI.

Apeliuoja
VVINCHESTER, Ind. — Cir

cuit teismas čia patvirtino po-, 
ra savaičių atgal paskirtas bau
smes Jonui šemetulskiui iš Chi- 
cagos, ir kitiems CIO nariams 
už dalyvayimą “riaušėse” prie 
Harvester dirbtuvės, Richinon- 
de.

Bausmės yra $100 ir 60 die
nų.

Unija sako, kad apeliuos.

Šįryt Vėl Bandys 
Pikietuoti Gary 
Dirbtuves - >

Žuvo Kabinos 
Sprogime

HAMMOND, Ind. — 
niam pečiukui sprogus 
turistų kabinoje prie Hammon- 
do, žuvo 17 metų mergaitė, 
Helen Boswell, iš Harvey, III. 
Su ja buvęs 23 metų vaikinas, 
Edward 
Harvey, 
kintas.

Alieji- 
vienoj

Santefort, taipgi iš 
buvo skaudžiai apipli-

Pagerbė Naujus
Piliečius Waukegane

Daug Lietuvių
WAUKEGAN, III. — Ameri

can Legion Dahringer salėje 
užvakar įvyko iškilmės pagerbti

Kai Kurie Protestuoja
GAKY, Ind. — CIO plieno 

unija šį rytą grąžina pikietinin- 
kus prie Carnegie-Illinois dirb
tuvių vartų — rinkti užsiliku
sias duokles ir verbuoti naujus 
narius. Unija pikietavimą nu
traukė pereitą savaitę, laukda
ma kol darbininkai gaus algas.

Būrelis CIO narių, dirbančių 
Carnegie dirbtuvėse, priešinasi 
tokiam pikietavimui ir įteikė 
protestą unijos skundų tary
bai.

Nubaustas Nuo 1-5 
Metų Kalėjimo

CARLINVILLE, III. — Vie. 
tos Circuit teismo teisėjas 
Hemphill nubaudė kalėti nuo 
vienų iki penkių metų 61 m. 
E. L. Dikį, buvusį .banko ka- 
sierių. Jisai buvo teisiamas už 
išeikvojimą $10,000 iš State 
Bank of Piasa.

Dikis prisipažino.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn Jf. (EuiJdfcte
SENIAUSIA IR DIDHAU1IA LAIDOJIMO {STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ 
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-07 S o, Hermitage Ava, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
• KOPLYČIOS VISOSE 

JUyMeti CHICAGOS DALYSE

Klaaaykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
meAUia, 10;00 vaL ryto iš WHIP stoties (152t K.) v 

POVILU tALTIMIERU ./
lAir

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

fe5

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefenae YARDS 14U. '

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance, 
Patarnavi-( 
mas Dieną 

ir Naktį

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARda 0781 -

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street TeL Fnllman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS /
6812 So. Wefitern Avė. Phone GROvėhill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 SoCalifornia Avenue Phone LAFayette 3572

s:

>!>X?X*>WWW5W

IBIa

H Z^SiU
NAUJIENŲ-ACME TelGDboto

U. S. S. Hornet, naujasis 20,000 tonų lėktuvnešis, vakar perduotas J. V. 
Laivynui. Laivas gali išvystyti 30 mazgų per valandą greitį.

Diena Iš Dienos
Minėjo Sidabrines 
Sukaktuves

Pp. J. Zenkevičiai
NORTSIDE. — Juozas ir 

micelė Zenkevičiai, 1834 W. Wa- 
bansia avenue, žinomi North- 
sidės biznieriai, spalių 18 d., 
šventė 25-tų metų vedybines 
sukaktuves. Savo namuose su
rengė vaišes, kuriose dalyvavo 
nemažas būrelis giminių a , ir 
draugų. Turėjome- t.oįe.suęigoje 
labai gerus laikus.

Linkiu jiems ilgiausių metų 
ir čia perduodu pp. Zenkevičių 
padėką visiems svečiams už at
silankymą ir gražias dovanas.

Jie yra malonus ir draugiški 
žmonės. P-s Zenkevičius prista
to anglis ir perkratisto rakan
dus. Jisai turi trokų, anglių 
malkų biznį.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE) 
Joseph Markus/ 29,

Mark, 25
Speros CanOpeolis, 

Marcella Grebas, 21 
‘ Bruno Andriaskus, 
Ann Yurkfchot, 22

Frank yaznonis, 25,
Abbaiti, 29 <<

Dominįek^ .Tomson, 23, su 
Emily Gedvainis, 20

Earl Gagen, 25, su Bernice 
Gregg, 24

su

Do-

ir

Cora

26, su

21, su

su Leda

Reikalauja 
Perskirų

Cary Casper nuo Peter 
per

GIMIMAI
CHICAGOJE

Cas-

BEKIN, Joseph R., 3232 Wal- 
'ace Street, 'gimė spalių 4, tė
vai: Joseph ir Bernice.

CHESNOWŠKAS, Claudia 
Lee, 6919 South' Talfnan avė., 
gimė spalių 10, tėvai: Joseph 
Ir Estelle. c .

JUDIS, John, 179 Lake Shore 
Drive, gimė rugsėjo 25, tėvai: 
Hillard ir Ruth.

JANKUS, Deanna, 8419 So. 
Michigan avenue, gimė spalių 
3, tėvai: John ir Esther.

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

Padėką Už Pagalbą 
Jono Čepaičio 
Laidotuvėms

Galima Garantuoti
Kad Čia Juoksitės

Draugams, Draugijoms 
Palydovams .

Labai Jaukus ir
Linksmas Žagariečių
Vakarėlis
/

Sutraukė labai daug svečių
“Jau atėjo rudenėlis, vysta 

žiedai.ir lapeliai”. Kaip tik šiuo 
laikotarpiu žagariečių Kliubas 
praėjusį šeštadienį Radauskų 
salėje davė linksmus šokius, 
šauniam Kurauskų orkestrui 
griežiant.’ 1

žagariečiai vieningi, jie ne
tinginiai lankyti siavo parengi
mus. O prie to dar atsiveda ar
ba paragina savo kaimynus ir 
draugus. Na, tai ir susidaro ke
lių šimtų dalyvių vakarėlis.

■ ■ >.' i• ■ j/i -j<■■ "> i

Šoko lietuviškai, latviškai
Pavyzdžiui, ir Šį kartą nepa

prastam upe visi' buvo. Nuola
tos skambant mųiikos balsams 
vis naujos įvairios tai latviškos, 
tai lietuviškos pilkutės, valcai 
ir žaidimo rateliai tikrai teikė 
džiaugsmo visiems svečiams. 
Šoko ir aguonėlės su vadove 
žagariete p-ia Dvelaitiene. Prie 
šokėjų prisidėjo kitos moterys 
žagarietės ir vyrai traukė liau
dies daineles. Atrodė kaip atgi
męs pavasaris, o ne mirštantis 
ruduo.

