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RUSĘ GEN. ŽUKOV įsake KAREIVIAMS 
NESITRAUKTI NE ŽINGSNIO ATGAL

Sovietų armija deda pastangas pastoti 
kelią šarvuotoms nacių divizijoms

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 27 d. — Iš patikimų so
vietų šaltinių patirta, kad vo
kiečiai jau nesistengia supti 
Maskvos, bet pradėjo tiesiogi
nį puolimą, šarvuotos nacių di
vizijos, bombanešių padedamos, 
veržiasi prie Možaiskio, Malo 
Jaroslavco ir kitų centro fronto 
vietų.

.Temperatūra šiek tiek nukri
to, bet ji nė kiek nekenkia ka
ro operacijoms. Patirta, kad į 
Rostovo frontą šiandien atvyko 
naujos italų divizijos. Charko
vo srityje dar vyksta smarkios 
kovos.

KUIBYšEVAS, Rusija, spa
lių 27 d. — Sovietų generolas 
Gregory žukov įsakė sovietų 
karo jėgoms būtinai pastoti ke
lią vokiečių kariuomenei.

Gen. Žukovo pasirašytas įsa
kymas draudžia sovietų kariuo
menei trauktis bent vieną žing
sni atgal. Sulaikykit fašistus! 
Neleiskite jiems pasiekti Mas-, 
kvos! Kiekvienas -vyras privalo' 
kovoti -už dešimtį!/
savo įsakymei % so vietų, genero
las.

žukov įsako kareiviams ne
vengti vokiečių tankų, bet lie
pia juos medžioti ir sunaikinti. 
Čia pat Žukov prideda, kad bai-

dkelbia

liai ir panikos skleidėjai be jo
kio pasigailėjimo bus sunaikin
ti, kaip išdavikai.

Naciai sutraukė nepaprastai 
didelius tankų kiekius centro 
frontan ir vėl pradėjo puolimą. 
Rusams pirmoje kovos fazėje 
pavyko sunaikinti 40 nacių tan- 

’kų. Rusų kariuomenė dar tebe
laiko Kalininą ir kovos vyksta 
į vakarus nuo miesto.

“Pravda” rašo, kad dabarti
niu metu eina sprendžiamieji 
mūšiai, kurie nuspręs sovietų 
valdžios likimą.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 27 d. —. Vokiečių štabas 
skelbia, kad \naujos italų divi
zijos atvyko į sovietų frontą 
ir dalyvauja Doneco baseino ko
vose.

Naciai tvirtina, kad vokiečių 
kariuomenė pirmon eilėn dės 
pastangas paimti Rostovą, ne:, 
tai esąs svarbiausias pramonės 
ir susisiekimo centras pietuo
se.

Karo veiksmai Maskvai ap
supti tęsiami, tvirtina štabas. 
Kovos Leningrado srityje šiek 
tiek susilpnėjo, neš blogas oras 
kenkia vokiečiams šiame fron
te. Lietus smarkiai paplukdc 
kelius ir vokiečiai negali judė
ti tinkamu smarkumu.
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Plieno Liejykla Turi Anglių Dviem Savaitėm. NACIAI UŽDARE AKTYVISTU FRONTĄ, 0 
JU LYDERI BUVO NET AREŠTAVĘ

Leidžia veikti voldemarinei nacionalistų 
partijai, bet pavarė Brunių su Blynium

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Šios didelės krūvos anglių Clairton, Pa., Carnegie-Illinois Steel korporacijai 

užteks tik dviem savaitėm. Jei plieno kompanijų kasyklų sustreikavę darbininkai 
iki to laiko negrįš darban, tai liejyklos paliks be anglių. Angliakasiai reikalauja 
unijos pripažinimo. j
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TARPTAUTINE DARBO KONFERENCIJA 
PRADĖJO POSĖDŽIUS NEW YORKE
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Cudahy pasakoja 
apie Hitlerį

SOVIETU-JAPONU PASIENYJE ĮVYKO 
PIRMAS KAROJEGUSUSIŠAUDYMAS 

20 japonų užpuolė pasienio sargybas ir 
paliko kelis šautuvus sovietų žemėje 

f

LONDONAS, Anglija, spalių 
27 d. — Sovietų agentūra iš 
Vladivostoko praneša, kad pra
eitą ketvirtadienį 20 japonų ka
reivių užpuolė- sovietų pasienio 
sargybas.

Japonų užpuolimas buvo pa
darytas ties Raskino kairr/i. 
Manoma, kad japonai norėjo pa
grobti sovietų sargybinius ir 
nusigabenti savo teritorijom

Sovietų sargybos nuvyjo ja
ponus, kurie bėgdamį paliko ke
lis šautuvus ir kitos medžiagos 
sovietų teritorijoj.

i____ i___________ -

Britų valdžia jį parsekiojo, 
norėjo paimti Irake, vėlidu Ira
ne, bet Mufti sugebėjo paspruk
ti iš britų nagų. <

Italų valdininkai atsisakė 
duoti smulkmenų apie busimą 
Muftį veiklą.

Wavell tariasi su r u 
sų generolais

Japonai nežada 
trauktis atgal

TOKIO, Japonija, spalių 27 
d. — Japonų premjeras pareiš
kė, kad japonai niekur nesiren
gia trauktis atgal.

Dabartinė valdžia yra pasi
ryžusi ir toliau tęsti japonų 
ekspansijos politiką. Tojo pra
šė vienybės pačių japonų tar
pe, užsienio neramumai jam 
esą nebaisus.

Tojo tvirtina, kad nėra už
sienyje tokios jėgos, kuri ga
lėtų sulaikyti 100 milijonų vie
ningą tautą.

LONDONAS, Anglija, spalių 
27 d. —- Britų generolas Wa- 
vell ištisą savaitę pralėido Tif- 
lise ir tarėsi su sovietų gene
rolais, skelbia patikimi britų 
šaltiniai.

Karo vadai aptari priemones 
ir budus Kaukazui ginti ben
dromis jėgomis, jeigu vokiečiai 
bandytų veržtis šia kryptimi.

Karo ministerija šių žinių ne 
patvirtino.

60,000 indusų pasi 
ruošę Kaukazan

Arabų Mufti at 
bėgo Italijon

ROMA, Italija, spalių 27
— Iš Jeruzalės pabėgęs arabų 
Mufti pajėgė pasiekti pietų Ita
liją, skelbia valdžios atstovai.

d.

LISABONAS, Portugalija, spalių 27 d. — Pasitvirtina ži
nios, kurios skelbė, kad Hitlerio komisaras uždarė Lietuvos Ak
tyvistų Frontą, kuris aktyviai dalyvavo sukilime prieš bolše
vikus.

Rugsėjo 27 dieną per Kauno radiją buvo paskelbtas toks 
generalinio komisaro pasirašytas įsakymas:

“Lietuvos Aktyvistų Frontas uždaromas ir jo turtas kon
fiskuojamas. Apie reikalingas priemones sprendžia sričių ko
misarai”.

Lietuvos nacionalistų partija ir Aktyvistų Frontas įteikė 
nacių komisarui memorandumą dėl padėties Lietuvoje.

Įteikus šį memorandumą, Lietuvos Aktyvistų Fronto ly
deris Leonas Prapuolenis buvęs suimtas. Tenka priminti, kad 
L. Prapuolenis, sukilimo prieš bolševikus metu, pasirašinėjo 
kaip aktyvistų štabo viršininko įgaliotinis.

Lietuvos nacionalistų partijos vadovybės nariai — inžinie
rius K. Brunius ir Zenonas Blynas atstatyti iš savo pareigų.

“Ašis” nori pavergti 
Turkiją.

Prof. Janulaitis pa
siliko Kaune

Darbininkų, vyriausybių atstovai aptars 
priemonės kovos pajėgumui Sustiprinti
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NIlW ‘ YORK, N. Y., spalių jeigu čia Nusileis, tai ir kitur 
27 d. — Šiandien tapo pradėta privalės trauktis.
tarptautinė darbo konferencija 
Columbia universiteto patalpo
se.

Nuo vokiečių-lenkų karo pra
džios pirmą kartą susirinko vy
riausybių ir darbininkų orga
nizacijų atstovai santykiams 
aptarti. ’

Suvažiavo 160 atstovų, kurie 
atstovauja 33 tautas. Susirin
kimas išrinko ponią- I^erkins, 
darbo departamento sekretorę, 
pirmininkauti konferencijai.

Hull pataria j leisti prekybos 
laivams plaukti į visus uostus.

Daniel Boone kasykloje, 
Ky., įvyko sprogimas ir tapo 
užversti 15 angliakasių. Deda
mos pastangos 
tuosius.

— Buvusioj 
rijoj vokiečiai
Anglijos invazijai."

išgelbeti užyers-

Lenkijos teritd- 
moko kareivius

Konferencijoj nėr 
diktatūros ša- 

; lininkų

Angliakasiai tęsia 
streiką

NEW YORK, t N. Y., spalių 
27 d. — Darbo konferencijoje 
pirmoj eilėj bus aptarti visi tie 
reikalai, kurie padidins karo 
medžiagos gaminimą ir įgalins 
greičiau sunaikinti * hitlerizmą.

Konferencijon neatvyko vo
kiečių, italų, ispanų ir japonų 
atstovai. Nebuvo ir sovietų Ru
sijos atstovų.

Britų valdžią atstovauja dar- 
bietis Clement Attlee, b darbi
ninkus atstovauja J. Hallsworth 
ir George Gibson.

• Darbo konferencijoje

J. V. nenori karo, 
sako Hull

TEHERANAS, Iranas* spalių 
27 d. — Britų generolas Wa- 
veli turi paruošęs ir apginkla
vęs 60,000 indusų, kurie kiek
vienu momentu gali būti pa
siųsti į Kaukazo frontus.

ši britų kariuomenė neturi 
pakankamai tankų, f bet mano - 
ma, kad ji turės žyipįgi genes
nę aviacijos paramų,' negu bri
tai turėjo Graikijęję.

Sovietai atitraukė dali Iranan 
pasiųstos kariuomenės, ją pa
siuntė į sovietų frontus.

VVASHlNGTON, D. C., spa- 
lių 27 d,— Senato komitetui 
sekretęriuė Hull šiandien pa
reiškė, kad^Jungtinių Valstybių 
valdžia nenori įtraukti krašto 
į k&rą. '

Amerikos valdžia deda pa
stangas tjktai apginti savo in
teresus. Huli sako, kad Ameri
ka prįvalo - apginti savo teises 
laisvų! plaukioti Atlantike, nėr

e' ■.

Giedras, vėsus.
Saulė teka 6:15; leidžiasi

. „ ■. i

VVASHlNGTON, D. C., spa
lių 27 dv — Beveik visi 53,- 
000 CIO angliakasių šiandien 
tęsė streiką ir atsisakė grįžti 
į darbą.

Prezidentas Rooseveltas 
patarė grįžti į darbą ir tę
sti pasitarimus, bet anglia
kasiai paklausė J. Levvis, o ne 
prezidento.

Tik Rosedale kasyklos dar
bininkai atsisakė klausyti 
Lewis, susirinkime nubalsa
vo nestreikuoti ir šiandien vi
si dirbo.

• VVASHINGTON, D. C., spa 
lių 27 d. — Senato užsienio ko
mitetui Cudahy papasakojo sa 
yo šusitikiu|ą su Hitleriu.
. . . Hitleris labai blogai išrodęs. 
liguistas ir, tarytum jis butu 
kelis mėnesius nemiegojęs. Hit 
leris nenori karo su Jungtinė
mis Valstybėmis, nes žino, kad 
visus vokiečius blogai paveik
sianti ši žinia.

• I

Amerikai stojus karan, jam 
sakė Ribbentrop, prasidėtų dvie 
jų žemynų karas, kuris niekad 
nesibaigtų ‘ ir viską sunaikintų.

Streikuoja laivų sta
tybos darbininkai
BROOKLYN, N. Y., spalių 

27 d. — 5,800 darbininkų šian
dien pradėjo streiką didžiulėse 
Robinš Drydock and Repair 
bendrovės fabrikuose.

šįiose dirbtuvėse taisomi 
tų karo laivai ir streikas 
stabdė visą darbą.

Unijos atstovas tvirtina,
bendrovė nesilaiko anksčiau pa
darytų nutarimų ir skriaudžia 
darbininkus.

ROMA, Italija, spalių 27 d. 
— Virginio Gayda skelbia, kač 
Hitlerio ir čiano pasimatymo 
metu buvo aptarti Turkijos san
tykiai su “ašimi”.

Mano, kad Hitleris dabąy dės 
pastangas .įtraukti TųrįRjįą į 
“ašį”, nes Rusija jau nepajėgs 
tinkamai Turkijos paremti.

Gayda skelbia, kad pradėti 
nauji karo ir politikos planai 
kurie gali paveikti visą karo 
eigą ir smarkiai paliesti Tur
kiją.

BERLYNAS, Vokietija, spa
liu 27 d. — Prof. A. Janulaitis 
praneša, kad bolševikai iš Kau
no išvežė inžinierių Vytautą 
Račkauską, buvusį geležinkelių 
valdybos vyriausiąjį direkto
rių.

Taip 
žmona 
zas.

Tais
ta, kad nuo Šiaulių išvežti Fe
liksas Janulaitis, jo žmona Ona 
ir jų sūnūs Petras su žmona 
bei dviem vaikais.

pat išvežta Račkausko 
Justina ir sūnūs Juo-

pačiais šaltiniais patir-

bri-
su-

kad

— Dideli lietus ir audros Ar 
kansas valstybėje užmušė 17 
asmenų.

. 'v — Nacių aviacijos karinin-v uz- 
ge

kas Franz von Vera tapo 
muštas. Jis skaitėsi t vienu 
riaušių nacių lakunu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
t ■ I > i.

— Amerikos senatas pradėjo debatus dėl neutralumo įsta
tymo pakeitimo.

— Petainas uždraudė prancūzų darbininkams streikunti. 
Streikui, negalioja jokios pateisinamos priemonės.

— Sovietai paskelbė, kad spalių 15 dieną vokiečiai beveik 
turėjo' Maskvą savo rankose, nes priartėjo prie priemiesčių. 
Dvi dienas ėjo kovos ir tiktai atvykusios naujos sovietų divi
zijos nuvyjo nacius iki Možaisko.

— Prezidentas Rooseveltas antrą kartą kreipėsi į streikuo
jančius angliakasius, kad pradėtų darbą, nes sustabdo ginklų 
gamybą. w

— Visame sviete sukelti protestai dėl nekaltų prancūzų šau
dymo privertė nacius pakeisti savo nutarimą.

— Vokiečiai sakosi, kad netrukus paimsią Rostovą, bet ru
sai tvirtina sustabdę nacių tankus*

laikraščiai dar kartą pataria rusams taikytis su 
vokiečiais ir japonų valdžia prižada išsiderėti geras sąlygas.

— Kroatijoj įvyko smarkus susirėmimas su narių karino* 
_  4 j ir. ' '

Hl-

mene, žuvo 143.
t ...
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Naciai atidėjo įkai
tų žudymą

Iš Vilniaus išvežtas 
K. Stašys

VICHY, Prancūzija, spalių 27 
d. — Nantes mieste vokiečių 
karo vadovybė atidėjo 50 pran
cūzų žudymą kelioms dienoms.

Prancūzai tikisi, kad bus ati
dėtas ir įkaitų žudymas Bor- 
deaux mieste. Vokiečiai sako, 
kad jiems pavyko gauti kelis 
nurodymus,, kurie gali nuvesti 
prie pasikėsintbjų pagavimo, to
dėl ir atidėjo nekaltų įkaitų 
žudymą.

Jeigu nepavyks kaltininkų 
surasti, prancūzai bus sušaudy
ti.

BERLYNAS, Vokietija, spa
liu 27 d. — iš Vilniaus bolše
vikai išvežė žinomą lietuvių vi
suomenės veikėją 
Stašį su žmona ir

Rusijos gilumon 
vokato Juknevičius
dviem mažom dukrelėm.

Iš Raseinių išvežtas tos ap
skrities veterinarijos gydytojas 
K. Avižienius. Kartu su juo iš
vežti

Konstantina 
dukterim, 
išvežta ad- 

žmona su

visi keturi jo maži vai-

Petaino valdžia uždraudė 
darbininkų unijas ir įve-

Sovietai neleidžia 
britų į frontą

LONDONAS, Anglija, spalių 
27 d. — Paskutinės iš Rusijos 
atėjusios žinios rodo, kad so
vietų valdžia ir karo vadovybė 
ir toliau neleidžia britams bei 
amerikiečiams patirti apie pa
dėti frontuose.

Pasilikusią britų misiją rusai 
išvežė į Kuibyševą, nors jos 
nariai norėjo pasilikti Maskvo
je. . . ;

Britų misijos nariai gauna 
informacijas tiktai iš sovietų 
užsienio ministerijos.

visas
dė valdiškas.

— Daug Amerikoj gimusių 
lenkų lakūnų pasiekė Angliją 
ir tapo britų aviacijos daly
viais.

— Turkų valdžia pasiuntė ba
daujančiai Graikijai vieną lai
vą maisto produktų, kurie bu
vo užpirkti Jungtinėse Valsty
bėse.

— Clanton miestely įvyko 
didelė autobuso nelaimė, kurios 
metu sudegė 15 asmenų, šofe
ris žuvo gelbėdamas keleivius.

— Amerikos bombanešys nu
sileido plieno lentom išklotame 
aerodrome. Nusileidimas pavy
ko ir panašus aerodromai bus 
vartojami smėlynuose.

— Britų aviacija bombarda
vo šiaurinės Vokietijos miestus. 
Vokiečiai 'sako, kad britai pa
darę didėlių nuostolių, bet jiems 
pavyko numušti 5 britų lėktų-1 
vus. z

— Vokiečių spauda šiandien 
atspaudė karo vadovybės įsa
kymą; kuris liepia norvegams 
atiduoti visus šiltus žiemos dra- ■ ► • V-'. P . ’j'* , . y
bužius vokiečių, kariuomenei. .

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

HHhOMMSRI
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'.H GAGOS ■LIETUVIU1 DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 $,o. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA:

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. IŪDIKAS, vice-prezjdentąs P. GALSKIŠ, trugtjsas
V! MANKUS, sektorius, \ P. MILAŠEVIČIUS, trustisas
K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vioe-prezjdentąs
V! MANKUS, sektorius/ S' .

