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ARMIJA VERŽIASI DONECO SRITĮ!
SOVIETU ARMIJA BĖGA UŽ VOLGOS, 
VOKIEČIAI BOMBARDAVO KREMLIŲ

Naciai paėmė Charkovą penktadienį ir 
nesutinka rimto rusų pasipriešinimo

ŠOKO IŠ ŠEŠIŲ MiLIŲ AUKŠTUMOS NACIAI PAGROBĖ LIETUVOS LINŲ IR 
POPIERIAUS GAMYBA Į SAVO RANKAS

Vokiečiai žada grąžinti smulkesnes įmones 

buvusiems savininkams, dideles pasilieka
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 26 d. — Vokiečių aviacija 
šiandien smarkiai bombardavo 
Kremlių, sovietų valdžios bu
veinę, skelbia vokiečių kariuo
menės štabas.

Kiti vokiečių aviacijos viene 
tai bombardavo sovietų geležin
kelius Murmansko srityje, kad 
rusai negalėtų gauti paramos 
iš Amerikos ir Anglijos per 
šiaurės uostusr

VokieČiai paėmė Charkovą 
penktadienį. Vokiečių kariuo
menė veržiasi Doneco baseino 
gilumon ir nesuranda stipresnio 
sovietų kariuomenės pasiprieši
nimo.

Nacių karo vadovybė patyrė, 
kad sovietų armijos didžiuma 
traukiasi kiton Volgos pusėn, 
kur tikisi persiorganizuoti. 
Raudonoji armija apleido gana 
stipriau apsaugos pozicijas ir 
kelias už Volgos.

Vokiečių kariuomenė veržiasi 
j pietus, stengiasi pasiekti Ro
stovą, kuris mnda^T^šsf* ne
toli pryšakinių naeiiį dalių.

Leningrado srityje vokie
čiams pavyko susprogdinti so
vietų ginklų sandėlius. Rusai 
bandė kontraatakuoti vokie
čius, bet jiems ‘padaryti dideli 
nuostoliai.

PETAINO VALDŽIA PRIĖMĖ NAUJUS 
ĮSTATYMUS OKUPANTAMS APSAUGOTI

Dedamos pastangos išgelbėti 100 įkaitų, 
kuriuos vokiečiai yra pasiryžę sušaudyti

VICHY, Prancūzija, spalių 
26 d. — Teisingumo ministe- 
riui Barthelemy pasiūlius, Pe- 
taino valdžia šiandien priėmė 
naujus įstatymus okupacinei 
vokiečių kariuomenei apsaugo
ti.

Prancūzų policija gavo nau
jas instrukcijas sekti ir daboti 
visus įtariamus asmenis.

Prancūzų kabinetas deda pa
stangas sulaikyti įkaitų šaudy
mą. Pirmadienio naktį vokie
čiai nori šaudyti 50 prancųzų 
Nantes mieste, o trečiadienį 50 
Bordeaux mieste.

Churchill pasmerkė 
nacių vadus

LONDONAS, spalių 26 d. — 
Winston Cnurchill britų val
džios vardu pasmerkė nacių ge^ 
nerolų nutarimus žudyti niekų 
nekaltus prancūzus.

Šitokį nacių elgesį , britų 
premjeras pavadino tikra sker- 
dyne. Churchill pridėjo, kad 
vokiečiai panašiai elgiasi Nor- 
vegijoj, Lenkijoj, Belgijoj ir 
kitose vietose.

Ką vokiečiai daro naujai pa- 
imlose sovietų srityse, tai gali 

ORAS
Debesuotas, vėsus.
Saulė teka — 6:16; leidžiasi 

—. 4:52.

todėl ir sutraukė 
nepaprastai daug

savaites vokiečiai

’ KUIBYŠEVAS, Rusija, spa
lių 26 d. — Vokiečiai šiandien 
pradėjo labai smarkią ofenzyvą 
Krymo fronte. Vokiečių karo 
vadovybė yra pasiryžusi paim
ti Perekopą, 
šian frontan 
ginklų.

Prieš dvi 
smarkiai puolė Perekopą, bet 
rusai juos sulaikė, šiandien na
ciai vėl bando. Jiems padeda 
naujai atvaryta rumunų armi
ja. Puolimą pradėjo nacių avia
cija. Paskui sekė pėstininkai. 
Sovietų kariuomenė šįoje kovo
je užmušė 5,000 rumunų.

Vokiečiai deda pastangas 
prasiveržti prie Rostovo ir prie 
Maskvos, bet abiejuose fron
tuose naciai buyo sulaikyti.

Raudonoji armija Ilmen eže
ro pakraščiuose visiškai sunai
kino 32-tą nacių diviziją, ku
rioje buvo rinktiniai Hitlerio 
kareiviai. Rusai laimėjo keli§ 
mųšius Volchoy Upės pakraš
čiuose ir paėmė Ctiolm .kaimą.

Nacių karo vadovybė nori 
veržtis į Kaukazą, todėl ir siun
čia šian frontan geriausias 
vo jėgas, bet rusai stabdo 
kiečius.

sa-
vo-

palyginti su tamsiausiais žvė
riškumo amžiais, sako Chur- 
ęhill.

Mussolini pavarė 
savo pasekėjus

ROMA, Italija, spalių 26 d.— 
Praeitos savaitės gale Mussoli
ni pašalino arba į kitas vietas 
nukėlė 60 artimiausių savo 
bendradarbių iš fašistinių kor
poracijų.

Atstatyti beveik visi fašistų 
valdininkai, kurie iki šiam me
tui kontroliavo Italijos ūkio 
turtus.

1
Paskelbta, kad nauji karo 

reikalavimai privertė Musso’.i- 
nj padaryti šias pakaitas.

Britai su rusais gins
Kaukazą

LONDONAS, spalių 26 d. — 
Ministeris Eden parėiške britų 
parlamentui, kad britų valdžia 
yrą pasiryžusi siųsti kariuome
nę į kiekvieną frontą; kur tik- 
tąi bus mirtinas pavojus.

Britai* turi paruošę milioną 
kareivių, kurie greitai gali būti 
permesti į Kaukazą.

Britai ?u rusais sudarė berid? 
rą komandą Kaukazui ginti ir 
šiuo reikalu daromi planai. - ,

--- --------- --- _ y
Britų nelaisvėj R. Hess 

neteko 14 svarų, svorio.

f * ■' NAUJTIEtfV-ACMB Teleuhovo
Žmona bučiuoja savo vyrą Artimi' H. Starnes, po to, kai jis nusileido para

šiutu iš 30,000 pėdų aukštumos. Tai nąųjas pasaulinis rekordas. Starnes dešinėj 
stOvi jo sūnūs.

SENATO KOMITETAS NUTARĖ LEISTI 
GINKLUOTI / V. PREKYBOS LAIVUS

« 4 ■ f — ■ J... ... - ; ......

■ Laivai galės plaukti į karo zonas ir j 
kariaujančių yalstybių uostus

WASHINGTON, D. C., spalių 
26 d. — Senato užsienio reika
lų komitetas vakar nutarė leis
ti Amerikos valdžiai ginkluoti 
prekybos laivus. •!1'

Trylika balsų paduota už šį 
nutarimą, o 10 prieš. Tuo pačiu 
metu komiteto dauguma nuta
rė leisti Amerikos prekybos lai
vams plaukti į karo zonas.

Laivai galės plaukti į tų val
stybių uostus, kurios kariauja 
prieš diktatorius.

Lewis įsake anglia
kasiams streikuoti
WASHINGTON, D. C., spalių 

26 d. — CIO angliakasių unijos 
lyderis J. Lewis ' įsakė 53,003 
angliakasių rytoj pradėti strei- 
kiu , .

Valdžia buvo pasiūliusi sprę
sti 'nesusipratimus tarpininka
vimo komisijai, bet Lewis atsi
sakė šios komisijos nutarimų 
klausyti.

Anglių stoka gali sustabdyti 
didelių plieno fabrikų darbą ir 
pakenkti visai krašto apsaugos 
pramonei. Prezidentui pataria
mą siųsti sargybas į kasyklas.

......... ■

Roosevelto pastabos

WASHINGTON, p. C., spalių 
26 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas vakar laikraštininkapis par 
reiškė, kad J. A. V. užsienio 
politikos tikslas yra Hitlerio 
sunaikinimas.

Amerika yra pasiryžusi dary
ti žymiai didesnius pasiaukoji
mus, kad tiktai Šis žmonijos 
priešas butų sunaikintas..

y Nacių karininkai žudo nekal
tus prancūzus vien tiktai, todėl, 
kad širdies gilumoj yra/į?itL 
>kinę, jog nelaimės karo/ sako 
prezidentas, • ; L-.»,

Paveldėjo 7 nulijo 
nūs dolerių

' ■ KANSAS CITY, Kan., spalių 
26 d. — Dui broliai juodukai, 
Willie ir Floyd Mayweather, 
paveldėjo iš savo dėdes septy
nis milijonus dolerių.

Nežiūrint į tokią sumą, jie
du ir toliau yra pasiryžę* tęsti 
darbą maisto įpakavimo ben
drovėj, kur jiedu per^ metus 
dirbo.

Italai čiužiniais 
šildys kareivius

TRENTO, Italija, spalių 26
— Italijos fašistai įsakėd.

moterims pešti vilnas iš čiu
žinių (matrasų), kad valdžia 
galėtų paruošti šiltus drabu
žius kareiviams. v

Šis nutarimus padarytas 
fašistinių Italijos mpterų su
važiavime.

Rusijon išsiųsti Idalijos ka
reiviai šąla ir skundžiasi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Cleipent Attlęe, britų darbi ečių ly deriš,’ vakar praleido 

visą vakarą sų prezidentu Rooseveltų. Prezidentas pakvietė 
Attlee išplaukti Potomac upe. Kartu buvo pakviestas ir bri
tų ambasadorius.

— Naciai pažadėjo sugrąžinti karo belaisvį tos prancūzų 
šeimynos, kuri suteiks žinių apie pasikėsintojus prieš nacių 
karininkus. . ; bį .

— Maskvos fronte tapo numuštas nacių aviacijos genero
las Offenbacher. Rusai jį paėmė nelaisvėn, bet jis netrukus mi
rė nuo žaizdų. 1V

— Rumunijos valdžia nutarė uždarytį j ghetto visus Uk
rainos-^ žydus. ( >■ '

— Illinois laivų bendrovės įsakė laivams plaukti į uostus, 
nes artėja didelė audra ir pradėjo kįlti labai smarkus, vėjai.

— Vokiečių štabas pasakoja, kad nacių tankai centro fron
te pralaužė platų ruožą ir vokieėiaį veržiasi prie Maskvos.

—^'Sovietų valdžios atstovai tvirtina, kad Sibire pastatyti 
fabrikai galį pagaminti kariuomenei pakankamai ginklų; v1

ir iS-M ' , <

Juodukai pareiškė,^kad pusę 
Igytoą sumos mano įvestuoti į 
valdžios: paskblaš. iįį> . <;>

* ■* ■

Walter Citrine taria
si Rusijoj

KUIBYŠEVAS, Rusija, spaliu 
26 d. — Walter Citrine, britu 
unijų sekretorius, šiandien kal
bėjo Sovietų ginklų fabrikuose.

Citrine tarėsi su sovietų pro
fesinių sąjungų lyderiais.
/Britų ir sovietų,sąjungų ly 

deniai nutarė pasikeisti infcr 
macijomįs ir dirbti bendromis 
jėgomis, kol bus visiškai su
naikintas hillerizmas.

Palaidotas nacių 
generolas

VICHY, Prancūzija, spalių 
26 d. — šiandien Nantes mie
ste tapo palaidotas vokiečiu 
žandarmerijos generolas Holtz.

Nantes miesto gyventojai iki 
šiai dienai dar neturi teisės iš
važiuoti iš miesto ribų. Visas 
miestas dar tebesaugo j amas 
stiprių vokiečių kariuomenės 
sargybų;

Prancūzų kabinetas svarstė 
ir artėjančio bado problemą. Iš
kritus pirmam sniegui daugelis 
prancūzų kenčia šaltį, nes nė
ra, anglies.

DR. PĘANAS ANCEVIČIUS
RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, spalių 26 d. —- 

“Deutsche Zeitung im Osten” praneša, kad rytų kraštas, kurio 
priekyje stovi reichkomisaras Lohse, apima Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Gudiją, ir sudaro 500,000 kvadratinių kilometrų plo
tą. Jo centras yra Rygoje.

Kiekvieno minėtų kraštų civilinio vokiečių režimo prieky
je yra generaliniai komisarai, būtent, Kaune, Rygoje, Taline ir 
Minske. Manoma, kad Lietuvos generalinis komisaras netrukus 
persikels į Vilnių.

Vokiečiai perima Pabalčio bankų kontrolę
Rygoje veikia Dresdenerbank su skyriais Lietuvos srityje: 

Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. Jo uždavinys finansuoti Ostlan- 
do ūkį/

Nacių komisaras Lohse išleido įsakymą denacionalizuoti 
kolkas tik Lietuvoj ir Latvijoj prekybą, amatus ir pramonės 
Įmones, kuriose dirba ne daugiau, khip 20 darbininkų.

Tuo įsakymu denacionalizuotos įmonės pirmoj eilėj grą
žinamos buvusiems savininkams. Kaip rašo “Deutsche Zeitung 
im Osįland”, greitu laiku bus denacionalizuotas žemės ūkis ir 
miestų namai. $

Naciai patys save giria gyventojams
Laikraščio teigimu vokiečiai rytuose bendrai privatinės nuo

savybės nerado, dėlto ir kokių pretenzijų tuo titulu Vokietijai 
hieka'l nėįalėtų reikšti; ir, jei Vokietija, kaip teisėtas sovietų 
paveldėtojas, vistik dabar privatinę 'nuosavybę atgaivina, tai 
tuomi tik įrodo savo gerą valią.

Apskritai laikraščio teigimu Ostlando ūkiškas gyvenimas 
galima,bus atstatyti tik glaudžiai bendradarbiaujant vietos ga
mybinėms pajėgoms su vokiečiais.

Rusai “Linui” padarė milijonus nuostolių
“Kauener Zeitung” praneša, kad įsteigtoji Ostland Fraser 

G.m.b.H. tvarkys tekstilės pramonę ir jos žaliavas bei popie
riaus gamybą.

Ši vokiečių bendrovė jau perėmė buvusią “Lino” bendro
vę, kurios paskutiniame susirinkime Dr. Kriščiūnas davė pla
čią apyskaitą dėl Lietuvos linų gamybos, nusiskųsdamas, k^d 
bolševikai padarė “Linui” apie septynis milijonus rublių nuo
stolio ir daug darbuotojų deportavo Sibir'an.

K

Suorganizuotas bolševikų teroro muziejus 
/

Kaune suorganizuotas raudonojo teroro muziejus su sky
riais apie bolševikų santvarką, apie nukankintus, išvežtus ir ka
lintus ir apie kovą su bolševizmu.

Prie muziejaus yra archyvas ,ir biblioteka. Archyve yra 
bylos ir kankinimo - įnagiai. Bibliotekoje yra įvairi bolševikų 
literatūra.

Lietuvoj teismai jau veikia normaliai. Jau įvedamas pri
valomas trobesių draudimas. Kaip dabar patyriau iš Lietuvos, 
bolševikai išvežė ir seniausią lietuvį, Vladą Survilą, 11,5 metų 
amžiaus, iš Kereidžių dvarb, Šiaulių apskrities.

Prašo pagelbos išvežtiesiems
Popikaitė prašo pranešti Romanienei, kad jos sesuo Vik

torija Popikaitė ir Kaunienė-Sidzikauskaitę/su dukteria bolše
vikų išvežtos ir prašo jas gelbėti.

Jonas Kaunas ir Popikaitė prąšo taip pat kun. židinavičių, 
260 E. Main Street, Amsterdam, N. Y., gelbėti išvežtas Popi- 
kaitę, Kaunienę ir Prapuolenienę.

Stalinas šaudo pramonės valdininkus
Maskvoje sušaudoma po kelis tariamus fašistinius agen

tus, kaipJGeršenzonas, Feldmans ir kiti, kurie užima vadovau
jamas vietas pramonės, prekybos ir administracijos įstaigose 
ir kurie, baimės pagauti, meta viską ir paskui vyriausybę mė
gina sprukti į -rytus. I

Ligšiol užimtose rytų srityse vokiečiai vykdo savo laiki
no tvarkymo programą.

— Iš Kuibyševo sovietų val
džia pranešė, kad Maskvoje ta
pą sušaudyti trys fabrikų vaL 
dininkai, kurie bėgo pasisavi • 
nę fabrikų turtus.

— Ąttįee rengiasi pasimaty
ti su Roosevąltu ir nuvykti į 
Kanadą.'šeštadienį jis atvyko į 
New Yorką. >

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

Central YMQA collegfe,> &ort!h-1 
vvėstėrh ūriiversity, Knox coįrege, 
Western Illinois 
cčriė^ė, Jčfie t
ThOįriton Juriior coll'ėge ahd Illf- 
hois Wesioyah university.

(Continued from laA issūe)

The traiiiing of ehlisted spccial- 
ists is handled by the Technical 
Training Commarid, vvhich consrsts 
of 3 replaėemerit trainihg cchtefs, 
14 civilian con*t»act mechęhic 
schools, and 5 Air Corps technical 
schoofs, the latter located at, Chn- 
nute field, Illinois, Šcott Fieldf, Illi
nois; Lowry Field, Colorado; Wi- 
chiat Pails, Texas, and Biloxi, Mis- 
sissippi. Tcchnicians will be trained 
at the rate o f 100,009 a year at 
these schools.

The Ferrying Command vvhich is 
under the Chief of the Air Corps 
is charged vvith the dūty of fiying 
the Lease-Lend eąuipment from the 
factories to stations on the coast 
Nvhence they -are dalivererf to the 
various coUntries. Personhel of the 
b errying Command is composeri ot 
Air Coi’iJs officers and some civil- 
ians, vvho have received training on 
the differenf types of ėąūipfnent 
being allocated under the National 
Detense Program.

The Buildings and Grounds Di,- 
vision is eoncerned vvith the es- 
tablishment of new fields and the 
ėrection and ilpkcep of facilities 
at all of the different fields. Ex- 
elusive of the fields at the civilian 
fiying schools the Air Forees are 
now o r vvill be opefating from ap- 
proximately 2'48 fields in the Con
tinental United States. These in- 
clude 34 Combat Command stations, 
48 fiying and technical schools, 11 
riepofs, and about 155 miscell'aneous 
instatlations. For the establišhmėnt 
of the nevv stations and the ex- 
pansion of the existing stations 
approximately $260,000,000' have 
been appropriated.

Of the combat plohes a bafaričed1 
Air Forėė is being čonstfuctėd1. m 
this cohheėtioh, the particuferfy 
American development of heavy 
bombnrdment planes of the B-24 
and fc-17 type iš riOvv being re- 
cogn'rzed’ by fdrėign ekperfs as fiav- 
in'g a .tfemeftdouš tactfeal advaht- 
a’ge. Likevvise, dile to the Air Corps’ 
development of precision bomb 
sights, our bombardment aviation 
has developed an enviable record 
for accu'racy in both high and lovv 
altitude horizontai bombing.

