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NACIAI AMNESTUOJA LIETUVOS KOMU!
VOKIEČIAI GIRIASI APSUPĘ KELIAS 
SOVIETU ARMIJAS, KURIAS NAIKINA

Suimtas nacių agen
tas Viereck 

: -'ii

j Atnaujinę Žygį Maskvos Link

Kovos vyksta prie Viazmos, naciai veržias 
Maskvon, tvirtina sovietų pranešimas

BERLYNAS, Vokietija, spa 
lių 8 d. — Prasiveržus vokie
čių kariuomenei prie Azovo ju
ros, tapo atkirstos kelios sovie
tų armijos, kurias vokiečių ka
ro jėgos naikina’, skelbia vokie 
čių štabo pranešimas. / I

Devintos rusų armijos divi
zijos stengiasi prasiveržti prie 
Rostovo, deda pastangas susi
jungti su savo kariuomenės li
kučiais, bet vokiečiai pastoja 
kelią.

Stiprios vokiečių karo jėgos 
pralaužė sovietų frontą pakeliu 
je į Maskvą ir apsupo kelias 
sovietų armijas
Vokiečių aviacija nutraukė vi
są susisiekimą geležinkeliais 
tarp Charkovo ir Maskvos. x

Nacių agentūros skelbia, kad 
vokiečių kariuomenė dabartiniu 
metu randasi tiktai 125 mylių 
atstumoje nuo paties Maskvos 
miesto centro. u

Sovietų maršalai ’Timošenko 
centro frontam sutraukė geriau
sias sovietų divizijas, vokiečio 
iki šiam metui šį frontą silp
niausiai puolė, užtat dabar nai
kinamos geriausios sovietų jė
gos, tvirtina korespondentai.

Vorošilovo ir Budiony armi-

šioje zonoje.

jas vokiečiai jau skaito kovai 
visai nebetinkančiomis, todėl ir 
pradėjo pulti Timošenko su
trauktas jėgas. .

MASKVA, Rusija, spalių 8 d. 
— Vokiečių kariuomenė, norė
dama paimti Maskvą prieš žie
mos šalčius, pradėjo nepapras
tai stiprų puolimą Viazmos ir 
Briansko srityje, skelbia sovie
tų pranešimas.

Viazmos srityje vokiečiams 
pavyko pralaužti sovietų linijas, 
bet rusų tankai, artilerija ir 
aviacija naikina besiveržiančius 
vokiečius. Sovietų motorizuotos 
divizijos vietomis visiškai atkir
to įsiveržusius kylius ir naiki
na apsuptus vokiečių karei
vius.

Pradėtai ofensyvai vokiečiai 
sutraukė didžiausius aviacijos 
ir tankų kiekius, nes artėjanti 
žiema jiems yra pavojinga. Vo
kiečiams daromi nepaprastai di
deli nuostoliai. Tiktai viena so
vietų pėstininkų divizija sunai
kino 800 Vokiškų j&nkŲ' Su pa
prastomis rankinėmis granato
mis.

Leningrado srityje gen. Bon- 
darevo vadovaujamos sovietų 
dalys privertė vokiečius pasi
traukti viename fronto ruože.

NEW YORK, N. Y., spalių 
d.—Federaliai agentai šian

dien suėmė aktyvų nacių a- 
gentą Sylvester Viereck. Vie- 
reck nesuteikė užsienio de
partamentui tikslių žinių, kai 
jis registravosi kovo mėnesį.

Viereck pasižadėjo neveik
ti Amerikos visuomenę, tuo 
tarpu paaiškėjo, kad jis, pri
sidengdamas pseudonimais, 
siuntinėjo spaudai straips
nius.

8

nacių pinigus. i

Italų laivynas suma 
žėjo trečdaliu

ALEKSANDRIJA, Egyptas 
spalių 8 d. — Britų karo lai
vų ir aviacijos užpuolimai su
naikino visą trečdalį italų 
prekybos laivyno, skelbia bri
tų admiraliteto sluoksniai.

Iš visų paskandini ii “ašies” 
valstybių laivų, 99% atitenka 
italams. Karo pradžioje Itali
ja turėjo 1,235 prekybos lai
vus. > • .

Šiandien jam pasiliko tik- 
Jaįato&laUs šių^ laivų. J>auge- 
lis jų įgadinti ir pataisymas 
ilgai užtruks/ ' •J N
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AUJlh»/s Ų-aUALK riiulu

Ilitlęrio karo mašina pradėjo atnaujintą stumimąsi 
Maskvos ,linkui. Žemėlapis parodo kelius, kuriais naciai 
bando,k^imti$.
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JAPONU SPAUDA JAU PUOLA AMERKį, 
DERYBOSE NĖR REIKIAMO SKLANDUMO

Padėtis Pacifike kasdien blogėjanti ir 
japonai kaltinimus verčia Amerikai

TOKIO, Japonija, spalių 8 d.
— Japonų spauda šiandien vėl 
pradėjo smarkiai pulti Jungti
nes Amerikos Valstybes dėl blo
gos padėties Pacifike. v

Japonaį tikėjosi šį reikalą iš
spręsti Konoje-Roosevelto laiš
kais, bet, sako, dėl Amerikos 
kaltės visas reikalas žymiai pa
blogėjęs.

Amerika veda, sako, egoistiš
ką politiką, todėl esą ir nėra 
reikalingo sklandumo pradėtose 
abiejų kraštų derybose.

Naciai apgaudinėja 
sovietų lakūnus

1 — Vokiečiai skelbia, kad Tur-; 
kijai nereikia bijoti vokiečių 
kariuomenės koncentracijos Bul
garijos pasienyje. ' ■ ■ " ‘
— AFL konvencijoj Seat tie 

mieste labai smarkiai puolama 
dabartinė Darbo Santykių Ta
ryba už protegavimą CIO unL 
jų.

— Serbų kalnuose, Rovanik 
apylinkėje, tapo užihušta daug 
vokiečių kovose su partizanais. 
Sukilėliai pasitraukė į kalnus, 
kur naciai jų negali pasiekti.

KONGRESO KOMITETAS SKIRI A ŠEŠIS 
’ BILIJONUS GINKLAMS GAMINTI

Britams statys 135 prekybos laivus ir 
Įrengs 10^000,000 vertės laivyno bazę

- j . ' > •’■ ■■ /: ,

Pataria naciams tai 
kytis su rusais

ANKARA, Turkija, spalių 8 
d. — Iš Rumunijos grįžę pirk
liai tvirtina, kad nacių karo va
dovybe labai gudriai apgaudi
nėja sovietų lakūnus.

Ploesti apylinkėse naciai pa
state ištisą dirbtiną miestelį so
vietų lakūnams suklaidinti. Pa
statyti namai tėra tiktai dvie 
jų pėdų aukščio, bet iš orlai
vio atrodo tikrais.

Rusai haktį kelis kartus bom
bardavo šį dirbtiną miestą ir 
paliko ramybėj tikras žibalo 
versmes.

Naciai gaus turkų 
chromą

ANKARA, Tiirkija, spalių 
8 d. — Turkai pasirašė su
tartį su naciais., kuria pasi.- 
žad'a 1943 metais pradėti teik
ti vokiečiams chromą.

Vokiečiai tuojau teiks tur
kams karo medžiagos už 15 
milijonų dolerių yertę.

Amerikos ir britų ambasa
doriai padarė turkų valdžiai 
labai griežtą pęrspėjimą dėl 

.šios sutarties., (

WASHINGTON, D. C., spa
lių 8 d. — Kongreso komite
tas šiandien sutiko skirti 6,- 
159,416,229 dolerius gink
lams gaminti, kurie bus tei
kiami prieš diktatorius kovo
jantiems kraštams^

Iš šių pinigų britams bus 
pastatyti 135 prekybos laivai 
ir įrengta 10 milijonų dolerių 
vertes juros laivyno? bazė, 
s Komitetui davė parodymus 
aukšti karo ir laivyno depar
tamentų pareigūnai.

Admirolas Morell sako, kad 
rengiamasi statyti didelė ka
ro bazė, kur galės Įplaukti 
britų ir Jungtinių Valstybių 
karo ir prekybos laivai.

Admirolas Land sako, kad 
planuojama pastatyti 135 lai
vai britams, o kili 185 laivai 
veš karo medžiagą Į Raudo
nąją jurą.

Ginkluos J. V. pre 
kybos laivus

GEDIMINO, VYTAUTO VARDU MASKVA 
KVIEČIA KOVON,LIETUVOS JAUNIMĄ
Bolševikų amnestavimo ceremonijos 
vyksta Lietuvos miestelių aikštėse

d. — Kiek toli sic- 
iš to, kad ir dabar 
“Tarybų Lietuvos”

Dr. Pranas Ancevičius
RADIOGRAMA. BERLYNAS, spalių 8 

kia bolševikų begėdiškumas, galima spręsti 
Maskvos radijas, pasinaudodamas buvusiu
redaktorium, kaip rupdru, drįsta kalbėti apie tautinės lietuvių 
kultūros klėštėjimą bolševikų okupacijos metu.

Kiekvienas žino, kad faktiškai bolševikai vykdė brutališ- 
kiausią lietuvių kultūros naikinimą, kurio viršūne buvo jau pra
dėtas musų tautos išvežimas į Sibiro taigas.

Šimkus kalba per Maskvos radiją
Dabar lietuviški Stalino pakalikai, kaip Vaitkus ir Šimkus, 

buvęs “Tarybų Lietuvos” redaktorius, per Maskvos radiją Sta
linui talkon šaukia Lietuvos jaunimą Gedimino, Vytauto, Kę
stučio ir kitų didžiųjų lietuvių vardu.

Jie visai nekreipia dėmesio, kad tiktai prieš tris mėnesius 
tų vyrų .atvaizdai visose Lietuvos mokyklose ir įstaigose buvo 
pakeisti Stalino, Molotovo ir panašių Lietuvos budelių atvaiz
dais.

*

Hitleris jau amnestavo 500 bolševikų
Kaip rašo “Deutsche Zeitung im Ostland”, civilinė vokie

čių administracija Lietuvoje vykdo buvusiems komunistams iš
kilmingą amnestavimą.

Suimtieji atvedami į miestelių -".aikštes, kur jiems prane
šama, kad vokiečių fiureris jų, kaip bolševikų suklaidintųjų, pa
sigaili ir gražina laisvę. - ----

Tuo budu jau amnestuota apie 500.

; Smarkios kovos sovietų frontuose
. Vokiečių karo vadovybė ekstra komunikate paskelbė, kad 

viduriniame fronte ir ties Viazma vokiečiai apsupo kelias so
vietų divizijas, kurių sunaikinimas neišvengiamas.

Vokiečiai daug laimėjo ir ties Azovo jura. Garsioji pra
monės sritis Donbasas jau esanti.karo operacijų zonoje.

Darsūniškyje sumu
šė sovietų armiją

Minskas visiškai 
sugriautas

Generolų ir admirolų 
parodymai

WASHINGTON, D. C., spa
lių 8 d. — Generolas George 
Maršhallį kongrėšo komisijai 
pareiškė, kad sovietų Rusijai 
teikiama paramą yra naudin
ga Jungtinių Valstybių ap
saugai.

WASHINGTON; D. C., spa
lių 8 (L — Valdžios atstovai 
šiandien pareiškė, kad kon
gresas bris prašomas leisti 
ginkluoti Amerikos prekybos 
laivus5.

Nebus naikinamas neutralu
mo įstatymas, bėt bus įneša
mos tiktai kai kurios pataisos. 
Prezidentas Rooseveltas pa
ruoš kongresui paaiškinamą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
spalių 8 d. — Patirta, kad pra
dėjus bolševikams bėgti iš -Lie 
tuvos, Darsūniškyje keli parti
zanai sumušė “nenugalimą” so
vietų armiją.

Sovietų kareiviai dėjosi di
deliais drąsuoliais, kol nereikė
jo karas vesti, bet ties Darsu- 

.riiŠkėm keli partizanai išvaikė 
didelius raudonos armijos ba
rius.

Kai sovietų vadovybė sutrau 
kė 3,000 kareivių “partizanams 
malšinti”, tai ten buvę keli par
tizanai pasislėpė.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 8 d. — Vokiečių laikraštis 
“Deutsche Allgemeine Zeitung” 
aprašinėja, kad baltgudžių so
stinė Minskas labiausiai nuken
tėjo.

Latvių sostinė-Ryga tapo 
smarkiai apšaudyta, nukentėjo 
Rygos senamiestis, sukelti keli 
gaisrai, bet Minskas beveik vi
sai išnaikintas.

Mažiausiai nukentėjo lietuvių 
sostinės. Kaune Įvyko maži su
sišaudymai, o Vilniuje dar ma
žesni.

TOKIO, Japonija, spalių 8 d.
— Japonų valdžios laikraščiai, 
pataria vokiečiams galimai grei
čiau susitaikyti su sovietais.

Dabar vokiečiai išnaikins ge
riausias savo karo jėgas lovo
je su rusais, o vėliau Japonija 
biis palikta viena gintis nu<\ 
britų ir amerikiečių, sako japo
nai. 

4 ’ ■ ■

Japonai pataria vokiečiams 
taupyti karo medžiagą ir Žmo
nes, kad galėtų patogiu momen
tu užpulti britų imperiją.

raštą.
Hull ir Hopkins tikisi,- kad 

kongresas leis Amerikos lai
vams laisvai plaukioti visose 
jurose.

Nespėjo išgriauti 
Lietuvos miestų

Serbus naikina lieps- 
nasvaidžiais

— Mussolini paskelbė mirties 
bausmę visiems sabotažą Ven
giantiems asmenims okupuoto
je Jugoslavijoje.

— Nuo šio karo pradžios bri
tai gavo orlaivių ir įvairių or
laiviams medžiagų iš uMenfo 
už 281 milijonus dolerių.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 8 d. — Vokiečių kariuo
menė vartoja liepsnasvaidžius 
serijų partizanams naikinti.

Javenika kalnų uolose pasi
slėpę partizanai savaitėmis spy
rėsi vokiečiams, kof buvo pa
vartoti liepsnasvaidžiai. Vien 
tiktai šioje uoloje vokiečiai su
baudė 15 partizanų.

Vokiečių aviacija Balkanų 
kainuose mėto lapelius, kuriais 
kviečia partizanus padėti gin
klus ir imtis ūkio darbų.

Brandeis paliko 
3 milijonus

» _ ■

WASHINGTON, 6. C., spa- 
lių 8 d. — Palaidojus aukš
čiausio teismo teisėją Louis 
Brandeis, paaiškėjo, kad jis 
paliko 3,200,000 ’ dolerių ver
tės turtų.

Didelę savo palikitno dalį 
paskyrė labdaringoms įstai
goms, kuriasi jis protegavo.’

Dukterims palikta palygi
namai nedidelė suma*

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

— Egypto zonoje sprogus4 
bomba užmušė britų generolą 
Pope ir du- karininkus, t

■.............................. i i i-.Įii...., i ............................................  r ii.. ,i i i,............ ; .
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Debesuotas, šiltesnis, vakare 

lis.
Saulė teka — 6:55

—« 6:20.
leidžiasi

— Sovietų valdžia paskelbė, kad raudonoji armija buvo pri
versta apleisti Orio! miestą. Nutrauktas susisiekimas su Char
kovu. ■■ ■'

Jugoslavijoj vyksta labai smarkus partizanų mūšiai. 
Vietomis 5C’O partizanų kovoja su nacių karo jėgomis. Vokie
čiai šimtais šaudo jugoslavus ir nekreipia dėmesio ar jie suki
lėliai ar nė- : ? .į

Vokiečiai sakosi Briansko srjtyje padarę didžiausią ply
šį, kuriuo veržiasi į rytus. i ; y/

Centro fronte rusai labai yykusiąi ginasi ir tūkstan
čiais naikina nacius, bet Maskva tvirtina, kad naciai vis siun
ta naujas divizijas. \

- Vokiečiai tvirtina, kad maršalas Budiony buvb vokie
čių apsuptas, bėt paskutiniu momentu pasinaudojo orlaiviu ir 
pabėgo. Budiorty pabėgo ir iš Kievo tokiu pat budii.

— Vakar vokiečiai pakorė 14 čekų. Kaltino sabotažu.
Vokiečių spaudos agentūros atspaude Stalinui rašytus 

RoosėveltdjJai&us. Tvirtinama,' kad Kremuuje nacįai turi sa
vo agentų. ’V

Siųs ginklus Į Toli
mus Rytus

WASHINGTON, D. C., spa
lių 8 d. — Kongreso komite
to posėdžiu metu paaiškėjo, 
kad Amerikos valdžia yra pa
siruošusi siųsti olandų Indi
jos apsaugai ginklų už pusę 
bilijono dolerių.

Karo departamentas . pir- 
mon eilėn stengiasi aprūpinti 
Filipinų kariuomenę moder- 
niškiausiais ginklais.

Bus duodamos pirmenybės 
nbmdanjs pirkti ginklus Indi- 
:os saloms apginti.

’ — Australijos konservatoriai 
išrinko Arthur Fadden, buvusį, 
premjerą, opozicijos lyderiu. i

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 8 d. — Sovietų kariuome
nė turi įsakymą griauti į prie
šo rankas patenkančius miestus, 
bet Lietuvos miestų nespėjo su
griauti.

Ryga, Talinas, Minskas. Balt
stogė ir kiti miestai visiškai iš
griauti, tuo tarpu Lietuvos mie
stai mažiausiai nukentėjo.

Didesniuose miestuose suki’ę 
lietuviai neleido bolševikams su
sprogdinti didesnių Lietuvos 
fabrikų ir miesto pastątų.

“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 vaL ryto iki

• 8:00 vai vakaro.

