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PAĖMĖ MARIUPOLIi IR BERDIANSKĄ, 
DEDA PASTANGAS PASIEKTI ROSTOVĄ

Centro fronte maršalo Timošenko armija 
naikina prasiveržusius vokiečius >

BERLYNAS, -Vokietija, spa
liu 7 d. —Vokiečių karinome- 
nė pralaužė sovietų frontą 
'keliose vietose, skelbia vokie
čių oficialus pranešimas.

Vokiečių karo jėgos atėmą 
iš raudonosios armijos Ma- 
riupolį ir Berdianską, kurie 
guli šiaurėje nuo Azovo juros. 
Stiprus vokiečių kariuomenės 
vienetai artėja prie Rostovo, 
kuris skaitosi didžiausiu so- I 
vietų karo pramones centru.

Abu paimti miestai yra ge
ležies pramonės centrai. Vo
kiečiai randasi tiktai 110 my
lių atstumoje nuo Rostovo, 
kuriame susieina iš Kaukazo 
ateinančios geležinkelio lini
jos. Paėmus Rostovą, bus at
kirstas susisiekimas su Kau
kazu ir centraline Rusija.

Azovo juros pakraščiuose 
vvksta labai smarkus mušiai. 
Sovietų kariuomenė ■- pietuose 
jai^ visiškai nustojikaringu
mo ir nepajėgia p auto t i vokie
čiams kelio. Afųkiečiafiis pa-- 
vyko pąimti nelaisvėn 
sovietų divizijos štabą, 
zijos vadas pasinaudojo 
viu ir paskutiniu metu 
go.

stipru 
ir visi 
pasiry-

MASKVA. Rusiia, spaliu 7 
d. — Sovietu valdžia paskel
bė, kad vokiečių kariuomenė 
pradėjo nepaprastai 
puolimą centro fronte 
sovietu gyventojai yra 
žę atlaikyti priešą.

Centro fronte vokiečiams 
pavyko kėliose vietose pra
mušti sovietų fronto linijas, 
bet maršalo Timošerikos ka
riuomenė labai vykusiai nai
kina prasiveržusius nacių ka
reivius.

Sovietų generolo Boldip 
vadovaujama kariuomenė la
bai smarkiai puolė vokiečius 
viename fronto ruože, sunai
kino 198 nacių tankus ir ko
vos lauke paliko daugiau, 
negu tūkstantį užmuštų ka
reivių.

SOVIETU FRONTO LINIJA■z

■
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NUKĖLĖ PARASIUTISTĄ plaukimą iš uosto, valdžia su-l 
stabdė visą reikalą ir įsakė iš-

24 
nų 
no

visą 
Divi- 
orlai- 
pabė-

Sovietų artilerija sugriovė 
ir vėliau paėmė 19 vokiečiu 
naujai pastatytų stiprių ap
kasų Leningrado apylinkėse. 
Rusų aviacija nutildė dvi di
džiules nacių patrankas, ku
rios apšaudė Leningradą.^

Pietų frontu, rusaK- visiškai 
sumušė 10-tą Austrijos pėsti
ninkų pulką ir paėmė daug 
svarbių karo dokumentų.

Centro fronte tapo sunai
kinti 34 nacių tankai.

BRITŲ NARLAIVIAI PASKANDINO 4 
ITALU KARO TRANSPORTO LAIVUS

Sužeidė kitus 8 laivus, kurie bandė pasiek 
ti šiaurinės Afrikos uostus

LONDONAS,-spalių 7 d. — kų premjeras Elias dar nesu- 
Viduržemiu juroje britų nar- šaudytas, 
laiviai paskandino keturis ita
lų laivus, kurie vežė karei
vius ir karo medžiagą “ašies” 
kareiviams, skelbia britų ad
miralitetas.

Vienas paskandintas laivas 
buvo pilnas Afrikon siunčia
mu Italijos kareivių.

Britų narlaiviai ^marikiai 
sužeidė kitus aštuonis italų 
laivus, kurie bandė palaikyti 
susisiekimą su šiaurinės Af
rikos uostais.

pilnas Afrikon 
alijos kareivių.

Vokiečių valdžia atidėjo 
mirties sprendimo' vyfkdymą, 
kad generolas Elias turėtų 
progos liudyti kitose bylose.

Pradžioje buvo skelbiama, 
kad gen. Elias padavė pasi
gailėjimo prašymą Hitleriui, 
bet naciu valdžios atstovas at
sisakė kalbėti šiuo reikalu.

Naciai užgniaužė 
serbų sukilimą

Suomiai nepaiso bri 
tų perspėjimo

HELSINKIS, Suomija, spa
liu 7 d.—Suomių radijas šian
dien paskelbė, kad suomiu 
vvriausybė nutarė/ nekreipti 
dėmesio į britų perdėjimą 
dėl karo veiksmų su sovietais.

Britai patarė suomiams ne
kovoti sovietų teritorijoj, kai 
bus atgautos praeitais metais 
atimtos suomiu žemės.

Suomių radijus tvirtina, 
kad rusai dar ir dabar turi 
pagrobtų suomiu žemių, nors 
vietomis suomiai jau randasi 
sovietų teritorijoj.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 7 d. — Vokiečių kariuome
nė, kroatų ustačių padedama, 
numalšino serbų sukilimą.

Vokiečiai sušaudė svarbes
nius ^sukilimo lyderius, o kitus 
dalyvius išsiuntė į darbo sto
vyklas.

Vokiečiai suėmė visus Sabac 
miestelio vyrus ir išvežė į dar 
bo stovyklas. Suimti vyrai ir 
iš kitų vietų, kur nacių kariuos 
menei buvo parodytas pasiprie
šinimas.

Čekų premjeras dar 
iiesušaudytas

BERLYNAS, spaliu 7 d.— 
Nacių valdžios 
skelbė, kad mirti

atstovai pa- 
nuteistas če-
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JNAUJIHNŲ-ACME Photo
Jack Durrance (kairėj), 29 m., ir Merrill McLane, 

4 1. * ‘

m., Darfmouth universiteto studentai ir prityrę kai- 
laipiotojai, kurie nuksrido prie “Velnio Bokšto” kui
ties Sundance, Wyo., ir užlipę viršunČn padėjo nu

kelti George Hopkins. šis prieš šešias dienas parašiutu 
ant viršūnės nusileido ir paskui negalėjo nulipti žemyn. 
Kalnas yra suvirs 1.280 pėdų auĮcščio.i »

ROOSEVELTAS PRAŠO NESTRE1KU0TI IR 
SUSTABDYTI DARBININKŲ NESANTAIKĄ
AFL konvencija pažadėjo remti dabartinę 
prezidento Roosevelto užsienio' politiką
SEATTLE, Wash., spalių 7 

d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasveikino AFL kon
venciją ir prašė darbininkų ne
streikuoti dabartinio pavojaus 
mėtų. *

Tuo pačiu metu Rooseveltas 
išreiškė pageidavimą, kad dar
bininkai dėtų pastangų taikiai 
tarp savęs sugyventi ir nekovo
tų su kitomis darbininkų uni
jomis.

Prezidento raštą konvencijai 
perskaitė AFL iždininkas Geo. 
Meany.

— šiandien Amerikos valdžia 
skolina 1,300,000,000 dolerių, 
kad galėtų apmokėti ginklų ga
minimo išlaidas.

— Prancūzai tvirtina, kad 
britų valdžia derasi su italais 
sužeistiems kareiviams pasikei
sti. ;

— Kansas City, perėjo dide
lė perkūnija su audra, kūri už* 
mušė 3 asmenis ir sužeidė 135.

Darlanąs nepasiti 
ki ministeriais

BERNAS, Šveicarija, spa
lių 7 d. — Admirolas Darla- 
nas nepasitiki savo kabineto 
ministeriais ir įsakė policijai 
sekti jų veikimą.

Darlanas tvirtina, kad mi- 
nisterių kabinete aptarti da
lykai tuojau žinomi užsieny
je.

Dar’anas mano, kad jo mi- 
nisteriai dirba laisviems pran
cūzams ir perduoda ministe^ 
riu nutarimus.
■T ■ —-------------------------------------

Cl. Attlee atvažiuos 
•Amerikon

• y

LONDONAS, spalių 7 d. — 
Winslon Churchill šiandien 
pareiškė, kad betrukus Cle- 
ment Attlee išvyksiąs į Jung
tines Valstybes.

Attlee yra Anglijos darbš
čių lyderis ir britų privy seal 
lordas, kuris pavaduoja 
Churchjllį britų parlamente.

Attlee atstovaus
New Yorke įvyksiančioje tarp 
tautinėje darbo konferencijo

' AFL ginsis nuo 
užpuolikų

..SEATTLE, Wash., snaliu 7 
d-----A^L konvencija šiandier
nutarė įremti, prezidento Roo
sevelto užsienio politiką, net ir 
tuo atveju, jeigu reikės prote
guoti juros laisvė ir demokra
tija.,

AFL sutinka taikiai sugyven 
ti su1 kitoms darbininkų unijo
mis, bet delegatai tvirtina, kad 
jie yra pasiryžę gintis nuo CIO 
užpuolimų ant lokalių AFL or
ganizacijų.

Unijos viceprezidentų skai
čius bus sumažintas iki 12.

Britai nesikeis su
i-

žeistaisiais

Dienos motų vokiečiai buvo 
pasižadėję atiduoti sužeistus 
britus, o vėliau pradėjo ieško
ti priekabių. Nacių radijas 
šiuo reikalu skelbė netikslias

! LIETUVOJE VEIKIA PAČIU LIETUVIU IR 
| VOKIEČIŲ POLITINES POLICIJOS

Laiškai iš Lietuvos pasiekia Vokietiją, 
bet vokiečiai nepriima laiškų Lietuvon

Naciai atima šveistą 
iš latvių

WASHINGTON, D. C., spa-

bės žinios tvirtina, kad nacių 
paskirti ūkio tvarkytojai įsa
kė konfiskuoti visą latvių ga
minamą sviestą.

Niekas neturi teisės įsigyti 
sviesto, jeigu neturi 
lauš naciu leidimo. *»

Vasaros darbams į
išvažiavusiems latvių studen
tams vokiečių karo vadovy
bės neleidžia sugrįžti į Rygą, 
kad galėtu pradėti darbą mo
kyklose: Verčia dirbti lauko 
darbus";

spccia-

kaima

Svarbus išradimas 
kraujosąstate

NEW YORK. N. Y., spaliu 
5 d.—Gydytojas Landsteiner 

-surado naują žjnogaus kraujo 
paskirstymą^ kuris turi laba;

syarboš ■ braujo Yperlie1. 
rimui ligoniams.

Iki šiam metui mirė d a ni
kelis ligoniu, nes pavojaus va
landomis jiems buvo perpila
mas kito sąstato

Gydytojai iki 
kreipė dėmesį 
kraujo rūšis, o

šiam metur 
' paprastas 
Landsteine* 

surado, kad kie'kvienrf rųšir
butinei reikia skirti į naujas

— Čekų stipintai pasikėsino 
prieš gestapo viršininką Frank. 
todėl t ir prasidėjo dideli stu
dentų areštai.

LONDONAS, spalių 7 d. — 
Britų valdžia sustabdė pasi
keitimą sužeistais belais
viais, nes vokiečių valdžia ne
silaiko nutarimų.

9 minutėms prieš laivo iš-

Lindbergh veda na
cių propagandą
NEW YORK, N. Y., spa

lių 7 d. — Adolf Berle, sekre
toriaus Kulį padėjėjas, tvir
tina, kad Ch. Lindbergh Ame
rikoje veda nacių propagan
dą.

Lindbergh gal ir negauna 
nacių instrukcijų, bet jo skel
biamos mintys atatinka iš 
Berlyno atėjusias instrukci
jas.

Dabar naciai įrakė skelbti, 
kad Rooseveltas skelbsis dik- 
tatorium ir nedarys naujų 
rinkimų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų parlamentas - nutarė pratęsti savo gąlią vieniems 

metams. Prieš šį nutarimą buvo paduotas tiktai vienas balsas.
— Naciai sakosi paėmę Osipenko uostą Azovo juros pa

kraščiuose.
— Popiežius prašė Roosevelto intervencijos sumažinti karo 

žiarumus. ; . x
— Amerikos ir britų diplomatai deda pastangas gauti po

piežiaus pasmerkimą nacizmo atžvilgiu. Popiežiaus žodis pri
klausys nuo tikėjimo laisvės Rusijoj.

. ' — Britai, , sovietai ir persai pasirašė naują sutartį. Irano 
šachas prašė persų parlamento glaudžiai bendradarbiauti su 
valdžia. •

— Petainas pasižada bendradarbiauti su Rooseveltu taikai 
Angliji atstatyti, bet ne karui pratęsti. ■ .

Ickes pareiškė, kad britai pasižadėjo sugrąžinti Jungti
nėm Valstybėm 10 laivų-tankų, nes juroje naciąi daro žymiai 
__mažiau nuostolių.

*

LISAEONAS, Portugalija, spalių 7 d. — Gaunama žinių, 
kad dabartiniu* metu Lietuvoje veikia lietuvių ir vokiečių po
litinės policijos. Lietuvių politinės policijos viršininku paskir
tas Stasys čenkus.

Prieš bolševikų okupaciją, čenkus buvo Vilniaus apygardos 
saugumo policijos viršininku. Raudonai armijai užėmus Lietu
vą, Stasys Čenkus pabėgo Vokietijoj ir ten gyveno visą laiką.

Lietuvoje veikiančiai vokiečių policijai vadovauja kažkoks 
Jaeger. Be to, joje dirba du klaipėdiečiai: Scholz ir Kurmies. 
Vokiečių policijoj dirba ir Kossman, buvęs Lietuvos vokiečių 
“Kulturverbando” pirmininkas.

Iš Berlyno patirta, kad ten jau esą gaunami laiškai iš Lie
tuvos- Tuo tarpu laiškų j Lietuvą Vokietijos paštai dar nepri
ima. Su kitomis valstybėmis pašto susisiekimo iš Lietuvos vis 
dar nėra.

Prezidentas vėl su
kvietė tarėjus

Mažeikiečiai gynė 
savo turtą

BERLYNAS,' Vokietija, spa- 
I lių 7 d. — Mažeikių miesto ir 
’ apylinkės gyventojai labai drą
siai gynė savo turtą nuo bol
ševikų.

“Lietūkio 
| daug maisto, 
vartojo savo

•eiškė,' . kad visi. yra pakviesti Bebėgant

WASH1NGT()N, D. C., spa- 
ių 7 d. — Viceprezidentas Wal-j 
ace, Harry Hopkins, Hull iri 
kiti senato ir kongreso lyderiai 
Igai tarėsi su prezidentu Roo
seveltu dėl neutralumo Įstaty
mo.

Pasitarime dalyvavusieji pa 
.'.„L -iNLhtZli.

sandėliuose buvo 
kuriuos bolševikai 
kariuomenei.

bolševiką! norėjo
siisirirtkti rytoj ir str preziden- susprogAltdi maisto sandelius ir 
:;u padaryti galutiną nutarimą sudeginti riebalus, bet mažei- 
šio Įstatymo reikalu.

Buvo aptartas prekybos
✓ų ginklavimo klausimas.

lai-

Prašys pakelti ka
reiviams algas

WASH1NGT()N, D. C., spa- 
ių 7 d. — Senatorius Lodge, 
kuris yra vieninteliu šiandien 
kariuomenėje tarnaujančiu A- 
merikos- senatorium, netrukus 
3ada reikalauti pakelti karei 
viams algas.

Lodge dalyvavo Louisianoj 
vykusiuose kariuomenės ma- 
nievruose ir Įsitikino, jog ka
reivio alga labai maža.

Lodge patars sudaryti dides
nę specialistų kariuomenę ir ci
vilinius gyventojus mokyti var
toti ginklą.

Nukeltas Įstrigęs 
lakūnas

kiečiai su ginklu rankose kovo
jo prieš svetimo turto naikin
tojus.

Šimtus mažeikiečių 
išvežė Rusijon

Įsiutę GPU agentai su- 
didžiausią medžioklę pa- 
Mažeikiuose ir apylinkė-

- BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 7 d. — Kovos tarp bolše
vikų ir mažeikiečių ėjo apie 10 
dienų, 
rengė 
čiuose 
j e.

Griebė kiekvieną lietuvį ir ne
kreipė dėmesio i jo Įsitikini
mus.

Tvirtinama, kad vien tiktai 
iš Mažeikių apylinkės bolševikai 
išvežė sovietų Rusijon 17 pri
grūstų prekinių vagonų. Vokie
čiai pasiekė Mažeikius tiktai 
liepos 3 dieną.

Ugniagesiams lei
džia organizuotis

SUNDANCE, Wyo., spalių ----------
7 d. — Vakar vakare tapo nu-| LISABONAS, Portugalija, 
keltas Devil’s Tęwer Įstrigęs

kins. Viršukalnėje jis praleido 
beveik ištisą savaitę.

Hopkins tvirtina, kad dau
giau/ nebenorėtų kilti tokian 
•aukŠtin, nes viršukalnėje šal
ta ir nėra vandens.

Jis jau buvo bemanąs nau
doti išmestas virves, bet alpi
nistai jį pasiekė ir saugiai nu
leido.

TOKIO, Japonija, spalių 7 d. 
— Japonų valdžia šiandien pa
skelbė lenkų ministeriui, kad 
Japonija daugiau nebepripažįs- 
tanti Lenkijos. -

Japonų užsienio reikalų mi- 
njsterjjos atstovas sako, kad 
vokiečjai jiems oficaliai prane
šė, jog lėnkų teritorija priskir
ta prię Vokietijos.

Iki Šiam metui japonai “ne- 
žinojo”,f,kad lenkų teritorija bu
vo okupuota.

spalių 7 d. — Vokiečiai uždrau
dė visas lietuvių 
bet ugniagesiams 
nizuotis.

Daroma žygių 
ugniagesių burius
voje ir aprūpinti juos reikalin
giausiomis ugnies gesinimo prie
monėmis.

organizacijas, 
leidžia orga-

suorganizuoti 
visoje Lietu-

Giedras ir vėsesnis.
Saulė teka — 6:52; leidžiasi 
6:24.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 

. 8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vat ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
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nos visuomenei greitai įgrįsta.

Gęrjau kėlkimę aikštėn gra
žiai nuveiktus darbus visuome
nes labui, tuo akstindami tau- 
tiąčįųą prfeidetį, prįe. sėkmingų 
darylį at]iki-rno, kurią aibės sto
vi prUš musą/ąk’įs ir kurių lau
kia ir trokštą m.u^ą. tėvynėje 
pąlj^iįi ąrtltnięji.'! įąo ųiąžiau 
įąrpus^vior ųėsusiprątiino ' bus 
tarpę mušą, juo mažiau laiko 
bus eikvojamą bereikalingięiųs 
ginčams j spaudoje. |/

Iš^roy4kUojągtįej| tuos nesu-

BUVUSI SEIMĄ PRISIMINUS
Jau daug spaudoje buvo ra

šyta apie įvykusį Kanados Lie
tuvių Seimą bei jo pasekmes 
ir atliktus daraus Seimo me
tu.

Taipgi gal ir pamatuotas kal
tinimas p. Burei už sukeltą Sei
me skandalą ir jo norėjimą at
sikratyti socialistines minties 
žmonių bei jų simpatikų.

