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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

ROOSEVELTAS PASMERKĖ KENKĖJUS, 
KURIE STABDO GINKLU GAMYBĄ

J. V. norėjo išvengti šaudymo, bet naciai 
pirmi pradėjo skandinti musų laivus

WASHINGTON, D. C., spa
lių 28 d. — Amerikos karo lai
vynas nuvalė savo dėnius ir vi
si amerikiečiai yra pasiruošę 
kovai, vakar pasakė Hitleriui 
prezidentas Amerikos laivyno 
dienos proga.

Amerika norėjo išvengti šau
dymo, sako prezidentas, bet 
šaudymas jau prasidėjo. Vokie
čių narlaiviai pradėjo skandin
ti Jungtinių Valstybių prekybos 
laivus. 11 Amerikos jurininkų 
jau neteko gyvybės-

Vokiečiai paleido pirmą šūvį, 
bet dabar lemiamos reikšmėj 
turės paskutinis šūvis, svarbu 
kas jį paleis.

Rooseveltas tvirtina, kad 
Amerikos valdžia turi naciu 
agentų paruoštus planus1 pietų 
Amerikai pagrobti, žino nacių 
pasiryžimus pasaulį užkariauti 
ir visas tikybas panaikinti. Na
ciai visur nori įvesti tiktai sa
vo tikybą ir savo valdžią.

Rooseveltas tvirtina, kad 
' amerikiečiai yra pasiryžę su-

stabdyti hitlerizmą ir yra pa
siryžę daryti reikalingus pasi
aukojimus. šios amerikiečių pa
stangos negali būti sustabdy
tos savanaudžių kenkėjų.

Amerikiečiii pastangų nesu
stabdys maža saujelė pramoni
ninkų ir mažą, bet pavojinga, 
darbininkų lyderių grupė, sa
ko prezidentas.

Visi mano, kad prezidentas 
turėjo galvoje John Lewis, ku
ris kontroliuoja CIO angliaka
sius ir įsakė pradėti streiką, 
nors jam buvo pasiūlytos pro
gos spręsti reikalą tarpininka
vimo komisijoje.

Amerika toliau nepakęs na
cių pastangų kištis į vakarų 
žemyną ir varžyti prekybą ju
romis, sako prezidentas. Ame
rikos karo laivynas turi įsaky
mą šauti pamačius nacių, na r - 
laivius ir šis įsakymas neat
šauktas. J

Kalba turi labai didelės įta
kos krašto viduje ir užsieny-j 
je, nes niekad Rooseveltas ne
vartojo jokių griežtųVžodžių na J 
cių režimo atžvilgiu.

Prezidento sekretorius šian
dien patyrė, kad labai didelis 
gyventojų nuošimtis klausėsi 
prezidento kalbos. Prezidentūra 
gauna labai daug sveikinimo te
legramų. , d

Keli Amerikos senatoriai pa
reiškė, kad prezidentas kalbo
je išreiškė amerikiečių daugu
mos nuojautą ir įsitikinimui 
Senatorius Sparkman sako, kad 
jau pakanka kalbėti, Amerikos 
valdžia privalo griežčiai! su Hit> 
leriu elgtis. V .. •. ;

SIBIRO KARIUOMENE STUMIA NACIUS 
ATGAL VISAME CENTRO FRONTE
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Vietomis rusai nuvarė nacius 10 mylių, 
vykusiai naikinami vokiečių tankai

___ i—<
LONDONAS, Anglija, spalių

28 d. — Maskvos apsaugos ta
po sustiprintos iš Sibiro nau
jai atvežtomis sovietų kariuo
menės dalimis.

Rusai nustūmė nacius atgal 
keliose centro, fronto srityse. 
Vietomis Sibiro kariuomenė nu
varė -nacius atgal po 10 my
lių.

Praeitą naktį ir šiandien vi
są dieną ėjo smarkios kovos 
prie Možaisko ir Malo Juroslav- 
co. Abiejose srityse rusai 
stūmė atgal vokiečius.

prieš metus tapo įrengtos, tuo 
tarpu vokiečiai randasi' papra
stuose apkasuose.

Vokiečiai kenčia šal 
tį frontuose
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ĄTMETE PREZIDENTO PRAŠYMĄ

1^

pa

Ui

$

$

&

i y

;><•

S

' *. iŠ AUJ IEN Ų-aCME Photo
.< United Mine Workers bosas, John L. Lewis, skaito 

Prezidento Roosevelto gautą laišką,. kuriuo šalies 
; prašo sustreikavusius CIO* angliakasius grįž- .

aM'fcM-1ipl’4en.d liejyklose nesušltiukdytų apsau- . 
gosr darbai. Lewis Prezidento prašymą atmetė.

SENATUI SIŪLO UŽDRAUSTI STREIKUS 
TRUKDANČIUS GINKLU GAMYBĄ

Darbininkai reikalauja, kad J. L. Lewis 
nutrauktų ryšius su “ašies” draugais

šiandien patarė J. L. Lewis vie
šai atsikratyti nuo “ašies” a£en

ka
sa-

pa

WASHINGTON, D. C., spa
lių 28 d. — Senatorius Bailey 
šiandien pasiūlė senatui patai
syti įstatymą ta prasme, kad 
visi streikai, kurie trukdo 
ro pramonei, butų skaitomi 
botažu.

Prezidentas savo kalboje
brėžė, kad reikės suvaržyti sau
valiavimas streikų skelbime.

v \, ■ z, ,

Rooseveltas angliakasiams pa
tarė vesti derybas ir nemesti 
darbo. Jaučiamas nepasitenkini
mas J. L. Levvis peikia šiame 
momente.

Detroito darbininkai 
kelią balsą

28 
ku-

Rusai naikina 
nacių tankus

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 2$ d. — Sovietų kariuo
menė naudojasi šaltu oru ir 
smarkiai puola vokiečius Mo
žaisko srityje.

Sovietų artilerija naikina su
trauktas nacių tankų dideles 
mases, p pėstininkai puola su
šalusius^ vokiečių kareivius.i

Maskvos frontuose rusai šau
do iš apšildytų tvirtovių, kurios »

.»

Pataria nebendrauti su kra
što vienybės ardytojais. Pata 
ria jam pažiūrėti 
darbininkų padėtį, 
visus išnaudoja.

Hitlerio radijas
pakartojo žinią, kad Lewis įsa
kė 53,000 angliakasių mest 
darbą. /

į Europos 
kur Hitlerin

kelis kartus

Kasykloje rasta
15 lavonų

NORTONVILLE, Ky„ spalit 
28 d. — šiandien Daniel Boonc 
kasykloje tapo rasti 15 lavonų 
kurie žuvo vakar dienos spro 
gimė. '

Pavyko išgelbėti 33 a:|glia

- DETROIT, Mich., spalių
d. — CIO auto darbininkai, 
rie priklauso prie 174 kuopos,

Patirta, kad vo - Į ■ . \

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ARUI, SAKO F. D. R
kasius, kurie buvo kasykloje 
sprogimo metu. ,

Angliakasiai tapo užmušti 
120 pėdų gilumoje, kai sprogu 
dujos kasykloje.

Bioff kajtina filmų 
gamintojus

NEW YORK, N. Y., spalių 
28 William Bioff, George 
Browne pavaduotojas, vakar 
teismui paskelbė, kad jis ga
vęs dideles sumas pinigų iš fil
mų gamintojų.

Bet jis čią pat pridėjęs, kad 
jis tas sumas įteikęs kitiems 
filmų gamintojams. Bioff labai 
gerai sugyvenęs ir draugavę» 
su Loew bendrovės direktorium 
Schenck, kuriam ir vežiojęs pi
nigus iš rytų į vakarus.

Schenck jam mokėjęs pini
gus ųž atliktą darbą.

Komunistai sėdi bri 
tųkalėjime

NEW DKLHI, Indija, spalių 
28 d. — Valdžios atstovai šian 
dien paskelbė, kad Delhi kalė 
jime 2’08 kaliniai paskelbė ba
do streiką.

Badaujančių tarpe yra 150 
komunistu, kurie buvo pasodin 
tk u&pr^l^Uįrinę propagandą.
' Komunistai reikalauja page

rinti sąlygas kalėjime. Britai 
nežada imtis jokių pageriniiho 
priemonių, kol baČĮp streikas 
nebus nutrauktas.

Turkų generolai 
nacių fronte

Berlynas, Vok i e t i j a, 
spalių 28 d. ■—- Hitleris šian
dien priėmė tutkų generolus 
Ali Erden ir Husein Arkilet 
lauko štabe. <

Minėti turkų generolai lan
kėsi rytą fronte ir savo aki
mis patarė vokiečių kariuo? 
menės atliktus veiksmus.

Tutkų generolai aplankė 
maršalą Brauchitsch ir Kei
tei štabus. Turkai turėjo pro
gos pamatyti ir “ašies” są
jungininkų kariuomenes fron
tuose.

Britai teikia turkams 
nacių medžiagą

ŠIAULIŲ KALĖJIME ĮMŪRIJO LENTA 
NACIUI BERTULEICIUI PAGERBTI

Bertuleitį naciai norėjo skirti Lietuvos 
komisaru, bet jis žuvo sovietų fronte

KARALIAUČIUS, Vokietija, spalių 28 d. — Gauta žinių, 
kad vokiečių valdžios įsakymu į vieną Šiaulių kalėjimo celę įmū
ryta lenta, kurioje įrašyta, jog čia sėdėjęs Willy Bertuleit.

1934 metais Lietuvos teismas teisė Willy Bertuleit, kaip 
vokiečių nacional-socialistų partijos lyderį. Tuo metu Bertuleit 
buvo Rytų Prūsijos * nacių partijos vado Ernesto Neumanno de
šinioji ranka.

Minėtoje lentoje įrašyta, kad Willy Bertuleit sėdėjęs ka
lėjime, kaip “kovotojas už vokiečių laisvę prieš smurtą”.

Willy Bertuleit nesenai žuvo vokiečių rytų fronte, kovo
se prieš bolševikus.

Kaip pranešama, vokiečių valdžia buvo numačiusi paskirti 
Willy Bertuleitį generaliniu komisaru Lietuvai valdyti.

Naciai paėmė 
tankų miestą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 28 d. — Vokiečių štabas 
skelbia, kad jiems pavyko pa
imti Kramatorską, sovietų pra
mones centrą, kuriame buvo ga
minami tankai rusų armijai.

Kramatorskas randasi 100 
mylių atstumoje nuo Charkovo. 
Šiose dirbtuvėse dirbo 30,Q0G 
sovietą darbininkų.
r . Visą dięną » vokiečių artileri
ja apšaudė Leningrado dirbtu
ves ir gyvenamus distriktus, 
kad tankai ir pėstininkai vėliau 
galėtų pulti.

Naciams nepatinka 
Roosevelto kalba

' BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 28 d. — Užsienio reikalų 
ministerijos valdininkai sako, 
kad Roosevelto kalba laivyno 
dienos proga yra visai fantas
tiška.

Naciai neturi jokio plano pie
tų Amerikai užkariauti.

Naciai apgailestauja,
prezidentas tokiais žodžiais 
svaidosi ir pageidauja, kad Ame
rikos visuomenė kenktų prezi
dentui.

kad

Bevin stengiasi di 
dinti kariuomenę

Atrasti nauji nužu
dytųjų lavonai

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 2’8 d. — Netoli Sargėnų ir 
ties IX fortu (Kauno priemie
styje, visai prie karo kalėjimo) 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
surado 25 nužudytų asmenų la
vonus.

Buvo dedamos pastangos at- 
pažinti nužudytuosius, bet la- 
vėnai bo'ševikų taip sužaloti, 
kad negalėjo jų atpažinti.

Sunktieji lavdnaT tapo iškil
mingai palaidoti Kauno kapuo
se.

Lietuvoje daug pa
siutusių šunų

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 28 d. — Per Kauno ra
diją Dr. Balys Matulionis lai
kė paskaitą sveikatos reika
lais.

Iš paskaitos paaiškėjo, kad 
Lietuvoje sveikatos srityje 
svarbiausi reikalai esą šie: ne
girdėtas pasiutimo ligos praph- 
timas, kuris esąs tiesioginė bol
ševikinės netvarkos paseka.

Atsirado labai daug pasiutu
sių šunų, kurie aprieja gyven
toj us. Vedama griežta kova su 
pasiutusiais šunims.

Bolševikai išvežė 
daug vaikų

. ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 28 d.
kiečių kariąpmenė kenčia šal-Į 
tj, nes nacją štabas neturi pa
ruošęs pakankamo šiltų drabu
žių kiekio šešių milijonų kariuo
menei.

Vokiečių kariuomenes batai: 
per ankšti, kad galėtų vartoti 
Šiltas vilnones kojines.

>.7 y..t ’ i • ■

Naciai stengiasi užpirkti Šve
dijoj apavų ir šiltų drabužiu, 
bet jie negali gauti reikalingą Isiruošusiais vykti į sovietų frontą, 
kiekių. — Hitleris reikalauja daugiau kareivių iŠ Italijos ir Ven-

---------- ------ Igrijos.
— Britų aviacija bombarda- — Kongreso nariai siuĮo dešimtį metų kalėjimo tiems uni

to Nantes miestą ir išmetė at- ją lyderiams, kurie kursto streikus karo pramonėj.
sišaukimus, kuriuose ramindl — Virginio Gayda kreipėsi į japonus, prašydamas juos 
nacių persekiojamus gyvento-skelbti karą Jungtinėms Valstybėms. \ :į-
jus. ’ —čekoslovakų, lenkį;\belgų: ir olandą valdžios užsienyje

— Nacią valdžia įsakė sušau-1 paskelbė, jog registruoja kiekvieną nacią padarytą žudynę ir 
dyti 14 Jugoslavijos vyrą ir trauks atsakomybėn kaltininkus.
vifeną moterį už priešnacišką j —i Leningrado fronte rusai iškėlė kareivių vokiečių u^- 

’frontėje. ' ' . - i

— Vokiečiai giriasi, kad jų kariuomenė randasi tiktai 38 
mylįų atstumpj nuo Maskvos.

— Sovietų valdžios atstovai tvirtina, kad Charkovas dar 
randasi rusų rankose ir visoje Charkovo srityje eina smarkios 
kovos su naciais.

— Mussolini * vakar vakare pasakė specialią kalbą, kurioje 
labai smarkiai puolė Rooseveltą.

— Ispanijos užsienio ministeris patarė ispanams būti pa-

Veikimą.

ANKARA, Turkija, spalių 28 
d. —; Turkų valdžia paprašė iŠ 
vokiečių įvairių* dalių orlai
viams, kurie buvo užpirkti Vo
kietijoj.

Vokiečiams atsisakius tai pa
daryti, britai pasisiūlė aprūpin
ti vokiškus lėktuvus naujomis 
dalimis. Turkai nenorėjo tiku
ti tokiu pasiulymu, bet kai bri
tai atvežė pavyzdžius, tąda pa
darė, didelį užsakymą. ...

Britai gauna orlaivių dalis iš 
numuštų nacių lėktuvų-

— Vatikano ątstovas Galeaz-- 
zi skrepda į Jungtines Valsty
bes maista*užpirkti visiems Va
tikano gy Venio jams.

r— Britų valdžia šiandien ofi
cialiai pripažino Sirijos nepri
klausomybę.;

—- CĮO\ unija vėl paskelbė 
streiką Bendix. aviacijos ben
drovėje.

— Torpeda pataikė į Kearny 
katilus ir išplėšė lubas, i

LONDONAS, Anglija, spalių 
28 d. — Ernest Bevin, britų 
darbo ministeris ir darbiečių 
lyderis, planuoja padidinti bri
tų kariuomenę 300,000 vyrais.

Svarbiose britų pramonės ša
kose manoma paskirti moteris. 
Ten dirbusieji vyrai galės eiti 
kariuomenėn.

Jeigu darbininkų ir darbda
vių atstovai priims Bevino pa
ruoštą projektą, tai valdžia pri
valės mobilizuoti karo darbams 
žymiai didesnį britų 
skaičių.

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 28 d. — Iš Palangos ir 
Druskininkų vasarviečių bolše
vikai išvežė ten vasarojusius 
vaikus.

Apie išvežtųjų vaikų likimų 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
jokių žinių neturi.

Vaikų tėvai kelia didelį susi
rūpinimą, nes neturi jokių ži
nių kur vaikai dabartiniu me
lu gali būti.

moterų

— Italai skelbia, kad 
skutinės
Jungtinės Valstybės netrukus 
stos karari. -

— Leningrado srityje jau ve
damas apkasų karas. Abi ka
riuomenės randasi 50 pėdų at- 
stūmoj viena nuo kitos, bet gii 
liai įsikasusios.

— Naciai giriasi, kad jiems 
pavyko paskandinti du britų 
laivus. \

— Petaino valdžia nutarė šią 
žiemą nešildyti traukini^ kad 
keleiviai mažiau važinėtų.

Roosevelto
po pa
kalbės

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis, va

kare lis.
Saulė teka — 6:18; leidžiasi

4:50.

‘Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9.00 
vaL ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 8 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL vakaro.

i



NAUJIENOS, Chigago,., III.

KANADOS LIETUV ifl

ARTISTĖ IŠTEKĖJO

f.

Smagus S.L.A. kuop. 
minėjimas

žodžiais A. 
per SLA, 

gerumą ir

Kaip jau žinome,, spalio 
mėn. 11 dJ turėjome septintą 
iš eilės metinį kuopos mirfė- 
jimą. šis, kaip ir visi kiti, bu
vo netaip jau šykštus svečiais, 
kurie savo atsilankymu paret
ino kuopos pastangas.

Programą atidarė pareng. 
kom. narys J. Jokubynas, pa
kviesdamas kuopos pirm. A. 
Kuniutį' pasakyti keletą; žo
džių. Trumpais- 
Kimiu t is perbėgo 
nurodydamas jo
naudingumą, patarė kiekvie
nam lietuviui priklausyti prie 
didžiausios pasauly (ir turtin
giausios) lietuvių organizaci
jos. Kvietė dar nepriklausan
čius prisirašyti. Po jo sekė 
veikalas-komedija “Plutelė ir 
Pelės“, kuri su M. Jokubynie- 
ne, O. Dagiliene, O. Margelie- 
ne, J. Margeliu, J. Samulevf- 
iču ir kitais išėjo gana gerai; 
buvo nemažai juoko, kas pub
likai geriausiai ir patinka. Po 
veikalo, prie smagių šokių, ge
roj nuotaikoj užsibaigė septy
ni metai kuopai. Dabar lauksim 
aštuntų. Linkiu kuopai aštuo
nis metus minėti daug geres
nėse aplinkybėse su dideliu prie
augliu narių ir, žinoma, jaukes- 
nėj ir inalonesnėj nuotaikoj, ne
gu dabartinių pasibaisėtinų 
žiauriaus karo naikinamų pa
saulį momentų. Musų kuopa ga
li pasidžiaugti, kad per septy
nis savo gyvavimo metus netu
ri supylusi1 nei vieno nario ka
po. v . $ .