The new dive bombing planes, 
bėing šupplied to both the Air For- 
ces aini Navy, vvhich observers 
consider superior to any iri exist- 
enCe elsėvvhefc, are no\v being dė- 
livered and vvill take part in the 
Fall maneuvers vvith the Combat 
Command.

Because of the geographical sit- 
ūafion of the United Stateš,- povver- 
driven airplanes have obviously de- 
manded first consideration būt ex- 
periments vvith multi-place troop- 
carrying gliders are bčirig vigor- 
OusTy purstred. ..

From trainers to heavy bom- 
bardmont airplriries, military air- 
craft have šo many poihts of dif- 
ference from commercial airplanes 
as to form an almost completely 
nevv man'dfa'ctu'fing p'roblefn. Cruis- 
irig speedš of warplhneS mušt be 
aliriost dOuble thosė of com'rnėrci'ai 
airplanes and they mušt be capablę 
of operating at ėxtremely high al
titudes under thė • ^tressės And 
strains of combat maneuvers.

(To be continued)

State Teacheis
Jih’nior 5čdl’lege,

Miss Čėriėvieve Lukmah' has 
been seTėcted aš fhe awa’rdee of 
the fourfh šchol'aTshi’p to - be pfė- 
sented by thė Lithuariian Ūriive^s- 
ity Club.

This yedr, the rešponse 
scholaršhip offer e^ceeded 
.pectationš not only airi, 
būt in calibėt of študorits 
It was very ^ratifying .to

to thė 
all eX- 
number 
as welf. 
fihd: ŠO' 

large ė nufhbėr of young Lith- 
uanianš1 inferešfed iri oohtihuiftg 
their educati'ori. N’ot orily wete tti’e 
applicaritš for thė rriost part self- 
supporting“,' būt iri ūddition thėy 
had very high scholaštic avėfa^eš. 
Each orio tva'š' truly worthy of 
scholaršhip — thė L.Ū.C. tegrota 
that it coū’ld give būt one.

From Kėnosha

Kenosha, Wišconših is MiSs Luk- 
man’s home town, where shė lived 

just a few years ago. Chi- 
the city o f many opporturi- 
šeerned fnore pfomising to’ 
Lukman than did hef h’Ofn'ė 
In Chicago there v/ėre many 

educational institutions 
a’lS6' 

work which (could make .possible 
a eollege Oducation.

rit Gaffiėld Tark Conservatory arid named iri her honof. The 
ęiėttrudė Ūeąeh is ohįe of 750 variėties; 16,000 plėnis ėnd 750,000 
būds arid filočiriš tha| vvill bė ori dišįiiay a't thė Chfcago Park 
Disfrict’s 29th anrinal yvotid-famėd Chfysąnthęmurni Shovv at 
ęfaffield and Lincoln Pairk CoriscrVatOffėš, The shoyv sfafts Šatur- 
day, NriYerribėr 8, ahd clėsėš Srihday, NoVeriibėf M Both Con- 
šbfVątėfi'ėš, ijvill bė opėri, fiėė fd the fniblic, ffdrti 8:00 A. M. till 
iO’fOO’ T. M. čtaiiy, šuridayš arid holidayš.

:x«.>

. . T, . .

PlftMYN
SilARPS AND FLATS

7 Illinois Schools

Defense CotirSe 
At U. Of L In

Sanitary 
” as a 
starteri* 
Iflinois

in the 
Monday 
Chicago

until 
cago, 
ities 
Miss 
town.
renowhed 
and iA Ch'i’čagb th'ėfe

’ A f to r lašt Frid'ay’Š relusarsal, 
ouf hearts ju’šf swelled vzitfr pride 

Į L'or 1 )c i h g n icm I x.>rs o f I ’ i n n y 11. 
^hd't U' fėft'ėa'r^a'l1!' Working ŠO' 
hard iš a plėasurė, — $ Oh'e gėtš 
the oį)Y)0ft6fiify of .playing hafd’ 
f06. Vou šūrė get pl’enfy of both’ 

i in Pirmyn. ■»

AIRPLANES .j : ,

Airplrines called for- in the' 
re n t Air Forees expansion program 
vvill consist of about 40 per cent 
trainers and transports, and 60 per 
cent tactical airplanes. Tran’spOrls 
include both materiel and person- 
nel transports.

On Aeronautics List
»T1 ’ /. * . * ’

Ihcludėd among more: tnan 500 
schools designated by > the Civi’ 
Aeronautics adminisfration for par- 
tfcipatioh in ifs civilian pilot train 
ing program are the follovving in- 
stitutions in Chicago and the statė.

Ford. Speeds Defetiše Work JFith 
New 400,000-Volt X-Ray Machine

Mnjoring In Horticul/ture
By first attending the Wright 

Jr. College and th'ėff the CeritraT 
Y.M.C.A., * Gėrievieve coYnplėted 
her first two years of colleg^ 
work. By this time she had be- 
come ęonvincecf that her next two 
•yėars of study woūld be devoted 
tp majofing iri h’orticulture. Sirice 
shė f011 that it offėred thė best 
courses in this’ field, Miss Luk- 
man entėred the University of 
Illinois in September of this year.

The L.U.C. is pdrtictila'rly prėud 
iri avvardihg th'O scholarshi'p to 
Misš Gėrievieve Lukman.

Employment Offices 
For Soldiers Re- 
(eased From Duty

Will Be Establishėd At Camps

Facilities for thė establishment 
of em’ployment agėneies by tlie Se- 
lectiVė Service vtill bO providėd in 
Army cam'pš', p’o'stš a'ri(f stations in 
the Unpted States with a military 
population of 8,006 or more,. the 
'iVaf Department ahnouriced r'ecent- 
ly. A šoldier to be refeased from 
aėtive duty vvill 
tunity to report for an intervie\V 
at the Selective 
mėnf Office befofe his rėlease.

receive an oppor-

Service employ-

What The Law Reąuites

o f Selectivė Soi-’- 
by law to establišh 
service for military 
rcleased from act-

Christine who ’ won 
the South Sfd’e Tri- 
contbst. She is go- 
Alat>ieff’s—Nighting- 
like one herself.

DEARBORN, Mich.—VViih grealer 
speed and manufacturing pėffecffon 
essential these days to national de- 
fense produetion, the Ford Motor 
Company has just taken another big 
step tovvard faster action on its de- 
fense work. A new 400,000-volt 
X-ray machine (upper photo) has 
been installed at the Rouge plarit 
automotive laboratory to 1 o c a t e 
ąuiekly any possible flavvs in heavy 
Steel castmgs.

Once restrię^d io the field of 
mėdicfine, the X-ray was adopted by 
industry a few years ago when a 
100,000-volt machine was built that 
could penetrate Steel. In 1931 Ford, 
one of the first big Industries to 
make usc of it, installed a 250,000- 
volf X-ray duffit wfiich remained 
in service ūntfl the Aev> 400,000-volt 
apparatus succeeded it recently. The 
new machine penetratės s e v e r s i 
inches of steeL

Where the old apparatus reąuired 
two to six hourš to make ėn X-fay 
exposure of d heavy cast Steel part, 
the new machine does the šame 
chore in a fėw minutes, ačcording 
to Ford engirieers. Translated into 
terms of produetion and mriiitffac- 
turing perfection, this X-ray ma
chine is expectėd to greatly facilitattf 
Ford’s work oh $700,000,000' iii de-- 
fense contracts.

In the upper photo, a Mbbrafory 
worker is shovvn placing a cast Steel 
erankshaft for the Ford experimen- 
tal afreraff engine intd place ūndėf 
the giaht 40b,000-yolt X-riy ttfbe. 
The'X-ray room is entirely sheathė’d , 
by a thiek proteetive layer of lead 
edvering walls and cefllng.

The lower photo shovvs a labora
tory technicfan studying an ,X-fay 
negali ve of a erankshaft. Tejl-tala 
sHadovv? reveal any flaws in thė in- 
ternal struetnre of rtėtėL , % ‘

Sorry this colUmn has to be on 
Saturday or vve could talk about 
all the riewš soĮoistš appėafing 
on the program fof Simanas Dau
kantas concert, Sunday. It looks 
likę pfefty Ireriė ęriėhsky riof only 
is a finė d&ncer, į>ūt also knovfrš 
vvhat td d6 vvith/;a firiė. šet of 
vocal ęhoręls^ - j,udg^g:„Xr.oiri' the . re
hearsal' a nūhil^r'rif us hriard Ffi- 
day. Her rehąition of “H Bacio” 
vvas a gem.. ••

i .. / .
Christine Miller, our ‘ baby” 

prima dorina, also exhibi’tirig hef 
provvess as a fine šinger. Yes, this 
is the sąme 
third .placė in 
bune Festival 
ing to sin'g 
ale”. Sounds

Wohdef if Bbni Janulis iš - de- 
d’ica'tirig hiš SylYį^/ to the dark 
haired Sylvia Sitavich’ in our 
chorus. Could be. He sure is pro- 
grėššing.

A nevv d'ūėt terim, rriadė up of 
SUl'omė Alėkš dnd Estėll'ė Versac- 
kas,, (former Miss Rimkus). Niėe 
vvork, girls. We alvvays knevv Stell 
could sing, būt Sally surprišed us 
rildst plea'š'ėnti'y.

Christine Krisciųnas is not ex- 
actly a new comęr, būt I don’t 
knovv vvhen she has soū'nded bet
ter. Šhe oūgfit' to make thėm real- 
ly šit uį>, dnd‘ takė notfee of hef 
interpretation of “Habanera'” from 
“Carmen”. . ’ ’

Brūno Norman sounding un- 
usually good. Therė’š a gra'nd 
voice.

Add to these Anita Novickį vvho 
vvill pTay vi'oTin and sing in a 
trio, and Pirmyri’š favoritės Onūk$ 
SkeYer and Victor Bender, and 
I darė. any one to beat it. Yes 
mam, it’s good to be a Pifmyn- 
ite! ’ A'-

boaūtifūi Lithriariią’h costume she 
brought hofrie frofri1 Lith.

^fėll’, at thė tiriiri of this vvrit- 
irig Lilliari ahd Vyfs were already 

1 Mr. and Mrs. Povilaitis. What a 
.lovely ceremony. Judge Žuris of- 
• fiofatirig i n her home. Such a 
■ pfefty bfid'ė arid nefvoūš bride 
’gfoofh'. G-ood* iiiėk, rievvly-vveds!

lWf. and iVffs. Avelis strutting 
latiOūh’d likę Ol'd ijriiefš. Th'ey vvere 
į rharfi'od' l'ašt y>ėek.
i iJ'ūhriy hOvv mafiy peo.plo are in- 
tėfėšfod iri a ši:^ht sih'gihg clasš 
until one is really formed.

Tickets foi; Carmen going very, 
vvell. fietfer 
your’s. 
great i 
Street 
dale. I

Hope 
feeling

We 
tend 
mas 
very 
kThe 
coming up at the Lithuanian Au
ditorium. Jūst thė Xvofd comėdy 
coupled Vvith the narnės of Frahk 
JakavičiuSy and Bruno Brooks vvill 
tėll you what I mean.

ftėhėėrsal Ffi'day — Cafrhėriš 
getting elose.

hurry up ;
Rem'erhber fhėre 

many seats in the 
Theatre. Nov. 30th

W?tlT 
t-fiah

Tffe DirectoY 
vice is reąuired 
a reemployment 
personnel when 
ivė duty. At the rėąuešt of the Di-
recto’r, the Wūr Department has 
agreėd to assist in this effort.

The previouš employment record 
of the soldier vvill be made avail
able to the Selective Service em
ployment representative at least 
one vveek pHor fo th'ė sofdier’s /e- 
lease frdrii actrvė dūty.

WiTl A’rran’ge fntėrvieVVs 

; In f)V)s£s, camp’s or statiOris 
1 military b’Opulation of fesš
‘8,000 vvhere no employment offices 
are established, arfangėments vMl 
be ipftde by the commanders vvibh 
tnė D'irector of thė State Eriiploy- 
ment Service to make' available a 
sfūdy df thė soldiėr’s preyiotis erii- 
pk-ymenf rėcord. The Army com- 
•naiders vvill also make arrange- 
ments for all soldiers vvho so de
šinė to i>ė intervievted1 by the štate 
Employment Service represent- 
affve's.

Soldiers vvill not be hėl'cf iri1 ca!mp 
beyond the expirątiori riafe of their 
term of service iri oider to be in- 
tervievvėj by tne empidymeht re- 
pfėsefttatRe imfėsš thef ! 
consent in vi^ritiri#.. ' 1

Oh dėar, muęt’nt forget our nevv 
accompanist. Are the' girls evef 
gfying .hiim thie ėye. ■ He comes 
from Vien na/ his name is George 
Laūhef and doh’t jįhifįk he does’nt 
knovv vvhat darn good piano .play- 
ing means. He is a director also, 
some of us had the pleasure of 
'-CVitriėšsirig hiš difėčtidri of Caffriėn 
lašt Juhe. Aiė Good! hope h'e’s 
here to stay. . , ■ z

■, My bet is that, thiėfė vaziIT be a 
■gtriat mariy ^bihn^ lėdies 1h th'e I « ' « • t > J 1. » » . — ♦.chorus becoming bOth’ėf.šOfite in- 
the fu-ture, all* for the rėv^ard they 
vvill rea-p, if they all come to the 
šdVne erid Šal’Iy dM lašt reheai;s- 
al. Imagine being kiššbd Iri' thė 
fofeheėd by th’e direč^o^ himself 
and being told he wa? pičking on 
ydų becaųsę he had a special in- 
terešt in yoii. Hmmmm.

ŽyHhe wėy,‘ SaUy fs to repre- 
sent Lithuanians at the Carniva| 

.oi nationš at tRe Morrison Hbtel 
šofdiei’s i 0h‘ dėti Žl, sM$ng the Litly- 

,;ū-dniah riėtfoftai dhtfiėhi iri that

A special course in 
Engineering for Emergencies 
defenše eh'tėrprisc \vill be 
soon by th'ė" Univer.šify of 
in Varfotiš comrnunities 
statė*.Cfežsės will be hėld 
and Wednesday evenings in
at the University of Illinois Me- 
dicAl Softool startihg Nov. 17.

H. E. Babbitt, profėssor Of šaiii- 
tary engineering at the uniVeršity, 
explained that federal funds have 
bėen mario available to engineering 
schools for an engineering defenše 
training program. The objėct of the 
special course is to preparc a nu- 
cleus Of civilian leaders to protect 
ptrblič A'eaft^i in any drastiė Oinėt- 
geri’čy. Amorig the subjects will f>e 
watėr soppli'es, \vaste disposal, epi- 
demies and disasters.

Prereųuisite for admission to the 
coūfsė, y>hiėh vvil] rccfuire 80 h&urs 
of study, is tivo yėars of aii On- 
gineerih'g sch'ool course or its cquiv- 
alent in experience. High school 
graduates i may qualify for the 
cOUi'šė, vtfhicl1! is op'Ori to men and 
vvoirieri.

Keistutis Chortlš 
Metodies

It likę old trmės frir itOis- 
futis ChOrūs fherribėrs Thuršday, 
Oct. 23rd, when affėr rehearsal 
they čtaricod pblkas, <valtzes^ and 

’jittefbtig čtarrc£s. The accordioriist 
vvas Robert Matke, a young Lith- 
uanian.

Rehearsal was vfrefl atiended and 
hew riiėriYberš’ iri the grou.b were 
'Charles A. PleškŪnas, Bruno Pivo- 
ris, flelėn Šhappis and Stanley 
Martin. Welcome! You’ll love 
group!

The srhfles on' N. Klimas 
John Tamulionis werė dūe to
fact Chat both Bruno and Charles 
are basses. •

Teacher
Dagis and 
front rovv 
vvas that
dišturbance of the tenor gentlė- 
men or are you now teacher’s 
pe&?

Ėlėanore Skūkas’ heart beat 
tvvičė as fast as usually, ThuCs- 
day. Be careful, Eleanore! It may 
develop Into heart trouble. (Oh.. 
why should vve vvorry! On the 
list of boosters, thefe’s a derned 
good doctor.) ° *

There’s nothing likę music for 
Uršulė Alekš. She enfėYtains all 
vvitfi her graceful ballet danCcs.

Berriice G reichus štili
rrierhbers to be in promptly 
rehearsals. She just can’t wait 
til she can start singing vvith 
twinkle in hef Oye, the song
Berneli Vienturį”. Ask her why.... 
I don’t know!

This’ll be all...
ing tonight at 8:00 P.M., Holly-
vvood Inn and at rehearsal Thurs- 
day. ‘JStt.”

our

and
the

Artny Gets Reduced 
Rail Fares For 
Another Year

and get 
t are ‘ a

Eighth 
is the

Helen Simaris mother is 
fnucl1! better.

to at-once more urge you
the bėi'formahce of 4Pir- 

Dektindatiš”, giveh by our 
good friends and supporters, 
Meri’s chorus, this Sunday,

Ima Singef.

Chicago City Bank
Ihattguratės Kew 
Chetskiiig Service

anVi
63rd

No Minimum Itė^ūfr^d, P£y 
Checks Used

The' Chicago Čify Bank 
Trust Company, located at
and rfaĮsted, haš inaugurafed a 
new checking service that should 
meet with instant and wid’espread 
ąppro'ya'I evefywh’ere. . It fnay well 
be ‘ ca’l'led fhe “Poor Mah’s Cheėk- 
iiig Service” and riaš seYeral rea'f- 
ly inviting features.

You do not need to have a mi
nimum balance to draft checks 
upoh your accoūnt. You can open 
it Avitri any afhoūrif you likė, and 
ūse evėry dolTšr in it.

A Ūelp To Young People

Yotų do not have to pay any 
monthly service charges įor the 
ūse of checks. Ali you .pay to the 
bank is 5 cents for ?ea'ch ch'eck 
d'ra\yA' and for' eačh iteiri dėpošit- 
ed, .

To young people, getting start
eri in life, this new service at the 
Chicšgo City Barik iš a God-send, 
and .vvill go a long Vvay tovvard 
helping fhėm gei establish’ed fin- 
ancially. (Sp.)

Colleges Open NėVr 
Sočiai Cferiter

„,V ,■ m.. .t.-T- •

Ą recrėational and šocial celitėr 
for ūcully members and .students 
of itie Chicago colfėges o/1 the tlrii- 
versity of nfindiš vvdš for^fly 
ripeAėd yėstėrday at 715 S. Wbod 
stffeet. THe Union- building fe fOūr 
stoties and has a game roėfti, cą- 
feteria, * gFill,- and two , lounges. It 
iš op'en for iisė by štaff meni- 
berš and students.

Šarpalius pla'ced Betty 
Aldona Mažeikis in the 

for rehearsals. Girls! 
due to your constant

wAnts 
for 
un- 
that 
“Oi

See you at meet-

rail 
fur- 
ex-

T%c A Mile

Army pė^son'nel traveling by 
in uniform on official leave, 
loūgh or pass at their ovvn
pėrise, \Vill behefit from reriuCėd 
fi'ėės for a’hofhei‘ year.

Thle ptesent reduced fare arrarigė- 
ments made lašt Ma'y and dūe to 
expire this month, 1 have1' been ex- 
tėridėd to October 3f, 19^2, if. \V. 
Siddalt, Chairman of the RailrOad 
Interterritorial Military Cominittce 
rępresenting all of the railroads in 
thė United States, nšs nofifiėd thė 
Q\farte f maste f Gen era 1.