Nors man to “didvyriško” p. 
Burės užsispyrimo atsikratyti 
visų, kurie nesutinka su jo min
timis, matyti neteko (nęs toje 
seimo sesijoje nedalyvavau), ta
čiau jau seimo išvakere supra- 

♦ • • • • I

tau iš paties p. Burės kalbos, 
kad kam tai tokiam jis jau ruo
šiasi. Vienok visai ..aiškiai dar 
nepasirodė, kokio tikslo jis ruo
šiasi siekti. Tik vėliau tie iš 
anksto sugalvoti ir prisiruošti 
p. Burės planai nustebino Sei
mo dalyvius, ir visi pamato 
faktų šviesoje, kokių siekių fe 
tikslų vedamas p. Burė lauke 
artėjančio seimo.

Dar taip pat prieš seimą su
pratau, kad p. Burė kažkodėl 
reiškia nepasitenkinimą socia
listinės
norayo juos kaipo nieko gero 
nesugebančius nuveikti ir, gal 
būt, tikėdamasis tuo paveikti 
montreajiečius, kad šie parem
tų jo siekiamą tikslą, kuris pa
aiškėjo seimo eigoje, — atsi
kratyti jam nepageidaujamos 
minties žmonių.

Tikrai negaliu suprasti tokio 
p. Burės nusistatymo visuome
niniame veikim^. Kur reikalin
ga telkti kuo didesnes jėgas 
bendram darbui, tai jis, vietoje 
to, ardo jį norėdamas iššluoti 
lauk iš Tarybos bendro Vyki
mo visus sau nepatinkami^ as
menis. Matyti, norėdama^ /PH; 
silikti Taryboje tik su savo šlo
vės žmonėmis. Nelyginant taip1 
daro, kaip buvęs Lietuvos prez. 
p. A. Smetona, kuris nenori ir 
gal nesiskaito su Amerikos lie
tuvių skaitlinga visuomene, o 
tik su viena tautininkų srovės 
partija. P-as A. Smetona nesu
pranta ir gal nepažįsta Ameri
kos lietuvių nusistatymo, ir tik 
dėl to taip elgiasi. Bet p. Bu • 
rė ilgokai gyvendamas šioje ša
lyje, rodos, turėtu gerai supras
ti Kanados lietuvių nusistaty
mą ir neskirstyti žmones pagal 

f

jų įsitikinimus. Turėtų prisimin
ti tai, kad nei viena, nei kita 
srovė, dirbdama paskirai, nie
kada neatliks tiek naudos, kaip 
dirbdama bendrai. /

• I . • • V

Jau, rodos, Tarybos tikslas ir

minties žmonėmis: ig

ON SALĖ AT TObR’POST OFFICE v)R BANK

BUY
UNITED 
STATES 

’ SAVINGS
BONDS

ANDŠTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’a Defense 
Savings Poster, showing- an exact 
duplicatįon of the original “Minute 
Man” sratue by famed sculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, On sale at youf 
bank or post office, arę a vital part 
of Amenca’a defense preparations

BE

Garsinkites “N-nose”

siekiai yra nustatyti ir priim
tini visiems, — bendrai už sa- 

įVo tautįoą tįei^eą fe. n^p^ląuąo- 
mybę kovoti. Ir jei pąsirpdyą, 
kad vądąi neina užąįįjįe^u/{py 

iVinio pakantumo įehų, tąi fe. 
•visuomenėje* p^tįarfeąą jąu ną- 
feas. O likę vieni be visuomenės 
pritarimo vadai, nieko nereikš.

Tikrai keista n^an atrodo tolfs 
p. Burės nusistatymas ir. ne
pasitenkinimas ne tik socialis
tais, bet ir “Naujięnęimis”. O 
juk visi žinome, taipgi, manau, 
žino ir p. Burė, kad “N.” yra 
populiariškiausias laikraštis tar
pe Amerikos plačiosios' visuo
menės.

Skaito j.as įvairiu pažiūrų ir, 
įsitikinimų ž/non^s/SyJų vienas 
uolus . katalikas mąi^ pareiškė, 
— “kaip nori tamsta, manę lai
kyk, o aš esu ’katąįjkąs bet gi 

I visuomet skaitau “Naujienas”, 
,ir mari jos lajbąi" pateka.

Kaip daugelis kitų, aš taip
ogi nepateisinu p. Burės už ne
gražų skandalą, iškeltą įvyku
siame seime, kuris labai kenkią 
tolimesniam Tarybos veiklos 
plėtimuiši. Tačiau dėl vieno 
žmogaus blogo pasiėlgimo nega
lime smerkti viso seimo bei- jo 
tarimų, kurie buvo gausus. Vis
gi svarbesni reikalai buvo ap
tarti- ir, žinant, kad laikas bu
vo taip trumpai. apribotas, ne
reikia reikalauti perdaug.

Taipgi dėl seimo netinkamo 
prisiruošimo, man rodos, netu
rėtume nieko kaltinti, atsižvel
giant į tai, kad visi esame dar
bo žmonės, o nekokie visuome
nininkai profesionalai, baigę 
aukštuosius mokslus ar univer
sitetus.
y Žinoma, 

padaryta 
naudinga, 
kad tik iš 
Bet^i jau kaltinti visą seimą 
už vieno asmens padarytą klai
dą, — tai, man rodos, kad yra 
perdaug.

Paskutinėje seimo sesijoje .ir 
man dalyvauti teko ir, jei ko- 

1 < ji ...
munistai triukšmo nebūtų kėlę, 
viskas butų buvę gerai. Žino
ma, čia kąltė yra pačių mon- 
trealiečių Tarybos valdybos na- 
rių, kad jie nesųdrąudė komu- 
nistą, kurie, renkant centro val
dybą, kėlė didžiausį triukšmą 
apie duris susispietę ir pąkam’ 
pęmis pasiskirstę.

Visi gerai, žinome, kąd kur 
tik komunistai įsiąkvęrbia, ten 
jie elgiasi kaip necivilizuoti su
tvėrimai. Kada mes nueiname 
į ją kokį pą^engimą, tai ' męą 
visuoifeet išklausome lęamiąi, — 
ar tai mums patinka, ar ųe. 
Bet jie jau to padaryti negali. 
Jų “natūras”, tur būt, pęleid 
žia jjęms ramiai laikytis. Jią 
kaip; nors turi tą savo neapykan
tą išreikšti baubimu, trypimų 
ar kaip nors kitaip.

Meą montręąliečiai tikimės ii; 
laukiame, kad centro Tarybos 
valdyba po šio svarbaus ir reikš
mingo įvykio Kanadoj Lietuvių 
Seimo dalykus sutvarkys kaip 
reikiant, prašalindama tuos įvy
kusius nemalonumus laike šei- 
mo trečiosios s.esijos ir. kad, Ta
rybos užsibrėžtieji darbai, bei 
seimo tariniai eis sklandesne 
vaga, negu kądr iki šįolei ėjo. 
taipgi mes tikime, kad tsfe vis 
kas įbus tinkamai sutvarkyta 
r pradėtas ’ haųdįhgąs dąrbaa 

eis sklandžiai, užsibrėžtus reikš- 
mingus musų tautos dąrhų^ gy- 
venimąn vykdindąmąs.

Juk dėl vieno asmens ąžaj- 
spyrimo atsikrątyU visais pasi
liekant tik vienai srovei pra ■ 
dėtas" darbas neturėtų būti nu
trauktas.

Taiįigi nereikėtą, užsispirti įij 
kitiems, kąd .rn^s jau pąsifeau- 
iefemę, bendro ’dar^o. jau ąąpų- 
rime vien dėl to’toįęps ijsi-

.’ -.. vj \ zJ H. *

ė
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šokimo. Atsižyęlkime į tai, kad 
to vieno asmens, tai yra p, Bur 
rėš užsispyrimai seime praves
ti srovinį Tarybos narių sąsta
tą liko seimo dalyvių atmesti, 
o. daugumo porai ir. siekiai liko 
pąten^inti išrenkant ęentro Tą- 

pą nuo įvąirii^ dijap- 
giją ątstoVų'

Atminkpriė, kad pfeipoje vfe- 
toje ' turėtum statyii savo pa
vergtos tautos ręikalus/ pade- 
(įmit. į. šalį, tpoą kaprizus, kurių 
kartais gafe tun.mę.x perdaug.

savo tąų.tęs gerovei 
nesigilindami į sroyinęs riete 
nąs, kuriu vįą^dos buvo k. feųs, 
ip jei 'ti£ pxądė?ime jas. gvil
denti, tuo, daugiau jų pąąidąrys.i 
Juk iš to visąomeiięi nė. mųsų- 
pavergtai tautai naudos nebus/ 
kaip nebus ir mums patiems. 
Žinokinię, kad, srovinės riete-

viena kita pastabą 
vietoje kartais yrą 
Juk yrą pasakytą, 

klaidų ir mokinamės.
' ' 1 • ' I

•;

veikfefeų? ’ Jįešdarig džiausią 
demoiįąlizaciją į bendro darbo 
pastąh^s>ųuo ’ ' 
klausys '* į® 
ateitįiį.- ’ ’•’*

lū tikrai pri- 
įtoą Jikiųių

SEIMO ATGARSIAI - VENKIME

bet <}ąr fe kfeąiną yi.sąouięnę. 
Kadį &irę riepafeiąfeioiąs ręp- 
likas sįuptę pirrąihinkųi, fe 
kad natchąli^kai ' elgėsi norė- 
damąą pravesti savo sumany
mą, tąi įas tiesa ir už tai męs 
jį ir kąltrnkim, bet np juokių- 
kiin žmonių prasimanymais.

Kada ginčas ėjo ant scenos, 
Burės ten nebuvo' visiškai!

/feoliau Ęašalas sako: “Val
dyboj rinkimų ' 1 sesija atrodė 
aziatiška. Čia pasireiškė įnir
timas, neapykanta. Balsuoja
ma 8 ar daugiai! 'kartūs.” 

> Kaip Rašalės padarė 8, 
tai, tur būt, tik*(jiš vienas ži
no... Be to, jau''šis apkaltini
mas priklauso pirmininkui, o 
pirmiųinkavo < Al 'Frcnzeliš, ir 
taį nebuvo ' jo- k*altė !. ^Kadangi 
apię :■ ąį) in cid elitą 1 ;j a u i b ū vd n d- 
mažai /rašyta - ir vis aplinki
niais keliais, tai aš norėčiau 
patiekti 4ikreštnį i<Vaizdą, iš ko 
N a u j i c mų /skili ly toj ai galės 
pasidaryti savasi?.išvadas. Pri
ėjus prie Centro 1 valdybos rin
kimų ir ’montręaliečiams pa
sisakius, kad Centras pasilik-

I. . ’ f ( X z « •

tų V; Toronte, Burė duoda pa
siūlymą, kad centro valdyba 
butų renkama nuo srovių, o 
ne nuo organizacijų, kaip kad. 
buvo pirmiau.

Susivienijimo ; Lretuvių Ą- 
merikoje 236 kuopos delegatė 
S. Batkienė griežtai pasiprie
šino tokiam pasiūlymui- nu
rodydama,; kad SLA kuopą 
kaipo nepariinė ; taps automa
tiškai pašalinta nuo šio taip 
svarbaus darbo! Daugumas 
pasisako už srpviirę, kyla pro
testai. Kalba Indreljenė ir aš 
palaikydami Butkienės mintį, 
nes balsavusieji ųę visi su
prato, kas yra organizacija ir 
kas §royę.

Čia ir iškilo 
replikoms apsį.ihSįnymas. De
legatai reikalaUjaV pęrbalsuot. 
Perbalsuojant balsų skaitymų 
komisijai balshi nesutinka. 
Siūloma dar kartą balsuoti. 
Pirmininkas leidžia. Burė sau- 
kia, kad pirmininkas šališka^ 
ir 1.1. Trečią kartą daugumą 
pasisako, kad butų bentro val
dyba renkama nuo organiza
cijų, o ne nuo Srovių, čia ne
buvo kokš nors principinis da
lykas, bet, musų maųymu, nei 
yįęną iš oęgąmzacijų šitokiu 
biųiųį nebus nuskriaustą ir to
dėl nepartiniai ir socialistai 
ųž visų oi;gąnįzącijų bendra-

_ ( ...... .. z feeĮL kąs keįseiaUsią tai-,
kine j o ant sęęnos, tiž, pąlįs “Ąa.šaĮas”, kifeis taip
ir nuo scenos. Užlipęs' trąąj|ę šukąųjta ąnį, Bifeės, li^i pąsku- 
nųo, .i<V| Jį bąfeąviuufe ^jo*'anot jo
skimdęsį' ir maldavo, kąxj. Sic pą.Ues tęr ' ? ' ' ’ • •
J.. ' ^1.. T.kJ-:............ h ’ m , • 1..

Perskaitęs kelių korespon
dentų seimo eigos aprašymus. 
N a u j i e n o s ę, negalių užty
lėti, ir aš savo minties nepa
reiškęs. Kai kurie iš tų ko
respondentų sako, kad seimas 
neatliko savo užduoties, kad 

> ■; — ■ . a ■. .iprie jo nebuvo tinkamai pri- 
širu’ęštą ir kad jis (seimas) jo
kios naudos nedavė, ir tai dėl( 
to, kad Centro sekt, Burė p ii- 
skutinej sesijoj sukejęs trink- 
šmą. Man atrodo, kad toks 
pasakyiųas nčfea teisingas. Juk 
ligi paskutiniam dienotvarkės 
punktui, t. y. Centro valdy
bos rinkimo punktui seimo 
darbai ėjo tvarkingai, išskyrus

111 ų... » V1 s r.- ra pi> rlą1 ? buvo pri
imti
tos kalbos buviyl^^žioą,*fe>;yi- 
SOS rezoliucijos buvo priimtos 
kaiįp skaitytos, išskyrus; vięną, 
dėl kurios rezoliucijų komisi-' 
jos nariai pasidalino nuomo
nėmis. Tai kodėl tada seimo 
darbai negeri? Ir kokios tada 
iš' seimo naudus galėjo kas 
nors tikėtis apart, puląrinių? 
O tų <iutarinių yra datig, kad 
tik mes juos pajėgtume tinką- 
mai įvykdyti.

/Iš tų korespondentų patiek
tų neva apkaltinimų Burei 
gaunasi įspūdis, kad tas Bure 
yrą koks tai visagalis ir ku
rio žodis taip galingas, kad. jis 
pą^ąkęĮ?, jog. socialistus §luot 
laufeąą (nors jis, seime, to yic- 
^ai nęsakė, tą jis pareiškė asį- 
menįniuo§ę ginčuose.), ir tuiji 
taip būt!... Tuo tarpu kaip1 
Burė pats dreba dėl savo kai-

J,eigų, sęiiųo dąi;bųosę bų.v.o 
kokių noęs trukumu, tai dėl 
to kalti mes yisi Cenfeo ta
rybos 13 asmenų, o ne vienas 
Ųįurė! Nes mes vi.si turėjome 
akyliąu prįe to seimo ruoštis, 
bet iš prięžastįes kasdieninio 
darbo ilgų valandų mes nęyis- 
ką galėjom tinkamai atlikti, 
tai už tai neprivalom nieko 

• *. « . - •. *»• ’ 

kafeinti.
Jeigu asmuo prasikalto, tai 

nežiūrint ar tai butų priešas, 
ar draugas mes jį galim ir pri
valom kaltinti tiktai tiek, kiek 
jis prasikalto ir nei biskį ne
daugiau! Nes jeigu mes patys 
fabi:feųojįijine, (įįdesniąis ąpkąį- 
tių.imųs, taį ipes gausime prįfe- 
Šipgus ijez,ulJąJus. ši^ip. Utsifeki- 
•miiTaip ir yra. štai vienas 4<o- 
ęęspoųęleųfes, feurfe pą§feąšp. 
“J. Rašalas4’ r”'*1’" 
doje apie Bpi-ę taip vąšo: “$Q- • • K- • '»» • . * * '-v,1

“Aziatiški” rinkimai.
Tur būt, norėdamas labai . 

jąu pajuokti ar ką, Rašalas ra
šo, kad rinkimų sesija atrodė 
aziątiška.

Prisipažinsiu,* kad Azijoj ne- i 
buvau ir nęgalečiąu ginčytis, 
kaip azijatai rinkimus atlieka, ; 
bet apie mažąją Aziją esu ne
manai skaitęs, ir. stebėtina, kad. 
kuone kiekvienas autorius 
aukštai vertina aziatų teisin
gumu.

Apie teismą, kuris / įvyko 
Bagdado m.ičštę (Mažojoj A- 
zijpj.) vię.nąs apysakos auto
rius jpąduodą t^kį vaizdą. Už 

; žmogaus užniųšimą teisėjas 
nuteisė kaltinamąjį mirti.

Bet vos tik teisėjas perskai
to spręndįiųą, kaip tuojau pri
sistato kitas asmuo ir pareiš
kia, kad nuteistasis turi būt 
paUuo^uotas, nes tį^ra§ kalti- 
hinkas esu aš ! Teiąej.ąs išklau- 
sęs jo pasakojimų nuteisė an- 
trąjį. 'kada atėjo trečias, ket
virtas ir penktas, ir taip be 
galo. Visų motyvai buvo įvir- 
tį'fe gąnetinąr ąiškųs naują 
apkaltinimą išnerti. Tadą tei
sėjas pamatė, kad ir jam rei
kės savo kaltės dalis prisiim
ti ir tpdėl mirties bausmę pa
naikino...

V ' .»• y .

įdomiausia minimoj byloj, 
tai tas, kad ir asilas buvo at
ėjęs savo kaltės prisiimti...

paleiskim, kad tai yra fan
tazija, bet graži ir pamokinan
ti fantazija. Pasirodo, kad tei
singumo atžvilgiu mes daij 
negalime lygintis nė su azia- 
tišku asilu?...

Dabar jeigu mes imsime do
mėn, kas viršuj pasakyta, tai 
mes surasime, kad jeigu sei
mas turėjo trukumų, tai dali
nai esame visi tarybos nariai 
feąlti! Mes kaltiyi.kad tarybos, 
posėdžiuose perdaug būdavo 
ginčų ir kritikos, o permažai 
konstruktyvaus darbo! Taipgi 
mes ka.Ill» norėjome ar 
tikėjome, kad kas nors kitas 
tuos darbus atliks.

v

Kaip ka(s mėgina buvusį pfe- 
miųinką A. Frenzelį kaltinti 
šališkumu, kas neatatinka tik- 
renybėš. Pirmininkas darė vis
ką, kad tarybos veikla tvirtėtų,

skandalas ir

pęrbalsuot

rugsėjo 24 d'. lai- darbia vimą balsavome.

du paristų jo kaprizams.
Ęąs buvo ąejmę, tąs geyą^ 

atsimena, kad “Rašalas” čia 
n^ąžiąi. fe toki^
męlągyąįė rtę Ilk. kad neųąįi- 
dinįja pačiam kaltinamajam,

ųą.Uęs lęnpįii0> sų biųiifenkais I 
Tokiu budu žmonės, kurią 

.gręįrti įtąrųnąius. gą|i; sakyt jog 
kitais dąly- 

.vąvp Burąą “konspfeącijoj” fe 
yra, kalias už tj iiiksmo kėli- 
m• ••• ....r............

Lietuvos žmonių gelbėjimo 
reikalas nėra vieno Bųęės ar 
vienos organizacijos reikalas. 
tai yrą visų Kanados lietuvių 
šventa pareiga savo brolius 
nelaimėje gelbėti!

Tie, kurie, gąz.dina pasitrau
kimu nuo šio darbo, man ro
dos, neišmintingai daro. Tam 
nėra tvirto argumento. Burė 
tai ne, argųmenta^, be to, jei
gu jam nepatinka, tegul jis ir 
pasitraukia!