Nebuvo nė rimtesnių“ iiį. ilgų 
sirgimų. -Tai reiškia, kad dariai 
yra geriausiam sveikatos sto
vy ir neperseno amžiaus. Ilgiau-, 
siu metų kuopai ir nariams!

Iš kuopos susirinkimo

Po metinio kuopos minėjimo 
rytojaus dieną, 2 v. p.p., įvyko 
narių mėn. susirinkimas, kurs 
buvo nors ir ne su visais na
riais, bet vienas iš gausesnių, 
nes kviestas 
pakvietimais 
gatų raportų 
tuvių seimo.
paliestas seime įvykęs nesklan
dumas. Gana plačiai išdiškusa- 
vus, prieita išvadą, kad dėl vie
no asmens netaktiško pasielgi
mo negalima numoti į rimtą 
ir opų tautos ir valstybės 
Imosavimo darbą: Tad tapo per
rinktas delegatas dapildymui 
Tarybos sąstato tęsimui toli
mesnio (jarbo.

O galimumas sklandaus toli-

Toronte įvykio bus pra
valiau,.
proga pažymiu; kad. lap- 

men. . susirinkimas- na- 
nemažiau, bus svarbus, 

nes bus- nominacija

N A.UJIENŲ-ACMĖ Telephotv-
Pagarsėjusi kino artistė Rosalind' Russell*,. ir Fred 

Brisson, artistų• agentas, po jungtuvių Solvangę CaL

buvo specialiais 
išklausymui dele- 

iš Kanados lie 
Raportuose buvo

mesnio darbo pąaiškės Tarybos 
veikloje
• šiame susirinkime org. Fren- 
elis -pridavė t/is naująsi apli'- 

cijasp kitas kelias: pasižadė
jo priclūoti j segantį * susirinki’ 
mą.

Sumanymuose EI. Frenzelie- 
nė1 patiekė» netikėta vyrams 
siurprizą; kad • bent r kartį ■ kuo 
pos vyrai suruoštų t vakarienę, 
ties visad1 panašus darbai ’ ten • 
ka tik- moterims. Anot jos, jei 
įjungt. Valst vyrai j sugeba su
medžioti briedžius ir, paskui iš 
j ų s kelti draugi j ų; bankietuš;. tai 
tegu - ir musų vyrai kuo nors 
pasirodtk Sumanymas su di
džiausiu pritarimu; tapo parem
tas ir musų vyrai peri daug ne^ 
sibaidydarni. siūlomo; jiems- dar
bo, .tuoj vietoj: išsirinka sau ko
misiją iš penkių darbščią vy
rų numatymui laiko, baiykietui. 
žymėtina; kad įi komisiją įėjo 
naujas narys Vertelka; kurs atė 
rodo ir ga^us- ir veiklus, tad 
linkėtina, kad musų vyrai tik
rai sumuštų moteris gerokai 
atsižymėjusias panašiuose pa
rengimuose. Vieta-ir, laikas-šio 
pirmo 
nešta

Šia 
kricio 
riams
kaip visi, 
kuopos valdybos 1942 metams, 
dėl to nariai turėtų., tai įsidė
mėti ir gausiai atsilankyti f se
kantį susirinkimą, kurs įvyks 
•9 d. lapkr., . 2 v. p.p., 404 Bat - 
hurst str., 3 aukšte-

' l ' v- • ' j 
Lankėsi svečiai: "<

Kūopūs minėjimo * dfr*
lankė mus S.UA>naciai;, ir •jš- 
tolimesnių koldnijų. Iš Delhąi 
atsilankė V. ir V. Treigiai, ku
rie dalyvavo parengimuose; su
sirinkime dalyvavo V. Treigis, 
apsimokėjo mokesčius ir per 
kelis atvejus reiškė savo nuo
monę dėl geresnio ir palankaus 
kuopos veikimų -Lietuvos vada
vimo darbe. Treigiai visada yra 
uolus rėmėjai kultūrinių bei 
labdaringų darbų, todėl kuopai 
buvo smagu matyti juos paren
gime. Lauksime dabar vyrų • pa
rengime. Iš Hamiltono mus ap
lankė S.L.A. kuųpos geri ir 
veiklus nariąi — tai:. Krukau
skas ir Baličias. Visiems kuo
pa dėkinga uz palaikymą drau
giškų ryšių; Dabar visų lauk
sime sekančiam parengime.

Apsiveda S-L.A. kuop. narys
Spalio ' 25 d; įvyks vestuvės 

musų, vieno gero nario, bųtęnt: 
JtiliAus Kondroto su p-lė Mika-

laj utiiaite,. žinomo torontiečiaus 
biznieriaus—duonkepio Mikala
jūno dukterim. Abu jaunieji 
yra rinkti ir labai padorus, ge
rų ir pavyzdingų šeimų, todėl 
visų lietuvių yra gerbiami.

Vestuves žada būti labai šau
nios. Kuopa , linki savo nariui 
kuogeriausios laimūs naujam 
gyvenime ir, be abejones, tiki, 
kad J. Kondrotas ir savo busi
mų žmoną su laiku prirašys prie

COPR. NGGDLGCRAP? SGRV1CG, INC

CROCHETED MEDALLION- PATTERN 2&Į7

No. 2817 — Mėgstąs medalionas staltiesei.

No. 2817NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEFT 
1739 So. Halsted St., Ohieaga, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestą® ir valstija-

Labai įdomus koncertas
Spalio 17 d. teko maloniai gė

rėtis > “Coliseum Choro“' ruoštu 
festivąlu, kurs įvyko 'didžiuliam 
“Maplė Lėaf GardKns“. F&tS' 
"chbras šušidejo! ūš**faHite> 
tak ^00 vyrų ir 300 j aunu tarp 
14-15 mėtų amžįaus berniukų. 
Choro griausmingą, jautrų bei 
liūdną dainavimą lydėjo garsu
sis Toronto simfonijos orkes
tras iš 100 griežikų. Šiam di
džiuliam chorui ir orkestrui di
rigavo pasikeisdami žymiausi 
dirigentai: Mh Dr.; Charles 
Peaker, Sirz Ernest MacMillan 
ir Mt. John Linn, pastarasis 
tarpais grojo ir vagonais kaipo 
vienas iš žymiausių šios srities 
specialistų. Baleto šokius pildę: 

‘grupė gabių Miss Louise Būrus 
mokyklos* šokikių, Solo šokius 
.pildė pati Miss. Burns. Visas 
koncertas buvo labai įspūdingai 
"paruoštas tuo, kad tiek dainos, 
tiek šokiai buvo, pašvęsti da
bartiniam; skaudaus karo palie
stam momentui. Visos dainos 
buvo vaizduojamos gyvais pa
veikslais, bei šiaip suderintomis 
“fantazijomis”, kurias perstatė 
tam. tyčia priruošti artistai. Pa
galiau reikšmingai ir jaudinan
čiai’ tapo įšauktos visos Hitle
rio pavergtos valstybes, kurias 
vaizdavo skautai; iš eilės tyliai 
su pusiau nuleistomis visų val
stybių vėliavomis žengdami- į 
estradą. Kaip liūdna pasidarė, 
kuomet tarp keliolikos paverg
tų valstybių nebuvo musų varg
šės Lietuvos, nemažiau ir-: nė; 
švelniau kenčiasčios nuo priešo 
priespaudos; šiam” vaizdui grie
že ir dainavo liūdnai ir skar
džiai, o publika atsistojimu reiš
kė užuojautą. Paskūtiniš nume
ris;, tai- buvo pasirodymas ano 
didžiojo karo veteranų ir šio 
karo jurininkų, lakūnų ir pės’- 
tininkų, tvirtai ir griežtai pa
siryžusių laimėti žmonijai demo
kratiją ir paliuosuoth pavergtas 

tautas. •
Sunku vaizdžiai šį {tarp grą

žų ir reįkšnpingą koncertą žod
žiai, atpasakoti, —gana to, kad 
panašių koncertų būna--.labai, re
tai. Visąs J o pelnas būva skirtas 
Raudonojo: Kryžiaus naudai, to* 
dėl jis ‘ buvo rethtinas. Vienok 
musų lietuvių jis nelabai suvi
liojo,,. nežiurinį, kaip jis buvo 
reklamuojamas ir veriąs pama-

j * 1 4 • tStokime į ddrbą nuo lapkri
čio *2 d. sekmadienio, 8:15 va
karo. Ateikime visi į tas darbi
ninkų prakalbas, pasakykime ir 
atsivtfskimec į tas , prakalbas.Jr 
tuos! draugus,; kurie apie tas 
praĮkalbas ; nieko nežino.

Įsitikinimai — af/ jie butų 
religiniai; tautiniai ar kitokie, 
— nesvarbu. Darbininkų reika
lai, nežiūrint įsitikiniinų, vie
nodi. Tdigi iki pasimatymo 
darbininkiškų! reikalų prakal
bose.
; Prakalbas rengia! Trinity 
Rėadingo Č. C. F; komitetas.
i 2 ,Kviečia C. C. F. Lietuvių 
Skyrius.
i;l "■ i'> . --------------

Toronto, Kanadk

F ANT AZ1J A IR 
TIKRENYBĖ

Pora savaičių atgal ■ buvau 
parašęs apje praėjusį Kanadoj 
Lietuvių Seimą straipsnį, kuria
me mėginau,• įrodyti; jog praė
jusio seimo darbai negali ’Būt 
traktuojami
asmens išsišokimo ir t.t. Be to, 
as mėginau pravesti tą mintL 
kad dirbant bendrą darbą rei
kia, kad visi tu bendro darbo 
dalyviai jaustų ir bendrą atsa
komybę. Tai savo minčiai-pa
remti : pavartojau vieno arabiš
kų pasakų. rašytojo fantaziją.

dėl vieno

ŠOKIAI;

“L. B?’ “reporteriui“ susišauk
ti ne tik savo gaspadinę ir pa
žįstamus, bet visus 'Toronto ko
munistus ir juoktis... Juk tik- 
tai yrą. išsko juoktis, o mes 
pasijuoksime kaip tas aziatiškjąs 
asilas bus išguitas į Aziją...

. Yokubynas

Toronto, Kanada
VipšA PADSKA

ty ti ar; paremti; negirdėtą kad 
daug kas butų buvęs.;.

O visgi linkėtina panašių, 
taip retų koncertų tieapleisti, 
nepasigerėjus taip aukštai išla
vintų menu bei m’uzilAi. Visas 
koncertas publikos' buvo nepa
prastai įvertintas, o labiausiai 
sužavėjo tai tie 3()0 berniukų, 
kurie uainavo atskirai keletą 
dainų. Jiems padėka už: labai 
darnų i sudainavimą • 'buvo ati
duota gausiu rankų plojimu.

* 'LL' o. L 
.“bu J!

į Lapkričio 8sd.> 8 v. v. Lietu
vių: Parapijos svetainėje K. L. ___ '' * L •T. Mbtėrų Sekciją rengia įdo
mius šoklūs - su paįvairinimais; 
taipgi :įeigos bilietams bus skir
tas prizas.

Rengėjos širdingai kviečia vi
sus lietuvius: ir jų draugus atsi
lankyti pasilinksminti ir kariu 
paremti labdaringą t darbą, nes 
Moterų Sekcijos visi parengi
mai skiriami, labdarybei.

Moterų Sekcija 
} .. * ■. . a ? » i < ; .

AušrosTHoro Kon
certas Hamiltone

Toronto, (kit‘.
C. C. F. VIEŠOS 

J PRĄKĄEBOS ....
Prakalbos "įvyks ^lapkričio 2 

dJ, 8:15' vai. vak., sekmadienį, 
adresu 1032 Queen st. NVest? 
kampas Brookfieldl ’’ kalbėtojų 
pakviestas Ontario provincijos 
gencralis sekretorius drg. Bert 
Leavens, gerai žinomas dąrbi- 
ninkų kalbėtojas ir griežtas, ko-* 
votoja^ už darbininkų; teises ir 
geresnj gyvenimą. Tema nenu
statyta. Kalbės įvairiais bėga
mojo gyvenimo klausimais.

Darbo žmogaus gyvenimas 
šiuo momentu verste verčii 
daugiau rūpintis ne tik ekono
miniais, bet ir politiniais. rei? 
kalais. Ką kiekvienas darbinin
kas turi daryti šiandien, — iš
girsite prakalbose.
Rus rodomas kalbamas filmas 

“Ganai Valgyti?”
Po prakalbos ir diskusijų-bus- 

rodomas kalbamas kino fil
mas “Gana: Valgyti”. Nėra-abe
jones, kad šis rpdonlas' ir kal
bamas filmas bus labai įdo
mus. Pamatykite. ,Tokį filmą 
pamatyti . specialiuose kino te
atruose reikia išmesti’' keletas 
dešimčių centų. C. C. F. pra
kalbose pamatysite už liek, 
kiek duosite. Skirtumas yra tik 
tas, kad: specialiuose/kino teat
ruose pelnas eina privatiniam 
asmeniui; o C. C. F.' prakalbo
se ir keli centai, likę nuo išlai
dų; eina darbininkų orgąniza* 
vimui ir darbininkų kovos rei-

Lapkričio (November) '• 15 > d., 
8f v. v., Lenkų Svetainėje, Ed- 
ward . St., Toronto Aušros Cho
ras rengia pirmą kartą H am i L 
tone gra^ų. ir įd^iųy, koncertą,, 
.‘Dainuos žymus včhorO solis

tai; btvs duetai ir t.t.
Po įvairios - programos- seks 

šokiai prie geros. muzikos?
Oušros Choras kviečia visus 

lietuvius Hamiltone, Toronte, 
ūkiuose ir apylinkėj gyvenan-

pažinti.
I

Genė Yokubynaite
Choro Sekretorė

kuris 
byloj,’

kad j j žmogų ragina apsižiūrė
ti ir gęrai persitikrin i savo ne
kaltumu, ir tik tuomet daryti 
nusprendį.

Tas aziatiškas asilas-, 
buvo minimas Bagdado
labai patiko Toronto komuna- 
ciams ir jie-džiaugiasi - (kaip tas 
geležėlę suradęs), kad jiems bi£. 
vę labai daug juoko. Žinomoj 
juoktis tai yra jų šventa valia, 

iš ko jie nori, tegu juokiasi;
Bet visa beda, kad jie juokiasi 
kartais visai ne iš to galo. Bet 
jeigu jau Toronto nacių partne
riai dideli jumoro mėgėjai, tai 
aš jiems patieksiu dar vieną 
aziatišką asilą, ir lai jie juokia
si, kad ir iš. viso pilvo... šis azia-» 
tiškus asilas, — tai jau ne fan
tazija, bet gryna teisybė, nes jis 
dėr ir dabar gyvena ir jo tikras 
vardas Soso Džiugašvili.

Šis asilas išžudė ne tik ge
riausius savo draugus, bet ir ge
riausius kariuomenės vadus, ir 
dabar šaukiasi kapitalistų pa- 
gąJbOJG argi tai ne juokas •?...

Del to aziatišk’o Asilė' aklos 
politikos jau žtivo kelLmilijo
nai rusų.

Leningradas apsuptas, Mas
kva beveik, Ukrainos derlin
giausi plotai jau užkariauti, Ro- 
stovui pavojus, o tas asilas be
veik per dvejus metus siuntė 
priešui aliejų ir maistą, argi tai 
ne juokas?.. Aš patariu tam

i Staigiai ir; pavojingai man su 
sirgus, neatsižvelgiant į nieką, 
airėjau pasiduoti rimtai opera
cijai,’ kurios dėlei man nieks 
nebuvo miela, nei įdomu, nes 
per didelį nusilpimą nieko ne
jutau; kas aplinkui dedasi. Ri
zikingoj ' padėty esant, turėjau 
palikti: ir šeimą ir namus be 
priežiūros.

Kuomet- pradėjau po sėkmin
gos operacijos atsipeikėti, tai 
pajutau esanti kuorupestingiau- 
sioj priežiūroj. Kaip malonu 
yra pajusti širdingumą nelai
mėj valandoje, galima patirti 
iri suprasti tik esant nelaimėje. 
Mano šeimos pastangų dėka, ne 
žiūrint jokių išlaidų, gyvybei 
pavojus tapo išvengtas. Mano 
gerosios sesutes O. Kuniutienės 
ir* jos vyro atydaus-rūpestingu
mo ligos laiku žodžiais negaliu 
įvertinti, bet širdyje visad jau
siu dėkingumą. Judviem taip 
atidžiai mane prižiūrint ir ma
no sūnelį rūpestingai globojant, 
mano liga, daug greičiau šalino
si.

Negaliu neprisiminti, kokį 
malonumą . jutau, kai įsitikinau 
turinti didelį skaičių gerų drau-

Esu labai dėkinga S.L.A’- 236 
kuopos ■ ihbt&Hnte,’ 'kurios marus*' 
gausiai lAnke, taipgi Visoms ki
toms lietuvėms, kaimynėms ir 
svetimtautėms, kurių 'ramini
mas, paguodimas ir gausių do
vanų sutrikimas teikė vilties ir 
patvarumo sėkmingam pasvei
kimui, Jūsų visų gerumo aš 
niekad nepamiršiu. Ačiū.

Zosė Stankienė*

Baleto

Darbininkų kova už buvį ne- 
rcikąlauja daug. Viskas, ko ja: 
rciliįa, tai skaitlingo atšilaiikj’- 
mo, ir kelių centų paramos. Ir 
reguliariai tą pareigą nesunku 
atlikti; o darbo padaryti gali*’ 
ina daugi Priklausydami- orga
nizacijai, lankydami; jos susi- 
rinkimūš' ir prakalbas; patrink
dami kilnų dArbihinlcy' kovos 
darbą*’ kėliais centais, įnėš turė
sime sąti daug naudos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
’toįd pačidfe Naujienos* 
yra naudingos,

, Ir Šokių Grupės; Vienam. ProgrameDvi Garsios

Garsiausia baleto grupė Amerikoje yra. Ballct Hussc. Beno garsiausia ‘‘bąli- 1 « . 1 ' i ’ ,
room” šokėjų dvejukė yra Veloz- ir Yolanda, kurie dabar irgi turi savo šokėjų 
—artistų grupę.