To avoid any confusion no charigė 
vvill be made in the present Identifi
cation furlough fare certificate that 
is rėtjūired iri order to' Obtafn the 
reduced rate.

Tickets are sold af a rate of 
ceri f s a' mile and afe gooYf for thfrty 
days. They are valid for transport- 
ation in coaches only and are sold 
ori‘1^ upon prėšėntation of ari Identi 
ffication Fūrlough Fare Certificate.

The Latest Styles 
For Thė.Tropicš

Wh'a’f”The Dressėd
SoTdier Wiil ytertr

or

American treops i n the tropns 
soon vvill be vvearirig eonvertible 
sports-tjpė ėotfon shirlš.

The Coli a r o f the shiit may be 
vvcrn open — sports styie
buttoncd and vvorn vvith a neektie. 
Made of 8.2 ounce cottoiT khaki 
eloth, the gtfrmcht, (flėVeloped bv 
the Quartermaster Corps, recentlv 
vVdš aVloptcd as šfaridrird.

l£ doės not have' sh'oM skeves 
as it has been found that long 
sleeves are necessary in thė tro- 
piėš for proteefion against insecris 
and ū’ndėfbru'sh'.

MEETS UIS NEED!

TODAY, MORE THAN EVER 
A MAN

NEEJDS UIS BANK
a and \

O Come irt and firtd būt hd’W ČO&PLIfKE 
this Chefckincf Account sė^Vice CŪft 
be—and rėinembėf
You can open your accouni any 
amount you likę —and IISE EVERY 
DOLLAft tN THE ACCOUNT— because 0 NO MINIMOM BALANOS IS EVER 
REOUIRED. Keep as intfdR 6r ėts litlle 
in ydur ūcdoūhf ds yoū v/išfi.
Ydų* fcheck loūksJ likė aū y oihef check. 0 NO MONTHUY SERVICĖ ČHAjkŽĖ,
You pay ortty fdr fdtt uš<t 
5 a dttt dūly čtiarge for ėacK check 

dfūhd each item deposiied.

tHICA 10 CITY BANK
Alkti tROtf C ti N P A t Y

Halsted at 63rd Street
............................  ■............................. f ■

Member Fed^rdl Depasit Insurance C
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PINASI 1942 M: SLA SEIMO RENGIMU
Pranešimas SLA 3-čio Apskričio Kuopoms.

PITTSBURGH, Pa. — Pilts- 
burgho ir apylinkės SLA 3-čio 
Apskričio kuopų metinis suva
žiavimas jvyksta lapkričio 30 
d., 1941 m., Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje, 142 Orr 
St., Pitthsburgb, Pa. Posėdžiai 
prasidės 1:30 po pietų.

čioms kuopoms yra siuntinėja
mi pakvietimo laiškai ir man
datų blankos, bet jei kurią k tuo
pą nepasiektų išsiųstas laiškas 
dėl klaidingo ądreso ar dėl ko
kios kitokios priežasties, malo
nėsit pasinaudoti šiuo praneši
mu ir pareikalaukit iš apskričio 
sekretoriaus mandatų blankų.

Tarsis Apie Seimą.
Taip pat, šiuomi noriu at

kreipti-SLA 3-čio Apskiiiio 
kuopų atydą, kad šis kuopų 
metinis suvažiavimas yra s\ar- 
besnis negu kili suvažiavim i 
nes ateinančią vasarą sekantis 
SLA Seimas įvyksta Pittsbur- 
ghe ir SLA 3 čiam apskričiui 
turbut priseis rūpintis Seimo 
rengimu. Tai yra didelis, atsa
komingas ir daug pastangų rei
kalaujantis darbas, kuris turės 
būti pradėtas šiame metiniam 
kuopų suvažiavime.

Rinks Valdybą, Komisijas.
šiajne suvažiavime bus ren

kama apskričio valdyba ir ko
misijos sekantiems metams, 
taipgi, reikės rinkti ir SLA Sei
mo rengimo įvaiiias komi ijas 
ir daryti tarimų ki ais įvairiais 
Seimo rengimo reikalais, ‘ jau 
nekalbant apie .<kitus" liemkus* 
musų garbingos organizacijos 
reikalus, kurie, be abejonės, pa
tys savaime iškils šiame suva
žiavime. • v

Todėl, gerbiamosios kuopos, 
malonėkit dalyvauti šiame su
važiavime su pilna kvota dele
gatų. Butų labai gerai, kad su
važiavime dalyvautų ne tik pa
tyrę seni ir nenuilstanti kuopų 
veikėjai bei veikėjos, bet ir mu
sų jaunosios kartos veikėjai ir 
veikėjos, nes didelis darbas mu
sų visų laukia.

—S. Bakanas,
SLA 3-čio Apskr. Sekr.

Tačiau, tėvai ir motinos yistick 
nesijaučia gerai kada priseina 
skirtis su savo stiliais. <’

Ypatingai šiomis dienomis la 
bai daug jaunų lietuvių pašau
kė į Dėdės Šamo tarnybą iš 
musų didžiųjų lietuviškų kolo
nijų, kaip tai iš South Sidės ir
North Sidės.

Spalių 17 d. buvo pašauk'as 
armijon iš Bridgeville,’Pa., SLA 
90 kp. sekretoriaus Jono Kaz
lausko vienturtis sūnūs Jonas 
Jr., tačiau tiek jaunasis Jonas 
Kazlauskas, tiek jo tėvai nei 
.kiek ne::ielvartauja, kad jiems 
reikia skirtis.
Pabarčių Sūnūs Įstojo į Juri- 

ninku Mokyklą.
Šiomis dienomis teko sužino

ti, kad žinomo SLA 86 kp. dar
buotojo Jono ir Amilijos Pa
barčių irgi vienturtis sūnus Jo
nas liuosnoriai įstųjo į Kmn-r- 
cijinę Kadetų Mokyklą (inžine
rijos skyrių) ir. gavo paskyrimą 
į New Yorką. 1

Jaunasis Jonas Pabarčius dar 
yra jaunas vyrukas, geras ir

Jr,Arthur L. McLaughlin 
Darbininkų Unijų kandidatas 
Common Picas teismo tei.č’uc 

' . d

kuris laimėjo nominacijas re- 
publikonų tikiete.

Lapkričio 4 d. lietuviai darbi
ninkai turėtų savo balsus ati 
duoti už. ArUiur L. McLaUgh.'i 
ną Jr. Jisai per daugelį metų 
tarnavo kaipo angliakasių Uni
jos advokatas, atstovaudamas 
darbininkus teisme. Gi’iai pa
žįsta darbininkų reikalus.

—S. Bakanas

pavyzdingas, ' ir dalyvaudavo 
choruose bei bendrame lietir p- z 
kame veikime taip kaip ir jo 
tėvukai.

Jaunasis Pabarčius tikrai ei
na savo tėvo pėdomis.' Per pir
mąjį pasaulinį karą Jonas Pa-

P IT
------------------- u i ■ ..y—

barčius tarnavp J. V. kariuome
nėje, o jo sūnūs šiame antrame 
lasąulihįėine kare įstojo Dėdes 
šamo tarnymo • kaipo jūriniu- 
AUS.'< ' T 7/./ ' ; \

Mes iš savo pusės linkime 
Babarčiai ;gęriąusfb paris kimo

'erai kad ir .daugiau jaunų 1 ie- 
uvių stotų į jurininkų m.okylc- 
ą, nes po šio pasaulinio karo 
lietuviai jurininkai gal būti la

ibai reikalingi ir Nepriklausomoj 
Laisvoj Lietuvoj, jau nekalbant 
kad ir šioje šalyje baigusiems 
jurininkų mokyklą gyvenimas 
yra užtikrintas.

Iš North Sidės.
Spalių 25 d., seksini North 

Sidės lietuviai buvoĮ pašaukti j 
kariuomenę: (vyks-ta į Fort 
Meade, Md. paskirstymui į kitas 
vielas) Petras P. Gast’s, Char
les Vieįius ir Frank Rilius.

Iš South Sidės išvažiuoja se
kami lietuviai,, kartu su^north- 
sidiečiais: Leonard P. Bernotas,' 
Jonas A. Alukonis, Stanley J. 
Pekla; Nikodemas Svidard<is. 
Michael Luzeikis, L Abromavi 
čius, William Masaitis, ir Staų-' 
ley M. Vaga.

Iš Solio dalies irgi yra daug 
lietuvių pašauktų į armiją, bet 
jų vardų šiuomi po -ranka ne
turiu. Malonėkit man atleisti.

S. Bakanas Vėl
Tvarko Pittsburgho 
Lietuvių Žinias
Buvo Nustojęs Rašyti, Nes La

vinosi Naujai Tarnybai.
šios dienos laidoje, yra at

naujinamos “Pittsburgho Lietu
vių žinios”, kurių šioje vietoje 
nebuvo per ilgoką laiką, ir ku-

vo truputį “sutingęs” dėt laiko 
stokos. Jisai buvo užimtas tam 
tikromis studijomis gauti “sla- 
tionery engineer” leidimą ir 
kartu geresnį darbą. Jam vie
kas gerai išėjo," ir leidimą ir 
naują darbą gavo, su žymiai 
aukštesniu atlyginimu, lodė 
dabar vėl imasi plunksnos.

Sveikiname drg. Bakai! 
pasisekimu jr žinome* kad ■]' 
ir vėl lictuvįis jd.nniii iofo- 
muos’apie gyvenimą durnų ir 
plieno sostinėje Pittsburgho.

Skelbimai Nat^jienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačjos Naujienos 
yra naudingos.

Kandidatuoja Antram Terminui

iš pittsburghiečių.

— leisejas Jonu r. r.gan. kan
didatuoja antram terminui rejiublikonų tikietu į Common 
Pleas teismo teisėjus.

Eaike savo pirmos tarnybos jisai savo pareigas sąži
ningai'ėjo ir gerai žino tas atsakomingas pareigas, su ku
riomis teisėjui priseina susidurti.

Prie to, teisėjas John P. Egan yra tikrai gci\:s i tu
vių draugas. Mes atsimename jo kalbas pasakytas per Lu - 
tuvos Nepriklausomybės sukaktuvių šventes per lietuvių’ 
radio programą ir svetainėse.

Todėl, visų gerų lietuvių pareiga rinkimų dieną, lap
kričio 4-tą, atiduoti savo balsus už teisėją John P. Egm.

• —S. Bakanas

i

sudegintos.

Dr. Joseph P. Junosza, Varša- 
vos Universiteto Profesorius 
Pasakoja Šiurpulingus Įspū
džius iš Hitlerio Valdomos 
Lenkijos.

REMKITE TUOS, KURIE 
. GARSINASI

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gasc bitą

Lenku Pabėgėlis Pa- ^’vyk'as, knyfiyn3i sulaikyti. 
c 0 Vokiečiams naudingos knvgos

sako ja Kaip Vokie- išvežtos į Vokietiją, o kitos liko

čiai Lenkus Per-
’ sekioja

ADRIENNE AMES 
(scenos, kino ir radio 
žvaigžde) aplanko daug 
traineravimo stovyklų 
kaipo pirmininkė "Enter- 
tainment Committee of 
the Home Legion”. Kar
tonas Chesterfields yra 
labai lauktina dovana 
vyrams stovyklose.

2000 RŪGS 
įsakyta parduoti 
Kainos nukirstos 55% dar 6 dienas 

1500—9x12, $12 iki $29 iki $89 
200—6x10, $10 iki $22 iki $69 
300—4x6, 6x9, 9x15, 10%xl5 

iki 12y2<

Šaukia Daug Pitts
burgho Lietuvių 

Į Kariuomenę
Dabar Ne Pirmojo Pasaulinio 

Karo Laikai!
PITTSBURGH, Pa.—Per par

eitą pasaulinį karą daug liktu- 
vių išėjo į kariuomenę. Jada 
dauguma musų\ tautiečių buvo 
neseniai iš Lietuvos atvykę ir 
nevi: i dar mokėjo ang.iškai su-, 
sikalbėti. Tais laikais šaukimas 
į kariuomenę buvo taip kaip ė- 
jimas į karą, nes Amerika jau 
buvo paskelbusi karą Vokieti
jai. ' -

Šiais laikais stojimas armijcn 
kol zkas dar turi kitokią reikš
mę. Jauni vyrai eina prievolę 
atlikti kada dar karo nėra ir 
šiais laikais jie neturi jokios 
bėdos su angliška kalba, nes 
daugumoje, su mažais išėmi
mais, yra čia-gimiai jaunuoliai.

Garsinkitės “N-nose”

neld

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatis vidurių užkietčjlmu— 
žarnos neveiklios—skauda Kalvą, nėra ener
gijos, , palengvinkite sau Šiuo modernišku 
bildu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagrelbės Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Milionai Žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtyk! te FEEN-A-MINT einant 
g-ulti—segantį rytą tikrai jausiu? palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik

10c

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos- M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Sekite pavyzdi Adrienne Ames ir siųskite 
vyrams stovyklose cigaretę, kuris yra Aiškiai 

LENGVESNIS ir GERESNIO SKONIO

Viskas Chesterfield cigaretuose ga

minama jūsų malonumui ir parankumui." 
nuo jų puikių, tinkamai sudėtų tabakų

■ f ’ 

iki jų lengvai-atidaromo cellophane žakie- 
to. kuris laiko Chesterfield visada Švie
žesnių ir Vesiau-DeganČiu.

t “ 7

Pirkite pakelį ir pabandykite 

juos. Jie jums patiks todėl, jog di- 
' ■' 1 ■ / - 

d/s daiktas, kuris stumia Chester
field pirniyn per visą salį yra pa
gyrimas rūkytoją kaip tamsta.

VISUR KUR JUS EISITE

PITTSBURGH, Pa. — šiomis 
dienomis atvyko į Fittsburghą 
lenkų pabėgėlis, kuriam pavyko 
ištrukti per Šveicariją ir pasiek
ti Ameriką. Jis pasakoja, kad 
vokiečiai baisiai lenkus perse
kioja, bet lenkų “požeminis” 
veikimas kas kartą vis labiau 
plečiasi, ir atkakliai kovojama 
su pavergėjais! Esą, leidžiami 
požeminiai slapti laikraščiai, 
veikia slaptos organizacijos.
Sekioja Veikėjus, Darbininkus.

Dr. Jonusza pasakoja, kad 
hitleriškas okupacijos jungas 
kas kartą darosi vis sunkesnis 
ir sunkesnis. Juo vokiečiai Il
giau šeimininkauja, juo labiau 
lenkai yra spaudžiami ir labiau 
persekiojami. Pirtnose okupaci
jos dienose vietiniai gyventojai 
turėdavo daugiau laisvės ir ne
buvo taip persekiojami, bet da
bartinių laiku visur pilna Ges
tapo šnipų, daigiausiai lenkiš 
kai kalbančių, kurie lenkų veik
lesnius darbuotojus kiekvienam 
žingsnyj sekioja. Ypatingai 
stropiai šnipų yra sekiojami 
dirbtuvių darbininkai. Dažnai 
žymesni lenkų darbuotojai 
dingsta iš jšo nakties ir apie jų 
likimą, nieko nežino nė arti
miausi jų giminės. ’

■ ’ •• >

Uždarė Universitetą.
Pirm pabėgant iš Lenkijos 

per Vokietiją j Šveicariją, pa
čiam Dr. Junoszai prisėjo dirb
ti gelžkelio karų taisymo dirb
tuvėje. Gaudavo tris kartus per 
dieną po bliudą “zupės” ir kiek 
daugiau juodos duonos.

Varšavos Universitetas esą, 
Uždarytas. Universiteto patalpos 
esančios paverstos į belaisvių

ANGLYS §KASYKLŲS 
UŽGANRD1NIMA8 GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—Imkite laiko kiek tik 
Keiktai

West VirRlnia J.nmn—SKcveied Tonui $7.05 
Poeahontas Mine Run .............  Tonui $8 25
W. Kentncky W Rtoker Nnt Tonui $6.25 
South Illinois Stoker Midrets

%”x%” ___ ___________ Tonui $6.25
Buperba III. arba In<I. Lump, E«

arha Nnt — _____ ____  Tonui 56.25
III. Screenings 114“' —- >....... - Tonui "$4 O5
Visos Kainos 6-tonq Kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ 8AMPRLIAT GALIMA MATYTI 

MUS V OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACK80N BLVD. WEBster 4422

checkercleaner:
WA RE H O U S I
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Pirmadienis, spalių 27,' 1941

Nr. 04. Wąshingtpn, D. C. 1941 m.

by 
Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

’75
. 3c 

18c 
75c

NAUJIENOS, Chicago, III.

NACM1EN.OS 
The Lithuania.n Daily* New»

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., ;

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subsyription Kates:
$6.00 per. year in Canada
$6.00 jfer year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3č per copy.
, Entered as Second Class Matter 

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

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
SPAUDOS ŽINIOS

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnas
Chicagoje—paštu:

Metams_______________
Pusei metų____________
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams_____—
Vienam mėnesiui_______

Čhicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija -----
Savaitei........................ ......
Mėnesiui______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago], 
Metams . ...... -— $6.00

Pusei metų __________ . 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ........___ 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsieniuoae:
Metams-------------------------- $8.00
Pusei metų-----------------------4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

. VOKIEČIAI STEIGIA 
BENDROVES LIE

TUVOJE

Skaitlinės
Neseniai kilo gihčas tarp buvusio J. V. prezidento 

Hooverio ir Stanfordb Universiteto (Californijoje) pro
fesorių grupės. Šie padarė pareiškimą spaudoje, kad 
Jungtinės Valstybės daugiaus nebegali tenkintis pasy
vaus apsigynimo pozicija, bet privalo imtis “labiau di
namiškos” veikimo politikos prieš totalitarinius agreso
rius. Pareiškimą paruošė prof. Lewis M. Terman su ke
liais kitais profesoriais ir po juo pasirašė 176 Stanfordo 
Universiteto' fakulteto narių. z ,

Ex-prezidentas Herbert Hoover, kuris, turi tarp to 
universiteto profesorių daug draugų, tuojaus išėjo prieš 
tą pareiškimą. Jisai pasakė, kad apklausinėjimas, kurį 
jisai pats padarė tarp 800 universiteto profesorių, rodo, 
jogei 60 nuošimčių profesorių pareiškimui nepritaria. 
Tuomet Dr. Terman pasiūlė patikrinti, kieno pusėje yra 
tiesa. Profesoriams buvo išsiuntinėtas laiškas su trimis 
klausimais, kurių vienas buvo toks: ar jie stoja už tai, 
kad Amerika imtųsi stipresnių priemonių, jei-bus rei
kalas, Hitleriui sumušti? *

Atsakymai gauti iš 341 asmens. Jiems patikrinti 
buvo paskirta komisija iš dviejų intervencijos šalininkų 
ir dviejų izoliacijos šalininkų, ir pasirodė, kad 75.37 

,nuošimčiai remia “griežtesnę- politiką”, o tiktai 12.61 
yra tam priešingi. Vadinasi, Dr. Termano pareikštam 
nusistatymui pritarė 6 prieš 1.