Naujoje valdyboje žmonės 
darbštus, tik tegul dirba: Pir
mininkas ‘t’rarias Kundrotas 
nuo parapijos; Vice-pirm. Au
gustas Frenzelis nuo C.C.F.; 
sekretorius Karolis Burė nuo 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos; 
Vice-šekr. Stasė Butkienė nuo 
SLA 236 kp. ir iždininkas J. 
Yokubynas nuo Aušros choro. 
Valdyboj turime tik) vieną 
naują žmogų, tai Stasę Katkie
nę. ' •

Butkienės asmenyje valdybą 
įgijo stiprų darbininką, Kokio 
ligi šių! Tarybai ręikęjo.

Stasė pradžios mokslą pra
dėjo Amerikoje. Jauna par
vežta į Lietuvą, kur lankė gim
naziją. Prieš bąigiąnt giųina- 
ziją “pasįpaiiiiųja” Antanas 
Balkus fe. sutrukdo gi mumiją 
.baigtu Anglų Ifalfeą vartųja 
laisvai ir gražiai, ląipgi rąąy- 
S stipri ąįiįejjpsę’ kulkose.

:s ąąųitjo ųąrybąi Įąfeąi ręi- 
kąliųgąs! Darbo yra dąųg ir 
jox dar1 '

....sięąįmąs sų Lietuva. Tad ir 
^įrbkįip visi Kąnados lietuviai 
$ėhdrai! Yokubynas

iyąs, kuo 
norą susi

IŠ TORONTO PADANGES
S.L.A/236 KUOP. NARIAMS.

Kadahgi šio mėn. 12 d. įvyk- 
stąntis susirinkimas bus svar
bus tuo, l£ad įvykusio lietuvių ] 
Seimo Montreale delegatai iš- ; 
duos savo raportus, iš .kurių 
bus nariams aiškų seimo pasek
mės ir jo darbų tolimesnis rė- . 
mimas, tai narių dalyvavimas 
būtinas.

Visi nariai, gavę specialius 
kvietimus, dar kartą prašomi 
būtinai atsilankyti, nes musų 
delegatų raportai bus svarbes
ni, negu tie gandai, kuriuos 
kiekvienas savaip supranta, bfet 
aiškumo negali išrišti. Susirin
kimas įvyks 12 d. spalio mėn. 
2 v. p.p., 404 Bathurst strcet, 
trečiam aukšte.

Nariai, užsilikę su mokesčiais, 
ypatingai prašomi atsilankyti ir 
užsimpkėti, kad kartais, iš nety
čių nelaimės užklupti nesudary
tumėte patys sau nemalonumų.] 
Šia proga dar kartą primintina, 
kad spaljo'll d., 7:30 v.v., įvyks 
kuopos septintas metinis minė
jimas su vaidinimu ir šokiais.

Bus suvaidinta juokinga ir 
labai vykusi komedija, “Plute
lė ir Pelės”. Visa tai įvyks liet. 

- parapijos salėje, kampas Gou 
valle ir Dundas. Prašomi nariai 
ir šiaip lietuviai atlankyti mu
sų metinį minėjimą. Laukiame 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų, 
kaip tai: iš Delhai, Hamiltono 
ir iš kitur.

. SMAGUS C.C.F. POBŪVIS.
Spalio mėn. 5 d. “Woodbine 

Auditorium” Queen str. E. an
glų kuopos buvo suruoštas sma
gus pobūvis su koncertine da> 
lirni, į kurį tapo pakviesta ir 
lietuvių kuopą. Nuvykus* kaip 
tik laiku, ttfoį prasidėjo kon
certas, kurį, pjldc muzikos sri
ty gerokai pažengę žmonės. 
Gražiai dainavo kelios moterys 
ir vienas vyras, taipgi skambi 
no pianu tūlas p. King savo ku
rinius, paruoštus specialiai 
C.C.F. idėjoms; vienas jų bu
vo labai įdomus, nes žodžiais 
pritariant pianui išreiškiama 
darbo žmonių siekiai ir troš
kimai. Kurįnys pavadintas 

b’ J____  • »

‘C.C.F.” Iš gausių aplodismen
tų atrodė, ka,d publikai šis km 

f ** i

rinys labai patiko; kai kurioms 
moterims jautrąs žodžiai priver
tė net nosinuką pavartoti. Po 
koncerto visi dalyviai tapo, pa- 
'prašyti vaišių, kurios pra.čjb 
labai smagioje nuotaikoje. Vi
sos moterys, tiek aukštesnių 
profesijų, tiek paprastos darbi
ninkės, labai simpatingos ir 
nuoširdžios.

Bęndraį, nežiūrint, kur ir ko
kiais atvejais fenka susidurti su 
C-C.F. moierą vadomis bei pir- 
męįvėmis, jos visad vienodos ir 
patrauklios savo nuoširdumu ir 
kuklumu. Anot jų r “nėžiurint, 
kokios mes tautybės ar tikybos 
ęsam, mes -esam visos lygios 
seserys, nes einam vienu keliu 
ir siekiam vieno tikslo, būtent, 
lengvesnio ir skaistesnio ryto
jaus darbo žmogui”. Po vaisių 
tapo choro organizavimo darbui 
išrinkta valdyba, kurį rūpinsis 
choro organizavimo darbais. 
Chorą noringa sudaryti didelį, 
iš visokių tautų, žmonių, mylin
čių dainuoti. Vietoje buvo per
statytas ir numatomo choro mo
kytojas, geras muzikos žinovas, 
jau virš trisdešfmt metų savo 
žinioje laikąs didžiulį ir atsižy
mėjusį chorą iš 125 žmonių. 
Crąžiai save atsirękomepdavęs 
yąręiškė, kad jo troškimas esąs 
didelis, — matyti fe mokyti 
C.C.F. chorą, nę$ šalia pelitinių 
siekią esą reikalinga siekti taip
gi meno fe kufeuros, o tai esą 
galima, jei tik rasis norinčių 
ętaįnuptą yietoje prisirašė į cho
rą keli desėtkai žmonių. Geriau
sią jam pasekmių. .

“JEAN’S BEAUTY SALON” 
ATIDARYMAS.

Pagaliau Kazlauskų Janina 
nors dar ir labai jauna, tačiau 
pęr savo -pastangas ir ryžtin 
gumą pasiekė tikslo ir gavo 
pilnateisį leidimą atidaryti savo 
aukščiau minimą biznį. Ji savo 
gabiu, darniu ir sumaniu niau
kų šukuosenos taisymu jau se
nai pasižymėjo, tad nenuostabu, 
kad pas ją daug kas kreipiasi. 
Patartina ir lietuvėms mote
rims, kurios atydžiau prižiūri 
savo plaukų gražų užlaikymą, 
paremti ją. Jos biznis atsidarė 
nuo 8 (L spalio ir randasi tėvų 
namuose, 83 Gouvalle Avė. Kai
nos labai prieinamos. Geriausios 
laimės p Jei Janinai Kazlauskai
tei. — O, L

AR JIESKAI 
DARBO?

--------- —SKAITYK KASDIEN 

iNAUJIENASj 
L—IR TEMYK SKILTIS----------

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS 
r • v r • '*

1139 Sulk lilslti StiMl. CIICKO. ILL

M A D OxS

4804

4804—Moderniška išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros. 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
fcutę arba priduoti’pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą fe aiš
kiai parašyti <ąvo vardų pa- 
vfirdę ir adresą. Kiekvieno pa< 
Vyzdžio kaina 15 centį. Gali

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted -St, Chicago, UL

NAUJIENOS Pattėrn* Dept

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieroe  per

CVardM k 

(Adręaaą) . I

ir TMhrtlJa)

I
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PerBu-—Aha...

18-ka

lie

ji į triubc-

pas tave?

—Ne.
—Ne;
—Ne

ko
ne

N epriklatisomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik' būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,00(J mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Haisted St. CAL. 4118

Kanados /karo aviacija, kuri 
paruošia lakinius britų aviaci
jai (RAF), sako,, kad gauna 
bent po 40 savanorių kasdien iš

Tarp tokių’ savanorių, pasie
kusių jau ir skvadrono lyderio 
rangos, yra buvęs chicagietis 
lietuvis, E. Mileskis.

Liunė Janušaitytė

Tobulas Susisiekimas
Visame musų kaime vienas 

telefonas — mokykloj. Iš pra
džių ir jo nebuvo, bet kai mu
sų mokytoja įsimylėjo kitos 
mokyklos mokytoją, už dvide
šimt kilometrų — telefoną iš
prašė.

Reikia, — sako ji, arba ten 
kokiais apšvietimo reikalais su 
kitomis mokyklomis susisiekti, 
arba, sakysime, šiaip sau daug 
visokių bendrų kultūros reikalų 
atsiranda. Be telefono jokiu bil
du neišsiversi.

Na, įvedė jai telefoną. Tegu 
susisiekia bendrais kultūros rei
kalais. Pradžioje tik su anuo 
mokytoju ir tesusisiekdavo.

—Alio, — šaukia 
lę. — Ar tai tu?

—Taip, tai aš.
—Kas naujo?
—Naujo nieko. O
—Irgi nieko.
Patyli abu valandėlę, patyli.
—Tai nieko, sakai, naujo?
—Nieko. O t tik karvė pas 

Bumbulį nustipo. Nežinia nuo 
ko, paėmė ir nustipo.

—Eik tti! —-sujunda moky
toja. — Ir kas gi jai pasidarė? 
Va rgšelė...

belę.
—Tai, reiškia, nieko naujo..

— vėl nutęsia mokytoja. — Tai 
kabinkime triubas, ar ką...

—Kabinkime...—atsako anas.
—Tu pirmas kabink!

NAUJIENOS, Chicago, Iii,.

TAI MANO VYRAS

tu pkrmas!
geriau tu!

Pasiginčija, pasiginčija . dėl 
triubų kabinimo ir pagaliau abu 
sutartinai, vienu sykiu pakabi
na.

Tai tokie ir tebūdavo tie pa
šnekesiai. Kiauras dienas tele
fonas būdavo nenaudojamas: 
kabėjo sau liūdnas, į kampą įsi- 
lindęs, ir apie šviesesnę ateiti 
svajojo.

✓

Pirmasis tuo beveik nenau
dojamu telefonu susidomėjo 
pienininkas.

Jis atėjo mokyklon per pa-• f
moką ir išprašė mokytoją į ko-

Bara Laidotojus, 
Kapines Dėl 
Slaptų Komisų

Chicago Better Business
reau išleido perspėjimą, kad lai
dotoj ai (graboriai) kartais gau
na slaptus komisus iš kai ku
rių kapinių už parduotus lotus. 
Ta įstaiga sako, kad laidoto jai 
neturi teisės tokių slaptų 
misų reikalauti, oj kapinės 
turi teisės jų duoti.

šis perspėjimas nepaliečia 
tuviškų kapinių.

Mokyklos Vėl 
Atidaro Šokių 
Pamokas

Įvyks Kas Penktadienį, 
šešias Savaites

Penktadien;, spalių 13, 
Chicagos “high school” mokyk
lų vėl pradės savaitines šokių 
pamokas ir šokių vakarėlius 
mokiniams ir jų svečiams, nuo 
16 iki 25 metų amžiaus. Į tuos 
šokius nemokamai galės lanky
tis visi kareiviai, jurininkai ir 
U.S. marinai, jei uniformose.

Ir Valsai, Ir Tango
Valanda, pradedant 7-ta, bus 

pašvęsta, pradiniams šokiams, 
po to per pusvalandį bus mo
kinami šiek tiek prasilavinę šo
kėjai, o vėliau įvyks 'bendri šo
kiai visai publikai.

Moksleiviai ir jų švečiai bus 
mokinami visų šokių, kaip val
sų, taip langų, ir t.p.

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM :
Kvadratinis Jardas

INLAID 69c iki 95c Kv. Jardas
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard. 

Visų Išdirbvsčių.
LAIPTAMS KARPĖTAS

Jardas ...................... .
Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

NAUjl.E.N O-ACME THephnfn
Mrs. Helen Greenough iš Los Angeles, Cal.,. žiuri į 

šokikės Sally Rami sužieduotinio fotografiją ir atranda, 
kad tas kavalierius yra jos tikras vyras. Apie sužiedo-

Z

!
X

ANGLYS ŠKASYKLŲŠ 
l’ŽOAN RD1NIMAS GARANTUOTAR 

Liberalu* kreditan—Imkite laiko kiek tik 
Keikia! 

Vlrrinla Lnmp—Stviveled Tonui 
Poenhontan Mine Run ............  Tonui
W. Kentueky t%" Stoker Nut Tonui 
South Ill’noi* Stoker MldicetH 

 Tonui 
Superka III. arba Ipd. Lump. E<k

arba Nut „   Tonui
III. Sercenln%» 1V4” —............. Tonui
VI«om Kaino* O-tonų 'klekini ar liaučiau. 
AXOI.IV 8AMPE1.11I GALIMA MATYTI 

MVSV OFISE
SUPER COAL CO

53 W. JACKRON BI.VO. VVEBater 4422

*7.05
*8.25
*0.25

*6 25

tatn
*4.05

—Paųele, — pradėjo jis, — 
pas jus, girdėjau, telefonas y- 
ra... Tai ot... Ar nemažnėlų per 
jį su Žvirbliu iš Kurmaičių kai
mo pašnekėti? Dėl pieno pas 
mane su juo toks reikalas... Su
sitarti reikia.

—O Žvirblis turi telefoną?
—Ne, neturi. Bet Dobilų kai

me, už penkių kilometrų, mo
kykloj yra. Tai tegul jį prišau
kia ten prie telefono. Aš pa
lauksiu tuo tarpu.

Pabandė mokytoja susisiekti 
su Dobilų kaimu.

—Ar negalit iššaukti iš Kur
maičių Žvirblį' prie telefono?

TiirlasVirš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 C QE fiftn nft 

ATSARGOS FONDĄ ViršwJuv,UUUiUU

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

j nudegimo, ęusižeidlmų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. bruns;7209'

COPR. I9*i, NEEOLCCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED DOILIES PATTERN - 2964
No. 2964—Megstos servetėlės

Mes Siuvame FURKAUTUS
PAGAL UŽSAKYMĄ IR

Reikalas yra. Kurmaičjai juk 
netoli — už penkių kilometrų.

—Pirmas dalykas, —- atsako 
jai iš Dobilų, -— kad Kurmai
čiai ne už penkių, bet už ašluo- 
nių kilometrų, o antras daly
kas? — žvirblių ten daug. Ku
rio jums reikia?

—i-Kurio Žvirblio reikia? — 
klausia mokytoja pienininko.

—O bala jį žino, kaip jo var
das. Ne tai -'Jonas, ne tai Vla
das... O gal ir Mykolas... Toks, 
su barzda.

* —Su barzda! — rėkia moky
toja į triubelę.

—Daug čia jų su barzdom!—.- 
atsako jai * iš Dobilų. — Visi 
Žvirbliai su barzdom! Ūsai 
yra ? 11 ■ . . • (<

—Ūsai yra?l — vėl -teiraujasi 
mokytoja pienininko^- - j <

—Yra, yra! — nudžiugo' šis. 
-— Tas pats ir bus: barzda ir 
ūsai, kaip tarakono. Tegul varo 
jį prie telefono!

Atsisėdo pienininkas prie te
lefono ir laukia, kada čia žvirb
lis su barzda ir ūsais atsilieps. 
Mokytoja tuo tarpu mokinius

sako, prie telefono!” Tai ką, 
priduot brolį prie telefono?

—Pridiiok.
—Lukterėk porą valandėlių, 

kol jis atjos.
; Vėl pieniflinkas prie telefono 
prisvilęs, kol apie vidurnaktį 
tikrojo Žvirblio susilaukė.

Dabar visas musų kaimas 
prie telefono laksto.

—Priduokit, — rėkiame mę^ 
į triubelę, -- Mortą Birbalieųę 
iš Darbėnų! Reikalas toks yra!

Laukiame po kelias valandas, 
kol Morta Birbalięnė, nuo dar
bo atsiplėšusi, ;prie telefono at
važiuoja. Dabar aplink mokyk
lą kasdien būriai stovi: savo ei
lės prie telefono Įąukia.

Mokytoja guvo besipriešinan
ti: darbui, girdi, Btpkios sueigos 
kliudo. Tai pienininkas, protes
to ženklan, telefono triubelę 
nusiplėšė ir su savim nusinešė.

Mokytoja, nebegalėdama su 
savo mylimuoju'bėndrais kul
tūros reikalais susisiekti, \ėl a - 
gal triubelę priklijavo. Ir Vėl 
sau šnekame per kiauras dienas

c

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
S --- -------------- ------- ------------------------------------------------------------------- ■■■■r----- ----- ---------- ------- ---------- -------------------------------------------- «-----------------

/ , ( Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
? Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
? - : ■ . dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
t 
i 

s 
š 1 
s I ž I 
i

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

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

CHECKERCLEANER 
W A R E H O U S I

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karferį arba gašo bilądaro

„SAVINGS
„ and:------ ------ -----

COANASSOClATIONoFChicag* 
4USTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgima !(|
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Insųl'uokite savo namus patogumui žie; 
mos metu. Apsaugokitę nuo šiurpių žie- 

, mos (vėjų ir šutą: y kitę ant kuro 'bilos. 
Nębi,angų ir lengva paisyti. Reikalaukite 

, musų apskaičiavimo jusi}' namui.

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

l S

to tint

BOIL-

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių ifivaizdų Ijk naujų 
už keletą centų. 26-ob 
spalvos. lOc——3 už 25c

ATALL DRUG AND NOTION COUNTERS

ANDSAVE
PYKITE tiesio
giai TR STITAU- 

“ PYKITE ’ 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdi.

Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
' tik pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios Dantų 50
Plokšteles Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos i ? valandas 

$1 ir ąukščiau. 
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACfTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433 
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

/

SĖLSMANAS

v

LUKTERĖK,

Brolau!

No. 2964

Vardas ir pavardė

Adresas

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

gyvenimą. Darbai 
pritaikymą. Musų 
plačiai žinoma.
VIETĄ IR

Pertaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji Nebrang’omis Kanomis.

. Geros kokybė? durys ir langai šu geru, 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojame jūsų, namų permo- 
deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS

Pratsęk’te jūsų s.-no furkauto 
apima naują styl ų pataisymą, 

ekspertų darbo reputacija
ATLANKYKITE MUSŲ 

PERSITIKRINKITE.

Kapable Furriers
3105 West Cermak Road

Tel. CRAWFORD 4130
Reikalinga pavienė ponia su malonia asmeny

be, tarp 30 ir 40 metų, d'rbti musų kailių šapoje 
kaip pardavėja ir modelis.

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

1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 
(NAUJIENŲ NAME)

lė jau pradėjo leistis, o f.ieni- 
itinkas vis prie telefono prisvi
lęs sėdi ir usoto'Žvirblio laukia.

Pagaliau suzirzė telefonas, 
prišoko prie-jo mokytoja.

—Čia iš Dobilų kalba, — le
kia jai į ausį, — Žvirblis iš 
Kurmaičių atjojo! Kas čia su 
juo. šnekėti norėjo?

Paėnie pienininkas triubelę.
—Ar čia žvirblis? — klausia.
—Žvarblis. O ,ko reikėjo?

CARR MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas ,

3039 So. Haisted St. VICtory 1272

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRA/T DEPT, 
1739 So. Haisted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .

kų. Dėl ko pieno daugiau ne- 
beatveži?

