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MARŠALAS S. TIMOŠENKO PAVARYTAS, 
STALINAS PASIRINKO GEN. G. ŽUKOVĄ
Kalinino fronte rusai vykusiai atmušė 
pakartotinus nacių šarvuočių puolimus
KUIBYšEVAS, Rusija, spa

lių 23 d. — J. Stalinas, vyriau
sias sovietų karo jėgų viršinin
kas, atstatė sovietų maršalą S. 
Timošenko iš centro fronto ka
ro vado pareigų, šioms parei
goms eiti Stalinas pasirinko so
vietų generolą Grigorijų Žuko
vą-

Komunistų laikraščiai skel
bia, kad gen. Žukovas yra labai 
energingas žmogus ir mano, 
kad jis pajėgs sulaikyti vokie
čius. Stalinas paskyrė* generolą 
Artemievą Maskvos garnizono 
viršininku.

šias pakaitas Stalinas pada- 
- rė praeitą sekmadienį, bet jos 
tiktai šiandien oficialiai tapo 
paskelbtos. Sovietų 'valdininkas 
tvirtina, kad maršalas Timošen
ko gavo kitą paskyrimą, bet 
nepasako kokios rųšies tas jo 
paskyrimas.

Prie Malo Jaroslavco sovietu 
kariuomenės padėtis labai sun
ki, nes priešas puola su didele 
energija. Rusai J&ęlig kartus 
kontraatakavo vokiečius/' kad 
galėtų sumažinti priešo spaudi’ 
mą.

MASKVA, Rusija, spalių 23 
d. — Kalinino fronte vokiečiai 
kelis kartus bandė prasilaužti

[pro rusų frontą, vartojo nepa
prastai didelius kiekius tankų, 
bet sovietų jėgos vokiečius kiek
vieną kartą atmušė.

Kalinino srityje vokiečiai la
bai nukentėjo, daugelis jųzka
reivių žuvo, bes jie buvo varo
mi tiesiai ant sovietiškų kulkos
vaidžių vamzdžių.

Kalinino mieste ir visoje apy
linkėje paruošti prieštankiniai 
pastatai, kurie nepraleidžia na
cių tankų. Vokiečiai vartoja 
artileriją, bet ir sovietų kanuo- 
lės tinkamai atsišaudo,

KIEVAS, vokiečių okupuo
tas,. spalių 23 d. — Sovietų ka
riuomenė besitraukdama visiš
kai išgriovė Kievą. Visame mie
ste padėjo, tūkstančius bombų, 
kurios sunaikino geriausius 
miesto namus.

Mūšių metu sukelti gaisrai 
liepsnojo ištisas-penkias dienas. 
Rusai paliko bombų, kurios už
degamos radijo pagelba iš di
delio atstumo. Tos bombos dar 
ir šiandien sproginėja, sukelda
mos naujus gaisrus.

Vokiečiai. mąjtįna^ gyyęntojįųę 
kariškomis virtuvėmis. Iš Kie- 
vo išbėgo daugiau, negu pusė 
Kievo gyventojų. Likusiems 
gresia didelis badas.

LĖKTUVNEŠIS ‘ĮSTOJA” LAIVVNAN

&

v _ <- ziVMh.-JN'AUJln.JS U TeiepUulo
v Frank Knox, Laivyno Sekretorius, praeina pro naujojo lėktuvnešio, U. S. Hor- 

net, deny išsirikiavusią įgulą. Laivas ką tik užbaigtas ir oficialiai perėjo Laivyno , 
tarnybon.

ŠIAULIŲ TURGAVIETĖJE VOKIEČIAI 
SUŠAUDĖ 3 LIETUVOS PILIEČIUS

Hitlerio agentei varo į miesto aikštes 
gyventojus sušaudymo stebėti

, • LISABONAS, Portugalija, spalių 23 d. — Gauta žinių, kad 
Rygoje vokiečių leidžiamas laikraštis “Deutsche Zeitung im Ost-- 
land” paskelbęs, jog rugsėjo 10 dieną Šiauliuose buvo sušaudy
ti trys žmonės.

Jie sušaudyti viešai, miesto turgavietėje.
Į sušaudymo- vietą nacių .agentai sušaukė Šiaulių miesto 

gyventojus, kad galėtų“ matyti patį sušaudymo procesą. Miesto 
aikštėn buvo atvesti ir Šiaulių kalėjime laikomi kaliniai.

Be to, panašiomis aplinkybėmis buvę sušaudyti keli žmo
nės ir Mažeikiuose. /

Sušaudytųjų pavardžių nepataria.
Sušaudymo priežastimis neįrodoma paskutiniu metu lietu

vių pradėta sabotažo akcija prieš nacių įvestą tvarką ir 
status.

nuo-
t

VOKIEČIŲ KARIUOMENEI LIEKA TIK 35 
MYLIOS IKI SOVIETŲ SOSTINES

Centro fronte vokiečiai pralaužė didelį 
/plyšį, nežiūrint į šaltį ir sniegą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 23 d. — Centro fronte pry- 
šakinės vokiečių kariuomenės 
dalys šiandien jau - randasi tik
tai 35 mylių atstumoje nuo 
Maskvos, skelbia vokiečių ka
riuomenės štabo pranešimas. ‘

Šiomis dienomis vokiečiams 
pavyko pralaužti didelį plyšį 
šiam fronte ir manoma, kad ru
sai nepajėgs jų sulaikyti.

Fronte sąlygos labai blogos, 
spaudžia šaltis ir krinta snie
gas, bet vokiečiai eina pirmyn, 
giriasi naciai.

fronte, nes vokiečiai rengiasi 
pulti Kaukazą, skelbia patyrę 
britų sluoksniai. •

Britai mano, kad Vokiečiai 
nepajėgs šią žiema paimti Mas-( 
k vos, todėl jie ir rengiasi verž
tis į žibalo versmes.

- Nors vokiečiai ir paskelbė, 
kad Stalino paimtas, rusai tvir
tina, jog jame vyksta labai 
smarkios gatvių kovos su na
ciais. ■ ; .

Britai teiks gink
lus rusams

Rusai labai atkakliai 
priešinasi

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 23 d. — Vokiečių štabas pri
pažįsta, *kad centro fronte so
vietų karo jėgos labai atkak- 

• liai priešinasi vokiečių kariuo
menei.

Dabar vokiečiai į fronto li
nijas galės pasiųsti naujas di
vizijas, nes jie jau visiškai bai-, 
gė valyti prie Briansko apsup 
tas sovietų kariuomenes.

Leningrado fronte vokiečiai 
paėmė nelaisvėn 3,000 belaisvių 
ir paėmė 33 sovietų liepsnas- 
vaidžius-

Naciai rengiasi 
Kaukazan

Nantes mieste vokiečiai pra
vedė nepaprastai didelius areš
tus. Krečia kiekvieną namą ir 
vedasi kiekviena įtariamą.

Gyventojams neleidžia z išeiti 
gatvėn po 6 verandų vakaro 
iki 8 ryto;

250,000 rumunų žuvo
> Odesoje’

LONDONAS, Anglija, spalių 
23 d. — Sovietų armijos laik
raščiai skelbia, kad Odesos ap
gulimo metu rusų kariuomene 
užmušė,^sužeidė arba paėmė ne
laisvėn 250,000 rumunų kal
vių. ' t

Rusai sugebėjo išvežti iš Ode
sos ne tiktai atsargos kariuo
menę, bet ir visus frontą dabo- 
4ančius kareivius. • •

Sovietų laivai paėmė visą, ka
ro medžiagą ir paliko miestą 
visai tuščią.

Amerikos laivai 
vengs Šanchajaus

J. A. V. VALDŽIA RENGIASI DIDINTI 
AVIACIJĄ IKI 409,000 LAKŪNŲ

’r- • —..................... .. —- " ;■ ■" —

Užsienyje vykstą mūšiai privertė karo 
vadovybę imtis tokių nutarimų

-r-*“vandenis tiktai tuo atveju, jei
gu turės zkarą bazę Afrikos pa
kraščiuose.

Manoma, kad bus pasirinkti 
Liberijos pakraščiai arba britų 
kolonijos.

vadovybė nutarė 
J.V. karo aviaci-

kad ateinančiais

WASHINGJON, D. C., spa
liu : 23 d. Kar^z sekretorius 
Stimson šiandien pareiškė kon
greso. komisijai, jog karp dė- 
partamento 
patrigubinti 
ją- >-

Manoma,
metais birželio įnėn. ' Amerikos 
aviacijos skaičius pąsieks 400,7 
000 asmenų.. Vėliau jis bus dar 
padidintas.

Užsienyje vyksta mūšiai pri
vertė karo vadovybę imtis to
kių nutarimų, nes aviacija yra 
lemiamoji kovos lauke. . ’

Cudąhy liudija sena 
to komisijoj

J.A.V. karo bazės 
Afrikoje

trukumų. Ickes vis dėlto nenu
ėmę padarytų benzino uždrau
dimų.

Atsargos paaugo, neš ruduo 
šiltas ir žmonės apšildymui ne
sutartojo numatyto benzino ir 
žibalo kiekio.

Komunistai šaudo 
valdininkus

LONDONAS, Anglija, spalių 
23 d. —- Iš Kuibyševo prane
šama, kad sovietų valdžia pra
dėjo šaudyti civilinius valdinin
kus. i

Valdžia kaltino sušaudytuo
sius apleidus valdžios paskirtas 
vietas.

Iš viso, manoma, kad sovie
tų agentūros slepia nuo užsie- 
hio žinias apie vidaus įvykius.

Iš Kuibyševo pranp-

Universitete nėr 
mesnių kursų

ze-

spa-

visi kur-

fakultetu c.
sumažin-

BERLYNAS, Vokietija, 
lių 23 <1. — Iš Lietuvos prane
šama, kad Universiteto medi
cinos fakultete veikia 
sai.

Kitų universiteto 
kursų skaičius žymiai
tas. Beveik visuose fakultetuo
se uždaromi žemesnieji kur
sai.

Studentai priimami tiktai į 
aukštesniuosius 
negali patekti 
kursus, neturės 
Universiteto.

kursus- Kkri.3 
į aukštesnius 
progos baigti

Vilniuj lenkai neturi 
gimnazijos

LONDONAS, Anglija, spalių 
23 d. —.Lordas Beaverbrook 
britų parlamentui pareiškė, kad 
vokiečiams užėmus svarbesnius 
.pramonės centrus, sovietų ar
mija' pasiliko tokioj padėty, 
kaip britai buvo po Dųnkirkės.

Britų valdžia yra pasiryžusi 
teikti visas karo priemones,‘ku
rios tiktai yra jos galioje, ka
rą vedantiems rusams.

Rusai frontuose neteko labai 
daug tankų, todėl padėtis esan
ti labai rimta.

ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 
23 d. — Amerikos valdžia pa
tarė Amerikos bendrovių lai- 
varps vengti Šanchajaus uosto. 
Dabartinio krizio metu nepasi
tikimą japonais, nes jie gali pa
daryti užpuolimą.

Nepažįstami asmenys įmetė 
rankinę bombą x į amerikiečio 
redaguojamo laikraščio redak
ciją.

Bomba pataikė redaktoriui 
Powell į petį, bet nesprogo ir 
nepadarė jokių nuostolių, jeigu 
neskaityti .sudaužyto stiklo.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 23 d. —"■Laivyno departa
mento sluoksniuose rimtai gal
vojama apie reikalą steigti ka
ro ‘ bazes v Afrikoje.

Naciu narlaiviai jau paskan
dino 4 Jungt. Valst.- laivus prie 
Afrikos pakraščiu. Karo laivy
nas galės patruliuoti minėtu;

— Aviacijos kovose , igudę 
britų karininkai tapo priskirti 
prie Jungtinių Valstybių karA 
aviacijos. Jie duos praktiškas 
pamokds Amerikos lakūnams.

— Vokiečiai pąėfnė nelaisvėn 
sovietų generolą. Višnevskį.

Vokiečiai nenori 
eiti frontan

LONDONAS,/ Anglija, spalių 
23 d. — Stiprios vokiečių karo 
jėgos puola rusus pietiniame

Naciai šaudys dar
50 prancūzų

VICHY, Prancūzija, spalių 23 
d. — Jeigu prancūzai nęjtęį^s 
vokiečių karo valdžiai genei*Q- 
lo Holtz užmušikų, tai šią nak- 
tį vokiečiai sušaudys dar ' 50 
prancūzų įkaitų, paskelbė nacių 
karo vadas prancūzams.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 23 d. —r Norvegų legsyci- 
ja gavo žinių, kurios tvir-U 
tina, kad* vokiečiai Bergene 
įsteigė kalėjimą “užsispyrė
liams karininkams Ląikyū?’.

Norvegijoj stovinti vokie
čių kariuomenė nenori vyk
ti į sovietų frontus,

/ Daug vokiečių verkė, kai 
jiems buvo įsakyta rengtis į 
Rusiją. Daugelis pabėgo iš 
kariuomenės ir slapstomi Nor
vegijoj, o kiti nusižudė,

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 23 d. — John Cudahy; bu 
vęs ambasadorius Belgijoj, se
nato komisijai pareiškė, kad 
prekybos laivų ginklavimas nu
ves kraštą į karą.

Jeigu kongresas panaikinę 
neutralumo įstatymą,, tai Ame
rika bus įvelta karan.

Dabar Amerikos laivai nega-
• I *Ii įplaukti į kariaujančių val

stybių uostus ir plaukioti kare 
zonose, bet vėliau jie įplauks 
ir bus skandinami.

Žibalo dabar ne
truks, sako Ickes

• t

WASHINGTON, D. C.? spa 
lių 23 d. — žibalo atsargų tvar
kytojas Ickes šiandien pareiš
kė, kad žibalo stokos pavojus 
jau praėjo.

Dabartiniu metu rytų valsty
bėse žibalo atsarga siekia nor 
malinį dydį ir nesudarys jokiu

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS ' ‘ r
'■ ■ ■■ ' : į f ’ ‘Vokiečių generolas įsakė sušaudyti dar 50 prancūzų už— voKiecių generolas įsase susauuy u uai v pruuvuaų uz, 

naciu generolo nužudymą Nantes mies|e. Manoma, kad rytoj 
naciai sušaudys kita 50 prancūzų UŽ nužudymą nacių majoro u- ♦
Bordeaux mieste.

Gen- de^aulle per radiją patarė prancūzams laikinai 
nešaudyti vokiečių karininkų, nes dabar jie dar gali keršyti.

j— Britai siųs milijoną kareivių'-į sovietų frontą, jeigu vo
kiečiai veršis,) Kaukazą. 1 j

. —Sovietai sakosi, kad jiems vėl pavyko atmušti vokiečius 
nuo Maskvos. ./••■■•■'J’?;

— Amerikos senatas didele balsų dauguma vakar vakare 
priėmė 6 bilijonų įstatymą, kuris leidžia ginklus‘skolinti ir dup- 
ti nacių priešams. r 

aktyviau padėtų rusams, 
į Rusiją,;

Baus mirtimi bėgan
čius norvegus

LONDONAS, Anglija, spalių 
23 d. — Nacių paskirtas ko
misaras išleido dekretą, kuriuo 
baus mirtimi visus užsienin bė
gančius norvegus.

Paskutiniu metu Norvegijos 
jaunimas didžiausiais būriais 
bėga pas britus. Jie stengiasi 
išvengti nacių sargybų ir ma
žais laiveliais pasiekti Angli
jos pakraščius.
Jki šiam metui juos baudė 

kalėjimu, bet ateityj naciai 
baus bėgančius norvegus mir
ties bausme.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 23 d. — Hitlerio paskirtas 
komisaras von Rentcln leido 
atidaryti Vilniuje šešias gim
nazijas.

Nors Vilniuje yra daug len
kiškai kalbančių mokinių, ku
rie ankščiau lankė lenkiškas » 
gimnazijas, neleista šiame mie
ste atidaryti ne vienos lenkiš
kos gimnazijos.

Lenkiškas gimnazijas lankiu
sieji mokiniai privalės eiti į ki
tas Vilniaus gimnazijas.

Naciai persekioja L 
Raudonąjį Kryžių

Teisėjas streikuoja 
dėl algos

MONTEBELLO, Cal., spalių 
23 d. — Savivaldybės teisėjas 
Gari Mclver šiandien paskelbė 
streiką todėl, kad jam buvo su
mažinta mėnesinė alga.

Mclver kiekvieną ngėnesį gau
davo po 235 dolerius, o dabar 
jam sumažino algą iki 115.

Teisėjas pasikvietė vietos 
laikraštininkus, pasiskundė ir 
atsisakė dirbti teisėjo darbą, 
kol jam nepakels algos.

——________ __

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 23 d. — Patirta, kad 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
jau iškraustytas iš ^avo patal
pų Kaune.

Prisibijoma, kad vokiečiai vi
siškai neuždraustų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui veikti.

Nesenai Dr. Garmus buvo 
priverstas atsistatydinti iš Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus pir
mininko vietos. •- z

— Irane britai su rusais įye*; 
dė cenzūrą. Visi užsienio kores
pondentai privalės prisilaikyti' 
britų ir rusų nustątyų taisyk
lių. : -; į ■: • ,■ • ■

—L Ispanijos laivu Argenti
non vakar atvyko nacių šnipas,lviu ji, . .it ■ . a, w— ---------t —'j

— Britų parlamento nariai fėikalavo, kad valdžia galimai Leo Hirsch, kuris, rengiasi pa-
pultų ltaliją arba siųstų kariuomenę

1 • v *

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 7:12; leidžiasi 

5:57.

taisyti pablogėjusią nacių f paąšt: 
tijos. padėti Argentinoje.
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LITHUANIAN CHAMBER 0F CIMEHCE 
0F ILLINOIS (LIETIMŲ PREKYBOS 

BUTAS) ■

Ilga

--
(Varde virŠniinėtoš organiza

cijos J. P. Varkala, vice-prezi- 
dentas ir sekretorius, daro^ pra
nešimus kiekvieną ketvirtadie
nį kaip 7:45 P. M. per radio 
stotį WHFC 1450 KC.)

KALBA XIII
Santykiai Lietuvių Prekybos *• 

Buto su kitom panašios j 
rųšies organizacijom 

'1 '«•' i •
laibas vakaras.
Lithuanian Ghamber of Com*-į 

merce o f Illinois yra viena iš 
49-jų kitataučių prekybos bu
tų, kuriuos palaiko kontaktą 
su Ghamber of Commerce of 
the United States-, VVashhig- 
tone, D. G.