Rytoj, vąkare balytas ir Veloz su Yolanda pradės pildyti, keturis nepaprastus 
šokių ir baleto programas Chicagos Operoje, prie Wackcr. Drivc ir Madison, ku
rtu pelnas yra skiriamas labdarybės reikalams.

Ryloj ir. penkthdienį jie išpildys po vieną programą, o du šeštadienį,’ vieną- 
po pietų, kitą vakare.

Šokių; ir baleto mėgėjai neturėtų praleisti progos šiuos nepaprastas progra
mas pamatyti;

Bilietai yra nuo 55 centų iki $2;75, Šeštadienio popietiniam programai tru
putį pigesni? Juos galima gauti- operos romuose ir R. Zėlzėr raštinėje, kambarys 
330, operoje.



Trečiadienis, spalių 29, 1941
Rabindranath Tagore. Išgelbėtas iš Užgriuvusios Kasyklos

Laiškanešys ffl

NAUJIENOS, ęhicago.Jll.,,
----------- V. . . . ■ : ------- ----- - -

Ulinnuros kaime laiškanešys 
pradėjo savo darbą. Nors kai
mas buvo nedidelis, bet netoli 
jc buvo indigo fabriką, kurios 
savininkas, anglas, pasirūpino, 
kad ir tame kaimelyje butų 
paštas.

Tas laiškanešys buvo kalku- 
tietis, todėl sodžiaus glūdumoj 
jis jautėsi, kaip žuvis be van
denio. Jo kanceliarija, kur jis 
dirbo ir gyveno, buvo tamsia
me pavietyje, netoli pažaliavu
sio, maurų priaugusio 
nio, apie kurį kerojo 
krūmai.

Žmonės, kurie dirbo 
fabrikoje, neturėdavo laisvo lai
ko ir, be to dar, didesnio išsi
lavinimo žmonių draugijai jie 
nelabai galėjo tikti. O jaunasai 
kalkntietis buvo nedraugus. 
Tiems, kurie jo nepažino, rodė
si, kad jis išdidus arba blogai 
tarp jų jaučiasi. Todėl laiška
nešys buvo visai vienas; darbo 
taip pat maža teturėjo.

Kartais jis mėgdavo eiles dė
ti. Jose norėdavo pasakyti, kad 

•žmogui, norinčiam laimingam 
būti, visai maža tereikia: užten
ka lapų šlamėjimo pasiklausy
ti ir dangaus mėlynėj debesėlių 
slankiojimu pasigerėti. Bet Die
vas žino, kaip tas jaunuolis bu
tų jautęsis, jei kokia iš “Tuks- 
tanties ir vienos nakties” dva
sia visus medžius ir'kitus ža
lumynus butų nušlavusi nuo že
mės paviršiaus, o jų vietoje bu-

tvenki-

Lė bures ir greit ėmė ginti tolyn 
laivą; sodžius liko užpakaly, 
vos besimato anapus kaimo sto
vinti numirėlių deginimo vieta.

Tuo budu sraunios upės ban
gos nešė keleivį vis tolyn ir to- 
yn, ir jis raminosi filosofuoda
mas apie begalinę daugybę per
siskyrimų šiame pasauly ir apie 
mirtį, paskutinį didžiausį persi
skyrimą.

Bet Ratana nieko negalvojo. 
Ji vaikščiojo po paštą ir nenu
maldomai verkė. Tur būt, nors 
viename širdies kampely dar 
buvo vilties, kad grįš jos Dada, 
ir todėl ji negalėjo apsiprasti 
su persiskyrimo minti. O nelai
mingoji žmogaus širdis!

Paskirtu laiku atvyko jo vie
tininkas; perdavęs jam paštą, 
laiškanešys pradėjo ruoštis į ke
lionę. Išvažiuodamas pasišaukė 
Rataną ir tarė jai: “Te tau tru
putis .. .z iš jų galėsi kiek laikt 
gyventi”. Taiztardamas, jis no
rėjų jai atiduoti viso mėnesio 
savo algą, tik ke ionei kiek sair 
pasilikti. ,Bet Ratana, puldama 
jam po kojų, suriko: “Ne, Da- 
da, man nieko nereikia, mani
mi nesirūpink”, įr išbėgo.

Laiškanešys sunkiai atsiduso, 
pasiėmė savo lagaminėlį, užsi
dėjo ant pečių lietsargį ir, lydi
mas vieno vyriškio, kurs nešė 
sltarda apkaltą jo lagaminą, iš

dėjo į laivą.
> . •/Kai įsėdo į laivą, laivas pra

dėjo plaukti, ir nuo lietaus pa
kilusios tų.ės vilnys, lyg iš že-

unės srūvančios ašaros, ėmė tak
šnoti į laivą, — ypatingas skau- 
^slhas suspaudė jam širdį) Jam 
I ■ 1 v
rodėsi, kad pilnas liūdesio kai
mo mergaitės veidas yra pačios 
žęmės-motinos begalinio skaus 
nlo atvaizdas. Jį kažkas traukė 
grįžti ir pasiimti su savim tą 
nelaimingąją, viso pasaulio ap 
leistą mergaitę. Bet vėjas išpu-

Negausite 
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką leies arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& JEBANN, BET .Gausite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yrą lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo- 
kėjote.Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.

A"tT i^R^Olsen.rykite ------—
Charge

Ace’t

6446 So. Halsted St
Tuo

ar

kada ją pašauks, bet pašaukta 
tuojau dailėj o, pirma paklau
sė: “Ar tamsta mane šaukei?”

“Ką tu ten darai?” paklausė 
laiškanešys.

“Aš židinį kuriu”, atsiliepė 
mergaitėj-

Tad laiškanešys tarė: “Suspė
si pakurti, pirma uždek man 
pypkę”.

Po valandėlės Ratana įėjo 
smarkiai pusdama rankoje ang
lį ir uždegė jam pypkę, 
tarpu laiškanešys ėmė ją šne
kinti: “Ratana”, tarė jis: 
dar tu atsimeni savo motiną?”

Tai buvo plati tema. Ratana 
maža ją beatsiminė. Tėvo pa
veikslas jos atminty buvo daug 
aiškesnis už motinos; «tčvą ji 
daug geriau atsiminė. Jis grįž
davo nuo darbo vakare, ir mer
gaitė labai aiškiai prisiminė du 
tokius vakarus. Ji atsiminė ir 
mažąjį savo broliuką, su ku
riuo vieną ūkanotą dieną su il- 
gh šaka vietoj meškerio tven
kiny gaudė žuvį. Tokie atsitiki
mai kaip gyvi stovėjo jos at
minty ir visai nustelbė svarbes
niuosius.

Besipasakojant, atėjo vėlus 
vakaras, laiškanešį paėmė mie
gas, ir jis nebenorėjo virti va
karienės. Tad Ratana greitai su
kūrė ugnį, pašildė kiek pyrago, 
ir abu pavalgė vakarienės — 
šildyto pyrago su‘Saitais pietų 
likučiais.

Kartais, vakare, sėdėdamas 
savo kontorėlėje, kuri buvo di
delio tuščio paviečio kampe, 
laiškanešys prisimindavo savo 
gimtinę, motiną, brolius ir se
seris, prisimindavę visus tuos, 
kurių ilgėjos jo širdis vienumo
je, apie kuriuos nuolat galvo
davo, bet nedrįsdavo kalbėtis su 
fabrikos darbininkais, nors čia 
nieko nebuvo nepaprasta, ir to
dėl imdavo apie juos pasakoti 
savo tarnaitei. Ir mergaitė, apie 
jo namiškius kalbėdama, pra
dėjo vadinti juos motina, bro
liais ir seserimis (Indijoje tar
nai savo šeimininkus vadina tė
vu ir motina, o jų vaikus vy
resniais broliais ir seserimis.)) 
lyg puikiausiai juos pažindama. 
Iš tų pasakojimų kiekvieno iš 
jų ji pasidarė aiškų paveikslą.

Ruvo lytmetis, pats vidurdie-. 
uis. Lietus apstojo lyti, papūtė

. NAUJIENŲ-ACMĘ Photo ' . ,
Luther Payne, vienas iš 23 angliakasių, kurie iš

gelbėti iš sprogimo užgriautos kasyklos, Nortonville, 
' ’ •’ ■ ' ■ ■ * . • • • j

Ky. Besidžiaugią vaikinai yra jo sūnus. \

vėsus vėjelis. Drėgnos žolės ir 
lapų kvapas saulės kaitroje ly-

barui

Atdara 
Ketvlrt. 

ir 
fiett.

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CĄL. 4118

kad čionai nesveika esą jam gy
venti. ■ ‘ ’

Atlikusi ligonies slaugytojos 
pareigas, Ratana vėl grįžo į se
ną savo vietą užduryj e. Bet vel
tui, kaip pirma, ji belaukė šau
kiant. Nebesulaukdama, kartais 
nejučia pažvelgdavo į vidų. 
Laiškanešys sėdėdavo savo kė
dėje arba gulėdavo ant čiužinio 
ir be jokio dėmesio žiūrėdavo Į 
ftrą. Ratana lauke jo šaukiama, 
o laiškanešys laukė atsakymo į 
savo prašymą. Mergaitė kartojo 
senas pamokas; ji baisiai'bijo
jo, kad, pašaukta, gali nemokė
ti gerai skiemenis dėti. Paga
liau, po savaitės, vieną vakarą 
ją pašaukė. Plakančia širdimi 
Ratana įbego į kambarį ir pa
klausė: “Ar tu mane šaukei, 
Dada ?”

mes alsavimas. Visus papievius 
dangaus mėlynėj be perstojo 
garsėjo kaž kokio paukščio 
skundo giesmė, »

Laiškanešys neturėjo ko veik
ti. Išėjo į lauką. Nuo lietaus at
gijusių, lapų blizgėjimas ir švi
ninės debesų masės darė malo
naus įspūdžio; žiūrėdamas į 
praslenkantį lietaus debesį, jis 
galvojo: “O kad aš turėčiau 
nors vieną artimą sielą, mylimą 
esybę, kurią galėčiau, prie šir
dies priglausti!” Jam ėmė rody
tis, kad ir anas aure padangėj 
paukštelis apie tai gieda, kad a- 
pie tai šlama medžio lapeliai, 
po kuriais jis dabar rymo. Bet 
niekas nežinojo ir netikėjo, kad- 
taip menkai apmokamo laiška
nešio širdis per ramų pietų po-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
mu'ų apskaičiavimo jūsų namui.

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI 
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ANGLYS ^KASYKLŲ8 
ŲŽGANEDINIMAS GARANTUOTAS 

Liberaliu kreditan—Imkite laiko kiek tik 
Reikia!

Went Vlrjflnla Lumn—Rhcveled Tonui $7.05 
Pocahontaa Mine Run ... Tonui $8 27 
W. Kenf”eky 1*4” Stoker Nut Tonui 
South IlI'noU Stoker MfdgetH 

___  -■ • Tonui
Superka III. arba Ind. Lump, E<? 

arba N’»t   Tonui
III. Screenlnsra 1A4” .... Tonui
Visos Kainos O-tonij kiekiui ar dauidan. 
ANGLIŲ SAMPFLIAI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE 
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. ' M’EBster 4422

»«.25

$0.2.7

so.fin 
f 4

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
7i a naudingos.

aš

M A D O-S

: 3039 So. Halsted St.

paraše į Kalkutą prašymą atlei-1 atsakyti. Tokios Batanos jis dar 
jsti nuo vietos, pabrėždamas J Pabuvo matęs. . v

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

Čia jūsų indėliai NEŠA □72 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Wasbington, D. C.

NAUJIENOS’ 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Sutipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ □lUAUJ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

A teičiai Už tikrinti!
/AV.V.’A'.VA’.V.VJ 
( f ' ' 9

Geros kokybės durys ir langai su geru, 
Skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia hamui patogumo.

Mes finansuojame jūsų namų permo-
; deliavimą ir stątyrp^. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS

CARR-MOODY LUMBER CO
- STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

VICtory 1272

ves, kurių aukštos namų eiles 
užstotų jam dangų.

Laiškanešio valgis buvo men
kas. Jis pats virdavo pietus ir 
juos valgydavo su Ratana, ne
turtinga sodžiaus mergaite, ku
ri jam dirbo visus ruošos dar
bus. . .

/f.' o • ..»v .J

Vakare, kai iš tvartų (indai 
tvartuose ruko, norėdami uo
dus išvaikyti) ėmė kilti durnai 
ir kiekvienam krūmely žiogai 
ėmė čirkšti; kai Baulo sektos 
fakirai, kasdienių savo susirin
kimų vietoj giesmes giedodami, 
ėmė spiegti; kai net dainių, 

' bambukų tankynėj lapų šlamė
jimo beklausantį, šiurpulys bu
tų paėmęs, 4— tik tada laiškane
šys uždegė savo mažą lemputę 
ir pašaukė: “Ratana!”

Ratana sėdėjo ore ir lauke,

Atsidusęs, sušuko laiškane
šys: “Ratana!” Ratana gulėjo 
netoli nuo jo 'po'gudjako me
džiu ir godžiai valgė dar nėnii- 
nokusius jo vaisius. Išgirdusi 
savo pono balsą, atbėgo uždu
susi ir paklausė: “Ar mane šau- 
gei, Dada?” (Dada — vyresny
sis brolis.). “Aš manau'7 tarė 
laiškanešys “aš manau tave 
skaityti pamokyti.” Ir laisvu 
aiku jis ėmė ją mokyti abėce- 
ės.

Tokiu budu netrukus Ratana

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

CRANE C0AL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run» iš geriausių mainų, daug# $8.35 
dulkių išimta .............................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $10.25
Sales taksai ekstra.

STOKER SALES
6921 Soyth Western Avė. REPublic 371?
• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS • IR SUTAUSAU SENUS

uropoje 
ra ir kitus pasaulioJei norite žinoti apie karą ir kitus pašau— 

{vykius, tai skaitykite “Naujiena***.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas** šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicago j e ir Europoje—$8-00.

Rodės, kad nebebus galo lie
tui. Grioviai ir duobės papluko 
vandenio. Dieną ir naktį ūžė lič
ius, kurkė vandeny varlės. Gat
vių nebegalima buvo išbristi, ir 
<o pirkti reikėjo laive plaukti.

Vieną apsiniaukusį rytą laiš
kanešio mokinė ilgai stovėjo už 
durų ir laukėj kada ją pašauks. 
Nesulaukusi, pagriebė sutrintą 
savo knygą ir tyliai įėjo į vi
dų. Jos ponas gulėjo ant čiuži
nio. Manydama, kad jis dar te
bemiega ,norėjo vėl tylom išei
ti, bet staiga išgirdo savo var
dą: “Ratana!” Ji tuojau atsigrį
žo ir paklausė: “Ar dar tebe- 
miegi, Dada?” “Laiškanešys at
sakė nusiskundžiamu balsu: 
“Man negera. Pažiūrėk, ar labai 
karšta mano galva”.

Tdkį -liūdną lytmetį visai nuo 
savųjų atskirtam ligoniui reikė
jo geros priežiūros: Ilgėdamos 
jis minėjo tuos laikus, kai 
minkštutė su žvangančia apy
ranke ranka jį glostė malonėjo, 
ir jis ėmė svajoti apie mylimą 
moteriškę, motinos ar sesers 
vietoje sėdinčią prie jo lovos. 
Jo svajonė įvyko. Ratana tuo
jau užėmė motinos vietą, pa
kvietė kaimo daktarą, paskirtu 
laiku davinėjo ligoniui vaistus, 
per naktį budėjo prie jo.lovos 
virė kysėlio ir dažnai klausi
nėjo: “Ar jau kiek geriau, Da^ 
da?”

Taip ėjo laikas, kol laiškane
šys sunykęs atsikėlė iš lovos. 
“Ilgiau čia nebegaliu būti”, nu
sprendė laiškanešys. “Aš turiu 
atsisakyti nuo vietos”. Tuojau

išvažiuoju, Ratana”,
“Kur tamsta išvažiuoji?”
“Aš išvažiuoju namo”.
“Kada atgal grįši?”
“Aš nebegrįšit!”^ . . ,

' r

-' ■ ’ Ratana daugiai/- • *hičjko' ‘ nebe
klausė. Tad laiškanešys prane
šė, kad jo prašymas atleisli nuo 
vietos išklausytas ir kad jis, 
perdavęs kitam savo; paštą, va
žiuosiąs namo. ,

Toliau ilgai abudu tylėjo, ne
galėjo ne žodžio tarti, tik liūd
nai mirgėjo lempa ir pro dangę 
tį vienodai takšėjo. vanduo į 
kertėje pastatytą molinį indą.

Po valandėlės Ratana išėjo į 
virtuvę vakarienės, tiekti; bet 
darbas jai nebesisekė. Įvairięs 
naujos mintys nedavė jai ramu
mo. Po vakarienės mergaitė pa
klausė laiškanešio: “Ar manęs 
nesiveši kartu, Dada ?”

Laiškanešys nusišypsojo. 
“Kasojai atėjo į'galvą!” tarė jis, 
bet nematė reikalo tiesiai į a- 
kis sakyti mergaitei, koks keis
tas buvo jos klausimas.

Visą naktį jai nedavė ramu
mo laiškanešio pasakymas^ 
“Kas jai atėjo į galvą!”

Rytą atsikėlęs, laiškanešys ra
do jau paruoštą vonią. Kalku- 
tiečių .papratimu jis namie maz
godavosi, neidavo, kaip kaimie
čiai, į upę maudytis. Mergaitė 
nežinojo, kada jis išvažiuos, tad 
dar prieš " saulės tekėjimą atne
šė iš upės vandens, kad jis ga
lėtų norėdamas nusimažgoti. 
Nusimazgojęs, laiškanešys pa
šaukė mergaitė. Ji tylomis įėjo 
į vidų ir, žiūrėdama savo pondi 
tiesiai į veidą, laukė'paliepimo 
“Nesisielok dėl mano išvažiavi 
mo, Ratana”,- tarė jai laiškane
šys: “aš pasakysiu sąvo vietp 
ninkui, kad jis tavimi pasirū
pintų”, šie žodžiai, be abejonės, 
buvo draugiški, bet kas gali su
prasti moteries šįrdį.

Ratana ne kartą girdėjo iš 
savo pono blogų žodžių, bet 
niekados neužsigaudavo, tačiau 
šių draugiškai pasakytų žodžįų 
ji nebegalėjo pakęsti. “Ne, ne!” 
sušuko ji apsipylusi ašaromią: 
“tamsta neprivalai niekam apie 
mane ką sakyti; aš čia nebebu
siu”. '

Laiškanešys nieko negalėjo

SELSMANAS

PRADEK TAUPYTI
ŠIANDIE

A

i $
1

IU

4907

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
I ■ I •

6 vai. vakaro.