—Ką taip?! Nieko negirdėt!
—Del ko pieno daugiau neat- 

veži? — rėkia pienininkas.
—Kokio pieno? • ,
—Nu ot, kokio! - Pąpr 

Vežei vis, vežei, o dabar nebe- 
veži! Dėl ko?

—Nė jokių aš ten pienų į jo 
kias pienines nevežiojau ir ne
vežiosiu ! — atsako piktai žvirb
lis.

—Palauk, — šaukia pieninin
kas. — Ar tu su barzda?

—Nu, su barzda, o kas tams
tai? . • •

—O usus turi?
—Turiu. O ko?
—Taigi, juk žvirblis su barz; 

da ir ūsais iš Kurmaičių pieną 
pas mus vežiojo? — nustebo 
pienininkas.

—Palauk! — šaukia žvirblis, 
— ar tik nebus tai mano bro
lis? Tai jis prieš dvi dienas usus 
nusiskuto!

—O tu, rupužeL 
pienininkas. — Tai reiškia pats 

'esi ne tas? ,
—Tai jau išeina, kad ne tas! 

'Velniai raguoti! Iš laukų nuo 
darbo, gyvatės, atplėšė: “Su ti
sais, sako, esi ir su barzda. Bėk,

nusikeikė

Ne--KIENO KALTE?
Ret-
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti saųe pavojun? Vairuok 
atidžiai, ‘ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
1 UGNIES 

•. •'•'Langų ;

PERŽIURETI 
SKELBIMŲ!

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dlenąJ^N AUJIENŲ” 
SEPTINTAM*“ 
PUSLAPYJE!

ik '.C L Il1'
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NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily' New»

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Teiephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
>6.00 per year outslde oi Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

< 3c 
18c 
75C

Užsakyme kainai
Chicago j e-—paštu:

Metams .. ......... .....—---------
Pusei metų --------------------
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui________

Chicagoj per išsiimtinėtpjus:
Viena kopija ___________
Savaitei ..............____ ____
Mėnesiui —_______ ____ __

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metajms — >6.00
Pusei metų ............   3*25
Trims mėnesiams__ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui 

Užsteniuoae:
Metams_____ __________ >8.00
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Nacių pavergtos tautos
. ■* / • . •

valdžios forma savo pagrinduose nedaug kuo tesiskiria 
nuo kitų diktatoriškos valdžios formų, t,y. ųuo h-itleriz- 
mo ir fašizmo.

Maskvos rojaus garbintojams šitie jos žodžiai turi 
būt ypatingai kartus, nes p-ia Rooseveltienė buvo pagar
sėjusi savo simpatijomis bolševikuojančio Amerikos 
nimo kongresui”. , ' • ' J

KAS, KUR IR KAIP
<<| 1 yC J1.:: ij?i i ą j i" '>,

DEL PETRO CVIRKOS 
“GEN1ALIŠKUMO”

A P Ž VA L G
t - '<

NACIŲ ŠEIMININKA
VIMAS PABALTIJO 

KRAŠTUOSE

galėtų pretenduoti į geniališ- 
’tumą. Tvirtinti, kad jis yra 
pasaulinio masto rašytojas, 
yra didžiausia nesąmone.

—K. A ugu ras

Didėjant neramumams Hitlerio užkariautose šalyse, 
yra įdomu pažvelgti į tas jėgas, kurias sukėlė prieš save 
rudasis despotizmas.

Naciai, kaip žinoma, turi sudarę Europoje .totalita
rinių valstybių bloką, kuris paprastai yra vadinamas 
“ašim”. Pradžioje jisai buvo sulipdytas iš dviejų totali
tarinių diktatūrų — Italijos ir Vokietijos, ir Mussolinis 
šitoje “ašyje” griežė pirmą smuiką.

Paskui prie “Romos-Berfyno Ašies” prisidėjo Siuva-5 
kija, Vengrija, Romanija ir Bulgarija. Šitos valstybės 
tačiau tėra tik menki “špykiai” agresorių kombinacijoje. 
Net ir Italijos fašizmas šiandien jau nebėra pilnateisis 
“ašies” narys. Visą galią suėmė į savo rankas Hitleris, 
kurį padarė galingu Vokietijos karo mašina.

Hitleris turi suvaldyti žmones visose .užkariautose 
šalyse, jeigu jisai nori toliau Europoje šeimininkauti. Pa
ėmę tiktai tas nacių pavergtas šalis, kuriose jau pasi
reiškė atviras žmonių pasipriešinimas okupantams, rasi
me, kad Hitlerio uždavinys yra milžiniškas. Štai kiek gy
ventojų yra tose šalyse:

Norvegijoj 2,937,000; Danijoje 3,706,349; Holandijoj, 
Belgijoje ir Luksemburge 17,115,122; okupuotoje Fran- 
cuzijoje 27,800,000; Čekoslovakijoje 14,729,536; Lenkijo
je 22,000,000; Jugoslavijoje 15,703,000; Graikijoje 7,100,- 
000. Vico — 113,091,107 žmonių.

Suvaldyti šimtą ir tryliką milionų žmonių, kurių di
delė dauguma savo pavergėjų neapkenčia, tai — neleng
vas darbas. Ar Hitleriui užteks policininkų ir kareivių 
jiems malšinti?

Reikia neužmiršti, kad jisai yra priverstas laikyti 
okupacines armijai ir J t^e valstybėse, kųrioį prisidėjo 
prie ašies “geruoju”: Vengrijoje, Romanijoje ir Bulga
rijoje. Faktinai yra nacių okupuota jau ir Italija.

Vėliausiai patekusios po hitlerizmo letena Lietuva, 
Latvija ir Estija taip pat nėra patenkintos. Netrukus, 
gal būt, ir tenai prasidės neramumai, kuomet naciai gy
ventojus apiplėš ir prives prie bado.

Šis “antras frontas” gali būti Hitlerini pavojinges
nis, negu sovietų armijos.

Washingtonas gauna žinių 
iš nacių okupuotos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, iš kurių 
matyt, kad okupantai tose ša
lyse elgiasi be ceremonijų, 
vykdydami savo “naujų tvar-

Teisininkas ir humanistas
Sulaukęs 84 metų amžiaus, mirė J. V. Aukščiausiojo 

Teismo narys, Louis Dembitz Brandeis. Tai buvo vienas 
žymiausiųjų liberalų Amerikoje ir artimas draugas ki-' 
to garsaus Amerikos teisininko, Holmes’o, mirusio šešiais 
metais anksčiau. Teisėjas Brandeis ir teisėjas .Oliver 
Wendell Holmes per ilgus metus vyriausiame krašto tri
bunole gynė pažangos ir žmoniškumo idėjas, aiškindami 
J. V. konstituciją teismų bylose, kuomet to tribunolo 
dauguma dar susidėjo iš atžagareivių. Brandeis ir Hol
mes nuolatos pareikšdavo savo nesutinkančią su tais at
žagareiviais mažumos nuomonę.

Juodu statė pirmon vieton žmogų ir jo teises, o ne 
turtą. Kuomet prezidentas Wilsonas 1916 m. pasiūlę 
Brandeis’ą į Aukščiausiojo Teismo narius, daugelis se
natorių jam griežtai pasipriešino, nes jie laikė Brandeis’ą 
“pavojingu radikalu”. Be to, Brandeis buvo žydas. įPir- 
mą kartą Jungtinių Valstijų istorijoje žydas tapo nomi
nuotas į tokią aukštą vietą. Bet Wilsonas tos opozicijos 
nepabūgo, ir Brandeis gavo, senato patvirtinimą. I

Tačiau tas pirmas “radikalas” ir žydas vyriausiojd 
tribunolo teisėjas nepadarė sarmatos nei prezidentui yVil- 
sonui, nei tai įstaigai, kurioje jisai taip ilgai tarnavo. 
Priešingai, teisėjas Brandeis įgijo garbingą vardą, eida
mas savo aukštas pareigas, ir šiandien visas kraštas nuo
širdžiai gailisi, jo netekęs. „

Ponios Rooseveltienes nuomonė !

Pabaltijo kraštų gyventojai, 
kaip tos žinios rodo, pradžioje 
buvo linkę žiūrėti į yokiečius, 
kaip į išvaduotojus nuo nepa
kenčiamo bolševikų juhgo; bet 
jie greitai nusivylė. Vokiečiai 
pašalino jų “tautines” valdžias 
ir kai kuriuose atsitikimuose 
uždarė tų valdžių narius į ka
lėjimą; o iš Pabaltijo teritori
jų sudarė Ostlandą (Rytų Kra
štą), kuriam yra skiridma bū
ti Vokietijos dalim.

To ne gana. Įsitvirtinę Pa
baltijo kraštuose, vokiečiai e- 
mė juos žiauriai išnaudoti. Vi
si gyventojai tarp 16 ir 60 me- 
tų amžiaus buvo suregistruoti 
privalomiems darbams. Dides
nieji ūkiai,< kuriuos bolševikai 
buvo nusavinę, nėra sugrąžin
ti buvusiems jų savininkams, 
bet p aveš’ti vokiečių adminis
tratoriams ■vaiduti. Pardavinė
ti sviestą ir sūrį uždrausta, ka
dangi šituos įproduktūs' naciai 
gabena į Vokietiją. Rygoje v0" 
kiečiai atėmė afkfeus 'iŠ Veži
kų. Visų ^kraštų gy
ventoj amš' į^4Šj|ikyfta atiduo
ti vokiečių ;adn?inišlira6ijai vi
sas guniiihes ipaftangas ^tires), 
kurias jie itiiri. 'Su ‘žydais oku
pantai elgiasi taip pat žiauriai, 
kaip Lenkijoje.
'• Vienas Washingtono kores
pondentas rašo:

“Ši(ie diplomatai (Wash- 
ingtono) mano, kad Latvi
ja, Lietuva ir Estija guli par 
kandamai toli nuo viešumos 
centro, taip kad vokiečiai 
tenai galės nesivaržydami 
elgtis kaip tinkami; todėl 
iš nacių šeimininkavimo 
Pabaltyj galima bus gerai 
numanyti, kokie yra Adolfo 
Hitlerio planai.”

4' 
iUi$idfejo tiktai tuo, kad 
žymėjo, jog /jis piVipi&u buvo; 
turėjęš paspėtą iššiiiįięš’**.

dbūį nėtlešk. jferoAvderis taip, 
pat prisipažino <męš
tus vardais, pa*1
duodamas valdžiai melaginguSi 
faktus apie Save. Tai yra ne, 
apši’lenkimas su techniškais 
menlcnibkiais, bet OaštojMakį

Tačiau įplims tai nesvarbu.’ 
Daug svarbesnis ^dalykas yra 
tas, kad komunistai kelia di
delį (triukšmą, reikalaudami 
amnestijos Browderiūi, kuris 
atliko krimihaliŠką nusikalti
mų, it* tuo pačiti taiku nė vie- 

dpie

•»

nu žodžiu neužsimena 
amnestiją politiniams kali-\ 
niams Rusijoje.

Tūkstančiuose atsitikimų tie 
faliniai Rusijoje — darbinin
kai, valstiečiai ių inteligentai 
—■ yra nusdėję tiktai tuo, kad 
jie nepritarė Stalino politikai, 
jeigu Amerikos ^aidžia baus
tų žmones už tokį “nusidėji
mą”, tai visi Amerkos komu- 
nstai seniai butų buvę su
grusti į kalėjimus ir koncent
racijos stovyklas, nes beveik 
per 2 metu jie pikčiausiai ata
kavo prez. Rooseveltą ir truk
dė jo pastangas padėti demo
kratijoms.

■ >i . • ■

NEPAT AISOMI 
SUKČIAI

ŠVEDIJA PRIŽIŪRI
SVETIMŲ VALSTY

BIŲ REIKALUS

Prezidento Roosevėlto žmona padarė dvejetą labai 
vykusių .pastabų apie Stalino “demokratiškiausią pasau
lyje" konstituciją, ryšyje su ginčais dėl sąžinės laisvas 
sovietų Rusijoje, atseit: v . j

• į

“Jų konstitucija duoda jiems visą eilę teisių to-’ 
kių, kaip musų šioje šalyje, bet Rusijoje jos dažnai 
yra tiktai teorijoje.” . į
Ponia Rooseveltiėnė, be to, pastebėjo, kad Rusijoj* - ** ’ • '

i J I

Švedija yra viena iš nedau
gelio Europos valstybių, ku
rioms iki šiol pavyko išsisuk
ti nuo karo, ir ji dhbar atite
ka, “globėjos” pareigas dešim
čiai valstybių įvairiose pasau
lio dalyse. Vienos tų valstybių 
yra demokratijų pusėje, kitos 
nacių pusėje.

Karui prasidėjus, Švedijai 
buvo pavesta prižiūrėti Len
kijos reikalai Vokietijoje ir 
Vokiėtįjos reikalai Prancūzi
joje, Egypte, Islandijoje ir 
Graikijoje. Toliau ji sutiko 
prižiūrėti reikalus Holandijos, 
Norvegijos ir Islandijos Vo-* 
kietijoje, Romanijos ir Veng
rijos reikalus Britahijoje, Ho
landijos reikalus Hong-iKonįe, 
slovakų, danų ir suomių rei
kalus Rusijoje, ir paskui Ru
sijos reikalus Vokietijoje, Ven
grijoje, Slovakijos, „Suomijos, 
Italijos ir Romanijos reikalus.

Konįunisl'ų islamš|teliai 'dar 
vir nesiliąųja plūdę “Naujie- 
nąs”, “Pratylą” ir kitus laik
raščius “prę-naciškais” už tai, 
kad juose telpa ateinančių iš 
Vokietijos žinių apie Lietuvą. 
Tos žinios, jgįrdi, esančios pa
lankios HiJ^riui arba net per- 
d/uodančios nacių kalbas.

Bet kokias žinias iš Berly
no gauna visa Amerikos 
spauda? štai, pereitą penkta
dienį Hitleris Berlyne pasakė 
kalbą—4r Amerikos didieji 
dienraščiai nė tiktai įdėjo sa
vo kOrespondeiitų <arba žinių 
agentūrų jpri’aheŠimus apie tos 
kalbos turinį, būt kai kurie 
įdėjo u r ištisą ^Itilerio kalbos 
tekstą. 'Pav. New Yorko 
“Trmefe’e” ji buvo atspausdin
ta pereito Še^USienio nume
ryje. Ar tai reiškia, Lad New 
Yorko “Tįmes” yra pro-hitle- 
riškas laikrašiis?

Ar visa AmeHkos spauda, 
kuri talpina pranfešimus iš 
Berlyno ir? paduoda nacių šu
lų žodžius, dato tai, su tikslu 
skleisti hitlerišką propagandą?

Ir pradiiieš hiokyklds vai
kas gali suprasti, kad ne. Bet 
mūsiškiai Bimbos, Andriuliai, 
Mizaros ir Vabalai apsimeta, 
kad jie to nesupranta, ir per. 
akis mulkina savo nelaimin
gus skaitytojus.

Tai yra beSąžiniškų sukčių 
darbas. Bet gali Būt; jie iš tie
sų yra tokie įdijotai, kad ne
atskiria informacijos nuo pro
pagandos !

ĮVAIRIOS ŽINIOS

RIKSMAS DEL 
BROWDERTO

Stalinoų fiureris Brooklynę 
mano, kad Browderio nusikaj-j 
(imb negalima vadinti pasų 
klastavimu, kadangi "jisai,

t— Paryžiuje; Stenėję, surastų 
paskandinta pagarsėjusi atža
garei vė Madame Tania Masse, 
Kuri šakė kalbas prieš progre
są. '

— Nacių aviacija bandė bom< 
barduoti britų aerodromą Ru
sijoj, bet britai humušė naciU: 
bpriibanešį ir riuvyjo kitus lėk-, 
tuvus. ‘

— Italai skundžiami, kad bri-/ 
tai vakar bombardavo Cafaiii- 
ją, Siciliją, Bėngazi, Barče ir 
-Gondarą,' Etiopijoj. ?

Stalino saūišs garbintoj ai 
šiisimėtė kelti į padangės Pet
rą Cvirką, kuris Amerikos lie- 
įti^ihms daugiausia yra žino
ma savo 'išgarsėjusiu "Frank 
ifebukas” romanu.

į^riteŠ Šfešėtą metų dėl (kalba
mo roihabo hfemažai būvb ra
šoma ir Amer&os lietimų lai- 
kraščiuose. Buvo nurodoma, 
fcad Pėtrb pavaizduo
tas amerikiečių gyvenimas yra 
VisišW netikslus, Itlaidingas.

Kitais žodžiais Svaini, buvo 
nurodoma,' kad CviAa rašė 
ąpie tokius Ąnjykus, apie ku- 
riiios jis beveik riie’ko bėišma- 
nė, nežinojo. .

Nežinojo ir žinoti hehdrėjo: 
vadinasi, nępasirupihb bent iš 
knygų tikslesnių žinių apie A- 
hierikos gyvenimą patirti.

Lietuvoje (Petras CVirka irgi 
Susilaukė litelūbai pūlankiiį at
siliepimų. Pavyzdžiui, J. Rą- 
džvilas “Kultūros” Nr. 1 (1935 
metais) išspausdino “Laišką 
‘Frank Krūko’ autoriui”.

Šia proga bus pravartu pa
žymėti, jog J. Radžvilas yra 
niekas kitas, kaip tik plačiai 
išgarsėjęs Kostas Korsakas, li
teratūros kritikas ir bolševikų 
simpatikas. Vadinasi, Petro 
Cvirkos kolega. Savo laišką jis 
visai “kolegišku” tonu parašė. 
Ir vis dėlto buvo priverstas 
savo kolegai padaryti labai 
rimtų priekaištų!