P. MILLER, /inanji
DR. MONTVIDĄS, Dr-jo's Daktaras?

P. U

, Dr-joč Ądyokatąs

IS CH1CAG0S LIETUVIU DRAUGUOS 
PASTOGĖS

ŽIEMOS SEZONĄ 
PRADEDANT

Oras vis labiau jr Jąbįau at
vėsta. Visos vasariškos pramo
gos jau baigėsi.

Nuo dabar prasidės veikimas

šiaip visokios pramogos.
Vakąrai vis ,(Jarysis

Žmonės daugiau namuose laiką 
praleis. Juos lengviau bus su
rasti, lengviau su jais susitikai. 
Be to, žiemos metu žmonės pa
prastai yra mažiau išsiblaškę,, 
lengviau su jais bet kokis rei
kalas atlikti.

Apie tai verta pagalvoti mu
sų vajininkams.

Dabar gera proga pradėti ijų-, 
trauktą darbą, vadinasi, vėl im-( 
tis narių įrašymo.

Sąlygos tokiam darbui gana 
palankios. Jei prieš melus ar 
dvejus žmones nusiskųsdavo, 
kad jie įsirašyti į draugiją ne
gali, nes pinigų neturi, tai dau
gumoje atsitikimų tos kliūtys 
liko pašalintos.

Bendrai imant, žmonės šian
dien daugiau dirba ir daugiau 
uždirba. Doleris ar kitas jiems 
nebesudaro labai didelės sunkė-'

.'I

Vajininkai tad turėtų iš nau
jo tūps žnąoneą pąkaJŲintį. Yi-Z’ 
sai galimas daiktas, kad šį kar
tų jįe įsirašys.

Su jaunuoliais dabar reikalas 
irgi šiek tiek geresnis. Geresnis 
bent tuo atžvilgiu, kad jau yra 
nustatytos amžiaus ribos. Kai: 
jaunuolis pasiekia tam tikro, 
amžiaus, tai nuo kareiviavimo 
jis yra atleidžiamas. Kitais žo
džiais sakant, jam nebereikią į 
armiją eiti. Tie jaunuoliai, ku-i 
riems į armiją nebereikia eiti, 
yra geri kandidatai į draugiją.

NAUJtENŲ-ACJiE Telepho.tp 
Albertson kalvis, si

Už geriausius kostiumus bus 
duędąmi prizai lįet pjpigais 
“kėš”. Jodei jpąturtiną juo dd(u-< 
giaušiA dpsirengti kęstiu^tnais, 
nes prjzų yra s^iriaįna ganą 
Ųtuig. pe to,' jpųzika yąlgįąj ir 
gėlimai bus (JupŲami neįmoka
mai.' Todėl nėra abejonės, kaclt 
visi turės smagų laiką Ir dar 
magaryčioms pinigų gaus. Tad 
visus įraugijps nariuą kviečia 
skaitlingai a.tsilapįkyti į šį pa
rengimą. Ęengiąio JCąiųisija

•> : • T :s . .
Kojos neturėtų būti 

apleistos

J mi »p.j Į1.

Oscar
laikytas Los Angeles inieste, 
Sąryšy su Jobu Kjnetz, 54 me- 
t ii , m i r t i mi. Km ętz ip i r ė po to, 
kai praryju “energijos algą j-

Dainuos 
delįs

KAS MUS LAUKIA?
' • r

Tai ,toks klausiiųų?, į kurį 
njekas negali dųoji tikslaus ąt-i 
sakyųio.

Ąteitis neaiški, miglota-
Padėtis visame pasaulyje vis 

labiau ir labiau kompiikdo^tasi. 
Tas pasibaisėtiųąs karo gaisras, 
J<uris baigia naikinti visą Euro
pą, gali bfle dieną persimesti ir 
į tolimus kontinentus.

Karo sukrėtimai yra jaučiami 
jr šioje šalyje.

Žmonės, kurie sekė ir seka 
Europos įvykius, yrą labai susi
rūpinę. Jie sako, jog Amerikos 
likimas yra glaudžiai susijęs su

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Mieteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, išsaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. 7209

S Susivienijimas Lietuyįų Amerikoje yrą Ai
džiausia lietuvių organizacija. Tąi lietuvių 

d apclraudos tvirtovė Aąįerikoje. Tai lietuvių
brolybes fratemalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš- 
kais ryšiais vienon diąelėn ir grąąion šeimy- 

M / e non. Dabar eina SLA*. Pašąngps Vajus nau-
- " jiems nariams pritinti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Suslvienijfane ąpdrąųda yrą pigesnė. 
Bet Susivienijimą? rteikia lietuviams dąugiaus, 
negu apmaudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ji* rupijas! ibeądrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys i jūsų namus, pa- 
klaųsykite jo patarimo—prisirašykite prie Sus j vienijimo su v^są 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, Ncw York, N. Y............. ' - t .•< ..........

ta baisią 'ką.taątr.ofą, kuri dąbai 
Vyksta Eųpopųje.

Reikią dėti yjsąs pastangas,: 
sako jįe, kad JJitJeįris įy hitle- 
rizmas butų sutriųškiųtąs. Nes 
jeigu Hitleris ląiinės, tai Apie-, 
rika atsidurs didžiausiame pa
vojuje.

Hitleris tada dominuos be- 
yeik visą pasaulį.

Pasaulis bus naciškas,, o to
kiame pasaulyje Amerika var
gu pąj.ėgs savo demokrątiĮieĄ į- 
staigas išlaikytu

,-Jei sveikas žmogus |>alenka į 
apkrečiama liga sergančiųjų 
įtarpą, tai jis mažai šansų tetu
ri išlikti neąpsikyėtęs.

Tas pat, greičiausiai, atsitik- 
jtų ir su Amerika: ji irgi kokiu 
pors totalitarizmh Užsikrėst^.

Kad to neatsitiktų, Amerika 
yra pasirengusi visais galimais 
gudais remti tuos, .kurie veda 
žūtbūtinę kovą su Hitleriu.

Kiekvienas dabar gali supras- 
: jti, kad tai nėra kokios “bai-' 
jkos”. Prisirengimas, kaip sako- 
pia, viskam, eina su didžiausiu 
įtempimu.

Karo reikalai statoma pirmo-'

Peųples Bendrovės 
programas

ą.p.M. Choras; Yąiz-
Pra-

nešįmai, Pątąrįmai, t.t.
šiandien, ąųtradienį, kaip pu- 

skambės 7ta valanda yąkąre, jš 
Stotį,es W.G-E.S. girdėsis regu- 
Haris antradienio gražus ir įdo
mus rądįo programas, leidžia
mas- pastangomis Peoples F.ur- 
niture Compąny Krautuves.

šios dienos programe daly
vaus “B.P’.M/’ Choro grupė, se
sučių Pranenskaičių duetas, 
“į)Čdė” Vaitekūnas, “Piršliai,” 
ir jkįti Keri talentai, kurie pa
darys šį prograiną vieną iš pui
kiausių.

Prie to, bus patiekta gerų ži
nių iš Peoples Krautuves apie 
£’5tą metinį rudeninį išpardavi
mą, kuris pasižymės didžiausių 
vertybių pasiūlymai? ir duos 
progą yi^iepis pasipirkti namų 
reiknienis sųinąžiątomis kaino • 
mis.

Išjnjntinga kojų priežiūra 
yyą ląįąj sv^rįj. Kodėl ? To
dėl, kad kojos yra ne tik kū
no pąrąmai ir judėjimui var
tojamos: nebojimas kojų ir 
blauzdų odos, raumenų, sąna
rių ir kaųjų ydų gali būti pra- 
(Jžja ligų, kųriųs stato pavo
juj ne tjk Rojų funkcijas, bet 
visą žmpgąus sveikatą ir kar
tais gyvybę.

Skirtingi kojų audiniai, na
gai, oda, kraujo indaujos, ner
vai, raumenys, kaulai ir raiš- 
tės (ligaments), kurios jungia 
skaitlingus kojų sąnarius ir 
riąšus, gali būti paskirai ar 
bendrai buveine ligų, susiju
sių su čigoniškų ar protarpi-, 
pi,u skausmu, trukdančių ko
jų jr blauzdų ir kitų kūno da
lių funkcijas.

Dėvėjimas ankštų čevcrykų 
yra pebigiepiškas. Jis trukdo 
natųrąlų plėtiinąsi kojos, ku
ri žmogui vaikščiojant, kai 
koja kelia k ūpo svorį, prasi
plečia truputį ir pailgėja kiek, 
gal būt apie pusę colio.

Bot koks kojonys ncspiagu- 
mas tuyi būti pašalintas. Ne- 
sinagunio’ priežastis turi būti

surasta; atitinkamas gydymą^ 
reikia, pradėti. ‘ 7

Daug hegalavinių pąejpą iš 
kojų kaulų lįgos. Ko^ų supėH- 
inai gaji būti vietą aštraus ar
ba kręniško užAdegiprio, kajp 
pav. sapkrėkos arba reuma-1 
tiškų ženklų. Didžiojo ■- piršto 
sunėrimas paprastai yra san- 
krekos. atakos vieta. Skaus
mas šių ligų p^cese gąli pa
siekti kelius, kulšis j r nugar
kaulį. ' /

Koja gali būti su įgjmtais 
ar įgytais iškripnnaĖs- Kojas; 
tinkamai prižiūrint, šituos iš
krypimus, galima visuomet 
sumažinti ir daugely atvejų 
visai pašalinti.

Ateity mes pakalbėsime' 
apie įvairias odos ligas, ku
rios veikia kojas ir blauzdas.

^Parūpina Borocyl Co.
Parašė \

D r. Adam Blaszczynskii

Antr^dĮepis, spalių 28, 1941

i ŠILDYMAS
GELBSTI 

PALENGVINIMUI ’ 
NUO VARG1NAN-

> CIO MUSKULŲ a

JPHNSON’S

RED CROSS
PLASTER ,

NĄUDOJAAĮA PjER VIĮUS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Rep. xxx

i
!

t!

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVTNGS 
/BONOS 
lAKDSUMPS * ’ ' » k

—SAVAITRAŠTIS-

• .Sp- 19 prie Asjiland ir Di- 
yision buvo sužeistą, apie 60 m. 
moteriškė. Ją . suvažinėjo auto
mobilis. Policijai ikisiol nepasi
sekė .sųžinjOti nęi jos plvardės. 
nei adreso. Guli apskričio Įigo- 
nine je.

CRANE COAL ČOMPANY ’ 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH »022
WEST V1RGINIA Pocahontas Mųie
Run iš*geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išiipta .............................

PŲRKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BANĮ) LUMP . $10.25
, • Sąles taksąi ekstra.

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

U. S. A. melams kainuoją 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

‘ adresuojant:

No.

NAUJIENOS NEEDLĘpRĄfT DEjPT 
1789 So. Halsted St„ Chicago, Iii.

Čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųs,ti rpąn Pavyzdi No.

Vardas dr pavardė ...........................:................... »....*.......

jmįausia einą ginklams. Dėlei to 
jkaį kprdos medžiagos pradeda Į 
įtrūkti šiąjp kąsdjeninip ųaųdo- 
jimo prekėms.

Kas bus toliau, jei kąx;ąs il
gai Į^osįŲaigs? ;

Pranašaujama yrą inifliacįjat 
jr kitos negerovės. Po karo ga
lima tikėtis ir depresijos. j

Kada nieko tjkr.o nėra, kada 
atejtis labai neaiški, tai pravar-i 
jtu kiekvienam nors šiak tiek 
ąĮąijirupiĮĮti norjs tjek, kąd ligoje 
gajėtų gąutį pašalpą, o nųpairęs ; 
ąiekam ąesudary.tų naštos. Va-( 
(dinasi, kad butų iš ko palaidoj-

Apsirūpinti galima įsirašant 
į ,Cldcągos Lietuvių Draugiją.

Kurie ją u priklaųąofte drąugi- • 
jai, tai patarkite savo gijųi- 
jnęjŲs, , draugams ir pažįsta- 
Įniems jalai padaryti.

NUSIPIRKO Š6,0Q.Q VER
TĖS ‘'APSIGYNIMO 

ąONŲ’^
Chicagos Lietuvių Draugija 

prieš kiek laiko nusipirko $6;- 
(000 vertės “apsigynimo bonų”.

Tokiu budu ji remia valdžios 
pastangas išlaisvinti pasaulį 
nuo Hitlerio ir hiblerizmo. 
’ l .... ' .f V •

Apsigynimo bonai yra pįirda- 
yinėiaini paštuose, banlįuose, 
skolinimo ir statymo bendrovė
se bei kitose įstaigose.

Mažiausi bonai yra $25 'yer- 
|tės.

Nę. 2980

Adresas

Miestas ir valstija

ROCKEORD, ĮLL, 
f

Įdęnius praųe^iųiąs »R.9Cįk-foi>( 
tdo Lietuvių Kultūros draugijos, 

' jipDįąflis ir ^impLąt^kąpią. ĄW-i 
J inapčjids pętnyčios yąk^re, t. y.' 

spąJių-.Ootęber 31 d. įyyjcą įli
pus inaskaradinis vakaras klu- 

: bo patalpose, 1108 So. Main St.

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

REPublic 3713
IR SUTAJUSAU SENUS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIA IR STIP- FT?T
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O A VoAlJltį

LINĮGBELT, Visiškai Automatiškas

STOKER SALES
, 6921 South Western Avė.

• JVBD.U .ŠILIMA » BOILERIUS P

į AR ŽINOTE KĄ 5
į 'RAŠO |
| “KELEIVIS” 1

Gaisras yrą į ūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas dpiė nąrnus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtu bąti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pąyoy^j.

• TfcMYKI^E, kad reika- '
lipg-i 'remontai prie namų 
butų tuojąu atitekami. Se
nas, išdžiuvęs m e Uis kvie
čia gaisrą' -

•ŠTATANT namą, nesĮcaj- 
iykitę medžiagos kainos 
.švai'besnę už kokyb.ę!
f •. ■ » - *<• I . A ■ •• •

šaukite
ass

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielyartąs, kurias kas 
tinetas gaisras atneša musų miesto 
gyyėntojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir 'a t n ė š a nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRĄUPA 
gali m ų s apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
•’RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

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

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors jsavo parapi
joj ims draudžia jj j rankas 
paįimii.

“Keleivi” žmonės mėgsta 
dėl to. kad jis niekam nepą- 
taikauja ir nesibijo teisybę 
skelbti.
, \ .. J y.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
ęilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS:

4--------------

ACHING-STIFF 
j SME nmis I -*art<Įkit lįste-
I r > t - Masažas tuo nuostabiu “nrieA- 
■ erpiitoĮli’ aktualiai ' at¥aro šviežio
■ Šilto kraujo fikaudatiUenis musku-
■ lama Ir padeda pabalinti lokalini hu-
■ <-ere*nl» |>ei muatard nlas- 
W terJ Padarytas fl stipruhių ' '

i» cheese
fpod fhat’s rfigestible 

ąsjmlkjtĮęjfl
SPglĄDSl SŲCESI tpASTSl 

MtlTS PERFECTLYI
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ĮDOMIOJI FIZIKA
Kaip greitai mes judame?

Prancūzų sportininkas Julės 
Ladoume<pie (Žiul Liadumeg) 
išgarmėjo visame pasaulyje 1930 
m. pasiekęs nepaprastų ‘ greitu
mo rekordų: 1 kilometro dis
tancijų jis nubėgo per 2 minu
tes 23,6 sekundes! Norint paly
ginti šį greitumų su paprastu 
greitumu, kuriuo eina pėsčias 
žmogus —. vidutiniškai lJ/o 
metro per sekundę — tektų pa

me
ne-
jo-

mia su dar didesniu pradiniu 
greičiu, kartais pasiekiančiu 
net 1700 metrų pirmoje sekun
dėje; tolimesniame lėkimo ke
lyje šitas greitis, suprantama, 
laipsniškai mąžėja.

Dar neseniai buvo amnonla, 
kad nepaprastų greitumų paro
do paukščiai savo kasmetiniuo
se perskridimuose į šiltuosius

matytumėm, kad Liadumegas 
nubėgo per sekundę*7 metrus. 
Tiesa, šie' greičiai nėra tapatin- 
gi: pėsčiasis gali eiti ilgai, išti
sas valandas, nueidamas po 5 
klm. per valandų, sportininkas 
bėgikas gali savo 
greitumų 
minučių.
kuopa bėga tris kartus lėčiau 
iiegu sportininkas; ji nubėga 
tik 2 met. per sekundę arba 
maždaug 7 klm. per valandų 
bet užtat sport ui 'ko atžvi! H 
turi ta nirme ivbe, kad tpli

sniegčiužų. O zuikio ar 
džioklinio šuns žmogus 
įstengia pavyti net raitas, 
damas šuoliu. Lenktiniuoti gi
su ereliu žmogus gali tik lėk
tuvo pagalba.

Apskritai, žmogaus sukurtos 
mašinos įgalina jį prilygti visų 
greičiausiems ' pasaulio gy
viams. Įdomu, kad sausumoje 
žmogus gali judėti greičiau, ne
gu vandenyje. Lengvasis krei
seris plaukia 
nėr valandų, 
nyje jau yra 
nių, einančių 
valandų.
pasiekti net 206 klm. per va
landų. Dar didesnio greičio pa- 

automobiliai, ypač Icnk-

noma, kad tokių perskridimų 
metu kregždė pasiekianti 300

greitesnis, atsirado ir sekim 
džių rodiklės.

Bet jeigu paprastiems,* kas 
dieniems reikalams-..* pakanka 
matuoti laikų \vienos sekundės 
tikslumu, taį mokslo tikslams 
to per maža". Tiriant fabrikų 
darbininkų gamybinius jude
sius (F. Džilberto metodu) 
naudojamas laikrodis, rodantis 
tūkstantines minules dalis, o

75 kini, geri tumu

elektrinių t rauk i- 
po 175 klm. per 

Automatricos gi gali

čiau naujieji paukščių sezoni
nių perskridimų stebėjimai pa
rodė, kad šitokia nuomonė yra 
klaidinga ir kad net visų grei- 
čiausieji paukščiai skrenda pai 
lyginti gana vidutiuiškfi greitu
mu —■ nedaugiau kaip 90 klm. 
per valandų: pašto balandis 
metrų per sekundę, erelis 
23-24 metrus, kregždė — 
metrus.