Rūpestingo komiteto, Arlaus
ko, Keturakio ir Nipriko buvo 
pristorota gerų, sveikų užkan
džių ir šviežios žuvies, kurią 
pagamino kruopšti žagariete p. 
•Keturakienė.

Turi ir gerų kaimynų
Gražiai atrodė žagarietės gė

lių ąuginimo ekspertės p-ios 
Balčiūnienės bukietai, kuriuos 
ji suskynė iš savo gausaus dar
želio puikiai išbujojusių jurgi-

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SEAKIS
ADVOKATAS ’

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

------------------------------ !------l--------- - ------------------  

WHITNEY TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALuipet ,6877.

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL ' VIOtory M7t

nų ir kitokių gėlių. Bufetas ir 
valgių stalas buvo jais papuoš-

Taigi, kaip matote, šis darbš
tus kliubas lošia svarbių rolę, 
nes jam simpatizuoja ne tik iš 
žagariečių padangės kilę įmo
nės, bet ir jų parapijonai kai
mynai. —ž—tis

Negailestingoji mirtis, kuri 
atėmė gyvybę mano mylimam 
vyrui Jonui Čepaičiui, sunkia4 
prislėgė mane, ir šioj liūdnoj 
valandoj kuone buvau nustoju
si spėkų. Bet pribuvę draugai 
padėjo man panešti tas pasku
tines liudnąs šermenų laidotu
vių dienas.

Nepajėgdama su tamstomis 
šiuo sykiu asmeniškai padėko
ti, tariu visiems viešai nuošir
dų padėkos žodį už suteiktą to
kią gausią paramą šioj mano 
liūdnoj valandoj.

“Naujienoms”
Tariu širdingą ačiū Chicagos 

Lietuvių Vyrų Chorui, Chica
gos Lietuvių Draugijai S. Pa
šalpos, dineraščiui, “Naujie
noms”, Sofijai Barčus, laidotu
vių direktoriui Liulevičiui už 
malonų ir nuoširdų patarnavi
mą, V. B. Ambrozui už turtin
gą kalbą.

Už Gėles
• Dėkoju visiems gėlių aukoto
jams ir visiems, kurie tik pri
sidėjo prie velionio skaitlingų 
laidotuvių. Taigi, dar sykį ta
riu visiems širdingą ačiū!

Antoinette Čepaitienė.

Jei Ne Iš Lošimo, Tai 
Iš Lošikų

CICERO. — Cicero Lietuvių 
Namo Bendrovė rengia šaunų 
vakarą su labai puikiu persta
tymu sekmadienį, _ lapkričio 

2 d., savoje svetainėje.
sulošta labai graži dvie-Bus

jų veiksmų komedija, kurią iš
pildys Cicero Moterų choristės. 
Tame 
Jame 
Šimui

veikale yra daug juokų, 
yra ir gražių dainelių, lo- 
pritaikytų.

Vyrų Nenori
Veikalui reikia ir vyrų, bet 

moterys, nenori vyrų įsileisti. 
Jos pačios apsirengs vyriškom 
drapanom ir atliks vyrų roles.

Taigi, kam tiktai laikas pa
vėlina, atsilankykite — turėsi
te skanaus juoko, kad ne iš lo
šimo, tai iš pačių lošėjų.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Įdomus Žinių Pro- 
gramas “Telenews” 
Teatre

Filmuotų žinių teatras “Te- 
lenews” prie State ir Randolph 
šią savaitę turi labai įdomų pro
gramą krutamu paveikslų, pa
rodančių mušius sovietų Rusi
joje, kituose karo frontuose ir 
Amerikos ginklavimo darbūs.

Dalis zprogramo yra pašvęsta 
filmui '‘‘The Battle of Ameri
ca”, kuris atvaizduoja Fight 
for Freedom, America First ir 
kitų panašių komitetų darbuo-

Įžanga 2’5c.
(Sp)

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
s Ištaiso.

Ofisas ‘ ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

> ’ RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sereclomis ir Nrdėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. . California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį; 

Tel. PROSPECT 6737
VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniai*!, tik susitarus.
Phone YARDS 7299

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro.
Subptoi nuo 1 iki 4 noniet. i
Trečiadieniais pagal sutartį. <

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DFVTISTAS

6924. S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 rvto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutarti

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

2400 WF.ST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. TTEMlnck 5524 
Rez. Tel HEMlock 1643 

Emnr<?err‘v: MIDv^nv 0001

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

VAL. - 1 iki 3 nopiet. 6 iki 8 inkaro 
2408 West 63rd St.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST. t

8

DR STRIKO! ZIS
Gvdytolas ir Chirurgas 
Ofi^s 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Offco vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėjo! r>a<*ai susitarimą.

Ofiso Tel.t VAPD5 47«7 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
Tš RUSUOS

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

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

Ofisas ir . Laboratorija
1031 W. iSth SU. ]Wn’-o-a’i St.

Valandos nuo 16—12 pietų Ir 
r no 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis. (

Tel. CANAL 3110 •
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ŲR. C 7 VRZFT ’TS
DENTTRTĄS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Str#»At 

Telefonas YARDS 22«6 
VaDn^o“ nuo 9 iki 8 vakaro 

Sertd^j pagal sutartį.

Dn. RRTTNrn J. 
frTTBRTCK’AS 

GYDYTOJ o rp r<»vn>VTitGAS 
vnrrOTE

2403 West 63rd St.
VALANDOS- 2-U noniet <r 7—9 
vakaro, .trečiadieniais Ir sekmadie-' 

niafs pagal susitarimą.
Telefonas 
Namų teL

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:3t) vai. 
vakfcro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valanda! diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Moii r i po Kjjhrj
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Rez. Telephone . KENwood 4309

HFMlock 7899 
REPubUo 4888UIIUHAJIJI |,ll ■ J MII! I UI iw^ll ■ MM
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JUK DIEVAS VIS VUALIS IR'VISAŽINAS 
SUPRANTA JIS IR LIETUVIŠKAI!

“Nepriklausomi” Organizuoja 
Naują Parapiją

Šeštadienį, spaliu 18 d. Mil
dos svetainėje įvyko Lietuvių 
Ka tai ik ų* Pasapijos, nepriklau
sančios Romai, smeigiamas susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
senas nepriklausomu katalikų 
veikėjas Juozas Nakrošius. Sa
vo trumpoje kalboje jisai pa
aiškino, kad buvęs kun. Masko
liūnas išvyko užimti vietą kitoj 
parapijoj, tad dabar Bridgepor- 
to Nepriklausomi lietuviai ka
talikai pasiliko be kunigo.