No. 4907—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

• Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutą arba priduoti pavyzdžio 
numerį pąžymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų* Gali
te pasiųsti pinigu* arba paš
to ženkleliai* kartu su užsaky
mu. Laišku* reikia adresuoti i 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. *Hal*ted SU Chicago, I1L
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Laivynas prieš kariuomenę

A P. Z VA L G A* ' ....... ' 1 ——
1 Europa 1914 m. liepos mėn, vienų pas antrus, pasakytos ta 

proga kalbos rodo aiškų Euro- 
pps pasidalinimą į du p’įcš’n- 
gUs b'okus. Taip, ners perbč- 
gomįs atvaizduotas Europos 
politinis stovis atrodė, kada to-

' I>ĮiĮiiiįiiiiĮj>r,'
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VERGOVĖ ETIOPJ/OJE ir listai” iięįaiYer^tų per Suomiją
----------------- < h sovietų žemę- Apie suomių 

Etiopijos (Abysinijos) impe- tęifcę sąų^o.tį savu teritorijos 
rątorįus Haile Selasąie, kurįą^i Čielybę buvo užmigtą. Vietoje 
anglai sugrąžino spstą, sumuš-, * - A - 
darni italus, išleido dekretą apie 
vergovės panaikinimą. Bet jisai 
neuždraudė laikyti vergusį o 
tįktai suteikė teisę vergams rei
kalauti laisves. Jeigu vergas no
ri būti laisvas, jo ponas turi jį 
paleisti; tačiau ponas gali lai
kyti vergus, kuomet jie sutin
ka jam vergauti.----------/

Imperatorįuą Seląssię nedrįso 
vįsiškąi uždrausti vergovę, ka
dangi jisai bijojo sukelti prieš 
sąve įtakingus visiiomęhfca 
sluoksnius Etiopijoje, ypatingai 
bažnyčią. Etiopiją yra fąbai se
nas, kone seniausias pąsaulyieJ 
krikščioniškas kraštąs. Sepaja- 
me Testąmente, kuriame yrą iŠ-, 
dėstytą žydų religiją, apie verj 
govę kalbąma, kąjp apie teisėtą 
ip “Dievo pripąžintą” instituci
ją. Todėl Etiopijos kunigija 
vergovės’ panaikinimui priešina- 
si. Ji, kaip pąręįškę Ąpgiijos 
lordas Lugąn,— ‘ 1

“laiko save
saugotoją įr žiuri i vęrg9Vęt 
kaip į Jfęho.vos dekręthdtą in
stituciją.”

Etiopijos (Abysinijos) impe-

anglai sugrąžino spstą, sumuš-Į

Istorija rodo, kad valstybė, kuri kontrolįųpja van
denis, anksčiau ar vėliau nugali valstybę, kuri turi stip
rią kariuomenę. Iš naujosios gadynės ląikų yra geriau
siai žinojna kova, kuri ėjo tarp Napoleono ir Ąngljjos: 
Napoleonas ją prakišo.

Dabartinio karo metu iškilo nauja jėga, aviacija. 
Spaudoje buvo plačiai diskusuojama, kas yrą stipresnis 
ginklas: karo laivas ar bombonešių eskadra? Praktika 
parodė, kad lėktuvai gali paskandinti didelį karo laivą. 

^Siaurame vandenyje karo laivams yra sunku atsiginti 
nuo oro atakų.

Kai kurie karo ^ekspertai iš šito patyrimo buvo pa
darę išvadą, kad karo laivynai jau iš viso neteko savo 
vertės. Tačiau oro ginklas yra ne mažiau pavojingas ir 
kariuomenei. Tenai; kur priešas dominuoja orą, armija 
sėkmingai veikti negali. O betgi niekas nesako, kad avia
cija atėmė vertę sausžemio armijoms.

Ateis, gal būt, laikas, kuomet visi mūšiai eis tiktai 
ore, — jeigu karai tuomet dar nebus išnykę. Bet kolkas 
aviacija yra dar tik padedamasis karo įrankis. Lėktu
vus yra priverstos vartoti armijos ir yra priversti juos, 
vartoti karo laivynai.

Vokiečiai iki šiol laimėjo visąsį didžiąsias savo per
gales, mokėdami geriau, negu bet kuris jų priešas, sude
rinti kariuomenės ir aviacijos veiksmus. Jie ųnąąį sumu
šė Francuziją, kuri turėjo gerą arpiiją^ bet tylėjo visai 
menką aviaciją. Jie dabar muša sovietų Ęųsiją, kurios 
armija, tur būt, buvo ne mažesnė, kaip vokiečių. Sovietų 
aviacijos, matyt, įrgįjbųtą galingos; bet karįuoineųei ji, 
kažin kodėl, nepadeda tiek, kiek reikia •.

O Anglijos vokiečiai nestengė sumušti, nors jos ka
riuomenė prieš Hitlerio “wehrmacht” nieko nereiškė. Me
tai laiko atgal Anglija ir lėktuvų turėjo nedaug. Tie lėk
tuvai, tiesa, buvo geros rųšies — greitesni, negu vokie-, 
čių; tinkąmaį apginkluoti, ir patyrusių lakūnų vairuoja-- 
mi. Anglų aviacija atmušė nacių oro atakas, ir Hitlerio* 
kariuomenė negalėjo padaryti invazijos į britų salas. Jei
gu ji butų mėginusi, ją butų paskandinęs britų laivynas:

Vadinasi, kuomet nė viena šalis neužkariaują oro; 
tai kariuomepė, kad ir ji butų dar taip galinga, negali 
nieko padaryti priešui, turinčiam stipresnį laivyną. Lai
vynas yra svarbiausioj^ Anglijos apsauga.

Bet atrodo, kad ir laivynas nieko negali padaryti gar 
lingai sausžemio jėgai. Jeigu Hitleris negali įsiveržt; į 
Angliją ir ją sumušti, o Anglija negali įsiveržti į 
pos kontinentą ir sumušti Hitlerį, tai kuo šis Hąrąą pa
sibaigs? '' t

Ne tik armiją generolams, laivynų ądihįrulams ir 
valstybių vadams šis klausimas dabar neduoda naktimis 
užmigti. Apie jį galvoja ir milionai paprastų piliečių^ ka
riaujančiose ir neutraliose šalyse. Nes nuo jo pareina vi- 
sų žmonių likimas.

Kai Hitleris netikėtai užpuolė savo partnerį Staliną’ 
ir paaiškėjo, kad Rusijh turi milžįnišKą i? gęrąi apgink
luotą kariuomenę, kuri yra_ pasiryžusį savo kraštą ginti, 
tai pąs daugelį žmonių gimė viltis, kąd nąciąi bus, su
stabdyti. Anglijoje šita viltis buvp pasklidusi labai pla
čiai; todėl dabar, kuomet vpkiečfų divizijos gręsia ap
supti Maskvą ir artinasi prie Kaukazo, Anglijos žmonės 
reikalauja desperatiškų žygių iš ęhurchįllo, kąd Raudo
noji Armija butų išgelbėta. Jeigu ji žus, tai kokiu budu 
paskuį naciai bu^ sumušti?

Paliks ir vėl tą pati nuspręsta problema: laivynas 
prieš kariuomenę.' Nenuostabu, kad daugelis žmonių, net 
ir tų, kurie neapkenčią hįtlerizmo visa siela, kalba apie 
“derybų taiką”. Jie klausia, argi karas turės tęstis per 
metų metus, iki jo dalyviams išsisems visos pajėgos, iki 
Europos kontinentas ir Anglija pavirs griuvėsiais nuo 
oro bombų ir bus išžudyta arba išmirs nuo ligų ir bado 
dauguma gyventojų? • * ’ .

Tačiau yra aišku, kad jokių derybų su Hįtlerįų ves
ti nęgąlima. Tąika sų jpo butų tiktai mušįų pąliąųbos4 
kelių metų pertrauka, kyrįą jisąi panaudotų, pasiruoši
mui dar didesniam karui. Rol Hitleris ir hitleyįžtnąs ek? 
zistuoja, karas pasibaigti negali, jeigu žmonija nenori 
pasiduoti ir pavirsti sukvailiojusių gengsterių vergais. 
Anglija ir Ameriką, kontroliuodamos vandenynus, turės 
kaip nors sudaryti jėgą, kuri bus galingesnė už nacių 
kariuomenę. Kaip ji bus sudaryta, šiandien dar niekas 
aiškiai negali pasakyti. ___ ; \ >

(Tęsinys)
Pagaliau,. Anglijos politiniai 

interesai susikertą daugelyje 
vjętų su praųcuzų ię rusų inte
resais. Ir taip Afrikoje yrą 
sinarkios dėl Sudano ir Egiptosuomių teises? turėti tokią' so- smarkios dėl Sudano ir Egipto 

cialinę santvarką ir valdžios varžytinės tarp anglų ir prąn- 
formą* kokia gęriąusįa Į ouzų. Garsiame Fašados i-—
patinka,! Stalipąą pįršų suo
miams' “draugą” Kuųsiųeną I

Bet ^aiškis, tw buk ųę no- 
raudo iš gėdos, dėkląmųodamas 

-savo kalbų Londono konferen
cijoje.

Vistiek tą jp kąlba yrą nie- 
kąs kita,, kaip prisipažinimas, 
jogei Stajįpo užsienio politika 
tipo 1939 m. rugpiųčio 23 d. Į Jangai, tąęiąu

Rugsėjo 24 d/ Londone, SL. 
James Rūmuose, laikė konfe
renciją Anglijos, Amerikos, Ho- 
landijos, Rusijos, Čekoslovaki
jos ir kitų priešingų “ašiai” 
valdžių atstovai. Buvo svarsto
mi daugiausia pokarinės rekon
strukcijos klausimai.

šitoje konferencijoje SSSR 
atstovas pirmą kartą \oficialiąi 
pašuke; ką jo vhldžia mano ąpiė 
vadinamąjį Atlanto čarterį, t. 
y. Roosevelto ir Churchillo 8 
punktu dekląrąciją. Ambasado
rius Ivan Mąįsky pareiškė, kad 
sovietų vaĮdžia pilnai prįtarįa 
kiekvienam Rooseveltorčhurch- 
įllo deklaracijos punktui, nes 
ta deklaracija nurodo pagrin
dus tikram tąutų bendradarbia
vimui ir drąugingumuir

“To siekia”, tęsė Maiskis, 
“jįaudią nianp krašte* šituo 
sįėkipiu sQvįetų valdžia vh- 
doyąpjasj vįsuosę s^Vp veiks4 
ipįiosę ir sąvo ūžąįęnių poli
tikoje (pav. šgųlykiųo^e Su 
Supiftijją ! -— Rfedt). So-
vietų Šąjbųgą k 
dys sąvo, tižsięniQ poetikoje 
kilnųjį s.ųyerepįų (autų tei
sių pagerbimo principą (pav, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atžvilgiu! — <<N.” Red.).

“Sovietų Sąjungą vadovą- 
yosi ir vadovaujasi sąvp už
sienio politikoje tautų apsi
sprendimo principu..* Todėl 
Sovietų (Sąjunga gina kiek
vienos tautos teisę būti ne
priklausoma, saugoti savo 
krašto teritorijos čielybę 
(pav. Lenkijos!—“N.” Red.) 
ir jos teisę steigti tokią šp- 
c^hlinę santvarką ir pasirink
ti tokią valdžios formą, kurį 
jaį atrpdo patogiausia ir tin
kamiausia savo ekonominei 
ir kultūrinei gerovei ugdyti 
(pąv. Lietuvos bolšeyiząciją!
— “N.” Red.).’t < ‘

' • , ■ t ’ į •r ‘ *

TUlifiuy ambasadorius 
pasękojo£ kad sovįętų vgl$ia 
trokštą palaikyti “taikius ir kai- 
.myniškus santykius su visomis 
tautomis, kurios , respektuoja 
čielybę ir neliečiamybę jos sįp- 
iptf. Q kuomet pęrnąį ipętąis 
Mąslią, p/> q
suomiais, privertė tą šiaurės 
rpspųblikų a^i^ądeįi Vyborgo 
(Viipuri) ir stambų pj^tį 

tfpčs pietinėse ir rytinėse savo 
tęritorįjoą dąlyse, (ai Molėtovas 
teisino šitą Suomijoj apiplėši- 
ipą tuo, kad tai buvę ręįkąįįn- 
gą strątęginiaiv saugu-
mui kad “Anglijos impėria-

inci- 
depte berųnž kO neprasideda 
anglų-prąnęųzų kąrąs, Francu-‘ 
zų diplomatų nuolaidumo dęka 
ąnglų-prąnpųzų karo pavojus 
dipgsta. Azijoje einą spiąrkios 
ąnglų varžytines su Rusija. Per
sijoje, Afganistąne* Tibete ir 
Kipijoje įvyksta visa eilę anghi- 
rtisų, kivirčų. Tiesa, visi tie ki
virčui išsprępdžiami kol kas tai- 

....... . . ,,... J Prie santykių
(kuomet buvo pasirašytas so- nuoširdumo ir bičiuliškųmo jie 
v|etų-nacių paktas Maskvoje) neprisideda. Rusijos platus im- 
vįsiškai sųb.ankrotavo. Bet ko- perialistiniai Azijoje planai ver- 
kįą baisią kainą dabar turi mo- čia anglus spartėti su naujai iš- 
kėti už Stalino klaidas Rusijps augusią Azijos galybe — Japo- 
liąudįs!, ■ uija. ši; Anglijos aiškiai remia-

' ————r—~ ma» suduoda gąlingą Rusijos
SUŠAUDYMAI MASKVO- mėginimams turėti Azijoje pir- 

JE PLEČIASI męnybę (hegęmoniją) smūgį.
I ------- —- Po to, Rusijos veržipiuisi sus ii?

Vj^nas Amerikos korespon- pnėjus,, dingstą.. kliūtis, truk
dytas, A. T. Steele, kuris bu- džiusi suartėti Anglams su ru- 

Įvp Iš Kinijos pasiųstas į Mas- sais. Prancūziją, kuri nemažą 
kvą, pradžią j e siuntinėjo labai prisidėjo prie anglų-rusų shnty- 
entužiastiškus pranešimus iš sp.- Mų pagerinimo, galvodama apie 
vietų sostinės apie Raudonąją kąro revanžą su Vokietija, dąro 
Armiją ir civilinių gyventojų nųoląidų anglams Afrikoje. Ir 
nuotaikią. Bet dabar jisai jau taįp ilgainiui pašalinama visos 
sėdi Kuibyševe (Samaroje), yuž[kliūtys, kurios trukdė lig šioj 
54Q mylių npo Maskvos, ir jo anglams sų prancūzais ir rų- 
telegramos pasakoja he visai saįs suartėti, 
malonius dalykus. Jisai, pav. 
paduoda tokių žinių, paimtų, 
veikiausia, iš sovietų laikraščių

“Miestas (Maskvą) sudaro I 
dalį fronto, kuris yra po 
šiurkščiu kArO įstatymu, ir 
su patvarkymų laužytojais 
apsidirbama urnai. Laikrąš- 

, čiai trumpai pranešė apie ker 
lių Maskvos1 įmonių^ direkto- 

/ rių sušaudyVrią, kurie pašida- 
yė panikai ir sauvališkai už
darė savo dirbtuves, šiandien 
mes skaitome, kaip buvo pa
smerkti sušaudymui vienas 
administratorius su savo, pa- 

. dejej'u, kurie mėgino pabėgti 
nuo savo pareigų.

‘‘Spauda įspėjo gyventojus, 
kad jie be paliovos budėtų, 
ieškodami šnipų, sabotažnikų 
ir gandų-skleidėjų, kurie kar
tais apsirengia Raudonosios 
Armijos uniformomis.” 

• ‘ y’
Kiti Amerikos korespopden- 

fąi prėiiešą apie Maskvą dar 
|ceistesnių dąlykų.> Pąyyzdžiui:

- “Šiandien (spalio 2G d.) 
y. bjųvp praneštą, kad t^po 

ųmai likviduotas ‘sovietų 
/ gtUpės’ mėginimas pulti au

tomobilius, išvažiuojančius iŠ 
' liliesto.” • i ’ ' ■.
Subkii suprasti, kas šitoje ži

bioje norėta pasakyti; matyt, ją 
šlnaripai apkarpė cenzorius. Ią 
jos galirpa numanyti, kad gru
pę sovietų valdininkų baudė pa
grobti kelis šjittomobilius, ku
riais yra evakuojami iš .Mask
vos tam tikri gyventojai (vai- 
khi, moleęs ir Lt,), kad jįe ga
lėtų patys pabėgti, Bet tie so,-. 
Vjetų valdininkai*, buvo, ūmai 
“jikvįduoti”.

