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UŽSIENIO DIPLOMATU APLEIDŽIA iMSE*

A

SOVIETU ARMIJA SULAIKĖ VOKIEČIUS 
CENTRO FRONTE, TVIRTINA MASKVA

MASKVA GINASI NUO PARAŠIUTININKŲ

Vokiečiai paėmė Kalugą, Kalininą (Tver) 
Rumunai Įžengė Į Odesą, kaujasi gatvėse

LONDONAS, spalių 16 d. — 
Gauta žinių, kad užsienio diplo
matai apleidžia Maskvą sulig 
užsienio komisariato nurody
mais. Užsienio diplomatai keli i 
savo buveines į Kazmių, kuris 
randasi 450 myiių į rytus.

Pirmiausia iš Maskvos išva
žiavo japonų ambasados štabas, 
kuriam Molotovas liepė pasi
ruošti prieš kelias dienas.

MASKVA, Rusija, spalių 16 
d.—Nežiūrint į sovietų karo jė
gų nuostolius frontuose, raudo
nai armijai pavyko sustabdyti 
vokiečius centro frontuose, 
skelbia paskutinis sovietų val
džios pranešimas.

Vokiečiai meta kovon naujas 
divizijas ir naujus tankus, bet 
paskutinios žinios iš fronto lini
jų sako, kad vokiečiai nepajė
gė pralaužti naujai sudarytų 
sovietų fronto linijų.

Vokiečiams pavyko pramuš i 
vienas fronto sektorius, bet/y da
bar jie sulaikyti. Vokiečiai su
traukė nepaprastaMideliuą-tan- 
kų kiekius siauran frontu ruo
žą ri ir rusai nepajėgė jieins; at
sispirti, nors ir daug jų tankų 

^unaikino.
Dabartiniu metu kovos vyks

ta prie Možaisko, kuris randa

si 60 mylių atstumoj nuo Mas
kvos. Smarkiai kaujamasi ir 
prie Kalinino, kuris randasi 95 
mylių atstumoj nuo sovietų 
sostinės. '

Maskvos apylinkėse rusai nu
šovė 9 nacių lėktuvus. Sovietų 
valdžia kviečia gyventojus pa
dėti raudonajai armijai ginti 
Maskvą, kaip Vorošilovo ka
riuomenei padėjo Leningrado 
gyventojai.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 16 d.—Rumunijos valdžia 
šiandien paskelbė, kad rumunų 
kariuomenės pralaužč sovietų 
jėgas prie Odesos ir įsiveržė į 
miestą. Dabartiniu metu Juo
dųjų jurų uosto gatvėse eina 
smarkios kovos su rusais. Mies
tas padegtas.

Vokiečių kariuomenė jau 
randasi 60 myjių atstumoj nuo 
Maskvos, skelbia nacių karo 
pranešimas. Vokiečių i kariuo
menė paėmė Kalugą ir Kalini
ną. Hitlerio /kariuomenė sten
giasi apsupti Maskvą iš šiaurės 
ir pietų.

Maršalo Tiniošenkos karino- 
pieriės, kurios privalėjo ginti 
Maskvą, jau sunaikintos ir vo
kiečiai tikisi netrukus pasiekti 
sovietų sostinę, skelbia vokiečių 
štabas.

w AOJ IJtN ų-aUME Telepuoio
Sovietų anti-orinės baterijos vyksta į pafrontę kovai prieš nacių lėktuvus 

ir parašiutininkus.v Fotografija atsiųsta iš Maskvos per radiją. w

ROOSEVELTAS TARIASI SU LAIVYNO, Blogės sąlygos Ka-
y / • ' t) į

KARO ATSTOVAIS DEL JAPONU KRIZU)
Valdžios sluoksniuose vyrauja mintis, 
jog derybos su japonais visai, nepavyko

zaniaus mieste

ATSISTATYDINO JAPONU KABINETAS, 
NESUTARĖ DEL UŽSIENIO POLITIKOS

Premjeras Konoje nebenori kariauti prieš 
Ameriką, tačiau militaristai nori karo

TOKIO, Japonija, spalių 16 <!. 
—Princas Konoje šiandien įtei
kė imperatoriui viso savo kabi
neto atsistatydinimo pareiški
mą.

Spaudai Konoje pareiškė, kad 
kabineto nariai jokiu budu ne
galėjo sutarti dėl busimos ja
ponų užsienio politikos, todėl 
jis ir atsistatydinęs. *

Konoje pridėjo, kad jis ne
norįs įtraukti japonus į kar4 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybes, todėl ir pasitraukęs.

smarkiai paveikė visas pasaulio 
biržas.

Vertybių popieriai, įvairios 
akcijos ir bonai žymiai nukri
to. Amerikos biržose ypatingai 
smarkiai nukrito javų kainos.

Manoma, kad santykiai tarp 
Japonijos ir Jungtinių Valsty
bių žymiai v pablogėsią, jeigu 
militaristai pajėgs sudaryti val
džią Japonijoj.

WASHINGTON, d. c., spa- 
lių 16 d. — Prezidentas Roo- 
sęveltaą šiandien pakvietė , pa 
sitarimui visus aukštus laivyno 
ir karo departamento patarė- 
ius-

Tvirtinama, kad iš Japonijos 
ir Rusijos atėjusios žųiios pri
vertė Rooseveltą sukviesti šį 
svarbų pasitaripią. Rooseveltas 
kvies ir savo kabineto posėdį 
užsienio politikai aptarti. 7 i

Valdžios sluoksniuose vyrau
ja nuomonė, jog du mėnesius 
ėjusios derybos su japonais ne
davė jokių teigiamų rezultatų 
ir jas galima skaityti nepavy
kusiomis.

Kariausim su, Hitle- 
nu, sakfcPępper ■.

VVASHINGTON, D. C., spa
lių 16 d. Senatorius Pepper 
šiandien, pareiškė, kad Jungti
nes Valstybės -būtinai privalūs 
kariauti / su Hitleriu.

Krizis dėl santykių 
su Amerika

TOKIO, Japonija, spalių 16 d.

kabineto krizis įvyko dėl san- 
• tykių su Jungtinėmis Valstybė

mis.
Konoje tikėjosi, jog pavyks 

susitarti su Amerika dėl Kini
jos ir Pacifiko politikos, bet iki 
šiol vestos derybos nedavė lauk
tų rezultatų.

Amerikos valdžią nebenori 
daryti jokių nusileidimų. Dide
lės įtakos į šį japonų krizį tu
rėjo ir kovos, kurios vyksta 
Maskvos apylinkėse.

Kongresas leis gink
luoti laivus

Jeigu vokiečiams pavyks su
mušti rusus, aišku, sako Pep- 
per, kad japonai puls rusus. 
Amerikos laivynas senai priva
lėjo būti panaudotas Afrierikos 
pozicijai sustiprinti.

Amerikos valdžia prvialčtų 
nubrėžti japonams liniją ir pa
sakyti, kad šaus, jeigu jie drįs 
ją peržengti.

TEHERANAS, Iranas, spalii 
16 d. — Kiekviena užsienio am 
basada Maskvoje paskyrė p< 
vieną arba du atstovus, kuri'7 
vyks kartu su sovietų užsie 
nio komisariatu.

Kilį .■ ambasadų tarnautoj a 
jaii išvyko į KazaniųV Tvirtina
ma, kad kelionė į Kazanių la
bai sunki ir gyvenimas pačiame, 
mieste vargingas.

Visos mokyklos užverstos su 
žeistais sovietų kareiviais, vieš
bučiai perpildyti, bet rusų nuo 
taika labai gera.

— Vokiečiai nustebę Ukrai 
noj rastais kupriais, kuriuo;-, 
rusai vartojo laukų darbams.

Churchill sutiko ginčyt 
karo problemą parlamente, bet 
pabrėžė, kad 'valdžia' nėra pa
siryžusi daryti jokių praneši
mų, jeigu nepasikeis sąlygos.

Naciai areštuoja lai 
' svus prancūzus

VICHY, Prancuzija, spalių 
16 d.—Vokiečių policija šian
dien suėmė 5 vyrus ir 1 moterį, 
kurie vadovavo laisvų prancū
zų judėjimui Paryžiuje.

Visi suimtieji buvo požemi
nio traukinio tarnautojai. Vo
kiečiai tviriiria, kad jiems pa
vyko surasti 1,500 nario bilie
tų, kuriuos laisvi prancūzai iš
davinėjo savo* nariams.

Vokiečių policija areštavo 
penkis prancūzų mokslininkus 
Paryžiuje.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 16 d. — Kongreso pirminin
kas Sam Rayburn pareiškė, kad 
rytoj kongresas priims įstaty
mą, kuris leis valdžiai 
ti Amerikos

Rayburn 
neutralumo 
mas įvyks 
dauguma^ '

Amerikos
įtakos į kongreso narius, 
Rayburn.

J.A.V. nesikišo Pa
namos politikon

Petainas “nuteisė”
Bliumą

Krizis paveikė visas 
biržas

Amerika dar rienu - 
Pataria būti pasinio - 
įvairiems netikėtįni-

NEW YORK, N. Y., spalių 16 
d.—Japonų kabineto krizis ir 

. kovos sovietų fronte labai

prekybos 
tvirtina, 
įstatymo 
100 ar 150

ginkluor 
laivus, 
kad šis 
pakeiti- 

balsų

visuomenė

— Japonų užsienio ministeri
ja perspėjo gyventojus, jog de
rybos su 
trauktos, 
šušiems
mąms. w .

— Tai valstybės gyventojai 
susirūpinę dabartiniu japonų 
krizių, nes mano, kad jis pa
lies ir jų kraštą.

daro 
sako

AFL konvencija 
išrinko Browne

ne

SEATTLE, Wash., spalių 16 
d. — 37,944 balsai buvo paduo
ti prieš George Browne išr/n- 
kimą į AFL viceprezidentus. 
Už išrinkimą buvo paduoti tik
tai 421 balsas.

Vietoj Browne į vicepreziden
tus tapo išrinktas Edvvard 
Flore.

William Green tapo išrinktas 
prezidentu ateinantiems me
tams didele balsų dauguma.

NACIU VALDŽIA ATSISAKO.SUGRĄŽINTI 
LIETUVOS ŪKININKAMS ATIMTAS ŽEMES
Fledžinskis iteike Hitlerio komisarui me- 
morandumą žemės klausimui sutvarkyti

LISABONAS, Portugalija, spalių 16 d. — Iš Lietuvos gauta 
žinių, kad Lietuvos žemės Ūkio Rūmų pirmininkas Fledžind- 
kis įteikė nacių komisarui. Renteln memorandumą dėl žemės 
nuosavybės klausimo sutvarkymo.

Memorandume nurodoma, kad pagal naujus vokiečių pa
tvarkymus, Lietuvoje tikrovėje palikta bolševikų valdžios nu
statyta tvarka, būtent, žemė ūkininkams palikta tiktai valdy
mui ir tai tiktąi iki 30 hektarų.

Lietuves ūkininkai visada buvo savo žemė} savininkais, tuo 
tarpu dabartinė tvarka, palikdama juos tiktai valdytojais, ne- 
paskaitins jų rūpestingai žemę dirbti.

Toliau memorandume nurodoma i tą fak'ą, kad p?likti taip 
pat bolševikiški sovehozai, kuriems paimti kaio sykis ge iau i 
ūkiai. Jau bolševikai suspėjo tuos ukius nušeimininkauti, tai 
jų produkcija, ir toliau kris.

Patirta, kad I)r.

Naciai minuoja nor- .9ai’mus pasitraukė 
vegų pasienį 1S Raudono Kryžiaus

LONDONAS, Anglija, spalių
16 d. — Norvegų valdžia paty
?ė, kad vokiečiai minuoja nor- mus buvo priverstas pa itrauk- 
• cgų kelius, kurie veda į Šve-|ti iš Lietuvos Raudonojo Kiy- 
lijos pasienį.

Vokiečiai bijo, kad sąjunginin
kų jėgos neužpultų Norvegijos- 
Vokiečiai nepasitiki švedais, nes 
mano, kad jie gali padėti sąjun
gininkams pulti Norvegiją.

Vokiečiai; patyrė, . kad šved’? 
vąldŽia atitraukė didesnius ka 
ririomenės vienetus į norvegi.

.pasienį.

Japonai mobilizuoja 
baltagvardiečius

PEIPING, Kinija, spalių 16 d 
— Japonų valdžios atstovai pra 
dėjo' mobilizuoti ir mokyti gin 
klą vartoti visus Kinijos pietuc- 
aę gyvenanč.us ba|tagvardie 
čius.

Tarnybon kviečiami vjsi vy
rai nuo 17 iki u40 metų am
žiaus. Japonai mano, jog 
kus privalės kariauti su 
ta’s.

Jie tikisi šioje kovoje

netru- 
sovie

! žiaus pirmininko pareigų.
.Jo vietoje laikinai šias pai

D-ro Garmaus fa i rau’ imas 
siejmrias su tuo faktu, kad bol
ševikų okupacijos laikais jis bu
vo vadinamo “liaudies seimo'* 
nariu. Visi žino; kad dr. Gar
mus bolševiku nėra buvus.

Naciai atima grąžin
tas žemes

LISABON, Portugalija, spaliu

VVASHINGTON, D. C., spa
lių 16 d. — Sekretorius Hull 
šiandien pareiškė, kad J.A.V. 
nesikišo į Panamos vidaus po
litikos- reikalus.

• Hull paneigė žinias buk Ame • 
rikos diplomatai darė įtakos 
prezidentui Arias pavaryti. 
“Ašies” > spauda sąmoningai 
skleidžia šiuos gandus, bet jie 
yra jų pačių pramanyti.

Amerikos valdžia nesikišo ’ 
tiesioginiai, nė netiesioginiai j/ 
Panamos prezidentų pakaitas.

pavar 
boti rusų baltagvaidiečįus, ku 
rie ilgus metus išgyveno emigra 
cijoje.

valdžios komisarai atima iš lie
tuvių visas tas įmones, kurias 
laikinoji vyriausybė buvo su
grąžinusi jų savin ūkams.

Ambroze\ ičiaus vyi i lusybe, 
norėdama atstatvti sugriaut} 
ūkį, sugrąžino įmones tiems as
menims, kurie įrodė savo tei
ses j minėtas-įmones.

Dabar vokiečiai vėl atima iš 
minėtų savininkų sugrąžin ąs 
įmones.

Lietingas ir vėsus. .
Saulė teka — 7t04; leidžiasi

VICHY, Prancūzija, spalių 
16,d. — Valdžios sluoksniai 
šiandien pareiškė, kad Petai
nas nutarė laikyti neaprėžtą 
laiką koncentracijos stovyk
loje prancūzų socialistų lyde
rį Leon Blium.

Kartu su Bliumu bus in
ternuoti Fort de Portalet sto
vykloje Daladier ir Gamelin.

Petainas juos kaltina ka
rą pralošus, bet teismo jiems 
nenorėjo daryti.

Popiežius nelaimins 
tikinčiųjų

Naciai pagrobė 
Lietuvos banką

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonų imperatorius tariasi su karo Vadais. Manoma, 

kad bus sudarias “ašies” valstybėms palankus koblnetas.
— Užsienio departamentas Washingtone gavo žinių, kad 

ambasadorius -Stpinhard apleido Maskvą ir vyksta į Kazanių*
— Dalis sovietų valdžios jau apleido Maskvą. Visa Mas

kvos sritis ir pats miestas perėjo; grynai sovietų karo vado
vybės žinion.

— Praeitą naktį Maskvos radijas žymiai sumažino pra
nešimams skiriamą laiką.

— Kolumbijos ministerių kabinetas atsistatydino, kai par
lamentas pradėjo tardymą dėl karo laivų pardavimo.

Sovietų■ valdžią tvirtina, kąd jų kariuomenė Tolimuose 
Rytuose yra pasiruošusi pastoti kelią japonams, jeigu jie ban
dys pulti.

— Knox pareiškė, kad laivynas rengiasi kontroliuoji tele
grafo pranešimus, kurie siunčiami j Europą iŠ Amerikos.

VATIKANAS, Italija, spaliu 
16 d. — Oficialiai paskelbta, kad 
popiežius nutarė neteikti tikin 
tiesiems laiminimų ir sustabdy
ti kitas tikybinės ceremonijas.

Karas privertė popiežių pa
daryti tokį nutarimą. Vatikane 
pritruko žvakių ir kitų priemo
li!, kurios reikalingos ceremo
nijoms.

Visi laiminimai ir šventinimą.- 
atidėti geresniems laikams.

Naciai atima radiją 
iš čekų

A BERLYNAS, spalių 16 d. — 
Vokiečių, protektorius šiandien 
įsakė Pragos gyventojams ati
duoti valdžios organams visus 
radijo aparatus.

Vokiečiai padarė tokį nutari
mą, nes čekai skleidė pramany
tus gandus apie vokiečių karo 
jėgas.

/Tardymas parodė, kad šiuqs 
gandus čekai gaudavo besiklau
sydami užsienio radijo stočių. į

LISABONAS, spalių 16 d.

toje Lietuvos Banko į teigė vo
kiečių banką, kurį vadina 
Rcichskreditstelle.

Lietuvos Koncentracijos Ban
kas paverstas Dresdener 
skyrium. -

Išvarius bolševikus iš 
vos, laikinoji vyriausybė 
gč Lietuvos Banką, bet 
čiai vėl jį panaikino. 
Lietuvos Banką buvo p 
nę bolševikai.

— Britų aviacija 
bombardavo vakarų 
uostus.

Banko

Liėtu- 
atstei-

Pirma 
anaiki-

smarkir
Danijo

“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 vai. ryto iki 
.8:00 vai. vakaro.
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Detroito Lietuvių Žinios
Dėl p-io$ Ortonienės kilimo- 

—SLA 352 kuopos paden
gimas.
Kadangi šiuo laiku nemažai 

yra rdšoma Naujienose ir 
kituose laikraščiuose apie tą lie
tuvaitę milionieriatis Pirito Of- 
ton žmoną, tai ir Uš noriu pri
durti, kad ji yra tikra lietuvai
tė iš detroiliečių lietuvių šeitfiy* 
nos. Buvo rašyta, buk ji esan
ti augusi Lietuvoj. Turiu pasa
kyti, kad ji tik yra gimusi Lie
tuvoj ir dviejų metų amžiaus 
atvežta į Ameriką. Augo maža
me miestelyje Illinois valstijoje. 
Pi ieš kokį 10 metų gyveno De
troite, po tam nuvažiavp į Clii- 
chgo, kur susipažino ir apsive
dė su tuo milijonierių Philo A. 
Orton.