Todėl, sake p. Nakrošiiis, 
mums reikia būtinai naujo ku
nigo, naujo klebono, kuris pa
siimtų visą darbą vesti toliau. 
Nes, sakė p. Nakrošius, musų 
parapija, tankiai mainantis ku
nigams, daug nukentėjo ir'mo
raliai ir medžiaginiai. Todėl dąT 
bar mes turime beveik pradėti 
organizuotis iš naujo, telkti sa
vo jėgas į krūvą, kad galėtume 
.pasekmingiau darnuotis “palai
kymui krikščioniškos, broliškos 
vienybes” ir bendrai susirinkę 
garbinti Dievą savo lietuvių pri
gimtoje kalboje.

“Neužginčijama Logika”.
* ’ * * ’ ’ • į \ •įYpač, jis sakė, mes “turime 

_____________ -i_----------------

ugdyti ir palaikyti savo bažny
čioje bendrą giedojimą lietuviš
kų, giesmių” prieš ritišiaš ir po 
mišių. Net ir mišios laikomos 
lotynų kalboje, tačiaii giesmes 
gali ir privalo būt giedamos' lie
tuvių kalboje, “jiik Dievas, bū
damas visagąlis, jei jis supran
ta maldas lotynų kalboje, tai 
beabejonės jis lengvai supras 
musų maldas ir giesmes lietu
vių kalboje!”
“Nieko, o Nieko Nesuprantą”.

Ponas Nakrošius tęsė .toliau,
. ; t * ■ i i i •kad “dabartinės lietuvių romie

čių bažnyčios jau visai išvarė 
lietuvių kalbą iŠ savo bažny
čių”. Panaikino giesmę■ “Pul- 
kim ant kelių” prieš mišias, o 
laike mišių gieda lotyniškai, ku
rių susirinkę parapijonai nesu
pranta nei vieno žodžio, ir ne
žino ką ten tie choristai “var- 
valiuoja”. Taipgi po mišių pa
naikino giedojimą “šventas Die
ve0, o vieton to, “gieda lotyniš
kai visokius ‘Tantum ergo’ iv 
‘O Salutaris’, kurių susirinkę 
žmonės nieko, o nieko nesu
pranta.”

“Musų gi, bažnyčioje,” sakė 
p. Nakrošius, “visos giesmės 
bus giedamos lietuviškai”. Mu
sų lietuvių kalba yra “daug se
nesnė ir gražesnė ir už lotynų

ONA, KAZAKEVIČIENĖ, 
(po pirmu vyru Dirdienė, 

po tėvais Vitkaitė.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko 
me vyrą 
Adelę ir žentą 
chinską si 
marčią Irę;

o

ir italų kalbas”. Tad kam, sa
ko, mes turime melstis prie 
Dievo svetimoje kalboje, neži
nodami net, ką mes tam, Dievui 
sakome? Jei iries meldžiaųįes 
prie Dięvp, tai turime, melsjis 
savoj kalboj, kad “žinotume ką 
mes sakome Jani, ir ko nuo 
Dievo prašome!”

Šitaip pakalbėjus , pirm. Nak-
.... .* ;l‘. :.ior • <u b

rosiui, visas susirinkimas paly- 
i-- i ii • j ’ ■' n: ’iY.dėjo jo kalbą gausiu delnįą plo

jimu. Keletas kalbėjo jaiįi pri
tardami ir užvirdami jo kalbą.

Reikia Meiles’’.
• ,i’. ii»; m. • -rit’
Tada pirm, Nakročius prane

šė susirikusiems; kad.jišąi yra 
pakvietęs kjiik Jbpą^NV. Liula; 
kurį ir pristatė pakalnė! k

Kun. tiiitds įiakaikyb labai 
gražiai, patriotiniai ir jąusmm- 
gar 
norui, 
valo Dievą garbinti savo.llietu
vių gražioje kainoje”, 'tik rei
kia lietuviaiirš yienybės ir 
“krikščioniškos meiles, o viso
kios sunkenybės ,bus lengva 
pergalėti.” Sakė ( kūn. .Liūtas, 
“juk tik pagalvokite, ir kas va
karą pasiklausykite lietuviškų 
radio programų. Ką jus išgirsi
te tenai dainininkus dainuo
jant, ar lotyniškai, , graikiškai 
arba kita kokia kalba?” Visai 
ne. Visi lietuvių radio progra
mų leidėjai dainuoja vien tik 
lietuvių liaudies dainas. Ir žmo
nėms tas labai patinka, .ir tūks
tančiai tų lietuvių liaudies dai
nų klausosi, ne tik seniai, bet ii; 
musų jaunimas! 
piusų yažnyčiose 
būti 
savo 
savo 
boti,

jimu.

teia Jubiliejinį
MM

Gruodžio 26 d. pagerbs savo 
pirmininką l^arkj, narius

Žemaičių Kultūros Kliubas 
laike, savo (mėnesinį jsuširiiiki- 
mą spalių 15 d. HųUyyvooici sve
tainėj ę, x 24171 Wz 43rd Št. ,,

Šuširinkiinas bii^b skąiUin- 
gąs nariais. Tvarką i 
džiąi ir padaryta cli 
. <*t I* t -it i.’. v

.»i> ...

FURNISHED ROOMS-^VVANTED 
Reikia Gyvenimai ĮLynbarių

■ ŠVARUS , VYRAS NORI gauti 
kambarį, , apšildomą, .prie "mažos 
šeimos. Box 2561. 1739. S. Halsted 
Street.

HELP VVANTED^FEMALE 
Darbininkių Reikia

dideliame nuliudi- 
Jųozapą, dukterį 

“ ' Alfred Vil
ūnų Juozapą,, ir 
ne ir anūkę Kon

stanciją, seserį Rose Levic- 
kienę-Mikašauskienę ir švo- 
gerį Juozapą, du pusbrolius: 
Joną Kvederą ir jo šeimy
ną, o Waukegane Japies Kve
derą ir jo šeimyną, švogerio 
dukterį Oną Kunevičienę ir 
jos šeimyną ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. Ridi
ko kopi, 3354 So. Halsted St. 
i Laidotuvės įvyks spalio 23 

d., 8:30 vai. ryto iš kop. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kibioje 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. Nuliūdę liekame:

• Vyras, Duktė, Sūnūs ir 
Giminės. , f ,.,.

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

JONĄS DOMIKAITIS 
Gyveno 1013 W. 123 St.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalio 20 d. 6:30 v. va
karo, 1941 m., sulaukęs .senat
vės, gimęs Liet.,. Batakių ..na- 
rap., Tauragėj apskr., Svies- 
čių kaime. Amerikoj išgyve
no 29 metus. '

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą fnoterį Orią; po tė
vais . Vingikę, 2 dukteris,Mor
tą Sireikienę, Marijoną Hay- 
es, žentą Danielt 3 sūnūs: 
Kazimierą, marči/ą Rozaliją, 
Vincentą, marčią Bronislavą 
ir Stanislovą, marčią Thelmą 
ir jų šeimynas, sesers vaiką 
Stanislovą Požingis,. ir daug 
kitų .giminių, draugų ir pa
žįstamų. , ,

Kūnas pašarvotas 608 W, 
120 St. Laidotuvės įvyks seš- > 
tadienį, spalio 25 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Šv, Petro, ir 
Povilo" pąrap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono DomikaiČio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat- nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį, . patarnaV 
vimą ir atsisveikinimą, ,

Nubudę liekame:» ..Moteris, 
Dukterys,. Suijai,. .Žentas, 
Marčios ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Ėudei- 
kisr. Tel.. YARDS 1741. .