Barniais laikais sąryšyje su 
panašiomis organizacijomis vy

tyti ir mokyklas lankyti.
. Ramiais, nė karo laikais, 

migų prekybos butas gelbėjo 
Lietuvos komersantams eks
portuoti jų gaminius iš Lietu-, 
vos į Suvieriytas Valstijas, o 
Amerikos gaminius, kaip tėti: 
rašomas mūšįrlėles, autonTobir 
litis ir kitus dhiktus iš Suviė-, 
riytų '.Valstijų į Lietuvą.
Veikia su kitom organizacijom

Lietuvių Pfekyfcds iRutas 
taipgi kooperuoja su Chicagos 
Assoėiation of Gohlhietce arba 
vietos prekybos butu ir rupina-

prekių iš užsienio j Suvienytas 
Valstijas ir eksportas musų iš
darbių į užsienius arba į kitas

Barniais laikais šioje plotmė-, 
je prekybos butai įvairių tau
tų daug gelbsti pramonėje, o

mastu mieruojant < prekybos 
butai stengiasi išlyginti “Stand
ard of Living” būdą gyvenimo 
įvairiuose pasaulio kampuose 
O išlyginimas “standardo” ar
ba budo gyveninio yra viena iš 
svarbiausių užduočių civilizuo
tame pasaulyje. Dėl šių ski t i- 
mų kyla varžylinės ir karas. O 
be išlyginimo budo gyvenimo, 
“standard of living”, getą de
mokratinė santvarka neįmano
ma.

Aukštesnis gyvenimo būdas 
arba “standard of living” pri- 

. duoda žmogui savigarbą, pada
ro iš vergo pi ietį, pakelia ap

verčia laikraščius skai-

ties Chicagoje ib jos apylinkė
je. Sutartinai su vietos Chica
gos Asšacihtion of Commerce 
musų prekybos butas rūpinasi 
gyventoji^ buities pagerinimais. 
Vietos valdžia spiriama ištaisy
ti gatves, įvesti šviesas, nuties-1 
ti gatvekarių arba buso linijas, į 
kad žmonėms butų lengvu į 
darbą ar iš dhrbo važiuoti. Su
tartinai ‘ su įvairių apylinkių 
biznierių draugijom ten, kur 
lietuviai yra apsigyvenę, musų 
prekybos butaš rūpinasi, kad 
butų šviesius ir švarios gatves.

Kviečiam į talką

kybos Butas kviečia biznierius v

jų į savo būrį, kad šių organi-

desne ir įtekmingesne, ir tuo 
atsiekti gerovę, apylinkėms, kur 
lietuviai gyvena. > Duoklės me
tams $10. Malonėkite atsikreip
ti į raštinę, ir^su mielu noru 
bus jums prisiųsta aplikacijos 
blankd.

Lietuvių Prekybos Butas 
Chicagoje ne tik atlieka nau-

gyventojų ęhieag^ę, jięt ga^įį 
na savo narius ' pfer radio ir 
laikraščius kiekvieną ketvirta* 
dieni, k •

Nariai

STATES 
SAVINGS 
1k)NDS 

ANDSTAMPS

suminėsiu kelis 
j kiek radio laikas man 
Jie remia veikimą šios 
zacijos savo duoklėmis

narius; 
leidžia; 
argą n i- 
ir dar-

America on gvaUd!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Departmerit’s Defense 
Savings Poeter, showipg an exact 
duplication of the original '‘Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a Vitai patt 
of America’s defense preparations

Teisėjas ^ohn T. Zuris — 
Yru garbės pirmininkas šios 

Organizacijos, ir pirmininkas 
, “Lietuvai Gelbėti” veikimo, — 
visiem gerai žiiioftlas Chicdgoš 
rriiestd lietuvis teisėjas. Jo 6-ią 
metų tarnyba baigsis 1942 me
tais su puikiu rekordu. Reikia 
rūpintis, kad vėl butų išrink-
tas. ' r -

John Pakel — Pirmininkas 
šios organizacijos.' Generalinis 
namą statymo kontraktOriuS ir

NAUJIENOJ

'0^^

1

«■■«

, ' ) naUJIENU-AOM^ Telephnto
Ffekybinis laivas, Bold Veiiturė, pirmiau priklausęs Danijai, vėliau J. V. 

pėriintaSi torpedos paskandintas petoli islandijus. Jis plaukė iš Raltimofės.
ii.--- ---------- • -.» , i ■ ■i. i.... ,.w , ....... ..........  , », ........... ;----------------------------

Chicago, III.

DAR VIENAS AMERIKOS LAIVAS PASKANDINTAS

li

Ii

;A:

; r*':' HM

Paskutines Dvi 
Dienos Rusų 
Baleto Chicago je

—————————
----------'įįįnHr'-
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Tel. VIRglnia 9493 Moterim treė. 
\ PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunšhine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Šwedish

Massfrge ir Mvp- 
Movements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA 

Sav.
vi-

MA5SACE

šoks “Mėlynąjį Dunojų”, 
“Kūmivalą”.

Rytoj vakare savo metinį 
zitą Chicagoje užbaigia “Ballet
hdsse”, garsūs rusų baletas, ve
damas Col. W. De Basil ir šo
kėjo Dhvid Lichine.

Jis išpildys vieną baleto pro
gramą šįvakar, ir du rytoj, Chi- 
cpgos Operos rūmuose, Wacker 
ir Madison.

“Gulbių Ežeras”. / 
šįvakar sušoks “Gulbių Eže- 
”, “Presages” ir “Užbaigtuvių

I

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are comtnon offenders

COPR. N6GDLGCRAFT. SERVICE, INC.

FILET CROCHET DOILIES PATTERN 2970* '

• ’ No. 2978 — Mėgstos staltiesėlės.

iždininkas Chicago Savinas & 
Loan Association. Jo raštihc 
yra 6816 S. Western Avė. Pre
kybos butas pareiškė jūm sim
patiją ĮįžtikUsioj nelaimėje.

Josejjh P.- Vhrkhla ■— 1-m.is 
vice-pįrminihj<as ir raštinin
kas. Valstijos registruotas audi- 
toriuSį kuris ruošia mėtinius 
raportus kopporacijums ir tau
pymo bendrovėms ir prirengia 
“inconie taxus” ir kitus vals
tybės raportus, 32jl S. Hal’te;l 
St. • •

Dan Kuraitis — 3-čias vice
pirmininkas, kuris turi agentū
rą Buick automobilių ir garažą 
taisymui automobilių, 907 W. 
35th St.

William J. Kareiva — iždi
ninkas. Gerai žinomas kaipo 
“Wholesale Butter and Egg 
Man”. Reikale kreipkitės 4641 
S. Paulina St.'

Michael Narvid — Pirminin
kas Narių Priėmimo Komisi
jos, jis turi duoiipsrir jpyragų 
kepyklą adresu 5|424 '■ 6Vth

(,!i ■ H*?' hi H
Antanas Valonis — Pirminin

kas Parengimų Komisijos. Jis 
yra pagelbininkas kasicrius lie
tuviško Metropolitan Stal’ė 
Banko, 2201 W. Ccnnnk Romi;

Praeitam susirinkime nariu 
išrinktas į direktorius Lietuvių 
Prekybos Buto Jou^ph M. Mo
zeris, sekretorius Keistuti* Sa
vings & Ėda ii AšSoėiatiom 
Taipgi parduoda Real Estate ir 
Insurance; 3236 S. Halstėd St;

Kviečiu visus klausytojus 
rėniti savo lietuviui biznierius . . ■. » • ir profesionalus. Kada jUšij 
draugija rengia’ balių ar paren
gimą, tai lietuviai*’biznieriai ir 
profesionalai duoda jtims pa
garsinimą į programą. Taifei. 
jus pirkit pas juos, darykite 
biznį su lietuviais.^

Iki ateinančio ketvirtadienio 
Varde Lithuanian Chamber/.of 
Commerce of Illinois, 3241 So. 
Halsted Št. Phone Galumet 
7358, linkiu jums geriausios 
klųties. - <.H-

Jlist^ announceris ir sekr.
J; P; Varkala

Marąuette Parko 
Vyčių Metiniai 
Šokiai

Vardas ir pavardė .

NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT DEPT., No. 2978
1739 So. Halsted SU Chicago, iii.

Čia įdėdti 10 tenjų ir pfašau atsiųsti man Pavyzd) No

Ar Yra Kas Gali 
Pralenjrti 
Dambrauskus?

turis kitus, kurie *svėrė po 5 
svarus* kiekvienas.

Butų įdomu žinoti kaip se
kėsi kitiems ? •

10 Sv.j Rdūri — 
po 5

Marąuetteparkiėciai G. A. 
Dambr.auskM, 2651 West 65th 
streėt, spalių 17-tą anksti ry
tą išvažiavo grybauti — India
noje.

Vienas

• Jsipdinojęs patalinei! lop
šelyje nutroško 2 mėnesių kū
dikis Henry Wallace, 64 West 
Schillėr Street

■■■■i—ye ■ i u»i «■ ■■■■■■■■■■■ ■ .......................— ..........■■■ ■ ■
......... ..

•u. k i .

ntvalą”, “Francesa da Rimini” 
ir “Mėlynąjį * Dunojų”, o rytoj 
vakare “Karnivalą”, Pagani
ni” ir “Choreartium”.

Bilietai yra nuo 55 centų iki 
$2.20.

1 Turtas Virš$6,000,000.00 
.  ii i ■'

Apart Apsaugos, Turime 01Q C n n n fi n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJū JjuUUiUU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Č

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than thatof a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
turės f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerin^Antiseptic employcd as a 

• mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louis, M o.

Before Arty D ate Ūse 

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Siveeter.

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

“Su Liude”
I f: ’•

“oras buvo labai gra-
smagii buyo vaikščioti

Prisiririkonle daug

LOAN ASSOClATIONoFChicago
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres. ' / i ' ■ ' ’ > I ’} '4192. Archer Avenue

v- VUiįfiiua ll'il
Jai* i.. .............................................................

t,

LUKTERĖK,

Brolau!

$ AMERICA’^. lARGfST 
Ue’| IING <BRAND . J.

Gaisras
!; C** ': f . Ji 5 V f

Sako, 
1 

žtis if 
po mišką, 
grybų. Patariame ir kitiems va
žiuoti grybauti Indianos val
stijoje, nes nelabai toli ir Jgry- 
bu yra daug. > Išvažiavom 5-tą 
ryto, o namie buvome 4-tą pd 
pietų — su didąle ‘lipde' gry
bų.” ■ '.y ■ '

W Vieną gfyb:i, ' '':k<),1 atrado 
sveriantį V#s' lO- 'hvafų, o k'&- ■U’.'iTO-

KRAFT FRENCH 
DlRĖSSING

i Nai jienose 
duoda nauda dėlto, 
kr.cl pačios Naujienos 
yią naudingos.

yra qūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
’ v -y n ■'/

Sekmadienį, Spalių 26-tą
Lietuvos Vyčių l^-tos kuo

pos nariai rengia didžiulį šo
kių vakarą, Michael J. Flynn 
Salėj; (>3rd ir (Kedzie a^ve., šį 
Sekmadienį, j komisiją įeina šie 
fiariai, Flofęnce jDisįpas, Al Ke- 
šėrattskas, Anthony- Vaišnoras, 
Eleanor Plienis, įiueiŲe Raųba, 

’if Ray Kalinauskas. •. „n.
šieš kolonijos biznieriai šaų-, 

fiiai. prisidėjo prie skelbimų pro- 
grąme ir už tokį jaųniipp irėmi- 
rfią Visa kuopa r yra jiems dė
kinga.

šokiattis grieš geras L. šimu
čiu. orkestras if ,komisija už
tikrina visiems. atsilankiusiems 
smagia vakarą x L '■ ’5 ^ir'

* ATIDŽIAI tėtnykit, kad 
šVafūmhš butų palaikd-

. mas dpi,e namus. . ; ’

*’ NJRRtelKALINGI popie- I 
riai. tūrėtų būti įsinešti 
laukan, nęs namuose jie 
•išstato gaisro .pavojų.

„■ ./j'"'-, U'' ' ''j

• TėMVKITE. kad reika
lingi remontai prie narini 
butų tuojau .atliekami. Še
rias,' išdžiūvęs medis kvie
čia gaiStą.

• STATANT i , .. 
•tykitė medž.iągoš kairiu 
SvMtbėshė už kokybę! 1 ,

• **’

namą, neskai- »

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

RYPKEVICIĄ
“RAŠOM Visokią AVBRAtJBĄ"

J739 SOUTH HALSTED STREET
•t .. , . 5 Z 4

PERŽIŪRĖTI
SKELBIMŲ!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimas “NAUJIENOSE*’. Ne
privalote jų aplenkti, hes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visdkių progų ką riors par
duoti, 6r pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškome.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

1

v

Adresas
Vytis. ’Miestas ir. valstija

šaukite CANAL 8500 PUSLAPYJE!
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D. L. Kunigaikštis Kęstutis.

iki 1345 m. Ordinas rengda
vo didelius žygius į Lietuvą', nc- 
reTdamas vienu smugiu privers
ti ją tarnauti “išrinktajai” vo
kiečių tautai. Toks labai didelio 
masto žygis įvyko 1377 met, o 
dar didesnis kiek vėliau, šiame 
paskutiniame dalyvavo Čekijos 
karalius Jonas su savo sunurri 
Karoliu, Moravijos markgrafu 
busimuoju* imperatorium, Ven 
grijos karalius Ljudvi’.as su p:- 
ydovais, Olandijos grafas Wil 

’ielmas IV, grafas Giunteris von 
Schwa'zburg ir daug kitų; iš 
viso susirinko apie 200 valdovų 
sako tuometinės kronikos. Bet 
iš to didelio žygio LryŽi Jočiai 
nieko nelaimėjo, buvo lietuvi1.; 
gudriai apgauti ir suvedžioti

laimėjimu. Dabar Ordinas pa
matė, kad yra maža galimybių 
laimėti visą L&tuvą vienu žy? 
giu, todėl jis nusprendė, užuot 
rengęs didelius karo žygius, 
puldinėti ir varginti Liet^v.,’^

du vokiečių ordinai. Per išti ą 
šimtmetį .eina nepaliaunamo 
kovos tarp atsibastė’ių — vo
kiečių kolonistų iš vienos pusės 
ir čiabuvių aiščių iš kilos pu
sės. Kova baigiasi aiščių nenau
dai. Latvių ir Prūsų giminės 
pavergiamos. Tačiau šių ordinų 
apetitai tuo nesibaigia. Jie sten
giasi į savo politinę rrbitą į- 
traukti ir lietuvių gimines. Bet 
čia susitinka su pasipriešinimu.

Vokiečių ordinas, kaip įma
nydamas, stengėsi prasimušti j 
šiaurę nup žemutinės Nemuno 
tekinės, nekariauti žemaičius ir 
teritoriniu būdu susijungti su 
Livonijos ordinu. “Šitas* vol i> 
Čių ordino noras buvA. ^uęlriri 
maskuojamas krikščionybės 
platinimo skraiste, ir todėl jam 
vykdyti pasisekdavo nuolatos 
pasitraukti pagalbos iš vakarų 
Europos, kur kryžiaus karų 
prieš pagonis idėja dar buvo 
gyva. Įvairių tautų riteriai, gra
fai, kunigaikščiai ir net kara
liai traukė ordinui į pagalbą. 
Vienus jų viliojo pati krikščio
nybės platinimo idėja, kitus — 
karo garbė, trečius — nuotykių 
ieškojimas. Visi jie sudarė or
dinui didelę (paramą ir neišsi
baigiančią pagalbą nuolatiniams 
žygiams prieš Lietuvą“. (A. Ku
činskas, Kęstutis 35 pusi. 1938 
m.).

Kryžiuočių žygiai aukščiausi 
įtempimo laipsnį įgavo (Kęstu
čio valdymo metu (1345-1382). 
Kęstučio valdymo laikotarpi i 
vokiečių Ordinas padarė apie 70 
žygių į Lietuvą, o Livonijos or
dinas" apie 30; iš Lietuvos pusės 
30 ^ygių, antriems — apie 10. 
Taip per 37 metų laikotarpį į- 
vyko apie 140 žygių, kurie 
reikalavo daug ne tik turto, 
taip pat ir žmonių aukų.

1. Kovų pobūdis.
Toks didelis žygių kiekis neį

manome tiesiog atvaizduoti pa
eiliui. Pasitenkinsime todėl įm

pa- 
bet

$10,000 UŽ VARDĄ 
DIENRAŠČIUI

Skelbiamas- Kontestas NaUjair. 
Chicaįįos Rytmetiniam Dien

raščiui Pavadinti.

tuo j amas, teisingas, tvirtas ii 
Jrąsus. Ji& teiks žinias akura- 
tiškai. Jis turės autoritetingus 
žinių straipsnius ir patrauklius 
skyrius. Jis apims visas veik
lus sritis, kurias didelis dien
raštis turėtų apimti — Chica- 
4os miestą, Didžiąją Chicagą, 
Jlinois valstiją, visą tautą, ir 
užsienius reikalus. Jo štabe tar
naus tuzįnai šiandien geriausia 

’rinomų vardų didmiesčių žurna- 
izme ir bus redaguojamas ir 
eidžiamas atsakingų, patyrusių, 
gabių laikraštininkų, vyrų ir 
moterų. ' x

Naujo rytmetinio dienraščio 
eidėjai planuoja pavartoti kon- 
;estą kaipo tyrinėjimą — suži
noti tikrai, kodėl publika nori 
įaujo rytmetinio dienraščio, 
rirmą kartą,’ redaktoriai sako, 
nhieagiečiai ir Chicagos prie- 
niesčių gyventojai gaus progą 
šreikšti savo nuomones apie 

dienraštį • ir pageidavimus iš 
licnraščio, pirm negu jis pasi
rodys gatvėse. Kiekvienas kon- 
'testo laiškas^ susilauks pilno ir 
/imto apsvarstymo.

Chicagos naujasis rytmetinis 
iienraštis bus didžiausias kas 
dieninis leidinys nuo 192'1 nie 
tų, kai senasis New/York E ve 
.ring Graphic pirmą kartą iš
džiovino dienos šviesoje save 
uašalą. Vėliausiuoju laiku pra
dėtas Chicagos dienraštis — 
Times — buvo įsteigtas 1929 
metais. \ .

Daugiau detalių apie $10,000 
kontestą ir apie naują rytme
tinį dienraštį tilps šiame dien-

gli Ordino žemėse. Tai buvo ne 
iš ap įleidimo. ar nesugebėjimo, 
bet tiesiog plauke iš tų laikų 
Lietuvos valstybinės organizaci
jos ir siekiilių”.. Vokiečių ordi
nas nuolatos gaudavo paramos 
iš vakarų Europos ir savb pily
se laikė nuolatinę kariuomeiię. 
lietuvių gi tą pačią dieną ka
riuomenė gynė pilį, tai pačiai 
kariuomenei liepė žygiuoti į Ru
sijos kraštus, kariauti su len
kais. totoriais ir tit. Tiesiog fi
ziškai visų Ordino puųjimų ai, 
remti nebuvo galima.

žymesnės kautynės.
■ < »< . • s '

Kaip žinome, Kęstučio laikais 
apie 140 žygių padarė vokiečių: 
ordinai, o 40 lietuviai. Dange i 
vokiečių ir lenkų moks i rinkų 
Iki šiol įrodinėjo, !|<ad Kęstučio 
aįkais buvo du ypač dideli lie-. 
tuvių pralaimėjimai, tai kauty
nės ties Strėva 1348 met. ir 
kautynės ties Rudava 1870 met. 
1347 met. vokiečių ordinui bu
žo labai audringi metai. Lietu
viai juos puolė net tris kart. 
Lietuvių kariuomenė išnaikino

nauja 
chica

Nepirkit
Daimantų 
VIEN 
JSITIKĖJIMU

MokMaR iktobullno mlkrooiopij tik* 
rtimą, teikianti railinyb^n bet kuriam 
tmoicul AKTUALIAI MATYTI dalmanto 
kokybę.