Į jos praeitį nesigilinsiu, o 
pas mus lietuvius yra taip pa
prasta, kad žmogaus visą pra
eitis ir jo visokie nuopelnai yra 
aprašomi tik tada, kada jis nu
miršta. Tada daug daugiau su
žinoma, negu pirma kas galėjo 
manyti apie jj. Galiu tik pasa
kyti, kad p-ia Orton yra tik 32 
metų, o ne 35, kaip buvo rašo
ma, o jos vyras 68. Ji paeina iš 
nemažos šeimynos, kurios na
riai dabar beveik visi gyvena 
Detroite ir čia darbuojasi lietu
vių tarpe. Jos motinėlė priklau
so prie musų SLA, yra gera ta
rė, progai pasitaikius ir savo 
draugus visados kalbina rašytis 
ir darbuotis musų SLA.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Yra vilitiės, kad ateityje ir 
p-ia A. Orton galės nemažai pa
gelbėti lietuviams.

—<jt—

SLA 352 kuopa smarkiai ren
giasi ptle savo metinio parengi
mo, kuris įvyks lapkričio 30 d. 
1941 m. Rengiamas yra didelis 
koncertas; rodos, kad turėsime 
daihininkų iš kitų miestų. Mu
sų gabioji komisija darbuojasi 
ne juokais, o patyrimo ji turi 
gana. Į komisiją įeina M. Ke- 
mešienė, J. Overatis, kp. pir' 
mininkas, ir A. Rimktmas. Gu
lima pasitikėti, kad jie surengs 
ką nors gražaus ir naudingo. 
Be to, dar girdėjau, kad komi
sija su organizatoriais tarėsi 
tuo pačiu sykiu padaryti ir nau
jų narių įvesdinimo iškilmes.

Per trečią vajų mes detroi- 
tiečiai nedaug turime įrašę na
rių (mat, mes šį sykį pasida- 
vėnj be mūšio, nes negalima 
vis pirmenybė laimėti, paskui 
kitų miestų org. butų pradėję į 
stebuklus tikėli). Vajus jau vi- 
sai prie pabaigos^ tik liko apie 
dvi savaitės, .bet kurie norėtu
mėt prisirašyti, tai dar nėra pet 
vėlu. Tik parašykite atvirutę, ai- 
pašaukite telefonu, ir organiza
toriai pas jumis ateis ir prira
šys. Dabar vajaus laikę labai 
lengvas prisirašymas, — nerei
kia nei'įstojimo mokėti, nei 
daktarui tiž sveikatos ištyrimą. 
Užsimokėjai mėnesinį mokestį 
ir esi narys garbingos didžiau
sios lietuvių organizacijos.

Org.' adresai: B. Keblaitienė 
(888 Navahoe Avė., Detroit 
Mich. Tel LE.9551) arba P. Ku
činskas, 2008 Hubbard Avė. Tel. 
LA.0234. B. Keblaitienė

PUIKUS. RAN KIETAS
Rengia ROSELANDO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

, šeštadie'nį, Spalio 18, 1941 V> 
, Pradz'a^ijO vai; vakaro.

z DARBININKŲ SVETAINĖJE,
10413 So. Michigan Avenue, Roseland, 111.

Geras orkestras šokiams, gardus gėrimai. Nuoširdžiai visus kviečia 
klubo komisija. Busite patenkinti atsilankę visokiais gardumynais.

Tikietai iš anksto 65c , prie dunj 75c., Vaikams — 35c. • 
L 7
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PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

1739 SO. HALŠTED STREET
r nrUirį

1

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

Čia jūsų indeliai’ NEŠA JV2 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,0(10' 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite ' 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVĖRSAL 
SAVINGS am/ LOAN ASSOCIATION.

L. |

A teičiai Už ti k r i n ti!

INSURED

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

j NAUJIENOS, Chicago, Iii,

PARA-MAISTAS

, NAUJLEN U-AC'MU) Tęiebhotb
Loit. (Pulk. R. A. Isker, Chicagos Afmijo’s Reikmenų 

sandėlių pareigūnas, laiko Ji V. Armijos parašiutininko 
vienos dienos maisto atsargą. Visi t£ys pakeliai sveria 
tik 32.86 uncijas, bet sukoncentruoti produktai turi Už
tektinai kalorijų suteikti kariui reikalingąjį ^pasistipri
nimą. M .

A-n ■■ J - ■ ;DRAMBLYS, KURIS LIŪDESIO VALANDO MIS GRIEŽDAVO LUPINĘ DŪDELĘ 
-- ----- 7^----- • te -

Staigmenos ir sensacijos apie gyvulių protų.
9 ' ' . ’ k’ *-
Jau seniai yra žinoma, kati 

drambliai yra vieni patys pro
tingiausių pasaulio gyvulių. Ta
čiau ką mes matome ęirkuost, 
lai toli dar ne viskas. Indijoje 
drambliai yra patys geriausi 
žęmės darbininkai, kjtirm, išga
lės pakeisti jokie tr^Ktoriui • -i /.■ . .» •
Zoologai -stebisi (Iraiį^l^' ^r-o^U 
ir atmintimi, tačidu uaiigiatisia 
apie juos gali'papasakoti įvai
rus cirkininkai. Paklausykime 
apie jų atmintį ir kitas ypaty
bes.

Cirkininkai sako, kad dram
blių būdas nėra vienodas. Ant 
žemės ’ nerasi dviejų vienodo 
budo dramblių. Vieną dieną 
dramblys yra geroje nuotaiko
je, kitą dieną piktas ir susier
zinus. Kai kada jis labai kerš
tingas ir už padarytą skriaudą 
labai žiauriai keršija net po il
go laiko. Vienas anglų cirkas 
turėjo Tomo vardu dramblį. 
Tai buvo pirmas dramblys, iš
mokęs balansuoti ant sįbiprioS 
virvės. Kartą žiemą Tomas bu
vo uždarytas buste. Dramblio 
gyvenime nieko nėra gražesnio, 
kaip retkarčiais padaromi pasi
vaikščiojimai. Tris savaites mi
nėtasis Tomas stebėjo^ kur sar
gas deda raktus. Tai pastebė
jęs' vėliau jis per langą savo 
šnipu prigavo raktus, atsiraki
no duris ir naktimis išeidavo 
pasivaikščioti. Tuo laiku dažnai 
raktai dingdavo. Jie nežinia 
kuriuo , budu atsidurdavo po 
Tomo lepšėmis. Jis tą vietą lai
kė matyti pačia saugiausia ir 
tikriausia. Indijoje ir Ceilone 
pasakoja apie gerą dramblių 
atmintį, Ypačiai jie neužmiršta 
keršyti už bet kurias jiems pa
darytas skriaudas, čia dramb
liai yra ' kiek panašus į žmo
nes, kurių vieni nuoskaudas 
labai greit pamiršta, kiti gi jas 
atsimena ilgą laiką ir laukia 
progos atkeršyti.

Kartą viename * Ameiikos 
Jungtinių Valstybių mieste siu
vėjas atvykusiam su cirku 
drambliui įkišo į š’iipą adatų 
Kai cirkas po trejų metų \ e 
atvyko į tą patį mie tą,' ctimb - 
lys, pamalęs žmonių minioje tą 
siuvėja tdojati gric' e jį ir 'ai,- 
smarkiai sudavė į gatvės grin
dinį, kad šis re ai! nebcLtaręu 
atsiskyrė su inusų pa a*1 u 
Drambliai' tam tikrame laips

nyje yra jumoristai ir supran
ta nei juokus. Europos cirkuo
se ilgą laiką ągyveno Barnay 
vardo draniMVs, kuris labai 
mėgdavo pAd^p^tatyli cirko 
būdą ir palapin^r Jis vilkdavo 
palapinei reikalingus medžius 
ir paslunidayąyįųr reikia veži
ną^. Bet kai \y|eną vąkarą-.Jas 
dramblys išgirdo savo būste 
muzikos gaisus, .dresiriiotojas 
pamate, kad •, dramblys į 
muzikos taktą^ppadejo šokti. 
Nepavyko nu^aty/j,, kokiu bu 
du Barnay išmoko siekti; Žino
ma, kitą vakarą jis buvo pa
prašytas taip pasilinksminti ir 
scenoje. Tą vakarą jišz gdvo lu
pinę dūdelę. Vėliau buvo pa
stebėta, kad dramblys su ta lu
pine dūdele Visada grieždavo, 
kai ant savo širdies turėdavo 
kurių nors sunkumų ir neina 
lonumų. Pagriežęs jis jaušda- 
vosi ramesnis ir linkmesnis.

Tačiau nemaža yra buvę ir 
tokių dramblių, kurie viską už
miršdavo, x net savo buvusiąją 
tėvynę. Vieno cirko dramblys 
vardu Snyderis, kuris cirke bui 
vo/ pakeistas jaunesniu dramb* 
lill Floto, viską buVo užmiršęs, 
tik savo pykties jaunesniam 
bičiuliui neužmiršo. Kai seniui 
Snyderiui buvo paduotas cyano 
kalio obuolys, jis tą obuolį per
davė savo jaimėsniam bičiuliui 
Floto. Mat, tasf obuolys buvo 
Užnuodytas. Kast gali žinoti kas 
čia buvo, nujautimas ar kerš
tas?

Pasitenkinimas > 
garantuotas! '

Lengviau it smagiau būna 
šapinti žinant, kad pasitenki
nimas yra* garantuotas, arba 
pinigai grąžinami. Pažangus 
pirkliai dirba sunkiai, stengda
miesi savo reputaciją iškelti ir 
publikos pasitikėjimą įgyti. Pa
prasčiausia priėinonė šio tikslo 
atsiekti tai visuomet gar&ntuo- 
j&nti pasitenkinimą laikysena.

Pareiškimas, kad pasitenki
nimas garantuojamas, kau ka
da yra vartojamas perdaug 
bendrai, kai kuriems pirkliams 
nežinant, ką tie žodžiai tikrai 
reiškia^ Jie nežino visko, ką tu
rėtų žinoti, apie prekes, kurias 
parduoda; taipgi rie visi iš jų 
kontroliuoja prekes trise vieto
se, iš kurių jos kyla; prekės pa
tenka jų kontrolėn dažnai tik 
pfieš parduošiant jas. Tačiau, 
kai pirkliai žino savo prekes 
pilnai, tuomet jie teisingai ga
li sakyti, kad garanttioja pasi
tenkinimą, arba grąžins pini
gus.

Pavyzdžiui, perkant maisto 
ir gfoserių produktus, patartina 
pirkti jdos iš Midvvėst Stores. 
Yra daug suirietimų tai daryti. 
Kai kurie svarbesnieji jų ten
ka pažymėti zčia4 Pirmiausia 
Midwest. Stores specializuojasi 
verstis visoj šaly žinomais pro
duktais, kufie ateina iš stam
biųjų fabrikantų, išauginusių 
savo reputaciją produktų geru
mu. Šitie fabrikantai teikia /pil
niausią garantiją, kad jų pro
duktai siekia tokį gerumą, koks 
yra skelbiamas.

Midvvest Stores krautuvėse 
rasite taipgi daug reikmenų su 
“Midwėst” biznio ženklu. Jau
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vien tės faktas, kad Šis biznio 
ženklas pažymi pakelį arba ke
lią, yra geras šių prekių aukš
tos kokybės užtikrinimas. Vi
sokeriopa tų produktų priežiū
ra vartojama nepaliaujamai, 
gi pavyzdžiai (sempeliai) yra 
siunčiami į laboratorijas pa
tikrinti. Todėl, kai kostumerka 
ar koslumeris perka reikmenų 
iš Midwest Stores, jie gali būti 
tikri, jogei patenkinimas Čia 
visuomet būna garantuojamas, 
arba pinigai grąžinami.

Bendrai, kai šeimininkės per
ka Midvvest Stores krautuvėse, 
jos gerai žino, kad gauna svei
katai tinkamas, grynas ir švie
žias reikmėmis. Be to, jos gau
na geriausias vertybės reikme- 
nas, kadangi šių krautuvių tą- 
vininkai taipgi įgijo reputaciją 
kaipo pardavėjai gerų maisto 
ir groserio. reikmenų ekono
miškiausiomis kainomis.

Šį šeštadienį 
Su Žagariečiais!

Žagariečių Draugiškas Kliu- 
bas pradeda savo žiemini se
zoną su linksmais šokiais ir 
įvairiomis vaišėmis.

Taip pat bus gera mtizika ir 
dainos. Prie to skanus užkan
džiai ir gėrimai.

Rengėjai užprašo šio šešta
dienio vakarą—spalio 18 d.— 
atvykti į Hollyvvood svetainę, 
2117 W. 43 g-ve, ir gražioj 
nuotaikoj pasisvečiuoti.

Pradžia 7:00 vai. vak. įžan
ga tik 25c. su taksais.

Komitetas.

SPR£ADS! SUCES! TOASTS! 
MELT5 PERFECTLY!

REMKlTE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“ N A'U J I E NOS E”

ta *

Didelis Išpardavimas!
O| •• !iqr ■

PERŽIŪRĖK ' ŠIAS SPECIALIAI ŽEMAS KAINAS!
J. <i im.i Ipfok*,JUS;SutaupysjU,' Jeigu Pirkaite . .

“MII)WEST STORES” KRAUTUVĖSE |
IŠPARDAVIMAS! PĖTN. IR SUBATOJ, SPALIO 17 IR 18

'i ............... i I i.i < I I ■ ■■ i -■ ■ .

“MIDWEST” GERIAUSIAS GRYNOS SMETONOS

SVIESTAS ŠMOTAS SVARAS
“MIDWEST” Puikiausi Golden Shntos
KAVA ’ 2 1 sv- maiš-
Grynų daržovių shortėning

SPKY 1 sv. kenas 21c sv. ken. 54 c
3 S° 53c

ŠVIEŽIAI IŠTAISYTOS, JAUNOS
VIŠTOS KEPIMUI 

uJUSrtCE ’ Pasirinkimo Pušies “MIDWEST” Puikios Rųšies 
SVARAS iki’4*A SVARAS

SVARŲ fc- ■

“PillsbU^y’s” MILTAI 5’ sv. maiš; 26c 
.. — ..... —.  • .... i* , •■■■■■. i
“LlPfbN’S” ARBATA 20 arbatos maiš. pak. 21c U sv. pak. 24c 
“ROCKIVOpD’S”, Šokolado Šmotukai 7 unc. pak. 2 už 25c 
‘‘hEefcĖR/S6 FARINA ,  8 unc., pakelis 5c
SKELTI ŽIRNIAI “VVashburn’s” Geltoni ar Žali 1 sv. pak. 12c 
/^feLCH^S^ GRAI*fe JtJĮCE Paintė 23c Kvort. bonka 41c 
NAUJO PAKAVIMO! DIDELI MINKŠTI

“GREEN GIANT” ŽIRNIAI 1^27^
ŠPAGETAI AR MAKARONAI
“RED CROSS” 1 sVafo pakeliai
“LIftBY S” TAMALES________ No. 1 kenai
IDAHO RUSSET Rinktinės Ų. S. 1 rųšies

BULVĖS 10 svarų 25c
■ - -ž-

JONATHAN OBUOLIAI________ Puikiausi
‘•LITTLE BO-PEEP” AMMONlA
“LUK” VEIDO' MUILAS
“OXYDOI

2 už 17c
2 už 23c

MADOS

BDEFENSE

b

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
a/BONDS 
Sj-andsTamps

AMER/CA ON ,GŪARD!
AboVe iš & reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
S&Vihgš Pdstėr, šhowing an exaęt 
duplication Of thė origirlal “Mihdte 
Man” statue by famed seulptor 
Dairfiel Chester French. Defdhše 
BbndB afld Stamps, on. etile at your 
bank of post Office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

No. 4897—Išeiginė poietinė suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau- 
jtiaų virš nUfčdytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio' 
-numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainu 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, Ilk

5 sv. 23c
KVortinės bonkos 22c

Maži 90 Dideli pak. ±10
“PURO-PUROX”....... 2-lOc pak. 10c ...................2-25C; pak. 25c
“WILBERT’S”
“NO-RUB” SBVSIStSDV Paintės 

kenas v 3
DYKAI STIKLAS KIEKVIENAM PAKELY . ‘

<6NOLA” Soap Flakes Did. pak 25 c
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus 
t ! j - - ------

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDVVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

Cla |dedu 15 centų ir prašau

atahpti man pavyzdį No........... .

Mferou .................... per krutins

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

(Miestu ir vaMfu)'
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KAS YRA TA BRITU IMPERIJA
Nė viena tauta 

naujaisiais istorijos laikais to-j poli jos butų saugus, niekieno 
kių kolonialiniiL 
kaip anglai. Tik senovės ro
mėnai gali lygintis šiuo at-1 rodė tikri 
žvilgiu su anglais. 7“ 
jonių, kad daugką koloniali-j na keliai į kolonijas, anglai 
niam darbe anglai yra pasisa-1 turi svarbių gerai sustiprin- 
vinę iš senųjų romėnų prak- tų punktų.
tikos.

Pirmieji jūrių valdovai irjkos Jungtinių Valstybių pa- 
kolonizatoriai, romėnų impc-j kraštyje, Atlanto ^vandenyne, 
rijai žuvus, Inivo šiaurės nor- anglai turi Bermudo ir Baha- 
manai, pagarsėję vikingųjmo salas, kurios 
vardu. Jie yra sukūrę Angliją karo tvirtovėmis, 
ir angluose tenka žymi dalis tykiai tarp Jungtinių Ameri 
normaniško kraujo. Prasidė
jus didžiųjų atradimų gady
nei XV a., į pirmąsias vietas 
jūrėse išsištumė portugalai ir 
ispanai, o paskiau -— olandai.