Skaitlinės, sako,’“nemeluoja”. Tai kokiu budu p. 
Hooveris surado “60 nuošimčių” ’ izoliacionistų tarp 
Stanfordo Universiteto profesorių? Galimas daiktas, 
jogei klausimai jo anketoje buvo suformuluoti taip, kad 
viena šalis, atsakyd4niU į juos, negalėjo tiksliai išreikšti 
savo nuomonės, feoosevelto politikos priešai, pavyzdžiui, 
kartais stato tokį klausimą žmonėms: “Ar jus stojate 
Už Karą, ar Prieš Karą?” Beveik visi žmonės -nenori 
karo, todėl į šitokį klausimą milžiniška dauguma už
klaustųjų atsako: “Prieš”. O izoliacionistai daro iš to 
išvadą, kad žmonės neremia prez. Roosevelto politikos.

Skaitlinės pačios savaime nieko nepasako. Norint 
žinoti jų reikšmę, reikia patirti, kaip jos yra gautos.

“Seniausias lietuvis”
Pranešama, kad bolševikai išvežė i Rusiją “seniau- 

siąjį pasaulyje lietuvį” — Vtadą Survilą, iš Šiaulių ap
skrities, kuris esąs 115 metų amžiads.

Anądien “Naujienų” redaktorius gavo žinią iš Kau
no, kad tarp išvežtų į Rusijos gilumą žmonių yra jo se
sers sunaus žmona su vienų metų vaikučiu.

A Vadinasi, bolševikai gabeno iš* Lietuvos mažus ku- 
ius ir šimtamečius senius. Gabeno ką sugriebė, kas 

nesuspėjo pasislėpti!
Kuomet, priešui prisiartinant, yra išvežamas tur

tas ir išvaromi gyvuliai, tai šitokią politiką dar galinga 
suprasti, nors ji yra be galo nuožmi gyventojų atžvil
gių. Bet kuo pateisinti tuos bejėgių žmonių gabenimus 
iš jų namų į svetimą kraštą?

“Naujienose” buvo pastebė
ta, kad kiekvienoje šalyje, ku
rią naciai okupuoja, jie skubi
nasi pagrobti į sayo rąnkas tos 
šalies turtus. Tai jie daro, ma
tyt, ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, iš 
Dr. Pr. Ancevičiaus telegramos 
dabar pabiriame: •

“Kauener Zeitung (tai vo
kiečių leidžiamas laikraštis 
Kaune. — “N.” Red.) prane
ša, kad įsteigtoji Ostland 
Fasęr G. M. B. H. tvarkys 
tekstilę pramonę ir jos žalia
vas bei popieriaus gamybą. 
Bendrove jau perėmė buvu
sią Lino bendrovę.”

i Lino bendrovei, girdi, bolše
vikai padarė apie septynis mi- 
lionus rublių nuostolių ir de
portavo daugelį jos darbtyinkų 
į Sibirą, — kas’gali būt tiesą. 
Bolševikiški okupantai šeimi
ninkavo Lietuvoje, kaip bulius 
indų krautuvėje. Bet ir nacių 
ekonominė “tvarl<h” neis* į svei
katą kraštui.
^Jie įsteigė “Ostland Faser G. 
M. B. H.”, t. y. Ostlando Siūlų 
(arba Verpalų) Akcinę Bendro
vę. Raidės G. M. B. H. reiškia 
“Gesellschaft mit < beschraenk- 
ter Haft” — Bendrovė su ap- 
rėšta (limited) atsakomybe.’ 
Taip vokiečiai vadina akcines 
bendroves arba korporacijas. •

Taigi vokiečiai sudarė Lietu
voje bendrovę audimo pramo
kei “tvarkyti”. Bendrovės kon
trolę, suprantama, jie pasiėmė 
į savo rankas, ši vokiečių kor
poracija “perėmė” bendrovę 
Linas, kuri buvo Lietuvoje 
įkurta, kooperacijos pagrindais, 
prieš kokį dvejetą) mėtų. BpĮ- 
šęvikai tą bendrovę buvo “na
cionalizavę”, kitaip sakant, pa
ėmę valdžios nuosavybėn ir 
pavedę jos tvarkymą “raudo
nam” direktoriui. Dabar na
ciai tą buvusią Lietuvos vals
tiečių kooperaciją “denaciona- 
lizavo”, t. y. atėmė iš valdžios 
ir pavedė privatiniems savinin
kams. Bet savininkai jau yra 
vokiečiai!

šitaip naujieji Lietuvos oku
pantai laipsniškai pagrobia į 
savo rankas krašto ūkį; bet jie 
giriasi, kad jie “atstato” eko
nominį Lietuvos gyvenimą, ir 
reikalauja “glaudaus bendra
darbiavimo” iš Lietuvos- žmo
nių.

-L

iš aukų, kurioj buvo siunčia
mos jo vardu Lietuvos pa
vargėliams. Plriladelphij os 
Lietuvių Muzikos Svetainės 
Bendrovė irgi -yra siuntusi 
jo vardu Lelis šimtuš dole
rių, bet jis neprisiuntė jai 
jokios $ atskaitos, nepranešė 
kur jis tuos,pinigus padėjo, 
nei dėkui, nei iŠgraužk ne
pasakė.

“Todėl ši draugija nutarė 
nieko bendro su tuo uzurpa
torium neturėti.”

PRANEŠA APIE MIR
TIES BAUSMES 

MASKVOJE

laikinosios sovietų sosti-
Kųibyševo (Samaros),

Yorko laikraščio “Times”

1. Rusai monarchistai ar komunistai be Sibiro neapseina.

Iš 
nes, 
New 
korespondentas, C. L. Sulzber- 
ger, praneša:

“Nuo to laiko, kai buvo 
paskelbtas karo stovis, karo 
teisinai pasmerkė penkis val
dininkus, kurie bėgo pasi- 
glemžę dirbtuvių turtą, — 
tris mirčiai.”
Reikšminga yra tai, kad- šitą 

žinią praleido sovietų cenzūra. 
Matyt, tokių dezertyrų, norin
čių pabėgti iš Maskvos su vals
tybės turtu, yra daug. Valdžia 
stengiasi šitą demoralizaciją 
tarpe komunistų valdininkų su
stabdyti, .^bausdama juos mir
tim ir skelbdama mirties dek
retus spaudoje.

Nieko panašaus nebuvo gir
dėti Anglijoje arba kurioje ki
toje kariaujančioje šalyje.

Bef jeigu bėga ir vagia vals
tybės turtą patys komunistų 
valdinihkai, tai sunku tikėtis, 
kad butų ištikimi Stalinui pa- 
prasti žinouės, kuriuos jisai ne- 
gailestįngąį,, spau'de : ir išnaudo
jo. Prieš gelėtą savaičių Mask
va', beje, paskelbė, kad vokie
čių e Pavolgės “respublikoje” 
yra daugiau kaip 300,000 “sa- 
botažnikų ir nacių šnipų”, ir 
sovietų valdžia nutarė juos vi
sus deportuoti į Sibirą ir Tur
kestaną. Ar galimas daiktas, 
kad juos “išvedė iš kelio” hit
leriška propaganda, kuri jų 
nieku budu negalėjo pasiekti?

NE SIELOS, BET VISUO
MENĖS IŠGANYMAS

Militarinė diktatūra Vokietijoje?

PHIUADELPHIJOS LIE- 
TUVIAI NENORI 

SMETONOS

Tautininkai, bandė prikalbta-

zikos Svetaines Bendrovę su
ruošti Įjanfcįęt^ p. A. Smetonai, 
bet ji griežtai atsisakė jį vai
šinti.

“Keleivio” korespon- 
praneša, Muzikos Sve- 
Bendroyė spalio 15 d. 
susirinkimą ir nutarė 

pasiūlymą. apie bahkieto ręįi- 
gimą atmesti, pasiremiant ty
kiais motyvais:/.

“L Smetyną peteįsętaį bu
vo uzurpavęs Lietuvos val
džią. »

“2. Jo valdymas pasižymė
jo negarbingu (tymbkratįjbs 
niekinimu ty |os pąi^įųįtyų.

“3. Jis bėgėdjįskai • sulaužė 
Lietuvos konstituciją ir dik- 

* tatoriškai neigę Liefųvos pi
liečių teises. .
“4. Pražudęs Lietuvos ne

priklausomybę, jis negarbin
gai pabėgo iš tėvynės. \ 

“5. Jis taipgi neatąiskaitfj

dentas 
tainės

Angliškąi kalbančių šalių 
spaudoje iššaukė gyvas disku
sijas knyga “The Chųrch, Im- 
potent o r Triųmphant?” (Baž
nyčia — bejėgė ąr triumfuo
janti), kurią parašė anglas, 
Sidpey Dark, per ilgus metus 
redagavęs. žymiausią britų im
perijoje religinį laikraštį, 
”CJiurch Times’*. *

Knygoj autorius daro sunkių 
kaltinimų tiek prote,stonų, tiek 
Uątąhkų bažnyčioms. Jisai, p'av. 
nurodo, kąd angliĮcopų bažny
čia valdo daugelį bjauriausių 
laužų Anglijos didmiesčiuose, 
kur gyvena biednuomenė, bet 
tuo pačiu laiku tos bažnyčios 
atstoyai sako pamokslus apie 
“artimo meilę” ir liepia tikin- 
tįęmsięjns nęgeisti pasaulio gė
rybių. Mr. Dark- sako, kad pa
našiai elgiasi krikščioniškų ti
kybų dvasiškąja ir kitose šaly
se. «Ji uįekur nėra vedusi ener
gingos kovos prieš socialinį ne- 
teisiiĮgųiną, bet atbulai, visur 
ragino ttytačį uosiui 1 kantriai 
prįimtj skriaudą. /

Jisai pataria protestonį ir 
katalikų bažnyčioms siųsti pa- 
ppksltytykus, kurie stengsis ne 
tik išganyti atskirų žmonių sie
las, bet rūpinsis “visuomenės 
išgąnyjpty”.

Autorius pastebi, kad krik-

Sąryšyje su prievarta depor
tuotais’ į Sovietų Rusiją -lietu- asmenų — 119, abejotinų atei
viais, nelegalioj Sovietų okupa- tikimų 
cijos laikotarpyje nuo 1940 m. i 
birželio mėn. 1 d. iki 1941 m. ’ 
tyržėlio mėm antros pusės, se
kanti informacija paeinanti iš ; 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
šaltinių, pasiekė ir šią Pasiunti
nybę:

Pirmąs deportuotų lietuvių 
sąrašas pavadintas: “Dalinis są
rašas dėportuotų 1 ir nužudytų 
lietuvių”. Kad tas sąrašas yra 
autentiškas dokumentas matosi 
iš Sibirijos gaunamų telegramų. 
Iš karto metasi į akis, kad trem
tiniu šeimynos išardytos, vai
kai atskirti nuo tėvų, lyg butų 
kidnapinti. Veltui tad lietuviški 
bolševikai bando ištrėmimus pa- 
teisiųti karo sumetimais, istori
ja' nepateisins laukinio okupan
tų žiaurumo. Bolševikai ir na
ciai vien dėl tų jų žiaurumų 
negali pretenduoti prie jokios 
vadovaujamos rolės žmonijos 
gyvenime. Kalbamas sąrašas 
buvo sudarytas iš į Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių Kaune su
plaukusių žinių, gal būt iki rug
sėjo 1 d., priežiūroje Dr. Gar
maus, ehergingo Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininko, 
kuris tą svarbią vielą perėmė 
Sovietų okupacijos metu. Dr. 
Garmus turėjo geros progos 
matyti GPU veiklą Lietuvoje. 
Kad patirti padėlį perpildytuo
se kalėjimuose, koncentracijos 
stovyklose, gelžkelio stotyse,— 
nelaimingi tremtiniai buvo grū
dami į galvijinius vagonus* — 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
suorganizavo keletą informaci
nių kelionių. Kryžiaus apskait- 
liuojama, kad skaičius prievar
ta deportuotų lietuvių siekia 
bent 60,000. Sovietų okupacinio 
režimo melu buvo nelengva už
duotis surinkti informacijų a- 
pie suimtuosius asmenis; nelen
gvas dalykas tai padaryti ir da
bartiniu vokiečių okupacijos 
metu, kai žmonių judėjimas 
kariškais patvarkymais griež
tai suvaržytas. Pirmas, lokiu 
budu sudarytas 604 numerių 
sąrašas, apima apie 750 asme
nis. Amerikos lietuvius yra pay 
siekusios žinios apie ištrėmimą 
asmenų, kurie neįtraukti'į kal
bamą Sąramą Nr. 1. Arčiau su 
minimu sąrašu susipažinus, yra 
galimi sėkantys pastebėjimai:

a) Sąrašas nurodo vietoves iš 
kurių asmenys paimti deporta
vimui arab nužudymui. Didžiu
ma jų paimta iš Vilniaus- bei 
Kauno kalėjimų.
i b) Rasta nepilnas sąrašas ka
linių nelaimingo Lukiškių ka
lėjimo, kuris apima šio Nr. 1 
sąrašo numerius 110 iki nr. 401. 
Tačiau, Dr. Mykolo Devenio 
pavardė, kuris ten buvę kalina
mas, šiame sąraše nepasirodė. 
Betgi žiniomis iš patikimų pri- 
vatiškų šaltinių, Dr. Devenis 
vis tik buvo deportuotas į Eu
ropos šiaurę.

c) Sąrašas apima nužudytų

- 30 ir deportuotų — 
601. Moterys ir vaikai sudaro 
27 % deportuotų asmenų.

d) Pagal užsiėmimą, sąraše 
suminėti 750 asmenys, šitaip 
skirstomi:
Darbininkai 283 arba apie 38% 
Tarnautojai 117 arba apie 15% 
Kariškiai 79 arba apie 11% 
Intelektualai (pro
fesionalai) 144 arba apie 19% 
Kiti 127 arba apie 17%

e) Iš intelektualų: kunigai, 
agronomai ir gydytojai dau
giausia nukentėjo:

Iš 24 kunigų sąraše paminė
tų, — 21 nužudytas, iš 39 ag
ronomų — 5 nužudyti, ir iš 10. 
gydytojų — 3 nužudyti.

Iš kitų 1 šaltinių žinome, kad 
skaitlius deportuotų inteligentų, 
ypač liaudies mokytojų, yra 
daug didesnis, negu kad sąra
šas Nr. 1 pasako. ,

2. Sekant Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus daviniais bei paaiš
kinimais pasirodė, kad tiktai 
1941 m. birželio mėn. bėgyje 
871 prekiniai vagonai, prigrūs
ti iki troškulio nekaltų vaikų, 
moterų, 
ištremti 
kitur.

Iš to 
žiaus šaltinio patirta apie bu
vusius Lietuvos Respublikos pa
reigūnus: p. Antanas Merkys, 
Ministras Pirmininkas, p. Juo
zas Urbšys, Užsienių Reikalų 
Ministras, Pulk. Skučas, Vidaus 
Reikalų Ministras, p. Povilaitis, 
Saugumo Departamento Dirck-

tat'yra abejonėms pagrindo. 
Lietuviški bolševikai vietoje 
šaipytis iš tremtinių nelaimės, 
turėtų jiems pagelbėti.

Vieninteliai kas, gal būt, ga
lės tremtiniams padėti, yra A- 
merikos Raud. Kryžius. Bet ar 
Sovietai sutiks, dar nėra žinios. 
Tuo (arpu “American Express” 
priima ir pasiunčia pinigus. Tat 
pinigų ir vertėtų pasiųsti nors 
truputį bent tiems tremtiniams, 
kurių adresai žinomi. Dėl bai
siai aukštų sovietiškų muitų, su 
siuntimu maisto, vaistų ir dra
bužių rpikėtų tuo tarpu palauk
ti, bet pasiruošti.

senelių irz vyrų, buvo 
iš Lietuvos į Sibirą ir

pačio Liet. Raud Kry-

Rockford, III
Smarkavo, o dabar drovisi.

— Piknikai. — Lietingas 
oras.
Pas mus ši vasara praėjo la

bai ramiai, — jokio politinio 
aktyvumo nepasireiškė nū pas 
vieną srovę. Seniau vadinamie
ji raudonieji (komunistinio nu
sistatymo žmones) šį tą veik
davo, bet dabar ir apie juos nie
ko nebesigirdi.

Pirmą savaitę, kai tarp Ru
sijos ir Vokietijos prasidėjo ka
ras, sutikau vieną komunistą, 
kuris Stalinui yra atsidavęs su 
kunu ir dusia. Pirmiausia pra
dėjome kalbėti apie karą. Ko
munistas be niekur nieko pa
reiškė, jog per šešias dienas 
Hitleris bus sumuštas.

Nustebau ir paklausiau, ko
kiu budu tai galės atsitikti.

Girdi, ar Tamsta nežinai, kad 
95*% žmonių Vokietijoje prita
ria komunistams,—atšovė man 
pažįstamas.

Pastebėjau, kad Rusija dabar 
turi ragauti tuos pačius vhistus, 
kuriuos ji kitiems taikė. Pavyz-

Čekoslovakijos prezidentas, Dr. Eduardas Beneš, 
sako, kad Vokietijoje nacių diktatūrą netolimoje atei
tyje pakeis armijos generolų diktatūra.

Dr. Benešo gautomis žiniomis, stambiausieji nacių 
šulai — maršalas Gperingas, propagandos x ministčris 
Goebbelsas ir darbo frontč vadąs Robert Ley — jau ne
beturi įtakos į Hitlerį. Bet “reichswehi;o” generolų įta
ka nuolatos auga. .

Panašių žinių buvo pasirodę ir Amerikos laikraš
čiuose. Apie jas rašė ir “Naujienos”, paminėdamos tarp 
kitų^ dalykų plačiai pasklidusi Vokietijoje gandą, kad 
Hitleris jau pakeitė savo “testamentą”, kuriame marša
las Goeringas buvo paskirtas “fiurerio” įpėdiniu. Vieto
je Goerin^o, Hitleris dabar pasirinko savo galios pavel
dėtojais tris armijos generolus.

$ituos gandus patikrinti, žinoma, niekas tuo tąrpu 
negali. Tačiau butų visai nenuostabu, jeigu Vokietijos 
armijos vadai pastumtų į šalį nacių šulus ir patys pa
imtų visą galią į savo rankas. Per pereitąjį Pąsaųlio 
Karą tikraisiais Vokietijos valdovais buvo pavirtę gen. 
Ludendąrffas ir gen. Hindenburgas. Karo metu pasida- populiarumas. Vokiečiai dar, matyt, juo tiki.
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ro galingąs tas, kuris kontroliuoja armiją.
». Bet įdęjriu, kad ir tose žiniose apie armijosxgenero- 
>lų įtakos stiprėjimą7 nesąkoma, jogei smunka Hitlerio 
’___ ii__ ___

ščionybė yra “revoliucinė reli
gija”, o jei ne, tai ji neturi 
reikšmės. Gręsia pavojus, kad 
krikščionybę gali sunaikinti to
talitarinės diktatūros taip pat, 
kaip ir demokratiją. Fašistiško
je Italijoje, sako jisai, kątalikų 
bažnyčia dar yra toleruojama, 
bet ji tenai yra visai bejėgė, 
ka^s buvo įrodyta labai aiškiai, 
kuomet Mussolini stojo į karą, 
nors popiežius'karui priešinosi.