čia paa O A E mea (rengėme MAG- 
NISCOFĖ, kad Juk patyg galėtumėt ma* 
tytl pa«lrinkt4 dolmanlą, kaip kad JI 
mato minų ekspertai. I

Abdlankykit ir apturėkit mumj šaunią 
rykluo^ dailią akmenų, įdėtą | nau
jausią Mtyllą rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida-
, rykite 
Charge
Acc’t

Chicagoj bus visai 
rytmetinis dienraštis - 
giečiams skaityti. r

Dideliais skelbimais, kurie 
jau tilpo ir dar tilps šiame ii 
kituose dienraščiuose, chicagie 
črai ir chicagietės yra prašomi 
padėti užvandyti naują dienraš 
įį $10,000 Cash prizų konteste 
atidarytame visuomenei, šis ne> 
paprastas kontestas> pirmas tos. 
rųšies bet kuriame šalies d i 
džiųjų miestų, nereikalaus nie 
ko pirkti. Kontesto dalyviai tu 
ri tik/ sugalvoti vieną ar. dau 
giau vardų naujam dienraščiu 
ir1 parašyti trumpą laišką, ko
dėl, jų manymu, Chicagai h 
jos piliečiams naujas rytmetini, 
dienraštis yra reikalingas.

Naujasis rytmetinis dienraš
tis bus standartinio dydžio ir 
pasak jo viršininkų, bus leidi
nys, kuriuo chieagiečiai galės 
didžiuotis. Jis bus gerai reda-

kOlšen
Ebann

Atdara 
' Ketvlrt.

Ir

vaka
rais

6446 So. Halsted St

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos - M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
gių budli. Tuo budu, kiekis ne
reikalavo tiek daug prisirengi
mo ir žmonių, kryžiuočiai gal 
vojo susilpninti Lietuvą, išgerti 
jos kraują, o paskui ųždė.ii am
žiams savo leteną. Kasmet Kęs
tučio valdymo metu rudenį ir 
žiemą traukdavo kryžiuočių bi- 
riai į Lietuvą. Buvo daromi di
desni žygiai, kuriems vadovau
davo pats ordino magistras ii 
mažesni, kuriuos darydavo 
komtūrai — pasienių pilių vir 
šininkai su savo būriais. Dides
niems žygiams ordinas kropŠ- 
čiai prįsiruošdavo. Per žvalgus 
ir šnipus sužinodavo visus lie 
tuvių Ičariuomenės judesius, jė
gas, perėjimus, miškus, kirti 
mus, pelkes, upes, brastas, ga
nyklas, maisto, ir pašaro ištek
lius. Remdamiesi tais praneši* 
mais, išdirbdavo žygio planą. 
Ordino špionažą^ buvo labai ge
rai organizuotas, į jo tinklą į- 
traukta buvo visa Lietuva. Ne
pasitikėdami savo jėgomis, 
kviesdavo įvairiausiais budais 
svečius iš Vakarų Eifropos.* Į-

ANGLYS §KASYKLŲS 
U2GANRDJNIMA8 GARANTUOTAS 

Liberalus kreditan—I»n|dfe laiko klek tik 
, Reikia I <

Went Vlrąln’tt T nmn—SHoveled Tonui $7.95 
Pocnbontan Mine Run Tonu! $8 25
W. Kent-cky 1M-” Stoker Nut Tonui 
South llPnoin Stoker MI duetu 

.............. . .... .......... Tonui
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pylinkes, per tris dienas p’ėše 
ir degino Ragainę, sunaikino 
Vėluvos pilį ir su dideliu gro
biu grįžo į Lietuvą. Keršto tiks
lu surengė kitais metais žygį 
bet šis žygis, išgarsintas vakarų 
Europoje, ir “kova ties Strėvos 
upeliu niekuo neišsiskyrė iš ki
tų žygių/ nebent tuo, kad tarp 
dviejų kariuomenių įvyko susL 
dūrimas, ir kad toji kova tik 
reprezentaciniais sumetimais 
buvo labiau išgarsinta”. Juk 
reikėjo kaip nors parodyti mū
šio ir pergalės didumą, kad pa
saulio akyse rehabiliuotų 13-15 
metų pralaimėjimą, kuris su
stabdė' kryžininkų1 plaukimą iš 
vakarų Europos. Visai be pa
grindo šitos kautynės skiriamos 
į Ordino laimėjimų eilę ir visai 
be reikalo 'joms teikiama tiek 
daug reikšmės? Tą pat galima 
pasakyti ir apie Rudavos kauty
nes 1-370 m. Iki šiol šios kau
tynės. taip pat, buvo įskaitomos, 
į didelių Ordinų • •. laimėj imu 
skaičių. Bet pasirodo, išnagri
nėjus, smulkiau atitinkamus šal
tinius, galima pasakyti, kad 
“Rudavos kautynės negalime į- 
rašyti. į Lietuvos pralaimėjimų 
skaičių, kaip iki šiol buvo skel
biama vokiečių ir lenkų istori
kų. Pats faktas, kad kova įvy
ko labai toli nuo Lietuvos pa
sienio, pačiame Ordinų valsty
bės centre, visai arti antrosios 
kryžiuočių sostinės Karaliau
čiaus, jau yra didelis lietuvių 
laimėjimas. Iš kitų žymesnių 
.žygių galime suminėti lietuvių 
žygį 1352 m. žymų savo eks
pansyvumu ir didelių plotų nu- 
teriojimą, lietuvių žygius 13'4 
m. ir kit.

Užtenka tik praskleisti žemė
lapį, pasekti Kęstučio (kartais 
drauge su Algirdu) vadovauja
mos kariuomenės pėdomis, ir 
tuoj pamatysime, kad šių žygių 
ekspansija ir išnaikinti plolai 
toli praneša Ordino žygius. Ta
čiau vis tik Lietuvai nuo Ordi
nų teko žymiai daugiau kentė
ti. Tos kančios priklausė ne 
nuo žygių didumo, bet nuo jų 
dažnumo. “Nepaliaujami Ordi
no puldinėjimai Lietuvai atne
šė be galo daug žalos, nes kry
žiuočiai naikino ne tik žmonių 
bei gyvulių gyvybę, bet degino 
trobesius, visokius ūkio padar
gus, naikino apsėtus laukus ar
ba gatavai suimtą derlių. Tokiu 
barbarišku visko naikinimu jie 
sutrukdė ūkio plėtojimąsi, arde 
visą ekonominį Lietuvos gyve
nimą ir tuo išmušė pagrindą 
augti bet kokiai kultūrai. Dėl 

i nuolatinių vasalinių karų Gedi
mino pradėtas Lietuvos kulturi- 
nimoi darbas beveik visiškai tu
rėjo sustoti, žiaurus nuolati
niai karai trukdė Lietuvai ir 
politiniu atžvilgiu. Ęe paliovos 
priversta dalyvauti karuose, ji 
neturėjo progos organizuoti sa
vb vidaus gyvenimą, suaugti į 
brgajringą vienetą, iš kurio gim
tų kūrybinės jėgos ir kultųri- 

ir primityviau organizuotas,.ne-1 nes institucijos. Todėl jai sun-

ku buvo įeiti ir į krikščioniškų 
tautų šejmą, nes tie, kurie pa
sišovė Lietuvai nešti krikščio
nybę, užuot kryžiaus nešė kar
dą, o užuot švęstojo vandens — 
ugnį.

Taigi praėjo 37 naikinimo, 
teriojimo, deginimo, plėšimo ir 
žudymo metai — visa tai že
maičiams ir Lietuvai nešė kry 
žitiočiai. Per tą laiką padui y .a 
daug žygių, bet nė vienas xjų 
nebuvo lemiamas”. , Ėtuid. Garsinkite “N-nose”
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$0.25
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GERB. Naujieną įkaityto* | 
/oz ir skaitytojai praiomi 8 
pirkinių reikalais eiti Į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Kęstučio ir Ordino kovoms 
vaizduoti teturime tik vokiečių 
istorinius šaltinius, kuriuose 
dažnai yra pareiškiamos savo 
intencijos, artimai susijusios su 
ordino tikslais ir jo vedama po
litika. Kronistai, vokiečių šali
ninkai, kryžiuočių laimėjimus 
didindavo, norėdami parodyti 
pasaulio akyse kryžiuočių nuo

mažindavo ir vaizduodavo juos 
menkais, kad daugiau priviliotų 
pagalbos iš kitų kraštų. Tokia 
jau Lietuvių tautos praeities is
torija. Lietuvių tauta kure isto
riją, o užrašinėjo ją kiti. Šiais 
šaltiniais remdamiesi, kai-kurie 
mokslininkai netiksliai daugelį 
faktų nušvietė. Tai žymu ir 
vaizduojant Kęstučio kovas su 

i vokiečių ordinu.

kė kasmet j Karaliaučių būriai 
riterių: anglų, prancūzų, olan
dų, italų, vengrų, čekų ir vo-* 
kiečių,, kurių tarpe buvo dau
gelis su žymiais titulais.

Taip surinkę ir apsirūpinę, 
greit iš netyčių užpuldavo Lie
tuvą. Žygiai nebūdavo ilgesni, 
kaip 10 dienų. Paprastai truk
davo 2—3 dienas.* “Kryžiuočių 
žygiai — rašo Kučinskas — bu
vo labai žiaurus: jų pėdsakus 
lydėjo gaisrai, kraujas ir mir
tis. Kas jiems pakliūdavo pake
liui, tą naikindavo”. Jų pačių 
kronistai dažnai rašo, kad kry
žiuočiai, nepasigailėję nei am
žiaus, nei lyties, visus žudė. 
Kiekviename žygyje buvo sten
giamasi kuo daugiausia paimti 
belaisvių ir gyvu’ių. Nelaisvėn 
imdavo tik tvirtus, tinkamus 
darbui žmones, kitus žudydavo. 
“Su belaisviais elgiamasi* buvo 
labai žiauriai: už menką prasi
kaltimą žudydavo. Pasitaikyda
vo kartais ir gana šiurpių kan
kinimų : perplaudavo vidurius, 
ištraukdavo žarnas ir, prisirišę 
jos galą prie medžio, versdavo 
bėgti apie medį^ kol skausmų 
nukankintas suklupdavo ir mir
davo“. 1

. Lietuviai taip pat stengėsi pa
našiu budu plėšti, deginti, žu
dyti ir gabenti nelaisvėn. Bet, 
lietuviai daug rečiau užpuldinė
jo. Ordino žemės buvo daug 
tirščiau apgyventos, buvo daug 
pilių, kuriose stovėjo didelęs į- 
gTUlos, todėl lietuviai tik su di
desne kariuomene galėjo pulti 
ordino žemę. Bet savo žygių 
ekspansyviškumu lietuviai ne 
tik kad prilygdavo, bet ir pra
lenkdavo kryžiuočius. Nes kar
tą lietuvių kariuomenę matė an
troji kryžiuočių spstinė —» Ka
raliaučius. “Nėr$ lietuviai — ra
šo Kučinskas — Ordinams su
duodavo skaudžius smūgius i .’ 
puolamųjų žygių atžvilgiu su 
jais susilygindavo, tačiau gyni
masis Lietuvoje buvo menkiau ' • '.s
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Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA /2 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu- 

Sk Tance Corporation, Washington, D. C.
o r v o u n

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

No. 4808—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-* 
ta pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais karti! su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti t 
Naujienos Patiem Dept, 173Q 
So. Halsted SL Chicago, DL

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION\ ■ . , . ■ r . ; .

1739 'SO. HALSTED STREET

NAUJIENOS Pattart Dept
1789 S. Halrted SU, Chicago, DL 

čia Įdedu 18 centą Ir pradas

.(Vardu ir pavard*)
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Maršalas Timošenko pašalintas
• * ’ *

Telegrama ’iš Kuibyševo, laikinosios sovietų sostinės, 
i, vakar pranešė, kad. Stalinas pašalino vyriausiąjį kariuo

menės vadąi centro fronte, maršalą Semioną Timošenko. 
Jo vieton yra paskirtas gen. Grigorij K. žįukov. 7

Tai reiškia, kad pasitvirtino tai, ką prieš dvejetą die
nų rašė “Naujienos”!

Spalio m. 22 d. “Naujienų” apžvalgoje buvo įdėtas 
straipsnis: “Maršalas Timošenko šešėlyje”. Tenai buvo 
nurodyta, kad, perorganizuodamas Maskvos gynimo va
dovybę, sovietų Valstybės Gynimo Komitetas paskyrė 
“vakarų frontč komanduoto  ją, gen. Žukovą, ir kitu du 
geherolu, bet maišalo Timošenkos vardo visai nepaminė
jo. Ir “Naujienos”*klausė:

“Tai koks frontas dabar yra paliktas Timošen- 
kaį?”
Pasirodo, kad jam, jau nėra palikta jokio fronto. Sta

linas jį atstatė. Ar su maršalu Timošenka atsitiko kas 
nors daugiau, nežinia. Telegramoje iš Kuibyševo, sako
ma, kad, jo, pą^ętis dar nepaaiškėjo.

Maršalas Semion Timošenko, kaip “Naujienose” bu
vo rašytą jau vokiečių-rusų karo pradžioje, yra vienas 
iš buvusių garsiosios “Arklinės Armijos” (Kon-Armii/ 
vachmistrų — taip pat, kaip maršalas. Vorošilovas ir 
maršalas Budenny; žmogus be mokslo ir bę gilesnio ka
rinio išsilavinimo/Jisai iškilo į “maršajųsv tiktai dėl to, 
kad buvo aklai atsidavęs diktatoriui Stalįnųi, kuris ne
apkenčia mokytęsnių ir gabesnių už save žmonių.

Tikrai žymų karo reikalų žinovą, maršalą Tucha- 
čevskj, ir gabius, jo bendradarbius — gė». Jakięą, gen. 
Putną, maršąlą EgBrpvą, jgem Uborevičiųrmaršalą Blįų- 
cherį ir-k. •— Staliifas ’ahąimįet sušaudę, o ignorantuę 
vachmistrus pastatė milžiniškos sovietų kariuomenės 
priešakyje, pats save paskirdamas vyriausiuoju jos vadu!

Stalinas ir jo pakalikai “maršalai” manė, kad, jeigu 
Raudonoji Armija bus apginkluota pagal Tuchačevskio 
pagamintus planus, tai mūšių lauke jie galės apsieiti be 
Tuchačevskio smegenų. Bet praktika parodė ką kita. Nei 
sovietų armijos skaįtlingumaš, nei motorizuotų pabūklų 
gausybė, nei kalnai šovinių — vokiečių divizijų nęsuįai- 
ko. Tai dabar Stalinas pradėjo šalinti savo bičiulius iš 
karo vadovybės. Bet ar gen. Žukovas ir gen. Artemjevas 
yra geresni? Ir ar ne per vėlu dabar generolus keisti/, 
kuomet priešas jau netoli Maskvos varių?

____ _________ •' » z

Šaudo civilinius valdininkus •
Tapati telegrama iš Kuibyševo, kuri #j;ahešS apie 

maršalo Timošenkos atstatymą, paduoda kitą,,-dar rim
tesnio pobūdžio žinią. Ji yra pridurta prie telegramos, 
kaipo žinių agentūros pastaba: ’ • z <

• j 1 • . < . ■ i

“Ijs ąnkstybesnių pranešimų iš Kuibyševo gali
ma aiškiai numąiiyti, kad yyriausybe Maskvoje bu- 
vo^pradejusį šaudyti civilinius valdininkus, ablįaltin- 
įus dėl bėgimo iš savo tarnybos vietiį”. (accūsed of 
desęįtingziįeii; jobs).
Vadinasi, Stalinas jau šaudo Maskvoje savo valdi

ninkus ! ' ' '
'Aną dieną, kai Stalinas paskelbę Maskvoje įr ąpįę- 

įinkėje “apgulos stovį”, tai jo dekretas grasino “priešo 
Šnipams ir sabotažnikams”; Bet dabar jau kalbama apie 
civilinius valdininkus. Argi naciai yra įsiskverbę ir į val
džios įstaigas Maskvoje? Po visų kruvinų'“eistkų”!

Ryšyje su gėrięijolų Ritimu, armijoje šitie praneši
mai apie valdininkų sušaudymus Maskvoje nelemia1 nie
ko gero. Atrodo, kad Stalino diktatūros centre jau- pra
sidėjo moralinis griuvimas. Optįmistiškos. Lozovskio de
klamacijos apiė “nępaląuži.amą” sovietų visuomenės dva
sią, gal būt, pasirodys buvusios be pagrindo. Rusija tuo
met susilauktų aršesnės katastrofos, negu tik; ebstOs 
praradimo^ 1

Bet stinku atspėti, kas • tenai tikrai1 dedasi. ŠtUf tble- 
^rama iš Loiidbnd1 (kilF valdžia ir žmjmės yiga* šįrdinv 
geidžia, kad rusai atsilaikytų prieš nkčius) paštėbij kad; 
Prusai slepia f akijus”, ir sako: , '

“ *' ' ' jį Ji i“... nuęątabu; kadj britai ir amerikonai, kurib 
dabar, yra giliai suinteresuoti šito mūšio, išeiga, te
bėra' laikomi tąmsoje.”

• •L 4. ' • » V U 1 V I » • ! J t ' ——■— • • • / -A...- w. —• . . ' »«^.l.
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BROOKLYNO APGAVI
KAI VĖL PUČU 

BURBULĄ.
, ' ■: > ' ' ■ i

Šio mėnesio, pradžioje Brook-, 
lyno komunistų šlamštelis šoki
nėjo, kaip katė su pūsle, su. ta- 
riąma Jono Marcinkevičiaus 
“radiograma” iš Maskvos. Da
bar jišai vėl straksi, girdama-' 
sis, kadJ atėjo iš Sovietų, Sąjun
gos laiškas nuo A; Sniečkaus ir 
J. Paleckio, <

A Sriiečkus buvo Lietuvos
- , ! ‘ • . - — ' i

komunistų pąrtijoš “generalinis 
sekretorius”, o Justas Paleckis 
— tarybinis Lietuvos “prezi
dentas”. Buvo pranešta, kad 
juodu su dauguma kitų komi
sarų išdūmė į Maskvą; o vėliau 
Švedijos spauda rašė, l$ad Jus
tas Paleckis susirgo nervų liga, 
buvo nugabentas į psychiatrinę 
ligoninę Maskvoje ir tenai ini- 
're.

“Raudonieji” Brooklyno mo- 
nelninkai *dabar šaukia, kad ta 
žinia apie Paleckio pamišimą ir 
mirtį buvusi “melas-”, nes Pa
leckis su Sniečkum atrašė laiš
ką iš Maskvos.

Sakysime, kad jie atraše, bet 
tai dar nieko , neįrodo. Nes 
Sniečkaus ir Paleckio laiškas 
yrą datuota^ Maskvoje liejpos 
14 d> 19.41 m., o. pranešimas iš 
Sto'ckholmo apie Paleckio pa
mišimą ir mirtį buvo dątuotas 
spalio 12 d. 1941 m.1

I

Liepos 14 d. Paleckis dar ga
lėjo būti'gyvas, o už trijų mė
nesių, galėjo, ųumįrjį! žmogus 
gali apsirgti ir numirti per ke
letą dienų.