19

nepaprastų 
išlaikyti tik kel ta 
Kareivių pėstininkų

distancijas
Įdomu palyginti 

žmogaus ėjimo greitį su grei
čiu tokių jau net patarlėm? 
dėl savo lėtumo virt šių gyvi 
nų, kaip sraigė arba vėžlys 
Sraigė visiškai pateisina le u- 
tacijų, teikiama jai pa ta lūs: ji 
nušliaužia tik 1 •/> milimetro 
per sekundę frba 5 Ve m tro 
per valandų — lygi ii 100 ) k r 
tų mažiau kaip žmogus! Vėžlys 
taip pat nedaug kų pr;:l n Via 
sraigę: jo normalus g ei i; yre 
7 metrai per valandų.

noriu a^j

siekia I 
tynių metu. Vienų tokių lenk
tynių metu buvo pasiektas ne
paprastas rekordas — 435 k'm. 
per valanda. Toks rekordas bu
vo pasiektas automobi iii “Mė
lynas karvelis”.

Tačiau visus šiuos greičius 
žymiai pralenkia susisiekimas i 
oru. Lėktuvas naikintuvas vi
dutiniškai skrenda po 360 k!m. 
nėr valandų; hid’oktavai g» 
skrenda dar greičiau. 1931 me
tų rudeni italų lakūnas Andže- 
lo pasiekė pasaulini 
hidroplanu, nuskridęs 
per valandų, šitokį 
greitumų ‘jau ualima
su kulkos greičiu, jeigu ne su 
šautuvo, tai bent su revolverio, 
nes 1034 m. rekordo atveiu 
hidropbno greitis maždaug j in 
siekia 200 metru per sekundę.

Tokiu budu, iš mechanizmų, 
sukurtų žmogaus rankomis, 
greičiausiai juda lėktuvas 
automobilis.
f Dar greičiau lekia kulkos 
niArankų sviediniai. Kulka
šautuvo vamzdžio išlekia 800— 
900 metrų greitumu per sekun
dę, o iš neseniai išrasto prieš
tankinio šautuvo — su 
greitumu per sekundę, 
budu net ties pusiauju

Greičiau už saulę ir mėnulį
1896 m. automobilių lenktyn 

nėse tarp Paryžiaus ir Bresto, 
Prancūzijoj, buvo pasiektas 20 
klm. greitumas per valandų 
Tuo metu automobiliui tat bu
vo d.'džiausias 
jau už dešimt’es 
bilio greitumas 
kiariopai — ligi 
valanda. Kiek 
matėme, kokio

n e

me-

Jus, aišku, žinote, — tarė 
Gilbernas, —- kad krentantis 
daiktas pirmų sekundę nukren
ta ę' 5 metrus. Stiklinė dabar 
taip pat krenta tuqs 5 metrus 
— bet, jus suprantate, dar ne
praėjo nė tūkstantoji dalis se
kundės. Tat gali duoti jums 
supratimų apie mano* “pagrei
tintojo” veikimo galių*).

Stiklinė pamažu leidosi že 
myn.

Gilbernas apvedė ranka 
link stiklinę iš apačios ir iš 
šaus,..

Aš pažvelgiau pro 
Kažkoks dviratininkas, 
gęs vienoje vietoje, su 
gusiu dulkių debesimi
kos, vijosi kažkokį vežimų, ku-

(jis kų tikjiuvo pradėjęs žio
vauti), — visa tai nors ir pa
mažu, bet vis dėlto judėjo; vi
sa kita gi tame ekipaže buvo 
visiškai sustingę. Jame sėdin
tieji žmonės buvo lyg statulo;.

...Kažkoks žmogus sustingo 
kaip tik tų patį momentų, kai 
jis darė nežmoniškas pastan
gas sulenkti vėjuje laikraštį. 
Bet mums to vėjo nebuvo.

...Visa tai, kas buvo mano 
pasakyta, pagalvota, padaryta 
nuo to momento, kai *‘pagrei 
tintojas” pateko j mano orga
nizmų, atrodė, tik akimirksnis 
visiems kitiei|is žmonėms.”

Manome, •skaitytojams bus 
įdomu sužinoti, koks yra ma
žiausias laiko tarpas, išmatuo
jamas dabarties mokslo prie
monėmis? Jau pradžioje XX 
rm. mokslas galėjo išmatuoti 
10,000-tųjų sekundės dalį; da
bar gi fizikai savo laboratori
jose gali išmatuoti (elektros 
pagalba) 10,000,000,000 sekun
des dalį, šitas laiko tarpas maž
daug yra tiek kartų trumpesnis 
už sekundę, kiek sekundė yra 
trumpesnė už 300 metų!

Nepirkit
Daimantų 
VIEN 
IgITIKEJIMU

Mokslaa Utobullno mlkro»kopq tik* 
romo, telkianti Rallmybfs bet kuriam 
ftmoKui AKTUALIAI MATYTI dalmanto 
kokybę.

čia pas O & K mes |reng*me MAG- 
NI8COPK, kad Jus patys salMumit ma
tyti pasirinktą daimantą, kaip kad JI 
mato mušt) ekspertai.

AUllankykH Ir apiiurfklt musą Kaunią 
rykiuotę dailių akmenų, įdėtų | nau
jausių Mylių 
dimo pirkti.

Atida
rykite 
Charffe
Acc’t

rėmrliUB. Nedaroma epaa*

Olsen
Ir 

Aett. 
raka-

yra laikrodžių, rodančių tūk
stantines sekundės dalis.

Tačiau kas gi gali spėti įvyk
ti per tūkstantinę sef<ųndės da
lį? O gi labai daug! Tiesa, eks
presas per šitokį laiko tarpį 
paslenka , į priekį tik 1-1 Va 
centimetro, bet lėktuvas pa
slenka jau 10 cm., o garsas net 
30 cm. Žemės rutulys, sukda
masis ap’i'ik saulę, per tūkstan
tinę sekundės dalį, nulekia .30 
metrų, o šviesa 300 metrų. ‘ •

1 Mažyčiai gyvūnėliai, apsu
pantieji mus, — jeigu jie mo
kėtų samprotauti/ — tikriau
siai nelaikytų tūkstantinę se
kundės dalį mažu laiko tarpu. 
Pavyzdžiui, vabzdžiams šitas 
laiko tarpas yra pakankamai 
juntamas. Uodas per vienų se
kundę padaro 500 600 pkutcl“- 
jimų savo sparneliais; vadina
si, per tukstan'i'^ę.. seku"dė 
dalį jis suspėja pakelti arba 
nuleisti savo sparnelį.

Žmogus negali taip greit ju
dinti savo organus, kaip vabz
džiai. Visų greičiausias musų 
judesys — akies mirkt lųim s 
“akimirksnis”. šis judesys 
įvyksta taip greitai, kad mes 
jo net nepastebime, t. y. musų 
regėjimo laukas neužtemsta.' 
Tačiau nedaugelis t°žino, kad 
šitas judesys — sinonimas ne
paprasto gr it amo1 — įvyksta,

ap- 
vir-

langų, 
sustin- 
sustin- 
is pas-

vieno centimetro.
...Musų dėmesį ^atkreipė į sa

ve omnibusas, visiškai sustin
gęs. Ratai, arklių kojos, botago 
galas ir apatinė vežiko žiauna

*) Reikia, be to, dar atsiminti, 
kad per pirmąją šimtąją dalį pir
mos savo kritimo sekundės daik
tas nukrenta ne šimtąją 5 metrų 
dalį, o IČ'.OOO-ąją,

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon
M pati SMET0Nfl

Ebannt
6446 So. Halsted St

T

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir tai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^%.
KEIST UT0 SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ANGLYS ŠKASVKLŲS 
ITZOANftniNIMAS G AR APTVOTAS

Liberalu* kreditas—Imkite laiko kleh tik 
įteikia!

West Vlrgln’a T —Rlv.vcled Tonui
Pocabontas Mine Run Tonu’
W. Kent»eky Stoker Nut Tonui
South Illnois Stoker Midgets

%”x%” ........ .............. Tonui
Superba III. arba Ind. I.ump, Err

arha Not ................... Tonui
III. ScreenlnRR 1%” .................. T nul
Visos Kainos 6-tonų klekini ar daugiau.
ANGLIŲ 8AMPRLIAI GALIMA MATYTI 

MV8V OFISE
STTPFR COAL CO.

53 W. JACK8ON BLVD. WEBster 4422 /

$7.05 
$8 21 
$6.25

$6.25

$6.25 
$1 05

klm. per

MADOS
ir

ir

I'ie aapsupančioje

mė-

f

uropoje

MILLIONS .AGREE—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

rodo toks greitus žmogus, alsi 
duria visiškai kitoniškoje švia 
soje palygintai su kitais, j.e

709 klm. 
skridimo 
na'vg'nti

garr
kai

sau-

mažu 
jų nu
gyveno 
kad jų

Ateičiai Užtikrinti!

ste -
pakartojimui vi iškai

automo- 
prasme 

saulę” — 
atveju tai jau

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnonės D^nčiakas vvrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING M>LLSi
Pranas Selemanavičia, Savininkas

504 VVest 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

1600 m. 
ir tokiu 
ji galė- 
Gi kai-

kurios dabart nės moderniškos 
patrankos savo sviedinius išstu-

Karas
Jei norite žinoti apie karą irt kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje,
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje Ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

(Vartas ir pavarda)

♦

------------------------- - -------------------------  . .
NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicagro, HL 

čia fdedu 15 centų ir, pražau

atafųsti maa pavyzd} No

Mfaroa .... per krutipe

triumfas. Bet 
metų au'omo- 
padidėjo pen- 
108 klm. per 

aukščiui
greitinu o y: a 

pasiekę automobiliai šiuo 
tu. Jų greitis lenktynėse siekia 
net daugiau kaip 400 
valandų.

Važiuojant šitokiu 
Liliu tikra to žodžio 
galima, “pralenkti 
kraštutiniausiu
bent šiaurės platumoj0. 77-toj° 
paralelėje (Naujoj Žemėj) pa- 

i našus automobilis nuvažiuotų 
liek pat, kiek per tų laiko t?.r ų 
spėtų paslinkti žemės pavir
šiaus taškas žemei sukantis ap
link savo ašį. Tokio automobi
lio keleiviui saulė nustotų s’i i-

; «
k

:k?lbimai Naujienose 
‘t oda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

Ti*a naudingos.

dens tėkmės greitį lygumų upė
se ir neperdaugiausiai atsilieka 
nuo vidutiniško stiprumo vėjo. 
Bet jau su muse, skrendančia 
5 metrus per sekundę, žmogus 
gali lenktyniauti tiktai ant

nenusileisdama. ir nepatekėda
ma. Taigi, šįų?diepų technika 
iš tikrųjų gali įvykdyti anų 
sųjį šventraščio s’ebukl.j, 
danguje buvusi sustabdyta 
lė ir prailginta diena. 

/
Dar lengviau pralenkei

nulį jo apsisukime aplink že
mę. Čia kų tik aprašytojo 
buklo 
nereikia dangintis į atšiaurūs
sritis ir lėkti baisiu greitumu 
su automobiliu. Menulis suka
si aplink žemę 29 kartus lė
čiau, negu žemė aplink savo 
ašį (lyginami, suprantama, va
dinamieji “kampiniai”, o ne il
giniai greičiai). Todėl jau pa
prastas garlaivis, plaukius po 
25—30 klm. pcv valandų, gali 
vidutinėse platumose “pralenk
ti mėnulį”.

Šitokį “pralenkimų” aprašo 
garsusis amerikiečių rašytojas 
Mark Tvenas savo knygoje 
“Prasčiokai užsienyje”. Plau
kiant Atlanto okeanu iš New 
Yorko į Azorų salas “buvo pui
kus vasaros oras, o naktys bu
vo net puikesnės už dienas 
Mes pastebėjome keistų reiški-

’ I Everybody ravės about your
salads, Peg.What’s Fhe secret?

.MIRACLE WHIR!
Its "different” fldvor '

* ‘ *

qlwqys makes a hit.

kąru tųvpačių valandų toj pa
čioj dangaus vietoj. Šitokio ori
ginalaus mėnulio elgimosi prie
žastis pradžioje mums buvo ne
suprantama, bet vėliau mes su
pratome, koks čia reikalas^ mes 
pasistumėdavome kiekvienų va
landų po 20 geografinio ilgio 
minučių į rytus, t. y. kaip ■ lik
tai tokiu greitumu, kad neatsi- 
liktumėm nuo mėnulio!”

Tūkstantoji dalis sekundės
Mums, įpratusiems matuoti lai
kų savo kasdieniniu mastu, 
tūkstantoji dalis sekundės yra 
lygi nuliui. Kadaise žmonės i. 
minutę laikė pernelyg 
dydžiu, kad butų verta 
tuoti. Senovės žmonės 
tokiu lėtu gyvenimu,
laikrodžiai — saulės, vandens, 
smėlio — nerodė minu'čių. Tik
tai nuo XVIII am. laikrodžiuo
se atsirado minučių rodiklės. O 
nuo XIX arti., kai gyvenimas 

•pasidarė dar sudėtingesnis, dar

gu jį išmatuotumėm tukstan i-’ 
nėmis sekundės dalimis. Pilnas 
akimirksnis, akies voko nusilei- 
dimas ir pasikėlimas, tęsiasi — 
kaip tat gana . til/sliai Viktor 
Audri nustatė —.vidutiniškai 
2/5 sekundes, t y. keturias 
šimtąsias (1/400) jos dalis, Tas 
laikas sunaudojamas šitaip:^vo
ko nuleidimas (75—90 tūks
tantosios ' sekundės, dalis), ne
judanti nuleistojo voko būsena 
(130—170 tukst. selu. dalis) ir 
jo pakilimas (apie 170 tukst. 
sek. dalių). Kaip matome, aki
mirksnis tiesiogiile to žodžio 
prasme yra gana,ilgas laiko 
tarpas, kurio metu akies Vokas 
net suspėja truputį pailsėti. Ir 
jeigu mes galėtumėm suvokti 
įspūdžius, trunkančius tik tūk
stantųjų sekundės dalį, mes 
“viename akimirksnyje’’ leng
vai pastebėtumėm du leius 
akies voko judesius, atskirus 
ramumo tarpu\ -

Jeigu musų nervų sistema šj- 
taip pasikeistų, tai mus apsu
pantis pasaulis apskritai pasi
darytų tiesiog nebepažįstamas. 
Ryškų tokių pasikeitimų nepa
prasta vaizdų, kuris tada iškil
tų prieš musų akis, davė įžy
musis anglų/rašytojas G. H. 
Wells (“Pasaulio Istorijos” au
torius) savo apsakyme “Nau
jasis pagręitintojas”. Apsaky
mo herojus išgeria ypatingo — 
aišku, fantastiško — gėralo, 
kuris veikia nervų sistemų to
kiu budu, kad ji pradeda su
vokti greičiausių įvykių paski
rus momentus (t. y. pagreitina 
nervų sistemos jautrumų), štan 
keletas pavyzdžių iš to fantas
tiško, bet teoretiškai visiškai 
patikimo apsakymo:

a—Ar matėte jus kada nors 
ligi šiol, tkad užuolaida kabotų 
prie lango šitokiu budu?

Aš pasižiurėjauį užuolaidų ir 
pamačiau, kad ji tartum su
stingo ir kad vienas jos’ kam
pas, kaip užsi’enkė nuo vėjo, 
taip ir liko sulinkęs.

—Niekada nemačiau! — at
sakiau. — Kas per keistybė!

—O tai ar matėte? — vėl pa
klausė jis ir išskėtė pirštus, 
laikiusius stiklinę.

Aš laukiau, kad stiklinė nu
kris ir suduš, bet ji net -nesu- 
judėjo; ji kabojo ore nekrus
telėdama

Paragauk jos dabar ... 7 metų po blaivybės atšaukimo :

1ME “DOOBU-RICH" BOURBON
86 rH00F...THIS WHISKEYIS 4 YEARS OID. SCHENIEY DISTILIERS CORf., NEW YORK CIT?

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

4910

INSURED Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
, to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 

6 vai. vakaro.

čia jūsų indeliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

No. 4910—Sportiškas kostiumas. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, tai
pgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali< 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakv- 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Depu 1739 
So. Halsted St, Chicago,*111.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
i (Adresu)

Man.11.1.!
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside oi Chlcago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Mattel1 

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

Naujienos eina kasdien* išski-t 
fiant sekmadienius. Leidžia Nau-* 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.* 
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Užsakyme kaina}
Chicagoje—paštu:
Metams $8.00
Pusei metų ................................4.00
Trims, mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.60
Vienam mėnesiui----------------- .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ,. , ,   3c
Savaitei___________ _____ . -18d
Mėnesiui___________________75c

Jungtinėse Valstijose* ne Chicagoj)
Metams -__ _ _____   $6.00
Pusei metų------------------- — 3.25
Trims mėnesiams ...._ _ L75
Dviem mėnesiams —____  1.25
Vienam mėnesiui  .75

UžsleniuoM:
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Pusei metų —J—4.00 
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Pinigus reikia siųšįi pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Įkaitų žudymas
Prezidentas Rooseveltas išreiškė civilizuotos žmoni

jos jausmus, kuomet jisai pasmerkė nacius dėl įkaitų žu
dymo Francuzijoje.

Už vieną nežinomų teroristų nugalabintą vokiečių 
karininką.naciai sušaudė 50 franeuzų, kurie buvo suim
ti pirmiau ir kurie todėl negalėjo turėti nieko bendro su 
tuo teroro aktu. Ir naciai pareiškė, kad bus sušaudyta 
dar 50 franeuzų, jeigu nebus sugauti iki paskirtos valan
dos vokiečio užmušėjai.

» . ’ t i

Už antrą užmuštą vokiečių karininką Frahcuzijdjė 
naciai taip pat sušaudė 50 franeuzų ir grasina sušaudyti 
dar 50, jeigu jiems nebus išduoti piktadariai, kurie jį* 
užmušė.

Tai yra nepateisinamas žiaurumas. Žudyti žriidries’ 
už nusikaltimą, kurį atliko kiti, gali tiktai barbarai. To
kius neteisėtus ir nedorus nacių darbus turėjo pasmerkti: 
ne tiktai prezidentas, bet ir J. V. kongresas. .

IŠ TŲ NĄUJŲ DESPOTŲ LIETUVIAI NESITIKĖTŲ 
“IŠVADAVIMO^ SAVO GIMTAJAM KRAŠTUI, šita 
prasme “Naujienos” diena iš dienos rašė, apie nacius. De
damos pranešimus iš Berlyno, apie tai, kaip naujieji oku
pantai Lietuvoje šeimininkauja, “Naujienos”' visuomet 
nurpdo, kad Lietuva yra nadų pavergta ir išnaudojama.