Čia paduosiu iš to laiško ke
lias ištraukas, štai kaip Korsa
kas bara Cvirką už tai, ka<3 
tasai juokiasi, “kaip juokiasi 
nepraustaburnis kaimo pus- 
berniokas”:

“Bet tavo romane, ypač 
antį’Rįnę. jo tome, yra daug 
tokių vietų, kur tu ‘bangią
ją Savo talento dovaną iš- 
naudoji 
juokęsis taip, kaip juokėsi 
Gogolis ar Saltykov-ščedri- 
nas, tu imi juoktis kaip juo
kiasi nepraustaburnis kąi-i 
mo pusberniokas. Patikėk, 
bičiuli, ‘kad vaizduoti hero
jų, ‘sėdintį klozete ir dai
nuojantį griaudžiai, patetiš
kai, su skausmu’ — nėra nei 
originalu, nei tragiška, kaip 
tu manai. Nejuokinga ir sa
tyrai necharakteringa vaiz-j 
duoti kaip mokytojas savo 
eržilui ‘duodavo pažaisti 
meiliškai su piliečio atves
ta kumele’. — ‘Mes su tuo 
amerikonu Kruku giminės... 
Nagi, amžinatilsį jo tėvas 
pas musų kuilį vis kiaulę 
vesdavo’ —* taip net satyros 
plotmėje niekada nepriver
si pasakyti he vieną mūšų 
kaimo moteriškę. Nereikia 
stengtis nurugti įkaUŠusiuš 
pusbernius. Galima juoktis 
ciniškai, bet nevalia juoktis 
vulgariškai.”
Prikišama Cvirkai ir pigus 

juokas, kurio “negalima išpirk
ti jokiomis atgailomis”. .Priki
šama ir didelis plepėjimas, 
kuris nustelbia menišką vie
ningumą. Romane, sako K. 
Korsakas, yra daug tokių viej 
tų, kur apmetimas nepapras
tai vykęs, o atausta nei šiaip, 
nei taip. O toliau'jis teigia:

“Sovietuose Maksimas 
Gorkis baisiai YuSČiai bara 
tuos rašytojus, kurie savo 
knygose daro faktiškų :klai- 

\ dų. Smalkiai gautum bafti 
ir, tu iš Maksimo Gorkio; 
jeigu tavo romūnaš butų 
(pasirodęs rusiį kalba. Tu 
daug Ūpie ką rašei rūšddno- 
jb'dalyko tikrai nežinoda- 
inas, ir todėl 'išėjo nesusi
pratimas. Rašytojas neturi 

. kalbėti apie lait ko jis me- 
žinų. Jis įprivalo turėti mi
nimumą iiiubvak’os bent toj 
srityj, apie kdrią Tašo. Ne- 

; mokšum’o neišgelbsti net di-'

piktam: Užuot

džiausiąs talentas. K. Vairas . 
tau jau nurodė daug fakti
nių klaidų, padarytų tavo 
romane hevaiztluojant Ame
rikos gyvenimą. Tu įmant
riai ir sąmojingai stengeis .. 
atsikiršti jam, tačiau 'tat ne
pagerino tuo -atžvilgiu tavo 
romano. Kad išvengtum tų 
visų klaidų, tau nereikėjo 
važiuoti Amerikon — butų 
pakakę prieš rašant perskai
tyti vieną antrą rimtesnę 
informacinę knygą apie A- 
meriką, ir bent pusės tų 
klaidų būtum savo roūiane 
išvengęs, nekyšotų balti ne
gro kaulai tirpyto plieno 
liedinyje, kaip dabar jie ro
mane kad kyšo — butum 
sužinojęs, jog 2,000 laipsnių 
temperatūroj pats velnias 
išgaruoja, o ne tik žmogaus 
kaulai sutirpsta. -Ig. šeinius, 
berods, taip pat nėra buvęs 
Italijoj, kaip tu Amerikoj, 
bet padorus bedecheris jam 
leido savo romane važinėti 
pb Italiją ir ją vaizduoti 
taip teisingai, lyg jis ten il
gus metus butų gyvėnęš”.
O štai dar viena ištrauka:

“Tų, savo romane iš visko 
■juokiesi. Jame nėra nė vie
no teigiamo tipo, nė vieno 
doro ir protingo žmogaus. 
Tai galerija niekšų, menkys
tų, supuvėlių, žemažiūrių ir 
puskvailių. Ar toki besąly
giška pašaipa gera?” .

z Į .tą klausimą pats Korsakas 
atsako taip: x

“Nes jeigu visas gyveni
mas yra tik viena ištisa 
‘krukijada’, be jdkios išim
ties ir be jokio pragiedrulio, 
tai musų žmogus iš tikrųjų 
biauresnis už gyvulį. Tau 
reikėjo padaryti aliuziją 
bent į tikrąjį žmogiškumą, 
jeigu jau nematei galimybes 
duoti kurią nors aiškią idė
jinę antitezę savo dvasinės 
menkystos herojui Frank 
Krūkiii ir jo bičiuliams”.
Tai taįp K. Korsakas įverti

no sefVo ‘Bičiulį Petrą Cvirką, 
iš^kaiČiuoilĄriias jo, kaip ang
lai šafeb, “sins of omis- 
sion and šiiis 'df coinmission’..

įtaib (fe ‘laiko praėjo keli me
tai. parašė porą nau
jų romanų, turie visais atžvil
giais (birVb ftdug geresni, negu 
“Fr&rik toūkas”. Tai ir tiek.

Berašydamas “Frank Kru- 
ką” TOtras (t&irka 'išmoko,; 
'kaip nterėlkia rašyti, tašyda
mas kiths romanus jis išmo
ko, tariant Korsako žodžiais, 
ikaip reikia Tašyti. Vadinasi* 
pasireiškė kaipo, palyginti, ga
na gslhkfe „‘rašytojas.

Tačiau niekam ir į galvą ne
atėjo jį genijų laikyti. Iki šiol 
jis nieko tokio nesukūrė, »kas

KORESPONDENCIJA
Oregon City, Oregon

Šaunios uostau ės.
Ponai S. Daniells surengė 

gražias vestuves pagerbimui 
savo dukters Veronikos 
ate ir Eldon L. Smith, spalių 
5 d., 6 P. M.

Šioj kolonijoj ir apylinkėj 
gyvena apie šimtas lietuvių— 
daugumas dirba popierio ir 
audimo fabrikuose. Vestuvėse 
dalyvavo daugiau kaip 130 
“dūšių”; buvo tai šumniausi 
ir didžiausi veselija lietuvių 
šeimoj Oregon City. Buvo gi
minės, draugai ir pažįstami.

Veronika yra 18 m. amžiaus, 
labai mandagi populiariška, 
.graži, darbšti, progresyviška. 
Kalba gražiai lietuviškai, turi 
darbą teismo bute (Court 
house). Jos tikras tėvukas mi
rė 1938 m., buvo narys 
Jaunasai irgi čia gimęs 
carų tautybės.

Vestuvėse visi turėjo 
laikus. Valgiai buvo pagamin
ti grynai lietuviškai — skaniai. 
Prie kepsnių ir skanių gėrimų 
buvo ir spaglietti lietuviškos 
mados. Gaspadinavo čia vi
siems plačiai žinoma p-ia Jane 
Vitūlienė.

Mes visi linkini jaunave
džiams linksmai, laimingai ir 
ilgai gyventi. # Atkočiūnas

SLA. 
švei-

gerus

— Brazilijos krantus pasie
kę I. C. White tanko jurinin
kai tvirtina, kad nacių narlai- 
vis paskandino tanką be jokio 
perspėjimo.

— Vokiečiai tvirtina, kad su 
britais tęsiamos derybos sužeis
tiems belaisviams pasikeisti, ne
žiūrint į paskelbtas britų val
džios žinias.

Kazys Boruta

PANAKTINĖ

Saulė leidos vakare 
į padangių melsvą kietį. 
Brisiu pievas pabare 
savo laimės pažiūrėti, 
kai laukai žvaigždėm nusėti, 
kelią švies į aukštą klėtį.

II
Sutaršiau gelsvas ‘kasas, 
•rytuose aušra įspindo. 
Saulė brenda per rasas, 
kažko šypsosi laiminga. 
Kur gi laimė, negi dingo? 
Vėjas nubraukia rasas, 
rytas šypsosi laimingas.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

Kazys Boruta
RYTO RIKSMAS

žėmės snaudžia balos samanotos, 
ė Pailgų plėšia ryto riksmas. 
Jei saulės spindeliai fferi suliepsnotų, 
(kaip rūtos sUžaliubtų žalios viksvos. 
Bet saulė neužklys ,į pelkes, • 
jos spinduliai tarp balų nesijuoks.

’ Tik vakaras tylės akis sumerkęs 
ir rudeniniai vėjai suoks.
Tarytum tėviškę palaidot rengias 
ir saulę danguje užgniaužt, * 
o norisi — nūšluot niūrias padanges 
ir saules spindulius į gimtinę užlaužt.
Ir pažemiu paleisti saulę bėgti, 
kad spinduliuotom lupom žemę išbučiuotų. 
Tada ir tėviškės laukai pelkėti 
javų vilnim iš džiaugsmo nusijuoktų.
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Ieškojimas aukso Sov. Rusijoj
(Tęsinys)

Man einant per dirbtuvę jie sto
vėjo aplink su užrašų knygutė
mis rankose, braižydami maši
nų paveikslus. Aš pasiūliau, kad 
jie eitų dirbtuvėn, kad dirbda
mi tikrą darbą jie išmoks ge
riau iš vėliau .jiems bus leng
viau mokinti kitus darbininkus. 
Jie pasipiktino ir piktai man 
atkirto, kad jie yra busimieji 
inžinieriai, o ne darbininkai. Aš 
nutariau tą klausimą iškelti ir 
iškabinau įsakymus, kad jiems 
nebus leidžiama įeiti į dirbtu
vę, jei jie nesilaikys mano nu
rodymų. Tūli jų bandė sukelti 
kivirčus ir net šaukėsi į s»avo 
institutus.

Dėka mano prestižo, valdžia 
parėmė mane ir įsakė studen-> 
tams daryti kaip aš liepiau. Vė
liau patys jaunuoliai priėmei 
mano nusistatymą. Už kelią sa-l 
vaičiy grupės komitetas dėkojoį 
man už parodymą kaip kuodau-^ 
giausia naudos pasisemti iš ap-l 
ryboto laiko kasyklose. Vistiekj 
aš pamačiau, kad rusams dar 
toli yra iki tnusų amerikoniškų 
industrinės demokratijos for
mų.

Be ^o, ISovidių inžinieriai yra

‘ JVSŲ '
RAKTAS
Patenkinančiam 
dalmanto pirkimui.

PaelrinkimaH dylerlo, Ifi kurio perka
te. vett«M tdk’o pat (ffimtklo, 'kaip panl- 
rlnktroae patleu datmanto.

O. ir E. -taktika siūlyti geros rųšies, 
tikras Ir a^itninjr&s vertybes, su lUAklal 
pažymėtomis kainomis. Išlaikė kvotimus 
per 34 mėtuj. Mes dabar partfuotiatn dal- 
mantus pirmųjų patenkintų kostnmerlų 
Minamu Ir anūkams.

Atsllankyklt Ir apžiurėkit musų šaunių 
rykluotę dailiu akmenų, įdėtų i nau
jausių styllų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite 
Cha**e

♦ K.
Acc t arEbannES

So. Halsted

Atdara 
Ketvhrt. 

Ir 
* Acfit.

Pflt i

St

kelis sykius daugiau apkrauti 
popieros darbu, negu vakarų 
pasauly.

Alaskos — Juneau kasyklose, 
vienose iš didžiausių aukso ka
syklų pasaulyje, raštinėj dirbo 
pęnki žmonės, čia gi kur pro
dukcija sudarė mažą dalį Alas
kos kasyklų, raštinėj dirbo 150 
žmonių ir tas skaičius visuomet 
buvo atsilikęs su popieros dar
bu.

Alaskos kasyklose bile\ reika
lingas skaitlines galėjau gauti į 
minutę laiko, bet Rusijoj už
trukdavo po kelias savaites.

Keliais atsitikimais aš siūliau 
įvesti sistemą, ptie kurios inži 
nieriai galėtų greitai gauti tik
rus raportus apie operavimą ir 
kaštus, kurie kaip kiekvienas 
inžinierius žino, yra butini ži
noti tiksliam operavimui kasyk
lų sulig Rusijos, ar kurios kitos 
sistemos.

Bet iš to nieko neišėjo.
Sistema Rusijoj, išrodo, dau-| 

giausia priklaulso nuo popieroJ
Skaitlinės, kada aš jas gavau, 

parodė, kad vieno žmogaus die
nos gamyba buvo dešimtį kar
tų mažesne už Amerikos darbi-' 
ninko Alaskos kasyklose. Netj 
prileidžiant stoką išsilavinimo,] 
tas skirtumas buvo perdaug di
delis.

Aš nusprendžiau, kad visa bė
da yra tame, kad darbininkai 
dirba už -dienos algą, todėl ne
sirūpina padaryti daugiau, negu 
gali praslysti... štabo konferen
cijoje aš pasiūliau, kad mes į- 
vestumem .darbą nuo štukų ar 
honusų istrimą, tikslu paakstin- 
ti -darbiriirikus dirbti sparčiau. 
Mano pasiūlymas buvo pasitik
tas pašibaisėtirids tylos, o ma- 
nąžeris staigiai pakeitė pasitari
mo dalyką. Draugiškas gi inži
nierius vėliau patarė man ne
kelti įto pasiūlymo, ^es jis gali 
įvelti mane į 'bėdą. , '

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue
Telefonas PORTSMOUtH 9022

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš gerinusių mainų, daug 
drilkių išimta........................ .......

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP,$1Q OK 
Sales taksai ekstra.v *

, - - - ■ -rH- - - -.....

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK < 
GERIAUSIĄ IR StlP- CTfįVl?] 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ □ iVlMkl 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

S1X<3ATTIS
6921 So. Westem Avė.*

• ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS
REPnblic 3713

• IR SUTATS'AU SENUS

DOMINEKAS KURAITIS — Savininkas 

AGENTAI
Jonas Rodinas, Ant. .Labanauskas, 

H. Rajewski “Shorty” ,

MHda Buick Sales
VIENINTĖLė LIETUVIŲ BUIUK’O. AGENTŪRA

907 West 35th Street, Ohicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tėl. VICTORY 2499

Nepripažinta revoliucija.
Nežiūrint visų keblumų mes 

įstengėm $iaip taip pastatyti 
Kočkaro kasyklas, kad jos veik
tų patenkinančiai. Musų kasyk
los buvo progresyviškiausios vi
soj industrijoj; tūkstančiai stu
dentų iperėjo per kasyklas lavi
nimus tikslais.

Pradžioj 1929 m. žiemos aŠ- 
sumaniau grįžti į Jungt. Valsti
jas, kad savo dvi dukteris pa
siųsti į mokyklą. Serebrovski 
pasiūlė, kad aš ten būdamas 
gaučiau dešimtį pirmos rųšies 
Amerikos atfkso kasimo inžinie
rių padėti mums.

Tas užėmė tik trumpą laikai 
ir kada aš suįtjjžau į Rusiją 
su šiais amerikiečiais, aš’ radau 
kraštą taip pasikeitusį kad suh- 
kiąi gailėjau jį (pažinti.

į

Karia aš pirmą sykį atvykau,^ 
1917 irti;, rėVdiiuėljos ■suįrdte' 
buvo teveik atitaisyta, Bet mari 
nesant komunistai (pravedė An
trą Revdliuciją. Jie įsturtiė šalį 
į naują SMįrutę, iš kurios ji ne 
dabar nėra atsigavusi.

Tarp kitų dalykų kainos iški
lo į padanges.

Sviestas, kuris buvo puse rub
lio už kilogramą, dabar buvo 
aštuoni rubliai (dabar yra 16 
rub. už prasčiausios rųšics). 
Kiaušiniai, kurie buvo rublis už 
100, dabar buvo rublis už vie
ną; 'bulvės kainavo po rublį už 
mažą krepšelį.

Aš galėjau įsivaizduoti ką 
mąsto amerikiečiai inžinieriai. 
Aš jiems sakiau, kad jie gali 
pragyventi su 300 rub. į mėne
sį, dabar buvo aišku, kad jie 
negali pragyventi nė su tūkstan
čiu. Aš jiems sakiau, kad čia 
yra užtektinai gero maisto už 
žemas kainas; jie rado maistą 
prastos , kokybės, sunkiai gau
namą ir nesvietiškąi lupamą.

Žiūrėdamas atgal aš manau, 
kad tik komunistų vadai Mas
kvoj težinojo kas dedasi ir jie 
laike paslapty tikrąjį jų pro- 
gramo tikslą. ' .

1917 nL revolitičiją buvp at
kreipta prieš karališkąją šeimą, 
aristokratus, stambiuosius pirk
lius ir dvarininkus. Jų buvo 
trys ar keturi milioriai žmonių. 
Bet dabar davę šaliai kelis me
tus atsigauti, komunistai pradė
jo išnaujo šį ikartą bandydami 
sunaikinti daug didesnes “so
cialiai, negeistipas” grupes, jų 
tarpe privatinius perkupčius ir 
nomadus ar klajojančias gentis, 
kurios gyveno stepėse per šimt
mečius. Didžiausias pasiimtas 
darbas buvo reorganizavimas 
valstiečių, kurie sudaro/ 85 
rilroš. gyventojų. Jie pradėjo 
kampaniją pašalinti labiau am- 
bitiškus ir sėkmingus mažuo
sius ūkininkus — vadinahius 
“kulokus” ir reorganizudti vi
sus ūkininkus į kolektyvius vi
kius, naudojančius dideles -ma
šinas žemei (dirbti. (Padidinimui 
sųįrUfes kohiuriistai pradėjo 
skaitlingas kampanijas .pustuzi- 
friy ‘Troritų”, 'tuo pačiil laiku 
.pradęjo programą -didėlio indus- 
’tririio plėtimo.
/ .Šioj Antroj Revoliucijoj .mes^ 
įpratadoriie vieną, įprifpę aukso 
ihdustrijoje, kada komunistai 
nutarė -likviduoti .musų prospek- 
•torhis ir “nesocialistus”. Tie 
poąpektoriai .buvo heaiškaus ti
po žrrionės, šiurkštus, :bet pajė
gus, ,galbut nėperdaug teisingi, 
bet jie ‘turėjo gerą uoslę auksui 
ir vaduodaniies senti akstinu 
greitai pralobti jie surasdavo

mums daug naujų aukso šalti
nių.

Dabar sumanyta jų vieton 
pastatyti jaunų geologų kolek
tyvus, tik ką išlavintų darbui 
kasyklose berniukų ir mergai
čių. Buvo tvirtinama, kad tie 
jaunuoliai negeria svaigalų, yra 
nuoširdus jaunieji kiomunistai, 
tad ar ne natūralu, kad jie gali 
bile kokį darbą atlikti geriau, 
negu $ie tariisųs seniai, kurių 
dauguma nemoka nė skaityti ir 
■rašyti.

Likvidavimas prospektorių 
nesudarė nesmagumo tiems se
niams. Jie riiOkėjo kasti, tad į- 
stojo į unijas, kad įgyti gerą 
vardą pas komunistus ir buvo 
vidutiniškai patenkinti.

Betgi keli metai vė.iau, kada 
atsirado naują proga ieškoti 
aukso, dauguma jų išvyko at
gal į dykumas.

Likvidavimas jkulokų.
Apie vidurį. 1930'm. mes ne

noromis atsigeni nuo savo na
trio Kočkare. Nuo tada mano 
daėbas buvo daugiausia reorga
nizuoti liguistas kasyklas. Man 
teko dauguiųą laiko keliauti, 
paprastai kartu važiuodavo ir 
mano žmona. Per kelis metus 
mes buvome vidury proceso va
dinamo kaipo “likvidavimas ku- 
lokų.

ūkininkai, taipjau patapo ir ge
resniais kasėjais.

Aš nežinau kiek šių kulokų 
buvo pristatyta prie verstino 
darbo. Aš užtikau juos visuose 
rytiniuose Rusijos distriktuose 
ne tik kasyklose, bet dirbtuvė
se, miškuose ir darbuose prie 
tvenkinių, geležinkelių ir kana
lų. Jų buvo tiek daug, kad vals
tybės policiją pavertė didžiau
siu darbo samdytoju Rusijoje ir 
ji pas Komunistų Generalinį 
Štabą įgyjo didėlę reputaciją už 
atlikimą darbų. Policija visuo
met galėjo tikėtis užtektino 
darbininkų Skaičiaus, nežiūrint 
kokios gyvenimo sąlygos butų 
ir kur reikėtų daTbą atlikti. 
Likvidavimas kulokų sunkiai 
atsiliepė į Rusijos žmones, nes 
jieriis daugeliui metų pritruko 
maisto, pašalinus nuo žemės 
liek daug kompetentiškų ūki
ninkų. Tas taipgi privertė dau
gelį kulokų išnaikinti savo na-

minius gyvulius, taip kad Ir 
dabar po veik dešimties metų 
Rusijoje tebera trukumas mė
sos ir pieno produktų.