V&' r?
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MAlfIJOSį , JUEfiĘLjOtHĮSEįĮS

AN ADDRESS TO THE MEMQĘY OF 
MARIUTE JURGELlONlĖNĖ

AT THE UNVPALING OF HER MQJQU^IENT AT 
THE LITHUANIAN NATIONAL CEMETĖRY, 

sunday; šĖPTĖiąBĖą žsth, 1^41;

Mr. Grigaitis toki us briefly be a more tolerable place to 
about Mariutė Jurgelionienės live in. She loved people and 
life and some of her acconip- cliiidreii and was greatiy inter-
lishments. Miss Narmonta gavę 
a skėteli of her life as a wo- 
man. Mr. Vaivada talked about 
her in relation to the young 
people and I shall tell a little oi 
the more intimate side of her r . . .... • j •' • t ‘ ♦ 1 / •’
life.

I had the pleasure of elosely 
knowing Mariutė for many 
years. Our natures found a 
commond ground. In her char- 
acter, I found a fountain cbnst- 
antly emitting hidden riches. 
During our long friendship, we 
spent many • “Kūčių Vakarų” 
(Chritmas Eve) and other'holi- 
days together, also at least bne 
full week a year for tlie lašt 
twenty-five years. She liked 
holidays, especially Ihose carry- 
ing on the Lithuanian tradi- 
tions. She liked to spend her 
vacations out-of-doors’, for she 
liked nature in all its phases.

She loved life, especially the 
beautiful things of life; art, 
music, litera ture, etc. She likęd

She loved people and 

estecl how to inake įil’ė more 
pleasant for them.

She was a pleasant person to 
know, a|ways cheerfuj, never 
bitter or smalį, aįways aboye 
the cominoh, petinėss. Shė was : T . . ”.-i. Y" 1 ;ajso a very indępendent person. 

“ Šhe laughed at įeį 6wn trąg- 
eejies, 6| w)iich she had a full 
measure, bu( she fe|‘t, keenly, 
tlie other fėhpw’s sprroyr's. ''

Shė Avas a trūe idealist. 1| 
vyould hąye been mūch better 
for her, if slie had had some 
materialism in her. She was 
very generoųs, lier heart was 
too large for the' siže of her 
body. 1

She eraved companionship ' • • < ' • . ' < • i > i. *and made a fine cotnrade. To 
have knowh Mariutė as such, 
I find my own character great- 
ly enrich’ed, būt the loss -irre- 
placeable

The world has lošt a fine 
member of^society, Lithuanians 
have lošt a tireless worker and 

UJiany of us have lošt a great

VJ. proscevičijit&^.tuIaiŲenė

LIETUVE MOTINA
. J

Tada,'kai begalinėje platybėj Lietuvos '' 
Dar snaudė šimtanąečiai ąžuolai, ‘ 
Kariai Livonijos narsios
Vis sakėsi, kad 'jiems Kęstučio žemių permažai

• Pasieniuos Lietuvos išdygo pilys, 
Didingos, vienišos pelkynų glūdumoje, 
Ir karo aidui dar rusčįaū prabilus, 
Jam' motinos pirmagimius aukojo.
Žydėjo 'kaitrią vasarą bijūnai, v 
Č) žiemą po šiĮkinėm snaiopin ^vto 
Prie ^Įtrėvės upės 
Ties Rūdavos bažn• ♦ ,|l- V Ą-

tina palaidos vieną sūnų, 
ięmiu skubės palaidoj; ki< 

(Iš “^oĮefis ir Pasaulis

naShe was very energeti 
liked action. When there was 
work to be done, she attacked 
it vvith all her mįght and spir- 
it, and when she was free she 
was never idle, būt would read, 
write, sew or knit. Slie disliked 
idleness.

*

Stic was tremcndously inter- 
ested in progress and edūcation, 
and kept in touch with šcienče, 
art and inventions, būt mosi of 
all, she was interested in sočiai 
progress and the betterment of 
conditions, so the world would

with the following lin<ės—Ji -, 
No, no, she is hof dead 
An never will be so, 
Tll see her face 
In eyery snow f lake, 
Eyery tūlip and evėry r ošė, 
To m e—she iš nbt deda d 
Buf onjy in repose.

TU hear her in a song, 
c . r. i. , i tSo gently sweet, 
1’11 hear her laųghing111 hear her laughing in 

the bteeze, 
No, no, she is not deact 
Būt bnly 'in repose.

—Helena Radziukynienė

VAIKŲ AUKLĖJIMAS MUZIKOS SRITYJE
Rašo Salomėja čerienė koj vaikas gali turėti geriausia 

Ne viena moteris yra savo | 
gyvenime jautus kokią nors 
muzikališką ambiciją. Jei dėl 
įvairių priežasčių ji nepasiekia
ma, ši moteris stengiasi jos 
muzikalioms geismus atsiekti 
]>er savo vaikus. Ji deda dide
les pastangas duoti savo duk
relei ar šuneliui muzikalinį 
auklėjimą, visai neatsižvelgda
ma nė į jų ųorūs arba palinki
mus. Nevisaclos yra motinos 
kompetentingos spręsti, kokia 
muzikes šaką jos vaikui tinka
miausia. j

Žinau vieiią moterį, kuri 
prievarta verte savo 11 metų 
dukrelę imti dainavimo pamo
kas pas nelabai sąžiningą mo
kytoją, kuris ėmė $2.5Q už pa- 
mokąA Mergaitė neturėjo nei • I • ’ 1*1'
vpatingo balso, nei noro mo- t *4 * M * •1kytis dainavimo. Be to, jos 
sveikatos stovis buvo visiškai • •• < I \ L * i •/ ». $
nepalankus balso lavinimui. 
Mergaitė pasidarė be galo ner
vinga, mokykįoj- pradėjo nesi
sekti ir, pagaliau/ji muziką vi
sai neapkentė. Daug tinkamiau 
butų Buvę mergaitę {palyti į 
kokią nors atsakomingą muzi
kos konservatoriją, kur ji, pir
miausia įgijus gerą teofetines 
muzikos pagrindą,' po
subrendimo metų, galėtų pra
dėti balsą ląvintlį Konservato
rijos (lirektoriai gerai suprantą 
vaikų psichologiją muzikos 
studijose bešališkai gali patar
ti tėvams, kokioj muzikos ša-

pasisekimą. Nežiūrint kokį pa- 
linkimą , vaikas turės, muzikos 
teorijos mokslas turi būti pa
grindas prie bent kokios karje
ros. Nereikią kreipti dėmesio į 
pasiskelbusius mokytojus; ku
rie prižada “per 20 pamokų’’ 
išmokinti skambinti pianą ar
ba .kitus muzikos instrumentus 
Vaikas baigęs tokį kursą klai
dingai įsivaizduoja, jog jis jau 
tikrai gerai moka skambinti, 
tik vėliau gyvenime kada sten
giasi atsiekti aukštesnio moks
lo, jis susiduria' su tikrais sun
kumais. Muzikos mokslas yra 
gilus ir daug reikalaujantis 
kantrybės, pasišventimo ir pini- 
giškų yresursų. Ęeikia tėvams 
rimtai apsvarstyti šį klausimą* 
savo vaikų atžvilgiu pirm pra
dėjus muzikos rimtesnį moks-

• X
Neseniai teko kalbėtis su vie

nos žymios konservatorijos ve- 
(Jėju apie vaikų lavinimą mu
zikoj. po kitko, jis pastebėjo, 
kaip yra apgailėtina, kada ne
turtingi tėvai stengiasi vai
kams pirkti kuo brangiausių^ 
mužikaliniųs instrumentus jų 
pradinėms pamokoms. Jo ma- 
nyhiii; vaikas gali pradžioj mo-

vartoto inslrumento 
parodžius bent yidt 
bunią,' ’ ’ gailina jam . 
naują, aukštesnės vertės instru
mentą.

kytis ant paprasto arpa net 
i, b ' vėliau 

' W gą- 
ūpirkti

>

ke.tvir.tAdie.ni

VAIKAS ir MOKYKLA

L Laipsniai * ..
• v *Šią savaitę viešose mokyklo
se, pradinėse ir ąuĮ<štėsnėše, 
mokiniai parsineš namo korte
les ar knygutes su jų pasižy4 
mėjimais klasėse.

Jeigu tėvai mato, kad jų vai
kui nesiseka gerai kokioj kla
sėje, tai dabar yra laikas dėti 
pastangas pagelbėti vaikui.

Dabar yra įaįkas pasikalbėti 
su mokytojais dėl vaiko' lekci
jų. Pasiturį su mokytoja, tė
vai žinos, kas yra reikajinga 
vaikui mokyklos atžvilgiu.

Daugelis vaikų gaus, žemą 
laipsnį šį pirmą bertainio dalį 
dėl to, kad jie nedalyvavo kla
sėse vieną ketvirtadalį laiko. 
Pagal viešų mokyklų taisykles, 
mokinys nustoja kredito, jeigu 
jis nelanko klasių reguliariai. 
Jo nedalyvavimas turi būti pa
remtas geromis priežastimis.

Vaiko žemi laipsniai yra re
zultatas netvarkos namie. Tėvų 
priedermės reikalauja, kad vai
kas butų išsiučiamas iš namą 
tinkamam laike taip, kad jis 
riejasi vėluotų.

Laikas namie turi irgi būti 
sutvarkytas taip, kad vaikui 
būtų ramių ir' tykių valandų 
dėl pasimokiriimo. Nuolatinis

Z •’ 1 m,  ;

užimąs yra nepagei 
’l ' * " •

Dar iš kito aįžyįjgio reikia 
patėmyti, ar vaiko sveikata ne
kenkia jo :mokslo pažangai. 
Kad saugoti ymMy^syeikatą ir 
kad jis gerai mokytųsi vaikas 
turi išsimiegoti ir turk eiti gul- 
k ■ 4 » . i. . 4 1 ‘ ‘ V *' ‘ «z t- £ 4 t | . , i « 1 ♦ - ( i

ti reguliariai. ; v uū
Tėvai, žiūrėkimakt kortelių 

ar knygučių, kur yW pažymėta, 
kiek sykių vaikąs pasivėlavo ar 
nedalyvavb mb'Ūyklos sutrin
kimuose, tad žinosite, ar vai
kas reguliariai lankė, ar ne.

• t ■ į • ; ’ . •' j

2. Radio programai
Keletas dienų:.atgal vaikai 

parsinešė namo- -brošiūrą apie 
specialius radio programos kas 
šeštadienio rytą. Šie programai 
yijū skiriami tėvams ir vai
kams.' Leidžiaipi iš stoties 
WBBM apie pušį valandos po 
dešimtos.1

Šiuos programos remia Chi
cagos parkai, Čliicagos' Viešas 
Knygynas ir Illinois Kongresas 
Tėvų ir Mokytojų.

Tiklas yra pątbbųlinti vaiko 
•mokslą ir tinkamai suvartoti jo 
laisvą Taiką ne tik - šeštadie
niais,, bet ir kasdieną.

Tėvai, paskaitykite brošiūrą, 
nes tėh yra daug naudingų ži
nių kaip tėvams, taip' "ič vai
kams. .

mas

Veda—Nelda Gražinte
Rudens madų parodoje juoda ‘ ( I ' * S •

ir tamsiai ruda spalva eina gre
ta pirmoje eilėj. Ypatingai tam
siai ruda spalva populiari dė| 
tų įdoniių kombinacijų, ku
rioms ji taip lengvai duodasi. 
Vieną akį patraukianti kombi
nacija yra taip vadinama taba
ko rudas kostiumas su “modan- 
na” melsvom pirštinaitėm, ma
ža skrybėlaite ir bliuskute, ku
rios kaklas matosi iš po rudo 
kostiumo žaketuko.

Rudos kojinės irgi bus daug 
dėvėjamos ir jas galima dėvėti 
su beveik visais kostiumais, ly
giai kaip ir tas plonutes juodas.

, Prie tokio kostiumo, žinoma, 
reikia dėvėti rudus batukus, 
kurių dabar galima matyti la
bai daug visose batų krautuvė
se.

Pridėkite prie viso viršpami- 
nėto dar gražiai pritaikintą ru
dos odos maišiuką, ir kostiu
mas bus gerame skonyje rudens 
dėvėjimui.

APYSAKA . 1 ‘ ' Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
_I___2—___ —___ 1__ l_____: ' ' ___________ L_____L________________ i1

(Tęsinys)
' " t J . , ’ v

Aš pajutau, kad .mane daž
niau traukia tave matyti, Ban
džiau susilaikyti, bet negaliu.

Tavo melsvos, it tos neuž- 
mirštuolės akys, visad jautriai 
liūdnos, tavo lieknas liemuo, 
gelsvos kasos ir tylus būdas, 
perdaug panašus į Dalios ir aš 
vis dažniau ir dažniau vedamas 
ilgesio randu ramumą ir jau
kumą tavo draugystėje. Prieš 
Šias mano pusseserės Marijos 
vestuves, aš tariausi su ja ir te
ta, ką turiu daryti, nes jaučių, 
kad mano jausmai link tavęs 
nebesuvaldomi. Daug kartų 
bandžiau priminti pasižadėji
mą nieko nemylėti, bet dabar 
man tai atrodo tik juokai. Da
bar man atrodo, kad su tavim 
ąs eičiau į nežinomas dausas, 
kad padalyti tave ir sąve lai
mingu, kad pagyventi džiaugs
mų, kurių tų man vis labiau 
teiki. Ąš nudžiugau, kai inano 
teta man rimtai patarė visą 
tai, ką čia girdėjai,' tau pasą’ 
kyli ir prašyti tavęs pasidalin
ti mano likusia dalim .gyveni-

i

mo. Pasidžiaugti laimė, kurią 
ji' numato' gražia- tyra ir malo
nia su tavim. Jos žodžidi “tu, 
Pranai dar .vos lik trisdešimts 
mė'tlį, esi jaunas, tau reikia gy
venti, kurjti šeimą su mylima 
žmpna. Tu neturi taip' liūdėti 
ir hyktį nutolęs npo gyvenimo, 
kaip esi dabar”, mane dar la
biau paslįati'nd atverti tau šia, 

»mano nelaimingą praeitį ir aš 
tai padariau. ' Štai Čia nakties 
glūdumos tyloj, ’ mėnulio prie- 
globsy, kuris, žiūrėk, kaip šyp- 
boši į muš, plaukia debesėliai, 
būna liudininkais mano šio’sie
los atvėrimo ir mano tikros 
meilės tau. Aš šventai mylėjau 
Dalią. Aš su ja jaučiausi lai
mingas ir aš tariausi hiekur ne
radęs į ją panašios, liūdnai tę
siu savo gyvenimą, bet štai li
kimas man lėmė rasti tavų, Įjū
riai aš aukoju' jsavo pirmos 
meilėš' tęsinį,' Gorėdamas ir 
trokšdamas būti ^mžiuš su la
vini, miela ir žavi Valef Su šiais 
žodžiais Pranas baigė savo pa-. 
sa|<ojimą ir kielfeatyĮėjęs už
klausė, kaip jai atrodanti jo ši J

t
. A/..-'.■IflįjnKra
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ĮSPŪDŽIAI Iš MARUOS .JURGELIOMENL 
PAMINKLO ATIDENGIMO APEIGŲ

išpažintis.
Valė Prano pasakojimo buvo 

pritrenkta. Ji nežinojo, ką sa
kyti. Ji širdyje labai gailėjo 
Prano, nes ji suprato jį kaipo 
lygią sau ’ auką nelaimingos 
meilės. , c i

Ji slegiamą, Jiudėsič pilnai už
jautė jį dėl taip didžiai pergy
vento sielvarto. Ji apgailestavo 
jo taip nelaimingą likimą, ir 
padėkojo už atvertą jai savo 
sielą ir jos kančias. Tačiau at
sakyti, kaip ji visą tai sutinka, 
supras, • užjaus ir priiiųs visą 
tai į savo širdį, ar atmes ir nu
stums jį į dar gilesnes kančias 
ir pajuoką, ji dabartiniu mo- 
meiitu neįstengė.

Valė jautėsi bejėgė duoti Bile 
kokį atsakymą ir prašė Praną 
duoti jai laiko pasisvarstyti ir 
pagalvoti iki sekančio susitiki
mo. X

Po šio pasikalbėjimo\nei Va
lė, nei Pranas jau nebejautė 
jokio noro būti vestuvėse, to
dėl jie nutarė grįžti namo. Ka
dangi jau buyo artį ryto, taij 
dvaro rūmuose viešpatavo tylą, 
nes visi po smagatis linksmu
mo buvo sugulu. Pranas papra
šė vieno iš dvaro darbininkų, 
kad juodu nuvežtų į miestelį ir 
taip netarę niekam' nei sudiev 
atsidūrė namuose. Sutarę ryto
jaus dieną matytis pas Valę, at
sisveikino ir išsiskyrė.

Ilgai durnojo Valė apie Pra
no nelaimingą meilę, ’lyginda
ma ją su sava, bet niekaip nę- 
galčjb sulikti su ta mintimi, — 
būti Prano žmoną. ‘ •

Nerimo Valė kankinama 
brangių išgyventų atsiminimų. 
Mintis netekti Domo jai neleido 
nurimti. Ji patogiai atsisėdo so
foje, paskendo mintyse ir sva
jojo apie savo laimingą praeitį 
su Domu. Ji stengėsi atsiminti 
kiekviena valandėlę, praleistą 
su Domu, jos lakioj vaizduotėj 
mintys ’iš praeities šešėliu slin
ko viena po^ kitos, atnešdamos 

' J : c. • f • *■josios šventosios meilės bežo- 
džią pasaką.

Štai ji sustojo mintyse, ,kai 
daėjo iki Domo tišvykimo į ka
ro tarnybą ir savo pasižadėji
mą jo laukti .^ Jai ^prisiminė 
Domo namiškių prieštaravi
mas ir duotasis žodis Domo 
broliui nebūti jo žmona.... Ir šis* 
prisiihinimas- sujudino 
-kažkur į tolį nukreipė 
žvilgsnį. Iš jos melsvų 
pradėjo byrėti ašaros...