■ 9 a Gėlės Mylintiems)
11 jj Vestuvėms, Ban-fr 

I I II II ■ * kietams, Laidotu-C 
'VII V Mvėms, P a p uošĮ-f

' „ mams.s
GĖLININKAS :

E 4180 Archer Avenue.^
Itaope ĘĄFAYETTE 5800 hPhop^ŲAFAXIOTE 5800

PETRAUSKAS
So. Lowe. Avė 

su šiuo pasau-

LOVEIKIS Siunčiam Gėles h 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

x ' Dalis.
KVIETKININltAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
: ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 1308

Vėlyvi Modeliai 
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
1941 
1941 
1941 
1941 
1940

NASH sedan ....
PLYMOUTII sedan 
DODGE sedan .... 
DE SOTO sedan .... 
DE SOTO Club

coupe ..................... .
WILLYS sedan .... 
PLYMOUTH sedan 
CHEVROLET sd. 
BUICK sedan ....

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey

$965.00
$765.00
$945.00
$985.00

1940
1940
1940
1939

$745.00
$465.00
$585.00

635.00 
$565.00

VIKTORAS 
Gyveno 3409

Persiskyrė
• liu ' spalio 21 d., 10:00 vąl. 
ryto, 1941 m., sulaukęs ■ pu- 
sąs amž„. gimęs.. Liet., ^Gir
kalnių parap. Amerikoj išgy
veno 32 metus. -........

Paliko dideliame nubudime 
moterį Aleksandrą, po .tė
vais Kavalauskaitę, 2 dukte
ris: Sylvia ir, Dolores,. 2 ..po
dukras, Marcella Shąūlis, 
žentą Feliksą ir Marijoną 
Klauba, .. žentą Joną, posūnį 
Julių, brolį Pranciškų ir bro
lienę Elžbietą Petrauskus, 2 
seseris: Marijoną Pagonis ir 
Julijbną Paniškls, švogerius 
ir jų šeimynas ir kitus gimi
nes, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4005 , S. .Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., spalio 24 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi. į Šv. Dovido pa
rap. bažnyčią, 3?nd ir Eme- 
rald Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šy. Kazimiero ka!- 
pines. • , , .

Visi a. a. Viktoro Petraus
ko giminės, .draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie- . 
čiami .dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį. pą- 
tarnaVimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Dukterys, Giminės ir 
Draugai. ,

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

•—------------------ ------

REAL ESTATE FOR riAtfc 
Namai-žemėPardavimui _

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

REAL ESTATE — 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.

.5 KAMBARIŲ, KUONE nauja 
medinė rezidencija — side drive, 
blokų ir konkryto pamatas, tekan
tis vanduo ir elektra, yra ant tri
jų didelių lotų kylančioje Oak 
Lawn sekcijoje. Ideali vieta šei
mai, kuri nori pasitraukti nuo mie
sto triukšmo. Įkainuota tik $4795. 

SHULMISTRAS REALTY CO.
4016 So. Archer Avė.

Tel. LAFayette 6300.
Kur lietuviai .perka sau apdraudą.

ItĖJikAtlNGA MOTERIS BEN
DRAM namų darbui, prie mažps 
lietuvių šeimynos, šaukite po 7:30 
vakare NORmal 1685._____

STEAM TAfiLE MERGINOS. 
Patyrusios kafeterijoj dirbti. 734 
West Maūison, 2-ras aukštas.

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

Nauja Gentkartė - 
Įpėdiniai Tęsia 
Phttitakiihų Darbą

' • s.. 1 , . ■ ! ■ n———T.

i <ejo skląn- 
aug ^svarbių

lĮuthi
įteponas Narkis 

r juose pažyKięjpį 
ęių j^ulturps t Kliubas 

auga, dabar , turi 
F)00 ndrių. ir a$ie $3^6 užeie.

x Koncertas lapkr. 23 
. iš komisijb^ raportų paaiškė
jo, kad klįubo trijų metų gy
vavimo jubiliejinis koncertas, 
kurią įvyks lapkričio 23 d., jau 
yra beveik 4atutiiiai prirengtas. 
Koncertas bus turtingas pro
gramų ir įvyks Hollyvvopd Įnn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Bankietas
Kadangi jdu piriniaus buvo 

nutarta .surengti narių pagerbi
mo bankietas, tai Juozas Gru
šas davė įnešimą jam nustaty
ti gruodžio 26 d., nes tą dieną 
pripuola Stepono Narkio, kliu- 
bo pirmininko, vardadienis ir 
gimtadienis. įnešimas buvo 
vienbalsiai priimtas ir tas 
vykdoma. Kokioj svetainėj 
bankietas įvyks, šiuo laiku 
negalima pasakyti.

Po susirinkimo
W 1 - ' ■ " ■ • • • • .

Po susirinkimui Juozas Gru
šas ir jo orkestras gražiai gro
jo šokiams, u

Kliubas pavaišino narius alu
čiu. Buvo ir 'tvirtesnių gėrimų, 
kas norėjo.’ 0

.... >  ,' ' ■■■ I l ■' u ■ i >.

Ir taip nariai, išsiskirstė ge
riausioje nuotaikoje, linkėdami 
kliubui ilgo gyvavimo.

Kliubo korespondentas.

Pi] 
ya

Tad, kodėĮ 
žmonės turi 

kaip nebyliai, negalėti nei 
burnos atverti; “negalėti 
kalboje per giesmę prakal- 
į tą Dievą, apie kurį ror

miški kunigai nupasakoja, kad 
Jį reikia mylėti ir garbinti? 
Tad kaip musų žmonės gali ,tą 
Dievą mylėti ir garbinti, jei jie 
nežino net kas Jam yra sako
ma^ Nesupranta nei maldų nei 
giesmių giedamų touDieyo gar
bei.” . ■ Vz..> „..c y. .< .

Naujas Klebonas.
Ponas pirm. Nakrošius reko

mendavo, kad susirinkusieji ap
rinktų kun. Liūtą už savo kle
boną. Patarimas buvo vienbal
siai priimtas ,ir kini. Liūtas bu
vo išrinktas klebonu ir organi
zatorium lietuvių katalikų pa
rapijos neriklausbmos Romai 
arba Romos popiežiui. Vardas 
parapijai bus duotas vėliau.
, Prie jau esamo lietuvių kata
likų bažnyčios komiteto pri
rinkti buvo sekanti asmenys} 
p, A. Raslavičienė, p. M. Stan
kevičienė ir p. J. JPiilty.

