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Praeitą naktį naciai sušaudė 50 įkaitų, 
Šiandien Bordeax mieste areštavo dar 50

VICHY, Prancūzija, spalių 
22 d. — Praeitą naktį Bordeaux 
mieste tapo nušautas vokiečių 
kariuomenės majoras. Pasikė
sinimas įvyko pačiame miesto 
centre ir visi pasikėsintojai su
gebėjo pasislėpti nuo policijos.

Liudininkai tvirtina, kad vi
si nacių karininką šovusieji as
menys buvo 18-20 metų jaunuo
liai. šis pasikėsinimas buvo pa
darytas kelioms valandoms po 
nacių generolo Stuelpnagel pa
skelbimo apie nutarimą sušau
dyti 50 prancūzų įkaitų už ge
nerolo Holtz nužudymą Nantes

Darlanas per ra- 
kalbą į prancūzus 

terorą prieš 
tvirtina,

Admirolas 
diją pasakė 
ir patarė baigti 
vokiečius. Darlanas
kad nauja teroro banga yra in
spiruojama iš užsienio ir juo 
norima pakenkti gerėjantiems 
vokiečių fr prancūzų santy
kiams.

Darlanas patapė prancūzams 
pagauti pasikėsifftcrįus ir ati
duoti policijai. Jis tvirtina, kad 
prancūzams ; svarbu galimai 
greičiau pasiekti taikos ir pa
našus veiksmai yra labai kenks
mingi.

Maršalas Petain'taip pat kal
bėjo per radiją. Jis paskelbė 
prancūzams, jog šį rytą vo
kiečiai sušaudė 50 prancūzų už 
vieno vokiečių karininko nušo
vimą. Jeigu iki rytojaus nepa
vyks išaiškinti ' pasikėsiintojų, 
tai vokiečių kariuomenė sušau
dys dar 50 prancūzų įkaitų.

Petainas sako, Jtad prancūzai 
pasižadėjo nekovoti prieš vokie
čius ir pasirašė su jais paliau
bas. Visų prancūzų pareiga pil
dyti duotus pasižadėjimus.

Kai tiktai tapo nužudytas 
nacių majoras Bordeaux mie
ste, vokiečių karo vadovybe įsa
kė areštuoti 50 prancūzų, ku
riuos laikys įkaitais. Jeigu po
licija nesuras kaltininkų, tai vo
kiečiai šaudys 50 prancūzų ir 
už šio majoro mirtį.

Nacių generolas* Stuelpnagel 
paskyrė 15 milijonų frankų 
premiją už pasikėsinto jų išaiš
kinimą.

Nantes mieste vokiečiai areš
tavo keturis prancūzų policijos 
karininkus. Spaudą paneigė ži- 
nias, buk suimtieji karininkai' 
yra laikomi įkaitais. Buvo areš
tuotas ir Nantes prefektas, bet 
šiandien jis vėl tapo paleistas.
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Vokiečių lakūnas nubraukia sniegą nuo, lėktuvo sparno “kažkur fronte.” 
Fotografija atsiųsta iš Berlyno per radiją. ' ,
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Prezidentas Koos^-OO P16«ia i«rU

KAUNE ŽYDAMS UŽDRAUSTA VAIKŠČIOT 
ŠALIGATVIAIS, JUOS KELIA Į GHETTO

Gimnazijų mokiniai aktyviai kovojo prieš 
bolševikus ir daugelis jų žuvo kovose

LISABONAS, Portugalija, spalių 22 d.*— Iš Kauno atėjęs 
laiškas rodo, kad Kauno gimnazijų mokiniai aktyviai dalyva
vo aktyvistų judėjime ir kovėsi su bolševikais. . * * •'

Kauno jėzuitų gimnazijos mokinys Vytautas Kudakas žu
vo, kaip partizanas. Kartu su juo žuvo Algimantas Trainavi- 
čius ir Kęstutis Ciplijauskas. Miškinis sužeistas, koja nupjau
ta. .Mokinių tarpe ypatingai pasižymėjo Šatas.

Iš kalėjimo išgelbėti abu Petraičiai, Bikinas, Stašinskas, 
Petrėnas, Mironas ir dr. čepinas. Stašenis išvežtas su visa šei
ma. Generolas Glovackis su sunumi sveiki ir gyvi.

Žydų daug išbėgo, kiti nešioja Dovydo žvaigždę ir neturi 
teises vaikščioti šaligatviais. Visų žydų kraustymasis smarkiai 
eina ir netrukus bus užbaigtas, 
jiems padaryta ghetto. Atrodo, 
ra Kaune, kiti jau iškelti.

Žydai keliami j Viliampolę, kur 
kad apie 20,000 žydų dar tebė-

Britų laivynas 
Lytojoje

Kirša paskaituoja 
per radiją

VOKIEČIAI SULAIKYTI PRIE MASKVOS, 
JUOS SUSTABDĖ RUSAI IR SNIEGAS

svarstymo ir leistų

-sargybas

Doneco srityje vokiečiai puola, bet jų 
pajėgumas silpnas, rusai pastoja kelią
LONDONAS, Anglija, spalių 

’ d. — Aukšti karo sluoksniai 
pareiškė, jog vokiečių 
prie Maskvos visai pa- 
pirmyn jie jau nepa-

šiandien 
puolimai 
laužti ir 
jėgia žengti.

Paskutinės informacijos iš 
Maskvos rodo, kad vokiečiai su
laikyti ir visame šiaurės fron
te.

Centro fronte 
labai smarkios 
brangiai kainavo 
Vokiečiai neteko
vo divizijų, bet rusams šis puo
limas labai brangiai kainavo.

visą laiką ėjo 
kovos, kurios 
abiem pusėm, 
geriausių sa-

Departamentas paneigė Ha- 
lifakso perėmimo žinias, bet 
britų admirolas, k'uris tvarkė 
transportus per Atlantiką, ap
šauktas į Londoną ir naujas ne 
paskirtas.

Kels šociales apsau
gos mokesčius

Doneco baseine vokiečiai šiek 
tiek pasistūmė pirmyn, bet jų 
puolimas neturi to pajėgumo, 
kurį turėjo ankščiau. s

. Britų karo vadovybe mano, 
kad Hitlerio kariuomenė jau 
privargusi ir nepajėgs sutrauk
ti tokių jėgų, kaip tai padarė 
prie Maskvos.

ROOSEVELTAS NORI, KAD KONGRESAS 
NEATIDELIOT NEUTRALUMO ĮSTATYMO

---—----- -—----—— 1

Amerikoj gaminti ginklai privalo būti 
gali juos vartoti , I mfcll I

WAŠHINGTON, D. C., spa
lių 22 d.
veltas nori, kad* kongresas ne- 
atidėliotų neutralumo įstatymo 
pakaitų
Amerikos laivams plaukti į ka
ro zonas.. '

Prezidento sekretorius Early 
pareiškė, kad Rooseveltas' kon
gresui rašytame rašte pabrėžė 
šias mintis. Prezidentas reika
lavo^ kad kongresas svarstytų 
reikalą su visu greitumu ir be 
jokių atidėliojimų. Amerikos 
ginklai privalo būti įteikti ka
rą vedantiems žmonėms.

WASHINGTON, i,D. C., 
liu v
jus Amerikos laivus, laivynu 
vadovybė rengiąsi žymiai pra
plėsti sargybas'jurose. - >■

Pasakojama, - kad Amerikos 
laivynas perima Kanados uostą 
Halifaksą, o britų laivai plau - 
Ida į Europos vandenis.

2 d. ■— Paskandinus
spa*
nau-

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 22 d. — Valdžios sluoksnia' 
rengiasi žymiai pakelti socialė^ 
apsaugos mokesčius.

Dabartiniu metu imama tik
tai vienas nuošimtis; bet nori
ma pakelti iki penkių nuošim- 
3ių.,

Darbdaviai privalės mokėt
i s

np vieną, bet du nuošimčiu 
pensijoms ir tris nuošimčius be 
darbių fondui. Šis projektas bus 
svarstomas tiktai po naujų me

TOBRUKAS, Lybi j a, spalių 
22 d.1 — Britų 'karo laivynas 
praeitą naktį labai smarkiai 
apšaudė vokiečių įstiprinimus 
Tobruko srityje.

Vokiečiai įtaisė sunkias pa
trankas netoli Tobruko ir nuo- 
lat apšaudydavo šią britų lai
komą vietą.

Britų laivynas labai taikliai 
ir vykusiai apšaudė Lybi jos pa 
kraščius ir„išardė visus vokie
čių artilerijos įrengimus. Vo
kiečių patrankos visai nutildy
tos.

Meksiko-Anglija at
naujino santykius

Juroje siaučia tero- 
. ras, sako Hull

Japonai siūlo 
taikytis

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 22 d. — Per Kauno ra
diją buvo paskaityta ■ Fausto 
Kiršos paskaita apie kunigą 
Vienažindį jo 100 mėtų sukak
tuvių proga.

Ja. pačia proga buvo' pade
klamuotos kelios kunigo Viena
žindžio eilės. Lietuviškas cho
ras vėliau padainavo kelias 
neto rašytojo dainas.

Buvo pasirinktos pačios 
puliariausios, kurios tapo 
veik liaudies dainomis.

mi-

po-

Vokiečiai vėl Kauno 
radijo stoty

Rusai gerai kovoja
LONDONAS, Anglija, spalių 

22 d. — Nežiūrint į visus vo
kiečių skelbimus, centro fron 
te rusų kariuomenė labai gerai 
laikėsi ir visiškai pastojo ke
lią vokiečiams.

Naciai pajėgė prasimušti ties 
Možaisku, bet netrukus rusai 
juos atm.^šė atgal.

Vokiečių kariuomenės puoli
mą žymiai sustabdė ir blogas 
oras. Paskutinėmis dienomis 
smarkiai lijo, o dabar verčia 
sniegą didelia/s klodais, jfokie 
Čių tankai negali judėti, nes 
purvas didžiausias. Kareiviai 
peršlapę ir sušalę.

Naciai nekalba 
apie Maskvą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 22 d. — Vokiečių kariuo
menė veržiasi j Doneco baseiną 
iš kur galės pradėti dideles ope
racijas į Kaukazą, skelbia vo
kiečių pranešimai.

Viena vokiečių kariuomenės 
šaka eina prie Rostovo, kuris 
jau randasi tiktai 100 mylių 
atstumoje.

Nacių kariuomenės praneši
mas nė vienu žodžiu neužsime
na apie puolimus Maskvos fron
tuose. Jie kartoja vakarykščias 
žinias apie Baltijos salų kovas.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 22 d. — Sekretorius Hull 
šiandien pareiškė, kad Ameri- 

, kos prekybos laivo Lehigh' pa
skandinimas atafinka visoms 
piratų vartoj amoin s
lems. /J ; .

Šio laivo paskandinimas pa
rodo, kad vokiečiai deda pastan
gas sukelti tikrą 
se.

Jie nori sukelti 
sišką įstatymų 
Ypatingai nori- sudaryti tokias 
sąlygas Atlantike, sako Hull.

taisyk-

terorą juro-

baimę ir vi- 
nesilaikymą.

TOKIO, Japonija, spalių 
22 d. — Japonų valdžia yra 
pasiruošusi panaudoti savo 
įtaiką kariaujantiems kraš
tams sutaikyti, sako valdžios 
laikraštis.

Japonai gali vesti derybas 
su “ašies” valstybėmis ir su 
jų priešais, nės. su visais ge
rai sugyvena. '

Praeitais*'metais Matsuoka 
buvo pasiūlęs btitams ir vo
kiečiams taikytis, bet kai 
Churchill atmetė jo pasiūly
mą, tai visas reikalas oficia
liai buvo paneigtas.

Hillman užtaria. 
unijas

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 22 d. —-. Sidney Hillmar 
šiandien informavo senatorių; 
apie darbo politiką karo pramo 
nes pastatuose.

Hillman pątarė neduoti staty
bos kontraktų Currier bendro 
vei, nes ji vartoja blogai ap 
mokamus darbininkus, kurie 
neorganizuoti.

Praeitais metais Detroite dė 
Currier bendrovės kilo nesusi 
pratimai ir vienas darbininkai 
tapo užmuštas. Apsaugos dar 
buose pageidautina taika.

MEKSIKO, sostinė, spalių 22 
d. — Meksikos ir Anglijos vy
riausybės nutarė vėl atnaujin
ti diplomatinius santykius ir 
paskirti naujus ministerius.

Santykiai tarp šių valstybių 
buvo pablogėję, kai Cardeno 
valdžia nusavino britų bendro
vių .žibalo versmes.

Trijų metų laikotarpyje ne
turėjo ministerių, bet dabar abi 
valdžios paskyrė naujus mini
sterius.

Britai varžo atstovų 
keliones

Išgelbėti visi Lehigh 
jurininkai

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Vokiečiai visur 
bando pult

• LONDONAS, Anglija, spalių 
22 d. —
fronto vietose bando pulti. Jie 
i'eško silpnesnės vietos, kad ga
lėtų prasiveržti.

Napolis smarkiai 
išgriautas

WASHINGTON, D. C., spa
lių 22 d. — Laivininkystės ko
misija praneša, jog visi Lehigh 
laive xbuvę jurininkai yra išgel
bėti. . w

22 jame buvę jurininkai pa
siekė britų uostą Bathurst dr 
kiti .22 Freetowną. Du Lehigh 
jurininkai sunkiai sužeisti, bet

jiems negresia

ROMA, Italija, spalių 22 d.
L- Penkių valandų laikotarpy
je britų aviacija* vakar bonir 
bardavo > Napolį. ’ ,

Išmetė šimtus ghisrus kelian
čių bombų, kurios padarė la- Į manoma/ kad 
bai didelių nuostolių.

Užmuštų ir sužeistų skaičius j Neturima jokių žinių kokios
buvo 
trijų 
kru-

mirtis
-------- -p — -------- -------------

Vokiečiai įvairiose ne toks jau didelis, bet mies- aplinkybėse’
tui padaryti nepaprastai dideli 
nuostoliai, nes jis beveik iš
griautas ir sudegintas.

i* jurininkai 
sužeisti. Vienas neteko 
pirštų, o kitam sužeista 

Itinė

— Sovietų valdžia paskelbė, kad raudonoji armija pasitrau
kė iš.Taganrogo. Prieš pasitraukimą rusai išžudė 35,000 nacių 
kareivių.

— Maskvos frontuose kovos tęsiasi be sustojimo, bet vo-/ 
kiečiai niekur nepajėgė prasiveržti artyn prie sovietų sostinės.

— Per Bukarešto radiją vokiečiai paskelbė, jog visa Uk
raina jau randasi vokiečių kariuomenės rankose.

— Atsistatydino Islandijos valdžia. /
— Italai skundžiasi, kad praeitą naktį britai sunkiausiai 

bombardavo Napolį. Ugniakalnis apšvietė britų lakūnams bom
barduojamas vietas.

— Italai rimtai bijo britų invazijos. Savo kariuomenę ne 
Rusijon siunčia, bet į visus Italijos pakraščius. ;

.♦ — Amerikos valdžia pinto karo * bazęs Islandijoj, rengiasi 
statyti pačioje Anglijoje Ir Airijoje.

— Filipinuose patirta, kad Japonijoj jaučiamas didelis ne
pasitenkinimas nauju kabinetu. Karo japonai su užsieniu ne
gali vesti. Pranašauja greitą šio kabineto mirtį v - . , . ....... ................... ...  .... .. .. , 4>

LONDONAS, Anglija, spalių 
22 d. — Britų vidaus reikalu 
ministeris Morrison atsisakė 
leisti parlamento atstovui Mc 
Govern vykti į šiaurės Airi
ja

Parlamente kilo didelis triuk
šmas dėl šio ministerio uždrau
dimo. Morrison neleidžia ir gra
fo Bedfordo į Dubliną, nes jis 
yra pronaciškai nusistatęs.

Nepriklausomas darbietis ne
remia valdžios pastangų gintis 
nuo priešo, todėl jis ir neleid
žiamas į karo zonas. Churchill 
palaikė darbietį Morrison.

• — Petainas uždraudė varto
ti visus automobilius, kurie ga
minti prieš 1925 
padaryta benzino 
metimais.

— Po Maskvos 
Amerika neveža

metus. Tatai 
taupymo su-

konferencijos 
daugiau ben

zino į Vladivostoką, skelbia ia- 
ponai.

— Praeitą naktį Newcast}e, 
Anglijoje, labai smarkiai vokie
čių buvo bombarduotas.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 22 d. — Kurį laiką vokie
čiai nekalbėjo per Kauno ra
dijo stotį, bet paskutiniu metu 
vėl kalbama vokiškai.

Dabar vėl programa praneša
ma vokiškai, o vėliau lietuviš
kai. Vokiškas pranešėjas gana 
ilgą laiką per Kauno radiją vi
sai nekalbėjo.

Iš balso atrodo, kad per Kau
no radiją lietuvių kalba prane
šimus daro Petras Babickas ir 
Antanas Miškinis.

Grigaitienė dainuoja 
Kaune

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 22 d. — Operos dainininkė 
VI. Grigaitienė paskutinėmis 
dienomis dainavo Kaune. Jos 
operų arijos buvo perduotos per 
Kauno radiją.

Stasys Pečkaitis per radiją 
papasakojo apie paukščius.

Artistas . Petras Šimkus per
skaitė Juozo Grušo novelę “Už- 
gęsusi žvakė”.

ORAS
Debesuotas, lis ir griaus.
Saulė teka — 7:11; leidžiasi 

— 5:58.

/"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. vakaro. 
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL Vakaro.

M
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Pagilėja: NOK A M. GŪGISĮSTEIGT A S MARIUS » JUflGE JLI O^lJpTEŠ

VELIONES MARIJOS JURGEL1ONIENES 
PAMINKLAS ANT JOS KAPO

. Paminklo Fondo Darbas Baigtas — Fondas 
’ ■ ’ Likviduotas

'PASAKYKIMF MUSU JAUNUOi 
KAD TAUTA IP asmuo pasiekia 
AuKŠTUMOrnK TO AMviETA 
IR W ALISAI

Šiandien TiM^ftA M JO, -

ronlo Molęrų Bureiiui; Mlitildai Čepulienę! (Rpękjprd); įitutei 
ir' Fortutialui Bagocfatns (Sb. jBdsto’n); Cjiicagdš Lįet. Mojlėrųj 
PijieŽių Lygai; gėįihmjkams jLpv^ckaipš ir jLoujsę į<ąrmoiitąįtėi.

žodžiu visiems, kurie nuo pat Fondo įsteigimo iki jo tiks
lo įvykinimo, kur ir kaip jie butų prisidėję prie Foncjo ir jo dar
buotės, vienu kartu dekojaihe.

’ PLTFR TĮjoOST C^^pAįilY PAMINKLO plRB^JAJ į

L. Ijeabejd, vienas iš šVarbiaušių šio Fohdo Kd^iiteto darbų; 
buvo išrinkimas paminklpj kiliiš atatijdų Ąliii.in^ies,
tokios kilnios Įiioięrs, kokia buvo vejioiię ^arija’!

Besvarstant įvairius pasiulymuš šušfdjofrfs bi-ie vienos ii se- 
mausiu paminklų įstaigų CliiGagoje, Pętęr Tropšt ^Company. Šios , 
firmos įsteigėjai yra blandai, ieriilinkų sąstate’ ir Vienas fir
mos yice-pręžidehįų yra lietuvis, Jpna$ pachanLis/

Fiiiha buvo įš^feigla Virš J.ČįO mėtų ajįgaj (įląndijbje, ir ten 
pradėjo veikti. Amerikoj ji daro biznį virš 52 nu1 lus laiko.