(Bus daugiau)
•V

Vos prade 10 austi 
laukiamas sekmadienio ry
tas. S.u 4’rebančia širdim, lyg 
bijodama’ pamatyti nelaukia
mo blogo oro, pažvelgiau pro 
žydinčias oleandras laukan. 
Rudens migla, lyg apdengus 
daržė žydinčias astras, kad 
šiaurinis vejalis ir lietaus la
šeliai kuolengviausiai palies
iu gėlyną, pradėjo palenvu- 
čiai' išnykti. Ten toli rytuose 
darėsi vis šviesiau. Saulutė, 
nors protarpiais nugalėdama 
tamsius debesius, nešė spin
dulėlį vilties, kad diena pa- 
giedres ir kad los dienos pla
nai pasekmingai pildysis, sa
vo nustatytu keliu. Juk mes 
jau kelias savaites kaip visi 
rengiamės prie šio sekmadie
nio’ svarbiųjų apeigų. Šian
dien dar kartą susirinksime 
prie kapo, kuriame ilsis musų 
nemirštamos atminties visuo- 
meilininkė, velionė Marija 
Jurgelioniepė,* kad pagerbti 
jos atmintį ir įamžinti jos 
vardą ateinančioms gentkaį- 
tėms. šiandien atidengsime

seniai Galinga ir kartu liūdesio ku- 
pilta Tschaikovvskio sihifoni- 
. a buvo tikrai atafinlcama 
įžanga šio paminklo atidengi
mo programai. Ji turėjo jėgos 
paliesti ir prikelti iš atsimi
nimų kertelės gilumos bran
giausias mintis.

Nustojus tos simfonijos gar
sams ponios Anelės Stepona
vičienės vedamas kvartetas 
jaunų ir mylimų dainininkų, 
susidedančių iš Aldonos Gri- 
goniūtės, Kristinos Krisčuniu- 
tės, Bruno Norman ir Jono 
Avelio, gabiam akordionistui 
Andy Norbul akompanuojant, 
savo švelnia interprėlacija' iš
pildė Kdschat dainą “Apleis
ta”. r ’ ” A • ’

Po šios' dainos Aldona Gri- 
goniutė ir Kristina Krisčuniu- 
tė supyinė savo jaunų sielų 
jausmus vienoj velionės my
limiausių dainų, Miko Pet
rausko parašytą — “Geismai 
ir Svajonės”, ir kai]) tą gyvų 
gėlių bukietą palengvučiai' pa
dėjo aiit Mariutės kapo.

(Bus daugiau)

mi šios garbingos moters il- 
sejimos vietą, kurį jos drau
gai ir gerbėjai savo širdies 
jautriausioms stygoms lyg 
apsupę pastatydino velionės 
Mariutės, atminčiai.

Gręltomis sekundomis pra
bėgo tos kelios ryto valandos 
ir išvykom į Chicagos Lietu
vių Tautiškas Kapines. Nors 
buvo dar valanda laiko iki 
paminklo atidengimo apeigų 
pradžios, bet jau žmones grei
tais žingsniais ėjo link Mariu
tės kapo. z

Einant arčiam jau iš tolo į 
akis metėsi baltu, kaip snie
gu apdengta stovyla, ameriko
niškų ir. lietuviškų spalvų 
kaspinais aprišta,'ir prie jos 
sudėti keli skaisčių gėlių vai
nikai. Priėjus dar arčiau, ir 
pamačius patį kapą, visą vie
nų raudonų gėlių paklode užr 
dengtų, nejutau, kaip širdis 
pradėjo gr'eįčiaų mušti, kaip 
akyse pasirodė ašaros ir kaip 
nejučiomis savo draugei ta
riau “biedną Mariutė, kodėf 
gi jai gyvai nebuvo * rodoma 
daugiau meilės, nuoširdumo, 
įvertinimo ir padėkos už jos 
darbus žmonių gerovei...”

Neatsižvelgiant į vis grasi
nantį nemalonų orą, ir gan

Chicagos Liet. Mote
rų Klubo veikla
I i .< I"

pantį
šaltą vėjo pūtimą, žmonės vis

nių dalį. Susirinko kęli šim
tai jaunų, senesnių, — tokių, 
kurie veikė kartu su Mariutė 
visuomeninėj veikloj; tokių, 
kuriems ji teikė‘įvairią pagal
bą jų gyvėniiųo problemoms 
išrišti ir vargams palengvinti; 
tokių, guriuos ji mokino ir 
drąsino siekti gražesnio, auk
štesnio gyvenimo. ,Buvo jos 
artimiausios draugės, jos vie
nintelis sūnus ir daugel kitų, 
kurių gyvenime Mariutė turė
jo gilios reikšmės ir kuriems 
j<is atmintis yra brangi.

ĮSPŪDINGA PROGRAMA

dps pasigirdo balsas iš kapi 
n i u
įcad “Su garsais Tschaikows- 
kio

koplyčios- atplaukiantis,

ją. Ji 
savo' 
akių

mylimiausios simfonijos 
“Pathetiąue” mes pradedame 
musų mylimos ir visų gerbia
mos Marijos Jurgelionienės 
atminčiai paminklo atidengi
mo programą.” Pažinome tą 
bąlsą kaipo Paminklo Fondo 
pirmininkės Nofoš Gugieriės.

■HHm

Įvezdinta nauja valdyba 
dens( pirmas parengimas.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas savo pirmame rudeni
niame susirinkime parodė tu
rint ateities darbams nemažai 
naujų sumanymų ir pasųyžimo 
juos vykdinti. Turint tokią c- 
nergingą ir gabią pirmiirnkę, 
kaip p< nią Deliu karaitienę 
priekyje savo organizacijos, ir 
nchiažą skaičių narių, kurios 
nuolatos nuoširdžiai kooperuo
ja Klubo veikloje ir didžiuoja
si jd nuveiktais darbais, Klubas 
zącĮa savo darbais nė (ik kad 
neatsilikti nuo praėjusių metų 
rekordų, bet ir praĮenkti juos.

Praeitame susirinkime, ; išei
nanti Klubo pirmininkė, ponia 
Ona Biežienė, kuri per keturis 
metus nenuilstančiai dirbo šio 
Klubo naudai, buvo apdovanota 
puikia sagute ir orchidėjų kor
sažu. Visos ponios Biežienės 
•valdybos narės irgi buvo apdo
vanotos gėlių korsažais, kaipo 
padėkos žyme už jų pastangas 
ir darbus.

Visa nauja valdyba taipgi bu
vo pasveikinta su gėlėmis. To
kią šių metų valdybą sudaro 
ponios Kuraitienė, pirmininkė; 
Pivariuniene ir Kirienė, vfcer 
pirmininkės; Byanskienė, užra
šų sekretorė; Lapinskienė, fi
nansų sekretorė; Kazanauskie- 
nė, iždininkė.

Sekant savo seną tradiciją, 
(Klubas atidargs Chicagos socia
li sezoną su gražiu balium, šio 
niėnesio 26 d: Vietą rengimo 
kontiftija parinko WedgeiVootl 
viešbutyje, 6410 South Wo >d- 
|o.wn Avenue. Įėjimo bilietai 
kainuoja tiktai 85 centai (pri- 
skaitant taksas). Visas parengi
mo pelnas eis Klubo labdarybės 
fondam Tie, kurie lankė Klubo 
parengtus vakarus praeityje, ži
no, kad jie pasižymi jaukia at
mosfera, draugiškumu ir palie
ka malonių atsiminimų.

Todėl klubietės kviečia ne tik 
visus senus draugus, bet ir nau
jas pažintis dalyvauti šiame pir
mame rudeniniame šokių vaka
re. —Narė

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’'



Ketvirtadien., spalių 9, 1941

oterų Skyrius
VI. Proscevičiutė-Matulaitięne
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(Tęsinys)

SŪNŪS DIDŽIUOJASI MOTINOS BAUSME
Prieš 12—15 metų teko gy

venti kaiminystėje su puikia 
lietuviška šeimyna, susidedan
čia iš tėvų, dviejų sūnų ir dvie
jų dukterų.

Moteris buvo gera bei pavyz
dinga šeimininkė ir motina. Vy
ras paprastas darbininkas, bet 
rimtas ir rūpestingas tėvas. Vy
resnieji berniukas su mergaite, 
baigė vidurinę mokyklų, jau 
dirbo. Jaunesnieji mergaitė su 
berniuku dar lankė pradinę mo
kyklų.

Visi atrodė sveiki, linksmi ir 
gyvenimu pilniausiai pasitenki
nę. Labai sutartinai susiklausy
davo.

Tiktai jauniausias Antaniukas 
mylėdavo pasmaguriauti ir mo
tinos uždraustu laiku išsprukti 
į gatvę, kad nelikus draugų nu-

naudinga užaugusiam.
Praeitos depresijos audrai be- 

siaučiant, liko paliesti ir virš 
minimi buvę mano kaimynai, 
Be darbo paliko tėvas ir vaikai. 
Bet vilties nenustoję, tėvas su 
variausiuoju sunum beieškoda
mi darbo atrado savo laimę kai
myninėje Ohio valstijoj. Padir
bėję keletą mėnesių, numatė ge
resnes gyvenimui aplinkybes, 
visa šeimyna apleido Pittsbur-

visiškai netikėtai 
buvusiais kaimy- 
besidžiaugiant to- 

netikėtu pasimaty-

Tu neihatei narcizų sniego 
Rausvame fone obelių,— 
Man akys ašarom sudrėko, 
Nejau per daug tave myliu?
Viena išklaidžiojau palaukes, 
Lazdynams ilgesiu skundžiaus, 
Kaitra pavasario apsvaigus, 
Net su gėlėmis bučiavaus ...

«

Kažkas apliejo melsvu tušu 
Smulkius alyvų žiedelius,— 
Didingai laikrodžiui numušus, 
Koksai pusiaunaktis ramus!

* i '

Nepasakys tau tulpes grakščios, 
Kiek matė ašarų manų,
Kiek matė jų, skruostus nusags- 

čius,
Gražiau brangiųjų akmenų.
Nepasakys rytai rasoti, 
Kaip miela būdavo vienai 
Man vardų mylimų kartoti 
Šventoj ekstazėj amžinai...

(Iš “Moteris ir Pasaulis”)

Eleanor Po-
— Ann So-

“Lady Be Good” Chicagos 
teatre perstato dvi paneles, ku
rios tikrai geros — 
well, mikli šokėja
thern vykusį dainininkė bei lo
šėja.

Veikalas — muzikali komedi
ja. Kupina George ir Ira Gersh- 
win parašytų dainelių. Ann So- 
thern turi malonų balsų. Muzi
ka vikri,' liūliuojanti.

Pasaka yra apie Ann So- 
thern’s nesugyvenimų su Ro- 
bert Young. Jis kompozitorius. 
Ji jo dainom žodžius sustato. 
Kelius kartus jie vedę ir vėl at
siskyrę — negalėdami be viens

kito būti, bet irgi negalėdami 
kartu gyventi. Leonei Barry- 
more yra skirybų teisėjas. Jų 
draugai Eleanor Powell ir John 
Caroll, Ann ir Bobert vėl su
taiko — betaikindami juos, gra
žiai pašoka ir padainuoja. Ir 
prisideda prie įspūdžio Red 
Skelton naujas komediniu* 
kas, kurį galite pažymėti dėjci 
dažnaus pasirodymo ateityj.

Lengvas, bet vertas/matymo 
yra “Lady Be Good’’ Chicagos 
teatre. Suzanna Viliute

Kuomet verdate “jelly” ir 
negalite surasti tam tikrus stik
lelių viršelius, uždenkit stiklus 
su ruda popiera, žinoma, po už
pylimo parafinų, ir suriškite j 
tvirtai su guminiais “jar rings” į 
arba drateliu.

O U.§. agrikultūros departa
mentas apskaičiuoja, kad šįmet 
Illinois valstijoje užderėjo apie 
50,000,000 bušelių “soy bean” 
pupų.

JUSU
RAKTAS

. ratcnklnanėlnm 
daimanto pirkimui.

PaHirlnklinas dylerlo. iš kurio perka
te, ve tas tok o pat dėmesio, kaip pasi
rinkimas paties daimanto.

O. ir K. taktika siūlyti gcTos rųšies, 
tikras ir sąžiningas vertybes, su Aiškiai 
pažymėtomis kainomis, išlaikė' kvotimus 
per 34 metus. Mes dabar parduodam dai- 
mantus pirmųjų patenkintų kostumerių 
sunams ir anūkams. '

Atsilankykit ir apžiurėkit musų šaunią 
rykluotę dailių akmenų, įdėtų | nau
jausių styl'ų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite

Charge
Acc’t

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

sOlsen
Ebannra

Atdara 
Ketvlrt. 

Ir 
fiešt. 

vaka
rais

L1NOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM ................ J><>^
Kvadratinis Jardas

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

, Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

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

vakarais.
. BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 5015.

Bet kuomet motina pagauda
vo savo Antaniukų bebėgan'į iš 
buto, arba net turėdavo pasi
šaukti nuo gatvės, tai jau veltui 
nepraeidavo. Vargšas Antaniu
kas kiekvienų kartų likdavo nu
baustas jam labai nepatinkama 
bausme. Motina pagal savo nuo
žiūrą skirdavo- bausmę. O ta 
bausmė būdavo visuomet ta pa
ti. Tiktai kartais trumpesnė, o 
kartais ilgesnė.

Motina bausdavo Antaniukų 
skaitymu lietuviškos knygos 
nuo puslapio iki 5—10 ar 20. 
Antaniukui tokia bausme bai
siai nepatikdavo. Nepatikdavo 
jam ne vien tiktai dėl to, kjd 
jisai nemylėjo skaityti lietuvi;- 
kų knygų, bet ir dėl to, kad 
sužinoję jo draugui tyčipd^iVO^ 
iš tokios jiems,keistos bankinė .

Kaitų paklausim savo ka'»' 
mynkos, kodėl ji tokių bausmę 
ir visuomet ta pačia savo An
taniukų baudžia?

Atsakė: girdi, todė1, kad jisai 
tokios bausmės nemy’i ir la
biausiai bijosi.

Aš sutikau su sayo kaimyn
ka, kad tokia bausmė yra prak
tiška mažam ir gali būti labai

šiais metais darbo dienoje 
(Labor Day) besilankydama 
Ohio valstijoje vienoj lietuviš
koj sueigoj 
susitikau su 
nais. Mtims 
kiu visiškai
mu, priėjo prie musų būrio jau
nas, bokštas ir dailus vaikinas, 
apie kurį neturėjau nė men
kiausio supratimo, kas jisai 
toks galėtų būti. Buvusi mano 
kaimynka užklausė jaunikaičič: 
“Antanai, ar pažįsti šių leidę?”

Ir koks buvo mano nusiite- 
bėjimas, 
maloniai 
damas į 
prabilo:

kuomet jaunikaitis 
šypsodamasis ir ties- 
inane dešinę maloniai 
“kad ir nepažįstu, bet

savo vardų ir pavardę.
Tada aš atsiminiau, kad tai 

tas pats buvęs Antaniukas, ku
rį motina bausdavo skaitymu 
lietuviškos knygos. Dabar vy-

tuviškai, kaip Lietuvos diplo
matas.

Besikalbėdama ir sekdama to 
tikrai lietuviško jaunikaičio lie
tuviškai tariamus žodžius, už- 
klausiau: “Ar Tamsta lankei 
lietuvišką kolegijų?” Tuomet 
jisai maloniai šypsodamasis, dė
lei savo didelio ūgio prisilenk
damas apkabinęs motinų, pasi
didžiuojančiai atsake: “Jos ko- 
’egijų ne tiktai lankiau,, bet ir 
diplomų turiu, kuriuo galiu di
džiuotis, kol gyvensiu.”

ANGLYS ^KASYKLŲ8 
UŽGANRDJNIMAS GARANTUOTAS

Liberalus kreditą*—Imkite laiko klek tik 
Reiktai

West Vlrgln'a T umn—SKoveled Tonui 
Poc'hcnta* .Mine Run Tonui
W. Kcnl'-cky 1%” Mtoker Nut Tonui 
South Ill'nols Stoker Midget* 

.. .. Tonui
Stiperba UI. arba In.l. Lump, Egg 

arba ------ - ---- ^onul
III. Screenlngu IVį” .... ____  Tonui
VImom Kalno* Otonų kiekiui ar daugiau.
ANGLIŲ SAMPKLTAI GALIMA MATYTI 

.MUSŲ OFISE 
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. tV’EBater 4423

$7.95 
$8 85 
$0.25

$0 25

$4.05

gal nieks nesuprato jo tikros 
reikšmės, nė nenumatė sunaus 
pasididžiavimo savo motina. 
Nes tiktai aš viena jų tarpe bu
vau tikrąja liudininke.

O motina malonia šypsena ir 
pasitenkinimo pilnomis akimis 
žiūrėdama į mane tylėjo. Bet 
ji buvo tikra, kad aš supratau 
jos sunaus įvertinimų motiniš
kos bausmės. Ir mano jausmai 
man tikrino, kad “tas sūnūs/di
džiuojasi motinos bausme”.

—V. J. Količienė

6446 So. Halsted St

?^wwvwvwww

«

AT ALI DAUG AND NOTION COUNTERS

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

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdų lyg: naują 
Ui keletą centų. 26-os 
spalvos. 10c—3 už 25c

BjO^ANDSAVE

ž

f

LUKTERĖK,

PERŽIURETI
SKELBIMŲ!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

AWWWWWW
Veda—Nina

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

500 Tjnn-ių SvlO: 9y12, 
$12, $18, $24 iki $49

HECKERCLEANEK 
WAREHOUSI

s

Sveiki, gražiai 
plaukai visuomet iššaukia kom
plimentų. Ypatingai dabar, ka
da skrybėlių mados yra tokios, 
kad matosi daug plaukų. Kiek
viena moteris turi atidėti pa
kankamai laiko dėl prižiūrėji
mo plaukų, nors tokia priežiū
ra yra būtinai reikalinga, nežiū
rint, kokios mados. *! J )>: <’

Plaukus reikia gerai iššukuo
ti su šepetuku kiekvienų diena. 
Kada plaukai yra labai sausi ar
ba randasi pleiskanų, tada rei
kia ištrinkti galvos odų su tam 
tikra mostim. xTas reikalinga 
daryti kas antra diena tol, kol 
pleiskanos išnyks. Tačiau ir

vesni, kuomet bus dažnai šu
kuojami su šepetuku. Toks šu
kavimas sudaro geresnę cirku
liacijų ir pagelbsti plaukams ge
riau augti. —Ona

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

n

COLOR 
TONIC

4.
-v ■

' DIP-, 
totillį
BOIIr

PYKITE TIESIO
GIAI 1R SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS - 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv. • v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos Į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už
sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ.