Tačiau visus juos pralenkė 
anglai, nors kolonijų jieškoti 
pradėjo-daug vėliau. Anglai 
sugebėjo pasinaudoti kitų at
radimais ir gudriu būdu suė-| 
mė į savo rankas daugelį

neparodė k imas tarp kolonijų ir metro-

gabumų, nekliudomas.
Šiuo atžvilgiu anglai pasi- 

meisteriai. Visose 
Nėra abe- pasaulio jūrėse, per kurias ei- 

1 • 1 1 • I “ — — 1 - * 1 _ a. 1 ~ . 1 — -

stai keli pavyzdžiai. Ameri-

kos Valstybių ir Anglijos yra 
geri, bet atsargumas gėdos ne
daro. Iš tų salų anglai sulaiko 
Amerikos norus paglemžti Ka
nadą. Pietų Amerikos šiaurė
je, taippat Atlanto vandeny
ne, Ivritų Gvijanai apsaugoti 
anglai turi Barbadoso ir Tri
nidado salas, žemės pietų aši
galis šiais laikais dar 

i dino jokio vaidmens 
miniam ir politiniam 
gyvenime. Tačiau, kas 
uoli ateitį? Jau dabar 
vra paėmę savo
Falklando ir Pietų Georgijos 
salas. Atlanto pietinėje dalyje, 
Argentinos pakraštyje. Iš tų 
salų yra patogiausias kelias 
į pietų ašigalį, o iš kitos pu
sės jos yra karo tvirtovės 
prieš Argentiną, kur dirba 
daugiausia anglų jkapitalas, 

kada

NAUJIENOS, Chicago, III.
................... ,,, - --------.,T -   - - , , f —

Garsusis Futbolininkas Apsivedė

'x"

paverstos 
Tegu san-

gus

Perkant Maistą • 
$įsgi Ne Pro Šalį 
Oi Užmokėti
Mat, tų “dėdžių” labai daug, 

kai kurie ir sijonuose
O

pri

I 1

Wieboldt krautuvėje 
Ashland ir Adams, yra didelis 
maisto skyrius. Eidama per 
krautuvę, pirkėja ten pasiren
ka kas jai reikia, o prieš išei
nant turi sustoti prie kasierės, 
kuri suskaito kas pirkia, kiek 
kainuoja ir iškolektuoja pini-

IJIIM
*AUJ1ENŲ-ACME Photo

Harold “Red” Grange, garsusis Illinois universiteto 
futbolininkas, šiomis^ dietiomis apsivedė su Margaret 
Hazelburg iš Sagolay Migli., keleivinių lėktuvų patar
nautoja. Čia matome laimingąją porą po jungtuvių ce
remonijų Crown Point, Ind.

Į kišenias
Bet kaip man' ^eko maty i 

tai pasitaiko gudruoliu, kurie 
eidami per krautuvę pasirenka 
prekių, bet jas grūda į kiše- 
nius, o priėję prie kasierė> pa-

nevai- 
ekono- 

tautų 
gal ži- 
anglai

valdžion

— “dėdės sijonuose”, kostame- 
rį už kalnieriaus ir jį perduo
da jau tikram 
uniformoje.

4

Madison

dėdei” mėlynoj

“gudruoliai”

taip atsitinka
Madison gatvės gudruoliams, 
kurie pinigus palikę tos gatvės 
saliunains, po 10 ir 15 centų 
ir teturj maistui nusipirkti. Gal 
galėtų iš tos sumos gerai pra
gyventi, bet visa bėda, kad prie 
minėtos krautuvės tų nfė’yn- 
švarkiy ir pavojingų sijonų 
bai daug. —J. W.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir tai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
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. CAL. 4118

lą

Sekmadieni
Jugoslavų
Parengimas

ANGLYS SE&JS
UŽGANRD1NIMAS GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—Imkite laiko kiek tik
Reikia!

West Vlrgin’a J.umn—-Sh-iveled Tonui 
Pocalicntas Mine Run __ Tonui
W. Kent-cky iy.” Stokcr Nut Tonui 
South Ill'nois Stoker Mldgets

Tonui
Superka III arba Imi. Lump,

arba N-,t ...............  Tonui
III. Scr-enintpi IVį” .................. Tonui
Visos Ka'nos 6-<o»’ų kiekiui ar danriau. 
ANGLIŲ 8AMPFI.ni GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACK80N BLVD. MEBster 4422

$7.05

$fl.25

$0 25
*>5

$4 05

Šį sekmadienį jugoslavų 
landech laikraščių leidykla 
ni 36-tas sukaktuves, ir rengia 
iškilmes Croatian National Hali 
salėje, 9620 Commercial avenue.

Ten taipgi bus pažymėtos 8- 
tos sukaktuvės firmos radio 
programų. Dalyvaus tamburitza 
orkestras, visa eilė solistų, cho
rai, įšokėjai, etc. Kaltės prof. 
Alexander Savine.

Pa 
mi-

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

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

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

padeda 10 ar 15 centų už jį už
mokėti.

Krautuvė tokius “kostume- 
rius” nesulaiko, leidžia jiems 
išeiti, bet nespėjus jiems pa
siekti šaligatvį, paprastai prisi
stato viena ar dvi detektyvės

--------------------- - ------------ -------- ,-----------------------------------  -----------------------------------------------  
/------------- l------------------------------- t

ir susisibkimo atžvilgiu salas:j Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Asenskmo, šv. Elenos ir Tris- 
tan da Gunha salas, (šv. Ele
nos sala yra pagarsėjusi isto
rijoje, nes ten baigė savo die
nas didžiausias naujųjų am-

7,3 garsinasi “NAUJIENOSE”

1821

Turtas ViršSG,000,000.00

yra 
dei-

Pietų 
iška-

Kelias netrumpas, nes tę
siasi kelias savaites. Laivams

kurį gali kilti reikalas 
nors apginti.

Kelias iš Anglijos į 
Afrika ir Australiją, lig
sant Sueco kanalą, ėjo aplink 
Afriką, Atlanto ir Indijos

už jūrinių Atlanto vandenyno 
anglai pir- dalv, 
kad susisie- turi

peratorius Napoleonas I, 
metais). /

Indija visai teisingai 
laikoma Britų Imperijos 
mantų, nes anglų audžiamoji
pramone ten turi geriausią ir 
talpiausią rinką. Todėl® ang
lai kelią į Indiją saugoja,

liūs anglų kolonialinųis ^a 
bumus.

įPlesdami savo 
kolonijų tinklą 
miausia žiurėjo,

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. ___

_ _________ Rnd__________ _
LOAN ASSOClATIONoFChicag*
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRąinia HM

s

CHECKERCLEANER 
WAREHOUSI

mui beveik ketvirtadalį viso 
žemės kamuolio. Taip atsitiko 
dėl to, kad anglai kolonialinį 
darbą varė labai sistemingai 
ir apgalvotai. Teisybė, ir ang
lai turūjo nepasisekimų, iš 
ko jų didžiausias yra Ameri
kos Jungtinių Valstybių atsi
skyrimas nuo Anglijos. Bet 
anglai iš šio nepasisekimo 
daug pasimokė ir liko atsar
gesni, tuo tarpu nuo ispanų ir 
por'ugalu atsiskyrė visos ko
lonijos Amerikoje, virsdamos 
nepriklausomomis valist y b ė- 
mis. O tuo tarpu Kanada, Au- 
sralija, Pietų Afrika, Naujo
ji Zelandija ir šiandien pri
klauso Britų Imperijai ir ne
mano skirtis. Tai įrodo dide^ 
liūs anglų kolonialiniųs/yfcga- reikia atnaujinti kuro ir mai

sto atsargos. Ir ką gi? ‘Anglai 
a ----- .i------- 1 pietinėje

e. arčiau ' prie Afrikos, 
šias svarbias strateginiu

1301 W. 63rd Street
Mes užmokai^ karterį arba gasc bitą

COlOKi 
roNtr forįour

Apart Apsaugos. Turime 0r QE nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJŪ J|UUUiUU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

M

COPR. wi, NE6OLSCRAFT SGRVKE, INC,

HOUSEHOLD.LINENS PATTERN_29O^

No. 2904—Išsiuvinėjim'ai baltiniams

kaip savo akį.
Artimiausias kelias eina 

per Atlanto vandenyną,* Vi
duržemio jurą, Sueco kanalą, 
Raudonąją jurą ir Lidijos 
vandenyno šiaurinę dalį, šis 
kelias yra pats patogusis, bot 
saugumo atžvilgiu labai atvi
ras puolimams. Tad anglai y- 
patingai pasirūpino jo apsau
ga. Anglų rankose yra’* įėji
mas' į Viduržemio’ jurą iš At
lanto ,vandenyno,t nes čia sto
vi nepamainoma Gibraltaro 
tvirtovė. ‘ . - . .

Tai yra gabalėlis \ žemės 
pietų Ispanijoje, ant Vidur
žemio juros kranto. Ispanai 
Gibraltarą vadina “spiglių Is
panijos širdyje”, nes . jo pri
klausymas anglams baisiai į- 
žeidžia ispanų savimylą. Vi- 
Viduržemio juros 'viduryje, j 
ties Sicilija, anglai turi Malr' 
tos salas. Jos sudaro apsaugą ■' 
prieš Italiją. Pagaliau Vidur
žemio juros rytų dalyje ang
lai valdo Kipro salą ir Suecę 
kanalą, o dar toliau į rytus 
—Adeną, kuris yra vartai iš 
Indijos vandehyno į Raudo
nąją jurą. Tad galima sakyti, 
kad Viduržemio jura yra an
glų rankose. Per ją eina ke
lias ne tik j Indiją, bet ir į 
Egyptą, Sudaną ir Arabiją.

IPo pasaulinio karo anglai 
paėmė valdytivokiečių rytų 
Afriką ir tuo budu įtaisė tie
sioginį sausumos susisiekimą 
tarp Kairo Egypte ir Kapšato 
išilgai visą Afriką. Šis kelias 
eina tik į anglų valdomas te* 
ritorijas.

Todėl nėra vilties, kad , an
glai sutiktų grąžinti vokie
čiams rytų Afrikos koloniją. 
Didžiojo karo metu anglams 
daug rūpesčio buvo dėl Hel- 
golando salos šiaurės juroje, 
kur vokiečiai buvo paruošę 
galingą karo uostą.

O kadaise Helgolando sala 
priklausė i anglams, bet buvo 
išmainyta į Zanzibarą rytų 
Afrikoje. Karo metu anglai 
labai gailėjosi, padarę tokią 
kvailystę.

Versalio sutartimi, karo uo
stas Helgolande buvo panai
kintas

GERB, Naujienų skaityto* 
fos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Nesirūpink, 
poniute! Kas 
pridėta, tai n<;.g
tanislai pridė
ta. Bet kas tai 
naujo pridėta 
garsiam 
cigaretui— 

ii puikesniam 
|l skoniui.

E;

TAI LATAKIA!
-r-delikatnas, puikus ta
bakas iš Rytinio Vidur
žemio. Sukrautas į san
dėlius šioj šalyj, jis pri
deda naujo spagaus 
skoningo kvapsnio prie 
šiandienio Old Gold.

Tas pat pažįstamas 
pakelis — bet NAUJI

Old Goldą, pagaminti P.
Loriilard Kompanijos.

Ae-
KIENO KALTE?

Bet
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto

lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta

tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 

lės žemos kainos atsako mingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą Šiandien!

DIP- 
totini
BOIIr

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdų lyg- naujų 
už keletą centų. 2(i-os 
spalvos. 10c—3 už 25c

ATALL DRUG AND NOTION COUNTERS 
___________________________________ _________________ ■_________ A _____________________________________

BįĮYpJ^AND 5AVE
PIRKITE TIESIO
GIAI KR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT 

J SAVO DANTIS— 
. .. -visi TAI DARO. 
Tinkamai PaVtrrbtos Plokštelės 

Gerina Jūsų Išvaizdą.
Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, Vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų 50
Plokštelės Kiekv. v

ir PijVfį^iau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos i 3 valandas 

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

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ, 

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

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIŪRĖTI
SKELBIMŲ!

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

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 

LANGŲ
RAKANDŲ

1739 SO. HALSTED STREET 
(NAUJIENŲ NAME) ■

APVOGIMŲ
IR KITŲ

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” _

SEPTINTAM * 
PUSLAPYJE!

Garsinkitės “N-nose”
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tas popierų negaudavo (seniau popierų neduodavo tik 
anarchistams).

Todėl komunistai meluodavo ir gaudįvo poįie- 
ras;( 0 .patapę;piliečiais, jau*jie jąųW^dši višBMu^š’ 
ir drąsiai garbindavo Stalino dlk.iaįthrg’, šmėrkd^m 
puvusią buržuazinę demokratiją, jiė’

visomis demokratijos pri

Krizė Japonijoje
/ ’

Japonijos vyriausybė vakar atsistatydino, negalėda
ma susitarti svarbiais krašto politikos klausimais. Ga
lima numanyti, kad- šitą krizę iššaukė pablogėjusi Ru
sijos padėtis karo fronte.

Japonija numato greitą Maskvos kritimą ir sovietų 
arjnijų pralaimėjimą kovoje su naciais, ir jos militaris- 
tai, skatinami’iš Berlyno, reikalauja, kad Japonija pultų 
Sibirą. Bet •premjeras Fuminaro Konoye bijo įsivelti į 
naują karą, kol dar nėra pabaigtas konfliktas su Kinija.

Japonijos militaristus traukia į pagundą perspekty
va pasinaudoki kaiinyho nelaime, panaši ų tą, kuri, apsu
ko gaivas kėlidlnš kitoms valdžioms. Kuomet Hitleris 
1938 m. ėmė draskyti Čekoslovakiją, lenkai puolė ją ir 
atplėšė nuo jos l’ešeno distriktą. Metais vėliau, kai na
ciai buvo bebaigią triuškinti Lenkiją, į jos teritoriją iš 
rytų pusės įsiveržė Stalino Raudonoji Armija ir pagro
bė pusę Lenkijos žemių.

Pernai metais tokią pat šakalo rolę suvaidino Fran- 
euzijos atžvilgiu Italijos' fašistai. Tik už šitą “peilio į- 
smeigimą kaimynui į nugarą” Mussolinis negavo jokio 
atlyginimo.

Kai kurie politikieriai Japonijoje iš to, matyt, pasi
mokino. Jie bijo apsigauti, kaip Italijos fašistai. Mat, 
Sibire rusai dar turi stiprią armiją, kuri, veikiausia, iš
liks nesuardyta, jeigu net naciai visai išblaškytų sovie
tų kariuomenę Europos Rusijoje. Eįe to, susirėmusi. šū 
rusais Sibire, Japonija gali susilaukti smūgių iš Brita
nijos, Holandijos salų Pacifike, Australijos ir Amerikos.’

Tačiau japonų kariuomenės vadai nekantrauja. 
Jiems atrodo, kad Tekančios Saulės .imperijai d’Abar yra 
geriausia proga -įsigalėti Tolimuose Rytuose, sunaikinant 
pavojirigiąusiąjį savo jkonkur^ritįį,Rusiją? ^t>afiSr -- 
ba niekuomet!” Jie ragina valdžią tuojau pradėti. Karo 
veiksmus prieš sovietų Rusiją, nepaisant to, kad’ Stali
nas neseniai pasirašė su Matsuoka nepuolimo ir drau
gingumo sutartį .

Todėl, netrukus, gal būt, matysime dar,Vieną pavyz
dį, kaip kaimynas kaimynui, esančiam bėdojėį siYiėigia 
peilį į nugarą.

f

ti! Dabar šis saugumas apgaviKariiš, 
višom'is demokratijos privilęg111^1- ® 
kratiją stengiasi sugriauti,’ g 
sias Teismas pareikš, ^kad pri 
organizacijos yra nesuderinariiris šū i3tiWid Arii'rifjkbš’ 
piliečio priesaika, tai kiekvieną1#? ą^fviūi 
les būti atiftitos pilietybes popi;

Vyriausias Teismaš daba 
‘bereikalipgiį1 šūyarzį^y žrnoi 
Ėet demokratija neprivalo bu 
teisę, o ir pareigą apsisaugo 
priešų.

“Ąrigjijos lir Franci jos 
imperialistai pridengė savo 
karo provokaciją tuo, buk Vdkiepj'a gananti žibalo iš 
Šrivi&m tai; gir'ai, reikia už- 
M&d Vo- 
Įlietij’a' ‘iiegaletų ’ 'žibalo gau- 
A'm ‘ “■

00.J J H

ĮVAIRENYBES^
SENOJO EGIPTO MATEMATIKA

PASTAI
■ •' • 4- . • <

‘ Kada Stalinasširdies skausmas.
• - ■ v,.i m", ilf r’>; 1 . •

' “Laisvė”. num. 285 1939 m. v . , , • t •■ ; »■ įštai nuo ko buvo gavus sir- 
' \ » * • . t . t ! i i. r K • I ,• į ■ J
,dies skausmą: . >

“Per savaitę buvo gauta 
apie $14,000 ‘aukų’ iš Anie- 
rikos, kaipo piniginė pana
rna Francijos karui prieš 
Vokietiją. (Amerikos “be- 
pusiškumo’ įstatymas už- 

‘ draudžia tokias aukas ka
ri aujahČioni Europoj šalim; 
bet Amerikos valdžia Įeng- 

4 vai praleidžia finansinę pąš 
ramų, siunčiamą Anglijai 

1 ir Franci jai prieš Vol^iętf-
■ If ‘

' . i • ■ <• -y "s • A vKas iki šiol manė,, kad mU; 
su lietuviški komunistai yra ‘ * c \ ’»V J •• -Vokietijos hitlerininkų prie
šai, tie stambiai klydo. . Keke, 
kiek drūti, kad Ameriką riė- 
;duotų piniginės. parrimos An
glį j ai ir Francijai jų kovoje 
iprieš Hitlerį. 

a‘Pavyzdinga fvarka’V
• -

ui. ,1

“Laisvė” 
m.) rašė:

num

Nylo slėnyje, nuo Nubijos iki 
.pietinio Deltos kampo, eina vi-

į ir savotiškiausi'ų Senojo, Ėgipto 
pastatų. Jų yra apie 130. Toje 
senojo Memfiso aikštėje, kuri 
juyo pavesta faraonų kapams,, 

^tovi 35 piramidės, kurių visų 
faųkščįąųsia skirta, ketvirtosios 
dinastijos, antram faraonui Che- 
jųpsui, kuris laikomas jos staty
toju, Yra atradę trejus kapus. 
Cheopso, ąrba Čhpfu, piramidė 
inuo seniausių laikų lieka dar 
(neišspręsta mįslė. Ji stebina 
linus savo statybos tikslumu. 
ISuleidimas milžiniškų akmens 
kubų, iš kurių padarytos lubos, 
^grindys ir vidaus kambarių sic- 
trios", statomosios medžiagos pa
trinkimas ir statymas,’ gal būt, 
inet ’mušų laikais nebūtų gėriau 
‘atliktas. ’*1 '

Dabar arčiau pažiūrėkime į 
slaptingąją piramid^. Be’ ri,epa- 
ęrašto didumo ir puikips tech
nikos, mums krinta' į akis vaiz- 
'clų ir antrašų nebuvimas, Be jo- 
jpų padavimų stovi tas pamink- 

■’las. ant . žmonijos istorijos 
slenksčio. Kaip du tūkstančiu 
mėtų atgal Herodotas klausė: 

• .kokiu budu ir kam. šitą piram i- 
1 ’de pastatyta, taip ir mes stato

me sau tuos pat neišspręstus 
į .klausimus. Šitą: pastatą gerai 

aprašė .anglas Džonas Teileris. 
,Jp darbą papildė, astronomas 
(Šmitas, kuris išleido knygą: 
“Ką paliko mums garsioji pira
midė?”