Krikščioniškų bažnyčių dva
siškąja, deja, yra paskendusi 
“svieto maYnastyse”. Prisiriši
mas prie turtų ir išlepintu gy
venimo sujungė ją su lobinin- 
kais ir vargdienių išnaudoto
jais. ’

Pasaulis šiandien pergyvena 
krizę, ir bažnyčioms teks , pa
sirinkti geresnį kelią, jeigu jos 
norėš išlikti.

demaras, prieš keletą metų Mi
nistras Pirmininkas ir Užsienių 
Reikalų Ministras. Jie yra tarp 
nelaimingų kalinių Solovkų sa
lose, Raitojoj Juroj, ši informa
cija atskleista pulk. S. Leono, 
buvusio Vidaus Reikalų Minis
tro, kuris pats buvęs Solovkų 
koncentracijos Jiogcrio kalinys, 
bet buvęs atgabentas į Kauną 
teismui prieš pat Sovietų-Vo- 
kiečių karą. Pulk. Leonas be
veik stebuklingai išvengė sušau
dymo ir dabar yra Lietuvoje.

Nėra ligi šiol žinoma kur ran
dasi sekantys buvę aukšti pa
reigūnai: p. Aleksandras Stul- 
ginskas su šeima, antras Lietu
vos Respublikos prezidentas, — 
p. Konstantinas Šakenis, pas
kutinis Lietuvos Seimo pirmi
ninkas su šeima, — p. Kazys 
Bizauskas, Ministro Pirmininko 
Merkio pavaduotojas. Dar ne
žinoma, kur nugabenti gcn. SI. 
Raštikio vaikai.

Kyla svarbus klausimas: ar 
gali bent kas pasaulyje išgelbė
ti gyvastis visų deportuotų lie
tuvių, ypač tų, kurie yra mir
tinam pavojuje Solovetzki Sa
loje? 1 •

Sovietų Rusiją, dabar besi- 
kaujauti dėl savos gyvybės, ne
žiūrint to, yra atsakominga už 
Lietuvos žmonių vargą ir ne
gali atsikratyti pareigos paliuo- 
suoti, apsaugoti ir atlyginti vi
siems nuken tėjusiems tremti
niams; ir ji taipgi privalo at
statyti Lietuvos teritoriją. Gry
nai humanitariniu požiūriu, So
vietų Rusija kaipo gavėja pa- 
gelbos iš pasaulio didžiųjų de
mokratijų, turėtų jausti parei
gą apsaugoti gyvybes ir sveika
tą visų deportuotų ir atitaisyti 
skriaudas padarytas Baltijos 
mažosioms demokratijoms. To 
juk reikalauja Atlantiko Dekla
racijos dvasia.

3. Kaip gi su tremtinių šelpi
mu? Iš šaltos Sibirijos platybių 
čion ateina telegramų su pra
šymais maisto, pinigų. Laiškai 
neatėjo dar, tik telegramos, ant 
kurių nėra rankos parašo, — 
tat ir sunku žinoti, kas tas tele
gramas rašo? — telegramos at
eina anglų, prancūzų net vokie
čių kalbomis, bet ne lietuvių —

Stalino saules garbintojas ū- 
mė man įrodinėti, kad ne Rusi
ja Suomiją puolė, bet kad pir
moji puolimą padare Suomija. 
Esą, Rusija tik gynėsi.

Žinoma, su tokiu tipu nebe-

čyti. Pamojau ranka ir nuėjau 
savo keliais, nors jjs vis dar 
bandė mane sulaikyti ir išaiš-

baltas.
Jau keturi mėnesiai nuo to 

laiko praėjo. Hitlerio armijos 
jau prie Maskvos vartų. Kart
kartėmis sutinku ir kalbamą 
komunistą. Kai tik pamato ma
ne, tuoj bando kur pasprukti, 
kad nereikėtų aiškinti, kodėl 
Stalinas vis dar nesutriuškino 
Hitlerio.

SLA 77 kuopa šią vasarą tu
rėjo du piknikus. Abu kartu 
pasitaikė šaltas ir lietingas oras. 
Nors deficito ir neturėjome, bet 
ir pelno nedaug teliko. Rodosi, 
liko po penkinę nuo kiekvieno 
pikniko.

Rengimo komisija dėl to ne
nusiminė. Ji tikisi, jog dabar 
tiktai bus galima atsigriebti. 
Juo .labiau, kad parengimas sve
tainėje įvyks. O ten ir nuo ne
palankaus oro bus galima atsi-

Kalbamas parengimas Įvyks 
lapkričio 2 d. Tai bus vakarie
nė su i šokiais. Vakarienei -bus 
duodama vištiena. Įžanga 75 
centai. Tikietai reikia iš anksto 
įsigyti iki spalių 29 d. Parengi
mo vieta — Gctz Hali, 510 Is- 
land Avė.

Paskutinėmis dienomis pas 
mus nemažai buvo lietaus, to
dėl ir grybai labai gerai auga. 
Kai kurie lietuviai jau grybais 
apsirūpino, *.— prisirinko jų pu
sėtinai daug.

Vienu atžvilgiu lietus buvo 
geras dalykas, o kitu -- ne.

baigti praplatinimą kelio nuo 
Gainp G ra nl iki Rockfordo. Tas 
darbas jau turėjo būti baigtas, 
bet dė| lietaus nebuvo galima 
padaryti. O kadangi tarp tų 
dviejų punktų judėjimas yra 
nepaprastai didelis, tai susida
ro daug nemalonumų.

-—Lietuvis
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VIII.
Vykstame žuvauti. — Maža žuvytė padarė daug sujudi

mo. — Bandome “suvažinėti” laukinę antį. — Aplei
džiame vasarnamį ir važiuojame į St. Paul. — Dvi 
girtos motėrys restorane.

Camp Grant “Širdukė

Olsen

GRANO OPENING
ylai

’ARDAVIMASBUDRIKOStoresnį ir lengvesni

OK OF PRTTERHS

Vardas

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kuriu galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius I

‘stalo 
žemė, 
kalba 
Viena

Halloween Parės 
’ • •/ v •* • * ' r ■

Parkuose

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, 
Chicągo, I1L

ONLY THE GENUINE 
MAGIU ŲRAIN RCA 
VICTROIA BRINGS 
YOU THESE GREAT 

FEATURES

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS-"

*— THEN UNDEUSIDE 
V/ITHOUT TURNING RECORO OVER

about
'/c Nomoredbjectionable 

surface noises
★ RealUfętoyourniusic
■įĮr Records lašt 

indefmitely
★ Records play, stop, 

chan&~autoinancaUy

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

Nathan KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO— WHOLESALE

4707 So. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

Apart Apsaugos, Turime Qr Q£ m n f* 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJjJ|UUUiUU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

FURNITTRE HOUSE
3241 SO. HALSTED STREET 
3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088 •

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.

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

— Vyrams, Moterims, Klergaitėms, 
Berniukams. \

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims. 7
BRIDGEŲORT KNITTING MILLS 

Pranas Selemanavičia, Sav.
504 VVest 33rd Street - Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

V1CTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

NAUJIENŲ-ACME Photo 
mėlynakė iš Lexing

Pasirinkimas įvairių klasiškų 
VICTOR REKORDŲ

An amazing netv way to play records! 
You enjoy contiruious 2-hourconcerts 

uįthout stirring from your chair!
t HAYS TOPSIPE FIRST-^

Atdara 
Ketvlrt.

53 ■ ,r a* vaka-30 rals

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago 
Telefonas LAFAVETTE 2022 • Ręz, Tel. VICTORY 2499

Dr. F. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

• Atstovas 
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. .vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

Neleiskit Vądka^ns žaisti 
Gatvėse.

Kad vaikai perdaug nežaistų 
gatvėse ir biznieriams nekirstų 
šposų per Halloween naktį, 
Chicagos purkai rengia jiems 
įvairias “pares” su prpgramais, 
dovanomis už kostiumus, žais
mėmis, ete. Visuose parengimė- 
liuose įžanga yra nemokama.

Iškilmės rengiamos beveik 
kiekviename parke Chięagoje.

Nepirkit •
Daimanių 
vien 1
JSITIKĖJIMU

Voksiąs IRtobuJIno mikronuopu tik
rumą, teikianti galimybė bet kuriant 
žmogui AKTUALIAI MATYTI dalmanto 
kokybę.

Čia pas O & E mes Įrengėme MAG- 
NISCOPE, kad Jus patys gautumėt ma
tyti pasirinktą datmantą, kaip kad JI 
mato musų ekspertai.

Atsilankykit ir apžlurėklt musų šaunią 
rykiubtę dailių akmenų, Mėtų t nau
jausių styllų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite 
Cliarge 
Acc’t

DOMIMEAS KURAITIS — Savioiakas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajewski “Shorty”*

BRIDGEPORT ROOFING and 
SHEET METAL CO,.

3216 S- Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Ebann

Tai buvo tikrai biaurus vaiz
das. x *

Grįžę iš restorano, pradėjo
me savo lagaminais rūpintis, 
nes kitų dienų norėjome anksti 
pradėti savo laikinai nutrauktų 
kelionę.

(Bus daugiau)

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- CĮTOTf 1 -OT
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ VlYJCilVj 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLKGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. Westem Avė. 
•ĮVEDU šilimą .boilerius

vauti. Tur būt, mes 
j ome geriausį laikų, 
buvo dar išalkusio^, 
chik’as masino jas 
kabliukais ir visokiais 
čiais metaliniais vabalais, bet iš i 
to nieko neišėjo. Į mano sunė- J 
no meškerę kelios praplaukian
čios žuvys įkibo, tačiau neuž
kliuvo. r

“Kai nereikia, tai nors ran
komis žuvis gaudyk; o kai rei
kia — tai nė vienos”, rūgo- ' 
jo p. Bechikas. Kaip tik tuo lai
ku sujudėjo mano meškere. Su
judėjo pusėtinai smarkiai. Sa
kau, tur būt, banginis užkliuvo.

Visi sujudome. Patarimų 
klausydamas, labai atsargiai 
traukiau meškerę. Štai žilvis 
jau pačiame vandens paviršiu
je, dar vienas truktelėjimas — 
ir jinai laivelyje.

Pasijutau lyg musę kandęs. 
Patys niekai iš tos žuvies, — 
ji tiek maža, kad valstijos žu
vavimo nuostatai nusako jų 
mesti algai į vandenį. Prisilai
kydamas įstatymų, aš pasiun
čiau žuvį atgal į vandenį, o p? 
Bechik’as pasakė jai pamokslų: 
girdi, kilų kartų buk gudresne 
ir negriebk, kas pasipainioja.

Po pietų aš nuo meškerioji
mo atsisakiau. Nusitariau ge
riau autopiobilį atkasti. Turė
jau gerokai padirbėti apie pus
antros valandos, kol išlaisvinau 
įklimpusį “Cadillacų”. žuvauto- 
jai turėjo ne geresnį pasiseki
mų, kaip ir iki pietų. P-ia Rim
kus pagavo dvi nedideles žuvis, 
bet jas abi reikėjo mesti į eže
rų, nes dėl savo mažo ūgio jos 
buvo “išbrokytos”.

Pagaliau pas visus praėjo no
ras žuvauti. Nusprendėme, kad 
jei jau nesiseka, tai neapsimo
ka nė vargintis.

Lehomadeu ežeras gana di
dokas, — apie penkių mylių il
gumo. Susėdome mes į motori
nį laivukų ir pasileidome van
dens paviršium šliaužti,

Šimėnas ir aš sėdėjome už
pakalyje. Ir likome pusėtinai 
“išmaudyti”. Kai laivukas stai
ga pasisukdavo, tai Vandens 
srovė taip ir šaudavo į mus. O 
tų užsisukimų ir zigzagų turė
jome pakankamai. Dalykas to- 
kis, kad ežere plaukiojo gelius 
laukinės antys. P-ąs Bechik’as 
sumanė jas pagąsdinti. Palci- 

I džia visu smarkumu laivukų 
tiesiai į antį. Antis iš visų je- 

l'gų plasnoja ir greitai plaukia.

Baisiai nuobodus dalykas atro
do, kai reikia sėdėti valandų va
landas ir laukti, kol išalkusi žu
vytė pasimasins griebti kabliu
kų, ant kurio yra užnerta dar 
mažesne žuvelė.

ro atlikti. Ir pats busi paten
kintas ir blaivininkų neįžeisi, 
jei tokie tavo kompanijoje yra.

Mums. vyrams tas žemutinis 
aukštas labai “susigadijo”. -Grį
žome atgal labai nekalti, tary
tum visai niėko neatsitiko. Kas 
nujautė, kur buvome, tie dėjosi 
nieko nezinų. Tokiu budu musų 
paslapties nepatyrė, kam patir
ti nereikėjo.

Vakarienė butų visai ramiai 
prąėjusi, jei ne dvi moterys, 
kurios sėdėjo prie antro 
nuo musų. Girtos, kaip 
Vos liežuvius apsuka. O 
garsiai, nesivaržydamos.
iš jų aukšta, Jiesi, pasišiaušusi, 
—tiesiog aįrodp, kaip septynios 
petnyčios. Ji vis ragina, savo 
partnerkų, kad dar vienų gertų.

“Na, išgerkime dar vienų, kų 
čia .,.. Aš užfundysiu”...

Partnerka, kuri šiek tiek at
rodo Tvarkingesnė, kratosi. Siū
lo eiti į barų.

šiaip taip jos baigę vakarie
nę. Svirduliuodainos ir už ran
kų susikabinusios, jos apleido 
restoranų, ai j.

Pats restora- 
antrame ir trečiame 

o pirmame aukšte į- 
puošnus baras. Matyti, 
gurno. Jei kariais prie 

stikliukas iš-

šį kartų niekam nesisekė žų 
p ra miego 
kol žuvy: 
P-as Be 
visokiai: 

žiba n

Nqujos RCA
Victor Muzikos Krautuvės Atidarymas 
Prisiminimui suvenirai visiems atsilankiu

siems duodami DYKAI.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną, PORTSMOUTH 9022 
VVEST VIRGINIA Pocahontąs Mine 
Run iš geriųųsįų mainų, daug $8.35 

dulkių išimta ..........................
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

‘ . SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI. 
BLACK BANĮ) LVMP . .$10.25

, Sales taksai ekstra.

O kai pamato, jog nuo laivuko 
jai nepasiseks pasprukti, tai pa
sineria ir tik po kokių trijų ar 
keturių minučių vėl iškiša gal
vų. Bandome vėl ant jos už
plaukti. Ir\Vėl tas pat, — lau
kinė antis per daug apsukri ir 
apdairi, kad jų butų galima su 
laivuku priploti.

Kai nusibodo antys vaikyti, 
tai šiaip pradėjome ežero pa
krantes apžiūrėti. Skersai ežerų 
nuo ponų Bechikų vasarnamio 
matosi keli gražus pastatai. Pri
plaukiame arčiau prie jų^ P-as 
Bechik’as aiškina, kad tai va
sarinė rczidehcij’a, kuri priklau
so kažkokiam milijonieriui iš 
Texas valstijos. Kiekvienų vasa
rų, maždaug aĮ)ie birželio mė
nesį, jis atvyksta su pulku tar
nų ir buriu draugų. Grįžta at
gal tik rugsėjo pradžioje.

Pasisukinėję po ežerų valan- 
v irsti m, priplaukėme 

pakabinome motorinį 
budelyje, o patys pra- 
rengtiš į kelionę. Bu-
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Į TurtasViršSŠ,000,000.00
krantų, 
laivukų 
dėjome 
tent, turėjome grįžti į St. Paul, 
nes kitų dienų buvome nusitarę 
traukli toliau į vakarus.

Grįžome į St. Paul jau tems
tant. Skubomis apsiprausėme, 
kiek pasipuošėme ir išvykome į 
Minneapolį vakarienės. 7

Vakarienės sustojome Har- 
ry\s restorane, kuris Čia yra pu
sėtinai išgarsėjęs 
nas yra 
aukšle, 
.rengtas 
dėl pat: 
Stalo neparanku

PARIEDA 
Lumber Co.

LUMBER, MELLWORK 
Stogam Medžiaga/ Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2639

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. aszczynskioGyduoles gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų, ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 12,00 NĄAshland Avė. BRUNs.7209

Plays Records on Both Sides 
Without Turning Tfeem Over!

WITH THE SENSATipNAL

- MAGIC BRAIN
L>arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.

Model V-225 has the Magic Brain • • • 
Tandem Tone Ąrm...Magic Tone Cell,<g 
Jewel-Lite Scanner...Flexible Tone Bridge... 
superb push-button Electric Tuning Radio 
featuring newTcletube and newAudio System 
for finer amplification fhan ever 
befofe . . . Overseas Dial with 
spread-band tuning on 31, 25 
and 19 meter banda, and many 
other superb features.

Sužinokite kada jos įvyks jušų'įei insurance reik. paa 
apylinkėj ir pasiųskite ten šar
vo sūnūs ir dukteris. Jie sma
giai pažais be pavojaus savo 
gyvybei. Gatvėse juos lengvai 
gali ištikti nelaimė.

išsirinko savo stovyklos “šįrduke”. Jos fologra- 
kontestan, kuriame dalyvavo suvirs 200 merginų 

pasiuntė jos sužieduotinis karys Paul Dailey, 23 m 
Čia nufotografuota “širdukė” Gaines su savo sužie
duotiniu Dailey, Camp Grant stovykloj.

FED
LOAN ASSOOATlONoFOuc^ 
jLSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlKguua ZMf

MODEL V 215

195
Maži Radio nuo $11.95 

ir aukščiau.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
mos rųšies su mo- į|| 
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
gai antuotas.

420 W. 63rd St.
TeL ENG. 5883-5840 ĮiiciB

z-.*.-/-

. ■■

Darbo dienos šventę baigėme 
ramiai.

Kai sutemo, tai niekur nė gy
vos dvasios. Net medžiuose ne
sigirdėjo jokio šlamėjimo. Tik 
įkyriai zirzė uodai, kurių čia 
buvo milijonai. Kai su jais nu-» 
sibodo kovoti, tai suėjome į vi
dų ir baigėme vakarų besikal
bėdami. Tiesų pasakius, mums 
daugiau teko klausytis, nes vi
sos kompanijos “cymas” buvo 
pats p. Bechik’as. Jis daug ma
tęs, daug važinėjęs ir daug vi
sokių nuotykių turėjos. O pasa
koti jis moka labai vaizdžiai, 
labai įdomiai. Tiesiog ausys 
linksta Išsiklausant.

Jau buvo vienuolikta valan
da, kai mes nuėjome gulti. Ry
to metų pasiryžome kaip gali
ma anksčiau atsikelti. Mat, bu
vome nusitarę meškerioti.

Atsikėlėme nelabai anksti. 
Saulė jau buvo gerokai pakilu

si. Matyti, niekas dėl žuvavimo 
nenorėjo labaį pasiaukoti, —- 
visi “atsiėmėme” savo ir išmie
gojome apie devynias ^landas.