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

peties ar

Tegul jūsų skonis sprendžia

No. 2967

> pavardė .....Vai das

Adresas

svogūną, 
svieste

apdenkite 
minučių.

Atsukite “Botvlers’ Broadcast” su Hat Totten . . 
Pirmadieniais — Trečiadieniais — Penktadieniais 

6:00 P. M... W. C. F. L.

Brolau!

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 
jo ieškote.

Smulkiuosius 
site šiandien 

dieną “NAUJIENŲ*’
** SEPTINTAM 

PUSLAPYJE!

Monarch Alus yra nebrangus ir tikrai skanus. Jis turi 
ypatybę nuobodžią sueigą pakeisti į smagumą. 
Lengva yra vaišinti Monarch Alumi. Pamėginkite tai padaryti.

COPR. 1941, NEEDLECRAFT SERVICE, ING (

CROCHETED CLOTH _ PATTERN_2967
No. 2967—Mėgsta staltiesė >

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia jdedu 10 centu >r rnūtau Atūų-fi n*nn n*.vyzdi Nn

Miestas ir valstija

Kiaules “Tenderloin” 
A la Nelson

Supiaustykit mėsą skersai, colio
storumo šmotukais. Aptrinkit dru
ska, pipirais ir apkepirikit. Supiau
stykit kelis grybus ir 
smulkiai, ir a.pkepinkit
keptuve. Apipilkit rūgščia Smetona, 
įdėkit mėsą į keptuvą, 
ir pašutinkite apie 15

Avies “Stew” \
Sukapokit mėsą nuo

brisket į 2 colių ketvirtainius šmo
tukus. Į .puodą įdėkite taukų ir su
pjaustytą svogūną ir apkepinkite, 
įdėkite mėsą ir apkepinkite, pa 
maišydamos, kolei paruduos. Tuo
met pridėkite vandens, druskos, 
tomeičių ir lengvai virinkite. Kai 
pavirs, pridėkite su.piaustytų bul
vių ir morkų,x ir vėl pavirinkite.

Taikykite, kad mėsa ir daržovės 
sykiu baigtų virti. Jeigu daržovės 
įdėsite anksti, tai jos suvirs, o mė
sa dar nebus išvirusi. Kai išvirs, 
tai' suplakite miltų su šaltu vande
niu ir truputį sutirštinkite.

Tinka pridėti virtų pupų ar pu
pelių arba ryžių.

Teliuko Kotletai
Supiausjtykite mėsą plonais * fi- 

lets” nuo šlaunies, suplokite, išvo
liokite miltuose, kuriuose turį būti 
primaišyta druskos ir pipirų. Pa
dažykite plaktuose kiaušiniuose ir 
pavoliokite trupiniuose, kad jie 
Terai apliptų. Pakepinkit taukuose 
ar svieste, kol gražiai parūdija. Tu-, 
ri būti gerai iškepę, už fai reikia 
plonai supiaustyti, nes stori kol'iŠ- 
keps, tai trupiniai apdegs. Paduo
kite stalan apipylus tomeičių ar 
grybų sosu, ar baltu sosu.

MomėblBėer
Monarch Brewinq Company

darbą, Jeigu

skelbimus ra- 
ir* kiekvieną
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius, Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Haistėd St., 
Chicago, UI. Telefonas Canal 8500.

Neutralumo aktas prieštarauja Amerikos 
nusistatymui

Nuo to laiko, kai Jungtinių Valstybių kongresas pri
ėmė “lend-lease” įstatymą, autorizuodamas septynis bi- 
lionus dolerių Hitlerio priešams padėti, šis kraštas ne
bėra neutralus. Tačiau dar iki šiol yra galioje vadinamas 
neutralumo aktas, kuris draudžia Amerikos valdžiai da
ryti visą eilę žingsnių, kurie galėtų padėti. Anglijai jos 
sunkioje kovoje su hitlerizmo jėgomis.

Tai yra prieštaravimas, kuris painioja Amerikos 
žmonių galvojimą, trukdo valdžios veikimą ir slopina vi
so krašto energiją. Tokia padėtis ilgimus tęstis negali. 
Kongresas Washingtone privalo tą nėutralūmo aktą at
šaukti arba bent jį taip pakeisti, kad jisai nestovėtų 
skersai kelio Amerikos pastangoms padėti Hitlerio prie
šams.

Nacių karo mašina, kaip šiandiėh atrodo, gali su
triuškinti sovietų armijas, pirma negu ateis pavasaris. 
Tuomet visa pragariškoji Hitlerio aviacijos ir šarvuotu 
divizijų galybė butų atkreipta prieš britus Viduriniuose 
Rytuose (Egypte, Sueze ir 1.1.) arba pačiose Britų Sa
lose. Jeigu Hitleris nesigaili paaukoti du arba tris milio- 
nus savo kareivių Rusijai sumušti, tai kodėl jisai negali, 
apsidirbęs su rusais, tokiu pat arba dar baisesniu įtūži
mu mesti visas savo jėgas per Anglijos Kanalą ir Šiau
rės Jurą? !

Sakysime, milionas kitas nacių paskęs šitokiame žy
gyje. Bet ką tai Hitleriui reiškia! Jeigu kiti milioriai Him
lerio kareivių pasiektu Britų Salas ir tenai prasidėtų 
tokia pat skerdynė, kokia dabar eina prie Juodosios Ju
ros ir Azovo krantų, Viazmos ir Brianskti apielinkėse,
— tai ar Amerika sėdėtų, rankas sunėrus, ir lauktų, iki 
Anglija bus užkariauta?

Neutralumo aktas sako, taip: net ir tokiame atsiti
kime Amerika privalo nesikišti! Amerikos laivai neturi 
teisės artintis prie Anglijos krantų, nes tenai yra “karo 
zona”.

Jeigu vokiečiai įsiveržtų į Airiją ir ją okupuotų, taip 
kad visas vakarinis Anglijos šonas butų užblokuotas ir 
ji nebegalėtų gauti iš Amerikos'nei ginklų, nei maišto,
— tai pagal neutraluino įstatymą Jungtinės Valstybės 
turėtų taip pat nedaryti nieko, nes vandenys-aplink Ai
riją irgi yra “karo zonoje”.

Leisti bilionus dolerių demokratijų pagalbai ir tuo 
pačiu laiku surišti sau rankas taip, kad kritin^iausioje 
valandoje ta pagalba negalėtų demokratijų pasiekti — 
tai tikra nesąmonė.

Neutralumo aktas turi būt atšauktas arba griežtai 
pakeistas, o kad ne, tai jisai bus virvė tint kaklo demo
kratijoms! .

» " ■■■ —■—.■II ■■ I. ■

Besąžiniški apgavikai
Jau eina ketvirtas mėnesis, kai lietuviški komunis

tai, apsivertę ragožium po nacių paskelbimo karo prieš 
Staliną, begėdiškai terlioja asmenis, organizacijas ir laik
raščius, kurie kovoja už demokratijos principus. Komu
nistų šlamštai Brooklyne ir Chicagoje nesiliauja draps- 
tęsi “pro-hitletizinu” net ir “Naujienų” adresu, nors jie 
žino gerai, kad “Naujienos” niekuoniet kitleHzmiii riėfrri- 
tarė.' ’ i . :

“Naujienos” buvo pirmas Amerikos lietuvių laikraš
tis, kuris įspėjo visiibmenę, kad ji nesitikėtų gerti iš na
cių. Štai ką “Naujienos” pasakė birželio 23 d., t. y. ant 
rytojaus po to, kai Vokietija pradėjo karą prieš sovie
tus ir jos armijos 'įsiveržė į Lietuvą:

... Hitleris dabar eis Lietuvą 'vaduot?. Kas dar 
paliko Lietuvoje nesunaikinta per metus laiko nuo 
Raudonosios Armijos įsiveržiiho pereitą vasarą, tą 
dabar pribaigs trempti ir naikint} naujieji okupan
tai.”
Sekančią dieną (birželio 24) “Naiijiėhdse” btiVo įdė

tas redakcijos straipsnis po antrašte: “NepHMttdšbmy- 
bė po Hitlerio letena” Tame straipsnyjfe yra kotfiehfub- 
jami telegrafo pranešimai, kad Lietiivtije stišjdaritlsi naii- 
ja “valdžia” su pulk. Škirpa priešakyje,Jtilri pasfcelfeitei 
Lietuvos “nepriklausomybę”. Štai kaip “Naujienos” ttibs 
pranešimus įvertino: _ k

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui______ —— .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _______ ;_____  3c
Savaitei. L_________ __ __ _ 18c
Mėnesiui ____________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ............... $6.00

Pusei metų_____ ._______ _  3.25
Trims mėnesiams__________1.75
Dviem mėnesiams _______  1.35
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams --------------------------$8.00
Pusei Kietų —L-___________ 4.00
Trims mėnesiams___1_____ - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Ciiicagd, Dl.
'7. ‘ t » ' ~ ' . ’ " ’ _

“Galimas daiktas, kad Berlynas paskyrė p. Škir
pą Lietuvos ‘premjeru’. Bet jeigu taip, tai jo ‘valdžia’ 
biis tiktai nacių įrankis, o ne laisvos Lietuvos vaL 
džia.” / ' ■ > .
Toliaus: •

“..susidėjimas su naciais reikš NAUJĄ OKU
PACIJĄ LIETUVAI. Naciai yra šiek-tiek gudresni 

< už bolševikus, bet jie yfra tokie pat despotai. Mes esa
me tikri, kad senieji Lietuvos visuomenės veikėjai 
nesutiks biiti hitlerizmo įrankiais, kaip kad jie nesu
tiko tarnauti bolševikartis.”
Kitą dieną (birž. 25) “Naujienos” vėl rašė apie gan

dus, kad Lietuva jau esanti “išvaduota” ir turinti “savo 
valdžią”, išpėdamos visuomenę neapsigauti. “Naujienos” 
sakė, kad nacių okupuotoji Lietuva, dabar “turi kentėti 
naują smurtą, naują pavergiihią”; o jeigu Lietuvoje su
sidarė kokia nors vyriausybė, kuri sutinka kooperuoti su 
naciais, tai ji gali padaryti daug žalos Lietuvai, nes 
“Anglijos ir Amerikos akyse atrodys, kad Lietuva ’eina 
su demokratijos priešais”.

Šitaip “Naujienos” diena iš dienos aiškino Lietuvos 
padėtį ir stengėsi išblaškyti visokias ilidžijaš Amerikos 
lietuvių visuomenėje ajJįe tai, kad Liėtuva galį atgauti 
laisvę nacių “prtitekęijojė”. Ųž Šitiįos mūšį įspėjimus iV 
už tai, kad mes kritikavome škirp'ą ir kitds ašinėms, ku
rie rodė palarikųihą “kooĮieravimo su naciais” idėjai, kai 
kurie laikraščiai darė ihuiks priekaištų, kad mes tuo's 
“patriotus” užgauname.

Tačiau, akivaizdoje visų šitiį faktų, lietuviški bim- 
bininkai nesisarmatija meluoti; kad “Naujienos” esan
čios “pro-naciškos”, kad jtis pritariančios “Ostlando” ad
ministracijai, kad jos skleidžiančios “hitlerišką propa
gandą”!

Turime pasakyti tiemš ponaitis, kad jie yra besąži- 
niški melagiai, žihoniiį Mulkinto j ai ir žemi&iisibs rųšies 
apgavikai.

Bimba, Mizara, Andriulis, PVuseika-Vabalas ir kiek
vienas komunistų' laikraščių redaktorius ir bendradar
bis, kurie tokius šmeižtus skleidžia apie “Naujienas”, el
giasi ne kaip laikraštininkai, bet kaip paskutiniai žulikai!

TARPTAUTINĖ DARBI
NINKŲ KONFERENCI- 

, JA NEW YORKE
Telegrama iš Ldndbiio prane

ša, kad • premjeras Winstoh 
Churchill Užvakar padarė pa
reiškimą, jogėi majoras Clement 
Attlee, darbo partijos vadas, 
vyks į New Ydrką, kaipo Ang
lijos valdžios atstovas tarptdu- 
tinei darbihinkų konferencijai.

Clement Attlee yra “Itird pri- 
vy seal” britų kabinete ir pa
vaduoja rhinisterį pirmininką 
parlamente, kitbmet Churcliillas 
negali dalyvauti.-

Tarptautine darbininkų kon
ferencija, Upie kimią .kalba 
aukščiau paduotoji žinia, susi
lipki Netv Yorke šio mėnesio 
23 d. Britanijos darbininkų uni
jų kongreso Generalinė Taryba 
paskyrė į tą konferenciją sayo 
delegatus, \ būtent: A. A. H. 
FihSlay, Patternmakers Union 
sekretorių; G. A. Isaacs; Opeį- 
ative PrinierS ahd. Assisiams 
unijos sekretorių; Jamėš Kąty- 
ibr, Ariia gamated Ėngiileeriiig 
tinibil vykdomos U|*yb8š ri&i’į* 
Will Lawthėr, Muiėwbi’ker’s 
Federation pre^iUeiil^.

Šitoje konf erekcijoj e daly- 
vaus Amerikos darbimtikų at
stovai, o taip ir Amerikoje da
bar gyvenantieji Vokietijos ir 
kitų Europos šalių darbininkų 
organizacijų vadui, kurie „pabė
go nuo nacių teroro.

Įdbmtt, kad Anglijos valdžia 
nutarė turėti konferencijoje sa
vo oficialų įgaliotinį.

BOLŠEVIKIŠKA BIURO
KRATIJA PRAMONĖJE
Nepaprastai įdomių dalykų 

apie sovietų pramonę pasakoja 
inžinierius John D. Littlepage, 
ktao ktralbsnis “Aukso ieškoji- 
$as Šov; Rp&M” W eina 
“Natityi&ioše” (Į^džia spdlio 7 
d.j. Tds Aiherikps, iijžiniefius 
buvo įį&kviešįds 1928 in; į ku
si ją su tvarkyti jos aukso ka
syklas ir jisai tėnai išdirbo iti 
itietįį. . . į;;..' .'7

A^JdŠydariids savo patyri

mus, jnž'. Littlcpage pastebi vi- 
sų-pirnia, kad sovietų pramo
nėje yįa be galo įsigalėjęs biu
rokratizmas. Sovietų įmonėse 
dirba didelis- skaičius žmonių 
kancelei’ijoše (ofisuose), prira
šydami kalnus visokių popierų, 
kuriose tie raštininkai papras
tai nė palys nesiranda pradžioj* 
ir galo. “Sovietų inžinieriai”, 
sako airierikonaš inžinierius, 
“yra kelis sykius dairgiau ap
krauti popieroš darbii, negh 
Vakarų pasauly;”

Jisai daro palyginimą tarpt' 
milžiniškų Alaskoš aukso ka
syklų ir nežymios Kb’čkarb įmd- 
tiėš Uralu kalųųbse, ir sako:

* ii; ■» ii.“Alaskos — Juiibau kasyk
lose, vienose iš didžiausių 
aukso kasyklų pasaulyje, raš
tinėj dirbo 5 žmonės.,Čia gi, 
kur produkcija šliJarė mažą 
dalį Alaskos, kasyklų, rašti
nėj dirbo 1^0 žmonių, ir tas 
skaičius visuomet btivo atsi
likęs (su į)opiero£ (darbu.

“Alaskos kkšyklose bet ku- r.įj; l •1 ■ < .nas reikalingas skaitlines ga
lėjau gėilti į minutę laiko, o 
Rusijoj Užtrukdavau po ke
lias savaites.”
Inžinierius Littlepage mėgino 

pakeisti tą netikusią biurokra
tišką sistemą Kočkaro kasyklo
je, bet jo pasiūlymai buvo at
mesti. Atrodo, kad rusai, ne- 
žititiht didelėš revbliitcijos, pęr 
kurią jų kraštas perėjo, yra 
taip pripratę prie biurokratiz
mo, kad be jo negali gyventi. 
Neiiuostabu, kad darbo našu
mas. sovietų pramonėje yra la
bai žemas. Amerikonas inžinie
rius rašo:

“Skaitlinės, kada aš jas ga
vau; parodė, kad vieno žmo« 
ghds dienos gamyba buvo 10 
kartų mažeŠ/ie už Amerikos 
ddrpfenkd Ajdškpš kasyklo
se. Net pi*iėfiius detiiėsin išsi- 
įaviriinid tFiikiilną (bas rusų 
darpinlhtu^, ihš šftirtumas 
lltivb p^rdditg HldeliŠ.”
Tokia p’ht biurokratiška, dar

bo našumą, trukdanti sistema, 
riidtyt, & kitose

tibkfeLTAŠ. NUO KALNO
k , \ .I .J ■! V i 'A 1 M.

į(> \ . «AU<iIENU-ACME Telepiioto
George Hopkins (kairėj) dėkoja alpinistams už 

nukėlimą jo nuo 1,280 pėdų aukščio kalno viršūnės, 
kur jiš išbuvo šešias dienas. Ant viršiikalnio jis nusi
leido parašiutu iš lėktuvo.

VI. Baltus.

“Lebensraum”irmažūsios:valstybės
■ ■ "■ \

doktrina tą šimtmečiais besiplė-' Iki pačių paskutinių laikų 
principe buvo visų didžiųjų val
stybių pripažįstama ir mažoms 
tautoms teisė apsispręsti, teise 
laisvai ir savarankiškai tvarky
tis. Mažos valstybėm ištisus šimt
mečius gyveno šalia didžiųjų 
kaimynų geru sutarimu, nors 
šiems didiesiems nebūtų buvę 
ypatingų sunkumų jas užgrob
ti ir valdyti. Ilgainiui tautų ap
sisprendimo -principas pasirodę 
tiek gyvas, natūralus ir nekeliąs 
abejonių, jog ir tos didžiosios 
valstybės; kurios inėgiho išlai
kyti iižgrobimų politikos laiko
tarpio laimėjimu's? buvo tinka
momis progomis priverstos ar
ba pačios sutiko leisti prijung
toms tautoms kurti ar atstaty
ti tautines valstybes.