Taigi šitas bimbininkų riks
mas afhe “melagius” yra pa
prastai komunistiškas žmonių 
mulkinimas.

. < ' ' r

. KEIStĄS. “LAIŠKAS”
. ' ' < <■ |;

Bet tas Ą. Sniečkaus, ir J. Pa
leckio/laiškas gaji būti fabriką- 
clJa... .

. Tik pagalvokite. Du “tarybi
nės” Lietuvos vaklžįos vyriau
sieji šulai, išdūmę į Maskvą, ra
šo savo pakalikams į Ameriką 
ir pasako, tiję vę ką:

“D^ųga^.! x
“Pasitraukėme' iš fašistų 

užimtas Lietųyos... Netrukuš 
priSi^siiųe pjatesnio pobū
džių (l.y laišką' arb^j rašinį.”

J Tai ir viskas: Ąrgi jau juodu 
netilpto Įl$' pasakyti — 
po to, kai jų “valdžią” ištiko 
kataątrofų* if/jUo^ų tU^ęjb neš- 
,ti saVo kudašių į( sovietų sosti
nę? Paprasto'žmogus, nuvykęą 
į sodžių praleisti dvejetą savai
čių atostogų, savo laiškuose 
draugams papąsaKdja visokią 
įspūdžių. p Čį^ <įų dĮcįelį “pro
letariato vadai”, kurių plepalaią 
būdavo užpildomi ištisi pusla
piai Kauno, “rąuidohuose” laik- 
raščiuosė, atsisėdo rašyti ben- 
;d?ą laišką1 į Ameriką ir tesu
gebėjo pasakyti tiktai tiek, kad 
boĮšęvikąį pasitraukė iš “fašis
tų užimtos Lietuvos”. Daugiai! 
nė žodžio — nei apie Lietuvą, 

(nei apįe “fašistus”, kurie ją už
ėmė, neį apie Maskvą, nei apię 
kiitiS atbėgusius į sovietų sos
tinę draugučius!

Tolįau. Juodu žada, netru
kus, “prisiųsti platėsnĮo' p0hu- 
.džio” laišką arfyų radinį. I^ę 
rėiSkia" “platesiiię v pobdjd 
laiškas?- Žddis •/**i*mčh&* 

i gramozdiškas vertiriiaš rusiško 
“prislat”. Ar Paleckis nemokė
jo rašyti taisyklingesne ir žmo^ 
ųįškešne lietuvių kalba? *

. ' • I

vikai pasakoja, kacį spalio mė- 
nęsio pradžioje jie gavo kabe
liu ąr per radio (dar iki šiol 
ijįę to neišaiškino) Jono Rjar- 
cinkevičiatis sieksninį straipsnį. 
Kąune ir Maskvoje, yra visieips 
žinorųa, kad tąsai Marcinkevi
čius buvo lenkų šnipas Lietu
voje, nutęistąs už pąrįidąvįm.^ 
svetimai valstybei. Tai kodėl giį 
sovietų valdžiŪ siuntė pėi* radio. 
arba kabelį to buvusio lenkų; 
šnipo ilgą rašinį, o -pasigailėjo^ 
kelių rublių Paleckio ir Snieč
kaus trumpam pranešimui per
siųsti? Tenka, spfęsti, kad ir 
Marcinkevičiaus straipsnis ke
liavo paštu, p ųe oro bangomis, 
kaip kad bimbininkai melayo, 
— jeigu tas-straipsnis iš viso, 
nebuvo, sufabrikuotaš Brookly* 
ne iš kokios nors “naipinės” 
medžiagos.

Brooklyno apgavikų rrielas 
tokiu'bųdu dar labiau paaiškė- 
ja. ' ■ ’
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gavęs dar vieną “radiogramą” 
nho Petro Cvirkos iš Sovietų 
Sąjungos, bet “radiogramos” 
teksto nei vietos, iš kur ji bu
vo išsiųsta, ir vėl nepaduoda.

Pirmą Cvirkos “radiogramą” 
Brooklyno bimbihinkai sakėsi 
gavę spalio 1 d. ir iki šiol jos 
turinio nepaskelbė. Antra ^ra
diograma” esanti atėjusi spalio' 
21 dieną, o išsiųsta spalio 2O-tą. 
Bet iš kur, nepasako; kokie tos 
“radiogramos” žodžiai, taip pat 
nepasako.

Tuo tarpu Sniečkaus, ir Pa
leckio laiško turinys, nors ir 
visai tuščias, yra paskelbtas !

Tai dar vienas įrodymas, kad 
tas Cvirkos: -burbulas yra tik 
burbulas, Nebus hė kiek nuo
stabu, kad.pasitvirtins pirmesni 
pranešimą! Lietuvos,,, jogei 
“draugusis” .Cvirka, dar tebesė
di Lukiškių kalėjime Vilniuje 
ir rašo graudžias “prosenij aš” 
nacių komisarui Rentelnui. Iš 
tokių “škurnikų” galima, visko 
tikėtis.

M ar gumy nai
• *.. v ’ ' *

Grėitraštis
Kuomet prasidėjo grėitraštis 

tikroji data nežinoma, tačiau 
faktas yra kad graikas K'seno-’ 
fonas, sėdėdamas prie savo mo
kytojo Sokrato kojų čia pat pa
sidėjęs vaškuotas plyteles, rašė 
ant jų l<až kokiais stenografiš- 
kaįs simjbpliaiš. Ir Cicerono 
garsios kalbos — oracijos ne
būtų musų pasiekusios,’ jeį jis 
nebūtų rašęs jas greiti;aščio pa
galba. Sako, Romoję stenogra
fija įuvo plačiai vartojama. Ci- 
cerorip bičiulis išlaisvintas ver
gas Mąrįus Tullius Tiro, pa;sak 
istorikų, išrądęs tam tikrą su
trumpėtą rąstą, kurį pąvądįn- 
tiįme stenografija^ apie 63 m.ęr 
tup pirm Kristaus. Bet taip pat 
yra dąvinįų, kad, dąr prięš to 
romėno Tiro laikus senovės 
graikai y artojų greitraštį, ir jų 
trųmpraščio pavyzdžių yra Va1 
tikaiio muziejuj^ J^lomųję. Račy- 
žiąus b(a.cionalęję Bibliotekoje 
ir Britų Mu^ięjųję Londone,

• ) z W • . A ■ -

— Tujękaį prięmę visą ' eilę 
nuostatų, kurie dijąųdžlk užsie
niečiams kęjįąuti krašto ke
liais. Turtai nųri apsisaųgpti 
nuo šnipų.

-r Lybi jos pakraščiuose bris
tų ną^ląiyis . paskapdįną du 
“ašies” laivus. '
' _ Vokiečiai- yąrtoja Kuprius 
žvalgybos ir sargybų tikslams 
Eybįjps dykumoje,

. ...
,, r ‘ '............Iii’l 111 1 1
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įo; pobūdžio” 
IprišiysH’’? yra

šinį, o ne telegramą arba radio- 
įgrumą.

Brookl^nd -^tidonMi^ apga-
f=±=
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
Lenkai ir Vilnius.

• > ■ o 1

Anglų kalboje Penguin specia
lioj serijoj išleista knygutė: 
“Poland” parašyta W. J. Rose. 
Skyriuje išvardintam “The First 
Twenty Years” rašoma ir apie 
Lietuvą. Ten sakoma: *

“Prieš 600 metų, Vilnius bu
vo didžiulės Lietuvos imperijos 
sostinė, kurioje, kaip istorikai 
tvirtina, lietuviai tesudarę aš
tuntą, dalį gyventojų. Po unijos 
su Lenkija sekė svarbios per
mainos, dauginusia Katalikų 
Bažnyčios įtakos dėka. Vilnius 
su laiku pasidarė lenkišku mie
stu. kaip Breslau vokišku ar 
Štrasburgas prancūzišku. Mes 
matėme‘Vilnių, kaip' vyriausią 
lenkų Fomaritib'io laikotarpio 
judėjimo' centrą po 1815 metų. 
Vienintelė kita svarbesnė pažy-/ 
mėtina Vilniuje įtaka, be 19 
šimtmetyje įvestų rusų, elemen
tų, buvo žydai, kurie sudarė di
delę gyventojų dalį. Tokia pa
dėtis, be abejo, buvo labai ap
gailėtina vadams atgimstančios 
lietuvių tautos, kuri kartu su 
lenkais kovojo ir kentė carizmo 
jungą. Jie laikės nuomonės, kad 

• • • > . . »• . ' • » ‘ . f • X . .

Vilnius yra jų “šventasis” mit>- 
stas, nors istorinis procesas vi
siškai padėtį pakeitė. Dar vie
nas esminis dalykas atsimiriti- 
na. Jei lenkai nebūtų sumušę 
bolševikų kariuomenę 1920 m., 
nebūtų buvę nei- laisvos Lenki
jos, nei laisvos Lietuvos. Išar
tą tai atsiekus, nebuvo ’ galima, 
kad kitokia pretenzija į. Vilnių 
galėtų' lygintis su lenkų. Ma
žiau kaip 10% lietuvių tėra mie
ste, o apylinkių įgyventoj ai yra 
bMtgudžiai ir lenkai. Butų bu
vęs didelis politinis “gafas” Lie
tuvai gauti išblėstas sienas, ko
kių' rėilcalavo ekstremistai, ly
giai. kaip sienos prieš Lenkijos 
padkliriimą butų buvę Lenkijos 
riėlairrie,

“fiupti dideles mažumas prieš 
jų valią bet kokiai valstybei su
daro didelio pavojaus visiems 
ir teatneša nelaimę tiems, ku
riuos" tai liečia.

“Kas fdktinai šiame dalyke 
nulėmė tai, žinoma, Maršalo Pil
sudskio asmeniškas prisirišimas 
prie, gražaus istorinių miešti?, 
kuriame jis užaugo. Naudojama 
akcija buvo priešingą Alijąntų 
instrukcijom, bet žmonės/ ku
rie ėmėsi vęikti, žinojo, da
rytina geriau už Vakarų, Euro
pos' valstybės vyrus.”

Su viršum pustrečio šimtų 
puslapiu knygutėje, palygina
mai. trumpai1 apibudintu Vil
niaus kląųsųnu, labai daug, pa
sakytu. ir atvirai .atskleista įęn- 
kiška galvoseną, Reikią many
ti, ligi dąbąr jį, bus žymiai pa- 
sikįeitus. Vargiai dabartiniu me
tų aųtonųą drįstų, tvirtinti, kad

tęisių į kitų tautų miestus tu
ri tas, kas nugali k*aro lauke. ■ 
Mums rodos, lenkiškas miestas 1 
palieka lenkišku nepriklausomai 
nuo to ar Vokietija ar Sovie
tai jį atplėšia. Lygiai, lietuviš
kas Vilnius palieka lietuviškas 
ųepriklausomąi nuo to, kad len
kai sovietus nugali. Tyčiotis iš 
Vakarų Europos valstybės vy
rų, kad Želigovskiados “veikė
jai” geriau nusimanė kas dary
tina Vilniaus krašte- yra ma
žiausia neatsargumas. Mums ro
dos ir autorius ir gyvieji Želi- 
govskiados “veikėjai” kaip tik 
visas savo viltis yra sudėję An
glijos ir Amerikos valstybių vy
ruose.

.Grįsti savo teisę į Vilnių Pil
sudskio asmenišku prisirišimu 
prie to miesto yra didelis pa
sityčiojimas. Pilsudskio prisiri
šimas nėpalyginti su lietuvių 
tautos prisirišimu. Jeigu Vil
nius buvo lenkų tam tikro lai
kotarpio romantizmo judėjimo 
centras, tai ką bekalbėti apie 
lietuvius, kuriems Vilnius buvo 
ir tebėra viskas.

Kas liečia lenkų statistines 
žinias Vilniaus krašte, yra ži-

• L* u • ‘ 'rioma, kiek jos vertos, lodei 
daugiau patikėtinai objektin- 
gesni statistiniai daviniai nu
statyti prieš lenkų okupaciją.

Taip, tikrovė įrodė, kad di • 
dėlė nelaimė turėti “išplėstas 
sięnas”, todėl “išplėstų sienų” 
Lietuva ir nesiekė. Tas prie-
• /.
kaistas geriausiai tiktų patiems 
lęnkams ir tai nėra tik lietuvių 
nuompnė.

Veiksmai Užfrontėje, Kai 
Mūšiai Vyksta.

Anąe O.’Hare McCormick, 
nuolatinė “Ne\v York Times” 
bendradarbe, tokia antrašte pa
rašė straipsnį, įdėt^ą “N. Y. 
Times” spalių 15 d. Autorė pla
čiai rašo apię čekų sporto orga
nizaciją “S.okol,” pabrėždama 
jos didplį pppuliarumą čekų 
tarpe, todęl nesą nieko stebė- 
tųio, Ifai ; naujasis naciškasis 
Bohemijos-Moravi jos “protek- 
tęrius” įsakęs tą oi-ganižaciją 
uždarytį.* bet esą stebėtina, kad 
jąi būvą, leidžiama vęikti iki 
šiol. Esą aišku, kad jau ne nuo 
dabar naciai pastebėję tos or- 
gąnizaciįos neldjąlUmą okupan
tams, tyet iki šiol jie vis bąn- 
dę priversti ją “kooperuoti.” Ge
nerolo Heydricho, parėdymas 
esąs įrodymas, kad tas jiems 
nepasisėkė.1

Autorė nurodo, kad naciams 
pasipriešinamas visose oįyipuo- 
tąse kraštuose esąs didelis, bet 
nežiūrint 1 tai,. jie nuę prie
spaudos neatsisako ir salvo už- 
simojimųpsę be atodairos žen
gia MOth jiems ir ne-

Penktadienis, spalių 24,1941 
tais pačiais metodais neša “nau
ją tvarką” į Rusijoje užgrob
tus plotus.

“Nusmelkti durnų ir didelių 
judėjimų mūšio lauke, svarbus 
įvykiai vyksta užfrontėje. Jau 
'Rytų Galicija įkorporuota į 
Generalinę Lenkijos Gubęrniią 
ir Vokiečių gauleiteris įkurdin
tas Lwowov mięąte. Didelė pro
vincija, pavadinta Oštlandu iš
rėžta iŠ. Baltarusijos,' Baltijos 
valstybių: Lietuvos, Latvijos ir 

s Estijos. Tai teritorijai' paskir
tas Reicįę komisaras ir įves- 

itąa privęrstįnas darbas, priver- 
stinaą švietimas, išleiski dras
tiški įstatymai prieš medžio j i- 
iųą, žvejojimą ir atsargų suda- 

' rinėjimą.
“Rietuvių vadai, kurie sukom

binavo vidujinį sukilimą pagel
bėti vokiečiams “išlaisvinti” sa
vo kraštą nuo rusų, kaip pra
neša švedų laikraščiai, esą areš
tuoti dėl to, kad vokiečiai ne
galį toleruoti “nacionalistinių” 
judėjimų. Ukrainiečių vadai 
Lenkijoje, kurie buvo vokiečių 
skatįnžimi,' kaip atrodo, sušilau- 

= kė to paties likimo. Nukariau
tojų intencijos aiškiai išreiškia
mos Dr. Walther Funk, Reicho 
Ekonomikos Ministro, kalboje, 
pasakytoje pereitą sekmadienį 
Karaliaučiuje. Jis kalbėjo apie 
Rytų Europoje okupuotą teri
toriją, kaipo begalinį maisto ir 
žaliavos rezervuarą naujoje 
kontinento organizacijoje. Ma
tomai, nacių atžvilgiu, Vakari
ne Rusija yra galutinai prijung
ta. Jos vieta vokiečių plane yra 
ne industrinė, bet agrikulturi- 
nc.”

Malonu pastebėti, kad žymus 
Amerikos viešosios opinijos at
stovai, palyginti, gerai orien
tuojasi lietuvių tautos aspira
cijose ir supranta, kad sukilė
liai nėsiekė pasitarnauti vokie
čių interesams, bet siekė ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mo, todėl jie Vokiečių areštuo
jami, panašiai kaip anksčiau 
juos areštuodavo rusai.
Liętuyįai Prieštarauja Vokie-
• v* £iy 5 Planams. '

“New York Times” sekmadie
nio numeryje, spalių 12 d., pa
duoda savo korespondento iš 
Stockhohno pranešimą apie 
Lietuvos išsilaisvinimą nuo boi- * I • < t
ševikų pačių lietuvių rankomis, 
beveik be vokiečių pagalbos; ir 
apie tų sukilėlių sukurtą “ak
tyvistų” organizaciją, kurią -da
bar vokiečiai likvidavo, nes ji 
veikė lietuvių nacionalistinėj 
dvasioj, ko vokiečiai nenori to
leruoti, nes tai prieštarauja vo
kiečių planams.

150,000 Lietuvių Pasiųsta 
Į Sibirą.

Tokia antrašte “New York 
Journal-American” spalių 15 d., 
žinioje iš Čikagos, plačiai rašo 
apie bolševikų Terorą Lietuvo
je, masinius lietuvių trėmimus 
į Sibirą, šeimų perskyrimus, 
vaikų nuo tėvų atskyrimus ir 
bolševikų kerštą.

žinioje minima, kad bolševi
kų keršto auka esąs generolas 
Raštikis:

“Lietuvių kilmės amerikie
čius šiurpas purto skaitant ži
nias, kad generolo Raštikio, 
Lietuvos kariuomenes vado, 
trys vaikai, kurių vieųas tik 
dviejų metų, buvo sugrusti į 
gyvulinius vagonus ir išsiųsti į 
Sibirą.”

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Airijos valdžia įsigyju 

prekybos laivyną, kuris iš Ame
rikos veš prekes į Airiją- IŠ 
viso turės pęnkioliką prekybos 
laivų. A

— • Meksikos prezidentas at- 
leųip iš ^ariuoipenėę generolą, 
kuris
Ęuvo

įsakė šauti į darbininkus, 
užmušti 9 darbininkai.

— San, Ąųtonio laukuose su
siduri dUį karo lėktuvai: Tapo 
užmušti/du Amerikos lakūnai.
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DVYNAIČIAI

Rugsėjo 1 buvo “darbo dję^ 
na”. Vadinasi, švente. Pagal įki
šta ty tą planą,. vakaropi męs tu
rėjome važiuoti į ponų Bęchikiį 
vasarnamį. Gi iki to laiko šiek 
tiek pasivažinėjome po miestą. 
Tiksliau sakant, po abu miestu.

Dalykas tokis, kad St. Paul, 
ir Miųneapolis — tąi “dvynaį- 
čiai miestai”. Jįę paprastai ir 
yra vadinami “Twin* Cities of 
thę West”.

Sakoma, kad praeityje tarp 
tų dvynaičių* ėjusios dideles 
varžybos dėl vadovybės. Lenk
tynės baigėsi tuo, kad Minnea- 
polis išaugo, į didelį modemiš
ką miestą, kuomet St. Paul pa
siliko labiau rezidencinis mies
tas, kurio apylinkėse priskaito- 
ma apie 30 ežerų. « ,

Gyventojų St. Paul priskaito 
bevęik 288,OQQ. Biznio centras 
visai nedidelis. Matyti, kai Min- 
neapolis paveržė vadovybę, tai 
ten ir stambusis biznis susispie
tė.