/ IS89 metais iš teyųko—įsteigėjo biznį peręmė pęlfer Trobšt,. 
o dabartiniai jos viršininkai yra jo sūnus; Peįer ir Fra 
t’ai. ; ■’ ' $:’r!

Pęter Troost Company vedėjai ir Jonas Pachankis ir jų ga- 

kuotinkamiausių paminklų, pahjihjkįaš yra |viėsjai pilko ir gie
driausio “jSarrįė’* grahiib. Koluinn^ & j&Škįa''gyve
nimų ir žmogaus jjastangas iškilti aukšly n. V y juokies apie ko

1 . Z. ' ■ L > ' . < 1 I i . • I f<T k ■ j , ' ’ Į » • ' r Si L* ‘ , ?’ • ■ . ' T ■ • ’ t v. : ’

moj nešlifuotas ir tas reiškia gamtoš glėbį. . < . • ._‘L i. A:_ c •.r* ’ . ’ • ' i ’i ■’ til-.-Ai''N. < \ y L I-v.-,

atliktas. Fondas dėkoja Petėr Trdci^į Ldmpąby ir Jonui feęjign- 
kai uz jų draugišką atsin'ęš.inių ir. gražias pastangUš Visame ^ja
me darbe, rezultatas kurio — paisai paminklas' — kalba už savo

i,l I/ ,-1 
rbbs

bus art ist.as-a rcli i t ek tas dėjo ypatingų pastangų suteiki i Fondui 

riausio “jSarrię’* grahiib. įfcolunfn| iŠ^ond akmens ^šjtįa'gyVe- 

lumnų reiškia ištikimumą ir atmintį, Pats akmuo yra didžiu
moj nešlifuotas ir tas reiškia gamtos glėbį. >

Užrašas ir visa^ paminklo darbas A^a švarią Lir artistiškai 

kai uz jų draugišką atsinešihių ir, gražias
me darbe, rezultatas kurio — patsai painii___  ___  .r___ _
MARIJOS JVRdĖLI0M^NĖ^PA^lNktO VALDYBA.

Nora Gugicnė —F Pirmininkė 
Jųlia Augustienė — Iždininkė o
Josephine Milleriutė, Suzanna Viliutė — Sekr

Iš Atidengimo Apeigų

ii

ir ^ala^kt, kilriš ir dainavo 
ir rūsčiai barė publikų, už /ne
ramumų. M.- Stahkiehe su duk
rele Čeėillja sudainavo keletą 
gražių duetų. Taipgi K. Daily; 
dienęš ir B. Petkienės duetai 
publikai Jabai patįko.

Dainininkam pianu palydėjo 
Elenutė jįaiiydąitė ir E. Dau- 
mbriįięnė. Favalgiųs skanių va- 
Įkariėnę ir išklaiisiūs daug reik
šmingų įš^lbų; pasiklausius gra
žių liaudies dainelių, nesvarbu 
kdkioš srovės, jeigu tik ger- 
biančids lietuvybę — mes di
džiuojamės moterų gabumais, 
nes ibotejryš toli jau pralenkę 
vyrus savo darbštumu, o vieto
mis ir gabumu. Aš nu j savęs 
linkiu Lietuvos Dukterų Drau
gijai pavyzdingai sulaukti Auk
sinio Jubiliejaus.

M. J. įKemešienė

VAIKAS ir MOKYKLA

ftašo L. IMRMONTAli'Ė

“N.” Photo

Galutinai užbaigti- Marijos Jurgelionienės Paminklo Fond ) 
įeiki lūs, s alio 21 d. įv\-ko Fondo Valdybos irv Chicągoj gyve
nančių komiteto narių' susirinkimas. A " \F. t

At.ari visos vadybos raportų, šiame susirinkime Fondu, Iž* 
dininkė, Jule Augustienė, išdavė ištisų finansinį raportų, kuris
seka:

ĮPLAUKOS 
I

Su rugsėjo 27 d. 1911 m. Fonde buvo ................... $666.39
Nuo to laiko buvo dar priimta:

M. \V...........................     1.00
K. Vičas ......... ........................;......................... 1.00
JouOs \V. Pachankis  .’....... ’......................... 100.00

Vi. o Fi ndo p ijamų buvo .............................................. ......$768.3^
IŠLAIDOS 

%

7 3 10 Beau Florai Co. (už gėles pažymėti kapų) $9.27
6 10 II Chicagos Lietuvių Tautiškos Kapinės 

(už kapo apsodinimų) ............. ................ 7.00
9 29 11 - Liet. Tautiškos Ka’pihės (reikmenys

pambiklo atidarymui)  ........................... 3 00
10 7 II Beck’s Dept. Store (reikmenys

paminklo atidarymui) .............................  2.45 .
10 7 11—Lovick’s Florist (gė ės kapo apdengimui) 5 00 . 

Pašto ženklai, spauda, popiera, ete.......... 7.19
Pcter Troost Co. iš viso ifž paminklų 734.48

“N.” Photo
L' j'S • 1 • i , 7.*; d ’ ■' < ' ' ’ .U '

Atidengus gėlių apsuptų paminklų ant Marijos Jurgeliohie- 
nes kapo, Tautiškose kapinėse,, Wenetta Grybaitė(kairėj) ir 
Lillian Baronaitė padeda prie jo papėdės kaspinų ir gėlių gir- 

1 i V 1 •' I't t • » ‘ f ’ ■ • i ’bandų. Tos dvi lietuvaitės paniinklų atidengė. .

IŠ DETROITO LIETUVIU MOTERŲ 
DARBUOTES :

Detroito LiėtiiHų fe®} Kli u Iras 
Švenčia Sukakti

• v-

Ėengia Piiikų Bankietų.
Jj t .. I. * z ( t

Detroito Lietuvių Moterų 
Klubas rengia savo metinį ban- 
kiet^ vienžnie iš puošniausių 
Vienbučių Detroite, W bitt ier 
įmotėj, šeštadienį, spalių 25 d. š. 
m. Prasidės 7:30 vakare.

Šis moterų* klubas daugiausia 
susideda iš profesionalių bei 
biznierių moterų. Jos visuomet 

biirijkietūs 
ir sutraukia' gražiausių Detroi
to publikų; nežiūrint, kad bilie
tų kainos būna gana aukštos.

Šiais metais- L. M. K. švenčia 
savo gyvavimo 16 metų sukak
tuves. žinodama, kad šio paren
gimo komisija susideda iš klu
bo gana veiklių narių, kaip tai 
ponios ,Qna Rračiulienė, Marga
vę t S trak, ir p. Kurch, esu tik
ra, kad bankieto dalyvauju sve
čiai bus sutikti su malonumu 
kaip ir pirmiau.

Ypatingai moterys prie 1 šio 
bąiijkieto rengiasi jau iš anksto. 
Manoma, kad dalyvaus gražaus 
jaunimo; Laukiam praleisti jau
kiai puikiame Whittier Viešbu
tyje kęielų rnaįonių vajandų.

Mariute

Moterų

Ąpsiųgai prieš ugnį
Yra paprotis tarp musų ame

rikiečių paskelbti speciąles sa
vaites Įvairiems ' tikslams, ap
vaikščiojant tų laikų su ypa
tingais programa iš i r parengi
mais. Tarp šių savaičių viena 
iš svarbiausių yra taip vadina
ma “Fire Prevention Wėek”, 
kuri Chicagojc prasidėjo spa
lio 5-tų ir tęsėsi iki spalio 
11-os. Tos savaitės proga mies
to majoras E. J. Kelly, koope
ruojant ugniagesių koinisio.nie- 
riui M. J. Corrigan, išleido spe
cialių p r okla 111 a ei j a.

Per tų savaitę buvo surengta 
daug —p.rogramų ir kitokių pa
rengimų ne tik mokyklose, bet 
taip pat draugijose, pramonės 
įstaigose ir viešose ir privatinė
se įstaigose. Laikraščiai irgi 
prisidėjo prie šio darbo, taip 
kad per tų vienų savaitę buvo 
koncentruojamos, galima saky
ti, iš visų pusių pastangos 
“kaip perspėti ugnį”.

Kad vaikai reužm ršLu K
Kad vaikai neužmi š.ų tas 

svarbias lekcijas, kulias jie iš
moko per tų specialiu savaitę, 
reikia tėvams atkreip i jų dė
mesį į svarbiausius punktus. 
Bet atkreipimas dėmėsi j dar 
nėra viskas; Reikia namie įves
ti tinkamų įvarkų, kad vaikui 
nebūtų progos uždegti savo ru
blis pr uždegti namų. Kitaip sa
kant, be jdkios išinijies vhikui 
turi būti uždrausta eiti prie 
pečiaus arba vario!i degtukus. 
Žemiau vra minimi keli svar-

• V. • - • *

bus punktai šiame reikale.
Svarbus punktai

Neleiskite vaikučiams,

8. Visi iieeiai ir kaminai turi 
būti apžiūrėti ir pataisyti prieš 
žiemų.

9. Didžiausių dali užsidegimų 
galima perspėti. Chicagoje per
eitais metais įvyko tokių per
spėjimų ' nemažiau kaip dvide
šimt aštuoni tuksiančiai.

10. Kiekvienas asmuo,_ jau
nas ar suaugęs, — turėtų žino
ti, kaip pašaukti ugniagesius, 
kurių numeris turėtų būti užra
šytas prie telefono. Ir mokyk
loj, darbe, arba namie visi vai
kai arba tėvai arba kiti suaugę 
žmonės turėtų patirti, kur ran
dasi arčiausia špecialiai įrengta 
dėžė, kurios operavimas praneš 
ugniagesiams apie ugnį. Ir visi 
turėtų žinoti, kaip operuoti šia 
dėžę (Kire Alanu Box).

šia pašaukti telephonoOperato
rę arba policijų ir jiems pra
nešti žinių ir vietų gaisro.

Galų gale reikia vaikus pa
mokinti, kad ne tik jie apsau
goja namus, rakandus ir pana
šius dalykus perspėdami ugnį, 
bet jie irgi apsaugoja daugelį

Kino-1 eatraS

Apollo teatre susitiksit? su 
trimis nepaprastomis panel‘- 
miš, kurių ncišdiįskilo užk.a-

Viso iš’aidų buvo .............. /......................  $768.3!)

Peržiūrėjimui visų Fondo sąskaitų buvo paskirta komisija iš 
sekamų narių: Marijonos Žolpienės, Louis Narinontaiiės, Jose; 
pbinc Milleriutės, Mi-dos Vaivadienės ir Suzannos Viliutės. Ši 
komisija savo įmrašais patvirtino visų paduotų suskaitą. Tuo- 
mi* Komitetas baigė savo pareigas ir Marijos Jurgel’o’.iienės Pa
minklo Fondas buvo likviduotas.

VALDYBOS PADĖKA
Šia proga dar kartų, Marijoj Jurgelionienės Paminklo Fon

do vardu, reiškiame nuoširdžią padėkų visiems, kuiie taip ma
loniai suteikė kaip nlora’inę taip ir materialinę paramų musų 
darbo įvykdymui. Visų aukautojų vardai tilpo spaudoje, kadd 
Fondas aukas priėmė ir vėlia ii, prieš paminklo atidengimų, iš-, 
tisas sąrašas buvo patalpintas “Naujienose.”

Giliai įvertiname tfisų pastangas padaryti paminklo atiden
gimo apeigas kuogražiąusias. Sekanti išpildė programų, ir jiems 
tariame širdingų padėkų:i ' J

Dainininkai: Aldona Grigoniutė
’ Kristina.Krisčiuniutė

Etina Kazlatiskaitė '
Bruno Nortnan
Jonas Avelis it jų mokytoja
Ancjė Steponavičienei Taipgi akcrd’onistas 
Andy Norbut.

Smuikininkė: Lulu Rabeįi-Micevičienė
Jaunuolės: Wenetta GrybiUl? ir

Liliian Barbnaitė
Kalbėtojai: Elbna Radzjukynlet?ė

Louise Slarmontaitė
Dr. P. Grigaitis % .

• Antanas VŽivailh. | k
Už prisiųstus vainikus, kJrie puošė patnmldą dėkojam*: T6-

DETROIT, Midi. — Nežihiad 
dėl kokios priežasties labai ma-. 
žai žinučių randasi iš Detroito; 
moterų vėikimd. Taip atrodo,! 
kad čia moterų veikimo ir iie-| 
ra. . \

Bet taip nėra. Detroite ran-: 
dasi labai gabių moterų, ku
rios, galima sakyti,, ir palaiko

| * f ” . . • s • * * * iorganizacijų veiklų.
čia triirhpai ribriii paduoti ži

nių tik apie 2 liibterų organi
zacijas. Viena jų yra —u-Lifelu- 
vos Dukterą Draugija. Tapo 
suorganiziibta 1916 įlietais ir 
spalių 5-14 d., š. ni., Lietuvių 
Svetainėje šventė sidabrinį ju
biliejų, . suręhgdamdš ptiĮkų 
bankibtų atžymai sdvo 25’metų 
veiklų. L. Dukterų Draugijos 
pirinbs drgaiiizatoreš buvJ P. 
Bandzienc, ir j. Tdrdtienė. F. 
Bdndzieno lxivb pirma prezi
dentė šios organizacijos. Ji tu
rėjo garbės būti pirmininkė a- 
pie 15 metų if Šiais jltbjliejUu^ 
metais ji svfeikinb tirą ilgi jų kai
po buvusi pirmihinkė ir stambi 
clatbiioloja.

Bankieto metu įnik gnboš 
sėdėjo eilė tų iltdtėrų, įky

rios buvo nares nuų susiprgkhk 
žaviipd br&Ugijoš. Balfkiel^ ]įo- 
ifiisljų siiferž' jjp. P; MbdbMehę, 
E. Paurazienė, Ir A. Savickienė.

Šio bąnkįeto proga Jiuvo pa
gerbtos organizatores p. Bari- 
dzįepė, J. Tarutięnė ir visos na
rės, kurios išbuvo per 25 metus; 
B. Dapkienė, B<' Aųkštakalnię- 
nė, M. Šurkienė; M. Pranaitie
nė, A. Virbickienė šios 5 na
rės neėmė pašalpos per vįsų inl-

Daug Gražių Kalbų.
. T ‘ji • ' ’ / * / '

. Bankietas buvb gyvas, jiilnds 
jaukaus jumoro,: Buvo skamįs 
valgiai geras programas, gra.; 
žips kalbds, kpiąas iiaį-ės pasa
kė. Prdgrafnd vedėja E. Paura- 
žieilė gražia stipria savo kalba 
sveikino Draugijos pįrmtakų- 
nės, plačiai'apįbfrdltid brganiža- 
ei jos darbą^

KalbUš taipgi pasakė P. paų- 
žifehe, kliu. t. Berei$rs ir Dr. j. 
Jbnikąitfs. Ffederacij6s 4 sky
riaus pirnilnitikas P. Meddiiis. 
sveikindamas Tiuktėk 
jų įteikę dovanų $5.bl 
kieno, M. K a s e v i e i 0 n e, Motor ų 
Sąjungos 54 k'p/’ yąi’dp, s^ėiki- 
nb taipgi dii ktika. J. Juš- V '. i -i ■ !«>, . ’ > ■<.L , Ji' O ... , . 1 ;

Kitą Savaitę 
Marijos Janulis 
Receptai

Sekančioje moterų skyriaus 
laidoje (spalių 30) šioje vieto
je tilps eilė receptų, kuriuos 
paruošė ir .“Naujienoms’.’ pri
siuntė p. Avarija Janulis.

Ji yra Northvvestern Univer- 
siteto Abbott rūmų vyriausia 
kepėja, šio mėnesio pradžioje 
j,i laimėjo pirmų prizų U. S. 
restoranų savininkų nacionalė- 
je ^onvęncijoje, kurios progd 
buvo surengiąs virimo ir kepi
mo konkursas.

jSšdm tikros, kad p. Janulis 
receptai patiks yi§£fns lietu
vėms, ypač jaunoms šeiminin
kėms.

k ’ ♦ A • ‘ s
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1.

ypatingai mergaitėms, žaisti su 
degtukais arba prie ugnies kie
muose ar laukuose.

2. Neleiskite mažiems ar už
augusiems vartoti degančius 
degtukus ar degančias žvakes 
einant į rūbų kambarėlį arija 
ieškant ko nors tamsiame kam
pelyje.

3. Jeigu didesni vaikai ar su
augusieji turi pelenus išnešti, 
niekados negalima tuos pelenus 
piĮti ant medinių grindų ar į

Draugi- 
. B. Dap-

Sąjungos 54 icp? yąi’dp, s^feifci- 
n6 laipgl tiii htika. J. jps- 
kiėiiė N.ėperstdj^iičioS ’pag^lbpš 
draugijos vardu Irgi su' $5.o5 
aukk. v fiėpffpraštą ’ šrtiagumų 
jaučiau kuomet teko girdeli vi- 
sa eilę niotėrų pasakau! tokias 
furtihgaš kalbas. Mdzikalj pro-

- i 1 v

vai du Irgi su' $5.o5

Jeigu ndrite prėzervuOti įvai- 
ria’spalVluš rudens lapus ilges
niam laikui, pamėginkite šį bū
dą. Iškelkite iSpiį kotelius ir į- 
merki'te f gličeriiių, kurioj yrą 
įjiikisiyta dalis vatideriio. Rėikią 
kbtiiriaš dalis glicerinios ir vie
nų dalį Vandfenid. Palikite lapų 
kotelius šiame mišiny)' kokias 
dvi Savaites. Po to įdekite lapus 
į vazas be vdiiden*. Tada lipai 
laikysis daug, ilgiau, ir juos ga
lima nalidoli įvairioms dekora
vimams.

4. Rūbai ir įvairus dalykai 
neturi būti kalbinanti netoli ug
nies, pečiaus ar kamino.

5. Maliava, alyva ir alyvuoti 
skudurai neturi niekados būti 
laikomi kampuose ant laiptų, 
pakraigėse arba koridoriuose.

6. Yra per daug pavojinga 
vartoti kerosinų arba gazolinų 
dėl užkurinio. Yra pageidauja- 
nia' nevartoti panašių medžiagų, 
kaip “naphtha”. Yra pigiau vi
sais atžvilgiais siųsti drabužius 
į tinkamas Įstaigas.

7. Visokius niekniekius, ne
vartotus dalykus, šėmis laikraš
čius ir panašius dalykus reikia 
išpiešti jr išihiti iš skiepų, vis
ką iš po trępą ir įvairių vietų. 
Reikia juos parduoti arba nu
siusti į tįnką|ndŠ vietas. Popie
rius, sųdžiuyūsjus lapus į r pana
šius dalykus galima deginti, bet 
niekados arčiau prie namo kaip 
dvidešimt Jięniiias pėdas.

l)el apsaugbš'begalima palik
ai dbgand uįpiį. 'Reikia užgesin
ti ja užpilant vandens, smėlio 
arba žefftėš.

Šios “panelės’" yra “Ladies in 
Retiremcnt”. Ida kupino yra 
viena jų senėjančių mergelių, 
Editb Barrctt ir Eisi Lanches- 
ter yra jos seselės, kurias Ida 
mėgina nuo nesuprantančio pa
saulio priglausti. Kadangi jos 
buvo išvarytos iš namų mieste 
už “nepaprastų” elgesį, Ida 
įkalbina savo turtingų gaspadi- 
nę buk tai ant švenčių pas sa
ve mažam kaimelyje Edith ir 
Elsų pasikviesti. Tos šventės 
bus ištęstos neapribotam lai
kui, ji tikrino savo seseris — 
nežiūrint kokios kliūtys kiltų!