Ar vokiečių gyvenimo erdves 

sovietų pramonėse, kadangi in
žinierius Littlepage nėra, paste
bėjęs geresnės tvarkos jokiose 
SSSR įmonėse;

“ANtRA REvbLlŪfclJA”•• ..... »
Ret jisai pastebėjo dar blo

gesnių dalykų sovietų ekonomi
niam gyvenime. Tarp 1928 ir 
1930 m. Rusijoje prasidėjo “an
tra revoliucija”: Stalinas ėmė 
likviduoti “kulokus”. Žemės li
kis Rusijoje tapo sudemorali- 
zuotas, maisto produktai staiga 
baisiai pabrango, o pramonę už
tvindė minios valstiečių, išpieš
tų iš sodžiaus ir išblaškytų vi
same krašte.

Šitie sųlikviduoti “kūlokai” 
(btivę smulkus tikiiiihkąi) buvo 
suvaryti į dirbtuves, kasyklas 
ir paštątyti prie kelių tiesimo 
ir kanalų kasimo darbų. Jie tu
rėjo, dirbti po prievarta, kaip 
kaliniai kad yra veržiami ditf)- 
ti. Laisvo darbo vietą užėmė 
privalomas, privferstinaš dalbas.

Tie iš sodžiaus atgabenti ne- 
išlavinti žmonės, gyvetiantiėji 
po policijos^, (GPU) priežiūra, 
suprantania, buvo labai nespar
tus darbininkai. Jiems užėmus 
laisvų darbininkų vietą įmonė
se, tų įmonių našumas smarkiai 
nukrito. '

Šitie kėli faktai, kuriuos ajpra- 
šo amerikonas inžinierius, bent 
dalinai atidengia sovietinės eko
nominės sistemos slaptybes. Iš 
jų galima suprasti, kodėl Rusi
ja, po visų “industrialižącijoš 
piatilietkų”, dar tebėra ekono
miniai suvargęs kraštas, kurta
me Žmonėms trūksta papras
čiausių gyveninio patogumų.

Retvirtadien., spalių 9, 1941
bensraumo” ribos gali būti la
bai įvairiai nustatytos. ;

Ribi| aiškus nusakymas, kol 
karas tebevyksta, laikomas, ma
tyt, nepravartus vidaus ir juo 
labiau užsienio politiniu atžvil
giu. Todėl negali būti patenkin
tas mažų valstybių visai pagrįs
tas smalsumas dėl “lebensrau
mo” apimties ir pirmoj eilėj dėl 
jų pačių įtraukimo. Gal būt, jis 
ir neįmanoma patenkinti, nes 
kažin ar vokiečių “savos gyve
nimo erdves” nusistatymas yra 
galutinis. Ribos, aišku, daugiau
sia priklausys puo karo toles
nės eigos, — jos plėsis propor
cingai vokiečių laimėjimams ka
ro lauke. O kuri gy venimo erd
vės apimtis bus tolesnėje atei- 
tyje» gal ir pats karas vakaruo
se neišspręs...

Vidujinė “lebensraumo” 
organizacija.

Nemažiau yra tuo tarpu 
bergždžia ieškoti pilno aišku
mo, kuriais pagrindais butų 
tvarkomi santykiai tarp valdan
čiojo ir valdomųjų, kitaip ta
riant, kokia butų “lebensrau
mo” viduje organizacija. Kiek 
mažos valstybės butų tautiškai 
ir kultūriškai laisvos, kiek jos 
butų savarankiškos politiškai 
bei ūkiškai tiek vidaus, liek už
sienio atžvilgiu, — vis tai la
bai įdomus ir begalo svarbus 
klausimai, kuriais nėra pasisa
kyta. Išsiaiškinimo telieka ieš
koti praeities patirtyje ir išves
tiniuose sahprotavimuose, kurių 
atrama, t. y. turimas doktrinos 
dėstymas, yra ir siaura, ir mig
lota, ir pakibusi. Todėl tegali
ma leistis į numatymus —- o jie 
negali pretenduoti į pilnumą, 
detalumą ar tvirtumą.

Nedaug gali kilti abejonių dėl 
vidujinės politinės santvarkos į 
“lebensraumą” įtrauktose vals
tybėse. Režimas butų autorite
tinis ir totalinis, tarpusavis są
ryšis •— hiėrarchinisi Telieka 
spėlioti, kiek plačiai joms butų 
suteikta savivaldos teise.

Ar butų leista savarankiškai 
tvarkyti politinius santykius su 
užsieniu, seka iš nurodymų, kad 
Vokietija “ateityje pasipriešins 
kiekvienam kitų didžiųjų vals
tybių politiniam kišimuisi...” 
(Vokiečių pasiuntinybės Oslo 
pareiškimas), kad jos europinė 
gyvenimo erdvė “apima kiek
vieną politinę zoną kontinente, 
kurioje Vokietija savo saugumo 
interesais negali pakęsti bet ku
rių svetimų valstybių tvirtovių” 
(Frankfurter Zeitung). Kad 
valstybė, pakliuvusi į “lebens- 
raumą”, negalės savaip, pagal 
savo supratimą, ir interesus, 
tvarkyti santykių su užsieniu, 
kad visam “lebensraiimui” bus 
viena užsienio politika, Vokie
tijos ir vienų vokiečių nustato
ma ir vykdoma, — leidžia įsiti
kinti siekimas vyravimo jos di
džiai Europos daliai, kurioje 
Vokietija “dėl savo cbhtralinės 
vietos, savo sugebėjimų ir savo 
atsakomybps reikalauja vado
vavimo” (Fr. Zeitung).

(Bbš daugiau)

duoda bauda, 
kari & M&bjfetr s

Garšihidteš “N-rtfise”

lojusį ir ryškėjusį tarptautinio 
bendravimo principą paneigia, 
tvirtai atsakyti butų neatsargu. 
Kiekvienu atveju jis iškeliamas 
ir garbinamas savo tautos at
žvilgiu, — tada jis galioja kiek
viena kaina. Tačiau pritarimas 
mažų, ypač aplinkinių, tautų 
laisvei daro susilaikymo įspūdį. 
Dar daugiau. Vokietijos užsie
nio politika, gyvenimo erdvės 
doktrinos -įgyvendintoja, visu 
ryškumu iškelia didžiųjų vals
tybių hegemoniją mažosioms, 
kaip naujos tarptautinės san
tvarkos pagrindinį elementą. O 
to jau visai pakanka įsitikinti, 
kad gyvenimo erdvės doktrinos 
įgyvendinimas reikštų naują fa
zę mažų tautų ir kartu visos 
žmonijos istorijoje.

Kur “lebensraumo” ribos?
Berods, pirmą kartą oficialiai 

“lebensraumo” ribos arčiau bu
vo suminėtos Hitlerio vasario 
mėn. 24 d. kalboje Miunchene. 
Betgi kurios Europos valstybės 
turėtų pražūti, įtraukiant jas į 
“lebensraumą”, lieka ir po to 
visai atvira, nes tiek tebuvo nu
rodyta, kad, viena “lebens- 
raiim” apima visas sritis, ku
rias vokiečiai, o ne anglai, kul- 
turinję, civilizavo etc., ir, antra, 
mažiausia Vidlirįo Europą.

Atsiitiename, kaip sovietai 
Maskvos taikos metu inoiyvavo 
Viborgo prijungimą prie Sov. 
Sąjtihgbš; Vokietijoje Šiuo atve
ju buvb įiiiatytas visai kitoks 
išaiškinimas. Aiiswartises Abito 
atstovas užsienio žurnalistams 
esąs pareiškęs, jog tai — “di
džiųjų valstybių gyvenimo erd
vės, riatbrhlifs reikalavimas”, 
šioks ųhu^esnes datos pareiški
mas toliati tepa tvirtina, kad “1c- k- ✓

Kazys Boruta

MEILES VASAROJUS
Per laukus, žaliąsias pievas lig vieškelio lydėjai. 
AŠ tylėjau. Tu tylėjai. Ir laukai tylėjo.
Buvo liūdna. Kelio vingiai gailiai pranašavo: 
niekados nebusi mano, niekados aš tavo.
Ar ne todėl taip liūdėjo žalsvas vasarojus, 
kad ant kelio kieto kaklo tada pasikoriau.
Mielas mano, brangus mano! Man ne kas palieka. 
Savo meilės vasarojaus aš nepiausili niekad.
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SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas .vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTINQ MILLS

Pranas Selemanavičia, Sav. ,. >
504 West 33rd Street Vlctory 348$

Į Atdara kasdien ir vakarais ir sekmaŽIeniaiš . .. 

s

:

________________ NAU.TtĖNOS, Chicago, Ui
Inž. John D. Littlepage.

Aukso ieškojimas Sov. Rusijoj
’ ' ' r •• • it '.

Vertė K. Baronas Moterims Tikrai
Naudingas Grobis

Turtas ViršSB,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime QCQE nnfl nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršuUOUjUUU.UU
Dabar Mokani 3% Už Padėtus Pinigus

NSra 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. 

- - - ~and . . —
i LOAN ASSOClATIONofChicip
i JUSTIN MACKIEIVICH. Pres.

i 4192 Archer Avehue
VIRgtnia 1141

t

z z

ar

Rusiją.
Atvykęs į Maskva aš tiksliai 

pranešiau, ką radau, Serebrov- 
škiui. jis atmetė mano rezigna
ciją; , pasakė, kad aš dabar esti

Policija ieško praktiškų plė
šikų,'kurie įsilaužė j Feltmaii 
and Curmę avalinės krautup 
vę, 1749 Howard Street, bet

avalinės visai nelietę pasivo
gė 900 porų moteriškų koji
nių, daug jų šilkinių.

Nuostoliai krautuvei siekia 
$1,000.

i *

KODĖL KENTĖTI DŪL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums’ BOUOCYL Milteliai nuo nipžėjimo, perdi- 
dęlio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir, užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto" koją. SOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL COų 1200 N. Ashldrid Ąve.
7

BLACK

48254892

O'-: I

VA..t

Salg«;,jakspi etatra..

a ■

c

CRANE CtįAL COMPANY 
5332 So. Loųg Ayenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 , 
WEST VlRGINiA Pocahontas , Mine 
kun iŠ geriadšių mailių, daug 
dulkių išimta.

No. 4892—4825—-2 gražios išeiginės popietinės suknelės. Sukirptos 
mieros. 489?;—nuo 14 iki 20 ir nuo 32 iki 42. No. 4825—nuo 14 iki 2t 
ir nuo 32 iki 4Ž. 

• <
Norint gauti vieną ar dau-' 

virš niirodyttį pąvyzdžiiį 
prašome iškirpti pąduotą 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
iiumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai paradyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kairiš 15 cehtų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškūs reikia adresuotu 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
Sd Halsted St, Ht

NAUJIENOJ Pattern Depb.
1739 S. Raiste J St.; Chicago,' IlL 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi įto..'...------
' .1 K

Mieros ........................ per krutinę
• » 4 » /• ■v**' ». . -» ,y HA

(VArdas ir paVardė)

(Adresas)
tvif 11“* •• • - • •

^Tvai^a)
U'Wf

(Tęsinyš)
Padętiį^ypač bloga Jbjivb va

rio kašyklosę Uralo kalnuose. 
Toj apielinkčj Amerikoj Rąsykr 
lų inžinieriai EųVd . pąsamW’ti 
tuzinais; taipgi Šimtai a^nerikije- 
čių foreni&hų. Visį jie turėjo 
puikiausius rekordus Jungt. 
Valstijose', Serįebroyški dabar 
norėjo stiraj 
nepagamina.

Sausio mėh.. 1^31 ni. jis jpa- 
siuntė rilabej Aitieriboš meta- 
lurgą ir rusų koihumstų mana- 
žerį iš tiru. ,

Aš liLau .lįaip stabų ištiktas 

nebūdavo iŽVerčiaBibž , į ruštį 
kalbą, ar būdavo uzmetamęs į 
šalį. Kasimo metodai buto taito 
klaidingi, kad bradinis inzinįe- 
rystes studentas galėjo nurody
ti daugumą jų.

Plotai, buvo, atidaromi per
daug dideli dęi kbntrd’es iir rti- 
da buvo imętaipa tnįkąmų 
paramščių jr prip^limo. Kelios 
geriausios kasyklos liko paga
dintos. Jose ištiko rimti įgriii- 
vimai ir gaisrai, sunaikinę daug 
rudos. Padėtis Kalatoj buvo blo
giausia. Ten buvo šešios svar
biausios Rusijoj' vario kasyklos 
ir prie jų biivo priskiięli septy
ni gerai aprppkami Amerikos 
inžinieriai. Bile vienas jų galė
jo sutvarkyti kasyklas į kelias 
savaites. Bet jų rekomendaci
jos buvo ignoruojamos; jie ne
turėjo kompetentiškų vertėjų ir 
galutinai pavargo bandydami 
atlikti konstruktyvį darbą.

Septyni Amerikos (inžinieriai 
labai apsidžiaugė kada mes da
vėm tikrą progą dirbti po Se- 
redrovskio prisiųstu nauju , k.Q- 
muriistų manažeriu. Padėtis 
pradėjo greitai gerėti. Į. ( penkis 
mėnesius produkcija pakilo 90 
nupŠ., . '

Kada kasyklos ir dirbtuvė įm- 
vo nuodugniai Reorganizuotos, 
aš paruošiau sulkmeniškas in
strukcijas biisiųiain operavi- 
iniii. Aš jas nuodugniai išaiški
nau rusų inžinieriams ir komu
nistą mąnažeriuį. Pastarasis, 
nuoširdus žmogus, užtikrino 
iiiąne, kad mano patarim^ bus 
laikomasi iki, raidės. Aš niekad 
neturėjau tokios didelės vilties 
apie sovietų projektą, kaip iš
važiuodamas iš KalatbŠ^

■ i ? ' L.l'r ’u « i : > hDar nepraėjus ne .metams 
man vos spėjus sugrįžti iš už- 

praįiėšę, kad kasyklos 
kataloj vėl yra prastame sto
vyje;. produkcija Šiųnažėjo dar 
labiau, negu, buyų prieš reor
ganizuojant kasyklas. Tas labai 
ndstebirio mane; aš negalėjau 
suprasti, kaip dalykai galęjų taip 
pablogėti į tokį truihpą laiką. .

^įreb^bvski paprašė maine 
y.ykti atgal ir pažiūrėti kas ga
linta padaryti; Aš radau liūdną 
pelinį. Visi aiperikjeciąi buvo 
baigę savd kontraktus ir išvažinį. ..liP'iji.ųėję ,najmp. , , ......................

Keli mėnesiai pinriiau riiana- 
žerlš; kurį aŠ palikąu vęstį ka
syklas, liko pašalintas, tyrinėji- 
rifo komisijos^ o jo vietoti liko 
paskintas, .komisijos j pirminin
kas. Ne tik kad prodūkcija su
mažėjo, bet tūkstančiai tonų 
aukštos rųšies rudos liko su
naikinta įvėciūs dviejose kasyk-' 
lose metodus, kuriuos aš įsak
miai buvau uždraudęs. • Labai 
riūšlbiinįs ūš štveriaūs atgrieb
ti prarastas pozicijas. Naujasis 
mariažeriš ir inžinieriai piktai 
davę suprasti, kad jie nieko 
ben^j-a mapiini neppri turė
ti. Maisto trukumas buvo pa
čioj aukštumoj ir daibiniųka 
buvo pjktai nusistatę.

Aš dirbau kaip galėjau iki 
vieną diėn$ sūradŪu,' kad nauda
sis manažeris slaptai pakeisda
vo veik kiekvieną mario įsaky
mą. Aš pamačiau, kū^ niąri ne
bėra reikalo ten ąt^iaii pasilikt 
ir aš paštvėriau pirmą traukiu 
į Maskvą. Aš buvau taip nusi 
minęs, kad aš pąsiniošihu re
zignuoti ir ant visados apleisti

V ' H,'-' . . ..... ■ L ;■ . .

Įsakę

. ątsakiau, kad mano 
iisijoje yra be naudos, 
galiu gauti kooperaci- 
tiese. “Jums nėra rei- 
tniis tais žmonėmis ’, 
>. Mes jais apsirupin- 

K

; , jau prįadęjO tyrinėji
mą. Neužilgo kasyklos nidnaže- 
ris ir kai kurie inzi i rią liko

kalėjimo, didžia
viii v«\ iri.. ;

ilę imą i 
... vUHC’lil] .__ „ j(e, o mzinieriu

> Ui - j) i: > V .: 5 l,>i1 •. - > »Ų‘ gavo mažesnes bausmes.
( Sabotažas. \

ciomis pasalinu buvusį; manaze- 
rį liksiu pakenkti kasyklai.

Sabotažas man buvo visai no 
Bažįstąmąš prieš huvykstant į 
Mumiją. Ppr 14 inętų darbo A; 
laskos aukso kasyklose niekad 
su juo neteko susidurti. Tačiau 
tik kelias savaites išbuvus Ru
sijoje, aš susiduriau su neabe
jotinais pavyzdžiais sąmoningo 
kenkimo. Vieną dieną 1928 im 
aš nuvykau į pajėgos stotį Roč
kai- aukso kasyklose. Eidamas 
pro šalį didelio Diesel .motoro 
aš netyčiomis* uždėjau ranką 
ant vienos didžiųjų buksvų (be- 
ringių), aš pajutau žvirgždus 
aliejuje. Aš tuojau sustabdžiau 
motorą ir mes iš aliejaus atsar
gos iškošėme apie kvortą smil
čių. Keliuose kituose atsitiki
muose męs radome smilčių mu 
sų mašinose.