Tačiau, akivaizdoje, šitų f tiktų, ^komunistai šaukia, 
kad . beveik visa Amerikos lietuvių spaudą — socialistų, 

’katalikų, -tautinlhkų ir šandariėčių — “štbja už liitlerį”, 
‘esanti “pro-naciška”. Komuhistai skelbia šitą niekšišką 
‘melą ne tiktai sav^ šlamštuose, bėt dar spausdina ang
lų kalba lapelius ir siuntinėja kitų tautybių žmonėms !

Kam gi jiė šitokiu būdu phtafnatJja? Aišku —• Hit
leriui! Neš ’hacių propagandai tai yrh pdikus argmhem 
!tas pasigirti, 'kad ‘Msi Amerikos lietuviai, išimant komu
nistus, pritaria Hitleriui ir džiaugiasi, kad Lietuva pa
teko po jo kamisarų valdžia”. Ar Mįžara, Bimba, Andru
lis, Pruseika ir kiti komunistų šarlatanai žino, kad jiems 
instrukcijas duoda Geštapo agėntai, yra nesvarbu; bet 
yra faktas, kad jie dirba hitlerizmo naudai.

Taigi nuo tų gaivalų reikia laikytis iš tolo.

Europa 1914 m. liepos mėn

-APŽVALG
■ : ■ u; ji i rrrr:-u;.-;:u"; ■

Atsargiau su komu-naciais
Beveik per dvejus metus, kuomet Stalinas turėjo 

“draugingumo” sutartį su Hitleriu, Amerikos komunis
tai dirbo išvien su nacių agentais, organizuodami sabo
tažą apsigynimo pramonėje ir trukdydami Amerikos pa
stangas padėti Anglijai. Maskvos žvalgybininkai, kurie 
kontroliuoja komunistų judėjimą, ėjo ranka už rankos 
su Hitlerio “gestapininkais”.

Nuo birželio 22 d. komunistai staiga pradėjo Mėto
ti demokratijas”, kądaijgf sovietų Rusija buvo įversta- 
šauktis Anglijos ir Amerikos pagalbos. Bet Maskvoj 
žvalgybininkai nėra atšaukti iš Amerikos ir jų kbfltro^ 
liuojami komunistai dirba ir šiandien svetimai valstybei. 
Labai galimas daiktas, kad ryšiai tarpe Stalino GPU iri 
Hitlerio Geštapo dar ir dabar nėra nutraukti. »

Todėl visuomenė privalo būti atsargi su tais gaiva-' 
lais. Hitleris apgavo ir panaudojo savo tikslams “patį” 
Staliną; tai kodėl jo agentai negali apgauti daug žiop
lesnius Stalino pakalikus Amerikoje? >

Tai ne mus vienų tokia nuomonė. Tokį įspėjimą ne
perseniai padarė viešoje savo kalboje ir stambus federa
linės valdžios atstovas, Assistant Secretary of State A,. 
A. Berle. Kalbėdamas Williamstowne (Mas&), rugpiučio 
28 d., jisai pareiškė: ' »

“Aš anaiptol nesu tikras, k£d vadinartiieji Ko
munistiniai elementai Jungtinėse iš tiesį
paremia Rusijos apsigynimą. Per dvėjds ritėtus jie 
dirbo kartu ir maišėsi su naciais ir Geštapo agentais. 
Jų šnipų sistemos susikivinkliavo, jų propagandos 
atstovai veikė išvien. Komunistų organizacijbš taiį> 
susipynė ir susimaišė su nacių grupėmis, kad jų pa
čių nariai nežinojo ir, gal būt, nebežino dabar, kada 
įsakymai ateina iš rusiškų ar iš vokiškų šaltinių.”

\ ••'•'A ’ • ■■

Valstybės sekretoriaus padėjėjas A. A. Berle taip 
nekalbėtų viešame susirinkime, jeigu Amerikos valdžia 
neturėtų faktų. * , ,

Pažvelgus į tai, kaip elgiasi “mūsiškiai” kornuništrii, 
nenoromis ateina į galvą mintis, kad jie dirba greičiau 
pagal nacių Geštapo, negu pagal kieno kito, instrukcijas.

Pavyzdžiui, kiekvienam yra &išku, kricl Rusijai šian
dien yra labAi svarbu gauti kiek galint daugiau pagalbos 
iš Amerikos. Bet ar tos pagalbos gavimas bus lengves
nis, kuomet sovietų valdžios šalininkai pltiš, šmeiš ir niė- 
kiris Amerikos žfnones? Suprantama, kad ne! O betgi A- 
merikos komunistų spauda yra pilna bfriuHridfcių afakų 
prieš įvairiausių srovių žmones, kurie riėpritarfa jų <fpari-

“IšSJVĘ . ; suve 
'■ f

Vlėhhs į)b ^seuddhihiu Kaz. 
?jtfmvy<lis pašlslepęs žmogus 
CleVelflhdo tautininkų laikraš
tyje čašo:

Jlš kitos tltišęis’, prežiclen- 
!tįs Šmeibna, išb^įamhs. iš 
LidtiVoš , išsivežė Lietuvos 
šūverenitėtą Ų), kurs teisi
niu 'ppžftriiū atidaro Lietuvos 
valstybes SUVerenumo teisę 
(!) iį duoda rėalų Lietuvių 
vienybės pagrindą.”
Suverėhitėtės, kuris sudaro 

suverėnųmb teisę—teisiniu po- 
žiuHiil l<ą ^Ita kiniška filosofi
ja rėiskia?

Taš žfnbgus, tur būt, mano, 
kad ‘stiyerėftitetas” , tai koks 
įi6rs ’dalkths, kttfį gąliiįąa įside- 
tij kišepjų ’jįiĮ./tU.siY.ę^ti’’,ti >

Pono A. Smetonos kišeniai, 
matyt, yra . platus. SąVo laiku, 
kai j'išai būVb Katirie, ’tdbfee ki- 
'šdniūoše buvo dvi Lietuvos 
“konstitucijos”. Užmiršęs savo 
'duotą priėshiką, jisai išsitraukė 
Iš 'kišehiaus vieną konstituciją 
ir paskelbė; paskui, kai ta iiu-i 
sidėvėjo, išsitraukė kitą ir vėl 
paskelbė. 'O dabar, pasirodo'ku
riame ndts p. Smetonos kišenių; 
yra dar ir.Lietiivos “suvėreni- 
tetšis”!

•a

f. v. .

tai pagalbos teikimas darosi 
keblus dalykas. Gal būt, Stali
nas tyčia taip elgiasi, kad jisai 
galėtų, pasitaikius progai, “kvi- 
tihti”, suversdamas kaltę ang
lams ir amerikonams? Reikia 
neUžmftšti, kad Leninas padarė 
separatinę taikų su Vokietijos 
kaizeriu; o sovietų Rusijoje Le
ninas yra garbinamas, kaip 
šventasis.

MAXIM LITVINOV 
UMANSKIO 

VIETON?

Ritas vykdys. Vokiečiai okupavo Lietuvą. Tik1 la
bai maža dalis lietuvių Amerikoje yra ta okupacija pa
tenkinta. Daugeliu žmonių, tiesa, džiaugėsi, kad tapo pa
darytas galas bolševikų terorui Lietuvoje, bėt tai yra vi
sai kitas dalykas. Smerkti bolševikų okupaciją anaiptol 
nereiškia remti nacių okupaciją. Milžiniška Amerikos 
lietuvių dauguma stoja už tai, kad Lietuvoje nebūtų jo
kių okupantų. Todėl, kai vokiečiai įsiveržė i Lietuvą, mu- 
sų spauda ir įvairių srovių Organizacijos ėmė kelti baisą 
prieš nacius. “Naujienos” tą pačią dieną, kai atėjo.pir- 
rdos žinios apie vokiečiu armijų įsiveržimą į Lietuvą, 
PASMERKĖ NACIUS IR ĮSPĖJO VISUOMENĘ, KAD

SdViET^I nedavė IN-! 
FORMACIJŲ ANGtAMS 

IR AMERIKONAMS
• , . j.. )..--

AinCrika ir Anglija dar iki 
Šldl neturi tikrų žinių apie 
SSSR karittomėfię, pramonės’ 
resursus ir žmonių nusistaty-' 
mą. Neseniai buvo “Naujieno
je” pažymėta, kad Amerikos į 
korespondentas . Lolidone misi-’ 
Skunde, jogėi sOVietų valdžia 
dar iki šiol “laiko tamsoje” de
mokratijų valdžias, slėpdama 
nuo jų faktus apie Rusiją.

Visos amerikonų ir anglų pa
stangos priversti Staliną “ati
dengti kortas” buvo nesėkmių 
gos. Net ir Maskvos konferen
cijoje, į kurią Jungtinės Valsti
jos ir Didžioji Britanija siuntė 
savo delegacijas, patyrė labai 
■nedaug hpie tikrą padėtį Rusi
joje, Nors Amerikos delegaci
jos pirmininkas, Averell 
Harriman, daro labai 'dptiĄis- 
tiškus pareiškimris spaudai* bet 
ir jfštii ’tirii labai mažai infrir- 
niacijų. N.ew Yorko šhvaitrtlštis 
“New į Leader” sako:,

<rMums teko patirti, kad 
H ar,r i man ir jo bendradar-

Rusai, kuriems pradžioje aus
trų-vengrų’ iihperija btivų už 
vokiečius pavojingesnė, ieško
dami sųjungihinkų suartėjo su 
natūraliu vokiečių priešu Prah- 
cužija. ši didžvalstybė, po pra
laimėto 1870-71 m. karo, už
mokėjusi kontribucijos penkius 
milijardus aukso frankų ir ati
davusi dvi labai turtingas sri
tis-— Elzasą ir Lotąringiją, de
gė karo kerštu prieš vokiečius. 
Ir taip, pamažu XIX amžiaus 
gale Europoje ėmė . kurtis du 
priešingi didžvalstybių blokai: 
Vokietija ir Austro-Vengrų im
perija iš vienos puseš, Rusija ir 
Prancūzija iš antros pusės.

Maža to! kiekviena tų didž- 
valstybių grupių ieškojo dar 
šąjuhginihkų. jati nuo senai 
Vokietijos ir Italijos santykiai

Reta visuotinės! žmonijos is- i 
tori jos sukakčių y ra tokia svar
ai, reikšminga, b podraug taip 
baugi ir kruvina, kaip birželio 
28 d. 1014 in. bifžfelid 28 d. 
jauhdolio serbų patrijoto PririJ 
čipo Šūviai, peršUrosdami rhir- 
tinai austrų-vengrų imperijos 
vainiko įpėdinių porą, buvo 
mirtino' jžurtipos tautų šokio 
pradžia. Pasekme j e — vienuoli- 
koš mllijbiių po visas pasatilio 
dalis ir jūres išmėtytų jaunuo
liu kapinynas, devyniblika mili
jonų invalidų, nemaža išlikusių 
ligi Aios diėiios, tikrų, gyvų tos 
baisios žmonijos tragedijos liu
dininkų,. subyrėjusios trys im
perijos, iš po kurių griuvėsių 
išsilaisvino ir atgimė naujam 
laišvatn, nepriklausoma n gyve
nimui daugybė nešusių ligi to 
karo vergijos jungą tautų: lie
tuvių, lenkų, estų, latvių, suo
mių ir 1.1. Tos baisios dvasinės 
ir medžiaginės aukos ir milži
niškos pasekmės verčia ne vie
ną apie taip pagalvoti: apsvars
tyti tiesiogines ir netiesiogines 
priežastis, privedusias prie 1914 
m. liepos mėn. tragedijos. Ne
veltui sakoma, kad istorija yra 
gyvenimo mokytoja.

Tuo budu norima, padarius 
atitinkamas išvadas, išvengti ir 
nepakartoti daromų praeityje 
klaidų. Tad netnuOStabu, kadi Maskolijos giltimon 
tuo reikalu buvo ir yra daug gyventojus, 
rašohia visuose kraštuose. P 
galiau, dabartinė politinė Euro-|buvo į Lietuvą specialiai iš

yraDabar; kuomet Maskva 
priversta iš bėdos kooperuoti

I , . , , <

su demokratinėmis valstybėmis, 
tai iš užpečkio tapo ištrauktas 
Maxim Litvino v, kurį Stalinas 
pašalino iš Užsienių reikalų ko
misaro vietos 1939 m. pavasarį, 
prieš Susitariant su Hitleriu. 
Litvinovas busiąš pasiųstas11 
Londoną htftaujinti ryšius su 
anglais, kuriems jišai pirmiau 
pasakodavo 'apie “sovietų de
mokratiją’!. •

Sakoma, kad iš Londono Lit
vinovas Vyksiąs į Wašhingtoną, 
kaipo sovietų ambasadorius, 
vietoje Umanškio, kuris iškelia
vo į Maskvą kartu su Airfefikos 
delegacijos nariais ir nebegrįžo.

Uiriaiiskis yra čekistas, išėdęs 
iš ambasadoriaus vietos Alek- 
šaridrą Trojanovškį. O Litvino
vas žvalgyboje netariiUvo.

LEWISO DUKTĖ PASI
TRAUKĖ Jš “AMERICA 

FIRST”

Izbliacičhistų komitete “Ani- 
eriča First” labai veikli buvo 
nlainierių linijos prezidento, 
John L. Levvis’o, duktė, Kath-. 
iyn Lewis. Bet spaudoje pasiro
dė Žiijia, kad ji šiomis dienomis 
Iš to komiteto pąsitraukė.

Iš tp kai kurie sprendžia, kad 
‘patš John L, Lęwis kętina pa
keisti savo .^lusištatymą užsie-; 
hio politikoje. Mat, CIO unijose 
“America First” komitetas yra 
■labai iiepop^uliafųs, ir Lewisąs 
bijo, kad nukentės jo reputaci
ja, jeigu jisai draugaus su izo- 
liacioništaiš.

■r

PABALTIJO MINlSTE- 
RIŲ PROTESTAS

Žurnalas 'Trec Europe”, ku
rią eina Anglijoje, praneša, kad 
trijų Pabaltijo kraštų, ministe- 
riai Londone: Augus t Torma — 
Eštohijoš? Charles Žarine—Lat
vijos, ir Bronius Balutis — Lie* 
riivoš, įteikė notas Britanijos 
valdžiai, pakartodami savo pro-, 
'testą prieš Lietuvos okupaciją.

Panašius protestus įteikė tų 
.^kraštų pasiuntiniai ir Washing- 
tone. *

Tuo tarpu lietuviški Icomunis- 
’tai Amerikoje, per akis mejiio- 
dami, skelbia, kad visa nebOl- 

t _____ _ ševikiškoji Amerikos lietuviai
sako paTuformųoti tąs~"valsty- visuomenė pritaria nacių Pkh- 
•bės, kiirios -Httri padėti, pacij i. L ^tu^o a s k

bos Rusijai, negalėjo gauti 
. jokių svarbių informacijų.

Stalinas įftlfta1! sutinka prihn-’ 
t i pagalbą •— šavo sąlygomis. ! 
Jam pirmiausia rupi išgelbėk 
ti šaVeir šavo tfiktbiurą.”

- ' ..

Kuomet; Rusijoj? valdžią atsi-

juvo labai geri! Vokietija padė
jo italams susivienyti j viena 
tautinę valstybę. Tuo tarpu tarp 
Italijos ir Atistrb-Vengrų impe
rijos santykiai buvo neperge
riausi. Mat; Austro-Vengrų im
perijoje buvo daug kraštų, kur 
italai sudarė gyventojų daugu
mą. Atgauti tas žemes uorėj.) 
Italija, deja, be karo su aus
trais nebuvo įmanoma. Daug 
pastangų atsėjo vokiečiams, kol 
pavyko italus suartinti su Aus- 
trb-Vehgrų imperija ir sudary
ti tarp tų trijų valstybių savo
tišką politinę sąjungą. Italijos 
su vokiečiais ir austrais suarlė- 
jinias buvo didelis rusų-prancu- 
zų blokui smūgis. Lygsvaros 
blokų dėlei Prancufcų diploma
tai bando patraukti prie savęs 
anglus. Bet šis darbas nesiseka 
pradžioje 'prancūzams. Anglija 
nenori eiti į sąjungas, galin
čias privesti prie karo. Ji nori 
būti neutrali.

(Bus daugiau)

KAIP BOLŠEVIKAI GABENO LIETUVIUS 
MASKOI.I.JOS GILUMON

Ką rašo šveicarų ir prancūzų laikraščiai apie čekistų 
siautimų Lietuvoje ir kitur bei apie lietuvių sukili
mų prieš okupantus.