Pirm. Nakrošius padėkojo 
lietuvių laikraščiams “Naujie
noms” ir “Keleiviui”, kurie tal
pina raštus, apginančius lietu
vių • katalikų nepriklausančių 
Romai veikimą. .Tas, sakę p. 
Nakrošius, mums daug pagelbės 
susiorganizuoti, , įsteigti sąvb, 
parapiją ir žengti pirmyn. Tas

kyli tėvynės meilę ir meilę sa
vo kalbos.

“Juk Prasidėjo su 12”.
Susirinkimas nors buvo nedi

delis, bet labai entuziastiškas. 
Žmonių dalyvavo apie 50., Tiesa 
tai nedaug. Bet Kristus , turėjo 
tik 12 savo ištikimų mokinių, 
o žiūrėkite, kiek milijonų krikš
čionių yra šiandien?. Tad, gali
ma drąsiai sakyti, jei tik bus 
noras ir pasiryžimas, tąi bus 
galima atsiekti užsibrėžtą tiks
lą. Ten buvęs.

bus 
tas 
dar

UŽIMTAS.
\ , ■

—Aš norėčiau apžiūrėti 
šunį, kurį žadat parduoti, 
aš nesutriikdysiu?

—Taip... jis dabar ėda!

APYBLAIVIS SVEČIAS

tą
Ar

pabariiniaL “BirutieČiai” Su 
Buvusiais Nariais -U Rėmė

jais, Draiigais
Purei to šeštadienio vakare, 

Šąridaros svetainėj įvyko labai 
įdomi ir maloni Birutes re 
rijėjų sueiga. Mat( 
“Bįrute”, kuri susideda jau iš- 
imtinai is čia-gimusio. jaunimo, 
sumanė pavaišinti, ir kartu pa-
\i > vi ei v; t . |; m • i • i d 

sitarti, su savo nariais rėmėjais . > « I , j ■ '

apie tolesnę darbuotę.

ką per daug išgėrei, mielas 
bičiuli, bet tai nieko neken
kia; jauskis kaip namie!

—Ar aš nė namie?

LUkTiERfeK,

Brolau!

re-
.dabartinė

MOTERYS VIRŠ 30.
Jūsų liuesas laikas mums yra ver

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

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuotį.

Advance Iron and Metai Co., 
1144 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA JAUNA MOTE
RIŠKĖ ofiso darbui. Kreipkitės 
rytmetį prieš 10:00 A. M. 3522 W. 
63rd St.

Atrodė Kaip Prelekcija
Taigi, susirinko suvirs pen

kiasdešimts narių — visi, žino
ma, eks.-pirmininkai, sekreto
riai, iždininkai, keletas buvu
sių vedėjų bei eilinių narių.- 
Kuomet dabartinė pirm, p-lė 
M. Bernotaitė pakvietė juos kal
bėti, tai atrodė, kad žmogus 
klausai prelekcijos, nes buvo to
kių, kurie prisiminę įvykius iš 
savo darbuotės per 3Q metų lai
ko. Vienu žodžju,. buvo labai 
įdomu prisiminti įvairius atsi
tikimus, bėdas bei malonumus, 
kas dažnai atsitinka dirbant 
dailės srityje.

Inž. J. Byanskas, dabartinis 
vedėjas, kuri$ pradeda 11 me
tus su “Birute” ir kurio re
kordą nei vienas buvusių vedė
jų nesulygino, ‘pasakę tarp kit- 

at-
su-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkųį Reikia

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

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

Assemblers ..........................
Spot welders ............. ........
Auto-mekanikąi padėjėjai
Gaso stočių tarnautojai, su

mažu patyrimu ............ i'....... $25.
AVAILABLE EMPLOYMENT 

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

27 AKRAI PIETŲ VAKARŲ 
Michigane. Derlinga žemė 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.

^KALINGAS staliorius ir vy- 
rėslams klijuoti.

2267 Clybourn

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

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

AKRAI,, 1 MYLIA Logan- 
State Road 24. Labai gera

,155 
sport, 
farma. Galėtų būti vartojama kaip 
.pieno 
tekantis vanduo, labai geri trobe
siai. P. O. Box 164, Logansport, 
Indiana.

farma. Blue grass, alfalfa,

ko ką “Birutė” mano veikti 
eityje, ir dėkojo už visus 
teiktus patarimus.

SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

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

Biru-

Reikalingas (apsukrus 
vyras indams plauti. Atsišaukite 
greitai. JULIAS RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė.

Sekė Vaišės
Po visų kalbų sekė vaišės. 

Viskas buvo prirengta 
tės” malonių mergaičių; ir, iš
tiesų, mes valgėm, gėrėm ir gč- 
rėjpmes ^savo įpėdiniais “Bįru- 
tėš” cliorc?1' kurie tęsia M. Pe
trausko/ cliicągieciam paliktą 
pažibą musų dainos.

Taip besikalbant ir nepaju- 
tom, kad antra valanda ryto 
atėjo ir privertė mus skirtis ir 
palikti viens kitą. Tečįau, ta
rę nuoširdų ač/u Biriitiečiams 
už malonias vaišes, grįžom na
mo pasižadėdami jiems pagelbė
ti kaip ir visuomet. ..

— Rėmėjas.

Šįvakar “Degtinda 
rio” Repeticija

' į ■ ; i i? ■ -.U ’■ A i J . ..•'Chicagos Lietuvių .Vyru Choro
nariams žinotina

Labai svarbi, lošimo 
lių pamoka įvyks šįandien Nef- 
Ifo svetj, 2435 S. Leavilt Št., 
kaip 7:30 vai. vakare. - 

| ‘, -F ., .‘i » . ’ U . • *Bus mokinama “Degtinda
rio” pirmas aktas. Taipgi visas 
choras ir pirmo akto solistai 
visi bukite laiku. Laikas beliko 
iki perstatymo labai trumpas, 
taigi visi vyrai sukruskim, 
vus menkos vertės reikalus 
dėkim į šalį. —A. V.

ir

Sa- 
pa-

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

3259 So. Union Avenue.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

10501 So. Michigan Avė.

LIKERIŲ KRAUTUVĖ su baru. 
Nauji fikčeriai, elektrikinė ’ refri- 
geracija, geras biznis. Turi būti 
parduota pirm lapkričio 1-mos. 
3605 N. Ashland.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
įrengta 22 metai, su 2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. Štaras, ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosernė ir namas vertas $13,500 
dabar tiktai už $11,500, arba kas 
ką turite mainyti. “ >

, - Z. S. MICKEVICE, 
2506 W. 59th St. REP. 7731.

NE Iš PRIEŽASTIES neėjimo 
binio, biznis eina gerai, bet kita 
priežastis verčia parduoti ar mai
nyti taverną su mūriniu jiiamu, 
prie fabrikų. Kreipkitės .greitai.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St. PROspect 6025.
Rytais arba vakarais.