Ir tame visa drama ir miste
rija. Turtingoji gaspadinė..pra
puola. Tuo tarpu pasipainioja 
Idos seserėnas ■— išdvkėlis > i- ;• v.• • • ; ■ .. .i* r- .niekšas, kuris savo tetom daug 
neramume sukelia.

Louis Havvvard vra 
suvaldomas seserėnas. 
Elsom lošia turtuolės . . , ilengva komedija.

Viena žingeidŽiausių 
misterijų yra “Laibos
tirėmerit”. Ir krutamųjų 
veikslų gamintojai šį kartų pa
siekia įtemptų gabumų veikalo 
gj’viįjų žvaigždžių, kai jos pe
reitų’ žiemų kelčių kiirtų su 
Flora Robšon (Lupines rolėj 
ChičĮfedj žibėjo.

O ryloj — kur eisite rytoj, 
laiko turėdami *? Didžiai garsin
tas “Sergeant York” su Gary 
Cooper, Walter Bręnnan, Joan 
Leslie atsidarys Sjąte-Lake te
atre. Gerai — pasimatysime!

Suzanna Viliutė

tas lic-

Isobel 
rolę su

dramos 
iii Ke

pa-

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



Ketyirtad., spalių 23, 1941

J. KERNIUS

Z/igmundas Freudas

PSICHOANALIZĖS KŪRĖJAS MIRĖ
(Tęsinys)

Tuomet pįrrpiiYinkas, 
nori eit į svečius ir nenori da
ly vau t posėdy, pasako “laikau 
susirinkimą uždarytą” vieton 
“atidarytą”, tada vyras savo 
nemylimos žmonos dovaną į- 
kiša taip, kad paskui pats ne
beranda, tada' pasakoma to
kia nesąmonė, kaip “galėtume 
suskaityti ant vieno piršto”, 
arba

kuris

chemikas profesorius, 
dėl išskaičiavimo seną 
ir jos nemylįs, nuva- 

ne į bažnyčią, bet į sa-
žmoną
žiuoja 
vo chemijos laboratoriją, 
da žmona nuobodžiam

apsirikęs, 
pasako 

užuot

I

NAUJIENOS, Chicago, 111.
.... ................................    .III-D.II ,3------------- 

mas, meilė žmonijos, artimo, 
net visa kultūra ir civilizaci
ja esanti rezultatas lytinio in
stinkto sublimacijos.

Jeigu erotikos sublima’cij-a 
tokia daugišakė, tai, supran
tama, erotinio instinkto pėd
sakų reikia ieškoti ir galima 
rasti visur: mene, muzikoje, 
literatūroje, folklore, apeigo- 
se, ' ■ -'■■■ ■
net pač’oj kalboj bei sapnuo
se, 
nėdsakai vra deformuoti

•' • * • 4 i

kryptin. ' Ąmblvalencijos re
zultatas meilės . ir neapykan
tos pasireiškimas vienų ir tuo 
pačiu metu, vienam ir tam 
pačįam objektui. Kastracijos 
kompleksas . ypatingai esąs žy
mus vaikų 'psichologijoj, kada 
pas vaikus atsirandanti baimė 
būti kastruotiems, o Edipo kom 
pleksas pasireiškia kraujomai
šos motyvu, (incestū), kur su
nūs įsimy’i savo motiną, nužu
do savo tėvą ir veda savo moli
ną sau į žmonas. Et’i?o komp 
leksą Freudas laikė tokiu svar
biu, kad juo pagrindo šeimos 
ir ęgzbgamijos, atseit budo 
imti sau žmona iš užu savo 
giminės ribų, kilmę.

y /

Freudo doktrina vadinama 
kitų panerotinė, ■ nes ji visa 
prtTrįst'a erotinio instinkto 
veikla ir jo sublimacija, ttio 
budu nepatenkinti kai kurie 
io buvę šalininkai: Jung, Ad- 
ler, tačiau Freudas susilaukė 
tiek daug šalininkų įvairiuose 
kraštuose ir srityse,- kad, ga
lima sakyti, nuo 1914 iki 1930 
m. tarpe turėjo didžiausios į- 
takos įvairioms mokslo ša
koms, įtraukdamas savo orbi- 
ton gana žymių mediku, psi
chologų, etnologų, kultūros,

rSi (D16 Oįualu'v
T

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

and LOAN ASSOCIAHON 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!tys, kuriomis rėmėsi Freudo 
nsichonalizas, tai buvo to^ 
versmės, kurios maitino Freu
do teorijos problemas.

Po ilgų savo tyrinėjimu 
Freudas priėjo išvados, kad 
žmogus iš tų senų, nepamena
mu gadynių nedaug tėra pa
veldėjęs. Jis paveldėjo lytinę 
trauką ar lytinį instinktą, ku
ris buvo visu stipriausias, jis 
paveldėjo baimę, ypač baimę 
mirties, jis paveldėjo savisau
gos instinktą, ir štai lytinė 
♦ ranka, savisaugos instinktas 
ir baimė buvo tie trys svar
biausi elementai, iš kurių au
go. šakoj os, bujojo žmogaus 
siela. Nesudėtinė. prastutė, 
nrožmogio, kuri Freudas pa
vadino Urmensch, siela ir bu
vo minėtųjų trijų elementų 
kompozicija, o juk t tas pro- 
žinogis, tas Urmensch vazojas 
iš paskos kiekvieno žmogaus, 
kaip bebūtų jis kultūringas, 
kaip bebūtų jis išauklėtas ar 
išmokslintas. Nuimk nuo kiek 
vieno džentelmeno kultūros i” 
civilizacijos kaukę ir gausi 
nrožmogį, • ta žmogaus 
tipą, ar, tiksliau tarus, 
tipą, iš kurio išaugo šių 
žmogus, stovįs 
kultūros 
straipoje.

Vienas 
tų ir pas 
žmogų ; 
vra, anot Freudo, lytinis ins
tinktas. lytinė trauka 'ar, grai
ku žodžiu vadinant,-eros, ero
tika. Žmogus buvo ir tebėra 
arotizuotas nuo galvos iki ko
jų. Mažas kūdikis, nuo pat 
gimimo dienos, čiulpdamas 
savo motinos krūtis, jau jau
čia erotinius įspūdžius. Tiesa, 
anot Freudo, vaiko erogeni-! 
nių zonų erbtiriiai įsnūdžiai' 
skiriasi nuo subrendusiųjų, 
bet skiriasi tik forma, o ne 
esme. Vaiko erotiniai polin
kiai būna nukrvpę į jį patį 
(narcizmas), į jo tėvą ar mo
tiną, kartais brolį ar seserį; 
(incestas) ir tik vėliau jie iš-! 
sišakoja savais keliais. Tas 
perijodas yra nediferencinis, 
nešakotasis, nes lytinio instin
kto šakoj imas prasideda nuo,

papročiuose, religijoj ir

liudija •
Garsus ‘Nepriklausomas Javų 
Ekspertas, 25 m. Chicagos Bd. 

of Trade Narys.

' Jus negalite rasti turtingesnio skonio 
degtinės visoj Amerikoje! Kadangi... 
“OLD QUAKER yra distiliuota iš premi- 

iuotu grudų, skaitomų
DERLIAUS VIRŠŪNĖMIS!"

Tačiau čia tie erotikos 
ne- 

i, neryškus, jie virtę sim
boliais, todėl psichoanalitiko 
pareiga juos atsekti ir atstaty
ti. Ir Freudo visas tolimesnis 
nuo 1900 m. darbas buvo andf- 
lizas ir aiškinimas erotinės 
sublimacijos simbolių įvairio
se žmonių kultūros šakose. 
Nuo ugnies atnešimo jnito 
(Promctejaus legenda), nuo 
ugnies įžiebimo apeigų seno
vės indų brandini, iki atsira
dimo socialinių' junginių, kal
bos. religijos, šeimos visur 
Freudas rado pėdsakus eroti
nio instinkto sublimacijas.

Erotinio instinkto v istorijoj 
ir evoliucijoj Freudas aptiko 
momentus ar savumus, 
k iai pasireiškiančius 
keistumu.

ANGLYS ŠK7kSYKLŲS 
UŽGANftDlNIMAS GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—Imkite laiko klek tik 
Reikia! 

We«t Virglųla Lump—Slv>veled Tonui S7.95 
Bocabontas Mine Run ............. Tonui
W. Kentueky IVfc” Rtoker Nut Tonui 
South Ill'nols St.ikrr Midgets 

 _.... Tonui 
ISuperba III. arba Ind....Luinp, Egg

arba N”t ................... Tonui
< III. Sereenlngs IVfe”...... ......... Tonui
I Visos Ka’nos O-tonų klekini ar dauginu, 
j ANGLIŲ SAMTELI AI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. WEBster 4422

$8 25 
S«.2ft

»6.23

*025 
$4 05~ ri i

Vaišes laukia jus, kai ragaujate 
OLD QUAKER Špecial Reserve!

Jūsų
Mėgiamoje 

Pakelių 
Krautuvėje

ITUlfiHT BŪURBON WHISKEY • B6 PROOF . THIS WHISKEYIS 4 YEARS OID . THE OLŲ ŪUAKER CO, UWRD(C£>BtB, IMB.

vyri {kis 
“nach liaus 
Hosė” arb 
“nicht gendįgt”, arba 

 

mas jaunavedžiams 
saitei ir Helmholzui 
“tegyvuoja Siemens 
ko”, kur Siemens ir Holske 
yra firmos pavadinimas.

Taigi, psichologija vaikų, 
psichologija anormalių žmo
nių ar busenių, neurozį, psn 
chologija mažai civilizuotų 
tautų, psichologija sapnų ir 
psichologija šiokiadienio žmo
gaus gyvenimo buvo tos sri-

vyrui 
“tada 
užuot 
“nach

“geigr.et”, 
1 linkčda- 

Siemen-

ir Hols-
ryš- 

savo

sielos 
archc- 
dienu 

paskutinėje
ir civilizacijos pa-

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50,60 m.! įgyvenkite!

Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo
Nekaltinkite savo amžiaus, kad Jaučiatės ISsi- 
»<‘mę. nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi. ką biskis pasismarkinimo su Oalrex pa- 
caro. Jame yra abelnteji stlprylai dažnai rel- 
kalinsri pi 40 m.—kūnam, kuriems trūks
ta g-'ležica. kalkių, fosforo, iodo. Vitamino 
BĮ. 73 metų amžiaus daktaras raSo: "Aš 
pats jį vartojau. Pasekmės puikios.” Nesl- 
Jausk susmukęs, senas. Pradėk jaustis 
smarkesnis ir Jaunesnis nuo pat šios dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

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

CHECKER CLEANER
VAR.EHOUSI

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

LUKTERĖK

Brolau!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIURETI
SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite 
jo ieškote.

darbą, jeigu

skelbimus ra- 
ir kiekvieną 

NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

Smulkiuosius 
site šiandien 

dieną

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES
GREITAI pagalbai vartoki! Muate- 
r le! Masažai tuo nuostabiu “prieA- 
erzintoju" aktualiai atvaro Šviežio 
*11 to kraujo skaudamiems musku
lams ir padeda pasalinti lokalini šu
tu kopi m;}. Geresnis nei mustard plas- 
ter! Padarytas 3 stiprumų

stipriausiųjų instink- 
aną prožmogi ir pas 

aukštos civilizacijos

Tiek vaikų, tiek suaugusiųjų 
erotikos pagrinde slypi libido

rus erotinės satisfakcijos prin
cipas, kūjis sutinka visokerio
pų klinčių, statomų jam toje 
civilizacijos apinasrio.

Vaikas yra erotinis, bet jis 
yra dar amoralus, už ribų 
dorovės taisyklių, kurios ma
žai dar jį varžo, vaiko eroti
niai objektai /ra čia pat, arti, 
šeimoje, bet vėliau, lytinio 
brendimo tarpe, erotiniai ob
jektai vaiko nutolsta užu jo 
šeimos ribų. Erotinis bręstan
čių jų žmonių instinktas pasi
renka nevieną kurią kryptį, 
bet, priklausomai nuo kliūčių, 
kelias kryptis. Jeigu minima
sis instinktas, dėl kurių klinčių, 
nepasiekia tikslo ar išeities įpra 
stu budu, tai jis tuomet nuo į- 
prastojo budo ar kelio nukry
psta neįprastu budu, medici
noje vadinamomis perversijo
mis. Nukrypimai tie būna ir 
♦ikslo ir .> priemonių atveju, 
kiekvienajsl tųjų nukrypimų 
turi savo vardą mediciniškoj 
literatūroje. FreucĮo ir jo mo
kyklos nuomone, erotinės per
versijos yra arba to instinkto 
kerštas užu jo varžymą, arba 
jo regresija į senybines jo for

umas. ,
Tačiau tam erotiniam ins

tinktui galima suteikti ir ki
tą, kilnesnę formą, .šitas pro
cesas Freudo vadinamas lyti
nio instinkto sublimacija ar
ba jo kilninimas, nuo lotynų 
žodžio sublimis, kilnus. Eroti
nio instinkto sublimacijos iš
vada yra menas, muzika, lite
ratūra, net religija, altruiz-

Tokių savumų buvo 
ambivalencija, kastracijos 
Edipo kompleksai ir perkėli
mas, kuris jo buvo vadinamas 
ubertragung der Libido — 
Ambivalencija yra erotinio 
instinkto dvišakė kryptis, ku
rios eina kartais priešipgon

keli: 
ir

net literatūrai, 
nui psichoanalizes 
na didelės įtakos.

muzikai,, nie- 
turėio ga- 

Šiandien 
atslugusi, 

istorinėbet neabejojamai 
psichoanalizo reikšmė ir jo 
teigiamieji nuopelnai pasiliks.

(GALAS)

Nepirkit y 
Daimantų
VIEN .
ĮSITIKĖJIMU

MoktdaR ištobulino mikrobKopų tik
rumą, teikianti galimybė bet kuriam 
imogul AKTU AM AI .MATYTI dalmanto 
kokybę.

čia pas O A E mes įrengėme MAC- 
NISCOPE, kad Jus patys galėtumėt ma
tyti paslUnktą dafmantę. kaip kad JI 
mato musu ekspertai.

At'ilankykit Ir apžfurėklt musu šaunią 
ryktuotę dailiu akmenų. Idėlų l nau
jausiu styl’ti rėmelius. Nedaromu spau
dimo pirkti.

Atida
rykite
Charge
Acc’t

sOlsen Atdaru 
Ketvlrt. 

Ir 
fiefit. 

va ka
rauEbannP

6446 So. Halsted St

• .1 TTĮ

!10,000a CASH PRIZAIS!
TIK PADĖKITE UŽVARDYTI

CHICAGOS NAUJA RYTMETINI DIEN
ir Pasakykite Mums Kodėl Norite Jo

f

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių , reikalais eiti į 
tas krautuves, k u rios 
skelbiasi Naujienose,

■■ :,.V r - •' •! -

ep :<Į) Y Y T H' T T v v v T

TAI LENGVĄ! TAI SMAGU!
Bet kas įgali įstoti ir laimėti!

Šis kontestas Yra Daromas,. Kad Jus 
Išrinkti Vardą 

RYTMETINIAM 
kad Gauti Idėjų, KODĖL

NAUJO RYTMETINIO

Galėtumėt Padėti Mums
CHICAGOS NAUJAM
DIENRAŠČIUI, Ir
Chicagiečiai Nori
DIENRAŠČIO.

kurią kiekvienas priims.čia yra proga,
Čia yra proga jums padėti UŽVARDYTI 
CHICAGOS NAUJĄ RYTMETINĮ DIEN
RAŠTĮ—pasakyti, kodėl jus norite jo—ir 
laimėti net iki $5,000 grynais pinigais!

nėra pardavimo kortelių, nėra prenumera
tos. Tik mintis ir sumetimai, kurie, jūsų 
manymu, reikalingi įnešimui paruošti- Jus 
net galite tai padaryti į 5 minutes ir uždir
bti $500.00 ... $1000.00 į minutę už savo 
laiką! Taigi sukruskite! Jus .patirsite, kad 
yra tikrai smagu! Ir. pažiūrėkite į didelį 
sąrašą cash prizų!

DIENRAŠTIS, KURĮ NORĖSITE SKAI
TYTI—Mes norime, kad didžiuotumėtės 
CHICAGOS NAUJUOJU RYTMETINIU 
DIENRAŠČIU. Jis bus gerai redaguojamas. 
Jis bus sąžiningas—teisingas—stiprus—drą
sus! Jis praneš žinias teisingai. Jis bus pil
no dydžio dienraštis (ne tabloidas). Jis 
turės autoritetingus žinią straipsnius ir pa
trauklius skyrius. Jis apims visas veiklos 
sritis, kurias didelis dienraštis ‘tupėtų ap
imti—Chicagą, Visą Tautą, Valstybę ir Pa
saulį. Jį redaguos ir leis atsakingi,' patyrę, 
gabus žmonės. CHICAGOS NAUJASIS RYT
METINIS DIENRAŠTIS tarnaus, visuomenei 
GERAI!

ĮSTOKITE DABAR—šis kontestas užsi
daro vidurnaktį, Lapkričio 10-tą. Prizai bus 
išdalinti iki Gruodžio 1-mos. Taigi sukrus- . 
kitę tuojau ir įdėkite įnešimą paŠtan. Ne
delskite. Rašykite įnešimą anglų kalba.

1-MAS PRIZAS

$5,000.00
; 2-RAS PRIZAS

$1,000.00
3-ČIAS PRIZAS

$500.00
4-tas, 5-tas, 6-tas, 7-tas ir 8-tas PRIZAI 

l

$100.00 KIEKVIENAS
KITI 100 PRIZŲ

$10.00 KIEKVIENAS
KITI 200 PRIZŲ

$5.00 KIEKVIENAS
KITI 1000 PRIZŲ

$1.00 KIEKVIENAS

1308 PRIZAI IŠ VISO!

MADOS

įi

£

iii

49021
BI

I
I iii;

Jųs esate tur-but vienas iš tūkstančių ir ■ 
tūkstančių žmonių, kurie mano, kad Chi- 
cagai reikia NAUJO RYTMETINIO DIEN
RAŠČIO, ir jus tur-but turite labai rimtą 
nuomonę kodėl. Dabar jums teikiama pro
ga dalyvauti to dienraščio užvardyme ir iš
keisti' vardo idėją ir sumetimus norui 
NAUJO RYTMETINIO DIENRAŠČIO į 
gražų atlyginimą sau.

NĖRA KO PIRKTI—Šis kontestas yra 
.paprastas ir lengvas. Bet kas gali įstoii ir 
bet kas gali laimėti, šeimininkė, biznie
rius. arba mokyklos vaikas turi tiek pat 
progos laimėti, kaip ir kolegijos profeso
rius. Nėra nieko pirkti. Nėra dėžių viršelių,

Kontestas Užsidaro Lapkričio 10-tą—Frizai Išdalinami iki Gruodžio 1-s
t . •

$$$$$$$$'$$$$$ KONTESTO
Pasiūlykite geriausią, jūsų manymu, vardą CHICAGOS NAUJAM 

RYTMETINIAM DIENRAŠČIUI. Po to parašykite pareiškimą iš 100 
žodžių ar mažiau, nurodydami, KODĖL jus norite šio dienraščio. Ra
šykite tik ant vienos popierio pusės. Parašykite aiškiai^ spaustu raš
tu, savo vardą, pavardę ir adresą įnešime. •-
2. Įnešimas turi būti jūsų originalas, jūsų tikru vardų, su ^jusų nuo
savu parašu, su jūsų pilnu adresu. Neduokite vardų “A-M”, Sentinel, 
Courier, Inter-Ocean, Journal, Post arba Chronicle. _
3b Jus galite duoti įnešimus šiam kontestui tiek kartų, kiek norite, 
bet kiekvienas įnešimas turi būti pilnas. Siųskite įnešimus Vardo Re
daktoriui, Post Office Box 3700, Chįcago, III.