Vargas su variu.
1930 m. vario ir švino kasyk

los keldavo didelio rupesnio val
džioje ir ji pavedė Serebrovs- 
kiui šalę aukso perimti ir tas 
kasyklas. Maskva sudėjo į tas 
kasyklas dideles sumas pinigų, 
buvo nupirktos geriausios mo
derninės mašinos ir pasamdyti 
visokios rųšies užsienio eksper
tai. Bet pasėkos buvo labai ap
gailėtinos.

I

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Reosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, ątoglangius ir 

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

apdraustas.- >

JACKSWIFT

Jount DON, 
BBLievrNG 
THE AURORA

> AGAIN3T HfS < 
FIVE THOUSANO J 
POLARIAN 5HIPS, 

OROfiRS AMATTACK 
ON LOS AN0HLE8 

TD^BTABLfSH

VNSLAVIH6 
UNITED STATES.

MASTEK WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4566

Langam Uždangalus Padalom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

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

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

fallied^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAVVNDALE 2630

Keliaudami po Sibirą mes su
sitikome tuksiančius šeimynų— 
aiškiai sunkiai dirbančių mažų
jų ūkininkų, Sugrustų į prekių 
vagonus taip kimštinai, kad jie 
neturėjo vietos atsisėsti, vežio
jamų ginkluotos sargybos. Ne- I 
simatė jų galo; jie užpildė be
veik kiekvieną stotį. ' v

Aš manau,,. kad likvidacija 
buvo daroma liek pat tikslu įsi
gyti nelavintus darbininkus in
dustrijoje, kiek ir tikslu reor
ganizuoti ^ęmdįrbystę. Aš ži 
nau, kad ipęį. turėjome vargo 
su išlaikymu darbininkų kasyk
lose; prasti butai ir neužtekti 
nas maistas P versdavo laisvus 
darbininkus 'Nuolatos važinėti^ . 
ieškant gereštiirį gyvenimo sąly-1 
gų. Keitimasis darbininkų buvo 
pasibaisėtinai didelis. Pataisyti 
tokią padėtį pašalintieji smul
kieji ūkininkai greitai buvo pa
verčiami į 1 Verstinus darbinin
kus.
, Aš turėjau pirmą tiesioginį'. 
susidūrimą su kulokų darbu: 
kasyklose 1931 m., kada aš brv 
vau vyriausias inžįnierius vario 
kasyklose šiauriniame Urale. 
Vieną dieną keli traukiniai šei
mynų atvyko iš už 2,00d mylių 
kaimų apielirikės. Jie išbuvo ke
ly kelias -savaites ir sudarė liti- . 
dną vaizdą. Mano darbas buvo 
išmokinti tuos ūkininkus kas
ti. Jie išrodė visai sumišę ir iš
gąsdinti to kas.atsitiko. Tik ke
li dėjo pastangų pabėgi i, ar net 
pąsiskųšti. Jų darbo valandos 
ir mokestis buvo tos pačios ką 
ir kitų kasėjų ir jie laisvai ga
lėjo vaikščioti po kelių mylių 
apielinkę, jei sykį į savaitę pri
sistatydavo policijai.

Valdžia ragindavo juos grei
tai pasiduoti, aplinkybėms; tie, 
kurie greitai ptverdavosi už dar
bo greitai atgaudavo prarastąją 
pilietybę ir kįtas privilegijas.

Kada juos atveždavo į kasyk
lą, produkciją paprastai suma
žėdavo šešiems ^mėnesiams ar 
ilgiau, tada vėl laipsniškai pa-į 
kildavo. x

Kulokai, kurie buvo inteligen- 
tiškiausi ir ambitiški smulkieji

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

Pranas Selemanavičia, Sav.
504 West 33rd Street Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

' MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Ženja kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 

I- anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

I

• FOTOGRAFAS
CONRAD
VOTOGRAFAS

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

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

1739 SO. HALSTED STREET

dano r, kad, bedarbei už-

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

čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 

.pOT Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

ophie

^IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

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

Ateičiai Užtikrinti!
♦ I

Taupykite
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kafp UNIVERSAL \ v
SAVINGSartd LOAN ASSOCIATION. • K

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATION

RYTINE RAD1O 
VALANDA

naujienos,
1739 So. Halsted St., 

.Chicago, 111.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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isconsin Žinios
VANDUO J WILL0W SPRINGS BUS ĮVESTAS 

NETOLIMOJE ATEITYJE
Po Visokių Kliūčių, Keblumų Pasisekė 

Vandentieki Išgauti

PERGYVENO TORNADO, IŠLIKO 'NEPALIESTAS GARY CIO PLIENO DARBININKAI GRASI
NA GENERALINIU STREIKU

Mes Darbą, Jei Kompanija TrUgdys Narių 
Verbavimą Ir Duoklių Rinkimą

WILLOW SPRINGS, Ill-r-Jau 
nekartų buvo rašyta “Naujie
nose” apie šio miestelio gyven
tojų vargus dėl tyro, gėrimui 
tinkamo vandens stokos. Taip 
gi buvo nurodyta, kad vietos 
gyventojai deda -isas pastan
gas prašalinimui to trukumo.

Bet jų prirengiamieji darbai 
susidūrė su beveik nenugalia
momis kliutėmis. Pirmiausiai 
reikėjo išsirūpinti iš federalės 
valdžios lėšas vandentiekio įren
gimui. Paskui reikalingi buvo 
leidimai iš artimų miestelių, per 
kurių žemę bus tiesiami van
dens vamzdžiai. Toliau reikėjo 
padaryti sutartį su Chicagos 
miestu, nes vanduo bus veda
mas tiesiai iš Michigano eže
ro. / •

Sutartis su Chicaga jau 
pasirašyta

Ant kiek tos kliūtys užvil
kino vandentiekio įvedimo dar
bų paminėsiu tik kad jų prašy
mas išgulėjo Chicagos Miesto 
Taryboje apie metus laiko, pa
kol įvairus komitetai ir politi
kieriai! svarstė, nr Willow 
Springso gyventojams gerasn 
gardus ir pigus vanduo reika
lingas; ar ne. Pagaliaus po il
gų diskusijų ir Įkyrių tyrinėji

, 4
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

3bf)n Jf. Cubeilufi
SENIAUSIA IR DIDtlAUBIA LAIDOJIMO {STAIGA

.

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOS! JLPyH.<xl CHICAGOS DALYS!

1

/

Klaasykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meiiah, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU 6ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos,

■ Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

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

LACHAWICZ (R SUNU®
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETMJS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehili 0142

D 1410 South 49th Court, Cicero Phoąe Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
|i 4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefenas YARDS 1419.

1646 Weet 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

mų Chicagos miesto valdžia su
tiko pasirašyti sutartį su Jus- 
tice-Willow . Springs Water 
Commission dėl teikimo van
dens šios apylinkės gyvento
jams.

Vandens komisija skelbia 
varžytines!

Minėta komisija, apsiginkla-- s 
vusi reikalingais leidimais bei 
užtikrinimu paskolos iš tedera- 
lės valdžios, nutarė varyti savo 
darbų pirmyn, š. m. rugsėjo 
26 dienų paskelbė varžytines 
medžiagai (material and equip- 
ment), kuri bus reikalinga įren
gimui vandentiekio. Pasiūlas 
vandens komisija priims iki šio 
spalių mėnesio 15 dienos. Jos 
turi būti priduotos į tos komi
sijos advokato Joseph F. z El- 
ward raštinę, 111 West Wa- 
shington Street, Chicago. Blan
kas pasiūloms pildyti galima 
gauti Chicagoje iš Charles I)e 
Leuw & Company,' 20 North 
Wacker Drive.

Lietuviai statys daug 
naujų namų

Ši apylinkė yra ir pasiliks lie
tuvių kolonija. Apart lietuvių, 
kurie jau yra nuolatiniai šio 
iniestelio gyventojai, nemažas

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 1
VISOSE MIESTO 

DALYSE

' ACME-JNAUJIENŲ Teiepboto
William Dowling Uipestingai perduoda savo 2-jų metų amžiaus stonų J.mniy 

žmonai po to kai jis tapo išgelbėtas iš tornado sugriautų namų laužo. Tornadui 
•užėjus kūdikis buvo močiutės glėby. Mo-čiutė sunkiai sužeista, kai tuo tarpu ku 
dikis išliko nepaliestas.

skaičius musų tautiečių yra ap- 
sipirkę čia daug lotų ir laukia 
vandentiekio įvedimo. Kaip tik 
vandens reikalas bus galutinai 
sutvarkytas, tai lietuviai pradės 
tuoj statytis sau naujus, moder
niškus namus, steigti biznius ir 
tt. Ir Wiįlow Springs miestelis 
augs-bujos, gražegniu-švaresniu 
darysis su kiekviena diena!

—W. S. 
5 f

Sugriuvo “SOO” 
Tiltas, Žuvo 
Du Žmones
U.S. Armija Daro Tyrinėjimą

SAULT STE. MARIE, ,Mrch, 
— Prekiniam traukiniui važiuo
jant per j; vakar netikėtai su
griuvo garsus “SOO”. gelžkelio 
tiltas, per St. Mary upę, kur yra 
įrengtos šliūžes didžiuliams pre
kiniams laivams.

■ \

Gai vežis ir du vagonai įkrito 
į vandenį, užmušdami inžinie
rių Hasel Willis ir konduktorių 
Davė Monroe.

Ieško Sabotažo
Kadangi tiltas yra labai svar

bus susisiekimui tarp U.S. ir 
Kanados, tai armija daro tyri
nėjimų sugriuvimo priežastį su
rasti. Spėjama, kad tai galėjo 
būti sabotažininkų darbas.

Apsivedė Racine’o
S • \ * '

Turtuolis
*

RAGINĖ, Wis. —,H. F. John
son Jr., įpėdinis milionieriaus 
Johnson, prezidento S/ O. John
son and Son waško produktų 
firmos, apsivedė su Irene >Pur- 
cell, garsia radio ir filmų žvaig
žde.

Gyvens puikioj Johnson re
zidencijoj prie Racine.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS ' .

No. 68—DEKLAMATOK 1 U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 "7E0
puslapių knyga ....

No. 69—EILĖS IR ‘ PROZA. 
’ Gražus rinkinys dainų ir 

monologų, 83pus- 
lapių knyga .......

No. 70—GLUDI-LIUDI.. Lyriš
kos ir kitos eiles.. Kam 
patinka tikrai grąžtas ei
lės ir kas nori prasi mo
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės • šia 105 
pusi, knyga ------ z
• '

Užsisakydami prisiąskite 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, 1LL. z 
..................

Nauji Illinois 
Kalėjimų 
Viršininkai

Stubblefield—Joliete
SPRINGFIELD,7I11. — Guber

natorius Green vakar galiau pa
skyrė* naujus “vvardenus” — 
viršininkus valstijos kalėji
mams, kur ikišiol buvo laikini 
viršininkai—demokratai.
• Joliete ir Stateville nauju per- 
dėtiniu yra Edw#rd M. Stubble- 
field, iš Brighton,. III.

Frank G. Hilf'.iš Mbnmouth 
bus jo pagelbininkas Joliete. C. 
F. Becker iš RečUBud, buvo pa
skirtas viršininku^'-Menąrd kalė
jime, o Arthur Aį Bennett-Pon- 
tiace.

" T" "r- • ■

Ekspresinirikų
Streikas Valdžios

/ v

Tarybai
DETROIT, Mich, — Valdiš

kai ginklų darbo tarybai vakar 
buvo pavestas likviduoti 300 
Railway Exprcss darbininkų 
streikas Detroite, kilęs perei
tos savaites pabaigoje.

Dėl. streiko sustojo prekių 
siuntimas ekspresu į Detroitą 
ir iš Detroito.

. . ' . J

I . ■ • . '

Užsidarė Stude- 
baker Dirbtuvė

Dėl Streiko Trūksta Dalių
SOUTH BEND, Ind. — Va- 

kar dirbti sustojo didelė Stude- 
baker automobilių dirbtuvė, ku
rioj dirba apie 6,000 vyrų ir 
moterų.

Dirbtuvei trūksta dalių kelei-

ADVOKATAI-
K. P. G ŪGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais. ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

a. a. st,a,Kis ■
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Te,. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREĘT 
TeL VlOtory 2679 

viniams automobiliams. Jų ne
gauna dėl streiko Midland Steel 
Products Co., dirbtuvėje, Cleve- 
lande. Ji gamina rėmus Stude- 
baker firmos automobiliams.

Fordas Atleidžia 
Apie 20,000 
Darbininkų

Mažina Automobilių Gamybą
.DETROIT, Mich. — Fordo 

dirbtuvė River Rouge, Michiga 
ne,1 ir skyriai kituose miestuo
se vakar pradėjo atleidinėti dar
bininkus. Viso žada atleisti apie 
20,000. į j ,

Jie atleidžiama dėl valdžios 
patvarkymų, susiaurinančių au
tomobilių gamybų, kad sutau
pyti įvairias svarbias žaliavas, 
ypač metalus, ginklams.

/

Vėliau Dirbs Prie Ginklų
Fordo bendrovė sako, kad vė

liau atleistuosius suims atgal, 
kai pradės masiniai gaminti 
ginklus *naujai statomose dirb
tuvėse. Tai bus apie pavasari.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

\ LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių; įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SEiRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
‘ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.,

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

PrPai^o atsakomin 
gai akinius už pri 
einamą kaina ir anf 

’ lengvų išmokėjimų 
RAKANDU krautuve 

3409 S. Halsted Stj-eet 
PHONE YARds 3089

GABY, Ihd. — CIO plieno 
unija perspėjo Carnegie-lllinois 
r American Bridge Co., dirb

tuves, . kad skelbs generalinį 
streikų, jeigu pirmoji bendrovė 
trugdys unijai pikietgvimu ko- 
lektuoti duokles iš užsilikusių 
narių ir rašyti unijon nenarius.

Nori 1GO% Unijos
s Frank Grider, unijos distrik- 

to lyderis, sako, kad CIO nori 
padaryti milžinišką Carnegie- 
lllinois įmonę 100% unijine.

Šįryt prie dirbtuvės bus pi- 
kietininkai duokles rinkti, o jei
gu kompanija bandys jiems pa
stoti kelių, tai CIO lieps visiems 
darbininkams mesti darbų.
■ Carnegie-lllinois plieno dirb
tuvėj dirba apie 21,500, o tos 
firmos -skardos dirbtuvėje — 
apie 8,200. Apie 95%> abiejose 
dirbtuvėse priklauso unijai, bet 
iš to skaičiaus apie 10% yra 
užsilikę su duoklėmis.

Baigė Vieną Streiką
“Cranemen’ų” streikas, kilęs 

pereitą šeštadienį, vakar buvo 
likviduotas kai kompanija su-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. ------

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofisor .Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
SnbAfoi nūn 1 iki 4 noni-eL 
Trečiadieniais pagal sutartį.

+
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS; Nuo H iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST. 

' ' - <

DR STRTKOT ’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4546 SO. ASHTjAND AVĖ. 
Ofi«o vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelinj narral susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel.K PĘOSPECT 1930

DR c z VFZRI.’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
'arti 47 Street' 

Telefoną, YARDS 2246
Va1®r/’n<i nuo 9 iki 8 vakaro 

Se^ doj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRfCK’AS

GYDV^nrAą m ^wwttrgaS 
vrrTOTP!

2403 West 63rd St
VAT.ANnnfi: 9—4 noniet ir 7—9 
vakaro, trečiadjęniafs ir. sekmadie-

• ; nfnie nagai analtarima
• Telefonas HFMloek

Namų tet REPublle 4668

tiko pašalintus darbininkus (ir
gi cranemen’us) priimti atgal ir 
kitus reikalavimus svarstyti de
rybose.

Masinis Mitingas
Ateinantį sekmadienį Gary 

Memorial Auditorijoje įvyks ma
sinis Gary plieno darbininkų 
mitingas aptarti unijos progra
mų padaryti ir kitas plieno 
dirbtuves, kaip American 
Bridge, 100% unijinėmis.

KITI LIETUVIAI pAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

- šeštadieniais tik susitarus. į
Phone YARDS 7299 to

-------- , i v HHH.t —n—m— 1 1

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

Ofiso Tel. HF.iynnck 5524
Rez. Tel HEMlock 1643 

Fm^rgencv; MIDwav 0001

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

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

A •

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. J8th St.. netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

■ ------- - ~ ~ -t

GERBt Naujienų ekaityto^ 
įoe ir ekaitytojai praiomi 
pirkinių z reikalais eiti i 
tat krautuve^ kuriat 
tkelbiati Naujienose.

įBSUStssssĘKssssįsz^sssstssttte
t



Trečiadienis, spalių g, 1541

SEKMADIENĮ, SPALIU 124a PASKU I IMS 
LIETUKU GOLFO TURNYRAS

Chicagos Lietuvių Golfininkų 
Sąjunga rengia paskutinį šių 
metų Golfo turnyrą. Jis įvyks 
spalių, (Octobey) 12 dieną, The 
Glęn Eagles Country Clu.be, prie 
McCarthy Road, netoli nuo Ar
cher Avė.

Užkviečiu visus golfininkus 
ir golfininkes dalyvauti, nes taj 
bus vienas iš puikiausių ir. links
miausių turnyrų. Bus keturios 
tręfėjos ir daugybe kitų įvai
rių prizų, kurie bus išdalinti lo
šėjams.

Tie, kurie bus laimingi, gaus 
dovanas. Jos bus duodama : 
vien tik kliubo nariams, bet 
pašaliniams — svečiams.

Dalins Daug Dovanų
• Tad visi ir visos renkimės 
iš anksto, kad galėtume daly

ne- 
; ir

vauti Chięagos Liet. Golf. Są
jungos paskutiniame šių metų 
turnyre.

Po lošimo bus puiki vakarie
nė ir šokiai prie gero orkestro, 
šokikai bus pilnai patenkinti, 
nes kliubo aikštėje yra gana ge
ra ir erdvinga salė. Taipgi ir 
jiems yra skirta trys dovanos. 
Geriausi šokėjai gaus prizus.

Bilietai 75c Iki $3.50
• f r • «. • • •

Bankieto tikietų kainos yra 
sekamos: Golfas,'vakariene, pri
zai ir šokiai tik $3..5O, ypatai. 
Vien tik vakarienė, kortų lo
šimas, prizai ir šokiai tik $2.50 
ypatai. O šokikams vien tik 75 
centai ypatai. Prie to bus “door

prizes” ir “dancing prizęs”.
Jaunimas, kuris, mėgsta šo

kiui, yrą inuošird^iąi 
mas atsilankyti.

Golfo loįĮirnąs prąsid.ąą 1-iąą 
valandą pp 
tą va" 
valandą 
ryto.

Vi(rtas Ktikia R««ervuoti
Viepęs tąyi būtį 

iš ankst 
tęs prių ....
.Western Ają., 't^p^ąne. 
h i 11 0360, Chicago, Ui-; o Cice- 
riečiai prie Pr. Ą.
4847 yy' 14th Štreąt, teįą^aąe 
Cicero, ^932, Cięęyo, M 
galimą gąutį tįkietų įy nąo kįitt- 
bo vaidyboj bęi

Kviąąju, vį$ų,$. 
mėgėjus dąįyvąątį i^ 
ti tikietus. U ankstą,, pąs. 
bus užtektinai — valgią įr gė/ 
rimų.