Ženevos laikraštis “Cour- 
rier de Geneve” įsidėjo apra
šymą, kaip bolševikai, prieš 
bėgdami iš Lietuvos, gabeno

i lietuvių 
. Laikraštis p-aste- 

^a-|bi, kad lietuviams deporjuoti

pos padėtis, taip labai prime- Į Ukrainos ir Baltgtidij os at- 
nanti nelemtą 1914 m. vasarą, siųsti čekistai, kurie suėmė 
yra nemažu skatinančiu ta te- įr išgabeno Maskolijon tuks- 
ma rašytu ąkstitnu. Lietuvių tančius lietuvių. Jeigu liėtu- 
tautai Didysis karas buvo, gal- viai nebūtų sukilę prieš oku- 
but, reikšmingesnis nei kitų pantus, tai raudonieji butų 
tautų istorijoje įvykis. Mat, Lie- suskubę išvežti iš Lietuvos 
tuvos sūnus dalyvavo tiesiogi- dar antrą lietuvių inteligentų 
niai tame kare, tarnaudami ru- partiją. Laikraštis priduria, 
sų ir vokiečių kariuomenėse, kad tenka būti dideliu pdti- 
Pagaliau Lietuvos žemėse ėjo mistu, ar daug išvežtų lietu- 
kruviniausios tarp rusų ir vokie vių išsigelbės iš bolševikų na- 
Čių koVos, išraususios Lietuvą gų.
skersai ir išilgai tūkstančių ii- —o—
gumo kilometrų apkasais. Didy- Paryžiat|s ,rancuzl laik. 
sis karas atnesc Lietuvai 1918 V..Y ,T ... . .* j. . . . rastiš Le Journal skelbia il-m. Vasario 16 dieną taip ilgai, 
šiųitmečiais lauktą Tautos Ne- straipsnį apie paskutines 
priklausomybę. Visa tai verčia savaites bolševikų okupacijo- 
mus plačiau paminėti 1914 m. je ir apie' lietuvių sukilimą, 
liepos menesį ir Didįjį karą. Pasąk laikraščio, atrodę, kad

ts.jv. .. ts .. non bolševikai buvo paskelbę šu-
... • = ... ' ki: “Nepalikti nei vieno lietu-Revohucija pakeitė Europos f . „ ■ . .....-j * A . .-t--- • vio Lietuvoje. Geriausieji lie-veidą netik socialiniu, bet ir po- L . . . . . . . .. .4 ... v m u -H’ •> i tuviu sluoksniai — intelektus-i inui p°zvl giu. ° 1 gų <arų ]aj va]dinjnkai. vjSų partijų 

geografines ItMijos, ir Vokieti- L,alrjolai _ buvQ iš lešti - 
jos suvolios lapo jnlna ta zodz.o Savo .cm-s ir .. (j. ?mo_
prasme politmėims. Šalia... se- n6s buVo kugrusli į gyvulinius 
maū esančiųjų Europos didz-Lį —
valstybių (Prancūzijos, Aiigli- j6n žmončs |)UVO (ie,. w(e. 
.jos, Rusijos ii Austid-Vegrų rįrizUoti, jog net kaimiečiai, 
imperijos) atsirado dvi naujos iįgirdę sl&p.
igalybSs: Vokietijos imperija, po siy<]avosj pO loĮumus if javų 
laimifigo sti Prancūzija, 1870-71' jaukus. Per bolševikų’siatitė- 
m. karo Versalio mieste gimti- jmio laikotarpį lietuvių tauta 
Si, ir, Italijos karalija. Įvairus btlvo sla«iai bpiplėšta, neš 
didesni ir litažešni tarpusavio ųjį^as buvo gabenama Rusi- 
‘nesusipratimai ir nepasitikėji- jįn. Net skudurai ir seni gei
mo stoka vertė kiekvienų tų di-Į įgaliai bilvd kraunami į va- 
džiavalstybių ieškoti sau šųjlin-LdnUs ir šiunčiami Mfaskoli- 
giiiinkų. Pradžioje tos didžVals- ‘jdn.
'tybių šąjungos nebuvo ryškios 
‘ir pastovios. Mat, nesusiprati
mai vienur ’n'ykdaVoi, kitur kil- 
'davo. Pagal tai keitėsi ir tarp 
didžvalštybią santykiai. Bet, il
gainiui, iiaujai gimuši Vokieti 
•jos imperija, aughnt jos milita 
rifiėi galybei, gfešė kas kart Ia< , 
'biaii lig šiol vieš(>&taujaįičiai 
Europos lygsVhraj K* ėmė per 
daug darytiš pavojinga kAi kli- 
'rioms kaimynėms didžval^ty- 
bėms. Genijalaus vokiečių vals
tybės vyro Bismarko pastangos 
suartinti Rusiją netik su Vokie
tija, bet ir su Austiri-Vengrų 
tnlperija, žuvo, kai Vokietijoje 
pradėjo valdyti Vilhelmas II-sis. 
Jo pasaulinės hegemonijos $lc- 
Kiftiaš ir Vidurio Europos s(i-‘ 
kurtasis politinis planas atbai-. 
dė galūtfnai rusus nuo Vokiečių.

įpuni^tų melais gali pasidžiaugi 
'ti Hitleris. Sąmoningai ar ne- 

komunistai;sąmoningai piusų 
tarnauja naciams!

•Tas pats laikraštis įdėjo il
gą aprašymą, kaip bolševikai 
Pravieniškėse bestiališkai iš
žudė virš 400 žmonių.

t '

Hitlerio Propaganda 
Komunistų Spaudoje 
» — *

PATARIA SMOGTI DEMO
KRATIJAI Į NUGARĄ

Komunistų “Laisvė” šių me
tų vasario 28 d. štai ką rašė 
apie demokratijų kovą

sutriuškini- 
tos valdžios

“Šis karas nėra 
mui diktatūros ir 
sistemos, kuri triuškina žmonių 
laisvę.

“Šis karas nėra dėl laisvės ir 
demokratijos.

“Šis karas nėra prieš fašizmą.
“Nesileiskite būti suvedžioja

mi tos laikraščių teškiamos Hit
leriui neapykantos. Ji yra klas
ta ir apgavimas.

“Jei jus norite mirti už im- 
perijalizmą, ar tai bus britiškas 
ar vokiškas, tai yra jūsų pačių 
reikalas. Bet jus nemirsite už 
Amerikos demokratiją. Jus jai 
smogsite į nugarą.”

Goebbelsas jau tada dirbo 
dieną-naktį, kad tik užmigdyti 
ir sumainyti Amerikos žmonių 
opiniją. Komunistai Goebbelsui, 
kaip matome iš viršuj paduotos 
citatos, uoliai padėjo.

rašinėja liejtuvių įsrikilhną 
p?icš bolševikus. IŠkciikmi 
fkktai, kad lietuvių sukilėliai 
nuogom rankom nuginkluoda
vo raudonarmiečius ir tokiu 

| bildu įsigydavo ginklų. Tik 
p6 T6 ŠūkTIėlihi ^Mejo stoti 
atviroji kovon prieš bolševi
kus. Talį) pkt pabrėžiama, 
kad sPkilhhe aktingai daly
vavo dariiininkai, apgynę sa
vo faljrikris nuo slisp^ogdini- 
mo. Mat, jaii iš anksto bolše
vikai buvo padėję po fabrikų 
pastatais riii'nhs* kurios turėjo 
įmones šusprOgdiriti. Kai tik 
prasidėjo lietuvių 'sukilimas 
prieš okupantus, iš visų namų 
langų buvo iškabintos Lietu
vos talitifrės vėliavos.

L •
Laikfaštiš, pa^aliaių nuro

do, kad sukilimas lietuviams 
brangiai kainoj o, nes žuvo 
virš 4,000 žmonių, o sužeistų
jų Skaičius yra dvigubai di
desnis.

SAKO YRA NEGUDRU STOTI 
DEMOKRATIJŲ PUSĖN

Komunistai draskosi rėkau
dami, kad Amerika turi tučtuo
jau stoti kafan gelbėti Augi jai 
ir Sovietų Rusijai, nes tai esąs 
ir Amerikos karas. Ve ką “Vil
nis” rase birželio 11 d. 1911 m. 
(11 dienų prieš llitlcrio-Stalino 
susimušimą):

“Jau dabar visiems aišku, 
jog Sovietų Sąjunga labai gud
riai pasielgė laikydamosi neut
raliai. Kuri tik šalis stojo Ang
lijos pusėn, veik viena turėjo 
kariauti prieš Vokietiją. Anglija 
tik iš vardo kariavo, mažai ar
mijos siuntė. Jei SSSR butu 
Stojusi karan, jai vienai butų 
reikėję kariauti su Vokietija — 
IR TAI NESAVO KARE.”

Išvadų jokių nedarome. Skai
tytojai gali lengvai pamatyti 
kokia logika viešpatauja komu
nistų lyderių pastogėje. J. P.

GERE, Naujienų skaityto* 
jos tr skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

f ■ <
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K. Augustas

7000 myliu automobilio
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Apkaltintas

IX. .
ALEYANDRIA miestas. —; _

EŽERŲ. — AKMENINĖ LENTELĖ SU KEISTU
DEŠJMT TŪKSTANČIŲ

UŽRAŠU. — FARGO IR JO ĮDOMYBĖS.—NORTH 
DAKOTOS VALSTIJA: JOS ŽEMĖ, JOS GYVEN
TOJAI IR KITI DALYKAL

jas ir vadap buvo A. c. 
ley.

< Farmeriai jautėsi; kadį j iė y ra1 
skriaudžiaiųi £‘ ir y išnaudoj ami. 
Visokie tarpininką^ žeipės-, pkįo 
produktu^ tiesiog pusdykiai iš 
jų supirkdavo. Kad tam išnau
dojimui butų padarytas galas, 
jie 1916 m. rinkimuose nušlavė 
abi partijas ir pravedė neparty- 
vės lygos kandidatus. Non-Part- 

lyga per kelis metus tvar
kė valstijos reikalus. Per ią lai
kotarpį buvo įsteigti valstijos 
kontroliuojami bankai, maiti
nai, skerdyklos ir kitos įmones.

Kalbamos lygos įtaka yra. 
stipri ir šiandien, nors įienosios' 
(demokratų ir republikohų) 
partijos ir vėl atsistojo prie 
valstijos vairo.

įsan

Rugsėjo 2 d. nuo pat ryto bu- dėl juo nepasinaudoti? 
vo apsiniaukusi, vėsi ir pusėti
nai niūri. Nors atsikėlėme ir ga
na anksti, bet kol išsirengėme 
ir su šeimininkais 
me laikrodis jau 
rodei

Patraukėme tuo
kuris vedė į Lehomadeu ežerą. 
Tokiu budu tuos pačius vaiz
dus, tuos pačius miestus ir mie
stelius teko trečią kartą maty
ti. Jie nebedilgino smalsumo, 
kaip tai paprastai atsitinka su 
daiktu, kuris praranda nauje- 
n?bę-.

Apie penkios mylios nuo Lc- 
homadeu ežero yra Alexandria 
miestas. Tiesa pasakius, didelio 
miesto mastu miėruojant, tai 
tik miestukas, nes gyventojų 
turi vos penkis tūkstančius su 
keliais. Tačiau tai yra Douglas 
apskrities administracijos cen
tras. Ir centras yra ne tik ap
skrities, bet ir vasarnamių bei

atsisveikino- 
ir aštuonias

pačiu keliu,

Garsinama, kad Alexandria 
apylinkėse yra “dešimt tūkstan
čių ežerų.”

Labai galimas daiktas, kad 
tas skaičius yra pusėtinai per
sūdytas. Bet jei vienas kitas 
tūkstantis yra ir magaryčioms 
uždėtas, tai kas čia tokio?

Turistui arba vasarotojui jUk 
jokio skirtumo nesudaro, ar ten 
yra aštuoni, ar dešimt tūkstan
čių ežerų. Jis visų jų visvicn jo
kiu budu nepajėgs aplankyti.

. Na, o kai garsinama didesifis 
skaičius, tai tas labinti1 ' žihogų 
veikia. Skriaudos gi niekam ne
padaroma, o turistus arba vasa
rotojas jaučiasi patenkintas. 
Grįžęs namo, jis su pasididžia
vimu saviškiams gali pasigirti: 
tik įsivaizduokite, aš buvau to-
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kioje vietoje, kur dešimt tūks
tančių ežerų yra!

Saviškiai stebėsis, o turistas

biau patenkintas. •
Jei toks mažmoži- gdi tiek 

daug malonumo suinteresuo
tiems asmenims suteikti, tai ko

e ' \

Juo labiau, kad niekas dėlei 
to nenukenčia.

Alexandria miestas yra išgar
sėjęs ir kitu dideliu “skarbu”, 
atseit, labai vertingu daiktu. 
Dalykas štai koks: netoli nuo 
Kensingtono (Minnesotoje) šve
do Alaf Ohmano farmoje buvo 
surasta 1898 m. akmeninė len- 
telė su labai keistu užrašu. Kai 
kurie archeologai (senovės ty
rinėtojai) yra linkę manyti, jog 
tų užrašų akmens lentelėje pa
dare vikingai, kai jie 1362 m. 
tų vietų aplankė.

Jei taip iš tiesų butų, tai iš
eitų, -jog^ skandinavai daug 
anksčiau Ameriką surado, negu 
Kolumbas. Pagaliau, tai ne tiek 
jau ir svarbu, kas Ameriką pir
miausia surado. Daug svarbes
nis dalykas yra, kaip anglai sa
ko, “to have it and to hold it”,

Vikingai gal ir buvo pirmi, 
kurie Ameriką surado, bet Ko
lumbas buvo pirmas, kuris ją 
išlaikė bei “atidarė” europie
čiams.

Kalbama lentelė yra padėta 
vietos prekybos buto patalpose. 
Kas įdomaująs! senovės lieka
nomis, tas gali laisvai tą nepa
prastą radiųį pamatyti Uei pa
bandyti keistą užrašą iššifruoti.

Alexandria mieste praleido
me beveik visą valahdą, o iš ten 
U.S. 10 keliu patraukėme North 
Dakotos linkme.

Važiuojant vis labiau ir la
biau pasitaikė aukštesnių kal
niukų. Atrodė, kad mes visą 
laiką vis aukštyn ir aukštyn 
kopiame. Bet kadangi tai vyko 
labai laipsniškai, tai nelabai kri
to į akis tas nuolatinis į aukš
tesnę vietą kopimas.

Kažkaip nepastebiamai kitėjo 
ir aplinkuma. Pasitaikė vis di
desni ir (lidesni laukai, fanuos 
retėjo. Juo toliau važiavome, 
juo mažiau ir ežerų femąteme. 
Miškai irgi tik retkarčiais bepa
sitaikė. Ir tie patys buvo lyg ap
šepę, sunykę. Medžiai daug ma
žesni, skurdesni.

V“ ‘l-r
IB' ® ® 11 ® aaai ® /{vainos pasaulines žinios

> . ■ ' '’Žl______  .. ■; >,

. k * !■ RooseVėltas pareiškė, kad 
Kearny labai,, 'sunkiai' sužeistas/ 

h.-. u U
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' — Socialistų kalbėtojo Nor- 
nian Thoinas štinus išvyko 1 
Egiptą, kad galėtų padėti brl- 
tafhš/ Vesti karą. Pats Norinan 
ThbttiAfc sako kalbas prieš ka- 

. f

. — Britų valdžia neturi jokių 
ziiiių apie puolitrią prancūzų So • 
rtialijoj.

Lenkų titerafttrbš 
Kalbos Kursai

Dr. P. Vilelil EIK
DR. E VILEIŠIS

Atstovas
•Prudential |Ins. Co. dt Ąmerica ‘ 

» .HAR. 2500 
tee, Newatk, N. J.
velt R±, Aastin 1175

—i^-

vIchy,24 
d —VdkieČįų kafo vadovybė su
tiktų nešaudyti ‘paslilirių 100

Iki šiiath iheiui Raitininkai 
’jj, jįįipįįes

I v ...Iii įr pafianas 
kreipėsi į iiacių vadlfš, prašy
dami ne^iijdy^i hieltb nekaltų 
prancūzų^ /^šiitai nieko 
nežino “apie i\iibiiainds pasikėsi
nimus.

5922 W.

1 'mkite Lietuvišką! 
t Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
OO.—VVHOLES ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. BęuĮęvąrd .0014

NATJJUBNV-ĄCMF Tolephoto
George Hill, .atstovų buto 

nario Hamilton Fish sekreto
rius, kurį Federalinė Grahd 
Jury apkaltino klastojimu ry
šy su svetimos šalies propa
gandos škleidiniu.

■■■ ■ ■■-

Vienas didžiųjų North Dabo
tos miestų yra Fargo. Gyvento
jų turi 32,&ob sti viršum. Ran
dasi jis visai netoli nuo Minne- 
sdtos siėnos. Privažiuojant tų 
miestą, pirniiausia piusų dėme
sį patraukė U. S. veteranų ligo
ninė. Nepaprastai puikiai įreng
ta. Trobesiai gražus ir, matyti, 
labai moderniški. Didelis žemes 
plotas aplinkui /ligoninę. Ndčs 
kitose vietose žolė jau buvo ge
rokai pageltusi, bet aplinkui li
goninę ji buvo dar itin žalia. 
Tai sudarė įspūdį, tarytum ligo- 
riinė stovi kokiame oazyjė.

Pats Fargo įmestas atrodo, 
daug didesnis, nęgu jis is tiesų 
yra. Labai jau išsiplėtęs. Tai 
prekybos centras, kuris aptar- 
nauja vikaririę Minnesotos dalį, 
North Dakotą ir iš dalies Mon? 
tanų žeindirbystės' iiiašiiiom,is, 
automobiliais ir kitomis reik- 
menėmis.

Šia proga įdomu bus pažymė
ti, jog Fargo mieste kai kurios 
pramonės yra valstijos kontro
liuojamos. ,

Miestas turi nemažai parkų. 
Ir šiaip kai kurios gatvės yra 
tiesiog medžiuose paskendusios.-

Fargo yra lyg ir vartai į labai

nes 
spr.i

Ji— IfHiijbš ’Hiffiistėriš 'Ciano 
lankėsi Hitlerio štabe ir tarė
si su fiureriu karo politikos rei- 

f I » • »

kalais.Diena Iš Dienos
,o;, . .. , .... .•>tr.''''' ‘

į kdiją ’pirmadieriį, 8-tą valandą
i. vakaro.

. r—,, Ropsevėltas baigia ruoš
ti ka,ib^, kįirią pašAky s per ra-

Loyola universitetas vakar 
paskelbė, kad Dr. Vladimir 
Sokalsik, buvęs Lenkijos *auk- 
sčiaūsib teisino teisėjas, įkai
tys 'paskaitas apie lenkų lite
ratūrų ir dėstys lenkų kalbų. 
Panašius kursus nėsėįiiai įvc* 
dė ir IJePaul universitetas.

•\nn;

Anna

su Mar-

MM' Leidimus

(CIIICAGOJE) 
. Lpilis Raiipie, 36, su
Wlk 25. '

Stanley Gūmuis, 21, su Jo-
Šiįjęf,, 21 , , ,

LeRby Sniitii, 26, su. Mafie 
Vieta, 2Š ....... r •.

Pęter Gėdis, 25, su Mary Ra- 
tuska, 23 , ,:.... t

Edvvard Jahičak, 29,, su Jo- 
šephinę itąčkkiiskąs, 21 x .

Chester Bogūęįd, 24, sti Va- 
leria Petrayičia, 23

Stanley Gražiš, 24
gare t Ėdwar^, 20

Harry Markus, 22, šii Alyce 
Darines, .19 i ,

Antbn Petfąįų^kas, 36, ąii Lu- 
'elite 28

Alex . Špokus, 25, sii ttbse 
Rumbutis ■ si)

John Zaiiškų, 38, šu Sophie 
KųĮany, 3$ , . ...