šis kontestas pąsibaigia vidurnaktį, Lapkričio 10, 1941. Įnešimai, 
pašto pažymėti vėliau, nebus priimami sprendimui. Prizai—1308 iš 
viso—bus išdalinti šitaip: • !
$5000.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam geriausią įnešimą.
$1000.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam antrą geriausią įnešimą.
$500.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam trečią geriausią įnešimą. ' ■ 
$100.00 kiekvienam iš sekančių 5 geriausių. t

NELAUKITE!

TAISYKLĖS $$$$$$$$$$$$$
\ $10.00 k’iekvienam iš kitų 100 geriausių.

$5.00 kiekvienam iš kitų 200 geriausių.
$1.00 kiekvienam iš 1000 kitų geriausių įnešimų siuntėjui.

Įnešimai bus sprendžiami atsižvelgiant į originalumą, ypatingumą, 
miiįtips tikslumą. Teisėjų sprendimas bus galutinis. Sudėtingi arba 
“prašmatni” įnešimai negalios ekstra. Dvigubi prizai bfts duoti lygy
bės atvėju. ,
jgįį Įnešimai, raštai ir idėjos patampa NAUJO RYTMETINIO DIEN
RAŠČIO savastimi ir gali būti vartojami ar nevartpjami, pagal nuo
žiūrą. įnešimai nebus grąžinami. Nebus susirašinėjimų dėl įnešimų 
Įnešimai, kuriems pašto apmokėjimo trūksta, nebus priimami.

Šis kontestas atdaras kiekvienam Kontinentalių Jungtinių Valsty
bių gyventojui, išėmus-samdinius CHICAGOS NAUJO DIENRAŠČIO, 
jų skelbimų agentūras, atstovus ir barius jų šeimų. Kontestas prisi
laiko Fedęralių, Valstijos ir Lokalių patvarkymų.

Laimėtojams bus pranešta per paštą ne vėliau, kaip Gruodžio 1-mą. 
Laimėtojų vardai taipgi bus paskelbti Chicagos NAUJAME RYTME
TINIAME DIENRAŠTYJE.

NEDELSKITE! ĮSTOKITE

I
No. 4902—Namie dėvėti suknelė. 

Sukirptos mieros 34, 36 38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50. 

t

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 

‘ numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halated SL, Chicago, IH.

Čia Jdedu 15 centą Ir prašau

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

DABAR! (Mtartu fe vafetijaj

Mal
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily’ News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANaI 8500.

Subscription Kates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c pęr copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act oi 
March 3rd 1879. , '

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

1
i

1 -Ai-------------- ---------------- ----------------------------------- ■ - - - —

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu:

Metams ------ L-----------
Pusei metų ___ ___ .___
Trims mėneęiąmą
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui----------- - .7tj

Chicagoj per išsiuntinėtęjųąL
Viena kdpija ....... —— 3c
Savaitei ... ..........  18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams «...__ ........ —
Pusei mętų --------
Trims mėriešiąm^, —
Dviem mėnęsįams __....
Vienam mėnesiu ——__

Užsienine^:

. $8.00

$6.00
3.25
1.75
1.25

. .75

Metams--------:---------------  $8.00
Pusei metų ------- --------------4.00
Trims mėnesiams —— $.50 
Pinigus reikią siųsti pašto Money.

Orderių kartu su užsakymu.

Mechanikų darbo amžius
Apsigynimo darbams trūksta išlavintų datbipnikij. 

Todėl Civil Service komisija nutarė pakelti darbų am
žiaus ribų mechanikams iki 65 metų.

Dar ne taip seniai nei privatinės kompanijos, nei 
valdžią neimdavo mašinistų arba kitokių mechanikų, su
laukusių 40 metų amžiaus. Kuomet Amerika pradėjo, 
ginkluotis, pasireiškė išlavintų-darbininkų trukumas, ir 
dirbtuvės ėmė samdyti darbininkus iki 50 metų amžiaus. 
Privatines kompanijas pasekė valdžia. Amžiaus ribą 
samdomiems darbininkams valdžios arsenaluose tapo pąr 
kelta iki 51 metų, paskui iki 55 metų — dabar jau iki 65!

Jeigu Amerika įsivels i karų, tai visos ribos bus pa
naikintos. Kuomet jaunimas kovoja, seniams tenka dirb
ti, Šių dienų karas, mat, yra pramonių rungtynės.

Viduriniai Rytai

NAUJIENOS,'- Chicago, III. A
----------------------------------------------------------------—---------------------------------- ;-----------------------------------------------------------------------------------------------"APŽVALGA-

Ir

HITLERIO SIEKIMAI

Kovojant su priešu, reikia ži
noti, kas yra tąsai priešas, ko
kie jo tikslai įr kokios j ė pajė
gos. Todėl priešingoji Hitleriui 
sjpąųda Amerikoje, dažnai pata
ria rašytojams, kalbėtojams ir 
kitiems žmonėms, kurie svars
to tarptautinės politikos klausi
mus, perskaityti Adolfo Hitle
rio. knygą “Meiją Kampf”, ku
rią nacįaj laiko savo kibiną.

, Neretai prieš-naciški laikraš
čiai paduoda ištraukąs iŠ tos 
knygos, l$ad žinotų, ko Hitleris 
si,ękią, tię įmonės, kurie netu
ri laik.o. visą jo knygą perskai
tyti. Pavyzdžiui Chicagps “Dai
ly Nplyą’A (griebtai ąnti-hitleriš- 
kas laikraštis!) užvąkar įdėjo 
savo editprialų- špąltoje, bę jo
kių pąstabų, šitokias citatas po 
antrašte “Adolfas Hitleris Sa- 
ko’':

Kuibyševd miestas tai — bu
vusioji Samara. Jisai guli, prie 
Volgos kilpos, toliausia įsijdšu- 
šios rytų kryptim. Anapus Vol
gos ligi .Uralo kairių kraštas yra 
apgyventas skystai, didelių mie
stų beveik nėra, todėl ir komu
nikacija visai neišvystyta.

Tad, jeigu vokiečiai ir paims 
Maskvą, pasiekti Volgos upę 
ties fronto centru'1 (tarp miestų 
Kazan ir Kuibyšev) jiems bus 
nelengva. Tačiau bus labai keb
li padėtis ir rusų, kuomet jų 
transporto sistema .rytuose vei
kia taip ^prastai.

TARP IZOLIACIONISTŲ

Ketvirtad., spalių 23, 1941

Rudolfo Hesso gyvenimo paslaptis
, * ’ (Tęsinys)

Vis labiau aiškėja, kad smarkiausių mūšių centras 
gali, neilgai trukus, persimesti į Mažąją Aziją ir Šiaurės 
Afriką.- Anglija numato, kad vokiečiai bandys prasimuš
ti į Ęgyptą ir Suezą; todėl ji nerizikuoja dafyti kokių 
nors stambesnių žygių Vakarų Europoje.

Vokiečiai turi stiprią armiją Lybi j oje. Jie yra oku
pavę Bulgariją ir užkariavę žymią dalį šiaurinių Juodo
sios juros ir Azovo pakraščių. Už kelių savaičių jie gali 
prieiti prie Kaukazo. Tuomet. Hitleris, gal būt, pradės- 
pulti britų pozicijas Viduriniuose Rytuose iš trijų arba1 
keturių pusių kartu.

Anglai šią vasarą bandė išvyti vokiečius ir italus iš 
Lybijos, bet jiems pepąsisekė, nes jie neturėjo pakanka
mai tankų ir sunkiosios artilerijos. Tuos pabūklus bf-itų 
Egypto armija pražudė Graikijoje ir Kretos saloje. Nau
jus ginklus, kurie buvo atgabenti iš Anglijos ir Ameri
kos reikėjo pavartoti, okupuojant Iraką ir Iraną. Dabar 
anglai skubinasi visose šitose teritorijose įsitvirtinti ir 
kartu paruošti jėgą, kuri galėtų atremti naujas vokiečių 
atakas. Anglams tenka, beje, tuo pačiu laiku ginkluoti ir 
Indijos armiją, kuri eina padėti rusams apginti Kaukazą.

Jeigu naciai ir užkariautų Europos Rusiją, tai jie 
nedaug laimės, kol Viduržemio jura nebus jų rankose, 
nes gabenti aliejų ir kitas medžiagas nuo Kaukazo ir 
Kaspijos juros į Vakarų Europą geležinkeliais neįmano- 
ma., Todėl jie šitoje srityje darys puolimus, kai tik ap
sistos mūšiai Rusijoje.

Anglija tatai numato. Ve dėl ko Churchillas, nežiū
rint visų spaudos raginimų, nesiunčia ekspedicijos į 
Francuziją arba Norvegiją. s

Nepasisekimas reikštų katastrofų
Daugelis žmonių sako, kad Anglija praleidžia ge

riausią progą suduoti smūgį naciams, išlaipinus stiprią 
armiją Francuzijojp, Belgijoje, Norvegijoje ar kurioje 
kitoje vietoje Vakarų Europoje. Tokiu žygiu anglai su
darytų antrą frontą prieš nacius.

Bet yra aišku, kad sėkmingai ekspedicijai anglai 
kolkas da? neturi pakankamai atliekamų kareivių, gink
lų ir laivų. Kad, išlipus Europos kontinente, anglų ka
riuomenė galėtų sumušti vokyčius arba bęntt sudaryti 
pastovų frontą, ji turi būt labai didelė ir gerai apgink
luota. Hitleris laiko Vakarų Europoje mažiausia’ 60—70 
divizijų. O Anglija iš Viso vargiai turi tiek gerai paruoš
tos kariuomenes.

Sakoma, kad, atvykus anglų ekspedicijai į Francu
ziją, ipįlionai frąnęuzų sukiltu ir stotų anglams; į talką. 
Bet kokius ginklus turi tie franeuzai? Gal būt, šautuvus 
ir kelis tųkstąnčius kuįkp^vydžių, kuriuos pasisekė, už
kasti į žemę ir paslėpti nuo okupantų žvalgybos^ Tokiais 
ginklais nącių šarvuotąsias divizijas šustąbdyti negalimą.

Pirma negu atvyktų vokiečių motorizuotos armijos 
pulkai, anglų kariuomenę ir sukilėlius pasitikt^ Hitlerio 
“lufwąffe” (oro laivynas). Naciai dar turi daug lėktų vii 
namie ir okupuotų kraštų aerodromuose, nes jie dar vis' 
nesiliauja bombardavę britų salas; o kai brjtų aviacija 
užpuola Vokietiją, tai nemažai anglų lakūnų įuva. Ang
lai tiek atliekamų lėktuvų neturi, kad jie gąldtų, atvykę 
į Europos kontinentą, užvąldyti orą; o to nepadarius, ne
galima laimėti musių su pačiais. i . *

Nepasisekusi ekspedicija reikštų katastrofą Anglijai 
ir visam Ąęnjpjkvątįju reikalui, Nes žūtų davĮg kareivių 
U dar didesnis skaičius sukilėlių. , _(į

“1914 metų sįeųos neturi 
visiškai jokios reikšmes vo
kiečių tautos ateičiai... Tik
tai jėga padaro teisę (Mein 
Kampf, p. 944). šiaurės li
meriką susideda didelėje 
daugumoje iš ; germaniškų 
elementų (p. 392). Vokieti
jos Reichas, kaipo valstybė, 
turėtų apimti Visus vokiečius 
(p. 601).”
Prie šitų ištraukų iš Hitlerio 

knygos laikraštis nepridėjo nė 
vienos pastabos, palikdamas pa
tiems skaitytojams padaryti tš 
jų atitinkamas išvadas.

Koks nors komunistiškas 
idiotėlis iš “Vilnies” arba “Lai
svės” pasakytų, kad tai “pro- 
naciška propagandą”, — nes 
juk laikraštyje atspausdinti vo
kiečių “fiurerio” žodžiai ir dar
gi iš pafiė^Įpącių šventraščio! 
Jiems' tai atrodo' “smertelnas 
griėk’as”, kadangi Bimba, Miza- 
ra, Andriulis, Pruseiką ir kiti 
“raudonieji” šarlatanai juos ši
taip diena iš dienos “mokina”.

Bet kulturingesnieji ameri
konai šitaip negalėtų būt mul
kinami, nes jie supranta, kad 
informavimas apie nacius; ką 
jie daro ir ką jie*sako, tai ne 
“pfo-naciška propaganda”, o 
priešingai, — geriausia kovos 
priemonė prieš nacius.

“America First” komitete yra 
daug- nepasitenkinimo antise
mitiškais kai! kurių jo kalbėto
jų (Lindbergho, Wheelerio ir 
k.) pareiškimais. Pasklido gan
dai, kad ir pats to komiteto 
pirmininkas, gen. Wood, ketinąs 
rezignuoti, šitie gandai nepasi
tvirtino.

Bet vienas pirmųjų to komi
teto- sumanytojų ir buvęs jo di
rektorius, Lessing J. Rosen- 
wald, jau pasitraukė ir remia 
Roosevelto administraciją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Portugalai neveš už 

sienio prekių
LISBONĄS, Portugalija, spa

lių 21 d.—-Portugalų diktato
rius šiandien uždraudė 
krašto laivinis vežti bet 
užsieniečių ( prekes.

Laivai giles vežioti 
portugalų prekes, kurios 
mos į portugalų uostus.

Toks ripiarimas padarytas 
sąryšy su vokiečių narląivių 
operacijomis. \Vokiečiai .šiomis 
dienomis pasjkandino portugalų 
laivą, kuris vežė prekes į Kana
dos uostus. h'

savo 
kokias

tikrai 
skiria-

Nuteistas filmų ga 
minto jas Box

RUSIJOS TRANSPOR- 
TACIJA 

________ ___ j

Transpor tąci j os klausimas 
Sovietų Sąjungoje darosi vis 
keblesnis, juo toliau karo fron
tas slenka į rytus. Tirščiausias 
geležinkelių tinklas guli šiapus 
Maskvos, ypač vakąi'iniame Ru
sijos pasienyje. 0 anoje pusėje 
Maskvos geležinkelių , yra ne-« 
daug, ir jie xiabar yrą užversti 
kariuomenės ir karo pabūklų 
gabenimu, štai, įdomi žiniaj ku
rią šiomis, dienomis pranešė iš 
Kuibyševo (Samaros)( viena A- 
merikos telegramų agentūra:

“Maskvos diplomatų kor
pusas, tame tarpe ir Jungti
nių Valstybių ambasadorius, 
Lawrence A. Steinhardt, kar
tu su Amerikos spaudos ko
respondentais atvyko čionai 
šį vakarį, atlikę penčių die
nų kelionę įs Maskvos. Ke
lionė buvo atlikta į Šitą lai
kinąją Sovietų sostinę trau
kinių?’
O iš Maskvos į Kųibyševą 

yra viso tik 540 (airięrikopiš- 
kų) mylių!

Washing.tonąs gavę praneši
mą, kad ta kelionė buvusi pa
darytą per. puspenktos dienos. 
Vadinami, ar šiaip, ar taip Rai
tysime, Jšeina tarp 108 ir 120 
mylių per vieną parą, t. y. tarp 

ir 5 mylių per valandą!
Tuo tarpu sakoma, kad di* 

ploriiątai 
traukiniu 
į>yštęvo su Njįaskva esąs 
kus” (excellent). /

PHILADELPHIA, spalių 21 
d. — Teismas nuteisė pagarsė
jusį filmų magnatą William 
Fox kalėti vienerius metus ir 
vieną dieną.

Jis privalės sumokėti 3,000 
dolerių, pabaudos. _

šis filiųų magnatas nusiban
krutavo ir bandė papirkti vie
tos teisėją ir kitus valdininkus, 
kad padarytų sprendimus jo 
naudai. t

Pataria įgyti bazes 
Šiberijoj 

r '

WASHINGTON, D. C., spa
lių. 21 d. -7- Senatorius Wall- 
gren pataria Amerikai įsigyti 
karo bazes Šiberijoj, kad gai
lėtų apsiginti nuo vokiečių už- 
puoliąąo.

Dabar, sako senatorius, ne
būtų sunku įsigyti minėtos bą- 
zės, bet vėliau, kai vokiečiai, 
paims Rusiją, tatai negalėsim 
padaryti.

Vėliau vokiečiai per Sibeyiją 
galės užpuįtį Aliaską. ‘ 1

važiavo “specialiu 
ir susisiekimas Kui- 

i “pųi-

— Vokiečiai sakosi neturį in
formacijų apie Kęafny torpe- 
davimą ir visas ręikaląs, s^ko, 
atrodo labai misteriškas.

— Vokiečiai .be sustojimo 
bombarduoja Leningradą. Tvir
tinama, kad trečdalis miesto 
jau išgriautas.

— Nuo.Leningrado fronto vo
kiečiai atitraukė gen. Loeb ar
miją ir pasiuntė į' Maskvos 
frontus.

— 18 metų prancūzė, kartu 
su trim vyrais, laivu atplaukė 
į* Angliją, kad galėtų prisidėti 
prie laisvų.^prancūzų.
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Hess neparodė vyriškumo,.
Atskridęs Anglijon Hess pir

miausia parodė, kad jis labai 
'blogas lakūnas. Prieš savo akis 
turėjo pąčių britų paruoštą pla^ 
ną, kur jam aiškiausiai buvo 
nurodyta vieta nusileisti, o jis 
vis dėlto tos vietose nesurado,. 
Hess nusileido 9 mylių atstu- 
moj nuo nurodytos vietos.

Amerikos idkunai vandenyną 
perskrenda įr kartais tiktai po
rą mylių suklysta, o Hess tik
tai Lamanšo, kanalą perskrido 
ir devynias mylias į šalį nukly
do. Be to^ reįkia turėti galvoje, 
kad Hess vartojo patį moder
niškiausią nacių orlaivį.

Blogas iš jo lakūnas, bet dar 
blogesnis šokikas, Savo • orlaivį 
jis ant arimų užmetė, o pats 
parašiutu leidosi žemyn. Bet 
leidosi taip jau nevykusiai, kad 
sau kulšį susitrenkė.

Škotijos ūkininkas pagriebė 
šakes ir nubėgo prie Hesso, kai 
pamatė besileidžiantį parašiutą. 

. Škotas buvo pasiryžęs kovoti, 

. nes tikėjosi surasti kovon pasi
ruošusį vokietį. Škotas visai nu
sivylė, kai vietoj griežto prūsiš
ko kareivio, surado gležniausią 
vyrą, kuris kovoti višai nebuvo 
pasiryžęs, bęt prašė vandens.

Tuoj atsirado daugiau žmo
nių, kuriems Hess pasiskundė, 
kad jis smarkiai susitrenkęs 
koją. Nacių lyderis buvo nuvež
tas į artimiausią ligoninę, kad 
gydytojai galėtų apžiūrėti ko
kios rųšies ssuitrenkiinas.