Cheopso, piramidė stovi šiau
rinėje dalyje tos. piramidžių 
^grupės, kuriai priklauso sena 
ųįramidė Šafrą ir kiek mažes
nio didumo iMenkera. Ji stovi 
kalnagūbrio šlaite, 29°59’51” 
geografijos plotyje. Didžiausias 
piramidės pagrindas yra 65.6 
^m^lĮukščiau juros įygmės ir 41 
jpetrū aukščiau Nylo •slėnio. 
.Jos aukštis 147.80 m., jos vie
no šono paviršius—232.16 met. 
Visas pastatas statytas iš sta
čiakampių gabalų, sudėtų guls
čiai sluoksniąis, sudarančiais 

kopų aukštumas prie piramides 
pagrindo — 2 m., o prie viršu
jės 0.5 m. Šešios viršutines pa
kopos išardytos; tad piramidės 
viršūnė sudaro 10 kv. metrų 
aikštę.
‘ Išmatuoti tokį 
taip lengva. Toji 

lųs jį matavusius.
.. 7ŠS.81 anglų pėdų

bus maždaug teisingas.' Pirami- 
pes sAAų kampb pasvirųmą įga 
liu nustalyfi' tik’ tada, kai atm- 
!J *’ *’'V 1 ■ ■<do centralmius akmenis 1. > h .: •» 11 ■ pasvirumo 
51°5r3”.’’ 
tikrintas jyajriąis budais iv?, re- 
iniaiiįis to kampo’ išskaičiavi
mų? nustaf 
486.256#’; 
dymas paįk 
toliai! shvo r_  ___ ____
perimetras sutinka sujos dvi- 
giliu ailirttumu’, liaip 3.1^59:1’, 
kitaip tariant, .tas santykis ly
gus py skaiČiųį.' Vadinas, turini 
tikslumą’ iki 16b,000 dalies Jvie- 
neto, šitas milziniskas pastatas 
galį bufi pavadintas apskritimo 
kvadraf’uros Ssprendipiu. Kad 
tas1 faktas' nuostabus, -niekas

įr Franci ją

fe tai tw.s®iva“s;i
M ik Štnei-

-į. Ta- 
nt pir-

žinojo py, kaip egiptiečiai, sta
čiusieji šitą piramidę. Iki 1580 
n. po Kristaus gimimo mes jį 
vartojame mažesnio tikslumo. 
^Nuostabu ar ne, bet py įkūniji- 
,mo faktas musų laikais, tai yra 
4000 inetų vėliau, yra to pa
lties aiškumo, kaip kad tais lai- 
ilęais, kada ketvirtosios dinasti
jos faraonas pabrėžė piramidės 
planą.

j Žinoma, piramidės statymas 
nebuvo paremtas musų laikų 
technika. Tų laikų architekto- 
rius vadavosi savo matu. Koks 
buvo vienetas, kuriuo jis rėmė
si šitą pastatą statydamas? 
tšiam dalykui 'suprasti reikėjo 
'genialios minties, ir musų mok
slininkai sugebėjo išspręsti šitą 
problemą. Musų laikų išskaičia- 
•vimais saules metai turi

sausio 20 
?a f Vokie- 

spyietinip 5 iki 20; 
‘ gavo Į?
I vagonų

?1:
, .^Votet kaip buvo, Stalinas 

už Hit-

“fm^erialištai’’ kalti.
i. ' ,
. “Ląįsvė’; num. 119 (1940
'm.) rašė::  ... .-J . t
I aW kad at-

toinybę už - kįrą . ant sa-
. vęs pasiėmė Anglijbs
' Francijos įmpėrialįstai, ka-

cla .jie afmpte .Vokieti j oš 
siūlymą baigti Antrą Impe
rialistinį Ifarą.”
Ar čia ne palaikymas Vo- 

ikietijos Hitlerio prieš demo
kratijas? Dar, daugiau. Jad 
po to, kai Hitlerio motoriztib- 
tos arniijos dalys sutriuškini 
•Franciją, ' “Laisvėj” liepos Į 
Įd. 1940 m. R. Mizara štai’ ką 
rašė:'

^‘Roosevęltui vadovaujant 
buvo paskelbta,, kad kariau
jančios, . šalys turi laikytiš 

į ant 3Čb ipnylių, nuo Ameri- 
. kos kraštų. Bet kaip vė;

Įįau pasirodę, tai tas pąs- 
• kė'lbimąs buvo vienpusiš- 
’ kas, tik prieš Vokietiją.”

■ - • * .. • t * . * •

i. Matote,’ kaip komunacis lt. 
’Mizara pereitais metais buvo 
InuSįstatęs; — jis iš gilūihdš 
i&irdiė'š'J'' unksėjd už Ėitl^įį1, 
Jani gaila buvo, kad Hitleris 
triegali' atplaukti į Amerikos 
Erahtus.

Gaila tų nelaimingų “Lais; 
ves” skaitytojų, kurie seka 
paskui tokius Mizaras, Bim- 
;bas ir visą Maskvos veidmai
nių kamarilę. z ' ' ‘
; ’ —P. Kručas.

su Hitleriu 
taikoje gyveno, tai A. Bimba 
šaipėsi iš Anglijos ir Franci- ’y J * f » ’* $ » t'» »

jos socialistų, kam pastarie
ji gina savo šalis nuo Hitlerio : - saikomyhę 
barbarų. Kaip tik Rusiją už
puolė Hitleris, tuojau visų 
kraštų komunistai, su popie
žium Stalinu apsivertė rago- 

ųMė?, wy?s iord.as 
Ręaverpropk keįetas savaičių 
(ani ątgą? nuVyko. į ^taskvą,' 
t)ipj!ąi?' visas Mieštas tapo iš- 

‘pįipš'tą^. Anglijos’ vėliavomis. 
tPąšili^b gačbės sargyba1 iš 200 
įR^tf^piŠosi^ . Armijos ' fkahpi- 
jVitįV įCarinis ^ovielų, orkestras 
:grįėže Anglijos Įp£aūi '. “God 
į^ąvė The Šing’’. ’ (žiūrėk 
• “fcaisvę”’ 230 š.".iri.).

'(, Komunistai, is vienos kras- 
tutinybes. persimetė į kitą. 
Maskva šaukiasi, į Vieyą, kad 

tas Anglijos karalius toks mi- 
žernaV,: 1<Ą<j, ( neturi galios ir 
Imdterj- aji^ivesli. lęjoki ’jŽ'm pa
kinką. ' ■■

pasityčiojimas.
“Laisve”/vasario 20. d., 1940. 

šitaip cituoja Maškvos “Iz- 
jvestijas”: ’ 1 .'J

/ ' / i b-’ ■

j “Lietuvos valstybėj atsira
do bešį^riešinknt . Anglijos 
ič Frahcijbs valdžioms. Lie- 
.i . ? tv ’fi ii 2 f U) ituvos žmones gynę savo 
iVepnklaUšb’mybęi šYinkioje 

J ir nelygioje kovoje ’1 prieš 
lenkus 11 įšivėrželiųš ir • jųjų 

} paffdhus Anglijos ir Fran- 
i cijos inipėfialintus.” 1

; .. Kada Stalinas, , su Hitleriu 
/liriaVo' ir rengėsi ' ’ 'Lietuvą 
anęĮęšuofi, ;dar. ant intencijos 
•šyėntosiOš melagystės šmeižė 
Angfi^^ £r, 'J?rŪh'čij’ą kaipo 
’priešus Lietuvos ’ nepriklauso- 
'mybes.
. • » ......

Stalino įr Hitlerio 
”kytruiAaš”.

“Laisvės” num. 30 
x . .F - t ) 

m.) vienas komunacis 
mai rašė: 

’ i • 1 »■ •
“Stalinas ir Hitleris pasi

rodė kytrešhi, vidtoli peštis 
tarpe /saVęs,:. jie pąsisVeiąi- 
no. Ši tok iš jų kytras <ferbas 
nugązdino viso pasaulio 
reakcionierius.” ¥

- Ačiū “Laisvei” kad pripa
žino Staįjno sįi Hitleriu drau
gišką pasisveikinimą, ir kad 
tie du “kytri ’ v^rai” gązdino 
“pasaulio reakcionier i u s’k 
(Anglija ir Francij!a).

;; į
Komunistiškai, protaujant, 

pereitais metais Hitleris ne
buvo reakcionierius. 

’ " I IUnksėjimris.
1 I | 

“Laisvėj” iir. 234 š.- m. R1 
Mizara rašo:j ’

“Visi tie šunyčiai, kurie 
šiandien un 
kurie šmei;, 
pasaulį, nutils, užsičiaups 1’1 

. i l. I pažiūrėsim, kaip Mi- 
jo redaguojama “Lai- 
ksėio už’ Hitlerį, d

1

sa-
ir

j

Imsime vienos piramidės šono 
dvigubą ilgį arba apskritimą, 
kurio diametras lygus yra pira
midės aukščiui, į 365.2422 dalis, 
|tąi yra į tokį dalių skaičių, kiek 
musų metai turi dienų, tai mes 
gausime ilgį, kurį Šmitas pava
idino piramidės metru, šitas 'as
tronomas tvirtina, kad tuo il- 
įgiu architektoriūs matavo pira- 
’midės didumą, nes, matuojant 
šituo matu, visi koridoriai ir 
^kambariai rodo tikslią propor
ciją ir santykį.

Toliau, reikia padalyti tą me
trą į 25 dalis. Tada mes gausi
me piramidės colį. Šitas dalu- 
mas iš 25, tai yra 5 kartus 5, 
atitinka tą faktą, kad tas skai
čius kartojasi visose piramidės 
formose ir matavimuose. Pira
mide turi 5 puses ir 5 kampus: 
skaičiuojant nereikia užmiršti 
pagrindo ir viršūnės, kaip tat 
paprastai daroma. Faraono rū
sys yra 50-irie piramidėsisluok- 
shyjė^ ATo rūsio sienos pastaty
tos iš penkių sluoksnių granito 
akmens vienodo aukštumo. Pir
mosios salės angoje statinė sie
na padalyta į 5 akmenines juos
tas. Kad nebūtų abejojimų ka
raliaus kapo angoje ant minė-

* 1 ’

tas pats colis, kuris yra pira- 
.midinio colio storio ir 5 colių 
.diametro, šitas rutulys yra, Idip 
įsakant, piramidės matas. Pira
midės metras,, kuris santykiuo
ja tarp saulės ir piramidės šo
rio, musų astronomų paskuti
niais išskaičiavimais, sudaro de
šimt milijoninę dalį pusėms po
lio ašies. Vokiečių, anglų, airic- 
jrikonų ir prancūzų išskaičiavi
mai sutinka, kad 500 milijonų 
'piramidiniu colių atitinka vidu
rinį skaičių tarp įvairių polio 
ašies apibrežinių.
m . S i - , . ...lokiu budu mes turime <h<lc- 

’lės reikšmės matų sistemą.

Maf gumynai
, Tai Vynas
j. Nilo žemupyje,, Egipte, ang
lų iriokšlinirikas Enicrys ir E- 
gipto vatdžloš atstovai atkasė 
senovės faraonų kapą,
kurio senųmaš apskaičiuojamas 
[apie penias tųgstanČius metų. 
Tris kapas sudėtas iŠ 7 požemi- 
!iuų bušlųj Žemutiniame buste 
rrislas Apdegęs įnėdįms karstas, 
variu apkaustyti neštuvai ir ak- 

’ineniniai įrankiai. Kituose sky
riuose rasta' darbo įrąnkių, me
ldimui piuldąf apkaustyti variu, 
‘kaulinių durvapsčių ir daug į- 
viairiiį papubšąlų. Mokslininkai 
mano, kad rastieji įrankiai bu- 
vo vartojami prieš penkis tuks- 

’t'aiiČius metų. Greta faraono 
’khrštb' 'rasti keturi didėli ąso
čiai užantspauduoti faraono Ge
ro antspauda. Trys ąsočiai bu
vo tušti, o vienas pilnas švie
siai raudono skystimo. Pasiro
do, kad tai 
vynas, visai 
bai stiprus.

RuT jie ųzeme 
to įamė nei 

vienąs', rimtas* ’ krlrdinaba 
riuslką^timąs ’.1 Aaktieš’ 'laikji/ 
rtK 1 > S'- i I /t-<4111 L. M i’.l» >.((<}' 'L; ti' lodei vokiečių vyirąusype 
leidžia paryžiečiam^/ laisvai 
vaikščioti iki i01:30 Vaka-

į < v } . į', ■ ’ ./
Matote, kaip musų lįėtuviš- 

.P n. 4Rt. A A7-,ki ikomumstai simpatizavo
•Hitleriui, — net jo skelbia- 
įmus melagingus plepalus per- 

Vr-dJv <’:•< c? ■Jsispausdindavo tokia . Lais- 
ve”. Jeigu Hitleris Paryžių 

i taip “pavyzdingai” su tvarkė,, 
lai kode! jam nepavesti dėl 
geresnio sutvarkymo rilio vi
sokių trockisfų1, jihČią Mask- 

;vą? \ -
Neįspėjo.

Birželio 23 d. š. m. Kristuo
se R. Mizara rašo:
'' ‘ r t ■* < ' P ’■ , .

‘Bet jei kokią nors rmįę- 
rialis’tinė kiaulė bandys 4a- 
vo šnipą įkišti į Sovietų 

t daržą, tai ji ir savo kaulų 
nesusirinks 1”

, Čia -R. Mizara visai neat- 
įspėjo. Dabar pasirodė,, 'kad 
imperialistinė kiaulė Hitleris 
išknisė Sovietų žemės didelį 
daržą ir Stalino nenugalimo
ji Raudonoji armija vis trau
kiasi tolyn.

“Visų, kraštų komunistų 
nusistatymas.” 

\ i v3k.. ■ u>*
A. Bimba “Laisvės” nr 

(1939 m.) rašė:'
> “Istorija’ pasikartoja. 
, šaulio

t

i

Ar komunistas gali būti pilietis?
"1 1 1 1 “ •

Vyriausias Teismas Washingtone svarstys įdomia 
bylą. Vienas naturalizuotas komunistas, William Sčįnei- 
dermari, padavė sklindą, kad federalinis distrikto teis
mas, vakarinėse valstijose, nutarė atimti jani pilietybę, 
kurią jisai buvo įgijęs 1927 metais.'

Schneiderman buvo 3 metų amžiaus, kuomet atvyko 
į Ameriką iš Rusijos. Vėliau jisai įstojo'į komunistų par
tiją ir, būdamas partijos nariu, išsiėmė pilietybės popie- 
ras.

Įsivėlęs į kokį ten nesusipratimą su valdžia, Schnei- 
dermanas buvo apkaltintas,’ kad‘jisai gavo pilietybę ap
gaulingu budu, nes jisai davė priesaiką ginti Jungtinių 
Valstybių konstituciją, tuo tarpu kai jisai buvo kunu ir 
siela atsidavęs svetimai valstybei, t. y. komunistiškai Ru
sijai. Teismas šitą kaltinimą’ pripažino pamatuotu. Be to, 
teismas pripažino, kad Scn:
asmuo, kuriam yra brangi šio krašto santvarka, nes ji
sai priklausė komunistų partijai, kuri yra nusistačiusi 
prieš amerikonišką valdžios formą ir stoja už valdžios 
nuvertimą jėga.

Nepatenkintas tokiu sprendimu, komunistas pada
vė apeliaciją į Devintąjį Apskričio Apeliacijos Teismą. 
Pastarasis distriktd teismo sįrendimą parėmė. ,Pp to 
Sch'neidermanas kreipėsi į patį aukščiausiąjį tribunolą 
Washingtone, prašydamas jo bylą peržiūrėti.

. &ud.to, kokią nuomonę pareikš Vyriausias Teismas^ 
priklausys, ar Shhnėidėrmanas paliks pilietis, ar ne. Jei 
ne, tąi jį, kaipo komunistą, imigracijos vyriausybė dar ir 
deporfuoš. ‘ . .*

Bėt galutinas Shneidermano bylos išsprendimas 
\Vashinglone padarys taisyklę ne tik jam vienam.1 Ame
rikoje yfa nemažai ateivių, kurie gavo pilietybę^ budahii 
komunistų p’artįjos nariais. Po pėrėitojo pasaulio^ karo 
kiekvienas žmogiis, kuris norėdaVo gauti pilietybės po-1 
pieras", būdavo’ klausiamas, ar jisai priklauso priė komu
nistų partijos arba kokioj nors komunistų kontroliuoja*

neidermrinas nesielgė, kaip

neį 
rim

256

Pa- 
socialdęmOkrati j a 

vėl šoka džigą pagal impę-
1 riališfų miižik^. Ir Anglijos 

ir Francijos socialistai gal
vas guldo už savo plėšikus 
ir padeda jiems mobilizuo
ti darbininkus karo paša
lui. Koriiunlsfai gi laikošf 
savo principo. Jie sako: jįįĮs 
lęąras yra imperialistų.-

. raš.E Klės jb ’ nerengsime
a

m.