Po pusryčių mes visai išplau
kėme į ežerų žuvauti, o mote
rys pasiliko pietų ruošti. Diena 
buvo saulėta, bet gana vėsi. Ąš 
pasisiūliau irklininku būti. Ne 
dėl to, kad labai jau mėgčiau 
irkluoti, bet 'dėl to, kad žuvau- 
tojas iš manęs visai menkas. 
Nesu linkęs žuvauti, ir tiek. 
Matyti, atkarumas žuvavimui 
dar pasiliko iš Lietuvos, kur keb
lias vasaras su vienu mokytoju 
eidavau žuvauti į Varduvos li
pę. Beveik vienoje ir toje pa
čioje vietoje kartu {mesdavome 
meškeres. Jis, kaip bematant, 
žuvį pagaudavo, o aš pražiop
sodavau valandų valandas, — 
ir kad bent “smokui” kokių pa
gaučiau. Tas nepasisekimas ma
ne visai nuo žuvavimo atbaidė.

Budriko žymi radio programa sekmadienio vakare 5:30 vai 
iš W.C.F.L. — 1000 kil. stoties.
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Aleksandras Kilandas

ARBA DURPYNAS

Jeigu musų nervų sistemų ši- 
Aukštai laukais skrido nu

karšęs galvotas kranklys.
Jam reikėjo nuplasnoti daug 

mylių į vakarus, iki pat pama
rio, — išsikapstyti ilgašnipes 
ausies, kurių jisai gadino ilga 
metą. Dabar buvo įrudenčję, ir 
maistas buvo apsirinkęs.

“Kai lekia varnas” — sako 
dede širvaitis — “tik apsižval
gyk, ir pamatysi kitų”.

Bet kad ir kažin kaip ilgai 
mes būtumėm dairęsi, — tasai, 
kurisai skriejo dabar, senas, 
protingas juodvarnis, buvo ir 
liko vienas. Niekuo nesirūpin
damas, jisai šildavo stipriais, 
juodais kaip anglis savo spar
nais suzmekusiu nuo lietaus 
oru, varėsi tiesiai į vakarus, nei 
karto nekrankterdamas.

Jis plaukė padangėmis sklan
džiai ir susirpųstęs, o žvalios jo 
akys sekė šmėkšančius apačioj 
žemėvaizdžius, ir senų paukštį 
ėmė apmaudas.

Kas metai žalios ir geltonos 
dirvų skiautės žemai ėjo vis 
gausyn ir didyn, josios plėšė 
tyrumai sklypų po sklypo, ma
žutės trobelšės raudonais stie- 
gelių stogais, žemi dumtraujeiai 
troškiais durpiniais durnais se
kė įkandin jų: žmonių nagų pa
darai ir patys žmonės visur.

Jisai minėjo savo jaunas die
nas, — tatai buvo prieš dauge
lį žiemų, — tuomet čia kaip sy
kis buvo parankiausia vietelė 
šauniam kranklužiui su drauge: 
nusiskėtusios, begalinės lygu
mos, apžėlusios viržiais, devy

nios galybes zuikučių ir paukš
čių, ^pamary perėjo narai, dedą- 
didelius gražius kiaušinius, — 
žodžiu sakant, tiek daug viso
kios rūšies skaninių, kad dau
giau nebuvo ko ir begeidauja.

O dabar čia vis namai ir na
mai, geltoni laukai ir žalios 
lygmės, mitalo tiek maža, kad 
nugrubusiam gerbiamam krak- 
laičiui teko dangintis už ištisų 
mylių dėl kažinKokios niekin
gos ausiapalaikės.

O, šitie žmonės, žmones! — 
senis varnus pažino juos.

Jis išaugo tarpu žmonių ir 
net tarp pačių laimingųjų. Jis 
nubuvo savo mažas ir jaunas 
dieneles didelėj viensėdijoj arti 
miesto.

Bet kas sykis, kai juodvarnis 
lapsėdavo ties sodyba, jis iškil
davo aukštai, aukštai, kad jojp 
nepažintų. Nes, kai jisai išvys
davo sode moteriškų, jam din
gėdavo, kad tatai jaunoji .pane
lė, apsipudravusi ir su kaspinu 
plaukuose, o tuo tarpu, iš tik
rųjų, tai butą josios dukters ži
lomis garbanomis ir našles ky
ku.

Ar jam buvo gera pas šituos 
taurius žmones? —p, nelygu 
tai, kų laikysime geru. Lesalo 
per viršų byrėjo ir daug tokio, 
ko vertėjo pasimokyti; bet vis 
dėlto tai buvo nelaisvė; pirmai
siais metais pakirptu kairiuoju 
sparnu, paskui duotu “parole 
d’lionneur” (garbės žodžiu) ' — 
kaip, bulo, sakydavo senis po
pas.

Bet varnas neištesėjo savo

• * - • e ,

LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS 
loijn JT.

SENIAUSIA m diduausia LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

S o, Hermitdge Ave» 
4447 South Fairfield Avei^ut 

Telefonas LAFAYETTE 0727
— 2 KOPLYČIOS VISOSE 

JLryilLai CHICAGOS DALYSE

Klastykite musų radio programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt- 
moftlaK 10:00 vai. ryto iš WHIP stotie* (1520 K.)

Laidotuvių Direktoriai
••tiHtuatatamaiiiiHMiiiiiimi

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YAKDS 141*.

I. J. ZOLP 2 
1646 West 46th Street Phone YAftds 0781

S. P. MAŽEIKA .YARds 1138' 
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Ittth Street TeL Pullman 127*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETRUS
6812 So. W estem Avė. Phone GROvehill 0142

1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

■K.

NAUJAS KARO LAIVAS Laivo Radiiinkas

# NAUJIENU-ACME Telei»not<»
. SamueJ Haken iš Bročklyn, 

N. Y., torpeduoto Amerikos 
prekinio laivo Lehigh radijo

Galiausiai juodu sustojo; vy
rai nusitvėrė už lopetų ir kir
vių. Varnas pamate, kad juodu 
miklino sunkų kelmų, kurį ža-

Bet kai jisai kilo į viršų ir 
veizėjo į varančius. savo darbų 
vyrus bei į paikus vaikogalius, 
euriuodu ganksojo ir vėpsojo ] 
jį su akmenimis naguose, — 
pasipiktino seno, gerbiamo 
paukščio sielužė,

Kaip erelis bubtelčjo kraklys 
žemyn ant berniukų ir, pauš
kindamas savo dideliais spar
nais juodu per ausis, krankte- 
rejo.baisiu balsu: “Ma tave vel
niai !”

Berniūkščiai suspigo nesavais 
balsais ir pardribo žemėn. Kai 
juodu po kiek laiko pradrįso 
apsidairyti, viskas buvo vėl dy
ki! ir 'tylu; tiktai kažin kur te
nai —* toli toli — nėrė į vaka
rus visvienaitis juodas apukšty- 
nas.

Bet kai juodu užaugo, — net 
iki pat mirties juodu išbuvo į- 
sitildnusiu, kad piktoji dvasia 
buvusi pasivaidinusi jiedviem 
juodoje plynioje, pasivertusi ne
paprastu dideliu juodu paukš
čiu žaižaruojančiomis akimis.

O, juk tai butą tik seno krau
li lyno,- žerusio į vakarus atsi
kąsti šnipses .ausukšes, kurių ji
sai buvo išsitenkinęs alkanai 
dienai.

Ved tįsiems Gali 
Tekti Paragauti 
Armijos Tarnyba

SPRINGFIELD, III. — Paul 
G. Armstrong, Illinois valstijos 
di-afto x direktorius, pareiškė, 
kad vedybos gali mažai reik
šti vyrams, kurie yra karinės 
tarnybos amžiaus. Armstrong 
sako, kad valstijos tarybose la
bai sumažėjo 1-A registrancų 
ir kad papildžius rezervų, ne
užilgo bus pradėta perklasifi- 
kuoti vyrai, kurie anksčiau bu
vo deferuoti dėl vedybinio 
stovio.

KITI LIETUVIAIDAKTARAI

Dr P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Pėter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9
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Newport Ne\vs, Va., laivų statybos jarduose bai
giamas statyti naujas J. V. karo laivas U. S. S. India
na. Tai bus vienas iš stipriausiųjų milžinų.

garbes žodžio; atsitiko tad kar
tų pavasarį — per sodų lapąvo 
jauna, blizganti, juodulė varne-

Po kiek laiko — rodosi, tatai 
buvo po keleto žiemų — jisai 
grįžo į vienasėdį. Bet kažin ko
kie svetimi vaikeliai burė jį ak- 
menais; senojo pono ir jaunu
tės panelės nebūta namie.

“Juodu turbūt mieste” — ta
rė sau juodvarnis ir vėl atsi
klausė į sodybų, kiek nusibuvęs. 
Bet buvo'sutiktas įą^p pat, •' ,

Tuomet senas, ‘ garbingas 
paukštis, — jis jau buvo pase
nęs per tų laikų, — pasijuto nu- 
žeistas, ir dabar plevendavo vi
sados aukštai > ties namais^ Jis 
nebenorėjo turėti su žmoniana- 
laikiais jokios šnektos, iy žilas 
ponas su skaisčia panele galė
jo kiek tinkami dairytis, ar ne- 
parsiklaus jisai, — o kad juodu 
taip elgėsi, tuo varnas buvo įsi
tikinęs.

Visa tai, kų tik buvo išmo
kęs, jis užmiršo; ir neįkanda
mus prancūziškus žodžius, ku
rių jisai mokėsi panelės menėj, 
ir nepavedžius į juos, lengves
nius — keiksmus, kuriuos įsi
dėmėjo savarankiškai, nusiklau
sęs vaikininke,

Tiktai du žmonių garsų jun
giniu tebestrygojo krankliui at
mintyje, kaipo kraštutiniai jo 
išgaravusio mokytumo punktai. 
Kai jis būdavo labai smagiai 
nusiteikęs, tai kartais kranksė
davo: “Bonjour* madame!” (la
badien, poniute!), o kai iršda- 
vo: “Ma tave velniai I” ,

Jis sparčiai ir drųsiai čiuožė 
sutankėjusiu nuo lietaus oru: 
jau buvo regėti sbalta grandinė 
plakančius! pakrašty vinių. Da- 
bar jis urnai pastebėjo didelę 
ta budelė stovi vandenyje ir 
juodų erčių, kuri ko j ėjo apačio
je. Tai butą durpyno. . f

Aplink jįjį ratu buvo apkepę 
ant aukštumų vienasėdžiai, bet 
žemai, lomoje, — jijė buvo tik
riausiai daugiau kaip mylios il
gio, — nebuvo regėti nei vie
no žindnių pėdsako; tiktai dve
jetas trejetas krūvų/ durpių pa
krašty ir juodi kupstai bei žvil
gų kalnai vidury.

“Bonjour,- madame!”—krank- 
terčjo senas kranklys ir ėmė 
skriesti didelius ratus ties ply- 
nia. Ji ė atrodė tokia jauki, ji 
sai iš lėto ir atsargiai nusileido 
žemyn'ir atsitūpė ant kelmo vi
dury pelkės.'

‘ čia tebebuvo beveik taip pat, 
kaip ir senosiomis dienomis —• 
tyra ir tylu. Daiktais, kur buvo 
sausėliau, stirksojo kuokšteliai 
viržių bei vientuliai krūmeliai

jendrų. Balų augalų peržydėta; 
bet ant sudžiuvusių stabarų ka- 
darojo kurnekur žiedlapiai, pa-, 
juodę ir surukę nuo rudens lie
tų; visur buvo regėti puri, juo
da išakijusi žemė, drėgna, iš
marginta valkomis; iš maivos 
kyšojo pilkos, vingiuotos šak
nys, susipynusios su viena kita, 

skaip gurguluotas tinklas.
/

Senas juodas varnas gerai su
prato tai, kų išvydo. Čia kita
dos, dar prieš jojo-laikus, traš-

< keta medžių.
Miškas išgenėta, feakų, lapų— 

visa ko pranykta; liktai šaknys 
beliko, susiraizgiusios viena su 
kita giliai apačioje, maurų ir 
vandens terlėje. 1

Bet toliau permainų nebeita; 
visa ko likta, kaip buvus, ir 
dėl to,, kad žmonių prįgrįžta ši
ta vieta likimo valiai.

Senas paukštis pakele galva: 
trobų gunksota toli, čia, šitoje 
bedugnėje klampynėje, buvo 
taip'jauku ir rainu. ,^is tas se-1 
nybės vis dėlto palikta ramy
bėj; jisai susigoste savo žvil
gančias, juodas plunksnas ir 
keletu kartų sukrankė: “Bon- 
jour, madame!”'

Štai iš artymiausio viensė
džio atbildėjo dvejetas vyrų 
pavieniu'vežimu; dvejetas, ber
naičių skuodė paskui juodu. 
Vyrai svilino

“Jie greitai nuliegs” — tarė 
sau varnas.

Bet juodu neilso, stačiokiškai 
kapojo kirviais, —5 tokius- ska
brius kirvius kranklys regėjo 
pirmukart, — ir rovę kelmų iš 
žemės; galų gale jiedviem pavy
ko parversti kelmas ant šono, 
kad net visas stiprus tinklas 
šaknų iškilo į orų. ,

Vaikėzams nusibodo kasinėti 
perkasai tarp balokšnių, “žiu—• 
kokia didelė varna antai” — ta
rė vienas.

Juodu prisirinko po abi 
gniaužti akmenų ir ėmė selinti 
tarp kemsų. Varnas regėjo juo
du gerai. Bet jisai matė ir tai, 
kas buvo nelyginti blogiau.

Net čia, kelmyne, nebebuvo 
ramybės senam. Dabar jis iš
vydo, kad net žilos šaknys, ku
rios buvo vetųšesnes už patį 
juodvarnį ir kurtos taip drūtai 
buvo įsigaubusios į gilių< be
dugnę makalyn, — kad ir net 
jos gavo žūti, aštrių kirvių ran
tomos.

Ir kai vaikiūkščiai prisluogė 
taip arti, kad jau buvo belaidų 
akmenimis, jis pakele savo 
svarbius sparnus ir šovė aukš
tyn.

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

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

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso __
Namų Tel.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ .Draugijos__Nariai. j
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPiiblic 7868

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

iškreivotu keliu

pynų.
“Jie tuojau 

sau kranklys.
Bet juodu braukė vis xartyn 

ir*artyn; senas paukštis nera
miai pasuko galvų; keista, kaip 
tai jie išdrįso čia įsigrūsti.

sustos” — tarė

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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. Speęialė 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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
’ Room 1230

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Teį. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLĘ STREET

Room 2014 1
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2879

Tel. STAte 7572

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
DR. T. DUNDU!JS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Subatoj tino 1 ziki 4 oeniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. UTMlnck 5524 ’ -
Rez. Tel HFMlock 16^3 
r Fmergencv: MIDw?v • 0001 

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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
VAL.: Vuo U iki 12 ir 7 iki 9 vk. 

Pirmadien’^i: 7 iki 9 
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. STRIKOLTS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pa»?Rl susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787* 
Namų Tel? PROSPECT 1930

DR. C. Z. VFZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė/ 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sen.doj pagal sutartį.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

. Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri- 
einamą kainą ir ant.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija’
1031 W. IRth St.. netoli Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
ų Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurire Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4304

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką.— 
gausi paskolų, ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

lengvų išmokėjimų į BALANDOS: ^2—4 ^popiet Jr 7——9 .

Garsinkitės “N-nose”RAKANDŲ1 KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

" .ifetoj^'js^JSi-'... '<

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublie 4889
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Svarbus Lietuvių 
Taupymo Bendrovių 
Susirinkimas

Kviečiame visus,- kas tik dū
ri su mttmis pasilinksminti, be 
skirtumo — jūunus ir senus.. 
Jusą visų lauks Draugijos Ko
mitetai.

b

J. P. Varkala Išduos Konvenci
jos Raportų.

Labai svarbus susirinkimas 
Lietuvių Bnilding aūd Loan 
Ass'n Lygus5 įvyks penktadienį, 
spalių 31 d., Lietuvių Auditori
jos narnės 3131 S. Halsted St. 
7:00 vai. Vakare busi draugiška 
vakarienė. Kcrriė valgys, tržši- 
mokėš po 5Oc. Susirinkimas 
prasidės 8 vai. vakafe.

šiame susirinkime p. j. P. 
Varkala išduoš raportų iš Llli- 
nois Lygos Konvencijos, Peoria, 
III.

į šį susirinkimą. yra kviečia
mi visą beftdrOVrų dičekta^ai ir 
nariai.

Vakarienę reikia rezervuoti iš 
anksto pas J. P. Varkalų, (ei. 
CALumet 7358.

John Boltz
Aūdrew Kasper

Suvalkiečiai Parodo
Gerąja.Širdį, Aukavo 
Pinigų Ligoniams

Susirinkimas Šį Vakarą.

*

Lietuvių Liuteronų 
Draugija Rengia 
Šokius — Balių -

šeštadienį Lafpkf. 1-mų. z
Lietuvių Liuteronų Pašalpos 

Dratfgija rengia didelį šokių va
karų ir balių lapkričio l-mg, 
šeštadienio vakare, 8 «val. vak., 
Marqtiette svetainėje, 6908 So. 
Wektern avė. Geras orkestras 
gros šokianrs, bus gardus gėri
mai ir užkandžiai. įžanga 35 
centai.

VERKETIENE, 
Lituanica Avė.
sU šiuo pasauliu 
9:00’ vai. vakaro,

SALOMIA 
Gyv. 3148
Persiskyrė 

spalio 25 d., -------- -
1941 m., sūlaūkuš įiūsės amž.,. 
gimus Telšių rrfieste. _•

Paliko dideliam'^rjaųRu'<Dmę 
<2 dukteris: a Esteile Ahėrri, 
žentą Thomas, Leončre Wais- 
nor, žėfūą Fra*nk, 3' supus: 
Martin, Leo ir marčią Mary, 
Peter ir marčią Eleanor, de
šimt/ ahukų, .pusseserę ir 
daug kitų giminių. J

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi.. 3319 Lituanica Avė-

Laidotuvės" įvyks treč., spa
lio 29 d., 8:00 ’ vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a', a. Salomios Vėrk€^- 
tienės gimines, drangai ir 
.pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir sutėikti jai paskutinj 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: 
Dukterys,. Sanai, žentas, Mar
čios, Anūkai, Pusseserė ir

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

y M lMU Visas PasdulidF*
, Dalis.

RVfEtfclNfNltAŠ
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

. ir Pagrabams.* ...
3316 ŠO. HALŠTED St.

Tek YARfys

*
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Good Housekeeping 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

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

BOKSININKAS CONN 
MATOMAS FILMOJE

Chičagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos Susirinkimas 
įvyks šiandien vakare, Hollv- 
wood. svetainėje, 2417 We*st 
43rd street. Prašomi atsilan
kyti visi nariai, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Nariai neturėtą baidytis Su- 
sirinkifrnrosė iškylančiu dis
kusijų. Musų draugijoje ran
dasi žmonių sti įvairiausiomis 
pažiūromis. Kiekvienas jų juk 
nori ir tūri teisę išsireikšti 
savas mintis. Musų pirminin
kas Valukas, kaip ir. reikia> 
duoda visiems progos pasisa
kyti. Kartais iškyla ir karštes
nių susikirtimų, bet po susi
rinkimo visi draugai pasisvei
kiname ir pasilinksminame.