Škotijos ūkininkas buvo nu
stebęs tokiu nacių lyderio glež
numu, bet dar labiau nustebo 
visas ligoninės personalas, kai 
paruošė Hessą gydytojo inspek
cijai.. Britų slaugės nu įraukė 
gerui • nublizgintus Hesso batus 
ir padėjo jį ant gydytojo įedes.

Britų slaugės, gydytojai ir 
kitas ligoninės personalas nu
stebo ne kulšies sutrenkimu, 
bet nupoliruotais Hesso kojų 
nagais. Hesso kojų nagai buvo 
ne tiktai gražiai nupoliruoti, 
bet nutepti moderniškiausiais 
raudonais dažais.

Britų moterys mėgsta dažyti 
savo rankų nagus, nes toks jau 
dabar paprotys. Vasaros metu 
prašmatnesnės moterys ir kojų 
nagus nusidažydavo. Bet pama
tyti vyrą su dažytais kojų ir 
pirštų nagais visiems britams 
buvo didžiausia naujiena. Bri
tai buvo nustebę, nes paįinjkimą 
dažytis turi tiktai moterys. 
Nors valdžia buvo įsakiusi izo
liuoti Hessą, visas ligoninės per
sonalas specialiai atlankė Hos- 
so kąmbąrį, kad galėtų pama
tyti kojų nagus nusidažiusį na
cių “didvyrį”.

Hess apsivedė iš baimės.
Pats Hess pasakojasi, kad jis 

neturįs laiko asmeniškiems, rei
kalams ir nemanąs ieškoti mo
ters. Hess tvirtino, kad jis yra 
pasiryžęs pasekti savo fiurerį 
net ir asmeniškame gyvenime.

Hess tvįrtino, kad žmonai su
rasti reikia pašvęsti labai daug 
bereikalingo laiko, kurio jis ne
galįs surasti, nes visą laiką pa
švenčia nącių partijos orgąpi- 
ządjos darbui.

Bet atėjo 193.4 metai, Vokįe-t 
čių kariuomenė pąMąte nacių 
partijai tam tikrus reikalavi
mus, kuriuos Hitleris pasižadė
jo pildyti. Vienas 1 tokiij reika
lavimų buvo nacių partijos vir
šūnių išvalymas niįo visiškai 
pabjurusio elemento.

Tapo išvalytą Beįęlyiio pplięi- 
jos prefektųra nuo homoseksii- 
ališjkų, pačių lyderių, padarytos 
medžioklės kituose Vokietijos 
įmestuose, o vokiečių armijos 
majoras Bušeli savo ratuką nu
šovė Oitlerio adjutantą Roeh- 
jną.

Visa vokiečių spauda pakėlė 
didžiausią triukšmą dėl homęĮ- 
seksūalizmo, visi smerkė nena-

| tureliai gyvenančius* nacių ly
derius. Kai Hęss pamatė, kad 
žtivo daugelis nacių partijai pa- 
isįRurbavusių žmogių; kai įsiti
kino, kąd ir. didelė ištikimybė 
fiureriui daugeliui nięko nepa
gelbėjo, nutarė sųsirąsti žiųo- 
ną. Hess pabijojo, kad vokiečių 
kariuomenės ąts.tovai ir jo neį
tartų “besi m.eibkąująnt” pa
čiam fiureriui ir mažiausiai 
lauktu momentu jo “neišvąly- 
tu”. . '

į" Tuojau po pirmo griežtesnio 
r tnąęių viršūnių valymo, Hess su

sirado vokišką “amazonę”'ir 
apsivedė.

Hesso gyvenimo prięs- 
ginybės.

Nacių spaudai buvo įsakyta 
kiekviena proga idealizuoti Hes
so asmenį ir visą jo gyvenimą. 
Naciai Hessą laikė pavyzdin
giausiu, labiausiai fiureriui at
sidavusiu ir ideališkiausiu savo 
partij s nariu.

Jeigu iš tikrųjų Hess butų 
buvęs toks jau vien idealams 
atsidavęs žmogus, tai kodėl jis 
užsienio bankuose savo ir ne 
savo vardu padėjo gana gražią 
sumą pinigų? Jeigu Hess vokie
čiais butų turėjęs tokį didelį pa
sitikėjimą kaip jis Įsakinėjo ki
tiems turėti, tai kuriam tikslui 
jis saugumui rinkosi užsienio 
bankus?

Naciai tvirtina, kad Hess bu
vo darbingiausiu partijos žmo
gumi, neskaitant, žinoma, fiu
rerio. Jeigu iš tikrųjų jis jau 
buvo toks darbininkas, tai ko
dėl nesimato Hesso nuveiktų 
darbų? Kodėl naciai neguli pa
sakyti koks yra Hesso amatas. 
Naciai negali to padaryti, ries 
Hess neturi jokio amato ir bu
vo priverstas gyventi iš stam
bių Vokietijos pramonininkų 
duodamų sumų.

• '<v . • .<■ riNaciai tvirtina, kad Hess yra 
didelis didvyris. Kodėl spaudo
je jie nepaskelbia Hesso nu
veiktų darbų? Kodėl jie nepa
mini nė vieno pavojingesnio 
Hesso gyvenimo įvykio, kur jis 
butų parodęs bent truputį drą
sos? Kad galėtum Hessą skaity
ti didvyriu, pirma turi jį skai
tyti vyru. Jeigu jis iš tikrųjų 
yra vyras, tai kuriam galui jis 
raudonais dažais poliruojąs! sa
vo kojų nagus?

Į visus šiuos klausimus joks 
nacis negali duoti tinkamo at
sakymo. Atsidavusiems naciams 
tai yra didžiausia paslaptis, ku
ria jie stengiasi aptraukti visą 
Hesso ir kitų nacių gyvenimą. 
Nacių propągandistai sąmonin
gai dedą pastangas paslaptinis 
plisti ,kad niekas nesužinotų 
tikro nacių lyderių dorovinio 
veido. ,

Visos paslaptys paaiškėja ir 
jos tampa suprantamomis, kai 
nacių lyderius nustoji laikyti 
paslaptingais žmonėmis, bet pa
prasčiausiais sukčiais, kurie 
naudojasi vokiško jaunimo ne
prityrimu ir tamsumu ištvirku
sioms savo užgaidoms tenkinti; 
kurie nesivaržo jokiais dorovės 
dęsniąis karjera? ir asmens tur
tui krauti. Stasys Dobilinis 

(Pabąiga)

KODĖL DAIKTAI
/ SVERIA?

rimto pagrindo, atsimenant, 
kad dujos susideda iš nuolatos 
judančių molekuių. Kaip paaiš
kinti tai, kad kiekvienos erdvė
je skriejančios dujų molekulės 
svoris pilnai persiduoda indo 
dugnui, kad visos nesuskaito
mos dalelės vienu metu perduo
da jam savo svorį, nors kiek
vienu akimirksniu dugną palie
čia tik nežymi jų dalis? Čia yra 
ko pagalvoti.

Vadovėliai daugiausia šį 
klausimą apeina visišku tylėję 
mu. Užtat juo daugiau pagrin
do yrą panagrinėti jį čia kiek 
smulkiau. Svorio jėga į be tvar- 

• kos skriejančias dujų moleku
les veikia tokiu budu, kad su
lėtina jų judėjimą aukštyn ir 
pagreitina žemyn. Jei įsivaiz- 
duosim, kad iš pradžios molc-

tai svorio jėga tą vienodumą 
turi išardyti: iš kiekvieno hori
zontalinio sluoksnio kas sekun
dę nuslinko molekulų žemyn 
daugiau negu aukštyn. Rezul
tate apatiniuose sluoksniuose 
turi molekulų surinkti daugiau 
negu viršutiniuose. Kitaip sa
kant, indo dugne dujos bus 
tirštesnės kaip viršuje. Tačiau 
tirštesnės dujos (t. y. daugiau 
suspaustos) spaudžia stipriau 
negu skystesnės, dėl to Į apati
nį indo dugną dujos spaudžia

dimo skirtumas į abu indo 
dugnu ir yra priežastis to, kad 
mes galime susekti inde esan
čių dujų svorį. Matematiniai 
apskaičiavimai rodo, kad spau
dimų skirtumas turi būti lygus 
visų molekulų, netvarkingai 
inde skriejančių, svorių sumai.
i Gaila, kad popuriariame 
straipsnyje negalima padaryti 
visų šį dalyką liečiančių ap
skaičiavimų. Mes ir neturėjome 
tikslo išaiškinti čia paliestąjį 
klausimą pilnutinai. Mes tik 
norėjome parodyti, kad, rodos, 
toks nesudėtingas klausimas: 
.“kodėl daiktai sveria?” išspren
džiamas ne taip jau paprastai,

mas žmonių, net ir fizikos 
mokslą ėjusių.

Nereikia manyti, ka<j šis 
klausimas pąinus tik turint rei
kalo su dujomis, o susidūrus 
su skystais arba kietais kūnais 
jokių sunkumų nebėra. Skys
čiai taip pat susideda iš nesusi- 
glaudusių tarp savęs dalelių; 
indo dugną paliečia tik pats 
apatinis molekulių sluoksnis, ir 
užtat nėra lengva išaiškint, ko
dėl svarstyklės parodo vis dėl
to visų išimties molekulių svo
rį. Neliesdami smulkmenų, pa
stebėsime, kad šiuo atžvilgiu 
principinio skirtumo tarp dujų 
ir skystų kūnų nėra. Kaip ir 
dujose, apatinjai skysčio sluok
sniai, palyginti su viršutiniais, 
sutirštėja: dėl to čia padažnė
ja ir molekulių smūgiai į indo

Klausimas atrodo vaikiškai 
lengvas, ir kiekvienas turi jam 
atsakymą; daiktai sveria todėl, 
kąd juos traukia žemė pagal 
visųptįnės: traukos dėsnį. Ne
manykite, kad tuo viskas išaiš
kinama. Sunkumai nuo čia tik 
prasideda. Paimkime kokį nors 
sandariai, uždarytą indą su bet 
kokiomis dujomis, pa v., kad ir 
su oru. Indą pastatykime ant 
svarstyklių. Ar persiduos svar
styklių lėkštelei visas inde už
darytų .dti jų svoris? žinoma, 
persiduos! tuo'niekas neabejo
ja. Vis dėlto abejojimui yra

skysčių pasireiškia (ik tuo, kad 
minėtasis sulaukėjimas (dėl 
mažo skysčių suspaudžia m li
mo) yra labai nežymus; ir vis 
dėlto jų pąkenka, — taip pat 
dėl mažo skystų kūnų suspau- 
džiamumo, — kad butų per
duotas visų molekulų svoris in
do dugnui.

Kietų kūnų viršutinių mole
kulų svorio persidavimo į kū
no atramą mechanizmas yra 
visai kitoks. Kieto kūno dale’.c> 
taip pat nešviečia betarpiškai 
viena net ir kristaluose.
Jos susietos, pritraukiamosios 
ir atstumiamosios jėgų (tai 
elektrinio tarpusavinio veikimo 
jėgos), kurios, tartum spyruok
lės, laiko daleles tam tikrame 
atstume. Ir panašiai, kaip siste
moje,' susietoje spyruoklėmis, 
viršutinių jalių svoris persi
duoda apatinėms, tokiu budu 
ir .kieto kūno sistemoje vyksta 
svorio perdavimas.

— Londono darbininkai pra
šo Churchillį sudaryti naują 
frontą vakaruose.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

(t,
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aGOOD HEAD" 
TELIS ME IT'S

TAVERN PALE
BEERJ

jįo Tai sako man, kad Tavern Pale padarytas iš ge
riausių medžiagų. Taip, padarytas iš pąrinktiniausių 
alui gi.udų ir importuotu apynių.
2, Tai sako man, kad 
imtą skonį.
3 Tai sako man, kad 
rūpestingai padarytas.
4b Tai sako man, kad
dintas. Kitais žodžiais, kai matute “Gerą Galvą” alau? 
stikle, galite dėti ląžybą.ą, kad jis yra...

Tauern Vale
The Beer for a "Good Head”

The Atlantic Brewina Company^hlcago^nj^

Tavern Pale turi malęnų, pri-

Tavern Pale yra palengva ir

Tavern Pale yra švelniąi-sen-

SUTAUPYSIT NUO 25.% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETELIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams.

Neriam vilnones pąnčiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

Pranas Sęlemanayičia, Sav.
504 VVest 33rd Stręet ~ Victory 3486

‘ Atdara kas^jen ir vakarais ir

turtas vifSSB,000,000.00
.....  ........ . .'.'J!............. .................................

Apart Apsaugos, Tyrime o r n r nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš.fcifv UfOMv 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus 
______Saugesnės pietos ŲėJ taupymo Pinigų. < .
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečia,#. 9 A.1 M. ui 2- 

. dienos, Žeštad. 9, A. M. iki 8 Ų. M. ■
M. iki 12

k. Augustas w^wwvww^^

J000 mylių automobiliu
’**•!»*• J ' .4 -.k7.' r.-h ♦«.’ •/

(Tęailiys)

Kai
Giminąįčiąj ųi.MA U.ųM tik 

Pie 9 X?Oį W 
liau. O, tįai <$ ka,<J: 
laiške ęKW>ęŠ®> "My"
vyksimu yęięj x

P-ia, ęeclj^, >įi?^ pŲSfisgrė. 
buvo tji^ vi^ą Ųamįe. RpĮ 
tvarkėme ijf, tąj^ 
.rėme, iįąj, §r^o, įf. vjHW-

Pra$y,9J4ę a^i#)rin.ęiįi vo> 
tik prięį k^ 111^^1115 b^iętę, 
statytį Tai tifcr^i
moderuįįška, Ųf. veži
dencijąj.

Viduje vįslf-as. įaugta, iy 
tvarkytę, labai
langų ųiją^ų i,r Ųtiį daiktų 
spalvą tįijlįrąi, artis,tišĮį:ai siįde- 
rinta. Wa>t,. Uųvo ^į,silai,lfojna > 
specialisto (jekoŲalorįaųs nuro
dymų.

Salibpas apie vieną pėdą že
mesnis, negu valgomas kamba
rys. Žemai toje iškilumoje su
dėtos šviesos (“foot lights”). 
Kai vakare tos šviesos Uždega
mos, o visos kitos užgesinamos, 
tai susidaro lyg savotiška prie
blanda. Tuo budu apšviestas 
'kambarys kažkaip raminančiai 
veikia žmogų.

.Tik didelis sieninis laikrodis, 
nuolat drumsčia ramybę: kas 
penkiolika niimičių pasigirstą 
varpų muzika, kurią anglai va
dina “chime”.

Tas muzikalus lail$ro,dis atro
do nepaprastai gražus ir sudė
tingas. Jis specialiai padarytas 
t ‘ 1 f 

ir jo vertė siekia kelis šimtus

pie 9

Einame žemyn apžiūrėti te
nykščių įrengimų. Pirmiausia p. 
Bechik’as parodo savo elektri- 
kinę vonią. Tiksliau butų ją pa
vadinti “prakaito vonia”. Vidu
je sudėtos specialios elektrįki- 
nes lempos, kurių šiluma yra 
reguliuojama. Per dešimt ar 
penkiolika minučių toje vonio
je, iš kurios tik galvą į viršų 
tegalima iškišti, žmogus praran
da pusėtinai prakaito ir gero
kai nusilpsta. Bet užtai po ku
rio laiko jis pradeda jaustis lyg 
lengvesnis.

EEO
i LOAN ASSOClATIONof Chicag^

JUSTIN MACKIEVVlCH.Pres.

IT192 Archer Avenue '(
| VUIgmia /Z47 * - |

and

♦ V

GRUEN

Trode Moti

Duokit Gruen, ir jus duosite laikro
dėlį, jungiantį dailiausią stylių su 
visu akuratiškumu ir patikimumu, 
kurie padarė Gruen vardą gąrbjngu 
laiko matavime. Pamatykite pas niųs 
Gruen rykiuotę šiandien.

BEGEMAN’l
~ - tr ą . e r

DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVĖS 
4184 ARCHER AVĖNŪE 
3142 WEST 63rd STREET

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

nĮeįįųj? nėra. Kadangi tai sąk- 
Įbadienio vakaras, tai mėko ir 
kilo nėra. Pagaliau vargais ne
galais sųąirądųniįe trečiąjbe ar 
ketvirtame aukšte vyrą, kųrb 
ąą^vo. (Jirbtuvėlėj^
^jO. Jią mus i^iijb $ “įlAųąų 
npYąlmsJ’

Dabar kelis žodžius apįe savo 
svainį, < Bechik’į

' į Aųieriką jis atvyko.
Gardinu, ^ęrpijo^. Buvo tiį 

septyniolikos ar aštųoąi 
metų bprnjokas. Atvyko. įš kąi- 
mo. '

Ąjjsigyyęno Gliięągpjp b,
(j(ėjo <J^ti mą trasų dirbai ę.e i 
Visadį^ąu i^įop^i^ų

; Dirbti, įį- ;
.^ąs valandas, O aUyginiųKąą,— 
įĮk dojerjai ppr šąvąitę. B^t j 

^ąųųam tvirtam vyrui ilgos W
■ ląųdųa ir surikus dąrbaą' buvo,

sta. Tačiau daba? tenka taikytis 
ęsamų sjyjrgiĮ . ir, uįuot 

ęlėtus gamyba, Djpęęinęi ja sSu- 
tinti. *

Pernai p. Bechik’as turėjo ir. 
kitą laiiųikį, — vienai kompa- 
Pijai ji?, ęsrdavė specialią ma- 
W W dvide'
Jimt penalą tūkstančiu dolerių. 
Tą, mąSįpA — iąi M Uripys. Jis 

veikti, o 
P.WI W, xwas me-

MHi B

Čia pat yra įrengta ir vadi
namoji “lietaus maudynė”. O 
jei p,o “prakaito vonios” silpnų 
pąsidąęo, tąi gąlima ir minkš
tame fotelyje pailsėti, žodžiu, 
yjsi patogumai.

Namas yra nafta (“oil”) ap
šildamas. Temperątura ręgu- 
liuojama^ Kądįąngi vįąur sudėtą 
dviguba įnąojįiacijja, (ai pasiro
do, jog visai nedaug naftos te- 
suvartojama tam didžiuliam na-

Kai ąp^iųrsjonie nąmų, p. 
Bechik’as prisiminė, jog jis dar 
Šį yakąrą tupi šąyo, b^V.ič. įstai
goje atlikti vieną reikalą. Visi 
iušę^nę į jo didžįųįį ‘tCądil- 
Jąc’ą” ir nuvažiavome. Moterys 
pąsįįiko automobilyje, o ųięs 
nuėjoinę į ųffeą. *

Buvo jau apie vienuolikta va
landa Yą^ą;r°- Purią iš lauko 

iVadome atidarytas. Įeiti į vidų 
tad neturėjome jokio vargo. 
,ą?t <tąi.... ”

Kai p,o pųųį<įųlikųs ąr dvide
šimt minučių apleidome ofisą, 
duęys. į gątvę jau buvo ųžra- 
kįųto^. Pą^itąjįpę taip, kad rak
to nuo tų durų jis neturėjo,- — 
sūnus jį buvę pasiėmęs.

jęelą^ąi maloni padėtis. Ieš
kome naktinio sargo, bet jo

Kątįi pigiau butų, tąi l<ęlį vy
rai gyveno viename bute. P-ąs 
Bechik’as dar kelis ir ekstrą 
centus sutaupydavo, kadangi jis 
visai “komunai” valgyti virda
vo. Sakę, kai susiląuk^avome. 
sekmadienio, tai turėdavome, 
tikrą baUų: išsiyu'davopie kiau
lės šonkauliu, kopūstų, parsi- 
n,ęšięlavopie alaus ir bąliayędą1- 
vome.