! Vįtiiriįiiąi< gydo 
vėžį

Vėžiu |Sėr(gančio žmogaus 
kraujas,' palyginti sii sveiko 

’žriibgaus krauju, yra netekus 
vieno šavrimd. Sveikojo krau
jo skystis (šefufrias) gali lyž- 
dytf sujiutūsius ' narvelius,’ o 
ivėžiu sergančio ši galia yrą

• šf Gerumo1 yda gali fiufi paša
linta’ A vitaiftinū. ’ ,,i'1

t'Ll.»»■> i. ,«■"••• I., <l . , t ■»’ i > ■.Kalbamoji sąsaja buvo j)as- 
Jtebefa t^ežiu 'Sergančiuose 
graužikuose. Tyrinėto jai/Lųs 
tiįris ir V/acchtėfiS ’Šį atrad 
irią ėmė jaik^li 'ir ziporiių vė- 

’žį gydydami: viršutinius vė
žio pritfneriis tvarsto A yitą- 
'iriihii? Vaisiai buvo aiškus, 
nors visiškai išgydyti' vis dėl
to «teįiriąrioma paprastuoju ą?a- 
dip įvi|inimd bu d (i. Ir iį/ekS- 

’tas A' vitaihihas ^teigiamai’1 vei
kia vėžio’ liįą: atlyžta//jJutme- 
rijJs, šiimažejŽ škėušhiai ir•’ąp- 

’lamai pagerėja li^diiid buyįS. 
’ReDkia pabrėžti, ’liSd1 "negalima 
A vitamiųo' Jaiįcyt‘1 vafetu ve- 
ziui gydyti. Bet .tam tikrais at- : Au-ftl . E’• v ’um ■ '’MJ -v -• •;
sekmiiigąi pi 
tas gydo’masas priemonės.

siim'ehkuši arba visai dingusi.
(1940
seka-

iksi už Hitlerį! 
zia demokratinį

mos organizacijos. Kas prišipažindavo esąs komunistas A z*ų
Toks yra husistatyniKš 

komunistų.”kraštų

jzara 
svė” 
“Saulė” Stalinas' IritlerfninJ

‘ietis šėrė. R. Mizdra “Laisvės” 
num. 35 (194,0 mt) 'rašė:

lipynės iš 210 pakopų, tų pa- tos granitines lentos atvaizduo-

aplinkybe
daug klaidino prancūzus ir ang-

* P?’* ’ 14lųs jį matavusius. Vidutinis 
skaičius

, v Tas 
kampas atitinka 

'Šifas pašvi’rumas pa-

1

1-

.•j-Vk u • isskau
statytas . jo . aukštis r 4 * - A ■ ri, •r- /«•. . K 

,ro’wq'iho TdilęH vargti 
irlius/ i^irauįidės

---- .cy-y— - r-„-aT,— .-.-.r,".”” -- čiails’^y”' '/Adriją.
sitfkimąįs, vitamino vartojimas Negalima prileisti, kad skąi- 
sekmihgai padeda papildyti ki- čia? atšiVilefiriaf ’ ir taip tiksliai

duoną kepą ne bulkomis ar 
ifakataais, kaip' pas irius, bef 
formoje žuvies, paukščio ar

Ii

2

atitikti^ iki 400,000 dalės viene
to. Protas atmeta tokį gąlimų- 
jną. Antra vertus, iries’ stovime 
iprieš kitųniįišl^r Seiibvės žydai*, 
kurie labai .daug tyą paėmė iš 
egiptiečių, 1500 metų po gar
siosios piramidės pastatymo, 
Salamono laikais aprašinėdami 
apskritą spyžio jurą py laįky- 
davo<=3. Senosios Graikijos 
galvočiai, 2000 metų pa pirami
dės pastatymo, taip tiksliai ne-

i »• • '

esąs senovės laikų 
gero skonio ir la-
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Penktadienis, spalių 17,1941

Kultūra ir jos esme
Pats žodis kultūra nėra lietuviškas. Musų kalboje, kaip ir visose kalbose, jis yra skolintas iš lotynų kalbos. Lietuviškai tai butų galima pasakyti — tobulinimas, tobulęjimas, gal net pats tobulumas. O tobulinimo ir tobulėjimo gali būti visur, kur tiktai pasidairai. Taigi kultūra ir kultūrinimas gali pasireikšti visur.. Štai, pavyzdžiui, agronomai ragina ūkininkus kultūrinti pievas. Ką tai reiš kia? Tai reiškia—tobulinti pievas, rūpintis, kad tose pačiose pievose išaugtų daugiau ir geresnės, pašarui tinkamesnės žolės. Tam tikslui pievos atitinkamai taisomos, sėjama geresnės žolės sėkla -— geriau išauginta, patobulinta, sukulturinta sėkla. Kalbama taip pat ir apie javų kultūrinimą. Tai reiškia, kad, turi būti stengiamasi išauginti javus, kurių varpos gru- . f ■ . • v
AR JIESKAI

DARBO?
-- - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - - - t,

NAUJIENAI
I IR TEMYK SKI^ p; ; ' >

"m DARBINIfiKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

naujižWAs

H3! Siili laistei Street CIICH8B, ILL
* • * * • • | | -4 .REMKITE TUOS, KURIU* GARSINASI

dingesnės, grudai stambesni, kad iš tos pačios dirvos butų geresnis derlius, Ir pdti žemė kultūrinama: nusausįnama, rūpestingai išdirbama, tinkamai į- tręšiąma, kad butų našesnė, taigi tobulesnė.Savo darbuose mes kalname pirmoje eilėje apie žmonių kultūrinimą, tai yra apie’savęs ir kitų tobulinimą. Kad butų aišku, ką reikia daryti, kad žmogus taptų kulturingesnis, reikia mokėti pamatyti skirtumą tarp kultūringo ir nekultūringo ar nepakankamai kultūringo žmogaus.Visiškai nekultūringų žmonių mes, galima sakyti, gal ir neturime., Visiškai nekultūringas žmogus butų toks, kurio supratimas ir kurio viešas ir privatus gyvenimas maža tesiskiria nuo gyvulio gyvenimo. Įsivaizduokime žmogų, kuris neturi jokio supratimo apie nieką kita, kaip tiktai apie savo paprasčiausių kūno reikalavimų palenk inimą? nemoka pasinaudoti jokiomis kitomis priemonėmis, kaip tiktai savo kūno organais ir jutimais. Ar buvo 'ka- . ' i i * t / ' ’ * 1da tokių žmonių, tikrų žinių apie tai neturime, žinoma, kiekvienas mažas vaikas iš pradžių yra tokiame nekultūringumo laipsnyje: jis pradžioje net ir savo kūno reikalavimų negali pats patenkinti. Bet augdamas jis tobulėja ir palaipsniui vis išmoksta naujų dalykų, įgyja naujų supratimų ir tuo būdu jis kultureja. Įsivaizduokime dabar, kad mažas vaikas augdamas 11b tu retų progos įgyti Jokio supratimo apie visa tau ką kiti žmonės supranta, ir moka. Neišmokyk jo kalbėti, neišmo-
rr

NAUJIENOJ, Chicago, Iii.Menkas, atrodo, dalykas,. kaip valgysi, bet vis dėlto ir tai yra vienas iš gyvenimo patobulinimų, nes valgyti taip,' kaip dabar priimta valgyti, yra išvariau, ^igi sveikiau, o taip pat 'ir gražiau. . ,Ko reikia šiandien, kad nenu- 'Sį^ęfnytum nekultūringo žmo- gaus vardo? Jau gana daug. Imkime iš paprasčiausiųįų dalykų, taip sakant, kasdieninė^ aplin- kurnos. Reikia, kad žmogus (Įnoketų tinkamai save prižiurė- li. Reikia saugoti savo sveikatą, stiprinti savo k u 1m) paj eglinia u ‘^rĮžiųfąti jo?' išvaizdą. Pinrįoję įėikyek 1 turibu Ii švarus, rūpestingai Opsivr- f les,’ kad ir neturtingai, bet šva- į nai ir tvarkingai apsjrepg^sT jis turi puti tiek' ru- i 1 ’<?;i i" M?: mu štų trukti pilus šio j ^ ^ptyj® nuo savęs pašalino. 'Toliau jis turi 1 u pi i) lis, kad La viela, kur ‘jis* gyvena, butų'švari ir tvarkinga. Gali' žiųogus neturėti prabangos, bet tvarką ir švarą aplink save visada gali palaikyti, jeigu liktai jis nėra apsileidęs. Toliau jis turi mokėti būti mandagus sąntykiuoše su kitais žmonėmis, turi mokėti su kitais taip kalbėti, kad kitiems tomis kalbomis nesudarytų pa- sibiaurėjimo, o sukeltų pasigėrėjimą, malonumą. Kuo daugiau žmogus turi protinio, dvasinio išsilavinimo, tuo jis (geriau čia gali pasirodyti. Bet nereikia ir ypatingo mokslo—juk ne kiekvienam jis pasiekiamas — o vis dėlto galima išmokti taip santykiauti su žmonėmis, ' kad nieko be pagrindo neuž- gautum, kad savo kalba arba pasielgimu nedarytum kitiems nemalonumo. Bet vis dėlto reikią stengtis gyveninio dalykus | suprasti bent ne menkiau už' daugumų kitų. Kas moka skai-| lyti, tas to supratimo gali įsigy-. Ii skaitydami^ knygas, ' čius, įsidėmėdamas mintis kitų, daugiau žmonių. . diė. * (Bus „daugiau) •<

5kyk jo apsivilkti, neišmokyk jo žmoniškai valgyti, neišmokyk jo elgtis, kaip žmonių tarpe priimta, neišmę^į; jfo suprasti dvasiną! ^rnogaus tikslų, nesuteik jam įp^įų’ mpksĮp zmitt tai ir pus visiškai nekultūringas žmpSffiš. eO koką zipogus yra kultūringas? taiį1 i jaulengva, y/šais'1 aižyiĮgiaiš būti kulturingu žmogumi Šiandien labai dątljlį rėikįą, žmogaus'kųP taringirfc^eišlĮm tf' ją & ru kūno išlavinimu, gera jo luO** B'U/V’1" t-l- <">7 D,.- 11.sveika1 ~;1 &- kamu . i T.._„A._,mokė j imu1 naudotis žmonių gyvenimo mokėjimu dirįfi nąudinįą’ darbą/p ypatingai ' geru' $Voro išlavini-' mu, įvairių žinių gausumu ir mokei imu tonus žiniomis tvar- kingai ir tinkamai naudotis, vispusišku doroviilgųniu, . mo- kejunu gražiai su,,kitais žmonėmis santyliiauti,’ cwatšinr.i' žmogaus uždavinių kilniu su-
I - . . 1 < 4- 4 . $pratimu, tvirta valia, sugebėjimu kilnių tikslų siekti ir 1.1.Visais atžvilgiais kultūringą žmogų ne toks jau dažnas dalykas ' sutikti. Žiūrėk, vienas moka dailiai, skoningai pasipuošti, moka, labai mandagiai ir maloniai elgtis, bet yrą visai tuščias, nesupranta aukštesniųjų žmogaus uždavinių, arba yra labai menkai išsimokslinęs, nežino ir nemoka naudotis tuo, kas kitų žmonių jau yra atras; ta ir sugalvota, nemėgsta ir nebrangina viso to, kas laikoma kilniu, kas kelia dvasinį žmogaus tobulumą. O kitas, žiūrėk,, yra labai išsimokslinęs vienoje kurioje srityje, ar keliose srityse, bet tiktai tuos savo suprantamus dalykus ir težino, o kas- diėiiiniame gyvenime yra nevykėlis, ištižėlis, arba visai nemoka pritinkamai elgtis, nemoka net savo išvaizdos padoriai susitvarkyti, apsileidęs.Visose srityse šiais laikais tas pats žmogus, jau ir negali pasiekti aukšto .tobulumo . laipsnio.-Jeigu, pavyzdžiui, kas nors yra geras .gydyt^ąs^ tąi jis gali labai menkai nusimanyti apie muziką ir gali riet" visai nesuprasti, kas muzik'oje^gražu, ir kas visai niekas. Ąrba, neturtingas žmogįiš galį ..būti labai kilnios dvasios, jautrių jausmų, mandagaus elgesių', bet jis neturi galimybes/. taip dailiai ir skoningai apsirengti; Jtaip tai gali turtingesnis, neturi progos išmokti vadipamai “inteligentiškai” pakalbėti, pagaliau,' ne- progoj . įsigyti gilesnio, supratimo, sakysime, apie raštijų,. nėra susipažinęs : su politikos gudrybėniis ir t.t. Todėl negalimą žmogaus vadinti nekulturingu, jeigu jis kurioje nors sri- Įjrje yra menkiau už ką nors

nesu

švarą,' tiri- psirengimu,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
; *• ■; W — — -r »■■■,— s— Akapujko srityje, įvyko didėlis žemes drebėjimas.

, I ' I l|l I | .| — ^.iperį^p’s. įtrauks suomiams kreditus, jeigu j i e ne- prie buvusių Rusijos rubežnį.

Raginą Panaikinti
Neitrakteto

'< Jt .u L į .l - k .

įstatymą
*

lų jr -.lapoLU - 1ffč.iTO aČst0' L, kuris andžiukoW pasirašę , pro; nusėto syepąg ta’r Mongolijoš:
t ' l ' • ’ ; ; t*,*

iu-7 ^BBiwį'užpuo’ ,.lč italų ^argyba,ą; Tobruko apy- diA’k'ejė ir privertė italūb pasi-
i N a'V

.Jei. Insurance reik, pas
Dr. P. Vjleiiį JĘIK a .t , , . . ,

DR. p. VILEIŠIS
, Atstovas

1 Prudential Ins. Co. of -America
178 W. Jackson HAR. 2500
h} J Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austln 1175

Išsiuntinėjo pareiškimus 
kongreso nariams

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LĮQUOR
ČJO.— VVHOLES ALE

4707 So. Halsted St 
Tol, Boulevard 0014

Ghicagos Kedzie Modernia ing Club, per Fight for Free ddm komitetą, išsiuntinėjo vi siems atstovams ir senato riams kongrese pareiškimą, kuriame ragina juos ne viėri pa keisti, bet visai atšaukti dabartinį neitraliteto įstatymą.
f » » •
’l ( ‘ IAtsįoyų butas dabar svarsto pasiūlymą ' (ir šiandien turbut jį priims) atšaukti tą įstatymo dalį, kuri draudžia valdžiai apginkluoti U. S. prekinius lai-fdžią įsabronzinius paminklus1.

Cvs.ta' JLvicii v/' — Costa Rica vadžia įsakėnacių konsulams apleisti kra-į Charles A. Kepncr. štą.

SU-

— Ispanijos. . ministęris, paskelbė, kad pirmas ispanų le- gijopas jau randasi, sovietų fronte ir kovoja su botševi- kais.

%

BRIDGEPORT ROOFING AND 
i«HEET METAL CO.

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

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

• - ... apdraustas.

vus.Ragina ir kitus tai daryti
1 • V . .» i / • •• • V • >Organizacijos viršininkas yraFight f op Fręedpm raginą ir kitas Chięągdš organizacijas siųsti panašius pareiškimus kongreso nariams.Pirkite tose krautuvėse, kurios garsinasi “NAUJIENOSE’

11 "........     i.i.imį............ .......    .'“-'M ..........* ll ■

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. g'/, ■ t ■ -j . fT' ! Gyduoles gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 

' delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

v nudegimo, susiž.eidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL ČO„ 12.00 & AšMaftd Aye,

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^
Lumber Co.

: LUMBER, MJLLWORK
Sjogam Medžiaga. Mes Finan- 

’ suojam. Pristatymas DYKAI- 
; 2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630 .

'VlCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

i ‘ ‘ MOVING
jPęrkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies

tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VlCTORY 0066

Savininkas

.(■•7

, laikraš- taip pat žinančių

DOMINIKAS KURAITIS —
AGENTAI

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

f;i!:?'.i—i -n! ,jj—rrrr

MADŲ

• FOTOGRAFAS CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
! mos rųšies su mo- 
. derniškomis užlaido- 
' mis ir Hollywood 
■ šviesomis. D a r b as 
' garantuotas.' 
i k 420 rW. 63rd St. 
: TeL ENG. 5883-5840

Mildą Buick Sales
VIENINTĖLĖ LIETUVIU ęUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Štteet, Chicago
| Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. yiJ^O^Y ?4^9. SUTAUPYSIT N.UO'25% IKI 50%<- 

Į.... WMU'svetwų. 
<Store-m-ir lengvesni -4• Vyyąms, Moterims, Mergaitėms 

Berniukams. '' ‘ ... .. c.../ •
Neriam. vi)ncneą panč aįias vyrams ir moterims.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS 
,, . Tranas Selemanavičia, Šav. v t

504 VVest 33rd 1 Street- ‘ ; „.VĮctory 3486
o Atdarą., kasdien/r, vakarais ir sekmadieniaid” ‘

.M u

i—ir!

' • - ------- rr -- r<T------ 1—F "T#----- W................ ...........1---- \ ................................ ....................................... ■■ R-**1 t '♦ 4*.

SUTAUPYSI AnIGU, DAUG DARBO ĮR SVEIKATĄ. ĮSIGYK

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

^Ę-GAITĮS.
STOKER sales

6921 Šb. Wesiėrn Ave., . . REPublič 3713
- ^ĮVKDU ŠILIMĄ *-BOILERIUS^f ^df|7SiVTĄISĄt> TSE?iUPr

jareus
Rytine radio 
“ VALANDA 

.4 mv *
—IŠ STOTIES—

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
' . val-.j-yto. . .
Pirmadieniais taipgi 7:00 

■ • > Vai. vakare.
Išgirskit vėliausias. ■ žinias 
muziką - ir kitus įdomius 

parnešimus.

f

bi

Musiį _Spaustuvė Atlieka Įvairiausius Špaud6s DarbiĮs!Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti lų, steitmentų, laiškų, žinokite,’ KadĮ' ‘NAUJIENĄ’’ spaustuve yra jjąąiruošuąi junis .pątįarnąuti. Atliks darlią tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.
IR P^iATYKlfE RĄVYŽp'žfUŠ.