Miestas gana švarus. Gatvės 
plačios. Namaj moderniški, iųų- 
riniaj. Lūšnynų, Iplp. i/ ųesima- 
to. žiųoma, kas be ko, pasitai
ko ir pųsętiuąį, skurdžių, name
lių, bet vis delU> nęra tokio su 
sigrudimo, kaip kituose did
miesčiuose.

Vtytįos, kur gyveną labiau pa
siturį žmonės, tai tikrai gražios. 
Namai vieni nuo kitų gana to
lokai, kadangi vadinamieji lo
tai pusėtinai platus. Ypačiai

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinfrnas mieste, 

55% NUJ^UŠSA.
Nauji 4x6 iki 9^12 iki 12x18—$5—$59, 

500 naujų $xlO, 9xl2> 
h> . $12, $13, $24 iki $49 ,

HECKER ČLEANERS
VAREHOUS

•“ 15oi V. ®rd StįeF-----
Mes užmpkam karfęrį ąįrba. gąso biįą

grasios rezidencijoj yrą prie 
upes. Tai lyg s^vp rų^s par
kas kųrtytme tąi vienur, tąi ki
tur lųatysi dięlįiujjaį nąift.ąi. 
Kai kurty įų ap^veijti ir me
džiuose pasątyųdę.

Minneapolis priskaito bėvdik 
500,000 gyventojų. Tai Mitule? 
sotos pramonės centras. Įvairių 
stambių įfruųrių priskaito- 
ma iki 10O. Tačiau’ miestas gal 
labiausiai, yrą iš^arsęjęs savo 
milžiniškais maluhais.
' Niekur kHur nęsupi^tymą 

tiek <l:uig' njRĮty, kWv ^rieą- 
polio mąlųntipšįe. Tai di^žtyu- 
siąs malimo, ceųtras yisątyę. pą- 
sąųl^ję.

šia progą bus. įcjoųąu pąžyųiė- 
tį j.Qg matyninkystės iš
vystymo' l^inneąpplyję labai 
daug prisidėjo, Kųįoąinas, tyųfįšį 
pęręita.m.e širų^mętyįe atvyko iš 
Rusijos, Per dąuęelj Dietų Į^įųz- 
■m.i.naį bu,yo, tyik;oinąs. did^iąu- 
'siii sęeciąįistą malunmintyystys. 
srityje. Jo. nuęotjljymąis nąuętyr 
josi visos stįambesDę^ mąlųpo 

!įmonės, w a

Faktiškai nęra ^ąlinią pasa
kyti, kiir baigiami Š.t,. ^atil ij 
kur Įirąšidėda Mįnnėapolis^ Mie
stai tiesiog $uty]tyja; į dąiktįą. 
Jie bendrai’ palaido, simfonijos 
orkesjėą it kitąk' ku.ltu^inęs į- 
staigas. Pavyzdžiui, iVŲjįnęsųtųįs 
universitetas randasi, Mi.nn.eap6- 
lyje, bet to universiteto agrikul- 
tųros skyrius yra St. Paul rįhp: 
se. Tokiiį burių stiįdtyitams daž
nai tenisą dalį dienos praleisti 
vięnąine. lųtystę, o Ifitą ęlpjį- — 
kitame. . . *

Mjnn.esdtos. univerisitėtąs yra 
plačiai išgarsėjęs visoje Ameri
koje. Išgarsėjęs" y ra ndtik fut
bolo koijD/indą (įfu.tbpty) srityje 
ųnivęijsi/eįąs užimą vą^ovaujar 
imą yiėty);, ijie lik stįu.dętyių, skai- 
ięių/ni' (dvylika, tūkstančiui, bet 
ir sayp, niokslty^mių, Ųnfyerki- 
tęto vadovybė pasirųpįnp su
burti; staių.bįas mpks’of t jėgas 
medicinoje ir ktyp^ę inokslo 
siątysę. \

labai.

■-■WaW^T^6,,2570’'iSwaj^
> ANT VILNONIŲ SyETĘęiU;

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

Neriam, yįjnprjęs panč'akas vyrams ir moterims.
BĘIDGKpbąT <d(^Tlk'G’ MILLS

> ‘t*ri'has SeiėriiAnavičia, Sav.
504.' VVest 33rd. Street r Victyry.. 3486,

• Atdara kasdien.’ ir ir. ?'
VWIU<»

Del visko paminėsiu čia prof. 
Dr. Herbertu ^orensoną, kuris 
nepapraįtyį didėlį darbą yra at
likęs šviėjįtyūty srityje.

■ Per eįl^ metų buvo kartoja
ma, katįl ‘‘saldąs šuo nebęgali 
.naujų t^ąįįį išnąojiti”. Taikant 
•tą posakį išeina, kad

T^as ž^ilįių^ įšltiįk^nįinąĘ- su
laikė daugelį žįdpųįų puo, tyvi- 
jnimosi. Kur jau nuims bėsila- 
jvinti; sa^į^vį; jąty į?ęr 
seni. ' - xz

leido beširdę,<^ip,< žtnp^ 
pajėgumą,
jo amži$Ų‘ PąMroK' jgjft 90 
metų ir įeKęsttJi’.' ąna&au£ 2^67

mokytis, kajty' ty
Dažnai sęųęstyio, atyžl^ą 
nes daug:\ 
negu jati^e^j^ tyj ($V ty 
kad jie tttyį

Galimas dą^tąs, saį<o pję. Sp- 
renson, jbg pas senesnio am- 
jžiaus žmęjjes atiiĮŲitiš kiek nu
silpsta. Tačiąu, jip sugebą tin
kamiau gaįjvųti- ty. tuo išperka 
•atminties' susilpnėjimą.
I
) Yra a£gaiįetin.ąą dalyką^, sa
iko Dr. Sorenson, kad. senesnio, 
ahįžįads žnibnės suglemžta, sų- 
lėpšėja'ir visiškai praranda am
biciją. O savo apsiltydimą jie 
bando seijatve pąteisin.ti.

! '' t # (
Į Tai nėra tuščias tvirtinimas. 
Dr. Sorenšon. gali privesti šim
tus pavyzdžių, kurie rodo, jog 
senesnio amžiaus žmonės ne
praranda pajėgumo mokytis ir 
jitypokti. Tatai patvirtiną ir pa
skutinių kėlių metų žinomi fak
tai. ęaįp. žinia, iš Ettyopps at
vyko'nemažas skaičius pabėgė
lių: Pabėgo jie vyriausiai iš HjL
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• KODĖL KĖNį^Tf pjEli/’g W
vajstinęse. pagelbės Jutys!' BOjtOCYL Mikeliai nuo niežejimp. pė'rdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir ulkr^tfrno1* oetys^, iššedKianoios 
atleto koją. BOROCYL sky^tiš lengvoms žaizdoms/n,ūb perštėjimo, 

r ' nudegimo; susižeidiftių' ir viąąjvų, oetys li^ų. . ,
BOROCYL.CO:, 1W N.' Ashland* Avė.

ČRANfc eOAL COJ

Telefonas ĘORTSMOUTH. 9022 ’ 
VVEST V1RGINIA ' Pbcąhontas Minė 
Ruri iš geriausių.; ųiąiųų, daug ^35 
(Julkių iŠiijnla, ............. . ...........

Perkant 5> tamią , ar<. daugiau, >.
smulkesni' Yra. »Auę ytgef""

BLĄC^ BAND $-ji
Sales taksai ekstra

■■■■»»■—■ ■> m ■■ " i ' 1 LT

uropoje
ra ir kitur pasaulio.

įvaras X>
Jei noįite $ppti aęie karą, ir kltiia pasaulio 
įvykiu®, tai skaitykite ‘‘%ujtynąą*V
“Nąųjtynns” yra pįj 
dięnęaštis Ąmerikoje. 
Ūžsirašyldte ‘‘Naujienas” 
prenumerata1 metama Am’ eagį)7 $6M Cl&je fr

Mouey Orderį ** riųski

173a South Halsted Street
GHICAGO, ’ HJJNOI&

SuĮipttitTifmui, kopi]f puty/ime vĮttfįį.

gmąą ir didžiauaJar lietuvių

šiandien. Naujienų
W#t»

tų pabėgėlių turi per 50 metų. 
Kai atvyko į Ameriką; lai retas 
kuris gajejo angliškai kalbėti. 
Pagyvenę čia metus kitus, jie 
pradėjo gana laisvai angliškai 
susikalbėti. Šiandien kai kurie 
jų. daro pranešimus anglų kak 
ba, hiors prięš . kokius dvejus 
metus tos kalbos jie visiškai Už
mokėjo.

Kai. Reikalas yra, tai, kaip ma
tute, žmogus išmoksta net sve
timą kalbą. O paprastai mano
ma, jog senesnio amžiaus žmo
gui svetima kalba yra gana 
suriku? išmokti.

—o—
Iš kitų į,dosnesnių vietų pra

vartu bus paminėti valstijos 
lį.ajiiįp|jf lyuipą ranjdpįsi St,. Paul 
mįtystę. Tęriį' ytyųąs gražiausių ir 
įspūdingiausių tos rųšies pasta
tų] I^apitojiui, pašttytyti buvo 
naudojama dvidešimt penkių 
rųšių marmuras ir akmuo.

ęi(ętiriėjb Šį Paųj, dąįyje yrą 
Foįt Snęling; Tas fortas buvo 
įsteigtas 1819 m. Tai buvo mi- 
ilitąjfiųią, punktą^ apsigynimui 
nuo indėnų: - BaĮtaodžiądis tel^-

N&Uį Wkią. Ifoyą, Dąžngi 
indėnai; juos 'netikėtai užkldty 
driv^ ijj iS.žu<J^dįyot\ MiĮįtyityųs; 
Spyris ir buvo įsteigtas tau/ 
kad ęąlėtiįj baltaodžius i/rių, in- 
dįęnų- apginti, ižiioma, nėra rei
kalo ir aiškiųtiį kad tais laįkąjs 
riėi St. Paul, nei Mįnrieapolis. 
įpięstų nebuvo. Vadinamieji 
dvynaičiąf ątsii’ądo datig vėliau. 
Iljąįgį? palyginai, jie dar gana 

į. jautri. •
: /ab^i, di#lj d/nų, m.ięs.tų 
gyventųjų, riųųšįmtį sudaro 
skandinavų, kilimo žmonės. Pa
sak p. Becbiko,: jei St. Paul ar- 

iba Jįiešj, ųkųienį,
tat tikrai pataikysi kokiam 61- 
sbritii, Pėtersbįiui, BeųsopuP ar 

’ lįtyim šonui.
Tai: vis: daugiausia norvegai 

, ię<švędaj.
(Bris daugiau)

GALITE PIRKTI 
PASITIKĖDAMI!

!\ ■ 1 —:——
£ Be abejonės kiekvienas asL 
•mųo yra pergyvenęs lyg ir svy- 
raviirii) patyrimą, kai jam >ar 
jai teko pirkti nežinoinoj krau
tuvėj. Antrą vertus, asmuo jau
gia nemažą pasitenkinimą, kai 
tenka šapinti krautuvėje, tu,- 

’riričtyje reputaciją, kad ji par: 
dudda kokybės prekes ir kadi 
už sumokamus pinigus verty
bes yisdoniąt bųhty gerbs, šitoks, 
ęąį.itikėjįmąs nėra pripūplamas 
Jįty įgiąąmas tiį: ilgais metais 
patyrimo ir ąuįebęjimtį patar
nauti kostumęriams gerai.

Ptytiftyąs su pasitikėjai yra 
yp^ė svarbus, kai tęnįa W^tį 

jtyžtįst’o r'ėik.me^Ūš’
ią gtyribą. matytį :*eiknty- 

nos būna labai svarbios sveik a- 
į tąį lotyną svarbu, ne tik valr

■ y t i skan ins valgius; ypatingai 
svarbu yra valgyti sveiką mai
stą.

Maisto jr grosėrių bizny Mid- 
west Stores užsitarnavo didžiai 
vertingą reputaciją. Kai žmonės 
perka šiose krautuvėse, jie tai 
daro pilnai žinodami, kad Mid- 
west Stores garantuoja abso
liuti pąs.itenkįąimą visąjs pir
kiniais. Šitokia garantija gali
ama todėl, ka,d prekės Midwest 
Storuose yra geriausios koky
bes. Kiekvienas pirkėjas ir pily 
’kėja taipgi žino, jogei jie moka 
ekonomiškiausias kainas, ba 
M-idwest Stores organizacija 
yra taip didelė ir operuoja taip 
našiai, kad žemos kainos jose 
tai jau pilnai; įrodytas faktas.z

Kadangi visi Midwest Stores 
!sudaro vieną didžiausių Ameri
kos grosernirikų kooperatyvų, 
‘tai jie *turi galimumo parūpinti 
geriausios kokybes prekes že
momis kainomis. Organizacija 
yra savininkė ir operuoja tą 
savo didžiulį sandėlį; Sandėly 
yra. patyrę pirkėjai, kurie žino 
ką pirkti,. kur pirkti ir kuomet 
pirkti, šitas žinojinjas ir pa
tyrimas ypač 'svarbus perkant 
reikmenas. iš' Augintojų, 'fabri
kantų’ir gamfhtbjų, ir hadam 
gi prekių kiekis Midwest što,- 
rams būna labai didelis, tai su
pirkimai atliekami žejųiausio- 
mis. galimomis ąainpmis.

Todėl, kai žmones pęrką iš 
;Midwest Stores, jie perima sų; 
pasitikėjimu, žinodaiųi. visą. įaį-. 
ką j kad gauna gryną, sveiką, 
imaistą, geriausios kol/ybęs gro- 
,šerių produktus ir kad moka, 
taupiausią^ kainas.'

—- Skeib.

Skelbimai Naujk'noso 
cljuoda, naud;i dėlto, 
kad pačios Naujienos- 
yra naudingos.

Degė Apex Metalo 
Dirbtuvė

valandas dirbo iki užgęsino gai
srą, kilusį Apex Smelting Com- 
pany metalo dirbtuvėje, 2536 
Ėillmore Street. Nuostoliai sie- 
kia apje $(?,QO0> Gaisras pra^i- 
;dejo nuo krosnies, kurijoje bu
vo tarpjnamas alunimijųs.

Nenorėją Ariflįįąs, 
Gavo’ Kalėjimą

26 metų plieno darbininkas 
Frank Sk^tėty vąkąr teisųie 
pareiškė, kad “jis verčiau eis 
į kalėjimą, negu į arrtiiją.”

Federalis teisėjas Hųlly jo 
norą “patenkino”. Nuteisė. jĮ 
dviems metams nelaisvėj už ne^ 
užsiregistravimą draftui.

DR, R. VILEIŠIS
Atstovas

\ Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson ĘIAR. 2500

. Sojinį Q#įcetjNewarį N. J.
5922 VF. Rooseveli Rd., Austin 11751 —iwwnr- ..... . ■

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
* MUTUAL LIQUOR

CO.— VVHOLESALE
" 4)07 So. Halsted St.i Tel, Boulevąrd 001-4

DIDŽIAUSI BARfiENAI!
Dąbad: Pirkitie iš A‘Midwėst Stores”-

Jeigu,' Jus Geriausios Rųšies Produktų Labai Žemomis
1 . /Kainomis — PIRKITE ČIA!

; UĖTN. IR SŲBĄTQĄ SPAJt.iP Ą* p 25.

tf" iuwm w«wjR"jrww.ii: ui n ,
•BRlDGEĮOęT^«^QJTNQ AND 

321,6 Halsted SLVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sięnų apmušimus.
! Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
. ką. Darbas ų^Ukrinias. Pilnai

I ‘‘MIDWESTr Geriausios Kokybės Grynos. Smetonos
I SVIESTAS ar šmotas Sv. ^01 ę
( U. S. VaĮdžioš. Kokybės Certifikatas 92 punktai ar aukščiau.

S^kClAthV'PĄ^tJ.LĄ! Šilkinės Kojinės til^' tųz 25c

24% SVARŲ QQČ
MAIŠELIS

..Y

>4. J?aą$kinimai ant maišelio su

“CERESOTA” MILTAI
BET—BOKDBN’S-—CARNATION' ' //.L
PIENAS Aukšti kenai 3 už 25c

. AMERIKOS. PUIKIAUSI KAVA -<■
“M. J-. B>” KAVA svaro- kenas 2d'Č
“MODERN”' afba“MtDWEST” BRĄNUS '
MARGARINAS 1 Sv. kart. už <

t ■■ ■ -______ _ . - - - ____
“SNipEą’S” TOAJATO, CĄTSUP Did. bonkos

j ‘‘PRESTO” ILBKSŲ MlLTAlĮ 44 urię, pak. 'Ž250Č
“SALADA” JUODA ARBiATA 0ro'wn' Ęafrel’ Ū; sv. p^k. ~ 19č 

BOHEMIĄN; STYLIAŲS RAUGINTI AGŪRICAr K vert, dž. 19 c

15<

NIBLETS
------------ U.

MIPWEST’? Ctynofi tfię Cob’ įt už
1.2 uncijų kėnai «

‘‘ęH^F-Bp.Y-ĄRlDĘE’,'RAVidtT';;::'.... ' Ž ken. £70
“UBBY’Š'i. 4 ĮVAIRUMŲ ■
ŲYŠKIAI K-UDJ BYN.SAI. 3 kena

J W1LSON’S “MOR” • 1<2 uiię>, kenaį______ 2&^
I < WILSON,S,> LAUREL RAIKYTI LAŠINIAI 1/2 sy pak. 14Ž 

CĄUFORNIJiOS TOKAY VYNUOGĖS 2 sv? 13^ 
CALEE. ICEBĘRG SALONAI___
CALIF, RAŲIftONpS PRINOKĘ ĘOMATkS 
ĘŲlKlAUStyJONĄTIjlAN OBUOLIAI

Dideles galvos 2 už 13c
• 3' sV? 2Šfc

5" sv.’
ŲYKAI STIKLAS PAKELYJE
M UNO” SUPS________ pidety pakeliai___________ 21^
»IVQR Y;> ĮLAKES ariją SNOW Maži 9c. Dideli pąR. 21c

“GĄMĄY”^M|UiLAS .
-------- :........... .......................... .  ................... , ,i 4. ■

Še. . Didėli pąk?

“BBILLO” i 2 maži 170? Didėli pak; 170
“SW^EHIE<It,r 4 “ž 19*
SPECIALIAI PAGELIŲ PASĮŪįk 3
“LUX” FLARES Didelę

męX prhM^ Pelynas’ šįamp^.?

$1QO> DYKAI Kas Savaitę. TĮąupykįįte Musų Kuponas

PIRK UŽ MAŽIAU

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių i

...........  t «,! ■■■ »■ 1 » .11 H »

įpLRKIT pĄSITIKaJIMU I 
r—-------------------- — 1FALUEB-”
lumber Co.