įkaityto* 
■’Mf&ni

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
Smulkiųjų skelbimų:

/ ; ' .,
4 >'

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, neš 
kiekvieną dieną ten rąsite 
visokių • prpgų ką nors par
duoti, ar p i g i a i nupirkti. 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus , ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

“Našlių KiiUbo” 
Šokiai.

■ <' •• '• -iŠį šeštądienį Šemelo 
15C0 S. 49th avenue, Ciceroj, 
Našlių kliubas rengia savo ru
deninius šokius — pu dovano
mis. Kviečia atsilankyti visus, 
Į<as tik turi “miklias kojas”. 
Įžanga 20c, prie, durų 25Č.

Sekr. J. Jūd.

salėje.

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

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos Aliejus____

SPALIO SPĘCIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

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

6^c gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

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

kostumeriui.

geriausias,

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
.Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

ATS AR A ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 
Good Housekeeping Shops 

DIDŽIAUSIAS
‘ SANDĖLIO TUŠTINIMO 

išpardavimas 
RAKANDAI ir PRIETAISAI

Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, „demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reįkmenos. Visos .prekės . surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog................ ?............. ............
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kauraj—Visokio dydžioir raštų 
įvairus springsai, lovosV matra- 
sai, nauji ...................................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcązar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros ......... ,.............. ....
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., Va mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ,.....................................
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul. .... 
Naujas Westinghpuse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated .......  .............
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Ffigidąire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec.................... ,......x....................

Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ..—......... .
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec........................ ;....
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co., CANal 3668.

1232 S. HALSTED
Atdara Antrad. Ketvirt., šeštad.
, iki 10. Sekm. iki 5.

turi 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas .........................
miegruimio setai, riešuto

39
14
19
22
14

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34
59
34
39
44
59
74
19
29

FINANCF. AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MV MORGICIŲ

Mėnesiniais atmokėjimais
MUTUAL federal

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of. CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,100,000.

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

PARSIDUODA PIGIAI /geras 
General Electric .refrigeratorius 6 
kubinių . pėdų. - 3444 So. Lituanicd 
Avė., antros lubos.

wholesale. TuKniture
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus .sutaupysite nuo 40 
ikj 60%. Mes pristatome bilę kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naciohaliai 
žinomi daiktai, randasi pas mūs.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė. 

Chicago, III Tel. REPublic 6051
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Konferencija Ma
žiems Pramoninin
kams Pagelbėti

Prasideda šiandien Steveni 
viešbutyje

Advokatų Draugija 
Indorsuoja 21-ną 
Teisėją Rinkimams

Daugiausiai balsų gavo 
J. C. Lewe

šiandien Stevens viešbutyje 
prasideda trijų dienų konferen
cija, taip vadinama “klinika”, 
kurioje valdžios ginklų admi 
nistracijos atstovai bandys “pa
gydyti ’ smulkiųjų pramonių 
“ligas”.

Tos “ligos” susidarė valdžiai 
suvaržius įvairių žaliavų varto
jimą civiliams reikalams. Ma
žosios dirbtuvės dėl to turi už
sidaryti, nes neturėdamos kap - 
talo negali karo kontraktų 
įkąsti ir negali dirbtuves per
taisyti ginklams gami iii.

Kontraktus skaldys
*K:iniko>” tikslas yra tuos 

pi amoni inkus gelbėti* nuo 
bankroto. Valdžia mėgins stam
bius kariškus kontraktus išda 
linti į subkontraktus ir smul
kioms dirbtuvėms pavesti ga
mybą dalių, reikalingų karo 
pabūklams pastatyti, taipgi pa
gelbės joms į igyti naujas ma
šinas.

Dalyvaus apie 5,000 pramo
nininkų iš Il’inois ir artimų 
valstijų.

Permainos Swif to 
Bendrovėje

Swifto bendrovė pakėlė i vice
prezidentus keturis ilgamečius 
tarnautojus:

Porter M. Jarvis — bus asis
tentas prezidentui

Eugene A. Moss — pašalinių 
produktų skyriaus 'viršininkas 

Dr. Roy C. Nevvton — che
mijos dept. viršininkas ir

Charles T. Prindiville — soy • 
bean skyriaus viršininkas.

Įspūdingas Graikų 
Okupacijos 
Paminėjimas

Filmai, Kalbos, Muzika
Šį sekmadienį, Ashland Au

ditorijoje, Van Buren ir Ash
land, įvyksta įspūdingas masi
nis mitingas Graikijos okupa
cijai ir Graikijos-Italijos karo 
sukakčiai paminėti.

Kalbės Betty Wason, CBS ra- 
dio korespondentė Europoje, 
kuri buvo Graikijoje kai Vo
kiečiai tą šalį užėmė. Taipgi 
kalbės garsus laikraštininkas 
Herbert Agar, ir Stoyan Pribi- 
chevich, jugoslavų rašytojas.

Įžanga Nemokama
Publikai bus rodomi filmai 

“Greece Fights Back”, kuris 
parodo kaip graikai nacius ko
voja. Bus įspūdingas muzikalis 
programas. Įžanga nemokama.

Mitingą rengia graikai ben
drai su Fight for Freedom ko
mitetu.

Gelžkeliečių Unijos 
Atmetė Arbitraciją
Dabar Roosevelto “Galvosūkis”

Chicagos advokatų draugija 
(Bar Association) atliko šiau
dinius balsavimus indorsaviinui 
teisėjų Cook apskričio teis
mams, kurių rinkimai įvyksta 
lapkričio 4 d.

Daugiausiai balsų gavo John 
C. Lewe, dabartinis apskričio 
teisėjas ir lietuviams artimas 
žmogus. Jisai gavo 1,036 bal
sus.

I

Apskričio teismui advokatai 
indorsavo ir 20 kitų tei ėjų. 
Žemiau seka jų sąrašas: (“D” 

j— reiškia demokratų ‘kc-alki 
nio tikieto” kandidatus, o “R’ 
— republikonų.