. Bef. yrą visą eilė dalykų, ku- 1 rię, galima šakyti,' yrą kiekvie- Jnamz žmogui toje aplinkumoje,'• kurioje jis gyVena, ‘ privalomi; ;Jėigų nenorį nusipelnyti nepakankamai. kultūringo žmogaus■•vardo' Tij dąlyk\j sąrašas pą- I r eina kaip, tiįctai daugiausiai nuo to, koks kult'uringųmo ląip- 1 sniš yra pasiektas daugumos aplinkumoje, gyvenančių žmo- •ijiiiį.' Pavyzdžiui, feyp. JaYl<ąi, kad ir karaliai nemokėjo skaidytį nei rds^ti?Tais laikais' tai nebuvo nuostabu, nes bendras žmonių kul- turingumo lygis buvo žemesnis.'
• (į){ dąbar nemokėti skaityti ir įjašytį. jau yrą atsilikimas nuo,bendro žmonių kulturingumo,' į nes daugumas dabar tą jau moka. Arba, štai kad ir toks paprastą^dalybas—prieš kiek laiko net jr turtingi /žmones- ir iš- ikflmihgošę ‘. vįętosė valgydavo, į imdami dalgius tiesiog pirštais, o dąbar tas dalykas jau tobuliau šiitvarkytas'— valgis ima-

Gaisras yrd įtisiį namo didžiausias 

PRIEŠAS! 
J?. L f >1 n.. . ... -n. -.......

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas' apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti

• NEREIKALINGI 
riai -tūfėtiį būti 
laukan, nes .namuose jie 
išstato gaisro pavoj ų.

„ «• ’ ♦ *.*■*•

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai' prie namų 
būtų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už - kokybę!

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Si. Ctinal 8500'
9 t iff t* r- i P. <.*? h-/f A f -  

a* ! .E'ift1 J**?!**1*

itJfii

liąu sįitvarkytas'! mas tam tikromis šakutėmis ir t be šakučių valgyti laikomi jau nekulturirigu dalyku/ 6 . jeigu ^artais jų nėra, tai /žiūrima, , kad bent pilotai butų Švarus//1 Įeitam jau butų nekultūringa.
- t : ■

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsarguųio, 

. jis atsilanko ir atneša nuostolius.
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali m ų į apsaugoti... Apdrauškite 
visas nuosavybes! '

§T. RYPKEVIČ1A ta ... 5. . •o i< i
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

KAINA 15 CENTŲ .Tik ką gavome naują madų knygą, įkųrią galite gauti pas mus. Siųskite savo orderius!
OK OF PRTTEROS

Valstija

Vardas

'Adresas

Miestas

NAUJIENOS,
• • 1739 Ša Halsted SL, 
Į Chicago, III.

Wllji ™

' ■ *i-Ą Jį". >' o .. jW* ■ CANAL 8500

■



NAUJIENOS, Ohicago, III. Penktadienis, spalių 17,1941

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
0F ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS 

BUTAS)

T
. TIKRINA DARBININKU UNIJOS KORTELES f

n i-

(Varde viršminėtos organiza
cijos J. P. Varkala, vies-prezi 
dentas ir sekretorius, daro pra
nešimus kiekvieną ketvirtadie
nį, 7:45 P. M., per radio sl-.tį 
WHFC 1450 KC.)

KALBA XII 
Svarbios nuomonė:, pareikš os 
suvažiavime delegatų Illinois 

taupymo ir skolinimo 
bendrovių . ,

Labas Vakaras:—
Pirmas tris dienas šios sa

vaitės aš turėjau
vykti į miestą Peoria, Ulinei:, 
ir dalyvauti suvažiavime 132 
taupymo bendrovių I.linoh Ly
gos, kaipo atstovas Lietuvių 
Taupymo ir Skolinimo Bendro
vių.

Del žinios tų, kurie nežino, 
aš noriu pranešti, kad lietuvių 
tarpe Chicagoje mes turim 10 
tokių lietuviškų taupymo ir 
skolinimo bendrovių, kurios? 
žmonės gali pasidėti pinigus ir 
gauti 3% arba 4% dividendų. 
Tose pačiose bendrovėje gali 
gaut paskolą pirkimui, staty
mui arba pataisymui namo ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.

Per dvi ir pusę dienos klau
siau naudingų pranešimų ir da
lyvavau diskusijose tokių rei
kalų, kokius mes visi dabar 
pergyvename. Tarpe kalbėtojų 
buvo vienas įžymus profeso
rius Coluinbijos Universiteto, 
Mr. M. S. Rukeyser, mintimis 
kurio šį vakarą aš pasidalinsiu

J 1*3 nušvietė dabartinę padėlį 
ryšium su suvaržymu pirkim; 
ant kredito, apie ką aš jums 
trumpai pranešiau savo kalbo
je 6 savaites atgal. Jis išaiški
no nuosekliai, kad tai yra ge
ras daiktas. Iki šiolei tai būvi 
taip: “Buy now and pay later' 
(pirma apsipilk, o kada už 
dirbsi, tai) užmokėk). Bet du 
bar bus taįp: “Save row am 
buy later“. (p.’rma sutaupj k, c 
kada sutaupysi užtektin i, tad > 
pirk ir užmokėk.)

Pagal jo pranašavimą, mes 
butume neturėję- depresijas 
jeigu taip butų buvę daryta i o 
pirmo pasaulinio karo, 
sveika dėl pavienio žmogaus, o 
dar sveikiau dėl valstijos.

šitas valdžios patvarkymas 
nuo rugsėjo I-mos šių metų 
atsieks du liksiu:

1. Valdžiai nereikės konku
ruoti su savo piliečiais perkant 
tokią j^iedžiagą dėl apsiginkla
vimo, iš kokios daromos pre
kės, kurių pardavimas varžo
mas.

2. Sutaupos, dabar padary
tos, padidins pirkimo pajėgu
mą vėliau • (Pirkimo pajėgumas 
palaiko darbininkus prie dar
bo, nes suteikia uždarbį dėl 
pragyvenimo arba pagamintų

AUME-MAUJ1EMU Teiepboio

CIO pikielininkai prie Carnegie-Illinois plieno dirbtuvių vartų, Gary, Ind., 
Jikrina praeinančių darbininkų unijos narystes korteles. Policininkai prižiūrė
jo tvarkos.

TARP MUSŲ 
B1Z1TER1Ų

Kelios Žinutės
Apie Rosėlando
Biznierius

Jis yra parašęs ke’ias knygas ir 
yra žinomas komentet. ritr 
ekonominiais klausimais.

Jis taipgi išaiškino apie ne- 
dateklių geležies, vario ir alu- 
niinijaus Amerikoje. Trukumas 
medžiagos pasireiškė ne dėl 
kad medžiagos Amerikoje 
ra. Priežastis yra kitokia:

Sakysim, dirbtuvė gavo 
sakymą pagaminti' 10,000

to
ne-

HZ-

'M

*

nuolių. Kanuolių dirbtuvė už-1 
pirko visą geležį kaniukėms iš _
geležies liejyklų. Pagal sulygtą |Sen. Brooks
kainą parsivežė medžiagą dėl 
kanuolių ir pradėjo darbą. Dėl 
to, kad/kainos kyla, tai kanue- 
lių .dirbtuve paryvežė visą ge
ležį į savo dirbtuvę, kad vė
liau nereikėtų brangiau mokė
ti, arba likti be geležies dėl iš- 

’dirbystės kanuolių.
Antra dirbtuvė gauna užsa

kymą nuo valdžios pagaminti 
1,000,000 šautuvų ar ko kito. 
Šautuvų 
geležines 
geležies 
Liejykla 
medžiagos 
tuvanis ir 
geležies 
Štai pavyzdys,

GRANITU: CITY, 
kietininkai,' smerkią 
cinę politiką ir jo 
ma prieš -prez. Rooseveltą, su
tiko šen. Wayland C. Brooks, 
kai jis ęia atvažiavo pasakyti 
kalbą vietos biznieriams. Pikie- 
tininkus' pastatė gelžkeliečių 
unija.

III. — Pi
jo izolia* 
nusistaty-

Lietuviai Delegatai 
Grįžo iš Taupymo 
B-viu Suvažiavimo

Viso dalyvavo penki
Iš Illinois Building and Loan 

League konvencijos vakar ir 
užvakar sugrįžo delegatai, ten 
atstovavę Chicagos lietuvių 
bendroves. Ji įvyko Peorijoje, 
III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. (žBubeiltiži
SENIAUSIA m DDDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ,

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL\YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 4727 
Ir • KOPLYČIOS VISOSE UyiYctl CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadieni? ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

POVILU 8ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, , 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
4IMMItl«iHIIMMiaillllltlMlllllltll>

•Mintini iHiiiiaiiiiiiiaiiiiiiiniiiHb 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S., P. MAŽĖTU A
3319 Lituanica Avenue

YARds 1188
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast IMth Street Tel. Pullman 127.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490#

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. We0tem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

•FH J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1412.

dirbtuvės atsikreipė į 
liejyklas nupirkimui 

dėl darymo šau’uvu.
neturi pakankamai 

dėl vamzdžių šau- 
pareiškia trukumą

dėl gamybos šautuvų.
iš ko išsivystė

Kol užsakymai aei apsig nk- 
lavimo bus ispi’dyli, tai bus 
trukumas įvairių umedžiagų, ū o 
ypač daiktų, /pagamintų i iš ge
ležies, aluminijaus, vario, gu
mos ir .kitų elementų. Todėl'ir 
pranašaujama, yra, kad bus 
trukumas tokių prekių, kurios 
yra gaminamos iš viršmi vėlų 
medžiagų. Bus trukumas namų 
pragyvenimui. Pakankamai yra 
plytų ir medžio, iš ko namai 
statomi, bėt trūksta geležinių 
balkių, geležinių vamzdžių, o 
ypatingai visokios rųšies 
“pknnbing” ir dratų. O namas 
mieste be gaso, šilumos, van
dens ir šviesos tai nėra namas, 
bet pašiūrė nuo lietaus.

Iš kitos pusės, gyventojai da
bar gerai uždirba ir norės įsi
gyti namą. Iš sugrustų pigių 
fletų kelsis gyventi į erdvesnius 
fletus ir naujus namus. Bus di
delis pareikalavimas naujų fle
tų ir namų. Prezidentas Susi
vienijimo visų Illinois Taupy
mo ir Skolinimo bendrovių 
perspėjef visus delegatus, kad 
nenuslystų nuo kelio ir neduo
tų per didelių mortgičių, kaip 
kad buvo 1928 ir 1929 metais.

Nuomonė kitų kalbėtojų bu
vo ta, kad po šio karo nebus 
taip blogai, kaip daugelis linkęs 
yra manyti. Kol dirbsim apsi
ginklavimo pabūklus, tai nusto
sim statę, namus, darę refrige- 
ratorius, skalbiamas mašinas, 
automobilius ir kitus naudoja
mus daiktus kasdieniniame gy
venime. Jeigu sustosim pirkę 
ant kredito, tai po kapo šalis

Šiandien aš suminėsiu vardus 
kitų lietuviškų įstaigų ir biznie
rių, kurie yra nariais šios orga
nizacijos:

JOHN BJRENZA — Preziden
tas Metropolitan State Bank. 
Batikas randasi : ant kampo 
22nd ir Leavitt ŠtĮ“

Praeitame susiFinkinie nariu 
išrinktas į Direktorius Lie'.uvių 
Prekybos Buto S. D. LACHjv 
WICZ, laidotuvių direktorius, 
2314 W. 23rd l+-iące. " 1

JOSEPH GR1B{AUSKAS—Se
kretorius St. An^idny Savings 
& Loan Association. Taipgi par
duoda Real Estatd’*ir Insurance

cero, III.
LITHUĄNIAN NEWS PUB- 

LISHING CQ. — išleidžia dien
raštį “NAUJIENOS“ ir atlieka1 
spaudos darbus. Redakcija ir 
spaustuvė 1739 S. Halsted St.

LITIIUANIĄN DAILY 
FRIEND — išleidžia dienraštį 
“DRAUGAS“ ir atlieka spaudos 
darbus. Redakcija ir spaustuvė, 
2334 S. Oakley Avė,

LITHUANIAN NATIONAL 
LEAGUE OF AMERICA išlei
džia savaitraątį “SANDARA“ ir 
atlieka spaudos darbu^, 840° W. 
33rd S t. -

Varde Lithuanian Chamber 
of Commėrce of Illinois, kurios 
adresas yra 3241 S. Halsted St., 
Phone Calumet 7358, linkiu 
jums geriausios kloties.

Announceris ir Sekretorius
J. P. Varkala 

. / t -------------------- --------- ------------- 1—--------------------------

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.
ing power) dėl išdirbystės rei
kalingų prekių: ir dirbtuvės ta
ršė darbo pagaminimui medžia
gos dėl namų ir kitų gaminių.

Su tokiomis žiniomis ir nuo 
menėmis aš parvažiavau iš kon
vencijos.

Musų Organizacijos Nariai.
Prisidėjo prie veikiančių ra 

riij šio3 organizacijos ir sumo
kėjo po $10.00 duoklėmis, bū
tent,/gerai žinomas Real Ectatn 
biznierius Michael J. Kiras. Jo

Į adresas 3251 S. Halsted S L

A. A. ŠLAKĮ?
ADVOKATAS

7 So. Dearborn StJ -
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Park 8395

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET ’ 
Te.. CALumet 6877,

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

Rooių. 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 75T2 
9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VICtory 2879

Minėjo Gimtadienį
ROSELAND. — P-a Ona 

lačkienė, žmona biznierio Juo
zapo Talačkos, 147 East 107th 
Street, sp. 5-tą atšventė gimta 
dienį. Jai buvo surengtas ir va
karėlis, kuriamo dalyvavo dide
lis būrys svečių. Ji yra veikli 
moteriškė, ir, kiek man žinoma, 
nuo susiorgan'z vimo da.navo 
Šakar-Makar chpre, kuris ne 
kartą dainavo per radio, pa
rengimuose, etc.

Senam Petrui neteko žvaku
čių suskaityti, todėl nežino jos 
metų, vienok linki p. Talačkie- 
nei visko geriausio.

Sūnūs Armijoje
Talačkų sūnūs Edvardas 
eina, jau antrą tarnybą 
Šamo armijos, ir kariš

ku gyvenimu yra labai paten
kintas.

Pp- 
dabar 
Dėdės

Ta-

gonę aplankyti.
Kaipo savo parapijonei, ligo

nei linkiu greitoje ateityje pil
nai pasveikai ir vėl grįžti pr.’e 
darbo ir dainų chore.

Serga J. Eružaa
Apskričio ligoninėje guli šan

kiai susirgęs Juozas ' Bružas, 
chicagiečiams plačiai žinomas 
real-^statininkas — prieš-depre- 
sijos laikais, vėliau tavern biz
nierius. Paskutiniu laiku dirbo 
už alaus ir minkštų gėrimų iš- 
vežiętoją.

Ligonis' yra 
žienės, 137 E.
‘Šakar-Makar” 
Linkiu ligoniui
sveikatą ir g’žt’i prie savo kas
dieninio darbo pareigu.

Senas Petras.

vyras p.
1071h

choro vedėjos.
greitai

Bru- 
rcet,

atgauti

Serga K. Šeštokienė
Neseniai paraližu susirgo p. 

K. Šeštokienė, 10907 South Ed- 
brooke avenue. Ligonė jaučiasi 
geriau, negu ligos pradžioj, ir 
pradeda pakelti ranką, bet iš 
lovos dar negali, keltis. Drau
gės ir draugai yra prašomi li

Atsako Tik Už 
Savo Skolas

Charles Gramontas, G46 W. 
35th Street, skelbia, kad jisai 
atsako tik už skolas, kurias pats 
užtrauks.

Panašų pranešimą daro ir 
John C. Puzar, 3029 S. Union 
avenue.

Garsinkitės “N-nose”
KITILIETUVIAIDAKTARAI

Dn P. J. BARTKŪS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Nuo Lietuvių bendrovių ly
gos dalyvavo p. J. P. Varkala.

J. Mozeris buvo nuvažiavęs 
atstovauti Keistučio Bendrovę, 
kuriai jis sekretoriavo.

Nuo Mutual Federal bendro
vės buvo pp. Stephanie Rama
nauskas ir Lapinskas.

vo Continental Savings and 
Loan Assnit' Town of Lake. *

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pri+ai1ro at^akomin- 
gai akinius už pri
einamą kaina ir ant 
lengvų išmokėjimų

RAKANDU KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos^ Nariai. 

Phone CANAL 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso /Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
' Subatoi nuo 1 iki 4 pooiet.

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

t Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel.' YARDS 3146
VALANDOS: Nuo H iki 12, 2iki4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRIKOUIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «« SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C 7 VĘZEL78
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 , 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Ser'.doj pagal sutartį.

DR. RRTJNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
NAFTOJE VIETOJE

2403 Wešt 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
. Telefonas HEMloek 7899 
Namų teL REPublle 4888

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nto 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį
Ofiso Tel. PROSPECT 6737

Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMlopk 5524
Rez. Tel. HEMloek 1643

Emergencv: MIDvvav 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

mestis kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. iRth St.. net«l< Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso -Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS <1994
Dr ĄJniifinn

4631 SOUTH ASHLAND *A VE.
Ofiso valandos:

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

Res. Telephone KENwood 43 W



Penktadienis, skalių. 1^,4941
4P

1 ,
1 - p ' ' ' ' ■ v

y;’ 'i i' • ■' ■ v .
• ! • • f A / •. ' i i f 1

1 j - ' } - NAUJįSNbš.ičIhic 8 , ‘ • H ’ ,

Dar Apie Degtinę 
Ir Jos Pragariškus 
Išradėjus

Įsive-Dalykas Kom plikuojasi, 
velia Ir Artojas.

Kaip kiekvienas, taip ir 
degtinės išradimas neįvyko be

Yra sakoma, kad munšai- 
nas visuomet suranda skylę 
išlysti. Taip atsitiko ir su pir
mu degtinės išradėju.

Žmonių kalbos, kad degtinė 
yra velnio išradimas, pilnai 
pasitvirtina. O degtinės išra
dimo istorija • maž daug 
tokia:

Kuomet po trijų metų 
buotės visų paskyrimų
niukai sugrįžo į pragarą, tai 
Belzebubui išdavė savo rapor
tus. Nors, pragaro viršininkas 
ir nebuvo pilnai patenkintas, 
bot vis tiek buvo pakenčiama.

yra

dar- 
vel-

Artojų Veltiitfkštis.
Bet, štai, jau po višos lai

mėjimų sutraukos ir atgiedo
jus demono maršą, Belžebu- 
bui užklausus, raštininkas 
praneša, kad dar nėra rapor
to nuo artojų velnio. Artojų 
Velniukas mėgina pasislėpti, 
bet pragaro sargai jį sugauna 
ir atveda prie Belzebubo Sos
to.