Tokis mažas industrinis sa
botažas yra taip paprastas viso
se Rusijos iii d tįsti i jos šakose, 
kad Rusijos inžinieriai mažai ką 
gali padaryti. Jie nusistebėjo iš 
mano susirūpinimo, kada aš su 
uo pirmą kartą susiduriau., Ko
munistai veda visą eilę atvirų 
ir paslėptų civilių narių ir yra 
sigyįę daugelį piktų priešų, ku
rie mielai kenkia kiekvienai 
vietų įstaigai, kuriai tik gali pa
kenkti.

Organizuotas sabotažas.
Pavasarį 1931 m. as nutariau 

paimti trumpas atostogas Euro
poje. Serėbrovski paprašė, ar aš 
kartais prie smagumo nepri
jungčiau biznį. Didelė pirkimo 
komisija, vadovaujama .Turi 
?iatakovo, tada sunkiosios in
dustrijos vice-komisafo, vyko į 
Berlyną. Ji ruošėsi pirkti bran
gių kasykloms mašinų. Sere1- 
jrpvski pasiūlė, kad aš patar
čiau komisijai tame dalyke.

Aš atvykau į Berlyną beveik 
kartu sii komisija, kuri susidė
jo iš apie 50 asmenų. Išrodė, 
kad jai nepatiko mano buvi
mas. Bet aš jai pasakiau, kad 
Serebrovski prašė patvirtinti 
kiekvieną pirkimą, ir ji sutiko 
pasitarti su manim.

Tarp kitų dalykų, komisija 
norėjo pirkti kelis tuzinus ka-

Ii

ąs prieš huvykstants į
> ■ ! i i • < • > f • . J ■ » ; . .

kirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinai ‘NAUJIENOSE’

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MĖTAU CO.

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

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

apdraustas.

FALLIEIH 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

Remkite Lietuvišką 1 
žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLES AŲE

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard Q014

TAKE IT FROM ME!
A WOD HEAD

MEANS
flNĖH INGREDIENTSf

reiskia geriausius importuotus apynius, 
parinktiniausius alui javus, tyriausią vandenį ir 
lėtą, rūpestingą darymą. Tai reiškia švelnų sen- 
diniiną! Taip! “Gera Galva” reiškia smagumą . . . 
o tai reiškia daug alaus gėrėjui! Todėl, kai ma
tote “Gerą Galvą” alaus stiklinėje, jus galite lai- 
žybas dėti, kad tai yra . ..

Tavern Pale
. The Beer for a "Gtiod Head”

The Atlantic Browlng Coriapany, Chicago, IlL

so-

» ’ , » 

Buvo prašyta paduoti kainas 
pfeningais pagrindų kilogramų 
keliamosios jėgos. Kėlios kom
panijos padavė pasiūlymus, bet 
tarp daųgumosi jų buvo didelis 
skirlumas, d dvi kompanijos 
padavė žemiausius pasiųlymus. 
Tas skiriumas pasiūlymuose 
privertė mane nuodugniai per; 
žiūrėti specifikacijas.

Aš suradau, kad firmos, ku
rios padavė žemiausius pasiūly
mus, specifikacijose lengvo 
plieno pamatus pakeitė špižo 
pamatais. Pagal tuos pasiūly
mus rusai; butų mokėję dau
giau, nes špižo pamatai svertų 
daug daugiau^ ribrš pagal pie
ningus už kilogramą ir išrody- 
tį, k#(J nioka njažiau. Tai išro
dė niekas daugiau, kaip priga- 
vyštė, ii* aš pranešiau rusų kp- 
riiipijdš nąriams. Mano nuoste- 
bai, jie tilo nebuVo patenkinti.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500
5 • Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

VIČTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

• FOTOGRAFAS

~ IŠkiLMlN&AS" ATIDAR X MAS~ 
GEORGE’S TAVERN 

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADjĘNĮ Iltį ^ĖKMADIENĮ 

Spalio 10,11 ir 12 d.d.
319 East 75th Street

Gera Muzika ( , _ Skanus Užkandžiai
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į šį atidarymą 
musų naujos tavernos. Užtikriname visiems, kad smagiai praleisite 
laiką. >■.. .• ....... < t

George, Domicėlė Baltušiai ir sūnūs Bruno,. Saviniųkaj, .

C. • 1 1
SavininkasDOMINIKAS KURAITIS — I

AGENTAI ,

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
II. Rajewski “Shorty”

iiida Bmck Sales
/ VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

Duokit Gruen, ir jus duosite laikro
dėlį, jungiantį dailiausią stylių su 
visu akuratiškumu ir patikimumu, 
kurie padarė Gruen vardą garbingu 
laiko matavime. Pamatykite pas mus 
Gruen rykiuotę šiandien.

fR«(jhter*d, Trod* Marti

15 |ew*f>, pink or y*llow gold filltd 
co»», Guildite bock....... .$33.75

SF
15 pink or yellow gotd filltd *£
co**, Gulldit* bock........$33.75

•«*o. u. s. Pat OS. 
Pat*nt» P*ndlnp

w A m m 7
» s 1 F N • • * P

1

*7

■

g

BEGEMAN’S<

*DVI ATSAKdMINGOS krautuves 
4184 ARCHER AVENUE 
3142 WEST 63rd STRĘET

CONRAD
VOTOGRAFAS

Stadija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis įr Hollyyvpod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 6$rd St.
I Tek ENG. 5883-5840

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

ŪK OF PRTTEROS

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Vardas

Valstija

Adresas

Miestas

1 Yl
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8,000 PLIENO DARBININKŲ CARNEGIE 
ILLINOIS DIRBTUVĖJ IŠĖJO I STREIKĄ

CIO Unija Išpildė Grąsinimą Kompanijai
GARY, Ind. — CIO plieno 

unijos lokalas Carnegie-Illi^ 
nois skardos dirbtuvėje vakar 
iššaukė į streiką apie 8,000 
darbininkų, ir sustabdė visą 
įmonės darbą.

Tai buvo unijos atsakymas
uni-
ver-

Detroito Majoras 
Jeffries Laimėjo 
Nominacijas

vra

kad

jai kolektuoti duokles ir 
buoti unijon neunijistus 
bininkus, kurių dirbtuvėj 
apie 89.

Vieną areštavo
Unija užvakar grąsino,

streikuos, jeigu kompanija 
unijos pikietininkus “terori
zuos”. ir kitaip jiems t r ugdys 
pareigas atlikti.

Streikas buvo paskelbtas 
po to, kai Gary policija ban-

Rinkimai Lapkričio 4-tą

DETROIT, Mich. — Detroito 
piliečiai nominavo dar vienam 
2 metų terminui dabartinį De
troito miesto majorą, Edward 
J. Jeffries. Nominacijas taipgi 
laimėjo kiti dabartiniai valdinin
kai.

Jeffries" gavo apie 110,000 
balsų, o J. A. Gillis, jo arti
miausias oponentas,, apie 50,000. 
(Skaitlinės nepilnos).

Abu jie bus ant balioto
neunijistus krjčip 4 d., rinkimarps. 
bet pasta- _________ _

kku'io poli; Bando Išvalyti 
jos lyderį, •

SOO Kanala

lan-

Sugriuvęs Tiltas Izoliavo 1 Superior Ežerą

£

•

Oš

. jNAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Sugriuvęs tiltas virš kanalo ties Sault Sle. Marie, Mieli., sustabdė laivų 

judėjimą iš Superior ežero į kitus ežerus.

Mich.
— Darbininkai skuba ištraukti

SAULT STE. MARIE,

Mirė Griciumi 
Duktė

Rengia Kalbų 
Maršrutą 
A. Smetonai

KOMUNISTIŠKAS 
PAUKŠTIS

per CIO pikietas, 
rieji pastojo jiems 
ko sumišimas, po 
cija areštavo un 
Dale Clingan.

Didžioji dirbtuvė dirba
Carnegie-Illinois didžiojoj 

plieno dirbtuvėj, kur buvo 
įvykęs “craneinanų” streikas,! iš St. Marie upės ir SOO ka-
darbininkai dabar dirba, bet nalo dalį tilto, garvežį ir kelis 
ir jie gali būti iššaukti, jeigu! vagonus, kurie sukrito vande- 
skardos dirbtuvės streiką ne- nin kai tiltas sugriuvo. Nelai- 

Kkviduoti. mė užblokavo kanalą visiems 
laivams, sustabdydama rudos 
gabenamą į plieno dirbtuves.

pasiseks greitai
Ten dilba virš 20,000 darbi-

ELGIN, III. Pereitos sa
vaitės pabaigoje Union kapinė
se- buvo^ palaidota naujagimė 
Karen Louise Griciunas, duktė 
pp. Peter Griciunų, 1111 West 
Main Street, St. Charles, III. Ji 
gimė rugsėjo 23? St. Joseph li
goninėje, Auroroj, ir ten mirė.

Pp. Griciunai turi dukterį Jo 
Anne Griėiunas.

Kalbės lietuviams, 
kitataučiams

ž
■jVl

¥ J

J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (Eubeifcis
SENIAUSIA IR DID2IAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

z DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 9727 
T>_-V ~ i KOPLYČIOS VISOSE 
uyn.<tl CHICAGOS DALYSE

Klamyklte musų radiu programų Antradienio ir Šeštadienio nrt- 
meiUda, 10:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU SALTIMIERUf.l i l n

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

lartMiaiuHumiumiHmtiiiiiiiem

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

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut 198th Street Tel. PnllmaD 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue ' Phone YARda 4908

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

J. LIULEVIČTUS j 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J, RIDIKAS f
3354 So. Halsted Street 710 West 18tt> St.

Telefoną YABDS Ml».

1646 W«rt 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

Kitą Kartą
Nebekęs Alki

Spalių 13 d. Chicagoje pra
sidės “Lietuvos Savaitė”, per 
kurią Lietuvai Vifduoli Sąjun
ga lietuvių kolonijose rengs 
susirinkimus su prakalbomis, 
o Lithuanian National Relief 
Fund lokius . opusirinkimus 
rengs svetimtaučių tarpe. Vi
suose kalbės A. Smetona.

ROCKFORD, Jll. — 18 
nešiu Gvvendolyn Sue BroadwelĮ 
duktė rockfordiečių 
Broadwell buvo alkana, o ma^ 
ma jai, nedavė valgyti.

Netikėtai pražuvo jų namuo
se buvę “auksinės” žuvytės.

Jeigu neatspėjot kur jos din 
go, tai žinokite, kad mergaitė 
dabar jau gerai jaučiasi, ir ma
ma kitą kartą jai duos valgy
ti, kai ji bus alkana.

mė-

Edwin

Atidaro Gillespie 
Kasyklas

GILLESPIE, III. — Perry 
Coal Company skelbia, kad vėl 
į darbą^ priims apie 200 kasė
jų jr atidarys savo kasyklas, 
kurios išbuvo uždarytos nuo ba
landžio 1.

Šeimyninė 
Tragedija <

MADISON, 111. — 53 metų 
maliorius John F. Wucherpfen- 
ning nušovė savo 21 metų žmo
ną už tariamą neištikimumą, po 
to pats nusišovė.

Sunkiai Serga , 
Mrs. J. Okus .

WII.SONVILLE, III. Mrs. 
John Okus, vietos lietuvio J. 
Okausz žmona yra sunkiai su
sirgusi, ir yra po nuolatine daly- 
taro priežiūra. .

?Jty parke? Interna- 
Friendshipt * Gardens 

Lietu-

Išvakarėse “Lietuvos Savai- 
lės”, sekmadienį, spalių 12 d., 
Indianos valstijos miesto Mi
eli iga n 
tional
sekcijoj bus atidarytas 
vių darželis, kuriame pirmu
tinį medelį pasodins A. Sme
tona. 
7 ‘ . •

Mitingas Palmėr House

Chicagoje spalių 13 d. 6 vai. 
vakare Palmer House viešbu
tyje įvyks masinis mitingas, 
kuriame žada dalyvauti val
stijos gubernatorius Green, 
majoras Kelly, teisėjas Fisher, 
kuris bus šio mitingo pirmsė- 
dis, ir garsus amerikietis 
Laurence Armpur. Jisai yra 
apsiėmęs būti Lithuanian Na
tional Relief Fund iždininku. 
Publika kviečiama dalyvauti.

V. M.

Naujienose 
naud*’ dėlto,

. N;»u.venos

ADVOKATAI
K. P G ŪGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A.. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

GIMIMAI
GUICAGOJE

FAI.WAJTYS, Di>nex M., 
3334 North Oak Park avenue, 
"Ynė rūgščio 29, tėvai: Ray; 
mond ir Bernice*

VASILAUSKAS, Edward H., Vai :nuo 1:00 p^opįet 
454 West 43rtl ątreet, gimė R00m 2014 
rugsėjo 25, tėvai: Peter ir Ad< 
laide

<i 
katalikų laikraštis, 
atstovas” truputį 

vistięk ginasi, kač 
rašąs Vilniai' ii

bailio

Pereitą penktadienį Chicago
je, Orchestra Salėje, įvyko di
delis mitingas, kuriame pasakė 
įspūdingas kalbas lakūno Lind- 
bergho giminaitis, Augustus F. 
Lindbergh, žurnalistas Stanley 
High, rašytojas Rex Stout ir k. 
Jie aštriai kritikavo “izoliaci
jos” šalininkus ir ragino J. V. 
valdžią smarkiau kovoti prieš 
hitlerišką Vokietiją.

Tą mitinga^ sušaukė “Fight 
for Freedom” komitetas, kurio 
nusistatymas yra griežtesnis, 
negu komiteto “Defend Amer
ica by Aiding Allies”. Musų 
skaitytojai galėjo pastebėti, kad 
“Fight for Freedom” komiteto 
pranešimai dažnai telpa “Nau
jienose”. Jos- garsino ir perei
tojo penktadienio prakalbas. -

Vienas komiteto narys po 
penktadienio mitingo, papasa
kojo šitokį atsitikimą. Orches
tra Salėje priėjo prie jo žmo

gus, kuris pasisakė esąs “lietu
vių spaudos atstovas”. Kokius 
lietuvių laikraščius jisai repre
zentuoja? paklausė komiteto 
narys. 1

—Vilnį ir Draugą, — atsakė 
lasai žmogus.

—Tai negalimas daiktas, — 
pastebėjo komiteto narys.—Vil
nis yra komunistų organas 
Draugas —

“Spaudos 
sumišo, bet 
jisai tikrai
Draugui. Komiteto narys jį pa
klausė: /

■ —Jei Tamsta rašinėji komu
nistų ir katalikų laikraščiams ir 
juos reprezentuoji, tai, gal būt, 
turi kokių nors ryšių ir su Nau 
j ienomis?

. —Su Naujienomis? No. Tai 
bjauriausias fašistiškas laikraš
tis! —■ sušuko “spaudos atsto
vas”.

— Ką čia dabar Tamsta pasa
koji! — pastebėjo komiteto na
rys. — Naujienos su mumis se
niai kooperuoja ir mes jų nu
sistatymą gerai žinome.

—Bet aš turiu pasakyti Tam
stai, — tęsė toliau komiteto na- 
rys.-^Musų organizacija, Fight 
for Freedom, turi savo įstatuo
se taisyklę neįsileisti į savo tar
pą komunistų ir su jais nieko 
bendro neturėti. Good bye!

Tuomet tas paukštukas iš ko
munistų štabo užkaito, kaip vė
žys, ir nucimpino savo keliais.

šb.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
justi 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 k teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373 ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3
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WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Te. CALumet 6877.*

134 N. LA SALLE STREET 
___ _____ Tel. STAte 7572 

Vai.: nuo 9:00 iki *11:00 ryto.
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL .VTC tory A 2979

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

gai akinius už pri 
einama kaina ir ant 
lengvu išmokėjimu 

RAKANDU KRAUTUVU 
3409 S. Halsted Street

PHONE YĄRds 3089

LIETUVIAI

Transliuos 
“Vagabond King”

Radio stotis WGN šeštadie 
nį, sp. 11-tą nuo 9:45 Chicagos 
laiku transliuos Rudolph Frim- 
l’io garsią operetę “Vagabond 
King”, kuri lietuviškai vadina
ma “Valkata Karalius”. Dainuos 
Thomas Thcmas, Marion Claire 
ir kiti' garsus dainininkai.

1 Užmušė, 13 Sužeidė 
Traukinio Nelaimėj

LANSIN, Mich. — Greitai 
važiuojantis [prekinis trauki
nys nušokęs nuo bėgiui įvažia
vo į Lansingo stotį, užmušda
mas 13 metų berniuką, James 
Smili], kuris ten laikraščius

Traukinys 13 kitų žmonių 
sužeidė.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. E J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 S. Halsted St
Phone CANAL 4796.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugi j os 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
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
Subat.oj nuo Į iki 4 poniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

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
(Lietuyis) p

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63Td Štreet 
valandos: nuo
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9

Ofiso 
Namų Tel.

ir nuo

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GVDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

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

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 16^3

Emargencv: MIDwav 0001

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

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

KITATAUČIAI
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.
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DR STRJKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioi pagal susitarimą.

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

DR. HERZMAN
Tš RUSUOS

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 St. 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 f 7. VFZFJ ’TS
i DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandom nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser».doj pagal sutartį. '

.f; s

DR. BRUNO J. 
7TTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS tr chirurgas 
^AUTOJE VIETOJE 

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

niai* pagal susltarlma.
Telefonas HEMIock 7899 
Namų teL REPublic 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—■.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. ponfet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phnn/» MTT>WAY 2880

Te’efnna* VARUS WW4

SOU^H ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 popiet
7 Iki 8 vai. Ned. nuo 10 Ikf 12.

Re®. Telephone KENwood 4300
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Aliną Ką$as Gąyo 
Rolę Chicagos 
Operos Premjeroj

Dainuos Burtininkės Rolę 
“Kaukių Baliuj”

Garsioji lietuvaite Alina Kas- 
kas bus tarp artistų pirmam 
Chicagos operos pastatyme, su 
kuriuo ji atidaro sezoną lapkri
čio 8 d.

Sukėlė Triukšmą
Tai italo Verdi garsi opera 

“Kaukių įalius”, dėl kurios Ita
lijoje buvo kilęs politinis triuk
šmas. Operos akcija įvyksta 
Jungtinėse Valstijose ir vaiz
duoja liberališkas žmonių pa- 
žvalgas į valdžią, kurios pasi
rodė perdaug pavojingos tų lai
kų Italijos valdovams.