Draugija gavo laiškų iŠ 
Maryland sanatorijos, kuriuo 
dvylika \ tos institucijos paci
entų—lietuvių prašo įpinigiš- 
kos dovanėlės. Suvalkiečiai, 
visados žinomi savo gera šir
dimi, iš draugijos iždo pasky
rė dešimt doleriu ir savo tar
pe parinko penkiūfę. Viso ne
laimingiesiems lietuviams pa
siuntė peūkio'likų dolerių.

Gražulis, duonos paadavė- 
ja’s, daugiausia prisidėjo, kad 
sudaryti tų penkinę nuo na-

Oriental t.eatfe Šią šavaritf 
į rėdoma- filmą “Pittsbtfrgho Vt-.i- 
kėzas”,: kurioje ^y

;lę vaidina Bitty Conn, ž}m%- 
isis boksininka’s, pereitų pava
sarį puikiai atsilaikęs prieš pa- 

i saulinį čadipi joną Jbę Lotais, 
į Scenoj e Oriental teatre publika 
Imato didelį cirkų, visais atžvil
giais tolygų didžiosose palapinė
se rengiamiems.

yiiarisfata' ro-

(Sp.)

vėl grįžta pas tų. patį artojų, 
nuo -kurio pavogė paskutinę 
plutų duonos, bet jau žmo
gaus pavydale ir įsiperša pas

—Mary Carter.

Vyrų Choras. > 
Parodys Kaip 
Išrasta Degtinė
Operetė “Pirmoj Degtindaris' 
Statoma Sekantį Sekmadienį

Chičagos lietuviams lapkri
čio 2 d. teks susipažinti su 
❖ienų iŠ aršiausių žmonijos 
priešu. Šis pribaisa' nuo savo 
atsiradimo šūriaikino neapsa
komų galybę gyvasčių, Suardė 
sveikatų ir išdraskė šeimas 
žmonių tarpe daugiau negu 
Visos lutos nęla'imės Sudėjus į

Per tris metus dirbdamas 
velniūkštis padaro artojų tur
tingu ir įgyja jo pasitikėjimų. 
Rltpgtams gerai užaugus, vel
niūkštis prikalbina artojų pa
daryti degtinės. Degtino arto- 
jūi tiek patinka, kad jd pa- 
vaišiiia’, sukvietęs netik savo 
gimines ir kaimynus, bet ir 
visos, apylinkės jaunimų. 
Dalyvauja Geriausios Jėgos.

Kūd pamatyti kds iš to viso 
išsivystė, jus lapkričio 2 d. 
turite nuvykti į Chičagos Lie
tuviu Auditorijų.

v r . . ? J '! ' , J ■ • m • • .

šiam veikalui Chiėbgds'Liė- 
tuvių Vyrų choras sutraukė 
visas geriausias lietuvių meno 
mėgėją jėgas. Be pirmam ak
to jau minėtų ypatų dar da
lyvauja J. Dambrauskas, Ė. 
Ydkubauskas, Dipkcvjčiehė, 
V. Deveikiutė, Radišauskiene, 
Aleksiutė, V. Paulas, būrys 
jaūnuomchės ir visas Vyrų 
Choras. —Meno Mėgėjas,

NAUJIENOS, Chicago, tll.
4. 1Lietuviai Dalyvauja- 

Didžiuliam “Laisvos 
Fraiicuzijos” Baliuje

' ■ <

Rengiamas Geh. De Gaulle 
Armijos Naudai.

♦ ♦

šį penktadiėftį, Morfisoh vieš* 
būtyje^—Vidutini ėst y j, visos ttž- 
kariautOš tautos ir tos, ^ūfjoš 
jom$ siinpatizuoja, rengia dide
lę maskaradinį balią Laisvosios 
Francužijos ir gert'. t)e Gd'^fie 
armijos nhtidai. Il'e Ga% rali- 
dasi Afrikoj ifr tėii kovoja Hit-į 
lerį kartu su bHfais.
' Programas buu gah^ mdrgas 
it- įdotauš;. Pftygfamė , dalyvaus 

graikai, kretiečiai, olandai, len
kai, Čėfei, feirii’sčia'i, taeMiiie- 
Čiai it fiėiti'^iai. Jatifą af- 
štovai raikė perttaūkdš sumoks 
ra‘Vo taiftiškūs šokiūs. Be t6', 
bus tautą ir Ją Vėliavų ptocėsi- 
jū ir kiekviena, taūta sugiedos 
savo himnų.
Šoks, Giedos Lietuvos Himnų.

' \ , z

Lietuvų atstovaus Vytautas 
Beiiajus su savo šokėjais, o Lie
tuvos himną giėdOS Salomėja 
Aleksiuriyfė, Anelės Sfepanavi- 
čięnės dainininkė, kuri bus pa
sidabinus tautiškais drabužiais.

Apart tautiškų šokėjų grupių, 
bus ir chorų, Bernice Hohnes 
Baleto Grupė ir Čekų Sokol na
riai ir beveik visų tautų konsu
lai.

Rankdarbių Paroda.
i • ,

Šokiams gros 11 šmotų or
kestras, sti dainininkais. Kiek
viena tauta taip pat turės savo 
tautiškų rankdarbių parodų.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DR-JOS mėn. sūsirinki- 
riias įvyks pirmadienį, spalio 27 d., 
7:30 vai. vakaro, Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St. Visi nariai bukite, 
nėš komisija prtfnėŠ al>ie, choro 
taisomą konstituciją. Po susirinki
mo nutarta' turėti alaus ir pasilin
ksminimą. Bukit visi ir naujų na
rių atsiveskite.

—Oha ŠvirirtickienČ, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

CHORO reguliariu mėn. susirinki- 
m-ąs įvyks pirmadieriį, sjoalio 27 d., 
8:00 v. vėfc. Hollyv^odd svėt., 2419 
W. 43rd St. Bus išduotą atskaita 
nuo choro Šokių ‘ ir daug' kitų svar
bių reikalų apdarui. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame sus-me.

—Lilėillė S. Dagis, rast.
.......A........ ......

yra 75 centai. Pageidaujama, 
kad visi tie, kurie simpatizuoja 
pavergtoms tautoms, tarp kurių 
yra ir musų Lietuva, atsilanky
tų į šį nepaprastų vakarų.

.——b-——

Diena Iš Dienos

k
3

GARANTIJA, KURI 
, REIŠKIA! z
Garantija yra tiek gera, kiek 
yra geras ją remiąs dylerts. 
Daugelį metų Wenzel Motors 
parduoda vartotus karus, duo
dami rašytas garantijas, ir kas 

t metai vis daūgiau . ir daugiau 
žmogių grįžta paš Wėnžėl, horė- 
ęiafni pirkti fiaujų ar vartotu 
karų, šiandien rnes turtine' dau
giau nei ,50,000 patenkintų kos- 
tumerių ir draugų. PirKitė kitą 
savo karą čia.

DAUGIAU NĖI 150 PASI
RINKTI: Nashai, Būickai, Pon- 
tiac’ši,. Oldsmobiliai, Plymouth’ai; 
Chevtoletai. Bet kurių metų St 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOVTH

1143 Diversey

nėmūtyslme, ū<?š jis Jrai tik 
žmoniitį pūsūbose, bet čid bus 
perstdtyta jo imitacija ♦ tokioj 
formoj, kokioj tik geriausiai 
žmogdūš grotas gali išsivaiz
duoti.

Tą dienų Chicagdš Lietuvių 
Vyrų Choras, Chicagbs Lietu
vių Aūditdrijoj, šu^aidinš 
“‘Liriną t/ėgtindarį”, dviėjų 
aktų kbmišką 6perėt£. žod
žiai p. Bukšfiaiičio, o muzika 
Nl. Petraiisko. šiai žmonių 
fantazijai kaip žodžiai, taip ir 
riiū'zika yra tikrai vykūsiai 
pritaikinta ir p'atiėka nepap
rasto įspūdžio.

Tokį pilnų išsvajotų praga
ro vdiždfų, kokis bus pirnhame 
akte, gdiima žmofiėinš paro
dyti tik įdėjus daug išlaidų, ir 
darbū, ko vyrų 
vedėjas Kazys 
tikrai nesigaili.

»
Bėda su

choras ir jo 
Steponavičius

Velniu.
tdlim datigMes šfandieft 

getą mūzikos-m'end kūrinių 
dėl mišrių eltorų ir solisfi), 
bet lab’ai taąžžfi dėt vyrą cho- 
rd; ypačiai tas ttųkiiinas jau
čiamas iiėtiivtų kalboje. Nau- 
jiehų škaiitytajai, klirie ftesi- 

’šykštejo iižmęėsti akį, tai jau 
šiėš f lėk susipažinę' 
akto siūžehl ir jo lošėjais.

Ahtras aktas jau vyksta pas 
vieną Žemės aitoją. Šio iŠbar- 
faš ir gerai ndpiaktaš 
kštis Bėlzabirbo ir randa bū
dą, kaip suvylieti dMdjtiŠ. Jiš

HELP VVANTED—FEMALE

STAYER, FLOOR GIRLS, įvai
riam darbui merginos, patyrusios; 
popieros dėžių fabrikas. 221 Ėast 
26th St.

GERI UŽDARBIAI 
ambitiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinoma kojinių 
ir moteriškų apatinių išdirbėja turi 
vietą kelioms moterims. šaukite 
Miss Rhoda, Central 0748 dėl ap- 
poi’ntmento.

Cfticakiūiš Draugijų, 
KlittBų Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—-Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė,; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 5Util Court, 
Cicero, Iii.; Ilelen Chapas—Prot. 
rašt7 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubdš—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. iii. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. W^llace St.; 
Frank JakaviČia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo lėgalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Cėntral 
0592.

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

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F.'Pik- 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 

. 43rd St., Ant. Ivoriaitis, 5542 S.
Talman Avė.; TrUstee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
hpiekunas —A. F.' Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

MOTERIS, 30—35, kuri vairuo
ja. Namai, savas kambarys, vonia, 
nereikia virti, $8. BRIargate 5590.

• ' ai .

FOR RENT—nS GENERAL = 
Renddai—Bendrai

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

BOSllsESS criANCES
Biznio Progos

LIKERIŲ KRAUTUVĖ su baru. 
Nauji fikčeriai, elektrikinė refri- 
geracija, geras biznis. Turi būti 
parduota pir/n lapkričio 1-mos. 
3605 N. AšhlandĮ.

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

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

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Kas pirmas, tas laimės. 4631 
So. Ashland Avė. Tol. YARds 1098.

CLASSIFIED ADS
FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 

RakAndai_ ir Įtaisaii PardąViiąni * 
ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5

Good Housekeeping Shops 
DIDŽIAUSIAS

SANDĖLIO TUŠTINIMO 
' IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI 
Visai naujos prėkės, nuo floro pa
vyzdžiai, dertionstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės surašytos 
žemiau tdri 
Shops
2 • šm. 
$120,
3 šm.
mahog. ......................................
5 šm. dinette setąi, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmohs studio couch, floro pav. 
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
delės mieros ...........................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-koihb, paV. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA dUto chgr., buvo $130, % 
mažiau j............................................ 
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec........ ..............................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ....................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec............................

, Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie- 

. kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
šū Finansų Co. CANal 3668.

1232 S. HALSTED
Atdara Antrad. Ketvirt., šeštad. 

iki 10‘. Sekm. iki 5T

39 • 
14 
19 
22 
14

7
99
24
29
39
39
49
29
39
34

59
34
39 ‘
44
59

74
19
29

39

59

69

Beliajus Rengia 
Įdomų Ofientališkų 
Šokių Vakarą
Lapkr. 8, Chičagos Universiteto 

„ Rumuosė.
Dar kartų teks publikai pa

matyti labai įdomų paręrigimų, 
kurį ruošia Vytautas Beliajus 
ir jo grupės lapkričio 8, Inter
national House, 1414 E. 59th 
St.

Bus rodomi šokiai beveik iš 
visos Azijos. Vakaras atsidarys 
su įdomiais Havajų salos Hula 
šokiais, vėliau bus ^atliekami ir 
šokiai iš Javos, Siamo, Burmos, 
Baluchistano, Ražputano, Ara
bijos. Estradoje būs i’odoihi ir 
tautiniai instrumentai iš itini- 
jos. Įdomus numeris bus tūks
tančius mėtų senumo Ražputos 
Ugriiės šokis pašvęstas dievams 
“Agni” ir “Indra”.

“Retai Matomi Amerikoje”.
Muslainaniškas kardų šokiš 

atvaizduos “šventųjų” Huseino 
ir Hasano kovų. , ■ <

Viši tai btts nepaprasti ir įdo
mus Šokiai, kurihos retai ar vi
sai netenka matyti Amėrokoj. 
V. Beliajus, kuris gerai pažįsta 
rytinius, šokius (apie ktirį Cėcil 
Smith iš Tribujdė rašo: “Belia
jus tyškidu hinįtisų šokius su- 

1 šoka negu garšitsis hiridusas U- 
dūy San k«r”) jums suteiks 
progą juos pamatyti,,, tad

Išsiėmė Leidimus 
VedybomsG 

(CHICAGOJE)
4 taJohn VoskiuI, 23, sii

GraVes, 21
Peter Rabinowithz, 

Martha Gulkis^ 19
Antanas Skrobutt, 

Barriet Štagoski, 56 
Chicago Hei^htš, iii.) 
Reikalauja
Perskirų

James F. Kondr nuo Heleri 
!Konar , <
:Gauna
Perskiltas

Harry Zongas nito JosejHrifiė 
i Zongas 

gimimaT 
\ CHICAGOJE

BUDW1T, Vivian, 3010 
Union avenue, gimė spalių 8, 

;tėvai: Walter ir Bernice.
MARTIN, Peter ir Paul, (dvy

nukai) 2705 Ėmerald avėnue, 
gimė spalių 13, tėvai: John ir

MADOS

Patricia

su

SU
iš

22,

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją,. 4 kam
bariai užpakalyje. Kampas 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką? 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Place.

GROSERNĖ, MEAT MARKET, 
modernus fikčeriai; švarus stakas? 
Įsteigta 10 mėtų. Daro gerą gyve
nimą. 228 E. 14?th St. H AR VE Y 
177.

BUSINESS—TO RENY 
Bizniai Rendai

56, 
(Abu

ULBAS, Joyce, 4246 South 
Cainpbell avenue, gimė rugsč- 
jo 25, tėvai: Anthony ir Ann. 
—\__ ’ •

AR JIESKAI 
DARBO?

r-----—SKAITYK (UŠDIEli----—a

"MII 91IBIIIIK0
'M /

ii

Pb progra mo bendri ' šokiai 
prie Jugoslaviško^ TambUrįstų 
orkešftb. .... . . - Z.

t
■Ki

Lietuviai taipgi perka išparduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
r

1139 Sialb Halstei SįreitCHICAGO. iLL

No. 4905—Sportiškas kostiumas. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20.

Norint gąuti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą kiau
kutą arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai 'parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa< 

.vyzdžio kaina 15 centų. Gali-f 
te pasiųsti pinigtis arba pal
to ženkleliais kartu su užsakys 
mti. Laiškus reikia adresuoti i 
Naiiiieiios Patterii Dept, 1738Į 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS kattern Dept
1789 S. Halsted Stų Chicago, HL

ČU įdedu 15 centų Ir pr&iati
atrtpti man pavyzdį Na J..',.*—,,

Mferoa  per krutinę

n .......m M,
(Vardai ir pdvanft)

...........—■ i. „.im,

(Adresai) J 
nilbMaįii'gįlTTn -----------> . .

VNlMtes ir VMUUM
—

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

3259 So. Union Avenue.
. ~ -....

RĘAL ESTATE FOR SAĖE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turinfe didelį: pasitinki'mą narni 
pirkti už cash arba mainais. NoTihf 
pirkti ar mainytį, dėl greitesnio p» 
tarnavimo šatikitė:
PAUL M. SMITU & CO

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tek YARDS 1001

PARDAVIMUI ANGLINIS pe
čius labai geram stovyje. Dora Pet- 
culienė, 1979 Canalport Avė., 1-as 
aukštas, krautuvė.

VVHOLĖSALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

11 r M MoKfifiOii Cash—
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%, Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite 'ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik načionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 ,Sd. Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051 • <

i

NEPAPRASTAS INVESTMEN- 
TAS — 2 aukštų 8 flatų namas — 
4-4-rių ir 4—5-kių ant dviejų lotų 
—ąžuolo grindys, štymo šilima — 
visapusiai modernus — apie , 20 
metų senumo—randasi arti 55th ir 
Laflin — Savininkas turi paauko
ti. Veikite tuojau.

SHULM1STRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFąyette 6300.

Kut lietuviai perka apdraudą
■ I ii llll ■ » i   i !l i , ! ■ 1,1,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui *

DERLINGA 18 AKRŲ FARMA. 
7 kambarių namas, barnė. 3 akrai 
miško. Ideali daržovėms, vaisiams, 
vištoms, turistų stovyklai. Randasi 
prie State Rdad 24 arti Monticello, 
Ind., artį Upės, ežerų. Elektra, vis
kas išmokėta, nebrangiai. Rev. O. 
K. Malone, Tipton, Ind.

40 AKRŲ, $500—$300 cash įmo
kėtu 4 kambarių namas, skiepas, 
šulinys, garažas, šapa, vištininkas, 
barnė, vaisiai, miškas. B. F. Kel
iem, Williamsburg, Mich.

SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
9 Taisymas, pardavimas ir pirki
mas visokių rusiu siuvamų maši- 
nų- ■STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

AUTOS—TRUCKS FOR SALĖ 
Ainomobiliai ir Trokai Pardavi^

PARDAVIMUI PONTIAC ’41, 
Dehixe Sedan, 6. Kaip naujas. Ne
brangiai. Kreipkitės į 4405 Addi- 
son. KILdare 8382.

MISCELLANEOUS fur sale 
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 6 KAPŲ LOTAI. 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. Par
siduoda nebrangia .kaina. VICtory 
3181. 1

COAL—WOOD—OIL

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus . 

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

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

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

kostumeriui.

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGJNIA 2286 
Aukščiausięs Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
' ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c 
100 Gal. po 8c
150 Gal po 7%c Gal.

gal. kubilai su kranais, $3.75 
kiekvienas.

. ... ________
ALIEJAI

Gal.
Gal.

55
AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO

Garsinkitės “N-nose”

J

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT 1R PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ, 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDĖRAL 

; SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cerinak Rd. t



NAUJIENOS; Chieago, .111. • *" 1 . s • X XX 1X10.tu c
■'1 11 . u. . ■ ■ ii

LU J.

PRADĖKITE TAUPYTI UŽSIMOKĖJIMUI 
IPLAUKĮJ TAKSU: MORGENTHAU

Jungtinių Valstijų Iždo sek
retorius sako, kad žmonės 
dar nėra permatę kiek įplau
kų taksų jie turės sekančiais 
metais. Bus nemaža suma, jis 
pareiškė, ir žmonės turėtų jai 
dabar pradėti taupyti, kai 
vėliau, kai ateis bilos iš iždi
nes, butų lengviau užmokėti.