Būdamas apdairus ir pra
šmatnus, p. Bechik’as pradėjo, 
vis labiau ir labiau į savo dar
bą įsigj,Įinti. Nefrųkųs jis pąsi- 
darė tikras eksp.ectas. 'O Rąi 
1916 m. jis vedė mano pusse: 
serę, t?i buvo jau kandidatas į 
formanus.

Praėjo dar vieni kiti metai ir 
p. Bechik’as liko pakviestas ei
ti užveizdoš pareigas matrąsų 
dirbtuvėje. To jis atsiekė pusė
tinai sunkių!.darbu,, peš ne t k 
savo darbą ..i.studijavo, bet ir 
šiaip mokėsi.

Gauna pakvįetįpąą vykti į 
Teini. Apleidžia ęhi- 

ęago, ir yyksta | pietus, kur. ke
lis metus tvarkų matrąsų dirb
tuvę. Paskui vėl grįžta į Glų- 
cago, o pagaliau iš Chiųagos 
persikelia į St. Paul.

Bedirbdamas prie iųa trasų, p. 
Bechik’as sugalvoja kelis page
rinimus. Pagaliau vienam savo 
išradimui gauna patentą. O tas 
išradimas — tai špęcialąos ran
kenos matrasui. Tų rankenų 
pagalba labai lengva yra ma- 
trasas apversti. Tai ypačiai yra 
patogu viešbučiuose, ligoninėse 
ir apąytamentmiųose trobesiuo
se.

Gavęs patentą, p_. Bechik’as 
-nusitaria pats eiti į biznį: ga
minti matrosams rankenas.

Išradimas pasirodė visai 
praktiškas. Paklausa vis labiau 
ir labiau didėjo.^ Išvažinėjęs 
skersai ir išilgai Ameriką, p,. 
Bechik’as pradėjo vis daugiau 
ir daugiau savo rankenų matra-

Zrinyj’s Ojntinent SI.25 
Gąrsį nuo jurų jkį jurų mostis, ku
ri gydo, nepaprastu greitumu ne-, 
pakenčiamą niežėjimą nuo ekze-J 
mos, nųbėrųpų. nyrinu, dėmių iri 
kitokių odos negalavimų, žrinyi’s 
mestis taipgi greita'i gydo kanki

nu. Kodėl

mestis taipgi greitai gydo kanki
nantį perštėjimą .prie eliminacijos 
kanalo ir k'itų kūno daf 
kasytis ? Kodėl kamuoti?1' 
kitę stiklelį šiandie. ‘Pi 
arba pinigai grąžinami. r Žrinyi 
Ointment Co., Dėpt. L, 1103 South 
Lafayętte, South ’Bend, Indiana.

mecha-

ii misi-
^prtunos

b,W> pilnai už-
, /

Rengia Tris Vakaras 
Operoj Žydų Armiją!

Organi^j^

Commįttęę. for a Jewish Ar- 
my ir “American Friends of Ą 
Jewish Palestine” spalių 30, 31, 
ir lapfc. 1 rengia tris Šokių va- 
karną Chicagoą op.ęroą rumuo- 
ąe, kurių visą pelną skiria fi- 
nąųsųoti išimtinai žydų armiją 
iš 100,000 kareivių, kuri yra 
prgąnizuoj ama Palestinų j.

Ta armija kovoą britų pusė-: 
j e jrytų fronte, Mažojoj Azijo
je.

Visų trijų vakarų programus 
išpildys garsus šokėjai, Velo^ 
and Yolanda, ir kiti artistai.

■ ■, t . ... r-. - .m.. — .

MOKRNŲS GASINIAI PEČIAI 
TEIKIA TREJOPAS SUTAUPĄS

1. TAUPO MAUSTĄ 
" 2. TAUPO. UAfKĄ

3. TAUPO PINIGUS
. I w

DAKAR Kaštuoja Mažiau Virti Geriau!
. '• Tų^aąęiąi Chicagps. šeimininkių patiria, kad lengva 

y irti g^iąų Męderniąiš Gįsiniaiš Pačiais—o ’ aktualiai 
ęąŠtųęfą ląąįųaą. ifąktaą taę,' kad Modernus Gasiniki Pe
čiai' yra taip ekonomiški, kąip atrodo gražus. Kiekviena 
Ualis sųjplanųpta taurinti ųiaistą ... laiką . . . pinigus.

Jus tau.vot .ant maisto Moderniu Gasiniu Pečium, ka
dangi tiksliai kontroljiuojąma viduj šilima verda mėsas 
žeiųa temperatūrą, kuri mažina jų susitraukimą. Jus tąų- 
pot laiką,’ ka'dangi dutomafme kdhtrdlė atliekė daugumą 
darbo .. . kąU.ąh.gį ^Kę^tesniš’ virimas skubiau 'išpildo’ už
duotį. Jus taupot Ir pihiguę, kadangi ĮVJocĮernųs Galinis. 
Pečius kaštuoja mažiau nupirkti, 'kaštuoja iiiaž,iau vąftęti.

GERA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ REČIŲ 
yi^GVI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

Mode?n Range
I s m 0 k e s J31 ^C<;rinsa-
į 
į 

■ der -ScDvlce pragers.

MODfRNCOOKtRr.’.

M- i' •

MM

.. OAS HtĄTU4O

1 THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE ČOMPANY 
_____ ■ . . H O N t VI A n Z. S H A O O O '•

KODEL KENtĖTI DEĮz KOJŲ.
.-l _ /«'• _ ,’f rp - Gyduoles gaunamos

vaistinėse, pagelbės Jums! BOJEtOGYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi-

su^izeięlųpų ir yisokįų odos ligų.
ęQ^Qęyi' ęQ«? 12OQ Ashįi^cĮ Avę. BRęJĮsS^o

Įjei Insurance reik, pas |
Dt. P. Vilcišj ĘŲC . v . ’ *

DR. P.'VILĘIšiS
Į ; , . \ 1 Atstovas
Prudential Ifts. Co. of America 

171F W. JACkSOh ~ HAR. 2500
Home Office, Newark, N, J.

89Z2 W. ^oosevBit ąi, Aiytin 1175

Remkite Lietuvišką!
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUĄŲ LIQUOR
ČO —VVHOLfeS ALE

<
4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014** • *

ŲRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEETTHETkL ŲO.

3216 S. Halsted StVlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

PYRk'lTsVTAŠlTiKŽJiNlŪ 

rALUEB'7 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga; Mes’ Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDŽ1E AVENUE

Tel. LA^VNDĄLE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrąustom forničįus, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
gararituotas. Taipgi pristatom 
aistis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY p.06.6

• FOTOGRAFAS
CONRAD
'.OTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis U IĮolLy.w.ood 
.šviesomis. D a r b as 
garą etilo tas. •

1'20 W. S3rd St.
Tęt TęjįfG. 5383-5840

juarcus
RYTINE RADIŲ 

VALANDĄ
—IŠ STOTIES—

Kasdien nuo' 8:45 y. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. • 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
t vąl. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešŲųių.

Užpatentavęs dar kelias skir
tingas rankenas (iš viso ketu
rias), p. Bechik’as pasidarė toje 

z... , • '/* • I ' * - • f f * • ‘ > t \ V • /7| '

srityje yįeųąlįpįs fabrikantas 
visoje Amerikoje. Kadangi kiti 
bandė jo išradimą pasisavinti,, 
ta jam bent kelis kartus teko 
kreiptis į teisiną. Paskutinė iy 
didžiausią bylą buvo, pprnąi. 
Feįerąbs teisinąs nųąpŲeniįė, 
kad p. Bechik’o patentas visais 
atžvįjgįais yra pąg^ątąs ir jo 
niekas negali pasisavinti.

. Šiandien visi geresni matra
sai bųyi raųkenas, ų taą ranke
nas pagamina “Self Adjusting 
Matress Handle Co.”, S t. Paul, 
Minu. Tos kompanijos savinin-

Pernai tų runkeliu bųyp par 
duota apie vienas milijonas. 
Šiemęt jų gal bus pa^dųųtą dvi
gubai daugiau: pavyzdžiui, lie
pos mėnesį p.* Bęchik’ų kompa
nija rąhkęnų pardavė 222,<)Q0. 
Ir paklausa nuolat kyla. Jei bu
tu gfiįliępą be sųyąržymų ręika-

duota apie vienas milijonas

-nose .nų gamyba butų žyniiai prapiė

® CRAN$ COĄŲ CORJPANY 
/ 5332 So. Lohg AvenuęH betonas PORTSMOUTH 9Q2£

VŲpGINIĄ Pocąhontąs Mine
Į Run iĮ geriausių įpąįmb daug $8.35 

I \žW1Mp«L d“Ąių lš*wta ........... ...........
1 IMT j Perkant 5 tonus ar daugiau.
Į nf’ Smulkesni yra daug pigesni.flS*' BLACK BĄNb $10.25

• Sąlę? tąkąąi ękę|rą.
> *■ . y • « Į ....... .. ........" ....................-i-..-........ ........................ .

sutaupys! dau6 ——
GERIAUSIĄ IR STIP
RIAUSIĄ §IŲ DIENŲ

įL^įK-BELT> Visiškai

STOKI®
REPublic 3713

• IR SUTAISAU SENUS

VAINIKAS KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI *

Jonas Rodinas, Aj^|. Laba^au$kąs,
S- “Shorty’,’

Milda Buick Sales
VIĘNI

90
f LIf TUVIŲ BŲICK’O AGENTŪRA

t 35th (Street, Chicago
2022 9" Tęl. VięWY

^Zz

QK OF PRTTE ROS

KAINA 15 CENTŲ
lik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

Adresas
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NAUJIENOS/ Chicago, III. Ketvirtad., spalių 23, 1941

Illrnois-Iodiaiia-Michi..gan-Wisconsm Žiniosj

CIO Prezidentas
Uždraudė Duoklių
Rinkimą Gary, Ind

Streikieriai Grįš 
J Darbą Detroite

šaukia Lyderius “Pasitarimui”
GARY, Ind. — CIO genera 

lis prezidentas Philip Murray 
vakar uždraudė CIO plieno uni
jos • lokalams pikietuoti Carae- 
gie-Ulinois dirbtuves duokles 
rinkti ir nenarius burti unijon. 
Tuo pačiu laiku Murray pašau
kė Frank Griderį ir kitus loka
lų lyderius atvykti į Pittsbur- 
ghą “pasitarimui”.

Kilo Keli Streikai *

—' Kelintu 
CIO plieno 
Lakęs Steel 
dirbtuvėje,

Reikalauja Derybų
DETROIT, Mich. 

kartu streikuoją 
urjijos nariai Great 
Products Company
River Rouge, nubalsavo grįžti 
į darbą, jeigu:

1. Kompanija priims atgal 
19 prašalintų unijos lyderių, ir

2. Sutiks užvesti sutarties 
derybas bėgyje 30 dienų.

Tas duoklių rinkimas ir dirb
tuvių pikietavimas privedė prie 
kelių trumpų streikų 
dirbtuvėse.

Springfield Įvedė
Parking Myterius

plieno

Reikalauja 
“Atkeršyti” Už 
Žuvusį Jurininką

SPRINGFIELD, III. — Svar
biose gatvėse miestas įvedė 
“parking myterius”, į kuriuos 
reikia įmesti centą, nikelį ar 
daugiau už privilegiją pasista
tyti adtomobilį gatvėje. Jeigu 
myteriai pasirodys praktiški, 
tai juos įves ir kitose gatvėse.

POTVYNIS KANSAS VALSTIJOJE

—VBA.

18-TA. — Ponia Uršulė 
kauskienė gali didžiuotis 
vien savo net ir šiandien gražiai

Ų-AuMlu reiepuuvv

Vaizdas iš oro parodo apsemtą Gypsum, Kas., miestelį. Daugely Kansas 
valstijos vietų liūtys atnešė potvynį, šimtai šeimų liko be pastogės. •

Sunkiai Susirgo Biz
nierius Jonas 
Gaubas

BBIDGEPORr. — Plačiai ži
nomas vietos biznierius ir Keis
tučio bendrovės direktorius, p. 
Jonas paubas, 3529 S. Halsted 
SI., savininkas Monarčh Liųuor 
Store, labai rimtai sunegalėjo. 
Buvo .išvežtas į Iloly Cross li
goninę, kambarys 204.

Sakoma, kad reikės pabūti il-

Pagerbė Uršulę Žu 
kauskienę Gimta
dienio Proga

Ža
ne

Buvo Laive “Kearny
GILLESPIE, III. — šeimyna 

ir apie 20 kaimynų pasiuntė 
pareiškimą prezidentui Roose- 
veltui, kuriame reikalauja “vo
kiečiams atkeršyti” už mirtį 
jurininko George A. Calbert iš 
VVilsonville, III.

Jisai žuvo karo laive “Kear
ny”, kurį vokiečių submarinas 
torpedavo.

Nuteisė Gengsteri 
Kalėjimai!

Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Wilbet C. Remaks iš Lock- 
port, III., 21, su Genevieve Lo- 
caitis, 20

Charles Uselles, 59, su Anna 
Uselles, 55

Pete K. Wonaitis, 24, su An- 
tcinette D. Biangmona, 21.

Rado Skenduolę
Jackson Parke

Jackson Parko prieplaukoje, 
prie 66-tos, vakar rytą buvo at
rastas lavonas *apie 35 metų 
moteriškės. Ji svėrė 140 sv., tu
rėjo rudus plaukus, dėvėjo mė
lyną suknią. Pavardė nežinoma.

Nuo 1 iki 14 metų kalėjimo 
bausmė buvo paskirta Chica
gos gengsteriui “Joe” Montana 
Jr., kuris buvo kaltinama^' ban
dymu žmogų nužudyti.

Jisai buk paėmė vieną Frank 
Zito, -26 mėtį chįcągietį “rai- 
dui”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn jf. Cuidiuž
SENIAUSIA IR DID2IAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Budriai Dar Pilnai 
Nepasveiko

Buvo Sunkiai Sužeisti 
Nelaimėj

Kazimieras ir Rozalija Bud
riai, 4940 So. Tripp Avė., dar 
pilnai nepasveiko. Jie abudu bu
vo sunkiai sužeisti auto kolizi
joje.

Budris išgulėjo ligonbutyj 3 
savaites, o jo žmona 6 savaites. 
Jis išsirgo išviso 3 menesius,' 
o žmona 4-ris mėnfe'š'fūs, nes bu
vo sunkiaus sužeista.

Drg. Budriai yra “N-nų” 
skaitytojai. Ji pati daug veikia 
tarp progresyvių moterų orga
nizacijų.

“Daina Be Galo”, 
Naujas Kaimynas, 
Kitkas iš Roselando

Auto.

Ruduo — Scenos Myl. Ratelis 
Jau Veikia, Etc.

ROSELAND. — Jau 
ruduo Roselande.

tai tikri kaimynai. Už tai ir 
verta paminėti,' kad Beverly 
Hills apsigyveno ir iš Kauno 
atvykęs buvęs Lietuvos prezi
dentas A. Smetona, mūriniam 
bungalow, W. 109 St.

— Stepukas.

ris apsupa ponų Žukauskų puo
šnųjį vasarnamį, bet ir daugy
be draugų.

Būrys tokių draugų pripildė 
jos namus ant Halsted gatvės, 
antradienio vakare, su gėlėmis, 
dovanomis ir visokiais kitais 
maloniais surprizais. Įvykis bu
vo ponios Žukauskienės gimta
dienio minėjimas. Visi ją svei
kino, linkėjo daug metų sveikai 
ir linksmai gyventi,.ir nuolatos

REUMATIŠKI SKAUSMAI?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Steponas.

tikras i

Lapai jau krinta nebe po vie
ną, bet šimtais vienu sykiu. 
Linksmos voverytės ką tik su- 
griebdamos neša į savo gflštas 
apsirūpinti maistu-' per tą 
laukiamą žiemą.

•z-- >.i< i

Sekim, Balius
Šiaip, Roselandp veikimas

eina gyvyn. Ateinantį sekma
dienį L.R.K.S.A. kuopa rengia 
balių $u progrartiu, kurį išpil
dys Scenos Mylėtojų Ratelis, 
kuris suvaidins'vaizdelį “Daina 
be Galo.”

Laukinės Antys 
Iš So. Dakota

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

LIETUVIAI

ne

vis

DIENĄ m NAKTĮ
Visi Tel YARDS 1741-1742 

kSOS-ffl So. Hermitage Aue. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
ta v, • KOPLYČIOS VISOSE 
Uylieti CHICAGOS DALYSE

Binkis Pavalgydino ir Visus 
Draugus.

Lietuvių Biznierių Klubo sek
retorius, p. Theo. Binkis, buvo 
išvykęš medžioklėn į So. Dako
ta laukinių ančių šaudyti, ir tu
rėjo tokį didelį laimikį, kad 
pargrįžus suPengė paukštienos 
pietus savo draugams ir kostu-

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

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
■aoėiaK 10:00 vak ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU .8ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

10-tos Sukaktuvės 
Tragingos Kazimiere 
Condrad Mirties

In Memoriam
dieną, 

nuo 
Ka-

prie

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir J^cdėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas REPublic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS .7 
2500 West 63rd SĮreet

Ofiso valandos: nuo l-fe-4 ir nub 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Labai Maino Mokytojus
Liet. Darb. “Aido” Choras 

vien tik pasižymi mokytojų 
mainymu. Neseniai tavorščiai 
buvo įpiršę Pipiraitę už moky
toją, bet neilgai teko jai mo- 
kytojaut, nes “Aido” Chore dar 
vis randasi senų mamų su ku
riomis šposų nekrėsi.

“Geresnė Komuniste”

silankč ir vietos aldermanas p. 
Wm. Murphy ir p. Pete Wey- 
land, Binkis užlaiko valgyklą ir 
taverną, 8601 So. Vincennes 
Avė. Šia proga nori padėkavoti 
visiems svečiams už atsilanky
mą į draugišką vakarėlį. VBA.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidonciios Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DFNTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. Vak. pagal sutartįDr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen itemlock 6699

Ofiso Tel. FTE.Mlnck 5524
Rez. Tel HEMlock 1643 

Emp^oencv! MIDwsv 0001

Al. J. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Dabar pasisamdė gal būt ge
resnę komunistę, rodos, kaip 
čia ją vadina Judžentavičienę 
ar kaip kitaip. Gal kai ščyra 
tavorška — tai kjek ilgiau pa
silaikys, bet tai abejotina, nes 
visą Roselando komunistinį vei
kimą valdo labai tamsus ir nei 
kiek netašyti asmenys.
Smetonai Beverly Hills Apyl.

Roselandaę ir Be’verly Hills 
--------- . v------—-----------------

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

emu

me-

1646 West 46th Street

3319 Lituanica Avenue

fe

YARds 1138
YARds 1139

Troy 
brolis

fe
R

ku- 
St., 
Jo-

10-ts 
jaunuolio 

Simono ir 
dar nenu

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut 148th Street TeL Pullman 1279

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St
Room 1230

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

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ię Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET

TeL VICtory 2878

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių • 
Direktorių 
Asociacijos

'Ambulance ■ 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

Telefonu YARDS 14U.

Šiandien’ spalių 23-čią 
sukanka lygiai 10 ts metų 
tragingos mirties jaunuolio 
zjmiero Condrad.

Jis žuvo auto nelaimėje
38-tos gatvės ir California Avė., 
spalių 23-čią, 1931 m.