Ir kas pasirodo? Vargšas 
artojų velniukas per tris me
tus nesugebėjo sugundyti nei 
vieno artojo, nors ir labai 
stengėsi.

Ai! ai! ai! kas pasidaro. 
Belzebubas vos nesprogsta iš 
pykčio išgirdęs tokį raportą 
ir vargšą artoją velniuką lie
pia plakti ir plaka tok kol šis 
nesugalvoja 'būdą kaip 
jus suvilioti.

Stato Lapkričio 2.
Kad viską pamatyti, 

šis dallykas įvyko, jums
reikia keliauti į pragarą 
užteks lapkričio-Nov, 2 d,, nu
vykti į Chicagos Lietuvių Au- 
(iitohiją, 3133 So. Halsted St. 
ir ten dalyką pamatyti sce- 
noje.

Atidarė Naują 
Pieninę

? F*i

Diena IŠ Dienos
Vestuvių “Shower 
L. Baronaitei

99

arto-

kaip 
nc- 

o

Dr. D. B. Peck, ‘ Bowmhn 
Dairy Company prezidentas, 
sveikina v.iėną firmos steigė
jų, E. M. Bowman*ą (kairėj) 
laike naujos pieninės atidary
mo pfie Cęntral ir Hattem MVe., 
Biver Foreste. Ji aptarnaus va
karinius Chicagos priemiesčius.
. ■ ■ ■ Ii........... Į.ĮI I*,.

Jungtinių Valstijų vakaruosi.
Kainos teatre 25c iki .6:30, 

po to 40c. (Sp.)

BARBORA TOLUNIS,
(po tėvais Gurskaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 15 d., 8:25 vai. vakaro, 
1941 m,, sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Žagarės pa
rapijoj, Šiaulių apskr., Gra
faičių kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metuš.

Paliko didėliame nuliūdi
me vyrą Joną, dukterį Juli
joną, žentą Joną Pasko, pus
seserę Julią Lubish, pusbro
lį Joną Norkų, brolienę Ma
rijoną Gurskienę ir jų šeimy
nas, uošvienę Amelią Poš
kienę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko seserį Marijoną 
ir 2 brolius, Kazimierą ir 
Mykolą.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 241 Swann Street. Namų 
telefonas Boulevard 9538. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 18 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulyi-' 
dėta į Šv. Kazimiero ka.p.

Visi a. a. Barboros Tolu- 
nis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ar suteikti jąi paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

NuUmtetJj^ka: ....
Vyras,.-Duktė, žentas, Pusse- 
seserė, Pusbrolis, Brolienė, 
Uošvienė ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1742.

veiksmų komišką operetę ten 
pastatys Chicagofc Lietuvių 
Vyrų choras, po vadovyste ga
baus ir meno darbui pasi- 
švehtusio 
mokytojo, 
čiaus.

darbui 
muziko ir

p. K. Stcponavi-

Aktoriai.
Degtines išradėjo, artojų 

velniuko rolę pildys? visiems 
gerai žinomas scenos ir radi
jo artistas-megejas, komikas 
p. Brukąs. -

Kitose rolėse pirmame vei
ksme dalyvauja: F. Yodis, T. 
Rypkevičius,, P. Bergeris, D. 
Miller, Slunksnis ir pats Bel
zebubas — P. Yakavičius.

Antras veiksmas vyksta pas 
vieną iš artojų, jau ant musų 
gyvenamos žemės, 
va uja visas burj
amžiaus motevų ir vyrų. Bet 
su tuomi gal dar tektų vėliau 
susipažinti. /

Veikalas yra labai įdomus 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras deda visas pastangas, 
kad jis butų tikrai gerai 
loštas. —J. L. A.

Čia daly-
įvairaus

SU-

Šj Kartą “Karolio 
Teta” Rodoma 
Ir Filmuose

Simano Daukanto 
Draugija Rengia 
Balių Spalių 26-tą 
f

Prayramą Pildys “Pirmyn” 
Choras; Pagerbs i2-%4-36 Me

tų Garbės Narius,
Simano Daukanto Draugija 

sparčiai rengiasi prjė metinio 
parengimo, ( spalių 26, Lietu
vių Auditorijoj.

Sekmadienį,
draugija turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Pirmininkui ati
darius sitsirinkimą ir apsvars
čius 
prie 
to.

(1.

bėgančius reikalus eita 
rengimo komiteto rapor-

Apsiveda Spalių 25-tą

Užvakar vaLare naujieitidčių 
bp. s K- I Saron u namuose, 860; > 
South Marshfiėld avehue, buvo 
surengtos gražios vestuvių 
lauktuvės (bridal s>hower) j u 
dukrelei Lilllan, kuri spalių 
tą išteka už resclandiečib Ve
to Povilaičio,, žugįFiėčl^ 
Povilaičių suiiatis, 10051 Š. La 
Sallė st'rdet. - ' ;

Pobūvyje xclalyvavo apie 50 
btrsirtiOšldjš jaunosios drauititį 
“Pirmyn0 ičhdro, iš Cmurnėt 
Hlgh mokyklos ir datig jos tė
velių drkugių. Viešnios sunešė 
galybes visokių dovanų.

Lauktuvės šurehgė p-lė Evaj 
lyn Ka žy, Lili j o s' artimiausia;

SUSIRINKIMAI
SLA 6-to APSKRIČIO valdybos 

posėdis . įvyks šiandien (penktadie
nį) 8 vah vakare p. K. J. Semaš
kos rezidencijoj adresu 2438 W. 
45th St» Visi Apskričio valdybos 
nariai raginami ’ dalyvauti suvirin
kime. -—Sekt.

‘ AMERIKOS LIETUVIU PIL. 
POLIT. IR PAš. KLUBAS 12-to 
Wardo laikys mėti, susirinkimą 
šekfhačl., spalio 19 ,d.} 1 Vai. popiet 
Hollyvvood svet., 2417 43 St.

—Pi j, Petraitis, rast.
LIET. EX-MAINIERIŲ KLUBO 

šUSjrinkiirtas įvyks sekmadienį, 
spalio 19 d., 2 vai', popiet, C. Ūke
lio sVet., 3496 S. Lituanica Avė. 
Viši nariai malonėkite pakalbinti 
naujų narių prisirašyti ir dalyvau
ti šUšlrinkjmėj flėS vasafos laiku 
feuš-ttių nelaikom, todėl randasi 
svarbių dalykų svarstymui.

—Valdyba.

drauge nuo kūdikystes dienų.

Vaidins Komediją,
Komitetas plačiai raportavo, 

jbgei sparčiai dat’buojasi tu
rėti geras pasėkas. Balius yra 
rengiamas su paįvairintu pro-4 
gramu. Jį atlikti-išpildyti yra 
paimtas didelis choras, tai yra 
“Pirnlyn’*', po ivaddvysteZ K, 
Steponavičiaus. Programinje 
dalyje suloš veikalu ^Ameri
kos žentas”, prie to sudainuos 
koncertinę dalį.

Renka
Taip jau 

skelbimus iš 
džių ir šiaip 
kurie remia
ir gerus užmaiiynfus. Draugi
ja, be to, turi nUrių, kurie 
neėmė pašalpos per 12-24 ir 
36 metus. Tie nariai bus pa
gerbti ir apdovanoti atatin
kamomis dovanomis-—kas ko-

Skelbimus.
komitetas renka 
biznierių-gerašir- 
dr augi jos narių, 
jos parengimus

I>rfc

Pet-

Sunkiai Serga 
P. Grigoniene

BRIDGEPOBT. — P-įa 
ionelė Grigoriienė, 3322 South
Unioii avenue, Teisybes Mylė
tojų ir kitų organizacijų vei
kėja, yra sunkiai susirgusi. Li
gonė randasi namie po dakta
rų priežiūra.

Ji yra motina dainininkės 
Aldonos Grigoniutės,

y—.—---- ----
Jaunieji Pūkiai —■ 
Parker Susilaukė* 
Sunaus

“Dennis Lėe”

Užvakar sunaus
t..,-' M 1

susilaukė 
ir kilų 
nariai, 

P ūkia i- 
LaSalle

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—PEMALE 

Darbininkių Reikia
FARM? FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

V- Majus Padeda

Ateivių Programos
Parenka chOrtts teisingumo 

departamentui

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui: Nereikia skal
bti, savas kambarys, smagus na
mai. Suaugę. $10—$12. 7352 Con- 
stance. Mldway 6368.

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris arba vyras dirbti už baro. 
Turi žinoti anglų ir lietuvių kal
bas gerai. Geras mokestis. 6908 Sr 
Western Avenue.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darpininkių Reikia

VAIKINAI. IR MERGINOS 
REIKALINGI.

1? metų ir vyresni, Vyrai ir mote
rys iki 40. Samdytojas išmokins 
amato, įvairaus -darbo. Nakties ir 
diėnos pakaitos 8 valandų. Tik 5 
dienos į savaitę. Algos nuo $15 iki 
$25. Atsineškite šį skelbimą su 
šaVim ir sutaupykite $3.00.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
AGENCY, 

25 East Jackson Blvd.
13-tas aukštas Kimball Bldg.

40 AKRŲ, 160 AKRŲ, 80 akrų 
Kahkakee ir Will Cook farmos. 
Patraukiančios kainos, išmokėji
mai. Mc Bates, 10654 Michigan, 
PULlman 0420.

10 AKRŲ 5 MYLIOS vakaruose 
nuo Park Ridge. 319 pėdų ant 
Higgins Rd. Nėra asesmentų. $350 
akrui. W. Lump, 5212 Brown St., 
Niles Center.

90 AKRŲ FARMA prie naujai 
grįsto vieškelio. 1% mylios šiaurės 
rytuose nuo Aurora. N. M. Sleil, 
Rpute 1, Batavia, III.

MODERNUS 2-FLATIS. Karšto 
vandens šilima, stokeris. 2 akru 
žemės, vaisiniai medžiai, vištinin- 
Kas Ž5k52, batarėjos Broiler biz
niui. Geros "pajamos. Mylia iki 
miestelio, mokyklos. Rock Island 
geležinkelis. 17723 Highland Avė. 
Tinley Park, III.

PETRAS ZANAUSKASi 
Gyv. 3150 So. Halsted St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 14 d. 10:50 vai. ryto, 
1941 m. sulaukęs pusės atnž., 
gimęs Telšių apskr., Šatų 
para.p., Vabalių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, po tėvais 
Kalinauskaitę, duktdrį Kazi
mierą ir žentą Henrv Schultz, 
2 sūnūs Louis ir Philip, se
serį Jennle ir švdgerį Pran
ciškų Rafnbautus ir jų šei
mą, pusseserę Jėvą Mineikie
nę ir jos šeimą ir kitas gi* 
minės. Lietuvoje paliko mo
tiną Jėvą, 2 seseris, Barborą 
ir Jėvą Žvaginienę, ir kitas 
gimirtes. ,

Kūnas bus pašarvotas 3 v. 
popiet A. M. Phillips kapt., 
3307 S. Lituanica Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spa
lio 18 d., 8:30 v. ryto iŠ kop
lyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazlmiėto kapi
nes. - s

Visi a. a. Petro Zanausko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekafne: Moteris, 
Duktė, žentas, Sūnus, šVd- 
geriai ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

►jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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Oriental teatre vaidina Jack 
Benhy

Garsi Brandono komedija, 
kuri buvo pastatyta ir juokino 
žmones bene kiekvienoje pa-| 
šaulio stotyje, dabar lodoma iri 
kinoteatriioSė. Tai ‘/Karolio' 
Teta” — “Charley’š Aunt”.

Komedija buvo nufilmuota 
su Jack Beini y svaigiausioje 
”Tetos” rolėje. Ji truputį su- 
mdde^nizuota, pakeista, bet vis 
dar yra nepaprastai juokinga ir 
linksma. Su Jack Benny vai
dina Kay Francis ir j. Ellison.

Komedija rodoma Oriental 
teatre, prie Randolph, netoli 
State.

Antras veikalas

Antras filmas yra “Fighting 
Parson of Panaftiint” su Eilėn 
Drew ir Charles Ruggles, Tai 
veikalas apie netolimą praeitį

Vėlyvi Modeliai 
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ 
1941 
1941 
IMI 
1941 
1940

$965.00 
$7j65.00 
$945.00 
$985.00

$745.00
$405.00

635.00 
$565.00

Garbės Nariai Atsišaukit
, Pažymėtina draugams ir 

draugėhis, kurie jaučiate, kad 
jums priklauso gafbše dova
na, atsišaukite prie valdybos, 
arba nutarimų raštininko. Jie: 
patikrins jūsų stovį draugijoje

jaunimo pr^ąnizacijų 
pp. Pranas? ir Estelle 
Parker, 10(j$5 South 
str®eS-i■ h ....... ■<’!

Motina ir Į<udikisK sveriantis 
6*/2 $v., ..randasi - Chicago Me- 
morial iigonįųėje, 31st ir Lake 
Park avenue kpr išbus apie 10 
dienų, Vardą)įf $unui duos, ro
dos, Dennis Lee.

Prano tėvai, James ir Mari
jona Pūkiai,. 7051 Bennett avė., 
dabar jau motutė ir tėvukas. Ir 
jie džiaugiasi nemažiau už jau
nuosius tėvus. — Drg.

Išsiėmė Leidimus 
Vcdyboiiiš

(CHICAGOJE)
Prank ShibbDtck, 23s

Bėity GubeSūį 23,
Sijlvestėr Koslicki^ 23 su An- 

tonette Kavalduskas^ 2b.
Alexander Butvilas, 26, 

Edi t h Frigb, 26.
Wiltiam Katultas, 47, 

Glitfe Pauder, 39.
Gauna
iVrskiras

Paul Rymbas nuo Sophla 
Rymbąs. ■

Nellie Ginlalas nuo 
Gintalas.

GiMiffir 
CHICAGOJE

Dorothy Donnell, viršininke
* 1U. S. teisingumo departamen

to radio programų skyriaus, 
paskyrę, chicagietį Vytautą Be- 
liajų savo atstovu ir pagelbir 
ninku “I TIear America Sing- 
ing” radio programų rengime.

Nori išnaikinti neapykantą
Teisingumo departamentas 

rengia tuos programos tikslu 
supažindinti Amerikos Visuo
menę su ateivių kultūra ir jų 
nuopelnus šiam kraštui, taipgi 
išhaikinti neapykantą ir diskri
minaciją ateiviams, kuri vis 
dar jaučiama taip vadinamų 
‘‘tikrų amerikiečių” tarpe.

V. Beliajus gavo paskyrimą, 
kadangi gerai pažįsta Amerikos 
tautines grupes, ir praeityje ke
lis ateivių chorų ir kitokias 
meno grupes programų rengė
jams rekomendavo. Su jo re
komendacija ir Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn” rugpiu- 
čio Q d. -buvo parinktas išpil
dyti 'liėttlVlŲ' prograiną, apie 
kurį ne vien lietuviai, bet ir ki
tataučiai vis dar gražiai atsi-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VAIKINAI IR VYRAI šapoms 
arba fabrikams-.................   ,50c.

Auto-vairuoto j ai, 18-30 metų 
senumo, .............................. ......

Assemblers ...................... ?.....
Spot welders .......... .............
Auto-mekamkai padėjėjai
Gaso "stočių tarnautojai, su 

mažu patyrimu ............. ........

$24. 
45c.
55d.
$25.

$25
AVAiLaBLE EMPLOYMENT ’ 

SERVICE.
343 Šd. Dearborn Št. Kamb. 204.

LIKVIDUOJA PALIKIMĄ. 160 
akrų javų—gyvulių farma pietų 
vakarų Michigane. Gera Žemė, 
derlius, yra miško, elektra, van
duo, cementinis sailas, 10 kamba
rių namas, barnė, pilnas1 bėismen- 
tas, arti mokyklos. Ežeras farmo- 
je. Karvės, .priaugantieji gyvuliai. 
Paaukojama. RoSe Dillon, 414 N. 
Gremps, Paw Paw, Mich.

SU

SEVYING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų. .

STANDARD MACHINE CO. 
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112
■f . Į t. n I ■!

BUSINESS—TO RENI' 
Bizniai ' Rendai

COAL-^ivOOD—iiL 
Aliejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui aliejus 

7¥4c galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace aliejus — geriausias, 

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

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

kostumeriui.

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

3259 So. Union Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos »

PARDAVIMUI TAVERNA. Da
romas geras biznis. • Išdirbtąs per 
daugelį metų. Walter Daukant.

10501 So. .Michigan Avė.
----------------------■" ---------------------------------------------------

ŠIAŪČIAUS MAŠINA ir visas 
štoro įrengimas. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis, kad turiu dvi. 806 East 
81st St. .prie Cottage Grove. VIN- 
cennes 6573.

Kurie nariai-narės negavo
te bilietų į balių, būtinai at
sikreipkite prie (valdybos ir 
jų pasiimkite. Būtinai priva
lote dalyvauti metiniame pa
rengime, nes turėsime links
mą programą, kbkio dar liėra 
turėjusi Simano Daukanto 
Draugija.

—P. 7<o ^ekr., 3347 S. Litu
anica Avenue. ,

su

su

Ben

Piknikas Liberty
Grove

Kas šeštadienį 
. Programus Amerikai ir 
sienini transliuoja Mutual 
Broadcasting Company stotys, 
o Chicagoje WGN kas šešta
dienį, nuo 6 iki 6:30 (o prade
dant lapkričiu nuo 5 iki 5:30 
P. P-)

Spalių ir lapkričio mėnesį 
progrąinubse dalyvaus norve
gė! iš Duluth, Miniu, vokiečiai 
iŠ Philadelphijos, graikai iš 
Chicagos, vengrai ir franeuzai 
IMpgi iš Chicagos, negrai iš 
Virginijos, ir Palestinos choras 

šie 
su-

Vėl iš Chicagos. Beveik visi 
programai yta V. Beliajaus 
rengti. -—Ž.

Gražina Apie 
$90,000 Depozitų

UŽ-
PARDAVIMUI TAVERNA su 5 

kambariais gyvenimui. Pigi renčia. 
3500 N. Clark St.

TAVERNOS BIZNIS IR trobė- 
sis—krautuvė ir 7 kambarių na
mas. Dabar p&re'ndūotas už $45. 2 
štymo šilimai boileriai. -Gera vieta 
maisto krautuvės cash bizniui.