Toje pačioje telegramoje, tą
siau, skaitome:

“P.ii valdžios' maišto krau- 
■ tųvėą administratoriai buvo 

nuteisti ir sušaudyti už niais? 
to vągiipą ir bėgimą iš Savo 

/ pareigų/’
Kaip matome* Maskvoje yrą 

gaudomi kėmunįstąi spvįętų 
Vkldihfakąį, krautuvių vedčjąi, 
dirbtuvių diręktoriąi ir iięt as- 
nįėnš/ “apsirengę ' Bąųdojioąįos 
Armijos ųpifQrmQmi&”> kitajp 
ąakajit, kariai'ir karimnkai, Q 
Maskvos spauda liepia gyvento
jams gąudytrdaugiau ir dau
giau “šhipų, sabotažnikų ir gan
dų skleidėjų”, Sp,vietų sistemp- 
jje, kur kiekvięnąs, ^mogus yrą 
pp nuolatine žvalgybas priekių? 
ra, kaip ten-įgalėjo tų šnipų ir 

■ ■- ■

Tuo pat laiku priešingojoje 
’ I vokiečių pusėje atsirado visa 

Į eilė veiksnių, kurie vertę Angli
ją mesti išdidaus atsiskyrimo 
politikų ię tolintis nuo Bęrlyno, 
o artėti prie Paryžiaus—Petra
pilio. Vilhelmas II paskelbė 
nąują imperialistinį dėsnį: “Vo
kietijos ateitis gludi juroje”. 
Pagal tą: dėsnį, Vokietija pradė
jo statyti milžinišką karo lai
vyną. Greitu laiku Vokietijos 
kąro laivynas buvo galingiau
sias šalia Anglijos visame pa
saulyje. Anglija, kurios galybės 
pągrindu yra karo laivynas^ pa
sijuto pavojuje. Kilo tarp Ang
lijos ir Vokietijos šioje srityje 
lenktyniavimas. Visi anglų mė
ginimai susitarti su Vokietija ir 
baigti taikiai šias varžytines 
likvidavo be pasėkų prieš vo
kiečių užsispyrimą. Pagal admi
rolo von Tirpico planą Vokie
tija turėjo dvigubinti kiekvie
ną naują anglų karo laivą. Nė
gę na to! Gavusi iš prancūzų 
kontribucijos pepkius milijar- 
dąs aukso frankų, Vokietija iš
ugdė galingą pramonę. Vokieti
jos pramonės išdirbiniai, tiesa, 
kokybes atžvilgiu buvo daug 
prastesni' už anglų, tačiau dė- 
liąi savo; pigumo, turėjo visur 
indžinišką pasisekimą. Per 
trumpą, palyginti, laiką Ang
lijos. pramone pūstojo ne tik 
svetur ripkų vokiečių naudai, 
bęt podraug turėjo varžytis su 
jais^ pačioje Anglijoje. Pramo
nės. šakų krize ir auganti mili- 
jopinę nepatenkintų, atleistų 
dėlto darbininkų mase yerlč 
Angliją keisti s.ayo politįpius 
Berlyno požvilgiu nųsįstątymus, 
ir ieškoti podraug sąijunąinįn- 
kų busimajam su Vokietiją dė, 
pąsaulio prekybos rinkų ir jū
rėse viešpatavimo karuį. Ir taip 
metams slenkant, didėjo kas
kart kivirčiai tąrp ’ tųjų dįdž- 
vąlslybių grupių. Buvo aišku, 
kęd karas bus neišvengtinąs. 
Augant konfliktams, pamažu 
ėmė reikštis kiel(viėnO3 tųjų 
djdžvalstybių politiniai sįekiai 
iri busimas laiiniiigę kai'o ąro- 
b|s. Rusija svajojo apję “pan- 
slavįziną”. Ji nbręjo vadovauti 
vįsoms slavų tautoms ir jas 
valdyti tiesioginiu ir netięsiogL 
iųu budu. Tam trukdė Ąustro- 

1 Vengrų ir dalinai Vokietijos

npperijos, kuriose; gyvenę^ ne
maža lenkų, čekų ir ’ųktaiVių. 
Jos tikslas — sutriuškinti vo- ... 
kiečius ir autrus ir prijungti | ,,n,e.sl!el^ę l>a.sjgir.<10 revolveri , 
pęie savosios imperijos xviąus< 
slavių tautomis apgyvendintas 
kraštus. Be to, sęhą Rusijos 
svajone buvo — Konstantino
polis ir Juodąsiąs juras pada
lyti ‘‘savąja jurą”. Tam trukdė 
Turkija, kurios rankose buvo 
Konstantinopolis įr Bosforo są
siauris. Turkijoje vyravo vo-' 
kiečių įtaka.

Prancūzija tikėjosi atgauti 
Elzasą ir Lotaringiją. Anglija 
— netekti pavojingo dėliai pre
kybos rinkų ir jurų karo laL 
vyno varžovo. Vokietijos impe
rialistų svajonė — 
ropa, kurion šalia pačios Vo
kietijos, 
Pabaltės 
Balkanai, 
pradžioje 
ajškiai į du ryškiai skirtingus I 
sau blokus, turinčius nustaty- ...... f

tus politinius veikimo planus. L 
Italijos geografįnė padėtis (A- 
pęninų pusiasalis, lengvai ga
lingam priešo laivjjiui pasiekia^ 
mas) vertė ją pi^ažioje laiky
tis su didele atsąrga. Tiesa, ji 
buvo padariusi sąjungą sii Vo
kietija ir Austro-Vengrų impe
rija. Bet, podraug Italija geidę j 
palaikyti bičiuliškus su ligšiol 
ją remiančia ir turinčia galin- 
giausį pasaulyje laivyną Angli
ja.

Dauguipa italų nekentė vo
kiečių, rasiniai ir kultūriniai 
visai jiems svetinių. Priešingai, 
italus viliojo gimininga, hųdu, 
kalba, rase ir kultūra arlima 
.prancūzų tauta. Tad Italijos 
vyriausybe aiškiai darę savo

rs Į šūviai. Juos iššovė serbas patri- 
jotas Principas. Jų aidas, pla
čiai nuskambėjęs ne tik Balka
nų kalnuose ir neprieinamuos? 
šlaituose, bet po visą Europą, 
visus musų planetos žemynus, 
vandenynus ir apsupančią at
mosferą, yra laikoma tiesiogi
nė Didžiojo 1914—1918 m. ka
ro priežastimi. Europa žengė 
septynmyliais žingsniais karo 

Į sukuryn. —V. Meleta.
(GALAS)

Įeųjos impę- U’’’ ..... k 1
vikrio EU | ĮJitleno rropaganda

Austro-Vengrų 'įeitų 
kraštai, Lenkija ir
Ir taip XX amžiaus 
Europa pąsidalįjo

t “I. iiUj'ii ................ ..............

Momunistų Spaudoje
SAKO, KAD ANGLAI TYČIA 

SKANDINS J. V. LAIVUS
I

“Vilnis” šiandien jaučiasi la
bai nejaukiai kai žmones jai 
primena apie taip neseniai eg
zistavusį bičiuliavimęsi su Hit
leriu ir jam tarnavimą.

“Sakyti, kad mes kada nors 
buvome už Hitlerį gali tik to
kie žmonės, kuriems jokie do
rovės įstatymai nerašyti,” skun
džiasi “Vilnis” š. m. spalio 27 
d., bažindamasi, kad ji “pati 
pirmutine” išėjo prieš nacius.

Ar taip? Pažiūrėkime ką ta 
“Vilnis” rašė šių metų gegužės

»

•■■■i... i" ; ;/r" 1 ? r'.iny
salpotąžipikų tiek daug privirti?

Na, o kažin kokia yra žmo
nių nuotaika sodžinjet kur GPU 
teroras yra mažiau jaučiamas?

niekad nekariausianti prieš 
Angliją. Pagaliau tarp anglų ir 
austro-vengrų monarchijos bu
vo taip pat visai pavyzdingi 
santykiai. Visa tai vokiečių po
litikai aiškino, kąd sprendžia
majame momente Angliją ne
stos ginti Prancūzijos ir paliks 
neutrali. Artimą ateitis įrodę 
tos vokiečių galvosięnos klai
dingumą.

Tuo tarpų pilna įvairių ne
taktų Vilhelmų II politika darė 
Europos nuotaiką diena dienon 
karštesnę. Jo įvairiausomis pro
gomis pasakytos kalbos paro
dę aiškiai, ko sieksianti Vokie
tiją artimiausioje ateityje. Bu
vo aišku/ kąd karas tarp tų 
dviejų didžiavalstybių grupių 
busiąs neišvengiamas. Tik ne
žinoma buvo jo pradžios va
landą. Tąd prasidėjo Europoje 
gįnklavimosi lenktynės. Vokie
tijos mėginimai įsiaprausjli Ma
rokai! (Agądii’O įvykis) baigėsi 
niekais.

kįai Anglija. Vokiečiai turėjo 
nusileisti prieš vieningą Euro
pą. Balkanuose Austro-Vengrų 
imperija okupuoja dvi * grynai 
sjąvių tautomis apgyvendintas 
srjtis: Hositijįų ir.Hercegoviną. 
Serbija, kurią globoją Rusija, 
yrą tuomi labai nepątęnkinta. 
Teą ir nąująi užimtose srityse 
atsikanda daugybė slaptų serbų 
pafrijotų teroristinių organiza
cijų, kurių nariais buvo regu
liariom Serbijos armijos karit 
niųkai. Tu organizacijų veiki
mas, teroro veiksmais parem- 
tąs* yrą nųkrejpfas prieš aust
rus,. šie Ži įlojo, kas globoja, re
mia medžiaginiai ir teikia 
gųiklų teroristams. Tad santy
kiai taip gąlįngpsįpą Ąųstrp- 
Vepgrų imperijos ir silpnutes 
Serbijos yrą ląbąi įtęfflpti įr 
blogi. Vokjęčįų mipe^ąliątinią- 
me plane Bąlkanai yra Įabąi 
svarbus punktas j— tai jungias 
su drauginga Turkija. Per Bal
kanus tu rėją eiti gelžkelis Der- 
lynąs — Konstąntinąpąlls — - 
Bagdadas — Anglų Indijos, šie 
vokiečių planai gerai žinomi, 
anglams stumte stūmė šiuos 
suartėti su Prancūzija ir Ru
siją. Visą ęį|ę ą^Unkamų vals
tybių vairuotojų atsilankymų

ri

“Ar yra bent vienas toks nai
vus žmogus, kuris tiki, kad val
džia Washingtone atstovauja 
žmonių valią? Kuomet milžiniš
ka dauguma žmonių yra prie
šinga sąjungoms su svetimomis 
valstybėmis, tai musų karą kur
stantieji kongresmanai, po Pre- 
zjdento vadovybe, tyčia žaidžia 
mintim apie Amerikos konvo
jus britų laivams. Tai tikriau
sias kelias dar kartą įvelti Jung
tines Valstybes į karą, kuris y- 
ra ne musų dalykas.”

Nei pats Goebbelsas nesuge
bėjo stipresnės hitleriškos pro
pagandos paskleisti. “Vilnis” 
kąrtojo nudėvėtą Hitlerio rėka
vimą, kad J. V. prezidentas “ty
čia” nori įvelti šią šalį į karą 
“kuris yra ne musų dalykas”. 
Tai ta pati giesmė, kurią ke.i 
išsišokėliai (gal ir visai sąmo- • 
jingai) “izoliacijonistai” bruka 
Amerikos žmonėms. Bet skai-

tebebuvo 
surišti su 

Gegužes 1 (i. “Vilnis'’

karą kurstantieji šu- 
kongresmanai ir prc- 
—J. P.) mano, kad

kų komunistai dar 
“bendrų interesų” 
Hitleriu.
rašė:

“Musų 
lai (t. y. 
zidentas.
vienintelis kelias įkaitinti Ame
rikos žmones tai — kad Vokie
tija paskandintų kelis laivus. 
Jie mano (ir geidžia), kad tai 
parūpins.reikiaihą kibirkštį an
tram Pasaulio Karui, žinoma, 
visai galimas daiktas, kad lai
vus tyčia paskandins Britanija, 
o Vokietija bus apkaltinta.”

Pirm negu laivai pradėta 
skandinti, hitleriška smala išsi- 
smalavę komunistai “Vilnies” 
pastogėje nepateisinamu nacha- 
lišliumu rėkė, kad jei laivai 
skęs tai tik dėlto, kad Anglija 
juos “tyčja paskandins”. Komu
nistai čia ir vėl aiškiausiai pa
rodė svietui, koki vėjai jų gal
vose staugė. Dorieji piliečiai to 
neužipirib \ J. P.

Garsinkites “N-nose’?

------...2--------------
■
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j 7000 myliy autoniūhiiiu |
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BISMĄRCK MIESTAS. — MILŽINAS NYKŠTUKŲ 
TARPE. — VIETA, Iš ĘURĮOS GEN. CUSTER 
PRADĖJO PASKUTINĮ ŽYGĮ PRIĘš INDĖNUS.— 
PAMINKLAS INDĖNEI,

5

Rugsėjo 3 d. mes buvome pa
siryžę Bismark miestą pasiekti 
ir ten apsinakvoti. Teko tad ge
rokai paspausti, nes reikėjo be
veik puspenkto šimto mylių pa
daryti. Sulaužėme ir savo nu
sistatymą, būtent, nevažiuoti 
greičiau kaip 55 mylias per va
landą. Keliais atvejais* ir juste 
nepajutome, kaip greitis pasie
kė 70 mylių ir daugiau. Tačiau, 
bendrai imant, labai greito va
žiavimo vengėme,

Į Bismarckę įvažiavome jau 
gerokai sutemus. Pirmiausia ap
sirūpinome nakvyne, atseit, su
siradome turistų stovyklą ir nu- 
sisamdėme vadinamąją kabiną. 
Prie didesnio kelio paprastai nė
ra vargo susirasti stovyklų, ku
rios turi po kelis ar net po ke
lias dešimt kabinų (trobelių tu
ristams).

Kabinų yra didesnių ir ma
žesnių, — su viena ar dviem 
lovom. Dažnai turi virtuvę. Tad 
jei kas nori, gali ir valgyti pa
sigaminti.

Visose kiek geresnėse kabino
se yra bėgantis vanduo, elektra, 
lietaus maudynė ir pečiukas, 
kurį galima užkurti, jeį oras at
vesta.

Kainos maždąug vienas dole
ris asmeniui už naktį: nuo vie
nuoliktos valandos ryto jau 
skaitosi kita diena.

Apsiprausę, apsitvarkę, išvy
kome j miestą vakarienės. Tuo 
pačiu metu norėjome šiek tiek

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMJERUOJAM IR UŽKABINAMI 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

........... ..... ............. ..............."T"! .U’ » "I I'm? R 0 ».i|į |» » R <

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

nudegimo, sužeidimų ir visokių odos ligų.
BORDCYL CO,, 1200 N. Ashland. Av. b«Vnw 

Į11”". 11 !>...   W t1 'LB. ....................... i .M.iii m i .i /

DOMINIKAI KURAITIS — Savinipkąs
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Ląbapąuskas, 
H. Rajewski “S,ho/ty”

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRĄ 

907 West 35th Street, Chicago, III, 
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Ręz, Tel. VlCTORY 2W

NAUJIENOS
1739 So,

H

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikįa ątslapąųsdinti bi-. 
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoftrieinamiausios. .

UŽSUKITE jR~PAlŪATYKlfE~^AVVŽMiSS

, susipažinti ir su vietos įdomy
bėmis.

Bismąrck gyventojų priskaito 
beveik šešiolika tūkstančių. Ta- 
čiąu tenka pasakyti, jog butų 
klaidinga apie miesto reikšmę 
ir svarbumą spręsti iš gyvento
jų skaičiaus. Rytinių valstijų 
mastas negali būti pritaikytas 
vakarinėms valstijoms. Kas ry
tuose yra tik miestelis, tai va
karuose jau laikoma dideliu 
miestu. Pagaliau jie didelių 
miestų ir įspūdį sudaro: judėji
mas didelis, vedą urminę pre
kybą, turi daug sandėlių. Bę to, 
kiekvienas tų miestų turi įdo
mią praeitį, kaip, bendrai 
imant, turi įdomią praeitį ir vi
sos vakarinės valstijos.

Tos valstijos, palyginti, dar 
yra. jaunos. Senesnių žmonių 
levai buvo liudininkai “covered 
wagon” judėjimo. Vadinasi, į- 
vykiai dar tebėra, taip sakant, 
“švieži”. Jie rtespėjo samanomis 
apaugti. Gyvai dar prisimena
ma tie laikai, kada tūkstančiai 
žmonių, sukrovę savo visą tur
tą į vežimus, akių plotu traukė 
į vakarus laimės ieškoti. Nebu
vo tada nei kelių, nei tiltų. Per 
miškus, per kąlnuS, per dyku
mas pionieriai turėjo sau kelią 
praskinti. Dažnai jiems teko ir 
su indėnais kovoti. Į baltao
džius indėnai žiurėjo kaipo į sa
vo priešus, kurie yrą pasimoję 
jų miškus, jų upes ir jų ežerus 
pagrobti.

Ėjo žūtbūtinė kova, kurioje

**■■***¥■**
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NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENŲ-ACMĘ Telephato
Minia susirūpinusių artimųjų seka,, gelbėtojų pastangas išgelbėti Daniel Boo- 

ne kasykloje, Nortonville, Ky., užgriautus 48 angliakasius. Nelaimė įvyko po ne
išaiškinto sprogimo. Trisdešimt trys vyrai išgelbėti, o penkiolika žuvo.

siausti indėnus, kurių, seklių 
pranešimais, nebuvo daug.

Tačiau pasirodė, jog čįa bu-, 
vo sutrauktos didžiausios indė
nų jėgos. xGen. Custer su negau
singu kareivių buriu neturėjo 
progos atsilaikyti; Su 264 ka
reiviais, kurie sudarė centrą, 
geų. Custer metėsi į ataką. Jis 
Žuvo sų visais kareiviais, —> ne
išliko nė vienas gyvas. Vadina* 
mieji sparnai nors ir skaudžiai 
nukentėjo, bet pajėgė atsilaiky
ti, kol atskubėjo į pagalbą gen. 
Terry su savo pulku. H
■ Mušis įvyko Montanos valsti
joje. Kalniukas, kur yra palai
dotas gen. Custer ir žuvusieji 
kareiviai, randasi visai netoli. . •! "» nuo didelio keli(Q, Tą vietą tu
rėjau progos apžiūrėti.. Ant 
kiekvįeno kareivio kapo yra pa
statytas nedidelis kryžius. Vie-

žuvo nęmąžąi pionierių.
£et “coveręd wagon” judėji

mas nesustęjo, Drąsių ir pasi
ryžusių žiponių atsirado vis 
daugiau ir daugiau. Masinami 
laimės, jie traukę į vakarus, nu
galėdami dįdžiausiąs kliūtis.

Tai buvo tikrai įdomus perio
das Amerikos istorijoje. Iš to 
periodo užsiliko šimtai pėdsa
kų, šimtai paminklų. Įdomes
nės vietos visur yra atžymėtos. 
Prie kelio paprastai yra aikšte
lės. Kiekvienoje aikštelėje yra 
didelė savo rųšies lenta, ant ku
rios užrašyta, kas toje vietoje 
įvyko. Tokiu budu turistas turi 
prųgos susipažinti ir su prava
žiuojamos vietovės netolimos 
praeities istorija.

Bismąrck 1916 m. buvo dide
lio! politinio sąjūdžio centras. 
Faktiškai ten gimė Non-Parti- 
sap lyga, kuriai biivo lemta 
North Dakcrtbš gyvenime labai 
svarbų vaidmenį suvaidinti. 
Nors valstijos politikoje toji ly
ga nebedominuoja, tačiau jos 
įtaka ir šiąndien dar tebėra la
bai didelė.

Bismarke 1932 m. buvo, baig
tas statytį kapitelis, kuris atsi
ėjo $2,000,000. Pastatąs yra de
vyniolikos aukštų dangoraižis įr 
matosi iš labai toli.

Nedideliam miestui tas mil
žinas nelabai tepritinka. Atro
do, kąd jis s(ovi nesavo viętęję. 
Santykis tarp to milžino ir ki
tų pastatų kažkaip nėra išlai
kytas.