1. John C. Lewe, D 1,936
2. John F. Haas, D 1 837
3. John J. Lupę, D .... 1,887
4. Edgar A. Jonas, R 1,83
5. UI. S. Schwartz D 1,694
6. J. P. McGoorty, D 1,693
7. J. M. O’Connor, D. 1,657

C. F. McKinley, R 1,616
9. W. H. McSurely D. 1,611

10. R. C. O’Connell, D 1,593
11. W. E. Helander, R 1,471
12. J. A. Graber, D .... 1,415
13. James F. Fardy, D 1,300
14. P. H. Schwaba, D. 1,210
15. Harold J. Clark R. 1,150
16. M. L. McKin’ey, D 1,126
17. Harold G. Ward, D. 1,101
18. D. J. Slater, R .... 1,076
19. H. G. Hershenson, R 1,045
20. R. F. De-ort, D. .... 928
21. W. J. Lindsay, D...... 928

Balsai už kitus teisėjus
22. Eugene P. Kealy, R 927
23. Allen Healy, R ....... 830
24. Ronald N. Brown, R 775
25. Aąuilla C. Lewis, R 759
26. Edward J. Hess, R 74J
27. Oscar Hebei, D ....... 703
28. Philip R. Davis, R .... 664
29. Fr. W. Heineman, R 642
30. Roy E. Olin, R ....... 609
31. Gustav E. Beerly, R ,562
32. Ferris E. Hurd, R .... 500
33. E. I.Frankhauser, D 491
34. Walter T. Stanton, D 441
35. Ch. A. Wi’liams, D. 427
36. Elmer M. Walsh, R 414

• 37. F. B. Allegretti, D .... 399
38. Deniais J. O’Toole, R. 361

Į miesto teismą
Į municipalio teismo vyriau

sius teisėjus advokatai indorsa
vo demokratą Edward S. 
Scheffler — 1,414 balsais prieš 
678 už Lionei Thorsness, re- 
publikoną.

Gelžkelių
Kryžkelės Labai 
Pavojingos

žuvo 1,152 žmonės
Per pirmus aštuonis mėne

sius šiais metais įvairiose ne
laimėse, kurios įvyko prie vieš
kelių ir gelžkelių bėgių kryžke
lių, žuvo 1,152 žmonės. Daugiau
siai žuvo automobiliais važiavu
sių.

Nelaimės įvyko dėl vairuoto
jų neatsargumo, kryžkelių ne
apsaugojimo signalais ir blogo 
matomumo prie kai kurių kryž
kelių.

Arlhur H.' Starnes, chicagietis parau’ulininkas, aprengiamas specialiu kos
tiumu (khirėj), kurį jis dėvės šokime iš lėktuvo 35,000 pėdų aukštumoj. De
šinėj, Slarnęs tarpdury lėktuvo, iš ku "o jis šoks. Starnes šoks moksliškais 
sumetimais, ištyrimui sąlygų, kurių ži lojimas svarbus kariškam skraidymui.

Rietavas Visai 
Sugriautas t

žuvo tūkstančiai rusų

Iš Lietuvos vienam amerikie
čiui atėjo laiškas, kuriame ra
šo, kad Fietavo miestelis yra 
visai sugriautas. Paliko lik 
bažnyčia.

Po visą Lietuvą, toliau sako, 
yra išmėtyti rusų kareivių ka
pai. Kur krito, ten buvo užkas
ti. Jų žuvo tūkstančiai. Nema-1 
žai žuvo ir vokiečių.

Filmų Bendrovės 
Mokėjo Pinjgus 
Chi. Gengsteriams
. ' Teisia du AFL unijistus

New Yorke dabar yra svars
toma byla prieš William Bioff 
ir G. E. Brovvne, AFL teatrų ir 
filmų darbininkų unijos virši
ninkus, kurie yra kaltinami iš
gavimu apie $550,000 iš Hol y- 
vvoodo filmų bendrovių grąsi- 
nimais, kad “Skelbs streikus ir 
boikotus”.

Bioff liudijo, kad nei jis, nei 
Browne negavo tų pinigų. 
Jiems paliko tik maža dalis. 
Beveik visus pasiėmė “Chica
gos gengsteriaP’. Jų neįvardijo.

“Pilietinės Laisvės 
Dabartiniam Krizyj”

Spalių 28 d., — “Pilietinių 
Laisvių Dieną” — Chicagoje 
kalbės prezidento Roosevelto 
žmona, Mrs. Franklin D. Roo-; 
sevelt. Kalbai temą pasirinkoj 
“Pilietinės laisvės dabartinio 
krizio metu”.

Ji kalbės Orchestra Hali sa
lėje, kur Chicago Civil Liber- 
ties komitetas rengia iškilmes 
atšvęsti Laisvės Stovylos, New 
Yorke, atidengimo 55-tas sukak
tuves.

Rytoj Šoks Iš 
Lėktuvo 35,000
Pėdų Ankštumoj

Drąsus Aviacijos žygis
Rytoj po pietų, jei oras bus 

geras, iš Rubinkam airporttb, 
159th ir Kedzie, pakils specia- 
Us^ėktuvas su parašiutininku 
Arthur Starnes. Stratosferoje 
— 35,000 pėdų aukštumoje, ji
sai šoks iš lėktuvo ir bandys 
nusileisti parašiutu. Jis turi 
specialius rublis, kurie yra ap
rūpinti deguoniu, mikrofonu ir 
radio aparatu, taipgi fotogra
fine kamera. Savo pavojingoj 
kelionėj per ercįy.ę jisai galės 
susižinoti radio ^pagalba. su že
me. >i,

Starnes turėjo šį savo pavo
jingą žygį atlikti vakar, bet ve
jas buvo persm’arkus.

Moterys Vėl Skelbia 
Kova Žiurkėms

r

“Prasideda” Spalių 24-tą
Chicagos moterų kliubas 

(Woman’s City Club)* šįmet ir 
vėl skelbia kovą Chicagos žiur
kėms, panašiai kaip ir pernai 
rudenį.

Kliubui prašant miesto v ma 
j oras išleido prokliamaciją, ku
rioje paskiria savaitę nuo spa
lių 24-tos “Žiurkių Naikinimo 
Savaitę” ir prašo namų savinin
kus, taipgi šeimininkes pagel
bėti miesto viešųjų darbų de
partamentui miestą nuo tų gy 
vūnų apvalyti.

Milionus Išnaikino
Pereitais meMs WPA dar

bininkai žiurkių išnaikino nji- 
libnus, bet jų įr vėl yra daug 
privisę. <

Moterų Kliubas varys plačią 
propagandą nurpdydamas kaip 
namus užlaikytu, ir kaip sanita- 
riai naikinti' išmatas, kad žiur
kes neturėtų galimybės veištis.

Roosevelta " i • 4*
Izoliacinis sentimentas si'pnėja

Kalbėdamas LaGrange biz
nierių sąjungai, senatorius 
Scott Lucas pareiškė, kad ir 
vidurvakarinės valstijos dabar 
aiškiai stovi už prezidento 
Roosevelto užsienio politiką ir 
už pagalbą visiems Hitlerio 
priešams.

Vidurvakarinės valstijos per 
ilgą laiką buvo izoliacinio sen
timento centras, bet vokie
čiams paskandinus kelis Ame
rikos laivus ir užpuolus kitus, 
tas sentimentas žymiai susilp
nėjo, 4 . i.

Jehovos Sekta 
Pralaimėjo 
Aukse. Teisme

“Kelia Neramumus”
Po atkartotinų areštų Illinois 

valstijoje, Jehovos liudininkų 
sektos nariai kreipėsi į Aukš- 
čiausį J.V. teismą, prašydami 
juos apgihti.