. Edwin Mązuręk, 21, 
tie fcurkauskų ,19 .,

Frank tlrbąytįs, 23, 
garet Kienzle, 19

Francis Dorsey, 26, 
phine Stulga, ■ 21,

■)

, , u .
su Lot- 

su įJfar-

su1 Jose-

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 

AGENTAI . .
Jonas Rudinas, Ant. Labanauskas, 

H. Rajevvski “Shorty”

Milda Biiick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ ĖUICK’O AGENTŪRA

907 West 35tfi Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Kez. Tel. VICTORY 2499 •

„_________________________  .• ______ ■ 2 i__________________ ,n i į? v v?________________
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Musų 
Spaustuve 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra- pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

^^ZSUKIT^irPAMTfVKlTE^PAV

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St CariaI 8500

Į|mjMįB^įjĮjįn|^IWH^ Ll»l ------

BRIDGEPQRT ROOFING AND 
v SHEET METAL CO. „ 

3216 S. Halsted St VTCtory 4965 
Stogus, X rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas. - •

PJRKIT .SU PASITIKĖJIMU

nii bbiiifehs Ei^^otyje-

— Mofgęnthaų patafią gy
ventojams tąųpy|i^jš ąiiksto, 
kad galėtų siimolfėti valdžios 
mdkėsciiiš.

Britai trėŽią,,-karią smar- 
kiai bombardavo Napolį.

* ................. ,lf.^

— Bulgarų, y&ldiįa rengiasi 
dalinti žemę bežemiams 'užim
tose graikii provincijose'.

—....... .. ■.

y— I^anailos valdžią uždraudė 
k(dli nlg'as. Už pakilusias pro 
dūktų kainas diibš Specialius 
bohuš.

—. ■■ ■ Jį. ..............

S('.nat orius Vand('.n])('r?> 
reikalau j a, l^ąd britų valdžia 
hiiiiiėtų aniė^ikid(įiattis už duo-

- . a'? ‘ '

RAUMfiNfa j&ŽLIMAl, 
SKAUSMAI?-

‘Greitai palengvina tuds skausntUB- Pain- 
Expelleris, kuris yra Stebėtinu. Jinimentu ir 
•kuri naudoja tuksiančiai žntdnių. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalatfklt < tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėmutės.
P ATN-EXPELLER

Lumber Co.
LUMBER, MILLVVORK 

Stdgam Mędžiąga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI - 
2769 S. KEDZ1E AVENUE 1

Tel. LAWNDALE ,2630 ,

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL .& LONG DISTANCE 

MOVING x
Perkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmąs ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
artglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

■ „„------------ A

~~ • fotografas
-IR TEMYK I f* 

•REIKIA M
Lietuviai talpgi perka tf parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

I M l'^TOGRAFAS
Studija įrengta pir-' 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido? 
rn!s Ir Hollyvvood 
Šviesomis.. D a r b as 
garantuotas. r 
■ 420 W. 62rd St. 
Tek ENG. 5983-5840

038 Stalk Hilslii Slnil. CIICMO. ILL
re-------- z—= ~-------- - -------" •

Turtas M16, ®
ophie

nymu, to klonio žemė yra der
lingiausia pasaulyje.

North Dakotos. teritorija bu
vo sukurta tik 1861 m. Iki to 
laiko 'toje teritorijoje gyveno 
daug indėnų, kurie vertėsi dau
giausia medžiokle. Baltaodžiai 
su jais vedė prekyba: supirki
nėjo iš indėnų brangius kailius, 
už kuriuos mokėjo degtine. Ta
čiau kai valstijos aparatas 1889 
m. pradėjo veikti, tai pamažu, 
ėmė nykti, primityvis gyveni
mas. Vis didesnis ir didesnis' 
įkaičius žmonių praliejo, zein-, 
dirbyste verstis. Ėmė dygti nau-‘ 
jds farmoš. Pasirodė, kad zernė 
laįai tinka kviečiains. Kviečių 
laukai vis člidėjo ir didėjo. Šian
dien North lįakotos valstija pa
sižymi savo kviečiais, iš kurių, 
sakoma, yra gaunąūii geria tįsi 
miltai, ,

North Dakotos žemės pavir-1 
sius susidaro iš trijų plokščia-: 
kalnių, kurioj vietomis yra apie 
3000 pėdų aukščiau juros lygio. 
Prerijos (šiurkščia žole apau
gusios lygumos) kartais tęsiasi 
mylių mylias.

Vietos gyventojai daugiausia 
yrh vokiečių, norvegų, rusų ir 
kitų tautų kilimo. Kadangi dau
gelis jų apsigyveno farmosO, kai 
iš Europos »ątvyko, tai dar ir 
iki šiandięn išlaikė tautinius pa-, 
pročius. Tuos papročius pavel
dėjo ir ateivių jau čia gimę vai
kai, 

v ' r .. y t <

.Reikalaują
Perskirų

Ed'vvard P. Page nuo /Milbred 
G. Page

Į '.l'l ĮĮ>>

T ji jBUY.
UNnrso į

- STATU
SAVINOS f 

/BONOS

kai. ( <,
North Dakęta dįbąjętiniu, lai

ku priskaito iki 700,060 gyven
tojų, kurie daugiausia įyra tar- 
nieriži. Pravartu čia dus pažy
mėti, jog šio šimtmečio pra
džioje tų farmerių tarpe išsi
vystė masinis sąjūdis, kurio pa
sėkoje gimė Non-Partisan (ne-

5 3 s: t'::'
Dabar Mokam 3% Už- Padėtais Pifliguš ;
~; .N^rą,, Saugesnės Vietoj bfh Tatlpynįo Pinigų-
Savaitės dienomis 9,Ą. M.^įki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

diehoš, Šeštadieniais 9 Aa M. iki 8 P. M.
....... - .... v—' > i j i ■■■ 1." ■ ' * " ' ■"■.......................—T

aijK
- <■<!' |T*7and ,į,.,tvr ĮOA*J ASSOęiATIO^oFąicago 

JUSTIN MACKIEtyiCH, Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia J/H 

v, , h li.... ■ i j m r —t*
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KIENO KALTE?

Rytinė radio 
valanPa
—IŠ STOTIES—

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

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

<. vai. ryto.
Pirmadieniais . taipgi 7:00 

vai. vakare.
• Išgirskit vėliausias žinias 

muziką ąr kitus įdomius 
parnešimus.

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuoslo- 

litiš? Ar JUS galite rizikuoti ’ilįų metų bylas teis

imuose leurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta

tymai jums uždraiistlį vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojau? Vairuok ūHOTPRTHRnS

Vardas

Adresas

Miestas
» * „ i - < ««

Valstija

casom
1 «*♦ •*

t/GNlES
LANGŲ

aiiifžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 

les Žemos kainos tdsakomingiems vairuoto jamsl 
Kib us kilę dpie šią apdraudą šiandieni

.naujienos, • 
1739 So. Halsted SU 
Chicago, III.visokią Apdraudą

R YPKE VI C.I A
173b 80. fiALSTEtĮ STREET apvogimu 

mtfJlENV NAME) m kitų

qwb

Kas užmokės bilas?
'v v

KĄINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, ktirią galite įauti pas
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Milžiniškas Karo
Kontraktas Milwau- 
kee Dirbtuvei

$26,000,000 Amunicijai
VVASHINGTON, D. C.—U.S. 

armija vakar išleido $26,716,000 
amunicijos užsakymą A. O. 
Smith korporacijai, kuri turi 
dirbtuves Milwaukcje, Wis. Jos 
gamins šovinius. ,

Kitus didelius užsakymus ga
vo šios dirbtuvės vidurvakari- 
nėse valstijose:
šautuvai, Patrankos, šoviniai
Westem Cartridge Company, 

$5,791,200.
Feltex Corporation, Detroit, 

$4,402,760.
Pullman Standard Car Manu- 

facturing Company, $3,070,000.
Nash-Kelvinator Corporation, 

Detroit, $2,137,500.
Atlas Imperial Diesel Engine 

Company, Mattoon, III., $770,- 
804. \

Sefton Fibre Can Company, 
St. Louis, Mo., $706,788.

Crosley Corporation, Cincin- 
nati, $661,032.

Suėmė 6 Berniukus 
Už Žmogžudystę

Surado Keturių
Mažų Vaikų Motinų

.Dienraščio “HeTald-Amcr- 
ican” reporteriai Chicagoj su
rado Mrs. Rose Palmer, jauną 
moteriškę, kuri pereitą savai
tę dingo, palikusi namie sa
vo keturis mažus vaikus. Ji 
sako, kad apleido vaikus, ka
dangi negalėjo jų užlaikyti. 
Vyro neturi, o pati negalėjo 
gauti darbo. Gyveno adresu 
834 Leland avepue.

Dienraštis aprūpino jos šei
mą maistu, turbūt suras ir 
darbą.

Kamantinėja Apie 
Jaunuolio Nušovimų

žuvo Alinėje
Policija turi suėmusi kaman

tinėjimui aludininką Jacob Fol- 
ta, nuo Ridge ir Elizabeth 
(Thorntono valšciuje), kuris 
yra kaltinamas nušovimu 21 
metų jaunikaičio savo alinėje.

Folta ^prisipažino, bet sako, 
jog šovė .todėl, kad nušautasis 
su buriu draugų 'naikino jo tur
tą ir stiklų skeveldromis su
žeidė jo dukterį.

Nušautasis buvo 21 m. Ber- 
nard Sporman, iš Highland, 
Indiana.

zNorthwėstern Supliekę Ohio Valstijos Universitetą.

NAUJIENU-ACME Telepboto
Akcijos momentas Northwestern ir Ohio Stale universitetų futbolo lošime, 

Columbus, Ohio. N(5rthwcstern laimėjo, 14:7.

<a, kad “kaladinian?’ fetišui 
prideda galvą, vadinas, nežy
miai eina prie stabų. Mirtis iš
tinkanti ne dei to, kad kiškis 
buvo žioplas, kaip tai aiškina 
hotentotai, bet dėl to, kad kas 
nors pakerėjo. Ir daugelis, ne
norėdami mirti, bijo piktų akių. 
Mirė žmogus, — tad kunigo 
darbas surasti kaltininku, kurs 
mirusį pakerėjo ir .. . nubaus
ti!

Kurtieji girdės •

JOLIET, III. — šeši vietos 
berniukai prisipažino, kad dvi 
savaitės atgal jie bandė apiplė
šti ir nušovė aludininką Iver 
Olson, Lockporte, III. Visi bu
vo suimti.

Jie yra, Thomas Skroba, Wal 
ter Ferguson, Robert Pederson, 
Paul Kocielko, Steve Kubas ir 
Steve Ruzon. , '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn jf.
SENIAUSIA m DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

NORS IR MILIJONIERIAI. JIEDU TEBEDIRBA

*. . * NAUJIENU-AŲMB Tpleptioto
Nors teismas pripažino Willie Mayweather (kairėj) ir jo brolį zFloyd (de

šinėj) paveldėtojais disputuotos alyvos nuosavybės, kas reiškia kiekvienam jų
po pusketvirto milijono .dolerių, jiedu tebedirba Kansas City, Mo., skerdyklose.
Čia jie “punčiuoja” Laikrodį. .

AMBULANCE 
DIENĄ m NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

Klausykite musų radlu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
■MilalĄ 10:00 vaL ryto Iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU MALT RU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiniiitiiittmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiti

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį , -

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiitiMiiiiiiiiHiBiiiiiiitiimiiiiiaiiiiSIMHHHI

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

TelefMUU YABD8 1«U.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 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 lOSth Street TeL Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnaniea Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westem Avė. - Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

LAUKINIŲ TIKYBA
Toli nuo musų pietinėj Afri

kos dalyj gyvena kafrų ir ho- 
tentotų puslaukinės tautos.. Ka
trai save vadina O-bartu, o ho
tentotai save — Koi-koi. Jų ti
kėjimas labai menkas, ir kai
rus dažnai sakydavo neturint 
jokios religijos. Jie turi papras
tų ceremonijų. Hotentotai Die
vą vadina: Utikso, 'Tsui’goah, 
Heitsi-eibiln Kafrai — Morimo 
it Umgulumkulu. Bet aiškiai 
pasakyti, ką tie vardai reiškia, 
negalima: kartais tas žodis reiš
kia aušrą, kartais mėnulį, kitais 
gi atvejais nurodo sudievintus 
karžygius. Tie jų dievai apsi
reiškia gyvulių pavidalų^ Tuos 
tautos pasiskirsčiusios į kiltis ir 
pastebėta, Jog atskiros kiltys 
kai kuriaiš klausimais turi skir
tingą supratimą. Taip antai a- 
pie žmogaus kilmę vienos kil
tys mano jį kilus iš gyvulių,’ki
tos, gi net iš medžių. Damaros 
kiltis turi “šventą ugnį”, kurią 
saugoja vaidilutės, panašiai 
kaip senovės Lietuvoje. Ugnies 
garbinimas kilo iš to, kad jį 
seniau buvo sunkiai gaunama; 
tad ją reikėjo saugoti ir, be to, 
joje laukiniui yra daug bendra 
su “negamtišku” reiškiniu —- 
žaibu.

Apie mirtį hotentotai turi to
kį pasakojimą: mėnulis siunčia 
kiškį pasakyti žmonijai, “kad 
kaip aš mirštu ir atgyju, taip 
ir tu mirsi ir atgysi”, bet kiš
kis persakęs klaidingai, būtent: 
“Kaip mėnuo miršta, taip žmo
gus mirs ir neatgis”. Čia mato
ma, kaip svarbus mirties klau
simas išsprendžiamas Dievo ir 
kiškio santykių aiškinimu! Įsi
galėjusi raganystė ir amuletų 
stebuklingos galios daiktas, 
kurį nešiojasi su savimi) var-

tojimas. Prie tikybinių ceremo
nijų priklauso dantų išinušinė- 
jimai, piršto nukirtimas ir api
pjaus tymas.s Apipiaustomi su
brendę vąikai, kurie kiek vėliau 
ima paleistuvauti, nes jų tiky
ba to negina.

Beveik visa Vidurine Afrika 
gyvenama juodos/ios rasės žmo
nių — negrų. Jų yra daug at
skirų valstybėlių. Daugelio iš jų 
kultūros aukštis atatinka Tylo- 
ro “barbarų” laipsniui. Religija 
irgi pranešesnė už kafrų bei 
hotentotų, nors taip pat labai- 
žema. Prie tikėjimo ceremoni
jų priklauso ir tatujiravimas. 
Kiekviena kiltis tatujiruojasi 
įvairiai; vieni piešia ant savo 
kūno ir veido vienus gyvulius 
bei ženklus, kiti — kitokius. 
Garbinami taipgi žalčiai ir did
vyriai protėviai. Labai išsiplati
nęs fctišizmUs, t. y. Dievo ir

ADVOKATAI
K. P. G U G1S

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

>—pagal sutartį. *

B A.. A., SU AKIS.'
Advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824. 
Namų tel.-—įlydė Park 3395

WHITNE¥ TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL ŲALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 75T? 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2C79

elektros laidus. Dr. Jelinek 
pareiškė, kad klausos nervai 
jautrus esą elektros bango
mis, vadinasi, tie kurtieji, ku
rių tie nervai dar sveiki, galė
sią girdėti. Dr. Jalinek savo iš- 
radimą ketina pademonstruoti 
Vienos teatre. Tos kėdės, kur 
bus sodinami kurtieji, bus su
jungtos su atatinkamais apara
tais.

Vienos miesto ausų gydyto
jas dr. St. Jelinek Austrų 
Medicinos Draugijoj skaitė 
paskaitą, kur tvirtino, kad 
žmogaus ausis sugaunanti ir 
priimanti ne tik oro virpėji
mus, bet ir elektros bangas. 
Kurčias kuris negirdi dėl me
chaniškų klausos organų su
žeidimų, , turėdamas tačiau 
sveikus klausos nervus, rea
guoja elektros bangų veiki
mas ir gali girdėti.

Dr. Jalinek tą savo išradi
mą klausytojams šitaip de
monstravo. Visai atskiram, 
kambary pastatė grainafoną ir 
transformatorių, šį pastarąjį 
sujungė elektros laidais su 
sale, kur posėdžiavo draugi
jos nariai — paskaitos klau
sytojai. Gramafono garsų sa
lėje nebuvo girdėti, bet kiek
vienas, paėmęs elektros lai
dus į rankas geriausiai girdė
jo visus gramafono išduoda
mus garsus, tuos garsus buvo 
galima gerai girdėti netik au
sį priglaudus prie kūno to 
žmogaus, kuris laikė rankose

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ir dentistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai._ _____

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

dvasių būstinių yaizdavimasis 
stuobriuose, atskifuose akme
nyse ir jų krūsnyse, atskirų ka
ladžių pavidalo. Tiems fetišams 
statomos net šventovės. Atsitin-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829’ 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. KARI MIRK AT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVE 
3409 ,S. Halsted Street 

PHONE YARds 3089

ON SALĖ AT YOUR POST OFHCE 0R BANK

ENSE

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS .
BONDS

ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Dep'artment’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
dpplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amenca’s defense preparations.
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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. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki 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 BĮ d g.

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

' Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VAL.: Nuo U iki 12 ir 7 iki 9 vk.

Pirmadien’air 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. STRIKO!,’TS
Gvdytoi’as ir Chirurgas
Ofisas 4045 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi naeal susitarimą.

Ofiso Tel.! YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. 7. VEŽEI.’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street * 

Telefonas YARDS 2246
Valendod nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser'doj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR rnTRTTRGAS 
NATT’DJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 poniet • Ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais tr sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas REMIoek 7899 
Namų teL REPublic <888

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į 2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DFNTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

Ofiso Tel. 'HFMlock 5524
Rez. Tel HEMlock 1643 

Fmereencv: MIDwav 0001

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

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

^"KITATAUČIAI^ 
TrTherzman

Tš 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. I8th St.. ”etoH Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr MsjnripA 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 <300
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tlalloween Vakarai,
Kareiviams a
Penkladieųį, High Schaęl Mo

kyklose. Įžanga Nemokama
Kareiviai, jurininkai, etc. šj 

penktadienį yra kviečįami atsi
lankyti į Chicagos High School 
mokyklų sales, kur yra rengia
mi Halloween šokiai ir šokių 
pamokos, nemokiantiems val
cuoti, polkuoti, etc.

Visi bus įleidžiami nemoka
mai, jei ateis uniformose.

garsus radio ąnaunseriąi Nor- 
man Ross, Hąl T(otten, C^arlęs 
Lyons ir keli kiti. Platesnėms 
informacijoms kreipjįit^i;ąd. 31 
East Gongress, WĄJL 1114. •

; ‘ ♦ Vį-.*. • j

Galiau Pamatysite 
Kas Iš Tikro 
Darosi Pragare v

Tai Bus Lapkričio 3 
Auditorijoje

Pirmiau Piknikai, | Šįmet Žuvo 42 
0 Dabar Grybai j Vaikai 
TruBoSnęuinkimus

U tįfNl&l v,e^lmo

Lietuvių Apylinkėse
Vakarėliuose taipgi gali 

lyvauti mokyklų mękįniai ir jų 
jauni draugai.