Gal daugelis lietuvių jau už
miršo apie šį nelaimingą įvykį, 
bet yra dar kelios širdys, ku
rios neužgijo nuo jo paliktų 
Žaizdų.

Liko Tėvai, Brolis, šeima
* Tai yra naujieniečiai Stanis
lava ir Simonas Condradai, 
rie gyvena 4343 So.
ir žuvusio jaunuolio 
-nas ir jo šeimyna.

Nors prabėgo jau 
tų, vistiek žuvusio 
tėvų Stanislavos ir 
brolio Jono ašaros 
džiūvo.
• šiandien jie aplankys jo kapą 
ir kur nors suėję apkalbės pra- 
?itį ir pasidalins atsiminimais.

Reiškiu širdingiausią užuojau
tą mano ypatiškiems draugams 

’dose liūdnose sukaktuvėse.
— Steponas Narkis.

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 ak^ atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.
JDaugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712* South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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, v 
3343 SO. HALSTED ST.

8

KITATAUČIAI

ANTHONY B. PETKUS 
6812 So. Weetern Avė. fe. Phone GROvehill 0142 
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109
. i » ' ■ ■ ■ ■■ ■ 't . ......................... .

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

DR. STRIKOLTS
Gvdytnias ir Chirurgas 
Ofisas 4C4K SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi nasrai susitarimą.

Ofiso Tel.? YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
Tš Atsijos

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 iRth St,. «et»'U Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
3

DR. C 7. VFZEL’TS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valondo® nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser'.doj pagal sutartį. '

ADVOKATAS
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALumet 6877.
VaT.:nuo 1:00 popiet iki 8 v. ve.k.

134 N. LA SALLE STREET
Room 2014

Vai.: nuo
3149 SO.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDU KRAUTUVE \
3409 S. Halsted Street 

PHONE YARds 3089

DR. RRTTNO J.
, ZTTRRTCK’AS

GYDY™™? n? rwpvTRGAS 
xTĄTTvn.nę VOROJE 

2402 West 63rd St. 
VALANDOS: 9—4 poniet Ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niai*: pagal susitarimą. 
Telefonas HEMloėk 7899 
Namu teL REPublle 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLTNOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonai YARDS <»994
Dr ItfonrinrK
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 8 iki 3 popiet

7 Iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4288
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įvairios Margos 
Žinutės Apie 
“N? Skaitytojus
Pasekmingai yedk biznius. — 

Negaluoja. — Gražiai gyve 
na, ętc.

Prižiūri, kad rūbai bųtŲŠvarųs
BRIGHTON PARK. — Anta

nus Lukošius ir jo žmona (Ona, 
kurie užlaiko (JraJjųžįų valyjno 
įstaigą ties nunų. 2555 W. 43rd 
St., Ęrighton Parke, yra uolus 
“N-ną” rėmėjai. Jie skaito 
“N-as”, jie repriia “N-as”, jie 
duoda garsinimu^ į “N-as” ir 
dalyvauja Visuose “N-nų” pa
rengimuose. •

Ir nėra ko stebėtis, kad ną.ii- 
jieniečiai juos remia, atnešda
mi jierp.s darbų arba šaukia 
juos telefonu ir iš kitų ko’oni- 
jų. Tel. Lafayette 1310. Pašau
kite ir jus.

• '■ i i

. Turi du namus
Gražiai gyvena tie drg. Anna 

ir Jurgis Milašiai, 7619 Sųuth 
Ridgeląnd Avė. Man atsilan
kius į jų namus, jie mąne> gra
žiai priėmė ir atsinaujino 
“N-as” metams.

Apart šios rezidencijos, jie 
turi kitą aparttnentinį namą 
ad. 1502 E. 74th St. Jie yra ge
ri naujieniečiai ir yra Žemaičių 
Ku/turos Kliubo nariai.

Valgydina bridgeportiečiiis
Šiopiis dienomis gavau naują

“Naujienų” s&ąijtytoj.ą. Jis ypą 
bučernės savininkas Walter 
Bartkus, 4^02 S. ‘ avė.

Patartina tos apylinkės naii- 
jieniečiams remti jį. Jus gau
site teisingą ir Mandagų patar- 
iiaviiną.

Juqs aprėdo
1 Jonas Waitkus iižldįko “Dry 
GooJs Store'’, 2700 W. 43rd 
St. Labai mandagus ir teisin
gas biznierius Jis yra “N-nų” 
skaitytojas. Kam remti kitus, 
kad mes brightohparkiėčiai Tu
rime čia pat savo tarpe gerą

a. i
LOUIS A.LOUIS A, MANELIS 

Gyveno 6117 Šo. TAlman
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spajio 22 d., l?:30 vai. popiet, 
Į941 m., sulaukęs pusės arfiž., 
gimęs Lietuvoje. Veliohio 
žjnona Anela (po tėvais Ve-, 
ns) yra mirusi seniau. '

Paliko didėliame' 1httliudi-> 
me 2 ’duktefis, Frąncęs EUr- 
kaitis ij GėneyieVe Shehiai- 
tis, seserį Severą driskas, 
brolį Felix Manelis ir kitas 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas Schroe- 
■ der, Thompson, Riley ko.pl., 

1716-18 W. 63rd St. Laidotu
vės. įvyks subatoj, spalio 25 
d,, 10:30 vai. ryto iš kopj. į 
St. Rita’s parap. bažnyčią, 
63rd ir ’ Washtehaw, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už Vėjionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtai į šv. Kazimiero 
kapines.
' Visi a. a. Louis A. Manelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiant)! 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį .patarna
vimą ir atsisveikinimą.1

. • '• v ' . i.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Brolis, Giminės ir Drdūgaj.

Laid. Direkt. S.chroeder, 
Thompson, Riley, Tel. PRO- 
spect 1000.

Irgi Valgydipi
Antanas Mikalajūnas, 27Q1 

W. 43rd St., bučerneš savinin
kas, visai mane nepažindamas 
paklojo $8 ir itšįriaūjino “Ną.u- 
jiehaš“.
' ’ • 1 ■ • • A, <

Apart to, pareiškė, kad j iš 
pilnai sutinka su ‘‘N-nų’’ pozi
cija ir yrd senas “N-ną” skai
tytojas. N

Sena veikėja
Anelė Kuznrįięk, #mon.ą Jur

gio Kuzmick, 7917 Harvard 
A ve., gyvena nuosavame name 
ir yra nuolatinė “N-tių’’ skai
tytoja.

Ji seninus buvo žinoma kai
po A. Dudonienė. Ji buvo veik
li tarp įvairių moterų draugi
jų ir tahkiai pati parašydavo į 
“N-as’’. Dabar ndštojo veikus, 
nes, anot jos pačios žodžių, jos 
sveikata nebetarnauja. Gdila 
veiklios moters.

Praneškit Steponui
f • •» t

Tai tiek šį sykį turėjau “ant 
lis to’’ a pie mano koštu meritis 
naujieniečius. Jei kuriuos pra
leidau nepažymėjęs ir yra ko
kių svarbių nųotįkių, aš visa
da esą pasirengęs pranešti apie 
juos. B&kaliii esant visada šau
kite telefonu yirginią 1279 ar
ba rašykite: Steponas Nark/s, 
4353 S. Taljnąn Avė., Chįcągo.

Štai Rekordinis 
Susirinkimas — 
Tik 10 Minučių!

(TXXXX1XXXXXXXXXXXXH 11 n* M" B BėlČa' Mylintiems^1 1 U U A Vestuvėms, Ban- * H K flkictams, Laidotu- h
VlIU n vėms, Papų b š j- 

mams. h
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p'fcLlNt'NkAS 
4180 Ąrcher Ayęipie

3i nūcfi/ic
Saulio 5 

'5

Garfieidphrkiečiai Negaiširia : 
Laiko
* <■ •. 1 •

GĄRFJELD PARK. -L Vie-i 
tos Vyrų ir'Moterų Kliubas lai-! 
kė mėnesinį susirinkimą spa-i 
lių 11 d., Napoleon salėje, kti-j 
ris pasibaigė rekordiniu laikui 
— į 10 minučių. Mat, nebuvo! 
kas svarsto.

Perskaičius praeito mėnesio 
protokolą, susirinkimui raportą- 
vo, kad viena sirgusį parė atsi- 
meldavo. Buvo vienas lankyto-' 
jas, kitas neatsilankė. Prane
šus, kad ligone tikrai šįrįd, ną- 
riaj nebeturėjo ką svarstyti, ir 
susirinkimą Uždare.

Į Piknikus
Dįena pasitaikė labai 

tad visi skubinosi vykti 
kus-piknikus, vieni į J,

H 
H 
M 
M 
M 
M

1 nifr ii/in Sh,nciam Gėk LOVEIKIS
KVIETKININK/fs41^’ , 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Prfgrabaftte.’■'/ 

3316 , SO. HALSTED ST. 
Tel. YARDS 7308

GARANTIJA, Kuki 
REIŠKIA!

Garantija yra tiek gera, kiek 
yra geras ją remiąs dyleris. 
Daugelį metų Wenzel Motors 
parduoda vartotus karus, dųo- 
dUtdi rhŠytas garantijas, ir kas 
metai vis daugiau ir daugiau 
žmonių grįžta pas Wenzel, notė- 
darrii pirkti riaujų ar vaitotų 
karų, sihndien mes tUrinie*’dau
giau nei 50,000 patenkintų koš
tu merių ir drMugų. pirkitė kitą 
savd karą čia. . ’u.j
~ DALGIAU NEI 15Q PASI
RINKTI: Nashai, Buicka.i, Pcrrtl 
tiac’di, OMstapbiliak Plyriiduih.’ai, 
Clievroletai. Bet kurių metų ar 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas.

Wenzel
• DE BOTO—PL'SMtfUTtf" ’

^Atdara vakarais ir sekmadieniais 
duim.i.i 1 i. frrWiuimiiS&

NAUJIENOS, Chleago, UI

AMERIKOS LAIVAS PASKANDINTAS ATLANTIKE

NAUJIENŲ-ACM” Telephoio

<«>$<>

Padidino Valdybą, 
Rengia šeštadieni 
Šokių Vakarėlį
Iš Amerikos Lietuvių Katalikų 

Bažnyčios
Smagus' šokių ir pasilinksmi

nimo vakaras įvyks šeštadienio 
vakare, spalių 25 d., Jonistų 
salėje, 814 W. 33rd St. Prddžia 
7:30 Vai. vakare.

Bus geras orkestras, skanus 
užkandžiai ir dovanos. Visus 
širdingai kviečia atsilankyti šv. 
Jono parapijos komitetas.

Vėlinių Vakaras
Sekmadienio vakare įvyko 

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
Šv. Jono parapijos susirinki- 
pias.,Buvo tartą apie parapijos 
svarbesnius darbus. Nutarė r.uo- 
šti Vėlinių vakarą su paįvairin
tu programų ir paįvairinimais.

Nauji Valdybų j
■ ■ • ■ . t ■ ■, I • ‘1 ■. * ’'

, < i W’
bą buvo išrinkti dar sekanti as
menys: gtanįey Įniršis, Jphas 
Sutkus, Bruno Takas ir Buęę 
Kiršis. Šjė visi ąsihęnys 

• veiklus ijr sąrndnjjigi, tad gab- 
ma- tikėtis, kad pąrąpijds vei
kimas žymiai padidės. į’ąip pat 
buvo pageltas kįą.ušįnjąs ir apie 
klasiški šokiųjaunuolių moky
klos reikalus, bęt Šis klausimas

•j.! v: ’'» . j-.j c <. .• > <5. .'i

sekančio tyaHjjiipį ishšfribįhno.
. ''' '■' ' — Kirais."

Žagariečių Kliubas Sve®? 
Jaurtavedžius

Spalių 26-tą 
(M Liet. Moterų 
Klubo Šokiai

Keistučio Choro 
Šokiai Davė Apie 
$100 Pelno

į CLASSIFIE.D ADs7~]
HELP WANTĖD—ŽEMALE 

Darbininkių Rfeikia
STEAM ta£le MERGINOS.

Patyrusios kafeterijoj dirbti. 734 
Wėsf Madison, 2-raš aukštas.
--------------- ----------------- --------------- -

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

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuoti.

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

REALĖSTATE FOR SAfiS 
Namąi-ŽemėPaidavimuĮ

PERKAM, parduodam Ir mainom 
namus, Jotus, farmąs 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 EŠTATE - LOANS- 
.INSURANCE

4631 Š. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001

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

HELP VVANTĖD—MALĖ 
Darbininkų

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

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

Assfemblers .................. .........
Spot welders ........................
Auto-mekanikai padėjėjai
Gaso stočių tarnautojai, su 

mažu patyrimu ...... ...............
AVAlLABLE EMPLOYMENT 

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

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

$25.

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

$ KAMBARIŲ, KUONE nauja 
medinė rezidencija — side dtive, 
blokų ir konkryto pamatas, tekan
tis vanduo ir elektra, yra ant tri
jų didelių lotų kylančioje Oak 
Ląwn 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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

graži, 
J hifš- 
Zurio 

dieną, kjjti į privatinių^ pasi
linksminimus.

Kor.

Šeštadienį Kupiškė
nų Susirinkimas

Vilirtiaičio Biitė
V’ ,Kupiškėnų ^ulturos pr^ųgi; 

jos -mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalių 25 die
ną, 8 valandą vakare, Juozo Vi- 
įith^ičjo bUte, 35^2 Wesį Gren- 
shįw Ąyb.

Nąriai prašomi. sUsirįnkiį 
Skaitlingai — apkaĮbėsitn drau
gijos bėgančius reikalus ir pa
sitars jiti ką veijkti atęiiyje. Tu- 
Hme keletą ną-ujų nąri^ kųr;e 
bus prilių.ti į kūpiškeh^ Kuf- 
tyjrbs Draugiją šiaųrtę 
kimę. l’ad, būtinai dalyvaukite 
skolingai įr atrykite paskjf.tii 
laiku. 'vv A. .. .. ....  ...

Apsivyta V. Povilaitis 
Ir L. Baronaitė

Spalių 19 žagaribčių Kliubas 
turėjo linksmą vakarėlį Holly- 
wood salėje, kuriame visi gie
žiai linKįidihfršf iltį Vėlurnos.

Vakarėlyje teko nugirsti, kąd 
vienas musų Žagariečių klijiį)^ 
narys žada apsivesti spalių 2«5 
d. Kaip jis,- taip ir jo tėveliai, 
drg. povilaičiąį yrd yęikJųs kliti- 
bo nąriąn v?'' V'

»Roselapde
Jaunasis, Vytąųtas jPoHl^itįs 

ima sau už gyvenimo draugė 
Lillian Baronaitę, ^605 Sotiih 
Marsnfield averiųe. J.ų yeštųVį.ų 
puota įvyks Darbininkų svetai
nėje, 10413 S. Mičliigari avė., 
ateinantį šeštadiehį. Jiems lin
kiu kuogeriausios laimės ir 
meilaus, ilgo gyvenimo. Sveiki
nu juos v^rdę žagariečių Kliu- 
bd.

Kop Bąrbbrd Gurskįenė.
. . 4 • ‘

Pirkite tose krautuvėse, kii- 
rtos garsinasi ‘‘NĄUJIEN.OSĖ’.’

Garsinkitės UN-We

Pelnas Eiiįa Labdarybei
’ ' * • »

s Visų laukiami Chicagos Lie
tuvių Moterį Klubo šokiai jau 
artinasi ir čia noriu šokius mėg
stančiai publikai priminti PIE
NĄ, (Sekmadienis, Spalio 26) ; 
VIETA (Wedge.\VQod viešbutis, 
6410. Sor Woodlawn Avė-), ir

Sutraukė Daug Publikos; Laiko 
Repeticijas Kas Ketvirtadieni

Lietuvių Kiestučio Kliubo 
Choro nariai, ketv., spalių 16 
d., susirinkę į reguliares pamo
kas, išgirdo trumpai apie pa
sekmes choro rudeninių šokių, 
kurie įvyko spalių 11 d., Holly- 
wood Inn.

REIKALINGAS staliorius ir . vy
ras krėslams klijuoti.

2267 Clybourn

90 AKRŲ FARM A prie naujai 
grįsto vieškelio Vi mylios Šiaurės 
rytuose nuo Aurora. N. M. Steil, 
Route 1, Batavia, III.

SPOT WELDERS, puiĮ'ch press 
operuotpjai. Patyrimas reikalingas. 
45c ‘ valandai. PastoVus darbas pat
variems vyrams. 4640 W. Harrison.

‘ REIKALINGAS APSUKRUS 
vyras indams plauti. Atsišaukite 
greitai. JULĮAS RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė.

6410, Sor Woodlawn Avė-) 
valanda (8:30 vakare). 
> f •

Bilietai 85c
Kaip Visuomet, šio klubo 

kini žada - būti 'vienai iš ♦ sma
giausių vakarų šį rudenį, ir 
kiekvienas atsilankęs ne. tik 
smagiai pralęis vakarą, bet ir 
netiesioginiai padės klubo na
rėms ir toliau sėkmingai dirb
ti labdarybėj darbą.

Muzika bdš. gera ir galėsit 
šoktį kiek tjk norėsit, o bilie
tai .tiįtai 85 centai. Tad pra- 
šom visų įsjjtęmyti vietą ir die- 
pa, iy atshpipkįt, kąd tp dieną 
turįte sutarti ^ųti šiapie pajtpn- 
giiūe kur busiu

• IR.U

so

GIMIMAI
Z..' G-.A-a... . r..■■ ■

(’JIICAGOJE
,'gė^O?6 J#- 

Šouįfc Fairfjėld, ąyeųiie, 
spalių .9, .‘tėvai: Walter if Ma- 
r.v- '

■RASMUŠ, Pį^nųe, 3429 §0. 
Ųhjbn avęįiųę,. gįiųė rugsėjo j..Q, 
tėvai; Ch&rtes ,)r Ęėj.eii.
J&^BLĘ^/^Od, Leo
ną^, |$il Wešt 43^4 ^treer, 
gi^e sP.Mių 7, .tčydį; Ędwąrd 
įjr Martha.

Pranešta, kad rengtasis va
karėlis buvo sėkmingas. Atsi
lankė choro rėmėjai, draugai, ir 
gražaus jaunimo, ir visi links
mai praleido vakarą su choris- 
;tąisv> j kurie, dėjo visas pastan
gas palinksminti atsilankiusius.

Pelno išanksto numatyta apie 
$10.0.0,0. Komisija, ŲršųU 
Aleks, Betty Dagis, ir John Ta- 
mulionis išduos pilną raportą 
choro’^usirinkime, spalių 27 d.

Šokiaj Po Pamokų
Ęąjrnokos įvyksta reguliariai 

ka$ ketvirtadienį kaip .8:00 v.v., 
Hojlywood Inn, 2^1^ W. 43rd 
St. Po šių pamokų bus- akor
deonistas šokiams ir visi, ku
rie dalyya.us, turės progą' pasi-' 
šokti po pą.rųękų. Jkj pasima
tymo . ketylrtadjėnį.

“Sesutė”.

REIKALINGAS DŽENITORIO 
padėjėjas, negirtuoklis. Gyventi 
vietoj arba išeiti. Box 2562. 1739 
So. Helšted St.

KELIOS Al PIENO FARMOS, 
stakai, kai kurios su moderniais 
namais, elektra, tekančiu vandeniu, 
gasu. Keletas palikimų, kuriuos 
reikia likviduoti. Farmų didumas 
8 akrai, 60, 120 iki 500 akrų. Kaina 
siekia $60 iki $200 akrui. Rašykite, 
šaukite

H. E. McDONOUGH 
Hampshire, III. 
Telefonas 3461.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Rendai 2 kambariai vyram arba 
vedusiai porai. Gera proga, visi ra
kandai. Galima virti sau valgius? 
Gei^a apylinkė prie Kedzie ir 59th 
St. Kreipkitės 2320 So. Cicero Avė.