Jie buvo areštuojami valsti
joje už nesaliutavimą Amerikos 
vėliavos, už “neramumų kėli- 

imą” ir platinimą literatūros, 
kurioje atakavo kitas tikybas.

Aukščiausias teismas atmetė 
sektos reikalavimą išduoti drau 
dimą prieš policiją Illinois val
stijoje. Teismas nusprendė, kad 
yra nelegalu platinti literatūrą, 
“kuri niekina kitas tikybas ir 
keršina žmones”.

Mirė Važiuodama 
Autobusu 

f

Važiuodama autobusu prie 
Central ir Bertlau avenue, 
staigiai mirė 69 metų chica- 
gietė Lawrence Witkowski, 
5338 Cornelia avenue. Jisai ga
vo širdies ataką.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Pereitos savaites pabaigoje 
karinei prievolei atlikti į armi
ją išėjo:

Veto J. Radis, 44 East 108lh 
street • ' ■

Frank Michael Talalas, 10612 
S. Edbrooke avenue

Bruno B. šaučunas, 229 W. 
103rd place

Edmund B. Kuncevičius, 50 
East lOOth Place
Louis J. Madvar, 10606 South 
Wabash avenue.

Po 186 Vyrus 
Kasdien Per 
Lapkritį
Apskričio raštinė naujoj vietoj

Vidurvakariai už

Illinois drafto viršininkai va
kar paskelbė naujas kvota* 
lapkričio mėnesiui, iš kurių pa
sirodo, kad armija Cook ap
skrityje paims po 186 vyrus 
kiekvieną dieną.

Apskričio drafto raštinės va
kar buvo perkeltos į naują vie
tą, ad. 10 VV. Monroe.street.

Žuvo Šėtros 
Sprogime

Apskričio ligoninėje mirė 55 
metų southsidietis Jurgis Ve- 
drinaitis.

Pereitą sekmadienį jisai bu 
vo skaudžiai sužeistas sprogi
me, kuris įvyko jo senų daik
tų šėtroje ties 119th ir Doty 
avenue.

88,819 Naujų
Vagonų

Pullman, Standard Car, ir vi
sos, kitos vagonų dirbtuvės Chi
cagos distrikte dirbs gerai per 
ilgą laiką, nes jos turi užsaky 
mų pastatyti 88,819 naujų pre
kinių vagonų geležinkeliams.

Keleivinių vagonų dabar ma
žai testato.

Priskyrė Prie 
Priešlėktuvines 
Artilerijos

Jau Puskarininkas
Armijos naujokas iš Chica

gos, William Katilius, 1305 N. 
Lockwood avenue, neseniai bu
vo pakeltas į puskarininkus, o 
pereitą savaitę priskyrė jį prie 
priešlėktuvinės ‘ artilerijos.

Jisai tarnauja Camp Davis 
stovykloje, South Carolinoje.

800 Ambuliansu 
Hitlerio Priešams

Nuo karo pradžios iki šio 
mėnesio įvairios Amerikos or
ganizacijos pasiuntė apie 800 
ambulansų, aprūpintų visais vė
liausiais medicinos ir chirurgi
jos reikmenimis, j šalis, ku
rios kariauja su Vokietija.

Ambulansai naudojami karo 
I frontuose.

VAKAR CHICAGOJI
•

• Neatsilikdama nuo progre
so, ir Cook apskričio policija 
vakar įsigijo modernizuotą “pa- 
trolką”, kuri yra aprūpinta at
skirais “departamentais” vy
rams ir moterims kaliniams.

O Miesto teismas* nubaudė 
metams probacijos 23 metų 
krautuvininkę Frances Kudelka 
už pirkimą vogtų daiktų nuo 
būrelio plėšikaujančių berniukų 
Northsidėje. Ji užlaiko maisto 
krautuvę ad. 2958 North Hoyne 
avenue.

• Atėjęs gėlių pasipirkti į 
krautuvę ad. 5949 N. avenue, 
širdies liga staigiai mirė 75 me
tų George C. Cobbles, svečias 
iš Topeka, Kansas.

Į '

• Stateville kalėjime pasiko
rė 29 metų Michael Kuhn, bu
vęs kumštininkas. Pernai jisai 
buvo nuteistas 10 metų kalėji
mo už vogimą.

• 18 melų moksleivis, Ches- 
ter Woz, 1618 Augusta bulva
ras, prisipažino, kad pereitą mė
nesį jisai keturiais atvejais 
bandė padegti Wells high school 
mokyklą.

q Prie LaCrosse ir Maple 
gatvių automobilis užmušė dvi
račiu važiavusį 13 metų berniu
ką Kenneth Olsen, 216 N. La- 
mon avenue.

• Iš ežero prie Winona gat
vės buvo ištrauktas lavonas 
Mrs. Bobert E. Maypole, 2046 
Archer avenue- Ji buvo gimi
naitė valstijos senatoriaus 
George M. Maypole.

• Policija ieško vienos mai
sto krautuvės tarnautojo, 23 
metų George Ham, kuris pasių
stas į banką su $510 bankan 
nenuvyko ir kur tai dingo su 
pinigais. Gyvena ad. 1237 Wil- 
son avenue.

q American ligoninėje 850 
Irving Park Road, įvyko eterio 
sprogimas, kuris sužeidė slau
gę ir dvi laboratorijos darbi
ninkes. Visos sužeistos nesun
kiai, k

q Iškritusi iš supamos kė
dės, kurioje snaudė, mirtinai 
susižeidė 75 metų senelė Mrs. 
Alice Barrovvs, 306 East 59th 
street.

• Ties 8812 South Bishop 
street, jauni piktadariai užklu
po inž. Thomas Whalon vežan
tį automobilį į garažą. Jie pri
vertė jį vežioti juos po miestą, 
po to jį išmetė laukan, ir davė 
10 centų parvažiuoti namo. O 
patys nuvažiavo su automobi
liu plėšimus daryti.

• Sekmadienį prie Ashland 
ir Division automobilis sužeidė 
nežinomą apie 60 metų mote
riškę. Ji guli apskričio ligoninė
je. Neatsimena nei pavardės nei 
adreso. /

Garsinkitės “N-nose”
Visos gelžkeliečių unijos (bro

lijos) vakar atmetė prezidento 
Roosevelto specialės komisijos 
pasiūlymą arbitracija išrišti 
ginčą su gelžkeliais dėl algų. 
Jos yra nubalsavę streikuoti, 
bet pirm negu sustreikuos, dar 
turi duoti progą pačiam prezi
dentui surasti išeitį ginčą lik
viduoti.

Gelžkeliai Sutiko
Gelžkelių atstovai arbitraci

ją buvo priėmę. .
Brolijos reikalauja darbinin

kams pakelti algas nuo 20 iki 
30%, o gelžkeliai siūlo tik apie 
3-5%%.
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