Lietuviškose apylinkėse tokie 
šokiai įvyks KeŲy mokykloj, 
4136 Sęuth Californįą, Fenger. 
11220 S. Wallace Street, Lind- 
blom, 6130 S. Wolcott, ir Til- 
den, 4747 S. Union avenue-

da-

Viešo Kalbėjimo, 
Radio Pamokos

ToLapkričio 7 d., Chįcagę 
wers Kliube, CYO pradeda še
šių pamokų seriją jauniems 
žmonėms norintiems išmokti 
kalbėti publikai ir prasilavinti 
radio programuose dalyvauti.

Pamokose paskaitas skaitys

Miko Petrausko parašyta ,ope;- 
retė, “Pirmas Degtindaris” 
(Velnias Išradėjąs) jau labai 
seniai Chicago j e buvo statyta. 
O tai yra ląbai graži ir juo
kinga oper.etė.

Pirmame akte viskas vykstą 
pragąr.e, k.ųr velniukai “pek
los” rūbuose ir su '“pekliška” 
pabūklais/ dainuodami išduoda 
savo raportus Belzebubui, kiek 
kuris laimėjo 

| rui. Pasirodo, kad 
• gundytojas 
I su auksu.

Moterų 
laimėjo su 
velnias nieko nelaimėjo, pakol 
neišrado degtinės.

Antrame akte parodoma deg
tinės pasekmės.

Operetę stato Vyrų Choras 
lapkričio 3 d., Chicagųs Lietu
vių Auditorijoje. Kas norit pa
tirti kas toliau seka, turėsite 
atsilankyti.

“rekrutų” praga- 
dvasiškių 

daugiausiai laimėjo

ir davatkų velnias 
“pletkais”, o artojų

Vis ątsįrąųdą
rius nuo įą^ikym^^ ^ų^inki-į 
muose. Per .yasąrą o^gani-1 
zacijų susirinkimai buvo ne-' 
skaitliųgi, lies nąrįąi važiavo į: 
miškus, į pikapus arba traukė' 
maudytis į Indianos smėlynus. )

Atėjo ruduo, bet susirinki-' 
mai vis dar nesakitlingi. pabars 
kaltiniųkas -tai grybai — vėl vi-; 
si važiuoja į mi§Uus jų ieškoti.

Tarimus atidėjo
Taip

Kliubo j^ųįįrįnkiuiŲ PyTčitą .g,ek- 
madieąį. Kądąngi narių buvo 
mažai, tai ir tarimu nebuvo gą-i 
Įima daryti, yisi reikalai buvo, 
atidėti sekąąčiąm susirmkimui.

: P-ia R.udavičieuė, Ho.llyw.oo.d 
Inn salės savininkė, pridavė su
sirinkimui laišką nuo Lietuvių 
Piliečių Kliubo (?), 
prašo žagąriečių
Browderį, komunistų vadą, iš
krapštyti iš kalėjimo. Prašo 
aukų ir pridavė blanką auko
tojams surašyti.

Nauji nariai

kuriame 
pagelbėti

T.

VIKTORAS MIŲKINTAS
Gyveno 6918 S. Campbell av. 
Mirė spalio 25, 1941, 10:30
vai. ryte, sulaukęs 48 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Dung^rių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 m.
paliko dideliame ni (liūdi

me moterį Adelę (po tėvais 
Sirusaitę), du sūnūs: Cla- 
rence ir Richard, dvi švoger- 
kas Eleonorą Kučinskįenę ir 
Salomėją Andrijauskienę, švor

Šįvakar Speciali 
“Birutės” Choro 
Repeticija

Laiškas buvo perskaitytas, ir 
kas norėjo, tas galėjo aukoti. 
Kliubas aukų merinko ir nieko 
iš iždo neskyrė, .nes jis nori 
‘laikytis neprigųlniingai ir turi 
visokiu pažiūrų žmonių savo
narių tarpe”.

kas _ EJeonor
gėrį Kazimierą Sirus? pusse
serę Antaniną Pučienę ir 
pusbrolį Mykolą Šimkų ir jų 
šeimas ir kitas gimines ir pa
žįstamus, o Lietuvoje motiną 
Barborą ir 3 seseris ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje, 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks 
nį, spalio 29, iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu- ; 
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. .
Nuliūdę poteris, Simai, Mo

tina, Seserys, švogerkęs, Švo- 
geris, Pusseserės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. 
Petkus, Tel. GROvehill 0142

Pučienę

Antano
6812 So.

trečiadie

3 i n i i f 14/ i A Siunčiam Gėlės * LUVtlKlS
į" Dalis. ►

K VIETKf RINKAS Į
Gėlės Vestuvėms, Bankietams > 

ir Pagrabaips. t
3316 SO. HALS1ED ST. ► 

Tel. YARDS 130U {XXXXXXXYYXXXXTXXXYXXXXXXk

H

M 
H 
M«

Gėtes' Mylintiems* 
Vestuvėms, Bari- * 

kielams, Laidotu- ? 
vėms, P a p ii .o š i-/

GĖLININKAS
4180 Archer AvenueJ

Phone LAFAYETTE 5800 ’ ■

mams. h
•y- *

GARANTIJA, KURI 
REIŠKIA! • ‘

Garantija yra tiek gera, kiek 
yra geras ją remiąs dyleris. 
Daugelį metų Wenzel Motors 
parduoda vartotus karus, duo-' 
darni rašytas garantijas, ir kas 
metai vis daugiau ir daugiau: 
žmonių grįžta pas Wenzel, norė
dami pirkti naujų ar vartųtų- 
karų, šiandien mes turime dau
giau nei 50,000 patenkintų kos-’» 
tumerių ir draugų. Firkite kitą 
savo karą čia.

DAUGIAU NEI 150 PASI
RINKTI: Nashai, Buickai, Pon-. 
iiac’ai, Oldsmobiliai, Plymouth’aid 
Chevroletai. Bet kurių metų ar 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas. 1

WENZELP® SOTO—PLYMOCTH 
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais

Visų Biruti.ečių Do.mei
Birutės valdyba prašo visų 

dabartinių ir buvusių birutiečių 
būtinai atsilankyti į ekstra re-' 
peticiją šįvakar, sp. 28 d., 3 
v.v., kaip visuomet, į-Sandaros 
svet., 840 W. 33rd St.

Bus galutinai nustatyta eiga 
visų pamokų ir pradėta rimtai 
rengtis prie pastatymo opere
tės ši&me sezone- P-s J. Byaą- 
skas bus prie piano lygiai kaip 
8 v.v., ir be abejo, jis nę.ri ir 
visus narius savo vietose ma-. 
•tyti. Taigi, visi prįe darŲo.

— b. m.

Kupiškėnų Kultūros 
Draugiją Auga 
Nariais, Finansiniai

Chicagos Saugumo Komitę* 
tąs praneša, kad šįmet per de
vynis mėnesius ąutohiobiliai 
Cįliicągoje užmušė 42 jnokykli- 
pio amžiaus vaikus (puo 5 iki 
14 m.). Mažiausiai jų žuvo, ei
nant į mokyklą ar grįžtant na
mo pertraukoms ar po pamo
kų, o daugiausiai žuvo atosto
gų laikų,. Kųoniet dauguma 
vaikų žaidžia gatvėse ištisomis 
^dienomis

Kalėdų FąyėMgimui
’' '' *' -‘i -   . t ' 'v

Loš Ųž Miesto Čampipnatą . r ' ' ' ‘ '
Vakar Chicagos viešos mo

kyklos pradėjo pardavinėti bi- 
Jietųs specialiaįm footballo loši
mui .už miesto čampionatą tarp 
viešųjų ir katalikiškų high 
school pirmenybes laimėjusių 
komandų. Lošimas įvyks lap
kričio 29 d., Soldier’s lauke.

Pelną Skiria Neturtingiems
Visas lošimo pelnas, kaip ir 

praeityje, yra skiriamas netur
tingoms Chicagos šeimoms mai
sto ir dovanų nupirkti Kalė
doms. \

Bilietai mokiniams 25c 
tiems $1.0.0.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
L. ŽAGARIEČIV KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus- 

kas—Pirm., 2109 N. Cleveląnd 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
į303 S. Pųlaski Ęd.; J. Ketura
kis—-Nut. rašt., 1526 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emerald Avė.; E. 
Ramašausįkienė—Kontrolės rašt.,' 

1218 So. Independėnce Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius, 3824 
Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kąsos globėjai: J; Balakas, 1414 
So. 49th Ct, Cicero, 111, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Halchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vięną kartą į mė
nesį, -kas ketvirtą sekmąd., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
syet., 2417 W. 43rd St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkųs, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. Califorma Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spauiding 7903; 
Ižd. kas?—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaųldmg 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 23-45 N. Kedzie 
Avė., tel. bpaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz,
banšia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spauiding 
7903; Maršalka — Ą. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue. '

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
- avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 

3327 W. Le Moyne st.*; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.;’ 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

1814 la

ki-

į CLASSIFIED APSTI
: įį ,,in—f

■ . ■> iPERSONAL .
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo kaimynų Do- 
miniko Černiaus ir Elžbietos čer- 
niutes, kilusių iš Butėnų kaimo, 
Šimonių parąp. Malonią! prašau 
atsiliepti. Dom. Dačiulytė-Kondrat, 
Elmgrove Rd* No. 6, Roėhestęr,

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Turiu 30 metų patyrimo. 22 
East 18th St.

HELP VVANTED—GEMALE 
Darbininkių Reikia

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai-—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas 
su 3 miegruimiais. 2-ras aukštas. 
Tušti lotai abiejose pusėse. Suau
gę labiau pageidaujami. 927 W. 
34th PI. Ambrose, Yards 2569.

FAR^IS FOR 8AJLE
Ūkiai Pardavimui

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

95 AKRŲ BENDRA ir gyvulių 
farma, 1 mylia Hart; geriausia 
ganykla kauntėje. Geri pastatai. 
Plati upė pagal visą ilgį. Gera 
farma pirkti arba investmentas 
ateičia pasinaudoti. $2975.0(1/ 
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

Į Žagąriečių Kliubą įstojo 
nauji nariai, Martha ČernąJus-'> 
kas, ir 25 metų jaunuolis,- 
Fjrąnk Žiemis. Atrodo, kad mu-r 
,s.ų kliųbas nieką,d nemirs, ųcs; 
jauni žmonės užims musų vic-' 
tąjs. Turim daug jaunuolių, ir' 
garbė penis, kad myji ne tik 
Ameriką, bet ar sav,o tjėvų se
nąją tėv.yųę, Lietuvą.

Kor. B. Gurskienė

BUSINESS—1'0 RENI 
Bizniai Rendai

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

3259 So. Union Avenųe.
B US1NESS CHAN CES "?

Biznio r regos

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

pava
lę u? i s

Sužeidė Keturis 
Universiteto 
Sprogime

Keturi -studentai buvo 
jingai sužeisti sprogime,
įvyko Chicagos uniye^sitėto? 
ichemijos labor.Žtorijoj.e, prie 
58th ir Ellis ay^ųuc.

Sužeistieji st$$entai yra, Dr. 
S. Weinhouse, </ Eugene Ordas, 
Harold GraharrU ir Dr. Frank 
Westheimer. B j

Pirmas Sniegas 
Chicago je

Vakar rytą apie 11 tą su 
jtu vėju atėjo Chicagon ir 
jnas sniegas.

•Kaip, vakar,, taip ir šiandien 
oras bus šaltas ir lietingas.

šai
pi r-

REMKITĖ TUOS, KURJE 
GARSINASI

<4

$10,000 Už 
“Sugadintu Nosį”

Apskričio teisė j.o Willįam 
Wįmbiscąus džiųrė vakar išne
šė $10,000 nuosprendį prieš chi
rurgą Dr. Ha.rry Busteed, 202 
S. 'State street. Jisai Ųuv,q pri- 
jteistąs įtokią sumą sumokėti pa
cientę; Misp Marg’aret Markos, 
203 S. Throop, kuriai jis 
siėmė ištiesti pažeistą nosį.

jisai jos išyaizįdųs ne 
nepataisęs, bet dar labiau 
gadiąęs.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto- 
' vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 

well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rast. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rąšt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rast. — 
F. .Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas 'ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis; 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701;, Teigėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

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

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

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

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 icam-i 
bariai užpakalyje. Kampas 23 PI. 
ir CTakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Plące.

GROSERNĖ, MEAT MARKET, 
modernus fikčeriai, švarus stakas. 
įsteigta 10 metų. Daro gerą gyve
nimą. 228 E. 147th St. HARVEY 
177.

ap- 
Sa- 
tik
pa-

PARDAVIMUI TAVERNA <su 
visais fikčeriais. Parsiduoda dėl 
valdžios darbo kitame mieste. Park 
Inn Tavern, 352 W. 72nd St.

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUšTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekes surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog...........................................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
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-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., Y2 mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ......................................
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, clektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec......................................

lNbrgb*1 visas"porcelėno, 6 kub. 
pėdų, U mažiau .... ,........ ......
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec............................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

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

iki 10. Sekm. iki 5.

turi 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

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

$35

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

VVHOLESALE FURNITURE’
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Prisirašė Sadulai, Tamošiūnas, 
Brąškųs

Praeitą šeštadienį, spalių 25 
dieną, J. Viįipiaįčįo bute, 3522 
prenshavv st., Kupiškėnų Kui
liuos Draugija laikė mėnesinį 
susirinkimą, į kurį nariai atsi
lankė tiek skaitlingai, kad J. 
Vilimaičio dideli ir erdvus 
kambariai pasidarė visai ankš
tus.

Susirinkime neŲuv.o naujų ay 
svarbių nutarimų. Svarstyta tie 
patys draugijos bėgantieji rei
kalai. Tik tas pažymėtina, kad 
prie draugijos prisirašė 4 nau
ji nariai — Roselando žymus ir
progresyviai žmonės, Petras ir 
Julia Sadulai, chicagiečiai K. 
Tamošiūnai ir J. Braškus.

Prašo atsiteisti
Tad, Kup. Kult. Draugija na

rių skaičium auga, o ir finan
siškai gana stipriai stovi. Pri- 
mintina ir tiems nariams, ku
rie atsilikę a.u mėnesinėmis 
mokestimis, kad bus prašalinti 
iš f draugijos, jei 
laiku.

Vaišes 
susiriųkinio 
su dukrele

neatsilygins

p. Vilhnąi- 
kupiškenus 
sendvičiais

ŠOKS CHICAGOJ SPALIŲ 30 LAPKRIČIO 1 d

Po 
tienė 
pavaišino skaniais
— tiek dang jų pridėjo ant sta
lo, kad atrodė daugiau kaip 
vestuvių ^ajius, negu paprastas, 
kupiškėnų aųsųyuiKimąs. Didis: 
ačiū jums už vaišes. —P. B. /

štai Vcloz ir Yęlanda, Amerikoj labai populiarus “bąllroom” šokėjai, kurie 
išpildys keturis šokių programus Chicagos Civic Operoje, nuo spalių 30 iki lap
kričio 1 d. d. Jie šoks kartu su garsiu Ballet Russe, kuris Chicagojc pasilieka 
dar vienai savaitei. Ketvirtadienį, spalio 30 įr penktadienį baletas įr Veloz su 
Yolanda išpildys po vieną programą, o šeštadienį, iapkričįo 1 d.,—du progrą- 

iki $2.75. Juos galimą gauti operos rūmuose arba nuo 
(sp.)

mlis. Biįietaį n,uo 55c
H. Zelzer, 20 N. NVacker Drive. 'Galima užsakyti paštu.

REAL ESTATE FOR ĮŠALE
Namai-Žeme^Pardavimui

PERKAM, parduędam ir mainorr 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime dideli nasirinKima narni 
oirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITE & CO

REAL ESTATE — LOANS--
- INSURANCE

4631 S. Ashįand Ay.e
Tel. YARDS 1001

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

ALISAuSKAb, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė.

Chicago, Ii j Tel. REPublic 6051

SEW1NG MACHINES 
Siuvamos • Mašinos

DAILUS .6 KAMBARIŲ- kate- 
džius Brighton Parke. Asbesto 
sidingai, gerai užlaikomas, 2 kam
bariai atjke. Arti krautuvių dis- 
trikto, mokyklos. Gera transporta- 
cija. Randasi arti 42 ir Califor- 
nia. Savininkas turi paaukoti, 
$410(L Mažas įmdkėjimas, balan
sas kaip renda.

SHULMISTRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

Meksikiečių Riaušės 
Prie Lietuvių 
Auditorijos

Sunkiai Sužeidė 3 ' Vyrus.

Po areštu tebėra 8 jauni 
niekai kiečiai už riaušes, ku
riąs jie sukėlė šeštadienio va
kare prie Chicagos Lietuvių 
Auditorijos, 3133 South Hals7 
ted Street.

Ten buvo surengti kieno tai 
šokiai. Išėję iš salės, apie 11
j aunų vyrukų, vis* nieksi kie
čiai, susiginčijo, ir kilo mušty
nės, kuriose figūravo peiliai 
ir revblyeris. Vienas žmogus 
buvo pašautas, du peiliu suba
dyti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

’-t'. hK .»«„< ir- t »■

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių lųšių siuvamų maši
nų.

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

COAL—WOOD—OIL 
_____ Angly^—MalkosABejys j

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus

7V1C galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias,

6Y2C 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 

VIRGINIA 2286
, Aukščiausios Kokybės
MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 

ALIEJUS 
50 Gal. .po 9c Gal.

100 GaL po 8c GaL
150 Gal po 7Vjc Gal.

55 gąl. kubilai su kranais, $3.75 
kiekvienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

FINANCE AND EOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmokė j imais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.

Turtas virš $1,100,000.

a
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8 NAUJIENOS,. Chicago, III.
------------- Į----------------------- -------------------T----------

Antradienis, spaliu 28, 1941

VIRŠ $120,000,000 NAUJŲ KARO KON 
TRAKTŲ CHICAGO DIRBTUVĖMS

KUZMA. IR MICHIGAN PRALAIMĖJO ...

Paskyrė $9,000,000 Plieno Dirbtuvei 
. z Pastatyti

Chicagos distrikto pramonės 
pereitą savaitę gavo $120,385,- 
495 kariškų kontraktų, kuriuos 
pildys apie 200 atskirų dirbtu
vių.