LUMBĘR. Ą0LLWORK 
fStygfiri) Medžiaga. Męs Finan

suojant Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

VIČl’dR BAGDONAS
• LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 

. višękiųs rakandus bei Štorus.
Vežam į farmas ir kitus mies- 

(tu$. Žentą kainą. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.

- 3212 So. Halsted St.
- šaukit Tel. VICTORY 0066V ...'M- '■ .....1.....  —■ •• '

• FOTOGRAFAS
CONRAD
VOTOGRĄFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užląidę- 
mls ir Hollywood 
Šviesomis. D a‘ r b as 

totas 
K 6Šrd St. 
!$&> 5833-5840; Tek

j--------------

KIENO KALTE?
^et~- ' ■ , .

Kas užmokės bilast
Ar JUS galėtumėte užnibketi už padarytus nuosto- 

'■ »■ • • t »•<’. I . • 4 ■ . * * J • '

liūs? Ar JUS, galite rizikuoti’ ilgy metų bylas teis
muos# kurioš ilžtraiiktiį dar didesnės išlaidas? Įsta
tymai, jum? už(fraųfi.tų, vąiruoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti šabe pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir ^pą^irųpinjė tinkamą, apdraudę Syęcią- 
lės žemos kainos atsakomingiėrds vairuotojams!

• Klauskite apie šią. gpcįraudy šiąndien!

■-r '

v Tf f n F»t »J W-aa» »SU 1*XX'

•STREET APVOGIMŲ 
tMĖ) nr KBTV

Z r V \ 1

Rašom visokią Apdrauc
UGNIES T. ]
LĄNGV- /739

t- /

arens
RYTINE RAD1O; 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

Kasdien nup 8:45 v. ryto 
iki, 9:15 yąį. ryto.

Subatomis. ųuo. 8:30 iki 9:1,5 
yąj. ryty, 

ęirmadiętyais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

Ųąi;nęsinius.

S-

Vardas

NAUJIENOS* 
iŠ' ttilsted SL,

kam 15 WTV
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kifcią*’ gaji t e gauti pas 
mus'. Sįųsįitę £ąvo. orderiui!

................... .



DAR VIENA MIUONINĖ LIETUVIŲ ĮSTAI 
• GA CHICAGOJE - KEISTUČIO B-VĖ

Pereitais .Biznio Metais Turtas 
Išaugo Iki $1,100,319

Metinis susirinkimas Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo Ben
droves įvyko penktadienio va
karą, spalių 17-tą dieną, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

J. Mozeris

auditoriaus atskaitos. Raportas 
buvo labai - įdomus ir nurodė, 
kad per praslinkusius 
bendrovė įsigijo
rius ir padarė 89 paskolas su
moj $353,900.00- Tai buvo di
džiausia apyvarta, kurią ben
drovė atsiekė per. vienus metus 
per visus savo gyvavimo me
tus.

Sekretorius raportavo, kad 
3-l/2% palūkanų dalininkams 
išmokėta sumoj $23,020.77. Se
kretorius, baigiant savo rapor
tą, dėkojo šėrininkams ir di
rektoriams už jų prielankumą 
per pereitus metus.

Paaiškina Rekomendacijos Priežastį ",

metus 
naujus na-

;w

*5’ <’

Tame susirinkime teko pirmi
ninkui, Tarnui S. Januliui, iš
duoti 46-tą metinį raportą apie 
bendrovės darbus ir nuopelnus. 
Pirmininkas pareiškė, kad bai
giant birželio 30-tą dieną, 1941 
metais, bendrovės turtas buvo 
$1,100,319.52. Jis buvo labai dė
kingas bendrovės šėrininkams, 
nes per jų kooperavimą, ben
drovės valdyba galėjo pasiekti 
“milijonierių kliasą”.

Išdavė Daug Paskolų
Juozas M. Mozeris, sekreto

rius, išdavė s gilesnį raportą iš

Daug Naudos Bridgeportui
Tęsiant susirinkimą, buvo pa

šaukti kalbėtojai. Irena'Kuchin- 
skaitė, bendrovės advokatas, ir 
kiti bendrovės dalininkai primi
nė, kad per pereitus 46 metus, 
daug bendrovių ir įstaigų buvo 
sutverta Bridgeporto kolonijoje, 
bet tiktai vienatinė Keistučio 
Taupymo iy Skolinimo Bendro
vė išsilaikė per ištisą laiką b.3 
jokio nuostolio savo dalinin
kams. Be to, įstaiga palaiko 
svarbų darbą. Bridgeporto kolo
nijos visuomenei, nes per ją 
visados, galima įsigyti morgičių 
pirkimui, statymui-arba remon- 
tavimui namų. Bankai ir kitos 
finansiškos įstaigos atsakydavo 
aplikacijas paskoloms šioje 
lonijoje. Baigiant kalbas, 
linkėjo bendrovei ilgiausių 
tų ir geriausid pasisekimo.

ko- 
jie 

mc-

3bf)tt Jf; <uiieiln£f
I.

SENIAUSIA IX DTDMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

1605-07 S o. Hermitage A pa. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 9727
" . KOPLYČIOS VISOSEJUyilLai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt- 
mešlaia, 10:00 vaL ryto iš VVHIP atotlea (1520 K.) 

*a POVILU ŠALTIMIERU

Direktoriai

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Sidney Hillman, vienas iš generalinių OPM direktorių, aiškina specialci 

senato apsaugos komisijai kodėl jis rekomendavo nepavesti Michigano ap
saugos butų statybos, pigiausią kainą patiektisiai firmai. Jis sako iš to butų 
kilusi kova tarp Amerikos Darbo Federacijos ir “kitų darbo organizacijų”. 
Hillman’as yra Lietuvoj gimęs ir augęs.

Perrinkti Direktoriais
šiame susirinkime- buvo iš

rinkti sekantieji direktoriai tar
nauti trims metams: Tarnas S. 
Janulis, Jonas W. Zacharewicž, 
ir Jonas Mazelauskis.

Baigiant, sekretorius primi
nė, kad dabar prieiname prie 
ateities; žiūrime į naujus me
tus, į naują dekadą. Ši įstaiga 
atsargi ir mato, kad padėjimai 
per pereitus kelis metus garan
tuoja dideles galimybes trigu
bai musų įstaigai išaugti.

Kodėl Yra Progos Augti
Taupymo ir skolinimo svar

ba prigijo žmonių mintyse per 
pereitą depresiją. Įvykiai daro- 
dė ir paliudijo per tuos blogus 
ir keistus metus, kad taupymo 
bendrovės sargiausios ir. tyri 
tvirčiausią pagrindą finansiniai 
me pasaulyje. Jų ^vdikirila’s yra 
paprastas ir greitai supranta
mas. Todėl jos turi nuolat au
gantį žmonių pasitikėjimą ir tu
ri progų augti ir.didinti iki im
ponuojančio dydžio.

Augdama ateityje, Keistučio 
Bendrovės galės vis daugiau ir 
geriau tarnauti savo apylinkei 
ir jos gyventojams.

Dr. V. A. Šimkus 
Pakeitė Ofiso 
Valandas

So. 
va- 
Po- 
va- 
iš-ė-

(Sp.)

Naturo Health 
Institute Nauji 
Viršininkai

Dr.Gydytojai ir chirurgai, 
Blake ir Dr. Oldenburg, perėmė 
Naturo Health Institute, 1869 
N. Damen Avė., telefonas Ar- 
mitage 8200. Viskas tapo per- 
modeliuota klinikoje, ir pacien
tų parankumui gydymui kam
bariai dabar randasi pirmame 
aukšte. Nauji einamojo laiko 
įrengimai įtaisyti. Medikalis gi 
štabas susidaro iš specialistų, 
kurie turi- 30 metų ar ilgesnį 
patyrimą savo specialiose šako
se. Health Institute taipgi pri
ėmė 'naujus' metodus ir naują 
laikyseną. Kiekvienam pacien
tui arba pacientei bus teikiama 
geriausia pagalba it dėmėsis už 
tokį atlyginimą, kuris yra tei
singas ir nebrangus. Publiką 
nuoširdžiai kviečiama atlankyti 
Health Institute ir susipažinti 
su jo gydytojų štabu, su įstai
gos laikysena ir metodais, ir 
persitikrinti šio pareiškimo tei
singumu. . /• —Sk.

Degė J. Degučio
Garažas

Nuo gąsdino buvo užsidegęs 
garažas ties- 4534 South Her- 
mitage avenue, priklausantis J. 
Degučiui, l:u/is ten ir automo- 

į bilį laikė. Skubiai atvykusi 
i licija ugnį užgęsino. -

Nuostoliai* vidutiniai.

po

Vis nepunktuaZė?
Atėjo nuskirtas laikas, visi 

trys Vyrai jau buvo prie maši
nos, bet nebuvo p. Merkienė'. 
“Moterys vis vėluojasi”, vyrai 
pyko ir nekantriai laukė.

Praėjo valanda, bet Merkie
nės vis nei ženklo. Išėjo tada 
visi trys jos ieškoti, bet miškas 
svetimas, nesinori pertoli eiti, 
gali ir jie paklysti, todėl po va
landos ar kiek vėl susirinko 
prie automobilio.
, .Vėliau išvažinėjo visus dul
kėtus, duobėtus keliukus miš
ko apylinkėje, bet p. Merkienės 
vis nei ženklo.

Detroite
DETROIT, Mich. — šeši ju

rininkai prigėrė, kai Detroito 
upėje apsivertė ir dugnan nu
ėjo “tuglaivis”, traukęs vieną 
prekinį laivą nu<v seklumos. 
Septyni kiti jurininkai išsigel
bėjo.

Prižadėjo 
Nebemušti

WAUKEGAN, III. — • Naują 
leidimą Vedyboms išsiėmė 49 
metų čekoslavas Martin Horak 
ir buvusi žmona Albie Horak.

Jinai neseniai gavo divorsą, 
ir skundėsi, kad “vyras regu
liariai, kas savaitę ją mušda
vęs”. Jie yra ūkininkai ir gy
vena prie Mundeleins, III.

< 
drakeleivių automobilio, ji už
liko tame pačiame miškelyje 
grybaujančius Brighton Parko 
lietuvius, ir jie ją parvežė na
mo. —N.

Nenuėjo niekai?
. Atėjo 3-čia, atėjo ir 4-ta po 
[pietų. Nebežinodami .ką daryli 
nei kur ieškoti, ir pakeikę mo
teriškių nepunktualumą ir ne
paprastą gabumą paklysti, jie 
susėdo į automobilį ir išvažia
vo namo. Be Merkienės.

“Kasgi dabar grybus sutai
sys?” skundėsi x Merkys. Jo 
bendrakeleiviai sutiko, kad si
tuacija labai rimta. Prisirinko 
grybų, vargo, prakaitavo, ir 
visas darbas gali būti veltui. 
Greitai grybų nenuvalysi ir ne-

landos dabar bus tokios: pirma- išvirinsi — tai suges.
dieniais nuo 7 iki 8 vakaro; an- Bet grybai nesugedo, ir visa 
tradieniais, trečiadieniais, ket- ekspedicija už 90 mylių nuo 
virtadieniais ir penktadieniais Chicagos raudonikių, kelmučių 
nuo 11 iki 12 ir nuo 7 iki 9 va- ir baravikų (ne, atsiprašom, 
karo; šeštadieniais nuo 11 iki baravikų nerado) rinkti nenu- 
12, 2 iki 4 ir 7 iki 9 vakaro; ėjo niekais. Nes kai laikinas 
sekmadieniais nuo 11 iki 12. “našlys” Merkys ir jo du ko- 

—K. legos grįžo namo — Merkienė 
---- Į jų jau laukė.

Negalėdama rasti savo ben-

Dr. V. A. Šimkus, 3343 
Halsted St., pakeistė ofiso 
landas pacijentams priimti, 
pietiniu ligonių priėmimo 
landų jis dabar nebeturės,
mus šeštadienius, paprastai sa
kant, subatas.

Tokį pakeitimą jis padarė dėl 
'to, kad pats nusitarė pagilinti 
savo žinias apie akių negalavi
mus. Dalykas fbkis, kad nuo 
kurio laiko jis pasiryžo specia
lizuotis, taip sakant, akių tai
symo srityje. Jau metai su vir
šum, kaip jis, be bendros prak
tikos, taip pat prirenka akinius.

Akys yrą labALj komplikuotas 
organas. Jeigu žmogus tinka
mai jų neprižiūri, tai lengvai 
jas pažeidžia, sugadina. O kai 
akys yra sugadintos, tai gana 
sunku jas bėra atitaisyti. Su- 
silpnėjusioms akims labai daž
nai yra reikalingi akiniai, su 
kurių pagalba yya apsaugoja- 
mas regėjimas. . >

, Į regėjimo ir <ąkių taisymo 
sritį Dr. V. ;A. Šimkus yra pa
siryžęs dar labiau įsigilinti. To
dėl jis dabar popietes pralei
džia laboratorijose ir klinikose, 
kur susiduria su įvairių įvai
riausiais akių negalavimais. Tie 
patyrimai, kuriuos jis išsineša 
iš klinikų, yra labai naudingi 
jo praktikoje: tai duoda 
galimybės akių 
pažinti bei wtuds 
pašalinti.

Pats su atsidėjimu savo sritį 
studijuodamas, jis, nėra abejo
nės, gąlės geriau ir pacijentams 
patarnauti.

Kaip’ minėjau, per kurį laiką 
Dr. V. A. Šimkus popietinių ofi
so valandų neturės. Jo ofiso va

jam 
negalavimus 
negalavimus

ADVOKATAI’
L P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearhojm St 
Kamb. 1431-1434-TeI. Central 4411-2 
Namų ofisasr—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

i 8:30

A. A. SLAKIS 
ADVOKĄTAS 

• 7 So. Dearhorn St. 
s Room 1230 .
v Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų tel^Hyde Park 3395

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek CALnmet 0877.^

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STĘEET 

Room 2014 
Vai.: nuo 

8149 SO.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Grybų Tai Rado, Bet 
Už Tai Savo Žmona 
Prarado (Laikinai)
Visokio vargo mato tie grybau
tojai, bet vis važiuoja grybauti

Išvažiavo keturi chicagiečiai 
grybauti. Visi roselandiečiai — 
Kazys Laudanskis, E. Pukšys 
ir Loūis Merkys su žmona So-

Sukilo su gaidžiais ir nušvil
pė į nežinomą mišką už 90 my
lių nuo Chicagos raudonikių, 
kelmučių, o gal ir baravikų 
koti. Ten jau buvo apie 7 
lyto.

Išsiskirstė visi po mišką,
sitarė susirinkti prie automobi
lio, rodos, apie 11-tą ryto.

ieš- 
val.

Su-

DR. VAITUSH, 0PT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

• Phone YARDS 1373

TeL STAte 75T? 
9:00 Iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VlCfory 2079

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti

Ofiso TeL. PROSPECT 673f
Namų Tel. VIRGINIA 242T

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. KARL NERKAT

L

(NURKAITIS) j
Pritaiko atsakotnin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir ant 

’ lengvų išmokėjimų
RAKANDU KRAUTUVE

3409 S. Halsted Street
PHONE YARds 3089

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoi nuo 1 iki 4 poniet. 
Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

Pirmadieniais: 7 iki 8 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
šventadieniais: 11 iki 12. •

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOUIS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4G4.t SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi nasrai susitarimą.

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VFZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonai YARDS 2246 
Valandom nuo 9 iki, 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

DR. RRTTNO X 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUDOJE VIRTOJE 

2402 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadte 

niafs pagal susitarimą.
Telefonas HEMIoek 7899 
Namų teL REPablie M8S

Ofiso Tel. FTFMlnck 5524 - 
Rez. Tel HEMIoek 164?

Emprgenev: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 IV. i8th S t.. "etoH MnF«ran st 

Valando<5 nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėlinmis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos tejefonal: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS *994
Dr Manrira'.Knhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofi*o valandos:
Nno 10 Iki 12 dienų, 2 iki 3 popiet 

7 iki 8 ■ - - nuo jo iki 12.
KENwood «299
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Uieiia Iš Dienos
Surengė Gimtuvių ' 
Vaišes Vaclovui 
Dambrauskui
Bridgeportietės Dambrauskie

nės Sūnūs
Linksmas gimtuvių balius 

įvyko pas p. Fr. Dambrauskie
nę, 3232 South Emefald avenue. 
Ji turi tris dukreles ir vieną 
sUnų 'Vaclovą, kuris šįmet ge
gužės 24 -tą apsivedė su Joanna 
Barškinai te.

Neseniai Apsivedė
Šį mėnesį sp. 19-tą buvo jo 

gimtuvių diena. Ta proga jo 
mamytė iškėlė puikią puotą, ku
rioje buvo daug gražių svečių. 
Valgių ir 
vestuvėse 
Lietuvoje* 
mės taip 
voje.

“Visos Dainininkės”

gėrimų buvo kaip 
“senajam krajuje”— 
Taip pat visi jautė- 

linksmai kaip Lietti-

/

NAVJliSlStOS, Cliicago, fll.

25 Sužeisti New Jersey Traukinio Nelaimėje.,

HELI* WANiED—FEMALE~ 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE
SbJBjk

BUSINESS—TO RENI 
Bizniai Rendai

VAIKINAI REIKALINGI. Šmotų 
darbas, $14 į savaitę garantuota. 
Parfait Powder Puff Co., 1500 N. 
Ogden Avė.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ medi
nis namas, 1-me krautuvė ir 4-ri 
kambariai, 2-me 6 kambariai. Get
ras biznis, gera vieta. Nebrangi 
kaina. 3856 So. Washtenaw. 2-ras.

BEEF BONERS, šmotų darbas, 
įvairus darbas, matykite formaną 
Stanley. Superb Packing Co.,‘ 1245 
West 45th Place.

REIKALINGAS DŽENlTORIO 
padėjėjas, negirtuoklis. Gyventi 
vietoj arba išeiti. Box 2562. 1739 
So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
j Darbininkų Reikia

FURNISKED TiOUMS^-TO KENT

K ■ 4

fi’U; • ■ ■ FfAVJIENV-ACMBi Tnlephoto
Štai kas paliko iš traukidib po to, kai j iš sitsidnrė sti kitu ties Rahway, 

N. J. Dvidešimt penki keleiviai sužeisti. 
— .4

T-s Dambrauskienės trys duk
relės labai malonios niergužė- 
lės. Moka ne tik maloniai sve
čius priimti, bet ir turi puikius 
balsus. Ypaė Antoselė moka 
daug gražių lietuviškų dainelių.

Linkiu jaunam Dambrauskui 
ir jo pačiutei ilgus metus links 
mai ir sveikai gyvuoti, o p. 
Dambrauskienei taippat kuoil- 
giausių ir laimingiausių metų,

ir prašyč ir vėl nepamiršti už
kviesti mus į savo vaišingus 
namus.

Ten Buvęs, S. B.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Victor Kuiniuš, 27, su Mattie
Btilloėk, 21 ~

Gerald Sewoski, 20, su Vir- 
ginia Bagis, 22

) »

rendai 2 FŲRNIŠIUOTI kam
bariai męrginai ar vaikinui, prie 
mšžos šeimynos. J. K., 818 W. 37th 
Sireėt. ' 4

* • . ' • M’
■........... ...... . .................■■i1*' .............. """

FOR RENT—IN GENERAL

Rendai 2 kambariai vytam arba 
vedusiai porai. Gera proga, visi ra
kandai- Gailiną virti sau valgius. 
0ėfa apylinkė prie Kedzie ir 59th 
Ši. .Kfęipkitės 2320 Šo. Cicero Avė.