Susidaro įspūdis, kąd milži
nas stovį nykštukų tarpe...

Skersai Missourį upę randasi 
Fort Abraham Lincoln parkas. 
Tąi istoriška vieta, iš kurios 
1876 m. generolas George Arm-- 
srong Custer pradėjo, savo, tra- 
gingą ekspędįęįją prįeš, Sįoųx 
indėnus.

Gep. Custer yra vienąs iš A- 
merikos herojų, kuris labai pn- 
sižymėjo civilinio karo metu. 
Savą sumanumų ir .ųępąpraatų 
drąsumu jis atkreipė vykesniuo
ju dėmesį įr, palyginti, per 
trumpą laiką lįko pakeltas į gę* 
nerolus/ .

Kai cįviiįnią barąs pasibaigę, 
tai jis liko pasiųstas kovoti su 
Cbeyųne indęųais, kuriuo^ di
deliame AVįęhiia mūšyje 1868 
m. visiškai sutriuškino.

Kadangi Nor-tb Dakptos įr 
Montanos valsĮijų gyventojai 
nebepajėgė nuo indėnų atsigin
ti, tai gen. Custer liko pasiųstas 
į tas teritoriją^. Keliuose ma
žuose susirėmimuose indėnai 
buvo sumušti iv WXyti*, B,et tąi 
juos tik dar labiau padilgino 
koyai. Visą jų %ioųx gbnįnę; 
prade j o mobįlįzųotis sprendžia - 
mani mušiui.

Gęh. Cuslęt paruošė savo 
pulką ir gegužės 17 d. pradėjo 
ekspediciją prieš indėnus. Įš. ki
tų vietų buvo pasiųstą dįaųgiąu 
kariuomenes, Birželio 24 cL gęn. 
Custer Vadovaujamas pulkas 
pąsįekė Big Hbrn ir Uit tie Ęig 
Hom upes. PądąĮmęs, kareivius 
į tris grupes, jis nusitarė ap-

kelio užrašas skelbia, jog tai 
“The Lašt Stand of General 
Custer”. ;

Prie kapitelio.(yra pastatytas 
bronzinis paminklas indėnei Sa- 
kakavvea, kurį,.,kartu su savo 
vyru ir sumųn dalyvavo Lęwis 
ir Clarko ekspedicijoje. Tai eks
pedicijai ji nepaprastai daug 
pasitarnavo, ir užtai jos ątftiL 

■irimui liko pastatytas pamink* 
Jas-.
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Bandė Apiplėšti
Policijos Nuovadą

Po policijos areštu yra pen
ki piktadariai, kurie vakar ry
tą bandė apiplėšti Towų Hali 
nuovadą. Spėjama, kad jie pa
pildė visą eilę kitų, plėšimų Chi - 
cagoje. ^Suimtieji yra, Ędwąrd 
Poppe, 1020 Lawrence. avęnue,. 
Benjamin Cohen, 462.0 Magno- 
lia, Ęobert Lytui, 1020 Lęland, 
Louįse Lynn, ir dar vienas jau
nas žmogus.

■"....... ....... . ......... .....................■■—ii.........■■■■............... ............... " 11 1 ............. ■■

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVĘTERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Pranas Selęmanavičia, Saviflinkas

504 Węst 33rdl Street Vįctory 3486
, ( Ąt(iara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

.   ii i —f——■ į n», ■ i T

TurtasViržSS,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q R Q C fi n fi n ft 
ATSARGOS FONDĄ ViršdOOJ^ŲUU.UU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus 

----------  ; i '— ---------------------------------

Sąvaįtės dienomis 9 Ą. M., iki 4 P. MĮ-» Tręčiad,. 
dienos, šeštadięnia.įs 9, Ą. M. i-kj 8 p.

— - . J . - —. v?.?.?-ir ti-   . - 1 ■'1 i-.i.i.. 1 ..t, .—r—sr————r——

Nėra Saugesnes Vietos” Del Taupomo Pmięų 
Sąvaitės dienomis 9, A. M- iki 4 P. M-> Tręčiad. 9 A. M. iki 1^........ . .

L,WNGS
LOAN ASSOClATlONofChiMy*
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. z 
4192 Archer Avenue | 

VlRginia 1M

TEDE

Ae--
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bitas?

i
Ar. JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JŲ S galite rizikuoti ilgą metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti kąrą iki skriaudos 
neatlygintos. 9Kam statyti save pavojun? Vwwk 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudę. Specta- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudę šiandie#!

Rašom visokią Apdraudą
T. RYPKEVięiĄ uvvąštos

1739 SO. HALSTED STRS.ET
UGNIES 
MKGŲ 

RĄKANDŲ

,įvairios žinios
A'------------------- - ■■ \ ,

Mussolini gėrimasi 
ūkininkams

>■ ‘ ' > ** y 1 ‘1 ■ d,
KOMĄ, Jtaliį&j. spalių 27 d.

šiandien prašė Ita
lijos ūkininkų neapleisti ląukų, 
bet galimai daugiau žemės iš-, 
dirbti.,

Musąolini kalbėjo Lįttoria 
miestely, visai prie Romos.

^aujaį pradžiovintose balose 
ūkininkai gavo žemės, kuri jų 
nuosąvybėn turėjo pereiti po 
20 metų. Mussolini oficialiai pa
skelbė, kad žemė jau dabar per
eina dirbančių nuosavybėn, bet 
prašė visą žemę dirbti.

Prasideda “Roller 
Derby”

Tęsis Iki Lapk. 23

Šįvakar Coliscume, 15th ir 
Wabąsh, prasideda metinės 
“Roller Derby” lenktynės, ku
riose dalyviai lenktynįųoja “pa
čiūžomis” ant ratukų (roller- 
skeitais). Jos tęsis iki lapkri
čio 23 d., beveik visą mėnesi 
laiko. Dalyvaus visas būrys 
jaunų sportininkų, taip jauni
kaičių, taip ir mergaičių.

Kiekvieną vakarę lenktynės 
bus paįvairintos programą’s, 
taipgi publika galės “skęituo- 
ti”.

RĘMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

9
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J«i InsMSMe reik, pas 
Dr. P, Vileišį EIK

DR. P, VILEIŠIS ■
įf; , ' Atstovas '
Prtidentiąl Ih$. Co. of America 

175 W. Jackson BAR. 2506
Home Office, piewark, N. J.

5922 W. Roęsevelt Rd., Austin U75 '♦■X -t-r—-—į-’-   *  I ■■■« f '■> ■ *
Remkite Lietuvišką 

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTUAL UQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

^■M*w***!WT****"«*«wm**Rm iii ii 

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHERT MĖTAL CO.

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

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

apdraustas. 
Vii ........ m.............. ................

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiagą. Mes Finan- 
ęuojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

VIČTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

u ....................

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

Sppnie 
Barčus
RYTINĖ RADIO

VALANDA
—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.
Pirmądįeniąis taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pąrnešįmus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!
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CIO Nariai Smerkia 
Lewis’ą Už “Pro-Hit- 
leriškus Draugus”
Reikalauja Nutraukti Ryšius 

Su Jais
/ DETROIT, Mich. — CIO Au
to Workers lokalas 174, didžiau- 

.sias unijoje, priėmė rezoliuci
ją, kurioje reikalauja, kad CIO 
vadas J. L. Lewis ir jo pase
kėjai viešai nutrauktų . ryšius 
su “pro-hitleriškais agentais, 
‘apyzeriais’ ir Amerikos vieny
bės darkytojais”, su kuriais jie 
dabar palaiko ryšius.

Rezoliucija toliau reikalauja 
didinti pagalbą Anglijai ir rem
ti prezidento Roosevelto pastan
gas sunaikinti hitlerizmą. Loka
las taipgi reikalauja, kad An
glija atidarytų antrą frontą 
Europoje.

Traukinys Užmušė 
2 Moteriškes

EAST GARY, Ind. — Prie 
Central ir Union gatvių South 
Shore traukinys sudaužė auto
mobilį, kuriame važiavo dvi mo
terys, ir abi užmušė. Jos bu

vo, Carrie Smith, 3462 22nd 
avenue, ir jos marti, Katherine 
J. Smith, ‘28th ir Vigo Street, 
abi iš East Gary.

~~—* J ..........

Mirė Jonas 
Widmontas

Mirė Jonas Widmontas, gy
venęs adresu 4625 S. Marsh- 
field Avė.*’

Persiskyrė ♦ su šiuo pasauliu 
spalio 26 d. County ligoninė
je.

Jonas Widmontas gyveno 
Town of Lake apylinkėje ilgą 
laiką ir visiems buvo labai ge
rai žinomas. '

Kūnas randasi J. F. Eudei- 
kio koplyčioj. Bus laidojamas 
ketvirtadienį, spalio 30 d., iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines-

Tik UžSavo
Skolas —

Antanas Jasas, 4219 South 
Campbell avenue, skelbia, kad 
“jisai atsako tik už savo sko
las.”

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

METINIS PARENGIMAS 
“PLUTELE IR PELES” 

(2-jų Veiksmų Komedija) 
IR DAINŲ PROGRAMAS 

Rengia LIET. LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖ 
Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 2, 1941

LIBERTY HALL
14 St. ir 49th Ct., Cicero.

Įžanga 50c. iš anksto. 60c. prie durų • Durys atsidaro 3 v. popiet 
Programas — 4:00 vai. popiet 

Programą pildo Cicero Moterų Choras. Po Programo šokiai.
>- ........ .................... ■ ■ —.............................................. ->

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoįn Jf. (žBubeifcisf
SENIAUSIA IB DEDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ Dt NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
So. Hermitagt Aim. 

South Fairfield Avenue y 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

X KOPLYČIOS VISOSE 
JL/ynet 1 CHICAGOS dalyse

Klaupkite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio 
bmšUK 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Sa POVILU tALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
••utiiiiiiiiiHiiiaiaitMiiiiiiaiiiitiiK

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

tumuli imaiir

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaii

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonu YAKD8 141»

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

3319 Lituanica Avenue
YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1271

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

6812 So. Weetern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

SEPTYNIOLIKA ŽUVO NUO TORNADO

imaUJUCM U-ACMJtu ^ lelepnovu
Tornado sugriautas namas Dardanellę miestely, Arkansas. Visoj Arkansas

valstijoj nuo tornado žuvo mažiausiai septyniolika žmonių.

Jam teko ir bandą ganyti ir ki
tus* darbus dirbti. Paugterėjus 
gi ir sukakus 14 metų, tėvai 
atidavė Jurgį uždarbiauti ang
lių kasyklose. Ten jis taipogi 
triūsė kiek galėjo. Ir dieną ir 
naktį Jurgis svajodavo, kaip 
įgyti mokslo žinių. Jurgio noras 
netrukus buvo patenkintas. Tu
rint jam 18 metų amžiaus te
ko pradėti drauge su vaikais 
mokytis pradžios mokslo. Lan
kydamas vakarinius kursus, 
mokydavos kaip galint geriau. 
Negana to, jis atliekamą nuo 
darbo laiką sunaudodavo knygų 
ir laikraščių skaitymui. Skai
tydamas mechanikos knygas 
svajote svajodavo apie išradi
mus. Atliekamus pinigus sunau
dodavo savo bandymams dary
ti. Jo butą sumanaus. Bedirb
damas kasyklose išrado keletą 
naudingų pataisų keliamoms 
mašinoms patobulinti. Ir nuo 
to laiko išėjo aikštėn Jurgio 
Stefensono gabumai, išgarsėjo 
jo vardas. Visi jį pažįsta. Jis 
išranda lempą apsisaugoti nuo

mus su * garvežimio. Nors tat 
ir buvo pirmutiniai, bet taip 
gerai pavyko, jog kiti to laiko 
inžinieriai net pavydėjo — mė
gino kliudyti. Bet niekas iš to 
neišėjo. Stefensonas dirbo sa
vo ir gana, nes jis tikrai žino
jo, jog darbas ir pasiryžimas 
viską nugali. To obalsio veda
mas Stefensonas įvykdė savo 
sumanymus — sudarė garvežį- 
mį ir nutiesė gelžkelį, panašų 
į šių dienų gelžkelį. Tai buvo 
pirmas traukinys.

O visą tai padarė per var
gus. Tiesiant naujus gelžke- 
lius teko jam susidurti ir su 
tokiais žmonėmis, kurie, nesu
prasdami gelžkelio svarbos, ne
leisdavo tai daryti. Buvo, žino
ma, ir tokių, kurie manė, jog 
jis gali aptemdyti pasaulį, nes, 
sako, garvežimis — tai pikto
sios dvasios galybė. Taip tada 
tamsus žmonės sutiko šį nau
dingą išradimą.

Garvežimio išradėjas — Jur
gis Stefensonas mirė 1848 m.

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

Diena Iš Dienos
Apsivedė Gribinas- 
Judith Vestart

Ves Restorano Biznį
BRIGHTON PARK. — Dan 

Gribinas, senas Brighton Par
ko biznierius, 4001 Brighton 
Place, kuris tuo adresu per daug 
metų užlaiko alinę, apsivedė su 
Judith Vestart, kuri sėkmingai 
veda restorano biznį ties 506 
W. 39th Street.

Vestuvių vakarienė įvyko 
spalių 18 d. Dalyvavo daug gi
minių ir artimų draugų. Jie 
linksminosi iki vėlumos, ir iš
siskirstydami linkėjo jaunaved
žiams linksmo ir ląimingo gy
venimo.

Biznis žentui
P-s Gribinas kiek laiko at

gal po savo pirmos žmonos mir
ties perleido savo biznį žentui 
Jonui Višniauskui, o dabar gy
vens ad. 506 W. 39th st., ir 
kartu su nauja žmona ves res
torano biznį. Abudu jaunaved
žiai yra seni “Naujienų” skai
tytojai ir rėmėjai. Taipgi ir da
bar atnaujino prenumeratą me
tams laiko.

, Vestuvių Dalyvis.

Ben Ir Marijona - 
Motuzai Skrenda
Į Californiją

į Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)

Edavvard J. Sarkan% 22, su 
Gehevieve Rentauskas, 18

Frank B. Zeuberis, . 32, su 
Frances A. Rosa, 20

Joseph C. Urbanckas, 34, su 
Anele Degimas, 31

Anthony Uksas Jr., 20, su 
Bernice Catilus, 20

Theodore Gloviak, 26, su Ber
nice Buckness, 23

Reikalauja
Perskirų

Veronica Rock nuo Charles A.
Rock

Josephine Gerage nuo An
thony Gerage

GIMIMAI
CHICAGOJE

SKARBACK, Mary Ann, 2245 
West 21st Street, gimė spalių 
17, tėvai: Stanleyjr Mary.

ON SALĖ AT YOŲR POSTOFFICE 0R BANK

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

JURGIS STEFENSO
NAS - GARVEŽIO 

IŠRADĖJAS
šiandien visame pasaulyje 

žmogus sutinki gelžkelio bėgius, 
kurie it voratinkliai maigosi 
žemės paviršiuje. Jie neboja nei 
kalnų, nei slėnių, nei neįžengia
mų miškų. Visus jie džiugina, 
visiems tarnauja savo patogu
mu. Betgi atsiminę senovės ke- 
lybą pamatysime, kaip reikėda
vo žmonėms vargti, kol pasiek
davo savo tikslą, šiandien gi 
virto kitaip. Nori kur nuvažiuo
ti — sėsk į traukinį ir baigta. 
Viskas įėjo į geresnes vėžes. 
Ir prekyba, ir pramonė, ir viso
kia kelyba yra pasiekę aukšto 
laipsnio tik garvežimio dėka. 
Su garvežimio išradimu prasi
dėjo nauja žmonijos gyvenimo 
epocha*. ; *

Dabar ne vienam kils klau
simas: kas galėjo sugalvoti to
kį nuostabų daiktą, ir kada tai 
galėjo įvykti.'

Pirmutinis garvežimį išrado 
angliakasio sūnūs — Jurgis Ste
fensonas, 100 metų atgal. Šis 
išradėjas gimė 1781 m. birže
lio 9 d. viename nedideliame 
Anglijos Ueilemo kaime. Jo jau
nystės -dienos buvo vargingos.

sprogirhų kasyklose.
Bet jei tik tiek Jurgis Ste

fensonas tebūtu išradęs, jo var
das nebūtų taip garsus, -kaip 
šiandien kad yra. Bet buvo ki
taip. Jis išrado mums šiandien 
jau gerai žinomą garvežimį. Li
gi Stefensono jo dar nebuvo.

1822 ’ m. gegulės mėn. bu
vo patiesti pirmutiniai gelžke
lio bėgiai. Turėdamas jau kiek 
tobulesnį garvežimį ir padidi
nęs gelžkelio liniją, Jurgis Ste
fensonas 1825 m. rugsėjo 29 
d. padarė pirmutinius bandy-

rugpiučio 12 d.
Jis mirė, bet jo darbai ir var

das gyvens amžinai.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KITILIETUVIAIį daktarai

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* ■ 1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai. 

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINŠ-
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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

Ofiso Tel. VIRglnla 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 
Subatoj nuo 1 iki 4 noniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. 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
DENTISTAS

6924 S. Western ’Ave.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Praleis Dvi Savaites 
Los Angelese

Geras naujienietis ir mano 
artimas kaimynėlis iš Lietuvos, 
gruzdietiš Benis Motuzas, gyve
na Downing Grove, ‘prie Ogden 
Avė. kelio, ir užlaiko gasolino 
stotį, taippat ir pavilioną su už
kandžiais ir gėrimais. Prie to 
turi “Cabins”, kur pakeleiviai 
apsistoja.

Atostogaus
Pas Motuzus vasaros metu 

yra gražu vasaroti po žaliuo
jančiais klevais ir ąžuolais, ir 
vaismedžiais.

Motuzas ir jo žmona Marijo
na ši šeštadienį, lapkričio 1 d. 
iš Chicagos airporto išlekia ke
leiviniu lėktuvu į Lo^ Angeles, 
Californiją, kur dvi savaites 
laiko atostogaus. "

Ten Tik žirgeliais...
Taippat lėktuvu grįš atgal 

namo. Mano parapi jonas * Lietu
voje tik žirgeliais jodinėjo, o 
čia Amerikoj jau ir padangė
mis progai pasitaikius paskra- 
joja. Good Luck!

T- R. š.
*■ ■UI. I ■ H ■— ■     - ■ — "I— l , U- ■ — Z' u • '■ »

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Departmerit’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” etatue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office*, are a vital part 
of Amenca’a defense preparations.