180 AKRŲ FARMA PARDAVI
MUI. 40 akių kornų, daug šieno ir 
ariamos žemės. 2 arkliai, 10 mel
žiamų karvių, bulius, 5 prieaug
liai, 20 kiaulių, didelių ir mažų.

MAGGIE IWASKIEWICZ 
Mattawan, Mich.

BUSINESS—TO RENY 
Bizniai Rendai

RENDUOJASt ŠTARAS sū ta
vernas fikčeriais. Renda nedidelė 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų.

3259 So. Union Avenue.
■ I !!■■■>■■■■ .................... .. ...................

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SEVVING MACHINES 
_______ Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši- 
niį.‘

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

4į639 
gimė ' SKUBUS ATSAKYMAS.

—Onyte, — sako jaunikai- 
tis savo išrinktajai, -r- mieloji 
j()įly.tė, jau į<ęįioš ^savaitės, 
kaip aš norių tąii vieną klau
simą duotj... •

—Miejąs Jęiiuk, jau kelis 
mėnesius turiu pąyųošusi at- 
sąkymą... '

yni >»

ęo,pR. t«M, ngeoLecraft šEpvtęį, inc. )

VEGETABLE TOVVELŠ__ PĄTTĖftt
No. 2(fS4—Virtuvei iššiųvinėii šliioshjka

PATTĘj?bif^

F
čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas pavardė 5 t •• i »

Ądrėšas ......... ........

Mieštas it v$W4

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

PARSIDUODA GROSERNĖ 
įrengta 22 metąi, su 2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. štoras 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. r »■ ...... 4 < ,

MISČELLANEOUŠ Fuit sale 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 6 KAPŲ LOTAI. 
Lietuvių Tautj^kose kapinėse. Par
siduoda nebrangia kaina. VICtory 
3181.

L^OĄL—WOOB—OIL •

SPALIO SPECIAL
Melsvos Jiępsnos pečiui aliejus 

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

6V2Č gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL CO.

7653 S. Laflin STE. 037,0
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui.

ARO FUĘL OIL COMPANY 
1925 West 34th Plače 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

melsvos Liepsnos pečiams 
t ALIEJUS •

50 Gal. .po 9c Gal. 
f 100 Gal. po Še Gal.

150 Gąl po 7^c Gal.
AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 

ALIEJAI ’ t>:-

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

ANT; i-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

ATDARA ŠEŠT. iki 10, ŠEKM. iki 5 
Good Housekeeping Shops 

DIDŽIAUSIAS /
SANDĖLIO TUšTINIMO 
išpardavimas 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops garantiją. /-
2 šm7 gyv. kamb. setas, buvo
$120, atsiimtas ........... ..............
3 šm. miegruimio setai, riešuto
mahog............. ................................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
StUdio couches, visai naujos .... 
Simmons studio cbųch, floro pa v. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji '...........................................4
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
AJcazar 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 
Zehith phono, kotnb., Vz niąžiau 
RCĄ auto chgr., buvo $l$0, M 
mažiau ............  ...........
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul. ;... 
Naujas Wesi,mghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ........-.......  •—
Visai pąuja 1940 plovykla .......
Thor, visai naiijas 194Q modelis 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, re<r. ............ ................ ...... .
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau .v...................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec. ...J.?............... ....
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

1232 S. HALfSTED 
Atdara Ąntr’ad. KetvirjL, šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

$35

39
14
19
22
14

99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
Š9
44
59

74
19
29

'ĄN ASSOCIATION 
6j CHICAGO.

2202 5V- Cermak Rd.
f. J. KAZANAUSKAS, Sec.
Ttfrtas virš $1,100,000.

and LO

E TUOS, KURIE

PARDAVIMUI RAKANDAI —iš 
3 kambarių. 7 iki 9 vakare. Jošėph 
Chovąn, 2055 W. 50th St.

>4 » « i «. * • - * ♦ * *•* • * — • '

- ’’WbLiESALE furnituRe’.' 
Rakaindfti tir Įtaigai PaMayimai •

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus, sutaupysite nuo 40 
iki 6d%. Mes pristatome bile kųj. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
infdtniaėjjų. Vien tik nacioiialiai 
žinomi daikte i randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNUS, 
. 7 0343 So.' weltėni Avė.

Chicagą, IL’ Tel. REPublię 6051



• Ketvirtad., spalių 23, 1941 
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RINKSIME TEISĖJUS, BET ŠĮ KARTĄ DAR 
NERINKSIM TEISĖJO ZURIO

AMERIKOS LAIVAS PASKANDINTAS TIES AFRIKA

Jisai Šituose Rinkimuose Nedalyvauja’ Bus 
Renkami Tiktai Apskričio Teisėjai

Sužeidė Kelis Žmo
nes Prie Streikuo
jančios Dirbtuvės

■i-

B®

išgis, ti), 
.John T.

lietu iii

d.. 
ar

J. T.-Zuris — palauk? iki atei
nančio pavasario.

Lietuvių demokratų vei ėjai 
nusiskundžia, kad gmųa d.ug 
j ak laušimu nuo balsuotojų (i 
“Naujienose” tek.) jų 
kas atsitiko su teigėju 
Zuriu ?

Informacijų klausią 
nori žinoti kodėl reisūj.) vardo 
nėra ant balioto lapkričio 4 
teisėjų linkimams. Klaiuii, 
demokratai jį išmetė?

Kitais Metais, Ne šiais.
Lietuvių demokratams labui 

smagu, kad lietuviai teisėju Žu
liu taip rūpinasi, o jam pačiam 
tas dar smagiau. Jisai bus la
bai dėkingas visiems balsuoto
jams jeigu jie balsuos už ji ba
landžio mėnesio nominacijose, 
ir lapkričio mėnesio rinkimuo
se, bet ne šiais metais, o KI
TAIS.

Teis. Zurio vardas nefigurlie
ja šių metų lapkričio 4 d., rin
kimuose, kadangi tai ne muni- 
cipialio, o apskričio teismo rin
kimai. Jų tikslas yra išrink'i 
teisėjus apskričio teismui į vie- 

gė, arba kurie numinė ternųinų 
neužbaigę.

Išimtys. *
Šiuose rinkiniuose bus, tiesa 

renkamas viršininkas munici- 
pialiui teismui, taipgi ir vienas 
teisėjas užpildyti vakancijas, 
kurios pasidarė dėl mirties. Bet 
pamatiniai, rinkimai yra ap 
skričio teismo rinkimai, todėl 
teisėjas Zuris, būdamas mųnici- 
pialio teismo teisėju, juose ir 
nedalyvauja.

Lukterėkim!
Kaip sakėm, jisai bus baliote 

tiktai ateinančiais metais, kada 
balandžio rhenesį įvyks nomi
nacijos. Jisai jau yra pradėję 
agitaciją už savo perrinkimą ir 
yra tikras, kad bus paliktas ta
me municipialiame teisme dar 
šešiems metams.

Padarydami šį paaiškinimą 
visuomenei, demokratai prašo 
savo pritarėjų nesirūpinti —,su 
teisėju Zuriu niekas neatsitiko 
ir jani ateis proga būti baliote 
bet šių metų lapkričio 4-tai jam 
dar truputį peranksti.

Balsavimai Sp. 31 
Marshall Field 
Sandėlyje

A'

JACKSWIFT-
--------------- i • <

Darbininkai Rinksis Uniją
Darbo tarybos patvarkymu 

spalių 31 d., jvyks darbininkų 
balsavimai Marshall Field and 
Co., departamentinės krautu
vės ir dirbtuvių firmos sandė
lyje.

Darbininkai turės pasirinkti 
CIO United Retail, Wholesale
and Department Store Work- 
ers, arba AFL Brotherhood of 
Teainsters arba nei vieną.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Streiklaužiai Bandė Pereiti
• ' Per Pikietą

Keli darbininkai, taipgi du 
prileistai, buvo sužeisti vakar 
rytą, prie Jolin Son Candy Co., 
dirbtuvės, 341 
kur vyksta 
streikas-.

streiklau- 
policijos

.Susikirtimas 
žiu 
'vyko, kai streikieriai jėga ban 
dė įeiti į dirbtuvę.

Priims Aplikacijas 
Ūkio Parodai Iki 
Lapkričio 1

29

Paroda Chicagoj prasidės lap
kričio 29, tęsis iki gruodžio 6.

Paroda Prasideda Lapkričio
Ūkininkai Illinois, Indianoj, 

Wisconsine ir kitose valstijo
se, kurie nori išstatyti veisli
nius galvijus tarptautinėje Chi
cagos žemės ūkio parodoje, tu
ri priduoti aplikacijas ^parodos 
rengėjams nevėliau lapkričio. 1 
d. Jas reikia siųsti ad. Inter
national Live Stock Exposition, 
Un'ion Stock Yards, Chicago.

Parodoje taipgi bus skyriai 
^pašvęsti arkliams, avims, kiau
lėms, įvairiems ūkio produk
tams ir grūdams.

. I -

Dalyvavo Ir Lietuviai
Pereitais metais parodoje da

lyvavo keli lietuviai ūkininkai, 
bet prizų jiems nepasisekė gau
ti. •

Lietuviai betgi yra laimėję 
keliose lokalėse ūkio parodose 
Illinois valstijoje.

Garsus Liet. Ūkininkai
Kai kurie lietuviai ūkininkai 

£rie Elgino-Batavia ir kitur Fox 
slėnyje yra pagarsėję veislinė
mis karvėmis, buliais, ir geru 
ūkininkavimu.

Priteisė Daktarą
Sumokėti $20,000

Už Tariamą Neatsargumą
Apskričio teismas priteisė 81 

metų gydytoją, Dr. Peter Hage- 
dorn, 7731 So. Carpenter st., 
sumokėti $20,000 tėvams, kūdi
kio, kurio gimdymą 
žiurėjo.

Kūdikiui gimus, 
per neapsižiūrėjimą 
ant guminės karšto
bonkos. Kūdikiui karštis sude- 

/

gino raumenis nugaroje ir jis 
negalės vaikščioti. Jis dabar jau 
3 metų amžiaus. #

Bylą laimėjo M. Bilopaulo^ 
vich šeimyna, 2342 Princeton 
avenue.

jisai pri-

gydytojas 
padėjo jį 

vandens

* NAUJIENŲ-ACME Telephoii
Devynių tuksiančių tonų prekybinis laivas Lebigh, priklausąs J. /V., šiomis 

dienomis torpedoš paskandintas netoli Afrikos. Penkiolika įgulos narių pražuvo

Izoliacininkai
Klastuoja Parašus

Vartoja Mirusių Žmonių 
Vardus

6 -to, 
Ma- 

i 

vie-

Demokratų atstovas ’ iš 
distrikto (Cicero)' A. F. 
ciejewski, gavo laišką nuo 
no “C. L. Brill, 911 Winona 
avenue”, kuriame jisai grasina 
kad “ateis ‘atsiskaitymo diena’ 
visiems kongresmanams, kurie 
eina su Ivooseveltu”.

4-i Metai Miręs
Maciejewski parašė tam Bril- 

l’ui atsakymą, bet Brill’o- įpė
diniai Maciejewskiui pranešė, 
kad Brill jau keturi metai kaip 
miręs, ir kad, aišku, jis jokio

v

Priims Darbininkus

kad per paskuti

dolerių William
So., kramtomos

policija buk 
opiumo lizdą, 
narkotų vartotojų 
savininkus. Suimtųjų tarpe yre
14 metų mergaitė, moksleivė it 
Phillips mokyklos.

Adresu 316 East 38th- street 
užtikusi slaptą 
kur suėmė 11 

ir įstaigos

Iki 65 Metų Amžiaus

THE N, WITH A SPLA3H, THE LITTLG AOCKET 3TRIMES THE 
FOAMIN® TORRENT. END FOR SNO IT TUMBLE5 D0WN 
A” RUSHING RAPlDS. BOIUN6 WAT«R CONCKALING IT.

štai! Kas tai 
naujo tapo 
pridėta — gint 
tavo šalį. 
Kas tai naujo 
pridėta prie
Old Golds taip
gi—puikesniam 
skoniui! 

*TAI LATAKIA!
brangus, labai kvapus Ryti- 

- nio Viduržemio , tabakas.
Dabar pridėtas prie Old
Golds, jis sutveria visai nau- 

' ją malonų cigareto skonį!

laiško jam^nega'ėjo padaryti.
še’nąyna ir Maciejewski 'spė

ja, kad laišką parašė izoliači- 
-ninkų organizacijos narys, tur
būt rašo ir daugiau tokių laiš
kų ir klastuoja kitų žmonių pa
rašus. *

Nustatė Algas 
Baldų, Lentą 
Pramonėms

admiFederalė valandų-algų 
nistracija nustatė naujas mi- 
nimuni algas darbininkams len
tų ir baldų prąnjonėse. Su lap
kričio 3 d., dubininkai prie 
lentpjūvių gaus ’35ė., minimum, 
o darbininkai baldų dirbtuvėse 
— 40c. minimum

IT’S NO ŪSE) SOME OF THEM ARE STAYING WITH US. 
BAM! ' THAT RAY GOT OUR ROCKET JETS. WE RE 
CRIPPLED. , FIGHT 'EM OFF,FOLKS.

Metai Kalėjimo 
“Daktarui”

Už tai, kad jis tyraktįkavo 
mediciną, neturėdamas teisės, 
metus kalėjifne turės atsėdėti 
L. Drukala, 1122 North Marsli- 
fie-d avenue. Jį nubaudė 
apskričio teismas.

Cook

Rusų Baletas
Vėl Chicagoje

Savaitei laiko i Chicago at
vyko Col de Basil’o “Ballet 
Russe”. Jisai atliks„ visą eilę 
baleto vakaru Chicagos operos 
rūmuose. Bilietų kainos nuo 
55c., iki $2.20.

Tas pat pažįstamas pakelt*, 
bet NAUJI Old Goldą!

P. Lorillard Kompanija
Įkurta 1760 xn.

Bet Lietuva 
Atstovo Neturi

Northwestern Universitetas 
vakar paskelbė, kad turi stu
dentų iš 26-ių užsienio kraštų
— daugiausiai, iš Havvaii, Ka
nados, Vengrijos, Meksikos ir 
Argentinos. Lietuvos atstovo
— studento — šįmet universi
tetas betgi neturi. Paprastai, 
kaip-. Chicagos, taip ir North- 
western universitete jų būdavo 
po kelis.
) *

Sužeidė Lietuvį 
Darbe

Prie West Chicago, III 
dirbant prie Northwestern gelž- 
kėlio bėgių, buvo sužeistas lie
tuvis Juozas šeštokas. Jisai bu
vo narys North western “ 
ges’’, kuri ten taisė pylimą, 
kurio bėgės yra ištiestos.

gen
ant

Ambulanse — 
Pilietybės Kvoti
mus Laikyti

chi •Kai atėjo laikas 65 metų 
cagietei Mrs. Frances Buban 
laikyti pilietybes kvotimus ji 
sirgo. Bet tas jos nesulaikė. Ją 
atvežė į imigracijos įstaigą am- 
bu’anse. Kvotimus išlaikė ir 
trukus bus pilietė. Gyvena 
3952 Ellis avenue.

ne- 
ad.

Gaisras 
Westsidėje

Ir Town of Lake
Nuo maliavos buvo užside

gusi Ramapo-Ajax jgelžkelio 
reikmenų dirbtuvė, 2503 Bluc 
Island avenue. Nuostoliai nedi
deli. r

Town of Lake, ad. 4410 So. 
Hermitage avenue; buvo užsi
degęs namas priklausantis G. 
Kaminskui. Buvo greitai užge
sintas. ' . -i

$2,171,668 Pelno 
Už Kramtomą Gumą

Pirkdami kramtomą gurne 
mokatb centus ir nikelius, bet 
tai milionai 
Wrigley Jr., 
gumos firmai

Ji skelbia,
nius tris mėnesius ji turėjo $2,- 
171,668.56 gryno pelno.

12 Priėmė,
46 Atmetė

Drafto apeliacinės tarybom 
Chicagoj e pereitą savaitę pri
ėmė 12 apeliacijų nuo. jaunu 
.vyrų, prašančių paliuosuoti juot 
nuo karo tarnybos.

46-is kitus prašymus tarybos 
atmetė.

Suėmė 10 Žmonių 
Už Narkotikus

• Nežinomi piktadariai pa
vogė visą maistą, kurį rengė- , 
jai supirko K.A.M. maldyklos 
labdarybės bazarui, 920 E. 50ih 
street. Maistas kainavo $140.00-

• Plėšikai susikolektavo apie 
$50 nuo kostumerių ir navinin
kų Ryan alinėje, 811 W. 65th 
street.

%

• Lenkų konsulatas Chica: 
goj turi žinių, kad rusai paliuo- 
suoja Lenkijos okupacijos me
tu internuotus lenkus lakūnus 
ir juos siunčia Anglijon kovo
ti prieš vokiečius..

, • J Stanley Werskul’io bu
tą, 5001 Grand avenue, kas tai 
įmetė, per langą, bonką dvo
kiančio skystimo. Jis spėja, kad 
tai padarė kaimynas, su kuriuo 
nesutinka. Jo neįvardija.

O 1903 metais Chicagoj iš 
kas 1,000 naujagimių mirdavo 
109. šių metų pradžioje 
kių mirtingumas tebuvo 
kas 1,000.

• Jaunas piktadaris,
darydamas apiplėšimus kartu ir 
anekdotus pasakojo, apiplėšė 
“L” stotį prie Paulina ir Lin
coln, taipgi valgyklą ties 4600 
N. Wolcott street. Susirinko 
pinigų $108. Bepigu jam buvo 
juokauti.

O Nashville, Tenn., buvo su
imtas jaunos chicagietis, George 
Halm, 1025 Montrose avenue, 
kuris pasiųstas iš vienos krau
tuvės nunešti $510 į banką, su
manė juos pasilaikyti sau. Ban- 
kan nenuėjo ir krautuyėn ne
grįžo.

• Neseniai iš sanatorijos pa
leista chicagietė, 28 m. Bazei 
Housel, nusinuodijo brolio na
muose, 1 8544 Kedvale avenue, 
Skokie, III. ‘ '

kudi-
3 iš

kuris

Dėl, susidariusio patyrusių 
darbininkų trukumo ginklų 
pramonėse, valdžia paskelbė, 
kad priims darbams arsenaluo
se ir kitose panašiose įmonėse 
vyrus iki 65 metų amžiaus.

Pirmiau .amžiaus norma ‘te
buvo iki 55 metų.

Praeiviai Daugiau
sia Nukenčia Auto. 
Nelaimėse .

Teisėjas Gutknecht, trafiko 
teisme, apskaičiuoja, kad iš kas 
penkių žmonių sužeistų ar už
muštų automobilių nelaimėse— 
3 yra pėkstieji.

Jis sako, kad Chicagoje nelai
mių skaičius sumažėjo 22 mir
timis, palyginus su pernai me
tais, bet už Chicagos jų skai-

21 Svarų 
Grybas

Chicagietis Rocco Padulo, 
1351 Lockwood avenue, giria
si suradęs ;grybą, sveriantį 21% 
svarų. Kur rado — nesako. Tai 
:o sekretas.

Bet jis duosnus. Grybų va
kar valgė visi jo kaimynai.