P-lė Kas kas', mezzo-soprano, 
gavo burtininkės rolę toje ope
roje, ir dainuos kartų su gar
siuoju švedu Jussi Bjoerling, ir 
soprano Elizabeth Rethberg. 
Operos sąstate tąipgi bus John 
CharĮes Thomas.

Dabar Pirkit Bilietas
' Tiems, kurie nori operą pa

matyti, patariarha jau dabar bi
lietus įsigyti, n4s premjerai pa
prastai visi bilietai išparduoda
mi.

Smagus Vakarėlis
Spalių 11

Šeimyniškas šokių ir pasilink
sminimo vakarėlis įvyks šešta
dienio vakare, Jonistų saloje, 
814 West 33rd St.

Bus geras orkestras,- užkan
džiai ir dovanos. Parengimo pel
nas bus skiriamas jaunuolių 
mokyklėlės palaikymui. * Visus 
širdingai kviečia atsilankyti pa
rengimo taryba. v nt» < '

— Jonas Sutkus.
. .• reni* • • t

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

Vėlyvi Modeliai
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ
1941 NASH sedan ...... $965.00
1941 PLYMOUTH sedan $765.00 
1941 DODGE sedan $945.00 
1941 DE SOTO sedan .... $985.00 
1940 DE SOTO ėlkb {
- "coupe ........... "........ $745.00
1940 WILLYS sedan .... $465.00 
1940 PLYMOUTH sedan $585.00 
1940 CHEVROLET šd. 635.90 
1939 BUICK sedan ...... $565.00

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—FLYMOUTH

1143 Divęrsęy
Atdara vakarais ir sekmadieniais
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'REIKIA DARGININKB"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas tuzino b k tai per

NAUJIENAS

iin Suli hlsM.SM CilCHtt. m

r. : WAUJtENV-ACSi® Telephou>W
Štai kas liko iš bažnyčios Kansas City, Mo., užmieslėj, po.'to kai p;er tą

vietų praūžė tornadas.

Sekmadienį Sunset 
Parko Piknikas
Kubaiciai Jau Uždaro Daržą

Šį sekmadienį, spalių 12 d., 
įvyksta paskutinis šių metų pik
nikas Sunset Parke, gerai žino
mame” lietuvių darže. Kaip ir 
kasmet, p. Kubaitis yra suruo- 
šęs smagų programą savo drau
gams ir pažįstamiems.

«Įo piknikai pasižymi svetin
gumu, 
mu.

skaitlingumu ir įdomu-

4-ios Dovanos
paprastai, bus duodami 
keturi vertingi prizai:

Kaip 
dovanų 
šešių savaičių paršiukas, dide
lis lietuviškas suris, butelis ge
ros Old Taylor degtinės, ir kei- 
sas Schlitz alaus. Smagiam pa
sišokimui bus geros ameriko
niškos ir lietuviškos muzikos.

Nežiūrint koks oras pasitai
kytų, nereikia bijoti atvažiuoti 
į šį paskutinį Sunset Parko pik
niką, nes ar lis ar snigs, pik
nikas vistiek įvyks. Šokių sa
lėje yra įrengtas cĮidelis pečius, 
kuris ją smagiai apšildys.

Bilietai Nemokami
vie-V. Kubaitis šįmet turėjo 

ną sėkmingiausių sezonų savo 
karjeroje kaip daržo savinin
kas, ir todėl, norėdamas nors 
kokiu budu atsidėkoti lietuviu 
visuomenei uz pnejankumą, ruo
šia' šį1 smagų suvažiavimą.

Tikietai dovanoms jau iš
platinti po visą Chicago. Kas jų 
ejar negavo, gaus atvažiavę į 
pikniką.( įžanga ir tikietai ne
mokamai.

Tad, pasimatysime šį sekma
dienį, spalių Iž' d. paskutiniame 
Sunset Faik Uždaromo Pikni
ke. ‘ ’ X.Xi

INSURANCE
■> • T.

(APDRAUDA)
» U* t I . f * > I f r

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
" -UGNIES. ' ‘
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NŲŲ VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Lidbl- 
ttties;

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RiPKEVIČĮŲ 
1739 S. Halsted St

• •.*
Raštinė atdara kas vakaras 
ikl "9 -val.’ Sekmadientalš ^

: ■’įyaiai

Garsinkite “N-nose

NAUJIENOS. Chicago, gĮ.

PAKLIUVO TORNADUI “PO KOJŲ”

■t Am

Diena Iš Dienos
GIMTADIENIO IR LIŪDESIO 

DIENA

Ona Gailiūtė
BRIGHTON P ARK- — šian

dien, spalių 9-tą, Onytė Gailius, 
4422 So. Artesian Avė., mini 
savo gimimo dieną, kuri sykiu 
supuola ir su liūdesio diena. 
Mat, prieš ketverius metus, 
spalių 9-tą, liko palaidota jos 
mylima sesuo Verute.

Onytė turi piešybos talentą, 
ir lavinosi Federal Art Insti
tute.

Ji žino, kad gražiau ir pui
kiau pasipuošti yra kiekvienos 
moters svajone. Už tai ji ne
seniai labai vykusiai ^nupiešė ba
liniu suknelių kelis modelius, 
kurie Hcrald-American dienraš
čio pasidarbavimu tapo’ patal
pinai į didžiuosius Amerikos 
valstijų dienraščius ir žurna- 
lius.

Ji už tai susilaukė daug pa 
gyrimo laiškais, kurių tarpe yra 
gautas laiškas ir nuo pagarsė
jusios filmų artistės IVĮae1 West.

— Jos Draugė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

' (CHICAGOJE)
sėnybės Belzebubo sostą išduo-

v

LAIVAI NEGALI ĮPLAUKTI
su Mii-

Edith

Emunuo

Otto A. Kasovic, 26i su Alice
H. blBrien, 25 '

Edward C. Slucas, 19, su Lor- 
raine Peterson, 2.2

Joseph M. Eicas, 2| 
dred V. Hicks, 18

Leonard MitcheĮį 23, su Aų- 
teinette Billon, 24

Edward Šhiir-kus, 22, su Ka- 
therine Harmon, 20

Charles Budelis, 40r su
Milham, 38 •n.
Reikalauja
Pėrskirų. / Ir”

OĮga Ąntonovich
Antohovicji’ Z ''

Gauną
Perskilus
* 5 [f

Al Naros nuo Irene fląros
1 I ’• • • I ' . • ? '• ! ' ; I f

remsite tuos, kurie
GARSINASI

<«

■LJB.®

M

KAS, KADA IR KAIP 
DEGTINE IŠRADO

“Tu pragaro gaspadinė, 
Tu velnio sesytė, 
Visį vargą, visą |)ėdą 
Vėislinga putytė”.

(Iš liaudies dainos apie 
degtinę)

Svaigalai yra vartojami la
bai seniai. Jau biblijoj 'yra pa
davimą, kad vienas žydų šven
tasis, lautent tėvas Abraomas, 
svaigalų prisigėręs net su savo 
(Įukteritnis papilde1 usodomišką

« v.

Visi , peikia, Bet
Per visus * kulturinguosius 

žmonijos gyvenimo amžius 
juodu siulu 1 ‘tęsėsi iš svai
galų vartojimo kilę nelaimės ir 
vargai. ’ ,'1 f,į

Poetai dainose, moralistai ir 
visokių sektą kuhigai kalbose, 
o visa liaudis, net ir patys gir- 
uokliai, kasdieną savo gyveni
me keikia svaigalus, bet niekas 
nepajėgia, jiy'atsižadėti.

Dėlto ir yra kalbama, kad 
degtinė tai yra velnio išradi
mas. ' 1 ‘

Kad pridavus toms pasakojus 
aiškesnį vaizdą, p. Bukšnaitis 
parašė žodžius, • o M. Petraus
kas muziką operetei “Pirmas 
Degtindaris”.

Stato Vyrą Choras
Ši dviejų veiksmų komiška 

operete bus pastatyta scenoj, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
lapkričio (November) d., 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
lėšomis ir pastangomis po va
dovyste p. I<. Steponavičiaus, 
choro mokytojo ir vedėjo.
Pranas Jakavičius (jaunasis)

7 Belzebubo soste
Operetės lošime pamatysite', 

kad pats degtinės išradimo 
procesas ^Isirjailo pačiame pra
gare, kuomet po trijų metų 
darbuotės visų paskyrinių vėl-

' Telephoto

Ties Sault Ste. Marie, Mielu sugriuvęs tiktas iielei- 
džia geležies rudį vedantiems laivams įplaukti į kana-. 
ląį.|WR^iiejyi£^įp g ' gMiHg

. >■ .... ---- - ■
^HJĘLP WANTED^FEMALE 

'fx Darbininkių } Reikta
MOTERIS VIRĖJA, mažai paty- 

riihb ? tereikia. Kambarys ir užlai
kymas? Gerk alga. 5702 West 65th 
Street. -1' ;,“Ų’y ’ •

I ŲRNISHED ROOMS—TO RENT 
w ; -Ą Gyvenimui Kambariai
APŠILDOMAS KAMBARYS ren- 

dai: Brightbn Parke vyrui ar jau
jai vedusiai“ porai. YARDS 5482.

.. SiiS.I.RiNKIMAI '
ZĘQ^ELANDQ MOTERŲ KLU- 

ŲO ftięri. 'šiislrįnklmas'’ ''įvyks spa- 
iib 9 d?'7:30 VaLkyhk., Darbininkų 
s^et?, 10413* Miėhigart’ avė. Prašom 
Visus narius, kad ‘ būtinai atsilan- 
kytgmėt, nės daug sVarbių reikalų 
turėsime. Valdyba. ' *'

CHICAGOS LIĘT.' SUVALKIE
ČIŲ* Dlt-jo^ CliGfto įpeunokos bus 
penktadiehį, spšlll^’ 10 d., 8 vai. 
vak. ’uįsidėuiėkitteI naujoj vietoj, 
Gage Park’’svėt., 55 Ir Western 
Avė; VisiK if<vvlsos ‘:' choro nariai 
prašomi susirinkti laiku. Choraš 
turi užkvletimą dainuoti. Turime 
susimokyti naujų dainų.

■ —a. ’ M.; bvankan, Choro sekr.
AMALGAMATĘD CLOTHING 

WORKERS of America lokalo 269 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 10; 7:30 v; vak. Amąlgama- 
ted Centro name. Delegatas pa
teiks-pranešimą "iš įvykusios vals
tijos konVenėijos CIO Springfielde, 
III.,“' tad nariams yra svarbu daly
vauti. —F. Prusis, sekr.

ti iš savo veiklos atskaitas. .
Jo tanlsehybė, ponas'Belze

bubas, sėdi savo soste pasipuo
šęs visomis pragaro mandrybė- 
mis ir smarkiai šokdina kiek
vieną velniuką išdavusį rapor
tą “O kodėl taip mažai?!!”

Po kiekvienos atskaitos dai
nuoja Belzebubas ir jo rašti
ninkas, o jiems pritaria galin
gas velniukų choras, nuo kurio 
liet visas pragaras dreba.
Geresnio ir pragare nerastum

Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, kuriems tekši, šis y.eir^ 
kalas paiiialyti, ne kad bus 
sužavėti jo gražumu ir šiužėtu, 
bėt ir artistą sąstatu. Geresnio 
BelzeblYbo kaip kad P. Jakavi- 
čiuš, tai ir pačiame “pragare” 
nerastum.

Keli metai atgal P. Jakavi
čius daug veikė lietuvių scenoj 
prie “Birutes” ir “Pirmyn” ir 
buvo publikos labai mėgiamas. 
Per kelis pastzaruosius“ metus 

metus Pranas lietuviškoj sce
noj mažai dalyvavo ir šis pasi
rodymas naujoje Bdįzebubo ro
lėje (ikrai bus visiems smagi 
staigmena.

Iki paties perstatymo nuo 
šio sektnadienio lieka tik trys 
savaitės. Vyrų choras ir visi lo
šėjai deda pastangas, kad šis 
veikalas ne tik sužavėtą Chica
gos lietuvius, bet kad ir palik-

Velniukų bakta.

geriausių lošėjų daly
vauja orkestras ir velniukų 
baletas. Bet apie patį veikalą 
ir kitus; artistus dar teks para
šyti kiek vėliau, o tuom kartu 
tik priminsiu, kad lapkričio 2 
d. visi rezervuotumėt pamatyti 
šią (ikrai įdomią operetę.

J. A-lla

. A-l

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darb^nkų-p^
100 VAĮKYNŲ IR MERGINŲ 

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

TRIANGLE AGENCY.
25 EAST JACKSON BLVD. 

Kimball Bldg., 13-tas Aukštas.

SPALVŲ TAIKINTOJAI — vai
kinai ir jaunos moteriškės šapos 
darbui, su patyrimu ar be patyri
mo. Cut Rate Employment. 1727 
N. McVickers Avė. Merimac 4872.

LP WANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

KRIAŲČIUS, MOKĄS visą dar
bą,“ pastoviai.' Frarik Haefner, 113 
W. I St. Elmnurst, Ill<~

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

VAIKINAI VIRŠ 17 lengvam 
fabriko darbui. Keripkitės 14 N. 
Peoria St., 5-tas aukštas.

PORTERIS IR D1ŠIŲ plovėjas 
delikatesams ir restoranui. 3160 
Douglas Blvd., Rockwell 8240.

S kriau- 
arbą —

REIKALINGAS PATYi 
čius, suprantantis savo 
kreipkitės Mk. GLOB1S, 3961 So. 
Campbell Avė., VIRginia 3286.

BUSINESS UHANCES 
Biznio Progos

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

3259 So. Union Avė.

BRIGHTON PARKE RENDON 
krautuvė, karštu vandeniu apšildo
ma. Tinka visokiam bizniui, 3970 
Archer Avė. Matykite F. Sabaliaus
kas, 2957 W. Pershing Road.

GERA TAVERNA greitam parda
vimui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armiją. 1726 So. 
Halsted. -Canal 2480. - 1

BARBER SHOP PARDAVIMUI 
pigiai. Renda $10. 1803 W. 45th St.

PASIRENDUOJA TAVERNAS; visi 
fikčeriai, svetainė, 4 kambariai gy
venimui, arba parduosiu visą pra- 
pertę. Klauskite: 1429 W. 45th St., 
YARDS 5554.

PARSIDUODA TAVERNA su 
valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per ilgus 
metus. Ant kampo 69th St. ir So. 
Chicago A»e.', 6818 So. Chicago 
Avenue.

RESTORANAS IR ---------"'f
pardavimui. Geras biznis. Išvykstu 
į armiją. Dėl informacijų šaukite 
COMmodore 552'1.

MAISTO KRAUTUVĖ, seniai 
įsteigta. Kampinė krautuvė. Dide
lis visas cash biznis. Renda $35. 
štymas, gyvenimui kambariai, 
dailus fikčeriai, refrigeracija, 
daug stako. Nori parduoti pigiai. 
2834 N. Laramie, "kampas Wolfram.

TAVERNA SU 9 kambarių na
mu (užpildytu). Visai nėbrangiai. 
Geras biznis. : ’ Apleidžia miestą. 
10737- So. Michigan Avė., Pullman 
0859.

GROSERNĖ, DELICATESSEN. 
Elektrikiniai fikčeriai, pilnas sta- 
k&s, 75 pėdų krautuvė, 4 gyveni
mui kambariai. Nebrangiai, 4605 
So. Paulina.

PARDAVIMUI BEKERNĖS biz
nis su namu, išdirbtas per 20 me
tų; Mrs. A. Kaikaris, 1400 South 
49th Ct., Cicero.

ka- 
biz- 
ke- 
per

PATRIOTAI: čia yra aukso 
sykla, namas ir biznis Joliet’e, 
nio distrikte. Parduodama 300 
palų duonos, 8 keisai pieno 
dieną. Modernus trobėsis, pastaty
tas 1929 m. Parsiduoda šeimos su
metimų. Mrs. SPAGNOLI, VlCto- 
ry 3669.

- COAL—’VOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos -liepsnos pečiui aliejus 

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

6¥zc gal. 400 gal. kiekiais.
A’& E OIL CO.

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

kosttrtrieriut

ARC FŲEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

Gelsvos liepsnos pečiams 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c Gal. 
100 (jtal. po 8c Gal.

- 150 Gal po 7V4c Gal. 
AUKŠTOS’ KOKYBĖS FURNASO 
•....... ALIEJAI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

•PERKAM, parduodam ir mainom / 
namus,' lotus, farmas i/ biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAI, ESTATE — LOANS—
< • - INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL ' YARDS 1001

RAVENSWOOD MANOR. Dailus 
namas, 6 kambarių muro bunga- 
low. Kanvaso sienos. Natūralūs ži
dinys. Garažas. Gaso šilima. Navi
ninkas. 2732 W. Agatite.

MARQUETTE PARKE.
Įmokėti $1000.00, kitus kaip ren- 

dą. Nupirksi 6 Kambarių mūrinį 
bungalow. Garažas, platus lotaš, 
viskas naujai ištaisyta, galima 
kraustytis tuoj aus. Namas su ta- 
verno bizniu. Kaina $4900.00. Įmo
kėti $500.00. Mainys ant privatiško 
namo.

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

Republic 3713.

63rd ST.
72 ir Cali-
Kreipkitės

BARGENAS 
60 .pėdų lotas, 
fornia. Kaina 
HEMlock 2000. 
West 63rd St.

3036 W. 
kampas 
$1,750.
A. B. Reimer, 3036

PARDUODU AR MAINAU: biz
nio namas ir 4 rūmai, moderniškas, 
69 ir Western Avė. Priimu 2 fiatų 
ar mažesnę rezidenciją. Patirsite 
7024 S. Campbell, 2nd ii. HEMlock 
2405.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

MISSOURI 30 IKI 100 įrengtos 
žemes. Savininkas. Samucį uet- 
wiler, Birch Treę, Missouri.