,~,b. i J,į r • ii'i1 . ....

MERGINA, PATYRUSI, bendram 
namų darbui ir virimui. Amžius 25- 
45, savas kambarys^, nereikia skal
bti, 3 “šeimynoje, daugiau darbinin
kų samdoma, alga. $10—$12. Telefo
nas ROČkvv'ell 7474. - - ..X ■

Sl’AYER, FLOOR GIRLS, įvai
riam darbui merginos, patyrusios: 
popieros dėžių fabrikas. 221 East 
26th St.
m i ii i iHnHiiniil ■ i.—iiB i.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, fafmas ir biznius 
TUrime dideli pasirinkimų namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE! — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001

a. t a.
LOUIS A. ^MANELIS 

Gyveno 6117 Šo. Talman
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 22 d., 12:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž.', 
gimęs Lietuvoje. Velionio 
žmona Anela (po tėvais Ve- 
zis) yra mirusi seniau.

Paliko dideliame nuliudi- 
mė 2 dukteris, Frances Euf-1 

(kąjtis ir Genevieve 
’/ tis, -soserį--/Severą 
' brolį t Fe4ix Manelis 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 
de^, Thompson, Riley ko.pl., 
1716-18 W. 63rd St. Laidotu
vės įvyks subatoj, spalio 25 
d., 10:30 vai. ryto iš kopi. į 
St. Rita’s parap. bažnyčią, 
63rd ir Washtenaw, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. .

Visi a. a. Louis A. Manelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse it su
teikti jam paškutinį .patarna
vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liękame: Dukterys, 

Brblis, Giminės ir Draugai.
Laid. Direkt. Schroeder, 

Thompson, Rilėy, Tel. PRO
spect 1000. , z

Reikalauja
Perskirų .

Frank Vojdyla ttuo Mary
Vojdyla *

Ann Vaišvil nuo Fdward
Vaišvil

Shemai- 
Cinskas, 
ir kitas

Schroe-

Gauna
Ferskiras

Nicholas Čhėrkus nuo Teo
dora Cherktis 'M. 4*1 • » . / . »

, ‘ t v

Mary Urban nuo Charles Ur
ban.

GIMIMAI
CHICAGOJE

KOVAL, Charles, 1421 North' 
Rockwell Street, gimė spalių 19, 
tėvai: Nicholas ir Helen.

KIBARTAS, Eloise, 4356 
Talman avenue, gimė spalių 
tėvai: Frank ir Loretta.

So.
10,■

»
 G ėjas Mylintiems> 
Vėstuvėitts, BanA 

kietamš, Laiflbtu- 
yėms./ap^ 

y GĖLININKAS 
Č 4180 Archer Avenue.!; 
E ' Phone LAFAYETTE 5800 *

H
M
H

K
k

POŠKUS, Peter, 4438 South 
Hermitnge avenue, gimė spalių 
11, tėvai: Frank ir Mary.

JORDAN, Frances M., 3026 
South Union aveiiue, gimė rug
sėjo 18, tėvai: Louis ir Gert- 
rude.

XXXXXXT

►jxxxrxxiJLxxxxxi^aLxxxxxxxx> 
m I fltfrilJIA Siunčiam Gėles m
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I ftlf rilf m Siunčiam Gėles mLŪVEIKIS
......... noik m

H
J Gėlės Vestuvėms, Banketams "
* ir Pagrabanis. - «ir Pagrabanis.

3316 SO. HALSTED ST. M

f------------------
GARANTIJA, KURI 

REIŠKIA!
Garantija yra tiėk ’ gefa, kiek: 
yra geras ją remiąs dyleris. 
Daugelį metų Wenzel Motors 
.parduoda vartotus karus, duo
dami rašytas garantijas, ir kas 
metai vis daugiau, ir ^daugiau 
žmonių grįžta pas Wenzel, norė
dami pirkti naujų ar vartotų 
karų, šiandien mes turime dau
giau nėi 50,000 patenkintų koš- 
tumetių ir draugų. Pirkite kitą 
sa#6 karą čia. ~ ’ j j

DAUGIAU NEI 150 PASI
RINKTI: Nashai, Buičkai, PonV 
tiac’ai, Oldsmobiliai, Plymouth’ai,. 
Chevroietai. Bet kurių metų ar 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas.

WENZEL
DE PLYMOtTH

I 1143 Diversey
I Atdara vakarais If sekmadieniais

URštLiT ALAKNA 
po piritui, vyrū Kibortiėiiė, 

po tėvais Rumšąitę, , . 
Gyvenb 10405 So. Ąvenue F. ‘ 

Persiskyrė su šiuo p&sauliu 
spalio 23 d., 12:10 vai, ryto, 
1941 m., sulaukUs 66 metų 
amž., gimus Liet., Viduklės 
parap./ Rasėinių apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Dbminick, 2 dukteris: 
Elerią Mačditis/ žentą Joną 
ir Bronislavą Kodis, žentą . 
Kazimieftų 3 sūnūs, Konstan
tiną, marčią Eleną, Judza-.j 
pą, marčią EĮsie ir Stepo- 1 
rtą, marčią Antaniną, 8-nis 
ąnukus ir 4 anūkes, seserį J 
Oną Klimanskienę ir jos šei- | 
mą ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoj paliko 3 
brolius ir. 1 seserį.

Kūnas pašarvotas 10818 S. I 
Avehue N. Laidotuvės Įvyks ‘ 
pirttiad., spalįo 27 d’., 8:00 vai. 
ryto iš narnų 1 Šv. Juozapo | 
parap. bažnyčią, kurioje at- I 
sibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten | 
bus nulydėta į šv. Kazitniė- 
ro kapines.-

Visi a. a. Uršulės AlSkrta 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir J 
suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

NuliUdę liekame: ..Vyras, j 
Dukterys, Sūnus ir kitos 
Giminės. *• ’

Laįd. Direktį J. F. Eudęi- | 
kis, Tel. YARDS 1741.

. Žmona Prirakinta Prie Lovos

StSIgglglMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JdS mėnesiais susirinkimas įvyks 
Šeštadienį, Spalio 25 d., 8 vai. vy- 
kato, J. Viliftiaičib bute, 3522 W. 
Grrėnshaw. avė., vienas blokas į žie
mius nuo 12 gatvės. Nariai prašo
mi dalyvauti Yra daug
svarbių draugijai rėikalų apsvars
tyti. —P. B., sekretorius.

ŽAGAR1ĖČ1Ų KLUBO mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 26 d., 1 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 AV. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti^ nes išgirsite ra
portą iš .praeito klubo baliaus. 
Taipgi atsiveskite naujų narių įs
toti į klubą.

—J. Keturakis, rast
marquetTe p ark liet. am. 

PILIEČIŲ KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyksta sekmadienį, spa
lio 26 d. 2 vėl. po .pietų vietinės 
parap. svetainėje, Washtena\v Ave
nue ir 68th gat. Viši nariai malo
nėkite ateiti į susirinkimą, turė
sime keletą Svarbių leikalų aptar
ti. Daug naujų’ dalykų kasdien 
randasi, apie kūrinos reikia .pa
galvoti. —Vdldyba.

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

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

SHULMISTRAS REALTY CO.
4016 So. Archer Avė.

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

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

3259 So.- Union Avenue.
8 KAMBARIŲ NAMAS, 2 karam 

garažas, gera transportacija. Ne
brangiai. 2020 Bradley Place.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

V .') • ; ,.<t i ■ f I •<a ,. \;.HAU4ihic<Ų»AUMBTelet)hdio
Lį- Mr. ir'Mys, Ne.al Cahdoti iŠ Vdnd&lia, IU. su savo 
dviejų mėnesių kūdikių,; nufotografuoti'kalėjime, kur 
■Cahoon, 62 metų ūkininkas, dabar laikdpias’. Policija 
sako, radusi Mrs. Cahoon prirakintą prie lovos.

Ir Lakūnas, Ir
, jS

Muzikas, Ir Smarkus
Buičkų Agentas "j

la

Tereikia Jam Gražuolės 
širdį Užkariauji

Jis • gražus, mokytas ir 
bai darbštus, bet vis dar kava-'
lieriu;s.. Ne todėl, kad jam bu-i 
tų sunku mergina atrasti, ir ne 
todėl, kad merginos jo nemy
lėtų. Jeigu atrodo tuo atžvilgiu 
“apsileidęs” — tai tam yra 
svarbios priežastys. Mat, die
nomis — Antanas pardavinėja 
Buickus, vakarais ir sekmadie
niais jisai muzikas — groja 
vakarėliuose ir koncertuose, ir 
lavinasi.

Kadangi jau dirba du dat- 
bus, tai neatrodytų, kad turi 
laisvo laiko. Bet jo visgi suran
da. Sutaupęs ?Valandą čia, kitą 
kitur — jisai lavinasi aviaci
jos. Kad jam sekasi toje šako
je parodo faktas, kad jisai išr 
inoko viską, kas reikalinga la
kūnui, 'atliko reikalaujamą skai
čių 
bar

valandų skraidymo, ir da- 
jau turi pilno piloto ran-

Laimėjo Premiją•
Jo nuopelnams tikrai nėra ga-. 

lo. Pardavinėdamas Buick/ auto
mobilius jisai nemiogojo, o dir
bo rankoves atsiraitojęs. Parda
vė daugiau mašinų negu didžiu
ma visų kitų agentų Chicago- 
jėf ir už tai gavo iš Buick Motor 
kompanijos paaukštinimą ir 
btąhgią premiją.

t \ \

Eidamas Buickus pardavinė
ti Antanas pasirinko gerą ir 
teisingą lietuvišką ' ageuturą, 

t Milda Buick Sales, 907 West 
3t5th Street, kurios savlnitikas 
yta žiflčmaš liėttiviš, Dan Ku-

PARENGIMAI
sAlANO DAUKANTO DRAUGI

JOS metinis parengimas — balius 
Su programų ir šokiais — įvyks 
sekmadienį, spalio 26 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 5-tą vai. vaka
ro. Taipgi pagerbimas harių, ku- 
rię neėmė pašalpos per tam tikrą 
laiką. Kiekvienas draugas ir drau
gė .privalo atsilankyti. Taipjau, 
kurie apsiėmėte patarnauti tame 
Vakare, būtinai atvykite 5-tą vai. 
ne vėliaus. —P. K., sekt.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
įrengta 22 metai, su 2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. štoras ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosernė ir namas vertas $13,500 
dabar tiktai už $11,5(10, arba kas 
ką turite mainyti.

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

S.ENDVIČIŲ ŠAPA, dykai per
leidimas, pilnai įrengta, kartu ir 
restčrano laisnis. Vyrui ar mote
riai. 671 W. 63rd St.

Rytoj Apsiveda 
Roselandiete 
Frances Tlankis

NaUjienięčio Juozo Plankio 
brolio duktė

PARSIDUODA TAVERNAS IR 
restoranas. Priežastis— . turime du 
bižniu. 3856 So. Union. VIRginia 
9344. ,

NAMAI UŽ IPUSŲ KAINOS
ĮMOKĖK $1,000.00 UŽ 
KIEKVIENĄ NAMĄ

4622 So. Sacramcnto Avė. 3 pa
gyvenimų medinis po 4 kambarius.

3602 So. Emerald Avė., 2 flatų 
mūrinis, 4—5 kambariai, cemen
tuotas beismentas, 2 karų gara
žas.

6413 So. Rockwell St., 6 kamba
rių mūrinis bungalow, 2 karam 
'mūrinis garažas.

Bizniavas namas su taverno biz
niu, randasi tarpe didelių dirbtu
vių, už namą ir biznį kaina $3500.

Turime visokių kitokių bargenų, 
didelių ir mažų. Kainos nuo 
$2500 ir aukščiau. Priims mainus 
ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avenue 

REPublic 3713.
Vakarais PROspect 1111.

PARSIDUODA įB A R B E R N Ė. 
Biznis išdirbtas* per daug metų. 
Parsiduoda iš .priežasties mirties. 
2203 W- Cermak Rd.

O

i

i--k

4-tą 
iški!-

Antanas Labanauškas
raitis. Kuraičiui jisai darbuoja
si labai pasekmingai jau antri 
metai.

Neilgai Truks
Baigęs aviaciją ir išsidirbęs 

gerą vardą automobilių bizny
je Antanas dabar „turės trupu
tį daugiau ;l'aiko ir apie gra
žiąją lytį pagalvoti. Galima iš 
ankšto tikrinti, kad jam neil
gai, truks užkarjauti kurios nors 
gražuolės širdį. Linkiu jam ge
riausios klotes visame kame.

' 2 Draugas.

AR JIESKAI 
DARBO?

, ' ■SKAITYK KASto—-- - - - - tį

NAUJIENAS;
Ift TEMYK SKILTIS' ' f

“BEIKI* BABIIlllllir
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

x ir progas sužiįio Liftai

ROSELAiND. — Rytoj 
valandą po pietų įvyksta 
mingos vestuves jaunos 
landiefės, p. Frances Plaukis. 
1319 West 107th Street, ii4 p. 
Gėrvašio Peccoleii. šliubą jie 
priims Iloly Rosary bažnyčio
je, 113th ir South Pa r k avenue, 
o vestuvių vaišėms jaunave
džiai ir svečiai susirinks adr. 
11520 Front Street, 7 v. v.

Brolio krikšto duktė
Jaunoji yra gero nadjienie- 

čio West Pullmane Juozo Plau
kia, 724 West 118th, brolio 
duktė. (Tėvas niiręs, palėvis 
yra p. Samuel Kazlauskas). Ji 
taipgi Juozui Plaukini ir krikš
to duktė. 1 > 1

Kartu su visais ajųnavcdžių 
draugais ir giminėmis — linkiu 
jiems laimingo gyvenimo.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI:

■N.

“Viską žinančiam”—Užsipuo
limas atrodo truputį bereika
lingas, todėl neiiaudošim, 
bent ateitis parodys kad 
kia4.

ne- 
rei-

JUDĖJIMAS.
-Keista, kad tamstų po 

kiekvienoj valgio užsuki laik
rodį?
( —Matai gydytojas mai? įsa-; 
kė po kiekvieno valgio judėti*

TRUMPAI IR LINKSMAI.

P0nią pas žuvų pardavėją 
stebisi, kodėl neleidžiama 
Šprotams didesniems užaugti. 
, —Tąi visiškai negalh»d, pės, 
tada> jie netilptų į ; mažą dė
žutę,—ramiai paaiškina par- m ■ —' • • * ‘

PARDAVIMUI TAVERNA, liau
ji fikčeriai, refrigeira torius. 4 
kambariai gyvenimui, pigus lais- 
niai. Biznis geras. Prežastį patirsi
te ant vietos. 101—155 PI. Calu- 
met City.

FARMS FOR SALE
,_____ UklaiPardavimui
KELIOS Al PIENO FARMOS, 

stakai, kai kurios su moderniais 
namfflš; 'elektra, tekančiu vandeniu, 
gasu. Keletas palikimų, kuriuos 
reikia likviduoti. Farmų didumas 
8 aktai, 60, 120 iki 500 akrų. Kaina 
siekia $60 iki $200 akrui. Rašykite, 
S3Llk ito

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar tašykite dėl daugiau 
informacijų. Viąn tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

A.LlŠAoŠKAb, SUN.Ub, 
6343 Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051
Į, ||I i ■ i t l| JĮ*! įih , i<hiiii

MISCEJŲLĄNEOUS 1OK SALE 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 6 KAPŲ LOTAI. 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. Par
siduoda ndbrahgia kaina. VICtoty 
3181.

Machines

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų'. .

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI PONTIAC ’41, 
Deluxe Sedan, 6. Kaip naujas. Ne
brangiai. Kreipkitės į 4405 Addi- 
son.

COAL—«-WOOD—OJL 
Anglys—Malkos Aliejus

SPALIO SPEGIAL* ’
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7%c galionui (150 gal. kiekiais). 
x Ėurnace aliejus 
6V2C gal. 400 gal. kiekiais.

A & E OIL CO.
7653 S. Laflin STE. 0370
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostuirieriui.

geriausias,

FlNANCE AND ĘOANS , 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokė j linais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

9f CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS 
SANDĖLIO TUŠTINIMO
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI I %
Visai naujos prekės, nuo floro* pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas štakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekės surašytos 
žemiau 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog.................................... . ....
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, Visai naujos 
Simmons Studįo couch, floro pa v. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai/ lovos, matra- 
sai, nauji ..... .............................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
dėlės mieros ............................
Quaket, visai naujas, pavyžd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pa v. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, M 
mažiau .... ........... ............ ..........
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pa v. 
Naujas 1941 table-top, insul.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidairė, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Višai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sąuare tube, alumino, rec. 
Frlgidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec.................... ..................
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ..... ..............
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec....... .....................
Visai nauįas, 6 kub. pėdų, gar.
AtsilankyRit anksti. Apribotas kie-^ 
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3568.

turi Good Housekeeping 
garantiją. '
gyv. kamb. setas, buvo 

atsiimtas .....    $35
miegruimio setai, riešuto

39
14
19
22
14

7 
99 
24 
29
39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59
74
19
29
39

39

59
69
77

Atdara Antrad. Ketvirt.,* šėštad. ‘ 
iki 10. Sekm. iki 5.

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

P ANGLINIS pe-

davėjas aukštąs, kttutuvfc.

5? . ■.•*..*•



Penktadienis, spalių 24,19418

Roselando demokratai nenori 
N. Radžio savo organizacijoj

vy- 
tei- 
už- 
lai-

NAUJIENOS, Chicago,' III.

WPA i ’akelia Algas 
Visiems Darbinin
kams Ilinojuje

Jauna Lietuvaitė 
Žuvo Vokiečių 
Torpeduotam Laive

LAUKIA ŽINIOS APIE KAPITONO LIKIMĄ

n- >58

* • t '*. * • ,

Nepriėmė Kliuban 
Už “Džiaugsmų” Dėl 
Rusų Lietuvoje

VAKAR CHICAGOJE
♦

x $3.90 ir $5.20 į Mėnesį
WPA administracija prane

ša, kad apie lapkričio mėnesiu 
vidurį pakels algas visiems savo 
darbininkams Illinois valstijoje. 
Jų skaičius dabar siekia 58, 
573.

Turi Dirbti 120 Valandų
Chatles P. Casey, WPA ad

ministratorius valstijoj sako, 
kad kliasos “B” darbininkai, į 
kurią įeina “nepatyrę” darbinin
kai (tai yra, ne amatininkai) 
gaus $5.20 daugiau į mėnesį, 
o darbininkai profesionaliuose 
skyriuose (taip vadinami “bal- 
takalnieriai”) gaus $3.90.

Kaip ir praeityje, jie turės 
išdirbti 120 valandų į keturias 
savaites.

Policija Suėmė 12 
CIO Streikierių

Uždare Johnc-on Saldainių 
Dirbtuvę.