Garsinkitės “N-nose”ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524
Rez. Tel. HEMloek 1643

Emerp'enrv; MIDwav 0001

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

VAI.-: 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro
2408 West 63rd St

KITATAUČIAI

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 '

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877.

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

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

8149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2079

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 v iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. KARI NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 8089

TeL YARDS 3146
V AL.: Nuo H iki 12 ir 7 iki 9 vk. 

Pirmadieniai: 7 . iki 9 
šeštadieniais: 1.1 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. STRTKOT ’TS
Gvdytoias ir Chirurjras
Ofisas 4G4K SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak; Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
IŠ RTTST.TOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. IRth St.. netnH Monran St 

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

Tel. CANAL 3110
* Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C. Z VFZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valando” nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS ’

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAFTOJE VIETOJE 

2463 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

<< nlais pagal susitarimą.
Telefonas HEMloek 7899 
Namų teL REPnbUe 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A’ve.
— 2-ros lubns — 

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Msuirire Kahn
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Nad. nuo 10 Iki 12.
Res. Telephona KENHood 4800
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Šį Sekmadienį Jau 
Matysim “Pirmą 
Degtindarį’’;

- - -
Vyrų Choras stato pirmą šių 

metų operetę

Ghicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, po vadovybe muziko p. K. 
Steponavičiaus, šįj sezonų yra 
pirmutinis su didesniu vaidini
mu — “Pirmas Degtindaris” — 
“Velnias Išradėjas”,

Tai dviejų veiksmų komiška 
operetė, kuriai žodžius parašė 
p. Bukšnaitis, o muziką — Mi
kas Petrauskas.

Tai gražus, jaudinantis kū
rinys, pilnas juokų ir gražių 
dainų. Vaidinime dalyvauja pa
rinkti ir gabus vaidintojai.’

pastangas, kad butų suvaidin
ta kuo geriausiai.

Bilietai — 75d
- Perstatymas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 2 d., Chicagos 
Lietuvių . Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st; Pradžia .4 ;3(K po pie
tų. Įžanga tik- 75c. su! taksais<

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras užprašo- Chicagos lietuvių 
visuomenę atsilankyti ir parem
ti senų dainos veteranų dailės 
organizacijų. —A. V.

Rengia Didelį 
Itenkietąršokiiis 
Lapkričio15-tą

Iš Amerikos Lieti. Piliečių, 
Kliubo t Veiklos

Piliečių Kliub’o susirinkimas 
įvyko 19 d. spalių, H611ywood 
svetainėj. Susirinkimą vedė pir
mininkas Charles Savas. P01 vi
sų raportų prieita prie Biznio 
Komiteto raporto’. Komitetas 
raportavo, kad rengiasi prie 
metinio parengimo, kuris įvyks 
15 d. lapkr., Holtywood s’vet.*, 
ir pranešė, kad bus ne vien šo
kiai, bet ir bankietas-vakarie- 
|iė.

“Istoriškas”

Plieno Liejyklų Kasyklos Neveikia CLASSIFIED ADs7~!'
S1TUATION VVANTED 

Ieško Darbo
'mny

Bizniai Rendai
PAIEŠKAU DARBO už* bartett- 

derį. Turiu 30 metų patyrimo.. 22 
East 18th St. <4 ? . * > •

HELP VVANTED—ĮĖMALE 
Darbininkių ReikU 
GERI UŽDARBIAI 

ambitiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinoma kojinių 
ir moteriškų apatinių išdirbėja turi 
vietą kelioms moterims. saukite 
Miss Rhoda, Central 0748 dėl ap-t 
pointmento.

RENDUOJASI ‘ STORAS su ta
vernos fikčeriais. Renda nedidelė 
4' kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant. 2 lubų.

3259 So. Union . Avenue.

BUSINESS CHĄNCES 
Biznio Progos

PATYRUSIOS DRAPERY siuvė
jos. Kreipkitės: Julius Weinberg 
and Sons, 1466 Milwaukee.

MERGINA 25—35, Mažas apart- 
mentas, kūdikis, $6, gyventi vietoj. 
4 popiečiai laisvi. Mrs. H. Ebert, 
808 Wilson.

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Šie Westville, III. angliakasiai vieton eiti kasyklon dirbti, sustoję eilėn laukia 

užųibkeshio. Jie prisidėjo prie kitur sustreikavusių plieno dirbtuvių kasyklų dar- 
b i nįi akų, i e j k a 1 a u j a n č i ų unijos p r i p až i nųn o.

Dono Kazokų Choras Chicagoj > 
Lapkričio 16

Pranešimas Vyrų
Choro Nariams

LEMPŲ UŽDANGOMS darbinin
kės. Patyrusios. Pastovus darbas. 71 
East Washington St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS. PORTERIS. Ger 
ram žmogui geras darbas, $12.00 
savaitei ir pragyvenimas. Šaukite 
CĄPITOL 2338.

• PARSIDUODA GROSERNĖ 
įrengta 22 metai, su 2 aukščių mu
ro namu South S.idėje, štoras ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosime ir namas vertas. $13£00 
dabar tiktai už $11,500, arba* kas 
ką turite mainyti.

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

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

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

REAL ESTATE FOR SALE. 
Namąi-žemė Pardavimui

F. Jakavičius
Vyrai sąstate yra: nuo se

nesnių laikų visų mėgiamas 
dainininkas ir juokdaris p. P. 
Jakavičius, komikas “dėdė” 
Brukąs, S. .Jakubauskas, J. 
Dambrauskas, D. Miller ir daug 
kitų. • ■

M*61ėrys y*ra: K.‘ Radišaiis’k'ie- 
nė, V. Deveikaitė ir K. Ripkc- 
vičienė.

Pragare.

, šis įvykis bus kliubui isto
riškas, nes kliūbas dar nėra tu
rėjęs panašaus parengimo. Pra
šė visų narių būti šiame paren
gime ir matyti tai, ko dar ne- 
ha matę. Busite visi nustebinti 
su vakaru. Tikietai jau yra pla
tinami per draugus ir drauges-

Daugiau svarbių tarimų ne
buvo, todėl susirinkimas buvo 
uždarytas. Visi nariai: prižadėjo 
pasimatyti bankete.

Kliubietis K.

Įspūdingas Sjpu 
Daukanto Draugias 
Koncertas-Balius

Vyrai, neužmirškit, šįvakar 
visi susirinkit 7:30, Neffo sve
tainėj, 2435 S, Leavitt st.
< Labai svarbu, kad būtumėt 
visi, nes vieną praktiką pra
leidęs toli pasilieki nuo kitų.

PIANO, FLY FINISHERS, act- 
finishers.
STRAUBE PIANO CO.

1703 E. End Avenue | 
Chicago Hcights, III.

-------------- u-------------------------------------------- Z-------------

ions

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
apvalyti rytmečiais ir dieną dirb
ti prie baro. 1248 W. 59th St.

FURNISHED ROOMS—TO KENT. 
Gyvenimui Kambariai

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

' 1941 Metams

KAMBARYS RENDAI su valgiu 
ar be valgio. 3540 So. Halsted St.

. Bene garsiausias koncertinis choras pasaulyje yra 
Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jarovo. Lapkri
čio t6-tą jisai vėl grįžta Ghicagon ir išpildys du; kon
certus Civic Opera rūmuose—vieną po pietųv kitą va
kare. . '

Bilietai yra.nuo 75 centų iki $2.50. Juos galima gauti 
“Naujienose.” ,

* . j I ' t ' i ’

PERKAM, parduodam ir mainom, 
nąmus, lotus, tarmes ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa, 
tarnavimo šaukite:
PAUL Mė SMITU & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YĄRDS 1001.

Pirmas aktas vyksta praga
re. Lošime dalyvauja tiktai vie
ni vyrai, visi “velniai”. Scena 
labai graži ir įspūdinga.

Antras aktas vyksta ukinin-
•/ s

ko gryčioje ir vaizduoja kaip 
velnias išrado degtinę ir kaip 
žmonės ją geria, baliavoja, ir 
kas galiau atsitinka.

Didelis darbas

“Pirmyn” choras žavėjo 
publiką

kejams,. kurie pakvietė šį eho-

Vyrų choras pasiėmė ant sa
vo pečių didelį ir sunkų darbą( 
prirengti šią operetę. Mokyto^ 
jas p. K. Steponavičius ir visas 
Vyrų Choras deda diužinisias

lOfflKis
----------------------- Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagfabams.
3316 SO. HALSTED' ST;

Tek YARDS 7308’

. Praeitą sekmadienį, spalių 
d.1, Chicagos Lietuvių Auditori
joj įvyko gražus Simano Dau
kanto Draugijos parengimas.

“Pirmyn” choras statė sce
noje 3-jų aktų komediją “Ame
rikoniškas žentas”.
puikiai nusisekė, nes 
toriai pilnai tiko savo

Lošėjai
Lošime, dalyvavo Jucz^s Va? 

lentas, Ona Dovgin, Ona Ske
neriu te, Jonas Dambro, Adolp.h 
Caspcr, Stasys Jakubauskas, 
Jonas Faiza ir Antanas Rypke- 
yičitLL

Koncertinę programo dalį 
pildė pats “Pirmyn” choras, ir, 
taip, sakant, choro žvaigždes,

26

Vei kates 
visi ak- 
rolėms.

rius ir publiką. į.
Reikėtų plačiau parašyti iv 

apie pačią Siiliano Daukanto 
Dr-ją, bet tą- paliksiu draugijos 
korespondentui.,

Steponas Narkis

Balius Pasisekė — 
Bet Mažai Narių 
Dalyvavo

,Ix> ■ ' '

ASSOCIATION OF LITĘUA- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT,- VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 
j 3442 S. Union Avė.; Kazimieras 

Visockis—vice-pirm.,. 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 

' nut. /rast., 3220 S. i Union Avė.;
D. Gulbinas—finu rašt., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis^—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt.; 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130- South Halsted St. 
Ši Draugija laiko susirinkimus 
kas . mėnesį • pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 bu. Westem Avė. 

Chicago, I1j Tel. REPublię

SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

6051

PrieDarbo Jau > 
Grįžo1 ir Scenos 
Mylėtojų Ratelis

Sekmadieni vėl pradėjo 
veikalus, vaidinti:

RCfcELAND Sekmadienį

pa surengė vakarą su progia- 
piu Liet: Parapijos svetainėj ė,

DAILUS 6 KAMBARIŲ kajte- 
džius Brighton Parke. Asbesto 
sidingai, gerai užlaikomas, 2 kam
bariai atike. Arti krautuvių dis- 
trikto,x mokyklos. Gera transporta- 
cija. Randasi arti 42 ir Califor- 
nia. Savininkas turi paaukoti, 
$4100. Mažas įmokėjimas, balan
sas kaip renda.

SHULMISTRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300. 

Kur lietuviai perka apdraudą.

FURN1TURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Iš SLA. 55-toę Kuopos
WEST PULLMĄN; — Perei

tą šeštadienį,. Bimbos svetainė
je: įvyko SLA. 55 kp. metinis 
balius, šokiams grojo Lugos 
orkestrą. Gaila, kad mažai kp.
narių dalyvavo. Gal kai kurte 
sabotažavo?

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

, —pirm., 3141 So. Halsted St.;
Petras Viršilas—vięę-pirm., 3432 
So. Wallace',St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rast., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rast, 3534i.So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas^—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rast., 8728 . Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas,. 3202 So. Emerald -Avė,; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri- 

. žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.;
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kąs mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų. ’

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

vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, Ilk

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTIN1MO
IŠPARDAVIMAS

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 

garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

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

Joseph Vaišvilas,

is pašalinių dalyvavo šv. Juo
zapo dr-ja ir šv. Kryžiaus drat> 
gija su visais savo viršinin
kais. ❖į.'Va .

Jeigu tifcfšitaip kpJ nariai da- VALDYBA 1941 META 11 ninkas—Stpnnnas Narį
Įyvaus kuopos parengimuose, 
tai kuopa negalės savo išlaidas 
padengti. ? ’

«
Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
—————— maras,

GĖLININKAS
4180-Archer Avenue.

Phone LAFAYETTR 5800?

Janulis,. A nitą Novicl<i, Chr iš
tinę Miller, Salome Aleksiunas' 
ir- Estetle Versackas, Victor 
Bender, Ghristine Kriščiūnaitė: 
it Onuks Skeveriutč.

“Turi kuo pasididžiuoti'1’
• Neperdedant reikia žymėti, 
kad lietuviai turi kuom pasidi
džiuoti, turėdami tokį> chorą,

nos- Mylėtojų Ratelis, suvaidin
damas vaizdelį “Daina be Ga
lo” Rateliečiai p.a . atostogų pa
sirodė gana gyvi. Vaidino tik
rai pagirtinai.

Veteranas Liudkevičius

GARANTIJA, KURI 
REIŠKIA!

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

DAUGIAU NEI 150 PASI
RINKTI: Nashai, Buickai, Portu 
tiac’ai, Oldsmobiliai, Plymouth’ai, 
Chevroletai. Bet kurių metų ar 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas.

Šio choro dai-
navimas ir dainų: perdaviinas 
yra taip harmoningai suderin-

DB SOTO^-PLYMOUTH
1143 Diversey

AtdarirVakarais ir sekmadieniaia

žavėja. Jie ne tik kad dainuoja, 
bet sykiu ir lošia. Tai yra tik? 
ri aktoriai.

Be abejo, čia reikia- daug 
kredito duoti it, choto moky
tojui, Kaziui Steponavičiui, už 
jo gabumus, nes jis pridėjo 
daug darbo ir energijos suda
rydamas ir.- pastatydamas “Pir
myn” chorą į pirmą vietą nę 
tik Cbicagoje, bet ir toli už šio 
miesto ribų.

Padėka draugijai, rėmėjams
Reikia duoti kreditas ir Si- 

mano Daukanto Draugijos vei-

Publika be perstojima plojo, 
kaip dąinorianis, taip ir vaidy- 
loms. Ėiųdkevičius “bekotavo- 
damas’7; dainorius,, kurie negali 
dainos be galo padainuoti, ecs 
rykštę sutrupino. Bet ir jis ga- 
yo gerai /“pavanoti” nuo p.p. 
Griškėnięnės ir Prakupicnės.

M. kenkus atliko savo rolę 
gerai,. A. Andrijauskas irgi 
sižymėjo.

Rengti Visi Bet
iNedalyviitija

Surengti kuopoj balių — vi
si kuopoš natihij sutinka, bet 
kodėl jie neatsilanko, tai nega
lima suprasti. Ateftyje turėtų 
būti šie dalbai- įė^iail sutvar* 
kyti.

Balius pasibaigę po dvylikto 
naktį;

s

pa-

“Alctorkos”.
GriškėniencAktorkos *

Prakupiene duetą sudainavo 
daug gėriai! negu, kaip seniau.

Žydas — P. Babelis su savo 
“daina be galo’.’ publiką labai 
prijuokiiio. J. Pivoriūnas ir 
Dilnitė šiame vaidinime buvo 
lyg ir svečiai, vienok savo už
duotis atliko kuo puikiausiai.

Stepukas

įfl

, J. Tamašauskas, 
SLA. 55 kpi koresp.

“Daina Be Galo” 
Pasibaigė Nelaime

Sužeidė Tris Vaidintojus

Po vaidinimo “Daina be Ga
lo”, vos tik ne į- ligonbutį. Po 
programo S.R-K.S.A., 26 d. spa
lių, M- Senko, A. Andrijauskas, 
ir Prakupiene, parvežė J. Griš.- 
kėnienę namo. Grįžtant atgalz,tį 
Roselandą, prie 95 tos gat., ki
ta mašina trenkįė į Senkaus ma
šiną, taip kad, keleivių akyse 
tik žarijos pasipylė, Senkaus 
mašiną labai sužalojo, Andrijau
skui šoną laba\ sumušė, o Pra- 
kupiene sunkiausiai' fiukentė  j o.

■ ■ — Stepukas. *

'■ ..A Ja.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Tahnan avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. Čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.-; Fin. rašt<--Leonas Genio-
tis„ 4905 So. Kominsky avė*; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus,. 4432 So, 
Fairfield'Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd 

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice.-pres.
6147 So. Washtenaw aveų Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood. avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at- Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 251V 
69th st.; Finance - Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and j Mrs. Petruli, 5945 So, 
Albany avė.; Executive Comm.-^ 
Mr. Charles Dąiyis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board, 
of Grievances—J; Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYr 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS: 

Jo© Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P, Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A.

; Kaulakis — Nut. rast., 3842 Sp. 
Union avė,; Felix;. Kasper—Fin. 

-rašt., 3534- So. Lowe avė.; J.
> Rachunas— Iždininkas, 3137 S.o, 

Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rast.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr.. J: P. Poška—- 
Daktaras .kvotėjas; Steponas Nar* 

' kis—Korespondentas; L. Juęiuč 
Maršalką. Susirinkimui įvyksta 
kas; antrą sekmadięnį kiekvieno 
mėnesio, 12 vaĮ. dieną, Chič. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halstęd st. 
Nariai- priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų,- vyrai ir moterys.

--- - ---- ------ ,-------------• -------- -----  --- ..L. ■
CHICAGOS KRAKIŠKIŲ ACTSVIĘ- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirfn.-r-B. Platkauskas, 4321 S. 
Rocktvell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. Cąlifornia avė.; 
Nųtar. rašt.—M. Titiškis, 3638* S. 
Wallace st.; Ižd-—J. Biožys; 3938 
W. 63rd PI.; Oorganižątorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
aye., tel. Virginia 1998; Iždo gL 
—rA. Bložienė ir J, Gulbinienė 
Susįrjnkįmai. vyksta,. kas _ trečią 
sekmadienį (npdėldienį), kiek

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
.• Illinois — VALDYBA 1941 ME- 
' TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S.

Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lueille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E.z Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.j J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Qreen, M. Kai
rienė, D. .Dauskurdienė; A. MUler 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė'.; 
Dr. T. Dundulis—Dr, kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai

< kiekvieno mėnesio 3 
J IĮoliywpod svet., 2417

St. I. KUuhg. priimami vyrai ir 
motęrys nųę 1$ iki 45 metų amž. 
lygiomis*, teisėmis ir mokestimis.

D.' K* VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941} METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm.) pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—F- Killis, 3347 South 
Lituanica Avė* Finansų rašt.— 

• Antanas MazįUauskas, 6135 So.
Rockįvell St., Chicago, I1L; Iždi
ninkas—Brank Bakutis, 2603 W. 
6pth St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J.