MilULESALE FURNi'l'UKE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALlSAuSKAb, SUi\ut>,
6343 bu. Western Avė. >' 

Chicago, Ib, Tel. REPublic 6051

lUlilMlUKtriAlUKU lUK-UALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO 1UŠ11N1MO
IŠPARDAVIMAS

■ RAKANDAI )r RKlElAlSAl
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stabas ir Įvairių Įvairios

_________ J reikmenos. Visos prekes surašytos 
• žemiau turi Gooa nouseKeeping 

TAVERNA, bųops garantiją.

7 
99 
24 
29

2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
•$12u, atsiimtas .......................... $35
3 sm. miegruimio setai, riešuto
manbg............... i.i........................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons stuaio couch, iioro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
įvairus springsai, lovos, matra- 
sai,1 nattji ’...................................
bpeciaius 3 kamb. autlitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflamc 
American Sunflame erated’ di
delės mieros .................... .......
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, recbrd changer 
Ząnith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, 
mažiau .... ................................ .
Naujas Magic Chef, apt. mieros ' 34 
Jewel tąble-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 lable-top, insui.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated .... ..........................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis

39
14
19
22
14

39
39'
49
29
39
34

59.
39
44
59

74 
19. 
29 Maytag, sųuare tube, aluminb, rec. 39 

Frigidaire, Kelvinator, Leon-
ard, rec. .....x............  !....
Norge, visas .porcelėno, 6 kub.
pėdų, % mažiau .................. ...
G.. E. sealed vienatas, visas
porcelėno, rec............ .............. 1.
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra*reikalo 
su Finansų Co. CANal 5668

1232 S. HALS'IED
Atdara Antrad. Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

39
59

69

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ.

■ Mėnesiniais atmok ėjimais
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

, IŠ; ' . ■, ,.-'^Wa 3 .
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VAKAR CHICAGOJE
Žuvo dėl padangos

Turi būti greitos
Jis mirė kelyj į

Visos, turi laikyti redaktorius.

Henrotin ligoni- 
vilties išgelbėti

pristatytos 
fiuzų. Jos 
tam tikru

kvotimus.
Firma jau turi 

rplikacijų, bet < 
2.000.' Apie algas 
neskelbia.

Paims 3,000 Moterų Paskyrė Redakto- 
EIwood Amunicijos 
Dirbtuvei

Sanderson and Porter fir
ma paskelbė, kad pradedant 
pirmadieniu paims apie 3,000 
moterų dirbti Elwood*o armi
ni jos dirbtuvėje, prie Joliet. 
Firma operuoja ( dirbtuvę, 
nors valdžia ją pastalė ir ji 
valdžiai priklauso.

Moterys bus 
dirbti prie šovinių 
turi sugebėti dirbti

Vieno Lietuvio Ape-i 
lociją Priėmė, 
Kito Atmetė

uošvius*

pri • 
nuo

Drafto apeliacinė taryba 
ėmė aneliaciią paliuosuoti jį 
karo tarnybos, nuo 1 
lietuvio Antano Maciko, 815 WJ ~ 1 4. •
51st street. Ji|ai nurodė, kad, SV0HtraKt3-l 
yra studentas aukštoj mokyk
loj ir netrukus baigs mokslą.

Taryba atmetė apeliaciją nuo 
Jurgio Remkaus, 6617’/2 South] 
Ashland avenue, kuris sakėsi iAshland avenue, Kuris saKesi | . n-epu 
turįs užlaikyti žmoną ir savo ‘$5,076.

Septynių Savaičių 
Streikas. Geležų 
Firmoj

Kompanija nenori derėtis

Vakar suėjo septynios sa
vaitės streiko Hibbard Spen- 
cer Bartlett and Co., geleži
niu daiktų sandėlyje.

AFL hardware unija ten 
paskelbė streiką rugpjūčio 27, 
reikalaudama darbininkams 
60 centų minimirm algos ir 
pripažinimo.

Darbininkai .sako sutiksią 
bą, jeigu firmos 
sutiks reikalavi-

arbitruoti, bet bendrovė 
nenorinti apie tai gir-

viršininkai
mus
visai

Didelė Techniška 
Įdomybė Chicagoj

Vieškelis — Airportas
Važiuojant Outer Drive vieš

keliu, tarp North ir Belmont, 
jo viduryje atrasite apie poros 
pėdų cementinę juostą, naudo
jama trafikui tvarkyti.

Kuomet vieškelis naudojamas 
važiavimui į vieną pusę, tai 

juosta su elektros pagalba ųu- 
leidžiama žemėn. Kai trafikas 
padalinamas, tai juosta iškelia
ma. Jai operuoti reikia kompli
kuoto ir brangaus mechanizmo. 
Tai bene vienintelė tokia tra- 
fiko kontrolės priemonė Ame
rikoj.

Karo atsitikime, juostą nulei
dus, vieškelį bus galima 
doti vietoj airporto.

nau-

Iškilmes Britų 
Naudai

Spalių 17 d., Chicagos Stadio
ne įvyks masinės iškilmės, ku
rių visas pelnas yra • skiriamas 
kare nukentėjusiems civiliams 
Anglijos žmonėms. Iškilmes ren
gia British War Relief 
mittee.

Statys šešis
Laivus

Calumet Shipyard'and Dry 
dočk Co., gavo pusantro in’lio 
no kontraktų pastatyti valdžios 
laivyno komisijai Šešis laivhs.

rius Naujam Chica 
gos Dienraščiui

Redaguos Rex Smith
Marshall Field ir Silliman 

Evans, leidėjai naujo rytmeti
nio laikraščio Chicagoj, vakar 
paskelbė, kad redaktorium jie 
paskyrė Rex Smith, kuris per 
paskutinius keturis, metus reda
gavo žurnalą “Nevvs Week” 
New Yorke.

Antruoju redaktorium bus 
George De Witt, buvęs Chicago 
Herald-Examiner’io, o dabarti
nis Washington /Times-Herald

| Dienraštis bus reguliario for- 
apie 1,000į mat0 jr turbut saptynias die- 
r trūksta jnas į savaitę- 
įformacijųj Gandai sako, kad Field in

vestuos į jį apie $5,000,000. 
Vardas ’, dar neduotas.

Skelbs $10,000 Konkursą
į Ląikraščio leidėjai sako, kad 
jie paskelbs,konkursą, kuriame 
duos $10,000 už geriausius pa
siūlymus vardui. ‘

n07r ! Nauji Karo

Karo departamentas užvakar 
padalino šiuos kontraktus Chi
cagos dirbtuvėms: -

Republic Steel Corporation,

Armstrong Brothers Tool 
Company, $1,392.

Carborundum Company, $1,- 
640.

A. Finkl & Sons Co., $1,459.
Everson Manufacturing Com

pany, $2,449.
Haiflilton-Huster Machinery 

Company, $4,076.
Well Machinery and Supply 

Company, $3,525, ir $3,225.
C. J. Harter Machinery Com

pany, $5,238.
General American Transpor

tation Corporation, $239,000.
Ahlberg Bearing Company, 

$3,387.
Carnegie-Illinois Steel Corpo

ration, $11,923.
Chicago Coil Spring Compa

ny, $1,079.
Boyd-Wagner Company, $1,- 

245.
Federal Machinery Company, 

$11,882.
Pacific Flush Tank Company, 

$5,935.

Sekr. Knox 
Chicagoj

Kalbėjo “Saugumo? 
Konferencijoj /

Stevens viešbutyje konferen
cijas dabar laiko National 8afe- 
;y Kongresas, kurio tikslas yra 
surasi gerų priemonių propa
gandai, etc., pripratinti ameri
kiečius būti atsargesniais — su 
automobiliais, ant šaligatvių, 
prie darbo, etc.

•Sako, susižeidimai 
labai trugdo ginklų gamybą 
dirbtuvėse ir mažina darbinin
kų skaičių. Automobiliai, etc., 
kasmet užmuša apie 100,000 
žmonių.

Kongresui užvakar kalbėjo 
pulk. F. Knox, U.S.'laivyno se
kretorius.

ir mirtys

i*+' cm

ACME-N AUJIENu Teiephoto
Joseph Flollingkworth (laiko kepurę) spaudžia rankas žmonėms, kurie 

surado jo prapuolusią 5 metų dukrelę lPamelą. Mergaitė rasta miške ties 
White Mountam, New Hampshire. Nežiūrint, kad kūdikis išklaidžiojo ašCio- 
nias dienas be maisto, fiziškai ji rasta stebėtinai geram stovy.

SUGRIUVĘS TILTAS SUSTABDĖ LAIVU JUDE ŪMA

-

x rsAUJlENV-AOME Telephuiu
Paveikslas, nuimtas iš oro, parodo sugriuvusį tiltą virš kanalo ties Sault Ste. 

Marie, Mich. Dabar laivai negaU iš SųpeSor ežero į kanalą įplaukti ir juo vykti 
į kitus ežerus. Šiub keliu laivai pristato geležies rudą įvairioms liejykloms. Til
tas sugriuvo prękiniui traukiniui ant jo užvažiavus. Du gelžkelininkai tapo už-

Įsteigė Komitetą 
Apleistiems Naujo
kams Pagelbėti

Pagelbės Darbus Gauti
.Vakar galiau, po ilgų kalbų, 

buvo galutinai sudarytas spe- 
cialis valstijos komitetas, kuris 
pagelbės atleistiems kareiviams 
atgauti darbus ir duos kitą pa
galbą. '

Komitetas vadinasi Illinois 
Servicemen’s Re-employment 
Committce. Jo viršininku yra 
gen. A. F. Lorenzen.

Reikalaus Daugiau 
Kontraktų Valstijai

* ' • ’ * ■ ' ’ ■ ' 'J' . f.' į1 * ■ ■ ;

Washingtone šu valdžios ar- 
stovais dabar tariasi ‘ Įlliifois 
pramonininkų ir ginklų komisi
jos atstovai. Jie ten nuvykę i^-

L.---------------------------- --  ... ■  ......................... . ............................. .. . .. .t ■

JACK SWIFT
HĖY, JĄCKL THEY ’RĖ 'LAMMING 

WE’VE BOt ’EM WHlPPEp.

OUNT DON, FURI0US 
BŪT DEF^AT^D, 

OADERS THE 
POLARIAN FLEET 

TO SCATTER, > 
ANO N AM ES A

SECRET RENDEZVOUS 
THOUSANDS OP 
MILĖS AWAY.-

THEY ’VE DISAPPEARČD 
INTO THE CLOUDS. NOT 
A SINGUE SHIP IN SIGHT, 

NQW.

.NAUJIENOS, Chicago, IU.

PRAPUOLUSI' MERGAI TE RASTA MIŠKE AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

reikalauti ■ daugiau kontraktų 
valstijos dirbtuvėms, ypač ma
žosioms, kurios turės užsidary
ti dėl žaliavų trukumo civilio 
pobūdžio produktams. -

Teatre Nusižudė
Jauna Studentė

uz

Negavo Paskolas Mokslui
18 "APYLINKĖ. — Tragedija 

įvyko Milo kinoteatre, prie 1821 
South Loomis street.

Iš Indiana Hąrbor, Ind 
vakar vakare tęp atvažiavo 2P 
metų CĮara Siilgas, Chicagos 
universitėto štira^ntė nuo 3611 
llemlock st., I.H, Nuo teatro 
savininko, John Manta, savo dė 
dės, ji norėjo įgauti $200 pa
skolą mokslui tįsti.

'■ '..L', / ■ . ' ■

Pinigų negavusi ' ji užsidarė 
teatro raštine j e ir ten nusišo • 
vė. ■ ■•- ■

. L ?! '1 j ' •

•Taip dalykas bų'yo- rąportuo- 
tas Maxwėll policijai.

JMtttiiaa

Ortonienė Nori
Visų Baldų, Dalį
Milioninio Turto
Teismas svarstys reikalavimus

Lietuvoj gimusi milionic- 
riaus žmona, Annabpll Adams 
Orton, 35, įteikė teismui peti
ciją, reikalaudama jai atiduo
ti yisus jos vyro Philo Ortono 
baldus ir dalį jo milioninio 
turto. Jisai neseniai 
divorsp bylą. Yra virš 
tu amžiaus, c

Cook apskričio
Lynch paskyrė spalių 14 d. 
Ortonienės peticijai svarstyti.

užvedė
60 m e-

teisėjas

< c

• Apskričio teismas traukia 
atsakomybėn 60 metų moteriš
kę Agnės Pėele, 566 Stratford 
Place, savininkę namų sene
liams? Ji' kaltinama bandymu 
išgduti iš valstijos melagingu 
budu $45Q senelių • pensijomis.

Automobilio padangai spro
gus, į medį su automobiliu 
įvažiavo ir užsimušė 38 m. 
Wiliam Donoghue, 6918 Cre- 
gier avenue. Nelaimė įvyko 
J-ackson Parke, prie *62-tros.

Motorcikliui įvažiavus į tru
ku prie Berwyn ir Lincoln 
ąvenuė, žuvo 27 metų Harry 
!viajews'ki, 2313 Parmer street.

Naujas Vilniaus Bur 
mistras Chi-tės Ka- 
zienės Brolis
Lietuvos Armijos Pulkininkas

Karolis Dabulevičius, kurį 
naciai paskyrė Vilniaus burmis
tru (miesto majoru) yra tik
ras brolis čhieagietės p-s An- 
toinette Kazienės, žmonos p. 
Frank, Kazy, biznierio'ties 7253 
South Western avenue.

Tarnavo Kėdainiuose
P-a Kazienė pasakoja, kad ji 

sai dabar yra apie 40 m. am
žiaus. Gimė Slavančių kaime, 
Mariampolės apskrityje. Tarna
vo Lietuvos armijoje ilgą laiką. 
Prieš sovietų okupaciją jisai bu
vo pulkininkas, priskirtas prie 
Kėdainių poligono.

Jisai yra vienas trijų brolių. 
Vyriausias tarnavo rusų armi
joje ir buvo rusų-japonų kare, 
vėliau gyveno Amerikoj, o da
bar yra Lietuvoje. Antras bu
vo užmuštas lenkų-lietuvių 
šiuose po Didžįojo karo.

A. Krutulis
Buvęs burmistras Antanas 

Krutulis, kurio vietą pulk. Da- 
bulevičius dabar užima, buvo 
mokytojas Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, Vilniuje.

Jisai mokino chorą, orkestrą, 
ir ruošė mokinių vaidinimus. 
Buvo mokinių labai mėgiamas, 
malonus, švelnaus budo žmogus. 
Paskutiniu laiku ėjo Vilniaus 
Kultūros Draugijos pirmininko 
pareigas.

mu-

Trys Snaudaliai 
Piktadariai

irAutomobilyje prie 50-tos 
Morgan policija užtiko auto
mobilyje miegančius tris jau
nuolius: 17 m. Frcd Taylor, 
2816 Calumet avenue, 19 m. 
Thomas Macey, 2407 
avė, ir 19 m. John 
East SI. Louis.

Prairie
Dale, iš

prisipa-Kamantinėjami, jie 
žino, kad šiomis dienomis pa
pildė 12 apiplėšimų.

Ragina Savininkus 
Valyti Šaligatvius

Miesto darbininkai dabar 
visur iškabinėja parašus, ku
riuose 
raginami 
ligatvius 
bių.

Švaros

namų savininkai yra 
švariai užlaikvti ša- 
prie savo nuosavy-

atžvilgiu Chicagos

AFL unijos Wareliouse- 
men^ lokalus 781 laimėjo 
darbininkų rinkimus Rheem 
Manufacturing Co.. amunici

jos dirbtuvėje, ,3425 South
miestas yra apsileidęs ir kitur Kedzie avenue. Balsavimus 
yra skaitomas , nedariausiu surengė federalė darbo tary- ' 
miestu Amerikoje. ba.

• Adresu 2110 North Oak- 
ley avenue buvo atrastas sun
kiai susirgęs 32 metų darbinin
kas, Joseph Koperny, 2129 N. 
Leavitt* street.
ligoninę.

• Dautarai 
nėję nebeturi
dainininkės Helen Morgan, ku 
riai ten buvo padaryta pavojin
ga vidurių operacija.

• Iš Chicagos upės, netoli 
Riverview Parko, buvo išgrieb
tas lavonas nežinomos jaunos 
moteriškės. Ji atrodo apie 20 
metų amžiaus.

• Edgewater Beach viešbu
tyje vakar prasidėjo 36-ta*me
tinė Apdraudos bendrovių vir
šininkų konvencija.

*
• šeši žmonės buvo sužei

sti dviejų automobilių nelaimėj 
prie Laramie ir Grace- Vienas 
keleivių susitrenkimo buvo iš
mestas iš automobilio oran, »r 
įlėkė į artimo apartamento lan
gą. Tai Stanley Anderson, 4630 
Waveland avenue.

troko pavo- 
Halsted st., 
metų mote-

• Už kepyklos 
girną prie 69th ir 
policija suėmė 35 
riškę, Margaret Allister, 6327
Green street. Ji jau yra sėdė
jusi kalėjime.

$20,000 Už 
Liežiuvavimą

Max Springer, viršininkas 
Sawdust and Shavings Corpo
ration, 2244 South Western 
avenue, užvedė bylą, kurioje 
reikalauja $2'3,000 atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos jam pa
darė liežiuviavimu vienas Frank 
Miller, 2579 Montrose avenue.

Miller buk platino nepama
tuotus gandus, kenkdamas Jo 
biznio ir asmeniškai reputaci
jai.

23,205 Nauji 
Balsuotojai

23,205 chicagiečiai užsiregis
travo laike registracijos, lap
kričio 4 d., rinkimams.

Registruotis turėjo nauji pi
liečiai, sulaukę 20 metų amžiaus 
ir pirmiau užsiregistravę bal
suotojai, kurie persikėlė kitur 
gyventi.

Andy Puplis Vis 
Dar Treneris " 
Proviso Mokykloj

High School vakai 
kad Andy Publis ir 
šį sezoną bus jos 
komandos treneris, 
buvęs Notre Daine

Proviso 
paskelbė, 
per visą 
footballo 
Jisai yra 
universiteto footballininkas.

Amunicijos Dirb 
tuvė Už AFL