žinomas Registruotas vaistinin
kas p; Frank A< Rakas, kuris

L-

KA CHICAGOS LIETUVIAI MANO APIE DR 
ANCEVICIAUS ŽINIAS IŠ LIETUVOS

y Ištino ląbai puošniai ir skb- 
ningai įrengta ir kimštinai pri
krauta naujų prekių. F. Ą. Rą- 
ko ilgų metų patyrimas tokia
me bi^ęiyje li^tikriiia vietos gy
ventojams gerų, kompetenfiškų

-mcagos i/i
M

-¥H-

JAUNŲ 
TAUTlšl

urt,

CLASSIFIED ADS
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ANTANAS YtšKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 d. 10:45 vai. vak. 1941 
m., sulaukęs .putės amžiaus, gi-, 
męs Pajurės parap., Lietuoj. 
Amerikoj išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Konstanciją, po tėvais 
Poškaitę, ‘ dukterį Konstanciją, 
sūnų Vladislovą, brolį Joną 
Yušką* ir jo šeimyną, 2 sese
ris: Marthą Puleikienę ir švo- 
gerį Pranciškų, Elžbietą Sera
pinas ir švbgeri Kazimierą ir 
jų šeimynas, daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoj paliko motiną Marijoną 
ir 2 seseris Oną Urbikienę ir 
Antaniną Arnulienę ir jų šei
mas. Kūnas pašarvotas 4452 
So. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 9 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bu& nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A.A. Antano Yuškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiąi kviečidmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
kame, Moteris, Duktė, Su»us, 
Brolis, Seserys, Švogeriai, ir 
Giminės.

Patarnauja Laid. Dir. J. F.' 
Eudeikis. Tel. YARdš 1741.

Jam Labai Dėkingi; Pageidauja 
Žinių Ir Toliau

— Skaitytojų, Balsai —-

i i. i» . r < •» j y < ’ > i i j/ r /dien tenka sueiti daug lietuviu 
biznierių, profesionalų ir darbo 
žmonių.

Neisiu į polemikas ir kritikas 
kokių politinių įsitikinimų Dr. 
Ancevičius yra. Ypatiškai ne
teko jo pažinti, tik tiek žinau 
iš laikraščių, kad jisai yra pro- 
fesionalis žurnalistas.

Tik Nė Komunistai

buvo išvemti Rusijos gilumo p 
ar buvo rusų slaptoj policijos 
nugalabinti. Žinom, kad dauge
lį vienoks ar kitoks trągingas 
likimas ištiko.

■ B A Gėles ' MyiiiitiemsM
A Vestuvėms, Ban-į 

INK fl kietoms, Laidotu-
| f vėms, P a ji u o Š1- 

mąmą.
H

E- GĖLININKAS
t 4180 Archer Avenue.
J Phone LAFAYETTE 58#Q- '
«3ccnnaannnccx33crxxxxxxxxxr
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Kiek man teko išgirsti lietu
vių visuomenės minčių apie jo 
prisiunčiamas žinias “Naujie
noms”, kurios telpa ir kituose 

t 

laikraščiuose, tai visi yra labai 
dėdingi Dr. Ancevičiui. Taipgi 
visi yra dėkingi “Naujienoms” 
už jų talpinimą, išskyrus ko
munistus ir bolševilfuojančius 
žmones.

Mano nuomonė irgi tokia 
kaip ir didžiumos lietuvių, nes 
dar esu lietuvis ir niekados rau
donam ar 
nepritariau 
kruviniems

diktatoriui 
jų

juodam 
ir bepritariau 

darbams.

Atranda Pavardes Giminių, 
Draugų

Rusijon išvežtų arbą bolševi
kų nužudytų ir kitaip žuvusiu 
žmonių sąrašus chįcagiečjai, se
ka su didžiąusią atydą. Dau
gelis atrado pavardes savo gi
minių ir draugų. Per Dr. Ance- 
vičiaus ir Iptą pranešimus iš 
Lietuvos Amerikos lietuviai 
greičiau sužino apie savo ąrti- 
mųjų likimą, jiems nereikia kam 
kintis spėliojimais ir. nuojauto
mis. : ^užiiiojus, širdies skaus
mas greičiau, praeiną.

Taigi, amęrikiečiaį ir yrą dė
kingi Dr. Ąnęęyijčiui, ir dien
raščiui “Naujienoms” už jų in- 
formavimą. Jie ir toliau pagei
dauja kųodaugiausiai žinią iš 
Lietuvos, ir jų pageidaus tol kol 
pasaulyje ncužyiešpataus taika 
ir Lietuva vėl galės ramiai gy- 
venti-

v^e-prez,, -
rašty'2441< > .

Finansų rašt., ’ 4276
1 Aręw~'Ai W T: ■-■Wkdl 

^-Kiubo gydytojas, 464^'Sd. Ash
land ■AVek-" TęlC Prospect 1930; 
Paul j; Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted ^t.; Lucille S. Dagis 
L-Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shihg R&;: Nęilie. Viršila—Kasos 
Globėja, 8435 Šo. 'WąUace St.; 
Fi*ąnk Jakąvičia—Kontroles ko
misijos ^irm./’ 2857 Šo. Emerald 
Avemie; Michae! R. Kazunas — 
Klubo legalis Patarėjas, 69 West 
Washingtbii ' St.,' Tel. 'Central 
059^.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 fMETAMSf P. Arlaus

kas—Pirm., '2109 N? Clęveland 
Ąve.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pūlaski Rd.; J. Ketura- 
kis-Mt. rašt., 1525 S. 51St St., 
Cicero, III.; Stella Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emerald Ąve.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikds—Kasiėrius. 3824 

DėodOr St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Salakas, 1414 
Šo. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PĮ. Susirin- 
kimąl laikomi vieną Išartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, ‘ Hollywpod 
svet., 2417 W. 43rd St. .

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

tanas Shimkus. 3123 Lyndalę 
Avė.; Viče-pirm—A. Sobol; 1927 
N. Califorhia^AVe., tel. Armitagę 
4290; RaŠt.—M.Chepui, 3327- Le- 
Moyne st., tel. Spąulding 7Q03; 
Ižd kas.—L. (Striupas, 3836 North 
Avė-, tel. Spąulding 0745; Fin. 
rašt. ” 
Avė

bansia Avė./ tel. Humbbldt 22,85; 
Kaš. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tėl/ Spąulding

< 3448 Le

M. feL'ŠtrtoY
4649 St>: Ash-

Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D.' Gulbinas—Jin. 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 " Hąlsted St. 
Ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

?UVIŲ AMERIKOJE 
KLIUBAS VALDY- 

’AMS: Juozapas Rūta
_ ,_4l ? Šo. Halsted St.; 

Petras ’vkšilas—yice-pirm., 3432 
Sq. WalTace SŲ; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Fęlią Kasper—-fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čiųs—kontr. rašt., 8728 Harper 
Aye.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjau, 3202 So. Emerald Avę,; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 S.Q, Union Avė.; 
Poyiiaš ^Petraitis —koresponden
tas, 812 W.33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vah vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Hąlsted St.

ŽEMAIČIŲ. KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA-1941 METAMS: Pirmi- 

; hinkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
1 Talmaų avė., tel. Virginia 1279;

Pirm, pagelb.— M. čepbnska?, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; _ Fin. rašt.----- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kommsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfielų Avė. Susirinkimai atsi
buna kas trečią trečiądienį, Hol- 
lywood Inn svęt., 2417 W. 43rd 
Street.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
! L5>we avė.; P. P. Kilis,—Vice- 

pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt.,«> 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper-7-Fin. 
rąšt., 3534 Sq, Lowe avė.; J. 
Rachurias— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis —■ 
Kont. rašt.; J. Raceviįčia—Ižde 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvčtėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalką. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvienc 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L

• Auditorijoj, 3133 S. Halsted st 
Nariai priimami nuo 18 meti; 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

tel. Spąulding 7803;

Fin.

M

►<

IMKIS vgga
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bąiįkietamę 
ir Pagrabamš.

3316 SO. HALSTED ST. 
' Tėl. YARDS 7368

M
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Visi Seųas Pętras.
gimę Lietuvoj ir iš-Mes visi 

auklėti. lietuvių dvasioj. Tėvy
nėj Lietuvoj palikom tėvus, bro
lius, seseris ir drau’gus. šian
dien, praėjus karo audroms per 
Lietuvą, mes kiekvienas trok
štam sužinoti koks juos ištiko 
likimas. Norim žinoti- ar jie 
dar gyvi' tebėra, ar žuvo, ar

TARP MUSŲ

‘aXTXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXX^

burba,
£Nd 2625 SO. EMERALD AVĖ.

Teleforias VlCtory 'Š434.'
Persiskyrė su šiuo pasauliu spąlio 6 (|ieną, 5:5Q valandą 

vakaro, 1941 metais, sulaukę^ 'pusės amžiaus, gimęš Raseinių 
apskr., Jurbarko parap, žirniškių kaime. ' - ' ‘.r1

Amerikoj išgyvenu 38 metiis. ,
Paliko dideliame nuliudhųe moterį Pauliną, po pirmų yy- 

ru Valantienę, po tėvaiš Lukoševičiutę, 5 dukteris: Minnie 
Gannon ir žentą Thomas, Lilllan Danna ir žentą Joseph ir 
anūkę, Helen O’Neill ir žentą MicĮiaei' ir ’ 2' ariukiį “Violet, 
Francą ir žentą' Ferhand. ir anūkę, Christine Rorris ir anūką,' 
sūnų Dominiką, marčią Heleųi ir anūką, 2 podukras: ^tėUą 
Ferragamo ir žentą Lotiis fr 3 anūkus ir Nellię Fusęįlo ijf zeų- 

. tą Mlchael Ir 3 anukuš, posūnį Michael Valerito, sėsėris: to
niką Balčaitienę ir švogęrį Jurgį ir Veroniką Ųachawicįi ir 
švogerį Steponą, 2 brolienes, Petronėlę Burbienę įr šeimą ir 
Rozaliją Burbienę Ir šęTfniį'2 pusbrolius Joną Zaturskį, jojmon
terį Moniką ir šeimą ir ’ Antąną Zaturskį, o Lietuvoje seserį 
Oną Urbutienę, ir daiig kitų giminių. ” ‘

Kūnas pašarvotas Lachawicz’iaus koplyčioje, 2314 West 
23rd Place. ' \ * v ’

Laidotuvės įvyks ketvirtacįieąį, spalio 9 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios į Visų Šventų par; p. bažnyčią. 25th and Wallacė; 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš tęft 
bus nulydėtas į šv/ Kažimiero kaųjn^s. 'ą

Visi a. a. Dominiko Burbos giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai ■kvfė6fen^i,dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jąm 
paskutinį patarnąvŲną ir ątįsisVeikinimą. ’

Nubudę bekarų e:
MOTERIS, DUKTERYS, ^ĘNJAJj S^NUS III ŲIMĮNĖS.

Laid. Direktorius Ą. Lachąwicz ir Sunąi, TeL CANAL 2515

ir*l

Bridgepork' Atsida- 
rė Nauja Lietuvišką 
Vaistinė

Užįiįke Ą. Rakas
Pradžiųjų šios sąyąitčs. Į^i$- 

geportą atsį^ų naują, moder
niškai jren^ta, lietuvįš^a vais
tinė, ahtXą,^ą 3201 S. Hąlsted 
Street.

Užvardinta “Red Crown Phar- 
macy”.

20 Metų Vaistiųinkąs
* ■' , . X •

Krautuves savininkas iy Ipy- 
tu vedėjas yra plačiai visiems

PILNĄ KAINĄ 
DAUGIAU

1939
1940
1939
1940
1939
1940
1939
1937
1936

Plymouth sėdau
VVityyš 'sėdau .. ....
Dė įiįtį' sedąn ..
Oidsmotiile ' sedan
Pontiač sedan L.
Plymduth sedan
Buięk sedan 
Dė Soto sėdan ....
Chrysler sę'daū •

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEE
DE SO^O—PLYMOUTH

1143 Diveršęy
Atdara vakarais ir sekmadieniais

$495.Q0 
$593.00 
$745.00 
$535.00 
$585.00 
$565.00. 
$245.00 
$145.00

“tel. ’ SpWding 3180, 
glob.—-A. Luhgėvicz, 1814 VTą-

- S. Buneckis, 3327

Ą. Kuprevičid, 
5 Stf SūsirĮnkimai 

atsibuna k^rjpirmą ketvirtąd., 
Grigaičio syet/3800 W. Arąiitage 
Avenuc.

HUMBOLDT PĄRK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 (METAMS.* FirmirinkasL-M.

Grakaąskaš, 3939 N. Christįana 
avė.; Vlce-pirm..-* Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lurigevicz, ‘ 1814' Wabarišia 
ąve., tel.' Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st;, Kasieriųs—John Kup
revičius, 3446 ‘W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą.’ 3600 West 
North avė.

.DRAUGIJOS PALAIMINTO^ ŲIK- 
TU VOS VALDYBA 1941 METAMS:. 

. ‘ Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Ęock- 
Well st., tel. Rep.T 7929; Vice-pir- 
įpin,:—J. A. Shųlrųistras, 4P16 S- 
Archer avė., Laf. 6300; Nūt. rašt. 
—Lu.cille S.. Dagis, 2902 W. Per
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Miklumas, 49,1,7 $. Coęnenskey 
aye., Laf, 115Ž; "Kontr,
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
aye.; Kasoą globėjas ir koresp; 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T.. Janulis, 
3430 S. Morgan st, Yards 4863; 
MarŠalka-L-A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st, 
Yąrds 6701; Teisėjas—K.,'Stulas, 
Teismo sekr,—L- Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno ' mėnesio, 
Čhiąagos Lięt Ąudit, 3133 So.

______ ___ _________
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METALS: • Pirmi

ninkas— Peter Ųkocki^, 2539 VT.
i 46 PI.; Pirm, pagelb. — St Vai- 

tikaitis. 3$08 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yūškenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St; Iž(L—P. F. Pik
turna? 1425 W. 45th St; Kasps 

į. Frąnk Wenskus, 2fm;'w.
43r4 St,' Ant. Ivonaitis, 5542 a 
Tai m an' Avė.; ■ Trustee — J. Yu š-

%; Ligonių 
A. Tv cžesna, 4501

S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 VT. 45,th St.; Maršalką — J. 
Yuęikas. 4624 S. Mo’zart St. I

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTUR0S DRAUGIŠKC 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS 

"Pirm.^—F. Pįatkauskas, 4321 S 
. Roękwęll * stįz ViCe-pirm.—A. Vai 
. nauskas,1 i 4529 S. Califoriiia avė.

NUtąr. rašt.—M. Titiškis, 3638 S 
; Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 393J 

W. '63rd PI.; Oorganizatbrius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Mąplewooč 
aye., tel. Virginia 1998; Iždo gi 
—Ą. Bložiėnė ir J. Gulbinienė 
Susirinkimai vyksta kas trečie 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rc 

^st., Chicago, III.
ŪTHUANIAN D Ę M O C R A TI C 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd 

L Dbviat, 5945S. Ąlbany avė.; 
Vicė-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tar vidas, 
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 
Ądvisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th št.; Finance Committee — 
Mrs. Nore^a’ 5924 S. Maplewood 

zaVe., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
; Albąny avė.; Executive Comm.— 

Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Boardj 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis,' and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

rl~-kT~vytauto~draugijos
VALDYBA ' 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3,430 S. Mor
gan' St.; Pirm, pagelb-—J. Mazi- 

! Uąus^as, 3259 So. Union Avė.;
riut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Aye.; Finansų rašt.—1 
Antanas Maziliauskaš, 6135 So. 
Rockwell St., Chicago, #1.; Iždi- 
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th Št.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mar t. Z. Kadžiauskas; 
P^ižįūtęfi sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi- 
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

________________________________________ »

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERYS SU PATYRIMU dre- 
sių operuoto jos. Pinigus darantis i 
biznis iš jūsų namų. Nereikia cash, T. 
dirbti 2—3 valandas į dieną. Miss t 
Nash, 126 N; Wells St.

- - - t
HELP WANTED-MALE-FEMALĖ j 

Dąrbininkų-Darbininkių Reikia
100 VAIKYNŲ IR. MERGINŲ 

Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Išmokite 
amatą arba įvairų darbą. Samdy- 
tojai išmokins. Naktinis ar dienos 
darbas. Algos $15 iki $25. Visi dar
bai 8 valandas 5 dienas. Garantuota 1

TRIANGLE AGENCY, 1
25 EAST JACKSON BLVD. < 

Kimbąll Bldg., 13-tas Aukštas. 1

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

KRIAUČIUS, MOKĄS visą dar
bą, pastoviai. Frank Haefner, 113 
W. I St. Elmhurst, III.

REIKALINGAS DARBININKAS 
arba porteris į Road House, be 
skirtumo amžiaus, negirtuoklis. 
Gera mokestis ir gyvenimas ant 
vietos. 5700 79th St. Tel. Sum-
mit 868W1.

REIKALINGAS DŽENITORIUS 
prižiūrėti furnasą ir plauti dišes.. 
Kambarys ir valgis. 5758 W. 65th 
Street.

BUSINESS OHANČES 
• Biznio Progos^

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje, rendos $30.00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

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

. ' 3259 So. Union Avė.
' ' T
l BRIGHTON PARKE RENDON
* krautuvė, karštu vandeniu apšildo-
• ma. Tinka visokiam bizniui, 3970-
» Archer Avė. Matykite F. Sabaliaus-
1 kas, 2957 W. Pershing Road.
) -
\ GERA TAVERNA greitam parda- 
j vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš

dirbtas. Išvyksu į armiją. 1726 So. 
Halsted. Canal 2480.

)
; BARBER SHOP PARDAVIMUI 

pigiai. Rėnda $10. 1803 W. 45th St.
- .- rrr ’■ K '• < • ’» ..
J PARDAVIMUI TAVERNA. Daro-
• rpas geras biznis. Išdirbtas per 

daugelį metų. Walter Daukant,
- 10501 S. Michigan Avė.
i _ _______________z________
* PASIRĘNDUOJA TAVERNAS; visi 
' fikčeriai, svetainė, 4 kambariai gy-
* venimui, arba parduosiu visą pra- 

pertę. Klauskite: 1429 W. 45th St.,
j YARDS 5554.

REAL ESTATE FOR SĄLE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
amus, lotus, tarnas ' ir biznius, 
orime didelį pasirinkimą namų 
Lrkti už cash arba mainais. Norinti 
rkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
irnavimo šaukite:
>AUL M. SMITH&CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

RAVENSWOOD MANOR. Dailus 
amas, 6 kambarių muro bunga- 
)w.( Kanvaso sienos. Natūralūs ži- 
inys. Garažas. Gaso šilima. Savi- 
inkas. 2732 W. Agatite.

MARQUETTE PARKE.
Įmokėti $1000.00, kitus kaip ren- 

ą. Nupirksi 6 kambarių mūrinį 
ungalovv. Garažas, .platus lotas, 
iskas naujai ištaisyta, galima 
raustytis tuojaus. Namas su ta- 
erno bizniu. Kaina $4900.00. Įmo- 
ėti $500.00. Mainys ant privatiško

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Republic 3713.

BERGENAS 3036 W. 63rd ST.
60 .pėdų lotas, kampas 72 ir Cali- 
fornia. Kaina $1,750. Kreipkitės 
HEMlock 2000. A. B: Reimer, 3036 
West 63rd St.

TAVERNĄ OPERUOTI PROGA
1 aukšto medinis, asbestos saidin- 
gai, beismontas, krautuvė pastaty
ta tavernai, cementinis šaldytuvas, 
karšto vandens šilima, 5 kambariai 
užpakaly, kitoj gatvės pusėje 4 
blokai dirbtuvių. Nėra tavernos 
arti, ties 3111 VV. 51 St.

SPECIALIAI ŠIAI SAVAITEI 
$5150.00.