Maršąlka—K. Visockis;

Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mahog. .................. ....................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Stųdio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, f toro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji ...................................
Specialus 3 k am O. 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 
Visaį naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto. record changer 
Zepith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ............. ■.........................
Naujas Magic Chef, apt. mieros. 34 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941z tablertop, iųsul. .... 
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai nauja 1940 plovykla ..... .
Thor, višai naujas 1940 modelis 
Maytag j sąuare tube, alumino, rec. 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec................................... ....
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, % mažiau ....................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec................ ............
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77* 
Atsilankykit anksti. Apribotas kier 
kis, Ę-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

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

iki 10. Sękrm iki 5.

39
14
19
22
14

7 
99. 
24 
29
39
39
49
29
39
34

39
44
59

74.
19
29
39

■ S *

atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd

FINANCE .
Finansai i

A.ND LOANS:
Įr Paskolos

GREIT; IR. PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGICIŲ

Mėnesiniais atmokėjimais
MUTUAL. FEDERAL

Dimša.
z Atstovas į,Chięagos Lietuvių Au

ditoriją—Mayt. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinus, 656; W. 35th St. Susi
rinkimus^ ląįko. kas trečią antra
dieny kiekvieno mėnesio, y

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO;

22D2 W. Cermak Rd.
B£N. J. KAZANAUSKAS, Sec.

Turtas virš $1,100,000.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI



NAUJIENOS, Ghicago;. ĮU. Treeiadieni.% spalių 29, 1941

Am. Lietuvių 
Tarybos Narių 
Veikėjų Pasitarimas

Pašalpa Tremtiniams, 
Politinis Komitetas

Morrison viešbutyje pirma
dienio vakare įvyko veikėjų pa
sikalbėjimas, sušauktas Ameri
kos Lietuvių Tarybos narių, gy
venančių Chicagoje.

Dalyvavo Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius; Anta
nas Zymontas, E. Mikužiute; M. 
Vaidyla, J. Hertmanavičius ir 
A. Olis — nuo tautininkų, ir 
L. Šimutis, kun. Končius, S. Ga- 
baliauskas ir prof. K. Pakštas 
— nuo katalikų.

Pirmininkavo Dr. P. Vileišis, 
o sekretoriaus pareigas ėjo p. 
Mikužiute.

Nori Veikimą Pagy vinti
Pasikalbėjime tartasi apie 

tai kaip padaryti Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikimą gyves
niu ir duoti pašalpą Lietuvos 
tremtiniams, kurie yra Rusijo
je ir kitur.

Susirinkusieji tarėsi ir apie 
sudarymą politinio komiteto. 
Pasidalinta mintinimis ir 
ta įvairių sugestijų.

duo-

SEPTYNIOLIKA žuvo dviejų autobusu NELAIMĖSE';

i

■ / >A11J)ENU-ACME Tvlephoto
Automobilius kairėje, staiga išsisuko iš šalinio kelio ties Lemorit, III. ir įvažiavo į Chicagon iš Jolielo 

vykstančio autobuso šoną. Abi mašinos užsidegė. Autobuso keleiviai išsigelbėjo, bet abu automobilio kelei-
. . v v,. 'f ' 'i.. 'viai užmušti. _ f

VAKAR CHICAGOJE
Šio Lietuviško Pro 
gramo Klausos Ir 
SvetimtaučiaiK

ge-

Komp. Reikalauja 
Uždrausti 
Pikietininkus

,Walter J. Johnson saldainiu 
firmos, 341 W. Superior, var
du, apskričio teisme buvo už
vesta byla, kurioje reikalauja 
uždrausti CIO unijai pikietuo- 

•ti jos dirbtuvę.

CIO kiek laiko atgal paskel
bė streiką, ir privertė firmą 
dirbtuvę uždaryti. ReikaTlUi!i'ja 
didesnių algų ir pripažinimo.

Apiplėšė, Sunkiai 
Sumušė Praną 
Bakšinska
Prarado $5.00, Bet Laikrodėlį 

Išgelbėjo
BRIDGEPORT. — Naktį iš 

sekmadienio į pirmadienį trys 
jauni piktadariai apiplėšė ir su
mušė bridgeportietį Praną Bak- 
šinską, 2948 South Union avė.

Apiplėšimas įvyko p. Bakšin- 
skui einant namo iš Simano 
Daukanto Draugijos vakaro, 
kur jisai buvo apsiėmęs dirb i 
ti. Netoli namų prie jo prišoko 
plėšikai, įtempė į ielą, kad nie
kas apiplėšimo nepastebėtų, ir 
pareikalavo pinigų.

Daužė Veidą, Galvą
Bakšinskas išsiėmė iŠ kiše- 

niaus $5.00 ir pasakė, kad dau
giau nebeturi. Netikėdami jam, 
užpuolikai bandė krėsti kiše- 
nius, po to ėmė Bakšinskui dau
žyti veidą ir galvą, bet negavę 
daugiau pinigų dingo.

Laikrodžio Nepastebėjo
Bakšinskas ant rankos riešo 

turėjo brangį rankinį laikrodė
lį, bet plėšikai jo nepastebėjo, 
todėl • Bakšinskui jis ir paliko.

Jisai yra vedęs su p. Julija 
Bakšinskas ir turi *15 m. sūnų 
Frank Jr.

Skerd. Darbininkai
Sudėjd $93,907
Conununity Fondui

Socialdemokratų
Federacija Šaukia
Konferencija
Kviečia Pažangius žmones, Re
miančius Rooseveltą, Dalyvauti

Chicagos Social-demokratų 
Federacija (socialistų frakcija 
priešinga Norman Thomasui) 
lapkričio 16 d., šaukia konfe
renciją Morrison viešbutyje.

Federacija kviečia konferen- 
cijon visus unijų lyderius ir pa
žangius veikėjus kitose organi
zacijose, kurie remia prezidento 
Boosevelto užsienio politiką.

Federacija užlaiko raštinę 
1256 S. Kedzie avenue.

Chicago, Aurora, 
Elgin Gelžkelis
1 *

Pakele Ferus

, ACME-NAUJIENV Telephoto
Tai viskas kas liko iš . Montgomery-Birhiingham Įęelbivinio autobuso po šiur

pios nelaimės, kuri įvyko ties, Clanlon, Ala. Autobusas atsimušė į tilto užtvarą ir 
užsidegė. Pakol praeiviai prisiskubino su pagalba, penkiolika keleivių jau buvo 
iiegyvi. Septyni kiti sunkiai sužeisti.

v./"'

NU

ad.

Majoras Kelly
“Painformavo”
Lietuvius

---- -—----- --------- p--------- -

Jerry Doležąl
Aklų Prieglaudos 
Viršininkai

\

Iš 7-ių Žmonių 
Šeimynos Paliko 
Vienui Viena

Ims 10% Daugiau Su 
Lapk. 1-ma

Ateinanti šeštadienį, lapkri
čio 1 d., Chicago, Aurora and 
Elgin gelžkelis pakelia savo fė 
rus.

Pradedant ta diena, gelžkelis 
ims 10% daugiau už mėnesi
nius 60-kelionių bilietus. Gelž- 
keliu daugiausiai naudojami 
Chicagos priemiesčių gyvento
jai, kurie važiuoja Chicagon 
dirbti. ,.

Aetna Apdraudos 
Bendrovė Pakėlė 
Algas Agentams

Vargšas L. Šimutis
Pereitą sekmadienį Chicagos 

lietuviai susilaukė netikėtų in
formacijų nuo Chicagos miesto 
majoro, E. J. . Kelly.

Jeigu ‘ tos' informacijos buvo 
stebinančios paprastam naro- 
dui, tai “Draugo” redaktoriui 
L. šimučiui.'.tai buvo perkūni
ja iš labai giedrp ir skaistaus 
dangaus. ' , . .

“Spirgąs Taukuose” ; ‘ .
Tai įvyko “Draugo”- bankete, 

Dariaus-Girėno ,salėje.: Nemažai 
buvo žmonių,-atsilankė arkivy
skupas Štritch, eilė kitų impo
nuojančių žmonių, todėl L. ši
mutis., būdamas; “Draugo” re
daktorium ir viso jubiliejaus 
vadu, jautėsi turbut kaip spir
gas taukuose. Z •

Majoras “Pasveikino”
Bet jam tebuvo lemta džiaug

tis iki majoro Kelly kalbos., 
Sveikindamas dienraštį sukak/ 
tuvėmis, majoras Kelly pareiš
kė:

“To its Editor F.ather Cini
kas, I am proud to extend Chi- 
cago’s gratitude and good wish- 
es.” . ' .

Gal maj. Kelly teisybę sakė, 
nes pats “Draugas” vakar tą

ge-
Cicero Reįliblikonas

CICERO.’ —- -Lietuviams 
rai žinomas Cicero republikonų
veikėjas Jerry Dolezal vakar 
buvo paskirtas viršininku aklų 
žmonių prieglaudos (Home for 
thc , Blind), 1900 
bulvaras.

Dolezal gyvena 
Austin avenue ir 
kas Dolezal and 
dos bendrovės. 

>/ - _.——

Marshall

ad.
yra

2101 So.
viršinin-

Carr apdrau-

Ryerson Pasitraukė 
IŠ America First 
Komiteto

ji yra pa- 
Tik šiomis 
iš laidotu - 
kur ji pa-

Budriko Sekmadienio 
Programas

Praeitą sekmadienį' teko 
rėtis puikiu radio programų, ku
rį patiekė J. F. Budriko didžiu 
lė rakandų ir radio krautuvė 
Chicagoje, 3409 S. Halsted st. 
Tai grynai lietuviškas progra
mas. Solistės ir solistas — tai 
tikra pažiba, ypatingai daro gi
lų įspūdį, kai jų puikias dainas 
palydi didžiulis radio orkestras 
iš penkiolikos muzikantų, ku
rie nuolat dalyvauja Budriko 
programose.

O Budriko kvartetas — 
visada žavingai ir jautriai 
pildo liaudies ir klasiškus 
rinius, kuriais gėrisi ne tik
tuviai, bet ir svetimtaučiai. 
Ypatingai šį sekmadienį jie pui
kiai pasižymėjo.

“Sakalai”

tai 
iš- 

ku- 
lie-

“Sakalų” gyvenimas — tai 
visų laukiamas vaizdelis — bu
vo tikrai realistiškai suloštas.

Ištikrųjų, Budriko radio va
landa savo skoningu ir turi
ningu sutvarkymu, teikia gar
bės lietuvių išeivijai, kuri lyg 
atsilygindama remia Budrike 
prekybą. “Vienybėje — galy
bė”.
Kitas Programas Ketvirtadieni

Beje, kitas Budriko progra
mas būna ketvirtadieniais nuo 
7 iki 8 valandos vakaro, iš 
W.H.F.C. stoties Ciccroje.

Reikalauja $4,000
Užsilikusiomis
Algomis

S.

Ragina Taupyti Mokesčiams
Didžiulė apdraudos bendrovė 

Aetna Insurance Co., su centru 
Hartforde, Conn., paskelbė, kad 
šių metų pabaigoje pridės vi
siems savo tarnautojams po 
tiok algos, kiek jie paprastai 
uždirba per' mėnesį.

Kompanija ragina tarnauto
jus tuos pinigus atidėti į šalį 
ir laikyti ątsargoje padidintiems 
income taksams užmokėti kovo ~ - -
mėpesį, 1942. I citatą padavė. Bet kiek mums

Firma turi daug darbininkų ’ žinoma, tai kun. Cinikas ikišiol 
Chicagoj, ir visuose kituose buvo “Draugo” administrato- 
’Amerikos miestuose. rium.

Sako, Rezignavusi Ir J. L. 
Lewis’d Duktė

• > • • . •

Vąkar iš Artierica First ko
miteto nacionalęs tarybos . pa
sitraukė turtingas chicagietis: 
fabrikantas Ęd^ą^U L, Ryerson 
Jr. Jisai pareiškė laiške gene
rolui Wood, komiteto viršinin
kui, kad “Amerika yra pavo-- 
juje, ir kad komitetas ardo ša
lies vieningumą, kuris būtinas 
šio krizio metu.”

Chicagoj eina gandai, kad iš 
America First taipgi- rezignavo 
CIO lyderio J. .L. Lewis’o duk
tė. ■ 'O-

Mrs. J. Thomas Palaidojo 
Paskutinę Seserį

P-a J. Thomas, žmona pa
žangaus veikėjo drg. Thomaso, 
5906 Calumet avenue, paėjo iš 
šeimynos, kurioje buvo septyni 
žmonės, bet dabar 
likusi vienui viena, 
dienomis jį sugrįžo 
vių St. Louise, Mo.,
laidojo savo jauniausią ir pa- 
skutnę sesutę, p-ą A. Lleponie- 
nę. Ji buvo sudeginta Valhalla 
kapinių krematorijoje. Ji pali
ko nuliudime vyrą Andrių Lie- 
ponį ir 4 vaikus, du,po pirmuo
ju vyru J. Skriskum ir du 
antruoju.

Lankėsi Collinsvillėj
Po laidotuvių p. Thomas 

lankė Collinsville, III., i 
draugus ir - pažįstamus, kurių 
ten daug turi, nes ten gyveno 
prieš 21 metus.

Collinsvillėj ji buvo apsisto
jusi pas giminaitį V. Raudonių, 
kuris dabar sunkiai serga.

Nemokėjo Joms Minimum
Penkios darbininkės Kuepper 

Favor Company dirbtuvėj, 2551 
W. North avenue, užvedė bylą 
federaliame teisme, kurioje rei 
kalauja, kad kompanija joms 
primokėtų $4,000 algomis.

Jos sako, kad firma joms mo
kėjo mažiau, negu minimum 
gų įstatymas leidžia.

al

po

ap- 
savo

rezignavo

Apsukri 
Patarnautoja

Dvi valgyklos prie 51-mos ir 
Ashland išpirko varantys prieš 
21 metų patarnautoją, kuri be-

$60,000,000
Arklių Lenktynių
Lažyboms Chicagoj

šį šeštadienį Sportsmen’s 
parkas užsidaro, užbaigdamas 
šių metų arklių lenktynių sezo 
ną valstijoje.

Illinois administracija ap 
skaičiuoja, kad šįmet valstijos 
gyventojai praleido lažyboms 
lenktynių parkuose $60,235,285. 
Tai milžiniška suma pinigų.

Daugiausia lažybomis surin
ko Arlington Parkas — $15,- 
568,000.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto.

Ryerson yra Inland Steel Co. dirbdama abiejose k vietose pa- kad pačios Naujienos 
viršininkas. ■ sisavino $83 ir dingo yi’a naudingos.

Swifto bendrovės darbininkai 
ir kompanijos viršininkai sūdė- 
jo $49,974 šių metų Commum- 
ty Fondui, o Armour darbinin
kai — $43,933. Viso, abi įmo
nės pridavė $93,907.

Community Fondas ikišiol 
turi surinkęs $1,890,000. Kvota 
yra $3,583,000.

•’ Tėvai prašo policijos ieš
koti 14 m. Paul Cedargren, 6231 
N. Maplewood, ir 14 m. Ed- 
ward Carlson, 6009 N. Mozart 
street. Abu pabėgo iš namų. 
Lanko Senn High mokyklą.

• Bevairuodamas troką ties 
95th ir Avenue M., širdies ata
ką gavęs mirė 53 metų Samuei 
Weller, 7841 Cornell avenue.

• Išdaužę langą krautuvėj 
ties 5512 Belmont avenue, va
gys išnešė suknių už $2,000.

e Iš lopšelio užsiritusi ant 
karšto radiatoriaus mirtinai ap
degė 4 mėnesių Leantina Bra- 
cy, 5012 Cottage Grove avė.

• Miesto teisėjas Edelman 
davė po 10 dienų kalėjime trims 
vairuotojams, kurie buvo kalti
nami “girtu” važiavimu. Jie 
yra, Sanv Galvi n, 4761 Cham- 
plain, Ralph Jensen, 3044 Ar- 
mitage ir Tony Supan, 2930 
Rutherford avenue. Jie taipgi 
prarado teisę vairuoti automo
bilius metams laiko.

e St. Anne’s ligoninėj mirė 
14 metų Gloria Graco, 2438 N. 
Laramie street, kuri lengvai su
sižeidė Foremkn mokykloj, bet 
vėliau gavo kraują užnuodiji- 
mą.

• 44 metų William T. Tat- 
ham, 2150 Madison Street, nu
sivedė savo jauną žmoną, su 
kuria tik kelios dienos atgal 
apsivedė, į teatrą, po to atsi
prašė, kad “turi išeiti su rei
kalu”. Išėjo ir ikišiol dar nėra 
grįžęs. Tai buvo užvakar.

e Policija ieško negrų pik
tadario, vadinamo “kunigu”, 
kuris padegė garažą adresu 
4643 W. Lake Street, padary
damas dpie $10,000 nuostolių.

Reik&lauja $50,000
Už Aki

Ugniagesių kap. Thomas Tier- 
ney, 6015 Ardmore avenue, už
vedė bylą apskričio teisme prieš 
Van Schaack Brothers Chemi
cal Works, 3430 Henderson st. 
Jisai reikalauja $50,000 atlygi
nimo.

Sprogime, kuris įvyko dirbtu
vėje, ugn. Tierney prarado re
gėjimą vienoje akyje.

27 Priėmė,
40 Atmetė

Drafto apeliacinės tarybos 
Cook apskrityje pereitą savai
tę priėmė 27 apeliacijas nuo 
karo amžiaus vyrų, paliuosuoti 
juos nuo karo tarnybos, o 40 
tokių apeliacijų atmetė.

Metams Kalėjimo 
Už Ginklų Dalių 
Pavogimą

Felony teismo teisėjas Has- 
ten vakar nuteisi metams ka
lėjimo 25 metų darbininką Au- 
gust Batelmehs, 1809 Lawrence 
avenue. Jisai buvo kaltinamas 
pavogimu dviejų slaptų šautu
vų dalių iš Johnson Fare Box 
Company dirbtuves, kur jisai 
dirbo. '

JACK SWIFT- V

—
5'

BOT THERE'S ONLYONE 
WHEEL INTACT ON THE 
CARRIAGE, AND WE MAY NEED 

OFF FIELD

POLARIAN SOLDIERSj 
COMlNGl l SiGHTED 
THEM BEYOHD THE CREEK

TAr 2 OFF 
U THE 

MOTOR J S HITTING 
IGHT

I KNOW A STUNT. HELP ME LAŠH 
THE TAIL TO A TREE, JIMMY. WE*LL 
GUN HER WIDE OPEN-CUT THE LINE 
AND SHE*LL LEAR AWAY AT FULL SPEED. 
I *LL RlDE A vfoNG TIP TO BALANOS HER. 
YOU HANDLE THE CONTROLS.