Po smarkaus susikirtimo, ku
riame keli žmonės buvo sužeis
ti, vakar buvo uždaryta Wal- 
ter Johnson Candy Co., dirbtu
vė, 341 W. Superior street. Už 
“neramumų” kė’imą policija 
suėmė dvi CIO nares, Marthar 
DeBartolo ir Ann TedescO, ir 
10 kitų streikierių.

Triukšmas įvyko užvakar ry- 
tą, kai nestreikuoją darbinin
kai bandė įeiti į dirbtuvę per 
pikietininkų eilę.

Johnson kompanija sutiko 
atnaujinti derybas su
streikui likviduoti, bet iš anks
to sako, kad nepriims unijos 
reikalavimo duoti j&i išimtiną 
pripažinimą. , >

unija

Jau Laikas Aludi- 
ninkams Atnaujinti 
Laisnius

Kainuoja Po $400
Miesto valdyba praneša 

nių savininkams, kad lapkričio 
1 d., pasibaigia dabartiniai lais- 
niai ir pirm to laiko jie turi 
įsigyti naujus. *

Laisniai alinėms kainuoja 
$400, o tos alinės kurios nori 
daryti biznį po reguliarių 
landų ir užlaikyti orkestrus^ 
ri mokėti po $400 daugiau.

ali-

va- 
tu-

Margaret Stravinskaitė — Chi- 
1 cagiečių Giminaitė /

Netikėtai Chicagoje teko pa* 
tirti, kad Vokiečių submarinų 
torpedos atėmė gyvybę ir jau
nai Amerikos lietuvaitei.

Ji buvo Margaret Stravin- 
akaitė iš Minersville, Pennsyl- 
vanijoje, giminaitė chicagiečių 
J. Jesulevičių ir Stravinskų, gy
venančių Marųuette Parke.

Ji nuėjo dugnan su didžiuliu 
Anglijos laivu ’ “Western 
Prince”, kurį vokiečiai paskan
dino netoli Anglijos krantų prieš 
pat Kalėdas, pernai. Viso toje 
tragedijoje žuvo apie 2'50 ke
leivių ir įgulos narių, tarp jų 
ir lietuvaitės jaunasis vyras.

Baigė Slaugės Mokslą 
r

Ji buvo slaugė. Baigusi pri
rengiamus mokslus gimtinėje, 
ji persikėlė į Philadelphia, Pa., 
lavintis slaugės profesijoje. Iš
ėjusi mokslą, rodos, Pennsyl- 
vanijos universitete, ji išvyko 
tarnybai į Miami, Floridoj.

Ten begyvendama ji susipa
žino su aukštu britų armijos 
karininku, kuris buvo nuvykęs 
į Pietų Ameriką Anglijos val
stybiniais reikalais. Miami mie
ste jam pasitaikė būti kai at
skrido iš Pietų Amerikos Pan- 
American linijos lėktuvu, kuri 
tame mieste turi savo bazę.

Apsivedė
Jisai rengėsi skristi Europon 

tos pačios linijos trans-atlanti- 
niu lėktuvu, bet susipažinęs, su 
p-le Stravinskaitė pasiliko Mia
mi ilgiau. Netrukus abu apsi
vedė, ir prieš Kalėdas laivu 
“Western Prince” išplaukė iš 
Kanados Anglijon. Jaunoji pa- 
širyžo apsigyventi -Anglijoje ir 
ten įstoti į karo slaugių korpu
są.

Ęet nei jai nei jos jaunam 
vyrui-karininkui neteko to kra
što pasiekti. # .

Iš Namų Dingo Dvi 
Jaunos Lietuvaitės

ROSELAND. — Rusams už 
ėmus Lietuvą, Roselando ko 
munistai surengė “džiaugsmo” 
vakarą, kuriame kalbėjo jų 
simpatizatorius Nikodemas Ra
dis.

Kiek žinia, jisai nėra- atviras 
komunistas, bet turbut spėjo, 
kad bolševikai pastoviai pasi
liks Lietuvoje, todėl išmintin
ga jr praktiška su naujų kraš
to “gaspadorių” pakalikais šio
je šalyje gyventi geruose san
tykiuose.

Taip, turbut, galvodamas ji
sai išdrožė minėtam mitinge 
smarkų spyčių, negalėdamas 
atsidžiaugti, kad Lietuvoje “da
bar užviešpatavo žmonių lygy
bė, tikra demokratija”, e'.c.

K’ydo
Bet p. Radis truputį suklydo 

apie bolševikų pastovumą Lie
tuvoje. Gal atsivertęs prie 
“dvasios šventos”, o gal kitais 
motyvais jisai sumanė įstoti į 
Lietuvi^ Demokratų Kliubą 9 
warde, prie kurio yra susispie
tę visi žymesni Roselando dar
buotojai politikoje.

Pereitą trečiadienį tas kliu- 
bas laikė mitingą — ir ponui 
Nikodemui Rodžiui, už tą gar
sų džiaugsmo “spyčių”, pasaky
tą komunistams, davė “atstav- 
ką”. Atsisakė jį kliuban pri-

NATJJTENV-ACME Telephoto
Mrs. Aileen Arkins su kūdikiais, Vineent, 7 m., ir Kathlecn, 5 m., laukia ži

nios apie vyro ir tėčio, Kap, Vineent P. Arkins (dešinoj), likimą. Jo komanduo
tasis laivas Lehigh tapo torpeduotas. \

Užmušė Žmogų
Brighton Parke

avė.Prie 41-mos ir Western 
automobilis mirtinai suvažinėjo 
65 metų wisconsinietį William 
O.' Rapp, iš Camp Lake, ^Vis.

Automobilio vairuotoją, 17 
m. Elwin Cox iš Orland Park, 
policija apkaltino neatsargu
mu.

Tai buvo pirma pragaiština 
auto nelaimė Chicagoje pasku
tinių keturių dienų bėgyje.

Kitos Nelaimės
Prie 37-tos ir Pulaski įva

žiavęs į cementinę tvorą prie 
37th ir Pulaski užsimušė 52 
metų berwynietis Charles Sid- 
lo, o prie Lombard ir Rooše-
velt automobilis mirtinai suva
žinėjo oakparkietį, Mac Lehn-į 
herr, 67 m.a.

“Išvyko į Gary”.
; • . J. X

Jos išėjo į darbą, ten pasiėmė 
savo algas ir daugiau nebegrį
žo namo. Taip policijai vakar 
skundėsi senelė Mrs. Mary Yo- 
zaitis, 707 S. Marshfield ave
nue, ir prašė surasti jai abi 
anūkes, 16 metų Arleyne Nagel 
ir 15 metų Annette Nagel, ku
rios kažkur dingo.

Jos prisiuntė senelei laiškutį, 
kuriame sako “kad važiuoja į 
Gary, Ind.”

Mergaitės yra dukterys 
rold Nagel’ių, gyvęnančių 
pačiu adresu.

Mirė Nusiritusi 
Kopėčiomis

Ha- 
tuo

Bedažydama kambarių sienas 
namie* spalių 16, kopėčiomis nu • 
krito ir pavojingai susižeidė 46 
mietų moteriškė, Catherine Mi
kas, 4577 South Kedvale avė. 
Vakar ji mirė Evangelical ligo
ninėje

DAUG KELIAVĘS DR. THEODORE MICKUS 
IS TRENTONO,N. .1.. CHICAGOJE

Dalyvavo Akių-Gerklės-Ausų-Nosics Specialistų 
Suvažiavime

l V ______ _

Tarp 2,000 specialistų, kurie 
Chicagon suvažiavo pereitą ir 
$ią savaitę a-kių-gerklės-akių- 
nosies ligų Akademijos konven
cijai, buvo jaunas lietuvis gy
dytojas, Dr. Theodore Mickus 
(Mitskus), iš Trentono, N. J..

Jisai yra tenykščios McKin- 
ley ligoninės akių, etc., skyriaus 
viršininkas ir štabo daktaras 
Trentono Genėral ligoninėje.

Mokėsi Vengrijoj
Dr. Mickus yra1 apie 36 me

tų amžiaus, baigęs Hahnemann 
medicinos mokyklą Phifodelphi- 
joje, Pa., ir specializaciją savo 
šakai ėmęs Budapešto, ,Vengri 
jos universitete.

Jisai ten buvo apie pusantrų 
metų, ir, sako, kad gal but.bur 
tų pasilikęs tenai pastoviai gy
venti, jeigu ne karas. Vokie
čių-lenkų karui iškilus Ameri
kos konsulato liepiamas jisai 
sugrįžo į Ameriką.

Jam bebūnant Vengrijoje 
įvyko Čekoslovakijos sudrasky
mas, ir prasidėjo vokiečių ka
ras su lenkais. > ■ • J

Bėgę Karui Neprasidėjus
Dr. Mickus pasakoja, kad į 

Vengriją iš Lenkijos dar karui 
neprasidėjus buvo pabėgę. Var
šuvos valdininkai, žmonos ir bu 
riai aukštų karininkų. Vengri- 
jpn taipgi buvęs išvežtas ir 
Lenkijos aukso’ rezervas. Ven
grijos santykiai su lenkais, ne
žiūrint įvykių, buvo kuogeriau- 
si, ir vengrai laiko juos auk
štoj pagarboj.' ' .

“Golgota” -
Kelionė atgal į Aiheriką Dr. 

Mickui buvusi tikra “Golgota”. 
Jisai turėjo Važiuoti per Ru
muniją, Jugoslaviją, Graikiją ir 
Bulgariją, iki dasigavo iki Ita
lijos. Iš Italijos teko važiuoti

į Vokietiją, Ispaniją ir Portu
galiją. LaukdaYh'dfc laivo aplan
kė francuzų Algeriją Afrikoje 
taipgi Gibraltarą. Laivą gavo 
Lisabonoje, Portugalijoje, ku
ris kelyje sustojo ir Azorų sa
lose, tad ir jas matė.

Dr. Mickus yra išmokęs ven
grų kalbą,' taipgi laisvai kalba 
vokiškai. Chicagoj buvo apsi
stojęs New Miabigan viešbuty
je, o konvencija ir specialės pa
skaitos ' suvažiavusiems dakta
rams vyko, Pahner House vieš
butyje.

Kilęs Iš Penna. ,
Dr. Mickus buvo atvykęs 

Chicagon su žmona, p-a Nellie 
Mitskus. Jij^ai yra sunuš gar-

joje, Pa., (Juozo ir ‘ Kotrynos 
(mirusios) Micktį; kurie, buvo 
kaip ir to miesto “gaspadoriai”. 
Jo motina buvo tikra sesuo chi- 
cagietės p qs J. Jesulevičienės, 
pas kurią buvo sukviestas bu- 
relis chicagiečių su svečiais1 su
sipažinti. Jisai taipgi giminai
tis chicagiečio gydytojo Dr. A. 
Valibus. < . ■ v

Išvyko į Rytus
Į Trentoną išvyko vakar po 

pietų, šįryt į rytus taipgi
važiuoja pp. Jesulevičiai, 6558 
S. Artesian avenue, ir čia vie- 
šėjusi p-a Melnikienė iš Miners
ville, Pa. Užtruks rytuose, 
daugiausiai Penna kasyklų dis- 
trikte, apie porą savaičių.

• Dg.

iš

Mirė Chicagos U 
Mokslininkas

Billings ligoninėje vakar mi
rė Dr. Shailer MatheWs, Chi
cagos universiteto teologijos 
mokyklos viršininkas. Jis buvo 
78 metų, amžiaus.

Šiandien Laidoja 
V. Petrauska

Didžiojo Karo Veteranas.
Iš Eudeikio koplyčios, adr. 

4605 S. Hermitage avenue, šį
ryt 8-tą yra1 laidojamas Vikto
ras Petrauskas, bridgeportietis 
nuo 3409 South Lowe avenue.

Mirė širdies Liga.
Jisai paliko žmoną Alice Ka- 

va'liauskaitę-Petrauskienę; duk
teris Silviją, Do’.ores, Marcella 
Shaiilis ir Mary Riauba, taipgi 
brolį Frank ir sesutes Mary 
Pangonis ir Julia Paniškis.

Pamaldos įvyks šv. Dovido 
bažnyčioje, 32nd ir Emerald 
avenue.

Velionis mirė spalių 21 
Hines veteranų ligoninėje.

• Roselandietė ”Mrs. Grace 
Jteck nutarė nebesiskirti su 
ru Walter. Vakar paprašė 
sėjo DeSort panaikinti jos 
vestą divorso bylą. Vėl atyu
mingai gyvena ad. 121 E. 104th 
street.

• Bell Telephone Bendrovė 
ir darblhinkai sudėjo $50,000 
1941 metų Community Fondui.

• Automobilio nelaimėje prie 
Higgins Road ir Austin avenue, 
buvo sunkiai pažeista policistė 
Mrs. Antoinette Quinn, 5740 N. 
East Circle street.

• Nežinomas vagilis pavogė 
žvaigždę ir kepurę priklausan
čią Matthew Sweeney, Chica
gos ugniagesių maršalui, 3037 
E. 79th street.

\

• Už viliojimą pinigų iš mo
terų vedybų' pažadais, buvo su
imtas ‘“profesorius” E. Shirlcy 
Ream, 4816 Sheridan Road. Ji
sai išgavęs iš moterų kelis tūk
stančius dolerių.

• Alinėje, 2707 Wentworth 
avenue, buvo pašautas krautu
vininkas John Picciaralli, 3528 
Princeton avenue. Policija su
ėmė 50 m. George Wubeck’ą, 
alinės savininką.

• Cook apskričio ligoninėje 
šiais metais gimė 53 poros dvy
nukų, daugiau negu per visus 
pereitus metus.

d.,

ku p. Radis negalės butir demo
kratu.

Bengia vakarą
Kliubas, kaip pasirodė susi

rinkime, lapkričio 9 d. rengia 
didelį vakarą su muzika, šo
kiais, . programų ir vaišėmis. 
Plačiau apie tai praneš vėliau, 
bet jau dabar kviečia roselan- 
diečius neužsiangažuoti kitur 
tą vakarą dalyvauti. —Buvęs

Kontraktoriu John t
Pakeli Ištiko
Antra Nelaimė

Nusilaužė Tris šonkaulius

Rytoj Laidoja
Joną Domikaiti

4./ V

Senas Westpulmanietis.
Iš dukters namus adr. 608 W.‘ 

1201h street, rytoj rytą šv. Ka
zimiero kapinėse yra laidojamas 
senas weslpullmanietis Jonas 
Domikaitis, 1013 W. 123rd st., 
miręs spalių 20 d., namie.

Jisai paliko žmoną Anną Vin- 
gikaitę-Domikaitięnę, dvi duk
teris, Martha Sireikas ir Mary 
Hayes, ir sūnūs, Charles, Vin
centą ir Stanley.

Pamaldos įvyks šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. ’

Lietuvio Nei 
Vieno —

pasky-Chicagos univesitetas 
re 17 pirmamečių advokatūros 
studentų į redakciją periodinio 
leidinio “Law Review”, kurį lei
džia universiteto teisių moky
kla. 7 studentai yra chicagie- 
čiai, 10 iŠ kitų miestų. Tų 'skai
čiuje nėra nei vieno lietuvio.
■■  ................... ■ ■■•■J ——-u,..—.,.. J,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ona Dovgin 
Išvyksta į 
Californija
Skrenda Su Duktere Lėktuvu
Ona Dovgin ir jos dukrelė 

Genovaitė, pirmadienį, spalių 27 
d., American Airlines lėktuvu 
išvyksta į Los Angeles, Galif., 
kur jos ketina praleisti apie po
rą savaičių laiko.

Pirm išvykstant, Ona Dovgin, 
sekmadienio vakare, Lietuviu 
Auditorijoje^ vaidins “Ameriko
nišką žentą”, o po vaidinimo, 
tą patį vakarą, jos draugai su
sirinks į jos butą vakarienei ir 
muzikos programėliui. Po to 
svečiai jas palydės .į aerodromą 
ir atsisveikinusius su jais, abi 
išskris į Califomią. f

Gyvens Pas Vizbarus
Jos ten nuvykę apsigyvens 

pas savo gimines, Povilą ir Fe- 
lią Vizbarus, 3022 Division St., 
Los Angeles, Calif. Aplankys 
įdomesnes vietas, o apie įsigy
tus įspūdžius ir Californijos 
vaizdelius ketina parašyti spau
doje. — j. S.

Skaudi nelaimė vėl ištiko lie
tuvį kontraktoriu, plačiai pa
garsėjusį Chicagoj rezidencijų 
ih vėliausios .mados namų stą* 
tytoją John Pakel, 6936 South 
Fairfield Avė.

Automobilio Nelaimėje
Pirmutinė nelaimė įvyko ke

turios savaitės atgal. Tai buvo 
automobilių kolizija. Didžiulis 
trokas smogė į John Pakelio 
automobili-1940 Buicką, kuriuo 
jis važiavo, ir mašiną aplamdė. 
Bet, laimei, Pakel tąsyk liko tik 
lengvai sužeistas. Bet pereitą 
pirmadienį, jį ištiko nelaimė 
prie jo statomo namo. Lūžūs 
pastatų lentai, kuria jis. ėjo, 
John Pakel krito ant cemento 
Rantuotos sienos. į skiepą, ir 
sunkiai susižeidė, nušilau žda- 
mas tris šonkaulius.

Šv. Kryžiaus Ligoninėj
Ligonis d^bar randasi šv. 

Kryžiaus ligoninėje, po Dr. Bic- 
žio priežiūra. Daktaras mano, 
kad užims keliolika dienų ko
lei Jonas galės vėl' grįšti prie 
savo biznio pareigų, kuriuose ’ 
jis ypač dabar labai pageidau
jamas. J. G.

Žėvo Nelaimėj 
Darbininkas

Adresu 1111 West Cermak 
Road, buvo užmuštas 39 metų 
darbininkas Doughlas Beakley, 
nuo 8044 Escanaba avenue. 
Lentos sukaltos įrie remontuo
jamo namo, kurj jisai taisė, 
staigiai sugriuvo.
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HOW SOON CAN WE
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LISTENI I 
H E AR AN 
AlRPLANE

KAIN*T GIT TO THE COAST. 
SNOW*S ALL MĖLTI N’ WE$- 
O’ HEfcE. CLIMATE HA3 
CHANGED. GOODBYE Į

o
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Cudahy Paliko 
$900,000

Edward A. Cudahy, steigėjas 
garsios Cudahy mėsos firjiios, 
paliko $900,000 turto, kurį ly
giom padalino savo pepĮųenp 
vaikams. Jisai mirė spalių 18 
sulaukęs 81 metų amžiaus. >

JLJhilb the whole 
WOALD IS BESET 
BOTH BY NATURE 
AND THE FEAR 

OF THE.POLARIANS 
AND KIS 

COMRADES, 
WITH THE KEY 

TO VICTORY,
4 ARE FUGITIVES IN 
D ' įTHE ALASKAN WILDS 

s r

fl

YER CRAZY. 
THE VVHOLE . 
WORLD IS 

CRAZY.

AFTER HOURS OF WEARY TRAVEL THROUGH 
MUD, MUSKEG .ANO SWAMR THEY C0ME 
UPON A PROSP6CTOR
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