2 aukštų mūras, 2 po 
rius flatai, sun .parlor, 
stogas, karšto vandens 
tus lotas, randasi prie 
Campbell Avė.

BARGENAS $76J50.00. 
. B. R. PJETKIEW1CZ, 

2555 West 47th Street.

4 kamba- 
bungalovv 

šilima, pla- 
44 ir So.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MISSOURI 30 IKI 100 įrengtos 
žemės. Savininkas. Samuel Det- 
wiler, Birch Tree, Missouri.

FLKN IT t RE-F1XTC RE FOK-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 
ij J Good ^.Housekeeping Shops 

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠT1N1MO
IŠPARDAVIMAS

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

valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei-[2 šm. gyv. kamb. setas, buvo 
na gerai ir yra išdirbtas per ilgus.$120, atsiimtas ..........................
metus. Ant kampo 69th St. ir So.13 šm. miegruimio setai, riešuto 
Chicago A»e., 6818 So. Chicago*—1---
Avenue.

$35

AMERICAN LI

RESTORANAS IR TAVERNA 
pardavimui. Geras biznis. Išvykstu 
į armiją. Dėl informacijų šaukite 
COMmodore 5521.

COAL—WOOD—OIL
AngIys-~Malkos Aliejus

SPALfo SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui abejus 

714ę galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

6 y?c gal, 400 gal. kiekiais.
’ A' & E OIL CO.

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

kostumeriui.

RESORTS—MISCELLANEOŲS 
Kurortai—Bendrai

PARSIDUODA ‘ ŠUMMER Resort. 
300 pėdų žemės prie Arbor Vitae 
Ežero, šiauriniam Wisconsine. Pui
kus žuvavimas. 6 kambarių moder
niškas namas ir 9 nauji cottages, 3 
ir 4 kambarių. Moderniški įrengi
mai, 
mui. 
Wis.

Pigi kaina greitam pardavi- 
John J. Norgal, Arbor Vitae,

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

39
14
19
22
14

• ASSOCIATION O? LIT.HUA- 
NIAN ’ PROPERTY OWNERŠ ‘ OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: Jčhn Bagėn — pirm., 

3442 S. Vpion AVė?; Kazimieras

RENKITE TUOS, KURIE 
C GARŠI^AŠI

(C

z . ■.> ' > v -:

ličiai of thė 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewopd Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 Šo. Emefald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W- ‘33rd St.; Ųucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 w. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rast., 2804 
W. 45th St.; Ę. Rimeikis—kasos 
glųb., 2444 W. Peršhing Rd.; J. 
Balnis—kasięriųs* 2910 W. 40th 
St., tėl. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija.- G. Green, ĄĮ. Kai
rienė, D. Daūskurdieriė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Wėstern Avė.; 
Dr. T. Dundulis—-Dr.' kvotėjas, 
4157 Archer. Ąve., tel. Virginią 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno ’ mėnesio 3 sekmad.’, 
Holiyvvood svei., 2417 W. 43rd 
St. Į Kliubą priimami vyrai ir 
moterys ‘nuo 16 iki 45 metų amž.. 
lygidmis teisėmis ir mokestimis.

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 paš mup. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So, Westem Avė.

Chicagc, IIP? Tęl. RĘPuhlic 6051

mahog.............................................
5 šm. ainette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujas .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji .....................................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame crated, di
delės mieros ............ :...............
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ............ ............................
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel tąble-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul......
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, crated .................................
Visai nauja 1940 ployykla .......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec..........................................
Norge, visas .porcelėno, 6 kub. 
pėdų, mažiau .......................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec. .......................
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finąnsų Co. CANal 5668

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

iki 10. Sekm. iki 5.

FINANCE AND LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

59
34
39
44
59

74
19
29

39

59

69

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO MOTERŲ KLU

BO mėn: susirinkimas įvyks spa
lio 9, d. 7:30 ya!- vak., Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avė. Prašom 
Visus narius, kad. būtinai atsilan
kytumėte ’ nes daug svarbių reikalų 
turėsime. Valdyba.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS mėnesini^ susirinkimas 
įvyks spabo 8 d. kaip 7:30 vai. va
karo. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Ddoklėp priimamos nuo 7:00 
v. vakaro. ■ '" ' '

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS ' 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZ ANAUS KAS, Sec. 
Turtas vir§ $1,000.000-00.

r » ' '•r t f ■ « . ♦ -

'[ Pirkite tose krautuvėse, ku-
-LuciUe S JDagls, raSt.rios S^nasi “NAUJIENOSE"
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Trečiadienis, spalių 8, 1941+

VAKAR CHICAGOJE
žuvo 4-i

2955

4056
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Diena Iš Dienos
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Leo

A ice

poli-
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P-lė Irena Ruzikaitė su 
Vaicekauskas.

Pereito mėnesio pabaigoj 
spalių pradžioj apsivedė šie 
tuviai ir lietuvaitės:

daik- 
buto,

ar 
lie-

mi- 
Ma-’ 
sir-

■

at-
14

Mirė Sunkiai Susižeidusi 
Namie

NAUJIENOS, Chicago, Pi,
PASKUTINIS BEISBOLO SERIJŲ LOŠIMAS

■

Apipleše, Pagrobė, 
Nurėdė Bridgepdrte

Apiplėšė Tris Kitus žmones
Ties 2709 Emerald avenue 

praeivis Patrick Walsh, 3508 
Lowe avenue, atrado pliką, su
kruvintą. vyrą einantį šaligat
viu. Jį nugabeno į Deering nuo
vadą, ir ten pasirodė, kad jis 
yra vienas Frank Hauser, nuo 
1140 N. LaSalle st.

Hauser pasiskundė, kad jį į 
♦ automobilį įsitempė trys jauni 

vyrai. Jį vežiojo po Chicago per 
kelias valandas, daužė galvą re
volverio galu, po to nurėdė, at
ėmė visus rubus ir pinigus, ir 
išmetė iš automobilio Bridge
porte.

Policija spėja, kad tie patys 
piktadariai » panašiai apiplėšė 
tris kitus chicagiečius.

Mažiau Pieno
Perka

Iškėlusios kainas iki 15-kos 
ir daugiau centų Chicagos pie
ninės dabar rūpinasi. Mat, šei
mininkės. dabar perka žymiai 
mažiau pieno iš pieninių, o dau
giau iš “nepriklausomų” vietų 
miesto pakraščiuose.

“Grandinių” Krautuvės, ban
dydamos prarastas pirkėjas 
gauti, nupigino kvortą nuo 
centų iki 27 centų už dvi.

Baltas Kraujas 
Negelbėjo

Belmont ligoninėj vakar 
rė 36 m. chicagietė Lovina 
honey, kuri ilgai ir sunkiai 
go reta kraujo liga. Viehintė-
lis būdas jos gyvybei išgelbė
ti, buvo duoti jai “balto” krau
jo tokio žmogaus, kuris liga sir
go ir pasveiko. Tas buvo pa
daryta, bet moteriškė neišliko 
gyva. / • ■

Kraują parūpino irgi 36 Kie
tų Earl Camm, 5389 Bowman- 
ville avenue.

Prašys Visuomenės 
Paremti Algų 
Reikalavimus

Chicagos ugniagesiai ir 
cistai neseniai kreipėsi į miesto 
valdybą su reikalavimu pakelti 
jiems algas. Sako, per paskuti
nį dešimtmetį miestas dažnai 
jiems kirto algas, bet nei kar
to jų nepakėlė.

Ir ugniagesiai ir policistai ža
da Chicagoj pravesti plačią agi
taciją supažindinti piliečius su 
jų reikalavimais, ir gauti jiems 
visuomenės paramą.

50,000 Kareivių 
Iš Chicagos

Iki vakar dienos armija 
Chicagos distrikto paėmė 50,000 
jaunų vyrų.

50,000-tinis naujokas buvo 22 
metų Frank Reindl, nuo 
S. Newberry avenue.

• v
1S

1234

Laivyno Iškilmės

spšeštadienį ir sekmadienį, 
26, 27 dd., Chicagos Soldier’r 
Field lauke įvyks laivyno iškil
mės, kurias bendrai rengia lai
vynas ir Amerikos . Legionas. 
Lauke įvyks “mūšiai” publikai 
parodyti kaip karo laivynas 
kia. „

vei

Naujas Federalis 
Teisėjas

Texase Mirė 
Olga Molis

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Laidojama Rytoj
Vakar iš Amarilio, Texas val

stijoje, atėjo telegrama, kad te
nai staigiai mirė žmona turtin
go ęhicagiečio Adomo Molio. Ve • 
lionė susirgo išvažiavusi į Tex- 
asą su vyru atostogoms.

Jos kūnas bus atvežtas j Chi
cago šįvakar, o rytoj rytą įvyks 
’aidotuvės. Adomas Molis atvyks 
Chicagon irgi rytoj rytą.

Kūnas bus atvežtas į Juliaus 
Liulevičiaus koplyčią, ad. 4348 
South California avenue, bet 
šermenų turbut nebus.. Plates
nių informacijų gauti reikia 
šaukti p. Liulevičių, Lafayette 
3572.

Širyt Laidoja 
Oną Karpienę

Iš laid. direktoriaus A. M. 
Phillips koplyčios Bridgeporte, 
3307 Lituanica avenue, šįryt yra 
laidojama 84 metų amžiaus lie
tuvė Ona Karpienė-Anna Kar
pus. Ji mirė spalių 5 d., sunkiai 
susižeidusi kai pavirto namie 
(žiur. vakar. “N”). Gyveno ad. 
8006 S. Marshfield avenue.

Paliko Anūkų, Pra-anukų
Velionė paliko dukterį I$a- 

bellą Stulgaitis-Stulgate, sūnūs 
Joną, Antaną ir Juozapą, 11 
anūkų, 5 pra-anukus ir daug ki
tų giminių.

Ieško Trijų Jaunų 
Piktadariu

Pavogė Automobilį, Apgriovė 
Namą

Miesto policija visur ieško 
trijų jaunų vyrukų, kurie > pa
sivogė taksi automobilį ir va
žiuodami W. Scott gatve (ku
ri neturi išėjimo)'. jie įvažiavo 
į namą ad. 431, ir jį smarkiai 
apgriovė. Taipgi sudaužė viduj 
stovėjusią naują skalbiamą ma
šiną.

Name gyvena neturtinga Wal- 
ter Thurston šeimyna.

“Nemoka Virti Ir 
Kojinių Taisyti”

chicagietės užvedė per- 
bylas. Jos yra, Emily 
1411 E. 67th Place, ir

Dvi 
skirų 
Lang, 
Margaret Tate, 24, 504L' West
23rd Street. Abi skundžiasi sa
vo uošvienėmis.

Viena sako, kad jos uošvienė 
nuolat jai išmetinėja, kad “ne
moka virti”, o antroji yra nuo
lat barama, kad “nemoka vy
ro kojinių lopyti”.

Tos uošvienės...

Gal Ir Jiems 
Reikėjo
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inaCJ£ENU-ACME Telepnovo
Pinnadiėnį• New Yorko 'Yankees vėl nugalėjo Brooklyn Dodgers beisbolo 

komandą ir > tuo "laimėjo pasaulinį čanipionatą. Brooklyno, kečeris Mickey Owcn 
turėjo daugiau keblių momentų su sviedinio sulaikymu (sekmadienį Dodgers 
pralošė po to kai Owcn nepagavo trečioję slraiko ant Yahkio Henrich). Lau
kiantis mušti sviedinį (pirmam payeikslė) yra Yankių pirmasis beismonas 
Jolinny Sturm (No. 34), kuris, kai kas mdno, yra lietuvių kilmės. Antram pa
veiksle Rolfe, Yailkių 3-čiasis beismonas į viens kitą atsimušė per įtemptą lo
šimo momentą. Apatinis paveikslas parodo Yankius lošikus džiaugsmingai 
lydinčius savo pičerį Ernie Bonham (rodyklė), po lošimo.

MICHIGAN NUGALĖJO I0WA UNIVERSITETĄ

Turbūt tai buvo pora busimų 
jaunavedžių, kurie apiplėšė chi- 
cagiečių Colin Villiries’ų auto
mobilį ties 3722 ' N. Tripp avė.' 
Jie pasivogė Villines’o naują 
uniformą, kurią buvo nusipirkęs 
vestuvėms, ir Villines’ienės šliu- 
binę suknią. Jie apsivedė kele
tą dienų atgal ir buvo ką tik 
grįžę iš “honeymoono”.

Apiplėšė Krautuvę 
Town of Lake

Vakar apeliaciniam teisme 
pareigas pradėjo eiti naujas fe 
deralis teisėjas, buvęs senato
rius iš Indianoj Sherman Min
tom Jis yra 51 metų amžiaus.

T0WN OF LAKE. — Naktį 
iš 'pirmadienio į antradienį, au
dros metu, nežinomi piktada
riai išmušė didelį langą Goldberg 
firmos krautuvėj ties 4758 So. 
Ashland avenue, ir pasivogė 
kailinių ir kitokių paltų už $900. 
Soldberg firma pardavinėja 
vairius rubus. * I

r,

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

NAUJIENŲ-ACME TeJephoto
Vaizdas iš futbolo rungtynių tarp Michigan ir Iowa universitetų komandų, 

lovvos lošikas Green (Nr. 43) bėga su sviediniu. Lošimą lajmėjo Michigan 6:0 
rezultatu. Tuos šešis taškus padarė lietuvis Tomas Kuzma iš Gary, Ind.

[Pakėlė Lietuvį L
buvo atrastas nusišovęs bedar- (T PlĮsk<U*lIlinkUS
« a « a * ____________!_______

Ad. 2716 N. Linder avė

bis mechanikas 45 m. William 
C. Zibrowski.

Automobiliui įvažiavus į gat- 
vekarių stočiulę ties 38th ir 
South Parkway žuvo 19 metų 
Mary Johnson, 5007 South 
Parkway.

Prie Lincoln ir Ashland tre
kas užmušė 49 metų lenką 
Frank Plach, adresas nežino
mas.

Kitose - nelaimėse žuvo:
40 m. Daniel Chaney,

S. State Street, ir
John P. Grady, nuo 1974 Wil- 

mot Street.

Audros, Vėtros
! Chicago je
! Užvakar naktį ir vakar rytą 
'lietus ir vėtra padarė daug nuo 
! stelių Chicagoje, ir priemies- 
Į čiuose, ypač Blue Islande, k ui 
išvartė daug medžių ir apgrio 
vė namų.

Pietinėj Chicagos dalyje 
tiltės 'vėl buvo patvinę.

• Ginče dėl 25 centų buvo 
nužudyta 38 m. Jeannie Collier, 
4317 Michigan avenue. Policija 
suėmė 27 metų Cleo Williams, 
4459 Calumet avenue.

• Giminės pasigedo 48 me
tų moteriškės Lillian Miller, gy
venusios adresu 618 Wright- 
wood avenue. Keturioms die
noms praėjus jie įsilaužė į jos 
užrakintą butą — ir viduj ra
do giminaitę, negyvą. Mirė šir
dies liga.

• Prie May ir Madison muš
tynėse buvo mirtinai sužeistas 
36 m. William LaFade, 1229 
Madison Street. Suimtas yra 43 
m. Joseph Scinciro, nuo 
5th avė.

• Vagys išnešė įvairių 
tų už $460 iš Louis Zax’o
adresu 1348 Hyde Park bulva
ras.

i Laimingo Jums 
Gyvenimo!

P-lė Martha Barbara Sucilk 
su Ernest Simans

P-lė Sophiė Seng su Ben Jan 
kauskas

Plė Harriet Šidlauskas su
John Zanello

24,

25,

21
22 

su

su

su

su

29,

su

Mag-

Rose

Char-

Agatha

su Be-

Bernice

42,

23,

54,

su Ann

su FIo-

su Julia

North Carolinoje, pakėlė į pus- 
karininkus jauną lietuvį iš Chi* 
cagos, Charles Gasiuną, 7200 
South Campbell avenue,

• Vagys įsilaužė į Pulaski 
Radio and Music krautuvę, ad. 
1180 Milwaukee avenue. Savi
ninkas William Whytikus ra
portuoja policijai, kad jie išne
šė radio aparatų už $500.

• Keturi medžiotojai iš Chi
cagos giriasi, kad jie nušovė 
100 fazanų ir 20 laukinių an
čių bemedžiodami prie Rapid 
City, S. Pakotoj.

• Inland Irving National 
bankas skelbia, kad išmoka de- 
pozitoriams paskutinį dividen
dą, siekiantį $205,928 arba 5%. 
Depozitoriai viso bus atgavę

Budriko Programos 
Pasiklausius

‘ p* -- rJ---
Vaidina Naują, Vaizdelį 

“Sakalai”
Praėjusį sekmadienį, spalių 

5 d., Budriko programoje buvo 
daug kas naujo. Pradėtas vai
dinti naujas lietuvių gyvenimo 
vaizdas “Sakalai” sudomino 
klausytojus. Be to, J. Gricaite 
gražiai padainavo keletą liau
dies dainelių, o Budriko orkes
tras puikiai išpildė daug sma
gių'muzikos dalykų.

Kitą sekmadienį Budriko pro
gramas iš stoties W.C.F.L.— 
1000 K. prasidės 
landa ankščiau, 
6:30 vai. vak. ir 
visą žiemą.

šįvakar Kitas
Ketvirtadienio 

gramas 
7 iki 8

viena v a- 
nuo 5:30 iki 
taip bus per

Programas
Budriko pro-
’.C. bus nuo

vai. vak.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)
Anthony Žak, 31, su

Thompson, 36
Anthony Ozanus, 27, su Ber- 

nice Manunski, 28
Lon Gadzwon, 25, su Virgi- 

nia Zuba, 19
John Marąuardt, 40, su Anna 

Tarvid, 49
Frank GiLis, 29, su Kathe- 

rine Puleikis, 27
Albert Pokorn, 

deline Storm, 22 
Alfred Samoška, 
Frystak, 25

Henry Schulz, 
lotte Zamovskis,

John Stack, 37,
Turk, 38

Charles Schmitz, 
tty Koslauskis, 24

John Avelis, 26,
Zabel, 22

Leo S. Gabrys, 21, su Albina
Ogorek, 18

Adam Neverko,
S. Pansirna, 30 _

Anthony Molis, 
rence Lanzo, 29

Michael Saliga,
Pinturich, 52

Stanley Dominick, 22, su Mil- 
dred Trin, 19

John Abecunas, 27, su Rose 
Hausha, 21 .

" Anthony Kovaliauskas, 22, su 
Agatha Abulskis, 21

George Aller, 24, su Eleanor
A. Vairas, 24 «

Reikalauja
Perskiry

Edna R. Laix nuo Joseph 
R. Laix

Joseph Zuk nuo Anna Zuk

Gauna
•erskiras
Anna Shafranas Goldblatt 

nuo George Goldblatt
Albina Tarutis nuo Michael 

P. Tarulis

DUMBLAUSKAS, Paul, 10542 
South Indiana avenue, gimė rug
sėjo 19, tėvai: Anthony ir SteL 
la.

MAKAR, Diane, 11419 Lang- 
ley avenue, gimė rugsėjo 22, 
tėvai: Alex ir Elizabeth.

SHILKEIT1S, Patricia, 2’317 
West 25th Street, gimė rugsėjo 
23, tėvai: Edward ir Charlotte.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.„asoNsiraviiM sop

-niį ‘8«9Atųnuuf ąsoj ejpfcijd
Prieš-lektuvinės artilerijos 

vadas. Camp Davis stovykloje,