Mes dabar turime visuome
nę supažindinti • su taksų di
dumu, sako sekretorius. Tikė
damas, kad tai bus žingsnis. į 
norimą kryptį, Mr. Morgen- 

. thau paskelbė lentelę, kuri 
parodo žmonėms, kiek maž
daug jų taksos sieks ir kiek 
jie turėtų kas menuo sutaupy
ti. kad laikui atėjus butų kuo 
užsimokėti.

1942 metų taksai — už 1941 
metų įplaukas — bus galima 
sumokėti keturiomis lygiomis 
(hPmiis’ Kovo 15 d., Birželio 
15 d., Rugsėjo 15 d. ir Gruo-

Žmonės Perspėjami,
Kad Bus Daugiau

I ,

Įvairių Trukumų

lald Nelson, Sup

štai Iždo Sekretoriaus pa
vieniams lentelė:

Apsauga Pirmoj Vietoj
Kol apsaugos^ _ nepaprastoji 

padėtis praeis, Amerikon žmo
nės turės įprasti matyti 'beveik 
visko pritruksiant. Tokį perspė
jimą c
ply Priorities and Allocations 
tarybos direktorius, kalbėdamas 
šeštadienį Chicagoje į metinį 
Amerikos Municipalines Sąjun 
gos suvažiavimą.

Nelson sakė, kad žmonės tu
rės prisitaikyti prie aplinkybių 
nes apsaugos reikalai ir 
tariškų reikmenų gamyba 
dien stovi pirmoj vietoj. •

Panašiai kalbėjo ir du
žymus asmens, Paul V. McNutt, 
federal securities administratoJ 
rius, ir Herbert H. Lehman, 
New Yorko valstijos guberna
torius.

5 
mili- 
šian •

kiti

Numatoma
Bendra

įplaukos

$ 750 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,50i) 
2,000 
.2,500 
3,000 
-3 500 
4,000 
5,000

Vedusieji ; 
mu:

Surr>a

165 
221 
284
317 
483si!

N AUJIENV-ACME TeWhoU>
Hutchinson, Kaušas, miestelio gyventojai pūkšnoja „ apsemtomis gatvėmis. 

. Potvynis iškilo po to, kai netoliese esantis tvenkinys sugriuvo.

Reikia 
Taupyti

Mėnuo

išlaiky

Tom Kuzma Išlaikė 
Svarbius Egzaminus

Geriausias Amerikos 
Futbolo Lošikas

šeštadienį išgarsėjęs lietuvis 
futbolininkas Tom Kuzma iš 
Michigan universiteto perėjo 
svarbius egzamipus. Tą dieną 
sporto publika norėjb žinoti at; 
Tamošius yra toks geras loši
kas kokiu jį laikraščiai išgyrė.

Iki šiol Michigan komanda 
laimėjo visus lošimus, tai Kuz
mai nebuvę sunku pasižymėti, 
publika sakė. Laimėtojas visa
dos gerai atrodo. Bot šeštadie- 
nĮ Michigan komanda turėjo su
sitikti su Minnesotos universi
teto tymu, pačiu stipriausiu vi
soje šalyje.

‘Didžiuma iš anksto numanė, 
kad laimėtoju išeis Minnesota. 
Kaip Kuzma atrodys lošdamas 
su komanda, kuri pralaimės — 
tokį tai klausimą statė to Ame
rikos koleginio sporto sekėjai.

Pirmoji Šalna 
Pasivėlinusi, 
Bet Ji Ateina

} Pirmoj i Šio rudens Šalna ka
žin kur užtruko, sako Chicago 
Motors Club viršininkai. Kitais 
metais šiuo laiku būdavo jau 
kelios šalnos perėję. Bet gali
ma tikėtis, kad bile rytą atsi* 
kėlę rasipie užšalusį vandenį. 
Dėlto O-M-C. pataria motoris
tams apsirūpinti anti-freeze ra- 
iijątoriuęsę. Nurodoma, kad 
šiemet dėl apsaugos užsakymų, 
tokių dalykų kaip anti-freeze 
mažiau gaminama ir jo rinko
je nebus perdaug.

Dorothy Thompson 
Kalbės Chicagoje 
Šiandien Vakare

Futbolo Lošimų 
Rezultatai

Šiandien Amerika
Mini Savo Narsaus
Laivyno Dieną

Du Town-Lakiečiai
Išvyksta į Armiją

šeštadienį įvykusių akademi
nio futbolo svarbesniųjų lošimų 
rezultatai buvo toki:

Minnesota, 7; Michigan, 0.
Northwestern, 14; Ohio State,

Grynos 
įplaukos

$ 2,300
2,400
2,500 
3,000 
3,500 
4,000
4,500 
5,000

Numatoma 
Bendra
Taksų 
Suma 
Nieko

Reikia 
Taupyti

vie n u o 
Nieko

50c

Purdue, 7; Iowa, 6.
Wisconsin, 27; Indiana, 25.
Notre Dame, 49; Illinois, 14.
Novy, 0; Harvard, 0.
Army, 13; Columbia, 0.
Dartmouth, 7; Yale, 0.
Duke, 27; Pittsburgh, 71
Vanderbilt, 46; Princeton, 7.
Texas A- and M., 48; Baylor,

Per Radiją Kalbės Prezidentas 
Rooseveltas

Šiandien Chicaga, kartu su 
visa Amerika, atidėjusi kasdie
ninius reikalus šalin, pašvenčia 
keletą valandų geresniam susi
pažinimui su šalies Laivynu- 
Šiandien išpuola metinė Laivyno 

, Diena.
Jau vakar po pietų dešimtys 

tūkstančių chicagiečių vidui- 
niiesčio gatvėse sekė Laivyno 
dalinių iš Great Lakęs Navai 
Training Station paradą, šian
dien paradai bus tęsiami Lai • 
vyno bazėje, Michigan ežero pa
krantėj, į šiaurę Hilo Chicagos. 
Vakare 
puošnus
svarbiausiąją kalbą 
Rear Adm. Harold 
Laivyno veiksmų 
viršininkas.

Dienos metu, nuo
’to iki 4:30 vai. p.p., publika 
gali aplankyti Laivyno bazę.

Vakare, 9 vai., per visus ra
dijo tinklus bus girdimas Pre
zidentas Rooseveltas kalboje iš 
Baltjoo Namo. Jis kalbės 
Amerikos Laivyną. ’

12
58 

106 
154 
208
271

Texas, 40; Rice, 0.
Stanford, 13; Washington, ’ 7.
California, 14; S. California,

Palmėr House’' įvyks 
bankietas, kuriame 

pasakys 
R. Stark, 
vyriausias

Šią savaitę Dėdės Šamo Ar- 
mijon išvyksta dų Town oi 
Lake lietuviai: Louis W. 
rinas, 4952 S. Hermitage 
ir Bruno S. Baltikąuskąs, 
S. Hermitage avė.

Pastarosiomis dienomis iš ka
rinės tarnybos parvyko keli lie
tuviai, kurie atleisti pasire
miant naujuoju amžiaus pa
tvarkymu," apribojant tarnau
jančių amžių iki 2'8 metų.

K ~ • ’i .

Policija Aplanke 
“Bukins” Marė 
“Betų”, Suėmė 22

But- 
ave., 
4501

Policija Susekė 
Jaunuolių Sutvertą 
Plėšikų Gaują

0.
Bradley, • 26; ,xNew Mexico

Aggies, 0. . '
North Carolina St., 44; New- 

berry, 0.
Furman, 31; Davidson, 13.

9 vai. ry-

Du Lietuviai?
IŠ pavardžių tenka spręsti, 

kad du jauni Chicagos lietu
viukai, priklausę žulikų gaujai, 
turės atsakyti teisingumo orga
nams.

Joseph Kuzma, 21 metų, ir 
.jo brolis Elmer Kuzma, 19 me
tų, gyveną 4458 So. Emerald 
avė., tapo suimti kartu su aš- 
tuoniais kitais jaunuoliais vie
name apartmente, 7209 Stew- 
art avė., kup ta grupė buvo įsi
steigusi savo plėšikavimo orga
nizacijos centrą.

Jaunuoliai prisipažino papildę 
visą eilę apiplėšimų. Jie minė
tą apartmentą išsinuomavo, 
kad turėtų kur sunešti grobį 
ir išsidirbti plėšimo planus. Po
licija sako apartmente radusi 
suvirs tūkstančio dolerių ver
tės įvairių vogtų daiktų. Jau
nuoliai, sakoma,. prisipažino da
rę visokius plėšimus: sulaikė 
praeivius gatvėse, vogė auto
mobilius ir laužėsi į butus.

Policija turi 34 apiplėštų 
žmonių nusiskundimus prieš 
tos gaujos narius.

Sekmadienio Ryte 
Chicaga Uliavojo 
Visa Valanda Ilgiau

šeštadienio vakare, geriaus 
pasakius sekmadienio ryte, chi- 
cagieČiai baliavojo ilgiau negu 
kitais sekmadienio rytais. O tie 
kurie nuėjo anksti šeštadienio 
vakare lovon, ilgiau miegojo. 
Visa valanda. Priežastis ; — 
Chicaga grįžo atgal prie žiemi
nio laiko, atsisukdama laikrod
žius viena valanda atgal.

Dabar rytais ‘į darbą žmo
nės galės nuvažiuoti jau dei- 
nos Šviesos Sulaukę, nereikės 
patamšėj7 grabaliotis. Žmonėms 
ims kiek laiko iki jie apsipras 
su radijo programomis. Mat 
per pereitą mėnesį Chicagoje 
didžiosios programos buvo gir
dimos valandas vėliau negu 
įprastai.

apic
19 Metų Vyrukas 
Padeginėjo Namus, 
Nežino Dėlko

Devyniolikos metų jaunuolis 
su “kvaila šypsena” prisipažino 
policijai, jog nuo pereita gegu
žės mėnesio jis padegęs “35 ar 
40” gaisrų pietinėj Chicagos 
daly.

Tas jaunuolis — Earl Sny- 
der, 19 m., 6310 S. Greeriwood, 
bedarbis. Policiją jį siiemė, penk
tadienį po to, kai didelis ?‘bohrd- 
ing” namas užsidegė ties 6402 
S. Ellis avė. Šį namų jaunuo
lis, sakosi, padegęs iš ? keršto 
— pyko ant šęiųiinirikęs. Pa
klaustas apie kitus prisipažin
tus padegimus*; jiš pečius pa
kraipė ir “kvdilai - nusišypso • 
jo.”

JACKSWIFT

Krizantemų Paroda 
Parkuose

Lapkričio 8 d., Garfield ir 
Lincoln Parkų konservatorijose 
atidaromos metinės krizantemų r 
parodos. Jos užtruks iki lapkri
čio 30. Įžanga visuomet nemo
kama. Plačiau apie parodas 
pranešim vėliau.

• -jl,* r"H

BĮ
IsliEsHFOOT IN THE 
ALAShAN WILDĄ 

THE FOUR 
YOUNG EXPLORER5 

HE AR THE HUM 
op an ai r plane.

šeštadienį policija suėmė 
tuonis 'vyrus segančiuose “bu- 
kių” centruose: 53 East Jack- 
son boulevard, 14 East Jack- 
son boulevard, 29 West Adams 
street, 5607 Broadway ir 6350 
Broadway. Keturiolika kitų su
imta policijai aplankius arkliui 
lenktynių lažybų priėmimo lan
dynes, po sekančiais adresais: 
4740 Cermąk road, Cicero, ir 
6544 South Cicero av 
Clearing.

Bridgeportas 
Susilauks Naujų 
Gatvės Šviesų

aš'-

netoli

nu-Šią savaitę Bridgeportas 
švis. Pradedant rytojum darbi
ninkai 
šviesas I-Ialsted gatvėje tarp 
33-čios 
šviesos ........ ...
stiprumo ir gatves skaisčiau 
nušvies.. Manoųi'a-, kad visas 
Bridgeporto. distriktas
nuo to patrhųkjįsnis pasidarys.

Kiek valiau šviesos bus tai
somos ir ant, Wallace gatvės 
tarp Rbpt ir 29-tos".: Jįiti patai* 
symai buš padą^yti ant Halsted 
nuo 35-tos iki Aręher. ir ant

pradės - suvesti naujas

ir 35-tos. Naujosios 
bus tūkstančio žvakių

Archer nuo’ Cąriąl ifcjį Wood

THE MOTORAS MISSIN0, 
THE PlLOT iSįUGGLING 
TO LAND IN THE 
' CLEARING.

HERE*S OUR CHANCE 
TO (BET 0ACK TO < 
THE STATEI ANP 
PINO THE AURORA (

Ka;H!|i lnh:!ni!i
įasS

Denison B. Hali 
Fight for Freedom 
Kom.Firmininkas

i- r .......................... * •

Organizuos Lokalius Skyrius 
Chicagoj,

Fjght for Freedom komiteto 
Chicagos skyrius praneša, kad 
Denison B. Hali buvo išrinktas 
jo pastoviu pirmininku. Ikišiol 
laiko pareigas ėjo, ir generalio 
direktoriaus vietoje toliau pasi
lieka, Courtnay Barbei- Jr.

Hali yra velionn) kongresma- 
no Morton Hali sūnūs, gimęs 
Chicagoje 1897 metais, baigęs 
Harvard universitetą. Jisai yra 
garsus architektas. Politiniais 
ryšiais p. Hali yra republikonas. 
Tarnavo kare, yra
vedęs ir turi, keturis vaikus.

Ųž Rooševeltą.
Fight for Freedom komite

tas, 111 W. Washington, dabar 
steigia lokalius apylinkių sky
rius Chicagos rajone ir bandys 
suorganizuoti visą miestą pagal 
wardus. Jis energingai remia 
prezidentą Rooševeltą, ir reika
lauja dėti visokias pastangas 
hitlerizmui sunaikinti.

Kuzma lošė geriau negu bile 
kada pirmiau. Egzaminus jis 
išlaikė ir šiandien tas devynio
likos metų jaunuolis gali visai 
užtarnautai didžiuotis matyda
ma^ kaip Amerikos sporto ra
šytojai ir milijonai žmonių nuo 
Atlanto iki Pacifiko jį gerinu
siuoju Amerikos futbolininku 
pripažįsta.

Dorothy Thompson, 
moteris laikraštininke, 
naciai išvarė iš Berlyno, šį va
karą skaitys prelekciją Sinai 
maldyklos forume. Kalba prasi
dės 8:15 vai. Jos tema — “šios 
Kritiškosios Dienos.”

garsioji 
kurią

Žydų Maldykla 
80 Mėtų Amžiaus, 
Seniausia Šaly

Mes Mainomės su 
Sąlygomis, Teisi
nasi Komunistas

Visoj šaly pagarsėjusi Chica
gos žydų maldykla, Sinai Tem
ple, 4600 South Parkway, va
kar minėjo 80 metų gyvavimo 
sukaktį. Tai seniausia žydų si
nagoga visoje Amerikoje. Su
kaktis paminėta specialėmia pa
maldomis, kurias laikė Ameri
kos Rabinų kongregacijos pre
zidentas, Dr. James G. Heller 
iš Cincinnati, Ohio.

Ispanijos civili- 
šeštadienį pasiro- 

122 South Michigan 
iškėlę atsineštus pla- 

pradėjd pikictuoti. 
prisidėjo *ir pertukusi

Dariaus-Girėno 
Legionięriaį Minės 
Paliaubų Dienų

Tavernų Savininkai 
Turi Atsinaujinti ■ 
Leidimus Bizniui

Miesto Klerkas Ludwig D- 
Schreiber jau pasiruošęs sutik
ti Chicagos tavernų savininkų 
užpludimą miesto rotušėj, išsi
imti naujus šešių mėnesių lais- 
nius. Visi, senieji tavernų lei
dimai turi būti atnaujinti lap
kričio 1 d. šešetą mėnesių -at
gal tokių pusmetinių leidimų 
išduota 8,659. Jie kaštavo po 
keturis šimtus dolerių. /

PREKYBININKŲ KURSUOSE.
Dėstytojas klausia vieną 

klausytoją: ,e
—Tamsta npri pastatyti na- 

Tn ą u ž 100. tūkstančių auks., 
bet turite tiktai į0 tūkstančių. 
Ko tamstai dar tuorijęt reikia?

—-Turtingos • . upšVčs, pone

Keturi vyrai, kurie sakėsi 
buvę Abrabam Lincoln briga
dos nariais 
niam kare, 
dė prie 
avė. ir 
kardus 
Prie jų 
mergina

'Praeiviai, nežinodami ko
dėl tie žmonės, iš kalbų davę 
suprasti komunistais esą, pa
sirinko 122 feouth Michigan. 
paklausė. Gengės lyderis at
sakęs, kad po tuo adresu ran
dasi America First Commitee 
(žinomas nusistatymu, kad 
Europos įvykiai neapeina A- 
mėrikos—-tas pats nusistaty
mas, kurio laikėsi komunistai 
pakol Hitleris ir Stalinas te
bebuvo draugais).

,Vienas .praeivis nurodė 
tiems pikidtininkams, kad vos 
prieš porą nįėnesių komunis
tai pikielavo “Aid to the Al- 
lies” susirinkimus ir kad jie 
aukštino “America First” ko
mitetą. Vvrai nieko neatsakė.

Tada kitas praeivis paste
bėjo: “Tai visgi žymi atmai
na nuo to, ką komunistai šu
kavo prieš porą mėnesių.”

Pikietininkų lyderis atšo
vė: “Kada sąlygos mainosi, 
mainomės ir męs.”

Pavaikščioję kiek ir, matyt- 
pavargę, pikietininkai užsidė
ję plakardus ant pečių, nu- 
maršavo namo.

Rengia Iškilmes Lapkričio 9-tą
Dariaus Girėno postas Nr

praeityje, taip ir šiais metais iš
kilmingai minės pasaulinio ka
ro paliaubų sukaktis. < .

Iškilmės rengiamos sekma
dienį, November (lapkričio) 9- 
tą, Dariaus-Girėno posto 
minkliniame name, 4416-20 
Western Avė,

Bus įvairus programas,
kitokie pasilinksmini-

1™-

so-

profesoriau

kiai ir 
mai,

23 Metai Atgal.
jau tai senas laikas, 23Nors

metai kaip tas baisusis pasauli
nis karas užsibaigė, bet karo 
veteranai niekuomet nepamirš 
tos taip svarbios valandos, nes 
tai didžiausia karo veteranams 
šventė, kuri pripuola kiekvie
nais metais lapkričius mėn. 11

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, ’ 
kad pačios Naujienos

Bilietus Jau Platina.
t

Laiko jau nedaug. Tikietai 
jau platinami ir publika yra 
maloniai užprašoma dalyvauti 
tose iškilmėse, ir drauge su le
gionieriais karo veteranais, su 
Dariaus Girėno posto nariais 
minėti tą nepaprastą pasauliui 
šventę Armistice Day. »

Frank Krasauskas

FOOL---- YOU ARE NOT SURE THEY WER6 KILLEOĮ
THAT WA3 JACK 5WIFT. 00 0ACK WlTH A THOUSAND 
MEN AND COM0 EVERY INCH OFTHAT REGIOM. 5WIFT 
OR SOME OF HIS CRRW MAY HAVE SURVIVED. WE J—T 
CANNOT AFFORD TO LET THEM UVE

oh!-oh?

IN THE MEANTIMB COUNT DON ISHEARING THE 
RE PORT FROM THE S00UT1NG S^UADRON.
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