Į sumą įeina $9,000,000, ku
riuos valdžia paskyrė American 
Steel Foundries kompanijai pa
statyti naują plieno dirbtuvę 
Indiana Harbore.

Žemiau seka stambesnių kon
traktų sąrašas:

$31,000,000 Tankams
Almac Die 

$1,666.
American 

Foundry Co.,

Angliakasiai 
Operatoriai 
Susitarė

Pridėjo $5,000,000 Algomis 
Metams

& Tqo1 Works,

Brake A Shoe 
$161,399 ir $18,-

Car & Foundry, American
Company, $31,000,000.

American Steel Foundries 
Ine., Indiana Harbor, $9,000,000.

Carnegie-Illinois Steel Co., 
$15,000,000.

Grane Co., $3,600.
Cudahy Packing-Co., $11,925.
Diamond T Motor Car 

$4,208,309.
Edison General Electric 

pliance Co. Ine., $104,771.
Highway Steel Products 

Chicago Heights, $138,516.
Inland Steel — $34,000,000
Inland Steel Company, India

na Harbor, $34,000,000 ir $791,- 
700.

International Harvester Co., 
$10,906 ir $10,873.

Kellog Svvitchboard & Supply 
Co., $86,580, $80,280 ir $1,066.

Libby, McNeill <fc Libby, 
$103,559.

Smulkus Kontraktai
Mercury Mfg. Co., $25,^6CĮ.
Morton Mfg. Co., $2’25,860.
Oliver Farm Eųuipment Co., 

$288,873.
Revere Copper and Brass Ine., 

$19,530.
Stewart-Warner Corp., $8,-

Co

Ap-

Co

Swift & Co., $10,200.
United States Steel Export 

«• Co.,' VVaukegan, $13,041.
Vakarykšti Kontraktai

Vakar kariškus užsakymus 
gavo šios Chicagos dirbtuvės:

American Brake Shoe & 
Foundry, $532,000.

Stewart-Warn!er, $2,607,267.
Garden City Plating and Ma- 

nufacturing Corhpany, $92,900.
Stein Brothers Manufactur-

i ng Company,' $234,000.
Johnson and Johnson, . $84,- 

110.
Johnson and Johnson, $32,- 

634.
The Martin Electric Compa

ny -(Dės Plaines), $3,974. .
Independent Pn.eumatic Tool 

Company, $135,740.
Onsrud Machine Works, Ine., 

$125,386.
Continental Can Company, 

Ine., $107,789.

“Ginklų Savaitė” 
Chicagoje

CHICAGO, UI.—CIO UMWA 
angliakasių unija 4r operatoriai 
po ilgų derybų vakar galiau 
sudarė ir pasirašė naują sutar
tį, kuri apima 27,000 angliakaJ 
sius Illinois valstijoje.

Sutartis yra panaši naciona- 
lei sutarčiai, kuri buvo suda
ryta pereitą balandžio mėnesį, 
ir prideda Ininois kasėjams ai- 

I gomis apie $5,000,000 į me
tus. • ■

Derybos vyko Chicagos
Union League kliube.

Mrs. Roosevelt
Šiandien Kalbės
Chicagoje

Dalyvaus Laisves Stovylos 
Sukaktuvėse

Chicago Orchestra Hali salė* 
j e šįvakar 'įvyksta masinis mi
tingas, pašvęstas pilietinėms 
laisvėms ir New Yorko uosle 
st'vinčios Laisves Stovylos pa
statymo 55 metų sukaktuvėms 
paminėti.

Svarbiausią kalbą iškilmėse, 
pasakys prezidento F. D. Roo
sevelt žmona, Mrs. E. Roose
velt. Taipgi kalbės Chicagos 
majoras ir gubernatorius Green. 
Pradžia 8:15. i

Specialis Radi o Programas į

Šiandien 4:15 po pietų 
WBBM radio stotis iškilmių 
proga transliuos specialį pro- 
rgamą pašvęstą palietinėms tei
sėms.

Laivyno Admirolas 
Stark Chicago j 
Laivyno Iškilmėms
Lietus Sugadino Sekmadienio 

ir Vakar Dienos Paradus
Vakar vakare Palmer House 

viešbutyje įvyko įspūdingas va
karas, kuriame kalbėjo U.S. 
laivyno viršininkas, adm. Ha- 
rold R. Stark. Po prezidento 
Roosevelto kalbos, kuri 
traifsliuota į mitingą, 
Stark pasakė kalbą apie 
laivyno rolę dabartiniam
ir gręsiančiuose' U.S.-Japonijos 
mūšiuose.

buvo 
adm.

kare

DienaLaivyno
Iškilmės buvo pašvęstos U.S 

Laivyno Dienai, kuri buvo mi- 
njma per visą Ameriką 
ir užvakar.

Sekmadienį po pietų, 
vakar, Michigan bulvare
jurininkų paradai, bet lietus nu
baidė publiką, kuri paprastai 
paradams ękaitlingai susirenka.

vakar

taipgi 
įvyko

AU-MK-JN ALi J A.h; .N V 'A'eiupuotu
Minnesotos universiteto žymusis futbolininkas Bruėc Smith 'sulaiko lietuvį 

Tom Kuzmą, Michigan universiteto žvaigždę, po vykusios ofcnsyvos. Minnesota 
laimėjo 7:0. , —

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS VAKAR CHlCAGO.il

.-i-

Valdžia Bandys 
Likviduoti Am. 
Can Co. Streiką

Milžiniški fiaigste- 
rių Pelnai

žuvo Du žmonės
Važiuodamas Lake ' 

vieškeliu į medį įvažiavo ir už-* 
simušė 35 metų Arnold Hoovęr, 
2425 Foster avenue.

Prie Archer ir Lock street 
automobilio buvo sunkiai su
žeistas Dominick Vecchione, 
1207 Cabrini street.

Ties 1857 Fui ton street, au
tomobilis užšoko ant šaligatvio 
ir mirtinai suvažinėjo 37 m. 
chicagietį, Alphonse Calbert, 
1918 Maryland avenue.

Shore

Sumušė Lietuvį, 
Kad Turėjo Tiktai 
11 Centų

x Atėmė Ir Tuos

• Lopšelyje nu troško 4 mė- 
, nėšių La Verne Pope, chicagie 
;čių Horace Pope, 846 Sheridan 
įRd., duktė.

• Du nežinomi užpuolikai su- 
muŠė ir apiplėšė garsų krimi
nali advokatą James M. Burke, 
5307 Hyde Park.

> Autobuse, prie Michigan 
ir Washington staigiai mirė 33 
m. Lucille McGuire, 3854 N. 
Kostner avenue. Turėjo širdies 
ligą.

• Trys banditai susirinko 
$2,500 grobio nuo chicagiečių 
E. Hillmanų, 5556 Jackson ir 
Harold Balkiu, 5574 Congress 
street.

Būriai Policijos Patroliuoja 
Dirbtuves

, Federalio darbo departamen
to atstovas, kun. Francis Haas,, 
vakar laikė konferenciją su CIO 
lyderiais, kurie vadovauja strei
kui American Can dirbtuvėje, 
prie 60-tos ir Western avenue. 
Jisai bando streiką likviduoti.

Vakar rytą pasklido gandas, 
kad kompanija bandys dirbtu
vę atidaryti. Ją patroliuoti su
važiavo apie 100 policistų, bet 
jokių neramumų nebuvo.

Unija paskelbė streiką apie 
menesį atgal. Reikalauja pilno 
pripažinimo ir pakelti algas iki 
681/2 centų moterims ir 
Centų vyrams.

“Chicago Ttįbune” skelbia 
suradęs dokumentus, kurie 
parodo, kad gengsterių kont
roliuojami “stot mašinų” ir 
genibleriavimo bizniai neša 
jiems milžiniškus pelnus.

Vien iš pinigų lošimo įstai
gų Cook apskrityje — dau
giausiai Cicero j 0, gengsterių 
sindikatas gauna apie $139,- 
000 gryno pelno į mėnesį (tai 
bus liepos men.) 'Sindikatą 
valdo Al Capone sėbrai: Jack 
Guzik

Valdžia Suvaržo
Mažas “Asmenis

• .■ \ '

kas” Paskolas
Skolintojai Turės Pareikšti 
Kam Paskola Reikalinga.

77 ‘/2

Nilti, Humphreysv

Mažiau Metalo, 
Daugiau'Mėflžio

“Namai Bus Jaukesni”

ir

Prie 50-los ir Cottage Grove 
avenue penki negrai, keli jų 
apsiginklavę peiliais, užpuolė, 
jauną lietuvį, Andrių Taurazą, 
nuo 810 Hyde Park avenue.

Ėjo Pieno Pirkti
Įsakė jiems atiduoti visus 

savo pinigus. Taurazas parodė 
11 centų ir pasakė, kad tai 
“viskas ką jis turi.” Plėšikai 
iškrėtė jo kišenius, ir daugiau 
pinigų neberadę, jį smarkiai su
mušė, po to pabėgo.

Tai buvo paskutiniai pinigai 
Taurazo šeimynoje. Užpuolimo 
metu 
pirkti 
žiems

> Policija Chicagoj ieško 2 
berniukų, pabėgusių iš St. Char
les pataisos namų,-16 m. Ed- 
ward Brooks, 6206 So. Clarc- 
mont, ir 17 m. Richard Wallace, 
iš Aurora.

Rytoj Laidotuvės 
Staigiai Mirusio 
Viktoro Milkinto
Krito negyvas eidamas gatve

asmeni-

“cash

jisai ėję į krautuvę 
pieno savo dviems 
vaikams.

Geraširdžiai

nu- 
ma-

Rytoj rytą laidojamas mar- 
ųuetteparkiečiams gerai žino
mas lietuvis, Viktoras M ilki li
tas, gyvenęs ad. 6918 South 
Campbell avenue. Velionis stai
giai mirė spalių 25 d., pereitą 
šeštadienį. Eidamas gatve jisai 
gavo širdies ataką ir mirė su- 
kritęs ant šaligatvio pi ie 67th 
ir Rockwell st.

Mokės Pašalpą 
Vaikams

$74.75 Į Mėnesį.

mėnesį vąlstijos jląbdary- 
s pradės 
šeimynoms, 

vaikų 
kurie

bes departamer 
siuntinėti' čekius 
kurios nepajėgia savo 
užlaikyti ir vaikams, 
neturi tėvų."

Valstija vidutiniai 
apie $14.15 į mėnesį 
užlaikyti.

Cook apskrityje tokią 
šalpą gaus 2,389 vaikai 
1,200 šeimynų.

mokės 
vaikui

pa- 
prie

$6,000,000 Cook 
Apskričio Keliams 
Taisyti —

--------------------------------------------> ■ ■

V K V

Valstijos vieškelių departa
mentas autorizavo apie $6,- 
000,000 įvairiems vieškelių 
darbams Cook apskričio ribo
se. Į planuojamus darbus įei
na praplatinimas Calumet 
Pąrkway kelio puo Paxton 
avenue iki Dolton, taipgi pra
platinimas Tri-State vieške^ 
lio, nuo Paxton avenue iki In
diana valstijos sienos. -

“Chicago Re.al Estate Board” 
sako, kad dabar statomi nau
jieji namai nebeturės tiek įvai
rių metalinių įrengimų ir pa
puošalų kiek seniau statyti. Kai 
kur reikės visai be jų apseiti. 
Visas metalas dabarK skiriamas 
ginklams gaminti, o vietoj alu- 
minijaus, vario, bronzo, etc. na
mams bus naudojama daugiau 
medžio ir paprastos geležies. 
Yra gaminami namams ir įvai
rus substitutai, pav., plastikas.
Daugiau Vazonėlių, Rankdarbių

Įstaiga priduria, kad gal bus 
neprošalį kuriam laikui nusto
ti įvairių dirbtinų papuošalų. 
Sako, šeimininkes namus pa
puošti naudos daugiau gėlių, 
vazonėlių ir įvairių rankdarbių, 
kas kai kuriais atžvilgiais pa
daro namus jaukesniais ir gra
žesniais znegu įvairus dirbtini 
blizgučiai. z

Atsako Tik Už 
Savo Skolas

Alexandras Tagois, 745 W. 
54th street, praneša, kad ji
sai atsako tik už tas .skolas, 
kurias pats, užtrauks. Panašų 
pranešimą daro Boris Filių, 
nuo 4004 S. Rockwell.

P

Suvaržius pardavinėjimą į- 
vairių prekių “išmokėjimais”, 
daugelis žmonių sumanė tą 
patvafkymą apeiti štai kokiu 
budu. Negalėdami be įžangi
nio numokėjimo pirktis radio 
aparatų, šaldytuvų, etc., jie 
užsitraukė paskolą iš 
kurios duoda mažas 
nes paskolas iki $300, 
kinius .mokėjo neva
ir tada darė numokęjimus už 
paskolą.

Kad tam užbėgti kelią, val
džia išleido patvarkymą, kad 
ateityje, užsitraukdamas to
kių “asmenišką” paskolą, sko- 
lintojasi turi padaryti raštišką 
pareiškimą kodėl paskola jam 
yra reikalinga.

Neliečia Biznio Paskolų.
Šis patvarkymas nepaliečia 

paskolų daromų biznio įstai
goms ir namams pirkti ar 
tyli.

Sužinoję apie įvykį, 
Park nuovados policistai 
jo kelis dolerius aukų, ir nu
siuntė Taurazams visą pintinę 
maisto. Taurazai turi sūnų 9 
mėnesių ir 8 metų dukrelę.

"Pereitą penktadienį, kiti pik
tadariai atėmė nuo jo 
kį, kurį buvo gavęs 
pensija.

sudė-

$16 če- 
nedarbo

sta-

Daug Lietuvių 
Kareivių Lankosi 
Chicagoje

Du Užmušė, 15 
Sužeidė Autobuso 
Nelaimėje

s Susikūlė Su Keleiviniu 
Automobiliu

Ant Vieškelio U.S. 66 ir Cass 
avenue, vakar rytą įvyko Chi
cago -Joliet autobuso ir keleivi
nio automobilio nelaime, kurio
je du nežinomi žmonės buvo 
Užmušti. Abu buvo automobilio 
keleiviai. Sužeistų priskaitoma

'Nelaimė įvyko, kai prie tos 
kryžkelės į veiškelį išpuolė tre
čias automobilis. Norėdamas' iš
vengti susikulimo, keleivinio 
automobilio vairuotojas pasuko 
smarkiai šonan, ir susikūlė su 
autobusu. Po nelaimės abu au • 
tomobilis ir autobusas sudegė.

Viši sužeistieji buvo autobu
so keleiviai.

“Atostogauja”
Pereitą savaitę 15-kos 

atostogoms namo parvyko bū
riai jaunų lietuvių tarnaujan
čių armijoje. • Tarp grįžusių 
serž. F. Ališauskas, pfc. Leo 
Norman, Bill Vaičekauskas, etc. 
Ališauskas tarnauja Camp For- 
reste, o Leo Norman yra Cha- 
nule Filed, III.

Dalyvaus Parade
Didžiuma grįžusių lapkričio 

11 d., dalyvaus Paliaubų Die
nos parade, kuris maršuos Mi
chigan avenue gatve.

Siuvėjas

Užsiėmimu jisai buvo siuvė
jas. Paėjo iš Dungcrių kaimo, 
Raseiniuose.

Velionis paliko žmoną Ade
lę, dii sūnūs, gimines Ručins
kienę, Andrijauskienę, Pučicnc, 
Šimkų ir daugelį kitų.

žymus sportininkai
Abu jo sūnus yra pasižymė

ję sportininkai. Sūnūs Clarence 
yra gavęs stipendiją iš Grand 
Rapids, Mich., kolegijos ir ten 
lošia footbal ą. Antras sūnūs, 
Richardas, yra narys ' Harper 
High mokyklos foothallo ko
mandos.

dienų Velionio kūnas yra pašarvo
tas Antano Petkaus koplyčioje, 
6812 South Western avenue, iš 
kur laidojamas į Šv. Kazimiero

Šiandien Laidoja
Vincentą Piktužį

įsilaužė į 
664 
sei- 
šeš- 
di-

Pavogė Seifą, 
Daug Maisto

Naktį iš sekmadienio 
madienį plėšikai
maisto krautuvę adresu 
West 63rd st., ir pasivogė 
fą, kuriame buvo visos 
tadienio įplaukos, taipgi 
delį kiekį visokio 
maisto.

Senas Westpullmanietis
šįryt šv. Kazimiero kapinėse 

yra laidojamas senas West Pull- 
rnano gyventojas, Vincentas 
Piktužis, 1214P So. Green st., 
miręs spalių 25 d. Jisai paėjo 
iš Tučių kaimo, Mažeikių ap
skrityje.

Velionis paliko brolį Stanley, 
ir pusbrolį Jurgį Amerikoje, ir 
penkis brolius ir seserį Lietu
voje. Kūnas yra pašarvotas ad. 
1 East 119th Street, iš kur lai-

kenuoto 1 dotuvčs prasidės 8:30 v.r. Tvar
ko' J. F. Eudeikis.Nuo I^ipkrf. 11.

' ONE LANDI NG CARRIAGE 
SMA5HED — BŪT SHE’S 
ALL RIGHT OTHERWISE. J

į WELL. WELLZ, LOOK WH0 15 < 
, HERE! OUR OLD FRIEND, 
t LADY LITĄ, THE VAMP.

BORESOME

- „‘mrr ' • • 'jtfiiVi??r fc t -

Majoras Kelly, pasekdamas 
prezidentu Rooseveltu, pas
kelbė “Ginklų Savaitę” Chica
goj, nuo Paliaubų dienos, lap
kričio 11 iki lapkričio 16.

(Per tą laiką visi chicagie- 
čiai bus raginami “pašvęsti” 
savo mintis šios šalies apsau
gai,” ir surasti kaip kiekvie
nas gali prisidėti prie skubes
nio Amerikos apginklavimo.

Piliečiai bus raginami tau
pyti visokį metalą, popierius, 
rūpintis savo sveikata, neeik- 
voti...pinigų ir laiko tuštiems 
reikalams,

bah! I WAS MERELY 
JOY— RlDlNG ALONE 
THIS WAR ISSO

HAVE TO TAKE HER 
THE SHIP HAS GAS 

WE *LL

WE ’LL 
ALONG. 
FOR 2000 MILĖS.
TRY TO FLY OVER THE GREAT
GLACIER AND REACH THE
STATES FROM HERE.

Migi-
n’

CHlCAGO.il