1207 West 87th St.
*■**

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemį Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malnon 
nartiuš, lotus, farrtaas ir bizniui 
Turime didelį pasirinkimą namt 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti hr mainyti, dėl greitešnio pa 
tarhavjmo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
* Tei. Varus 1001.

FURNliURE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas siakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės surašytos 
žemiau turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm.
$120, ątsiimtas ..........................
3 šm. p---“—-1—1
mdlfog.............................................
5 šm. dinette sėtai, tvirto ąžuolo 
Studio coUcheS, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus springsai, lovos, matra- 
sai, nauji ..................... ................
Specialus 3 kamb. autfitks, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
American Sunflame erated, di
delės mieros .............................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenitfr phono, komb., v/z mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, % 
mažiau ............. ..................... .
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insul......
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ..................................
Visai nauja 1940 plovykla .......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sęuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
atd, rec................. \..................
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, Vi mažiau ......................
G< E; sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec............. ..........   69
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikaib 
su Finansų Co. CANal 3668.

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

iki 10. Bekm. iki 5.

garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo

miegruimio setai, riešuto
$35

.39
14
19
22
14

7
99
24
29

39
39
49
29
39
34

.59 
34 
39 
44 
59

74
19
29

39

59

2 AUKŠTŲ MURO NAMAS. 
Naujai permodeliuoti virtuvių ka
binetai, grindys ir sienos.’ Randa
si arti 30 įr Throop St. Kainf 
$4,500. .

Dailus 2 flatai. Muro namas sii 
dviem 5 kambarių flatais. Karšto 
vandens šilima 1-me aukšte. Ran
dasi Brighton Parke, arti geros 
transportacijos su puikiais paran
kamais šapititi. Namas kaip nau
jas, tik 12 metų senumo. Nelauki
te, pamatykite jį dabar.

SHULMlSTRĄS REALTY CO.
, 4016 So.’ Archer Avė.

Tel. LAFayette 6300.
Kur lietuviai .perka sau apdraudą.

Du užsidarę bankai, 
Englewood State, 235 W. 6Brd 
Street, ir Commonvvealth Trust 
and Savings Bank, 6947 Went> 
worth avenue kitos savaitės 
pradžioje išmokės buvusiems 
depozitoriams $87,000 dividen
dais.

First
VVHOLESALE FURNITURE

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, Iii. Tel. REPUblic 6051

BAUBIN, Jęan A., 4500 So. 
Paulina street, gimė rugsėjo 
30, tėvai: John ir Frances.

’ BALT, Thoinas, 7526 Emč- 
rald avenue, gimė rugsėjo 30, 
tėvai,: VlčtoY ir BeTnice.

GASPARAS, Charmaine, 
5531 South Sayre avenue, gi
mė spalių 1, tėvai: John it 
Virginia, > . f

GURGUL, Johnn, 8Š6 Noi^th 
Marshfiėld hventie, gimė rug- 
piučio 9, tėvai: BrtUio i£ Ann.

POVILUS, Willhim; 6926 S. 
Rockwell street, gimė spalių 
3, tėvai: Peter ir Aiiita.

SMAlUUSKF), Judith,; 4428 
South Cįilifornia aVe.» gimė 
kpuHų 7, tėvai: Brbnislavas ir 
Flbrehcc.
. STANKUS, Kalhlėdn, 4853 
Chicago aVenuė, gimė rugsėjo 
29> tėvai; Stanley it Afary.

- - 1 ........ — *■'">............... 1 ~~ ......... i

SAVININKAS. 2 AUKŠTŲ mū
rinis 5 kambarių flatas. Krautu
vė, k&mbariai. Savininkas ant vie
tos. $4,800. 855 N. Hamlin Avė.,

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Įvyks Spalių 19 d.

Lietuviai, visi į paskutinį pik
niką ir uždarymą daržo. Gra
šių ir obuolių skynimas, gros 
LIETUVA BENAS po Vadovy
ste p.p. Grušo ir Rakausko. Nė 
tik žmonės Šoks, bet ir medžiai 
links nuo tos gražios mužikos.’ 
Bus dainos, ristynės ir prizai; 
bus Skanių valgių ir gėrimų.

Lietuviai, nepraleiskite tos 
linksmiausios dienos, — atsilan
kyki! visi ir užbaikime yasarą 

nemokama.
Komitetas

Miliauskas.

Naujas žinių 
Programas

PIRKITE SAU NAMĄ DABAR 
IR SUTAUPYKITE 

Naujo mbdelio namas gatavas. 
Priešais Marquette Parką. 

3500 West 67th Street.
...».'.r&g

GREIT IR PIGIAI 
ANT VMŲ MORGIOIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS
and LOAN ASSOCUTION . 

of CHICAGO.
2202 W.' Cermak Rd. 

DEN. J. KAZANAUSKAS. Sec. ’ 
Turtas virš' $1,000.000.00.

»■■■ ». ■ — 44 . ■ .. »... .■■■■Al ■ .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad« pačios Naujienos 
yra naudingos.

K

stoti*

>xxxx

H

H 
H 
M 
M 
M 
H

linksmai, Įžanga 
Kviečia visus 
Ir Pilkis bei

H 
H 
M

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

l'hone tAFAYETTE 5800 _

..į >i, ------- - ------------------------------

•Pirkite tose krautuvėse, ku
rios gaibinasi “NAUJIENOSE”

■ ■ PI A Gėlės Mylintiems j 
I I 11 11 R Vestuvėms, Ban- « 
I 1 fu |1 flkietams, Laidotu- į 
Vii U 11 vėlus, Papuoši-5 

.... maras. *

ir Pagrabams. 
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 1308

NASH sedan .......
ČLYMOUTH Sedan 
DODGE šedan .... 
DE SOTO sėdan .... 
DE SOTO Club

coupe ..........................
1940 WILLYS aedan .... 
1940 PLYMOUTH sedan $585.00 
1940 CfifcVROLET sd4 : 
1939 BUIČK sedah

150 "kitų PasirlAklmui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Šią savaitę rftdio
įvedė naują platų Žinių 

programą, kurio dalį pašvenčia 
ir lietuviams.; Tai hou 10:45 iki 
ll-t6s Vakaro. Lietuviškų dalį 
veda pranešėjai A, Cašper.

(&)

BUY 

VMtTBIS 
•TATKS

SAVINGS

jį?
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l VAKAR CHICAGOJE

Paieškomi Asmenys

s»

d.39,

Ateinančią savaitę armija pa
ima metams tarnybos Leo X 
žilių, 8143 S. Vincsnnės avenuę.

- NAUJIENOS,'/Chicago, PI. Penktadienis, spaliu 17,1941

DEMOKRATIJOS, LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES SĄJUNGĄ PRADEDA PLATŲ

* ' VEIKIMĄ

STUDENTAI SUD Et JINO “GUI <• ERNATORIŲ” LIETUVIAI
ARMIJOJE

Stengsis Suburti Amerikos Lietuvių 
Organizacijas Lietuvos Darbui

Demokratijos ir Lietuvos Ne- 
.priklausomybės Sąjungos Cen - 
ro Komitetas turėjo svarbų po
sėdį Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ilk, špi
lių 15 d. Centro Komiteto posė
dy dalyvavo šie nariai: Dr. P.

brose, K. Liutkus ir Ch, Kriš
čiūnas. Ir komisijos nariai: M. 
Gudelis, Dr. Montvilas ir p1e 
E. Mikužiu te. /

Atidaręs susirinkimą Dr. p. 
Grigai is plačiai aiškino api.? 
kitą panašią įvairių tautų de
mokratinę organizaciją, būtent, 
apie “Committee For The Pro- 
motion of Democracy”, 103

Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės S-gos Cent
ro Komitetas buvo nutaręs sių
sti Dr. P. Grigaitį, kaipo dele
gatą nuo musų organizacijos ir 
dalyvauti Washingtone to Ko
miteto pasitarime su J. V. val
stybės departamentu. Tačiau 
Dr. įP. Grigaitis negalėjo va
žiuoti ir savo vietoj rekomen
davo, kad adv. Bagočius iš 
Bostono vyktų į Washingtoną. 
Taip ir buvo, š Adv. Bagočius 
važiavo į Washingtoną ir buvo 
išrinktas delegacijos pirminin
ku (apie tai jau buvo rašyta 
Naujienose).

Kvistė Dr. Grigaitį 
New Yorkan

Spalio 17 d. minėtas. Komi
tetas rengia pirmas viešas pra
kaltas P. Stuyvesant Viešbuty, 
86th St. ir Central Park West 
t(Newyorkiečių žiniai, 8 vai. va
karo). Į šias piakalbfld Dr. p. 
Grigaitis buvo pašauktas iięt 
per telefoną iš New Yorko, kad 
atvažiuotų kalbėti ir kalbėtojų 
sąraše pažymėtas, bet jis atsi
sakė važiuoti, nes per trumpas 
laikas pasiruošti kelionei.

Musų organizacijos reikalai
Nutarta šaukti konferenciją 
gruodžio 14, 1941, Chicagoj. 
Apie tai bus plačiau paaiškinta

Kadangi musų organizacijoj 
atsiranda daugiau darbų, tai 

.Centro Komitetas sykiu 
misija turės dar vieną 
prieš konferenciją ir 
planą plačiam veikimui 

ir visoj

su Ko- 
posėdį 
išdirbs 
ne tik 
Ameri-

Likvidavo Geležų 
Sandėlio Streiką

Vakar buvo likviduotas ke
lių savaičių streikas Hibbard, 
Spencer, Bartlętt and Co., 
sandėlyje. z . !

AFL unijai atsisakius nuo 
reikalavimo duoti jai išimtiną 
pripažinimą, kompanija pa
kėlė darbininkams algas 2^2 
centų valandai.

Daug Žmonių 
Jono Čepaičio 
Laidotuvėse

Kalbėjo V. B, Ambrose.

Kęli šimtai chicagiečių, 
daugiausiai northsidiečių va
kar po pietų palaidojo sek
madienį mirusį Joną Čepaitį.

Kapinėse atsisveikinimo 
kalbą prie velionio kapo pa
sakė drg. V. B. Ambrose ir 
dvi gedulo giesmes sugiedojo 
būrelis Chicagos Lietuvių Vy
rų Choro, prie kurio J. Čepai
tis priklausė. Drg. Ambrose 
’aipgi trumpai kalbėjo J. Liu- 
levjčiaus koplyčioje, 4348 So. 
California, prieš kūną išly
dint.

Grabnešiai buvo velionio

Draugijos, kurioje jis nema
žai darbavosi.

Velionis paliko žmoną AnT 
taniną, 2616 S. Mohtgomery 
avenue, ir daug kitų ,giprtinių 
Chicagoje ir kitur.

Norintiems Gauti 
Pavyzdinius 
Valdžios Butus
Radio programas nurodys 

reikia daryti
kas

NAIJJLENV-ACME THenhoto
Georgia universiteto studentai pakorė ir sudegino iškamšą‘atvaizduojančią 

Georgia valstijos gubernatorių Eugene Talmądge. Tai padarė protestuodami 
gubernatoriaus nuosprendį ištraukti universitetą iš Southern University Con- 
ference. v'-'/ • 1.. - ■'

Ilga, Varginga 
“Odisėja” Laiško 
Pasiųsto Lietuvon

i Vieną Menesį
Apsaugos Bonai; Ar Yra

Adomas BAKUČIONIS ir Ka
zys EAKUČIONIS, kilę iš Lie
tuvos, Vitkunų kaimo, Pabais
ko valsčiaus, Ukmergės apskri
čio, ar apie juos žinantieji, pra
šomi rašyti Jonui GAIŽUČIU! 
šiuo adresu:

Jonas Gaižutis,
Campostela 853, 
Habana, Cuba.

Lietuvos Generalinis Konsula
tas, New York, N. Y.
1941 m. spalių 14 d.

• Iš Joliet kalėjimo trys jau
ni kaliniai bandė pabėgti. Ne
pasisekė.

• Chicagietis finansierius 
Fred Emich užvedė bylą prieš 
G. M. finansavimo korporaciją, 
kurioje reikalauja atlyginti jam 
$2,517,000. Emich sako, kad ji
sai tiek nustojo, kai G.M., nu
sižengdama monopolio įstaty
mams, jį išvarė iš biznio.

• Cook apskričio valdyba 
perspėja medžiotojus, kad Chi
cagos apylinkės miškų prezer- 
vuose ančių šaudymas yra 
draustas. Medžiotojai 4uri 
žiuoti toliau.

už- 
va-

pa-

Komitetas Agitaci 
jai Už Apsaugos 
Bonų Tarp Ateivių

Visi Bankai Valstijos Bonus 
Parduoda

koj.
Kad darbas 

nis ir našesnis, pavesta pirmi
ninkui, sekretoriui ir iždininkui 
surasti sekretorių-organizato- 
rių, kuris galėtų pašvęsti dau
giau laiko auginimui musų or
ganizacijos.

Kalbėta apie teikimą pagel
iuos Lietuvos pabėgė'iams. Bet 
tas klausimas palikta ant to
liau, kol išrišime klausimą apie 
steigimą pastovaus fondo.

Stengsis išplėsti veikimą
Taipgi buvo kilęs klausimas: 

ar rengti prakalbų -maršrutą? 
Tas reikalas paliktas valdybai 
išspręsti.

Posėdis tęsėsi nuo 8 valan
dos vakaro iki 10:30. Supran
tama, per tą laiką daug buvo 
kalbėta apie įvairius dalykus. 
Bet svarbiausia buvo pageida
vimas, kad musų organizaeijos 
veikimas butų plačiai veikia
mas ne tik Chicagoj, bet ir vį- 
soj Amerikoj. Mat, pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė 
turi visur įvairių įvairiausių 
organizacijų, bet tos organiza
cijos iki šiol veikia atskirai, 
neturi jungiančio centro. Mes 
manome, kad musų organiząci- 
ja yra tinkama tam centrui. 
Ta kryptimi dabar ir bus pla
čiai veikiama. #

A. Zymontas, sekr.

butų sekininges-

džios Jane Addams, Trumbull 
ar kituose pavyzdinių butų rū
muose, rytoj vakare išklausy
kite įdomų radio programą. Jis 
bus transliuojamas nuo 5:15 
p. p. iš stoties WBBM.

Programas nurodys kas rei
kia daryti tokį butą gauti, kur 
kreiptis, kaip aplikaciją išpil
dyti, ir kokia turi būti šeimy
nos sudėtis.

Programą rengia Chicago 
Housing Authorily, kuri mini
mus namus globoja.

Žuvo Šeimyniniam 
Ginče

Nesusipratime su 
posūniu buvo užmuštas 
metų Joseph Pavela, 3047 
Homan avenue. Ginče ir 
liau įvykusiose muštynėse 
gurąvo — vietoj kumščių 
kelios alaus bonkos.

savo 
60 

So. 
vė-

I Apsaugos Bonai; Ar Yra Nors 
Vienas “Lietuviškas Milionas”?

Gaila, kad ne visos Ameri
kos lietuvių organizacijos pra
neša laikraščiams, kad perka 
ąpsaugos bonus ir Apsaugos 
ženklus.

Turint pilnas organizacijų irj 
pavienių lietuvių Sskaitlines, bu • 

! tų galima suskaičiuoti, kiek į 
/ V JL I X Jtu- 1 - iii X. 14 VV'V 4

Tas laiškas perėjo nepap-^ 
rastą “odisėją”, kurią} 
miais laikais kiekvienas 
liav/mo mėgėjas atliktų 
džiaugsmu. Apie tokias ke
liones ne vienas syajojanie.

Registruotas.:

Laiškas - buvo registruotas,' 
pasiųstas oro paštu, į Kalvari
ją, Telšiuose.

Chicagoje siuntėjas jį pri
davė paštui rugpiučio 28-tą. > 

Newv Yorke buvo sekančią 
dieną, rugpiučio 29-tą?

Berniudoje perėjęs per bri
tų cenzūrą, kuri nepraleidžia 
Vokietijon pašto su brangeny
bėmis, -pinigais, prekėmis ir 
svarbiomis ' ihfoVmacijomis, 
laiškas '.transatlantiniu ’ paš’tu 
pasiekė Lisaboną, Portugali
joje rugsėjo 4-tą.

Kur laiškus nuėjo iš Portu
galijos, vokas nepadoro, bet 
galima spėti, kad 
siųstas. Vokietijon 
ją ir Francuziją. 
tarp Portugalijos 
ant voko buvo 
štempeliai <s(i. žodžiais: 
grąžinti, persiuntimas drau
džiamas.” ,

Atsidūrė ' Švedijaje. 
/ . . . N

Lietuvos nepasiekęs, laiš
kas kokiu tai budu , atsidūrė* 
Stockholme, Švedijos sostinėj, 
rugsėjo 15-tą. Iš tep po ilgo žmones perka, tuo labiau kai- 
klaidžiojimo jis vėl atsidūrė nos kyla, ir gali privesti 
Portugalijoje, ir grįžo New 
Yorkan spalių 14-tą.

j.., Garsinkife “N-nose”

Užsienio Paštas Vis Dar Ne
įleidžiamai Į Lietuvą,

Vakar į Chicago sugrįžo 
laiškas pasiųstas Lietuvon, 
kuris parodo, kad vokiečiai 
dar neįleidžia užsienio pašto

ra-
kc-
su

buvo pa- 
per Ispani- 
Kur nors, 
ir Berlyno 
uždėti du

“Su-

Rengia įdomia 6
Paskaitų Seriją
Englewoode

Kalbės Jan Valtin, Carroll 
Binder, kiti

Englewood Lions kliubas 
šįmet vėl rengia įdomią šešių 
paskaitų seriją, kuriai pakvie-

tuos, bonus ir žėnkiiis lietuviai 
investuoja pinigų.

Skiriami Ginklavimui
Visai galimas •'-daiktas, kad 

per ’visą Ameriką susidarytų 
milionas, o ghl'lF'daugiau “lie
tuviškų” pinigų, įdeliį’į šios ša
lies ginklavimo programą. Tam 
tikslui tonų irj ženklų pinigai 
yra skiriami. ;h,n

U.Š. iždo depąftaiiiėntas pra
neša^ kad. per vįehą rugsėjo mėi 
nėšį amerikiečiai: vien bonų iš- 
pii/kd už $105,240,822.
' /f <tą sumą *: neįeina ženklai, 
taipgi neina didesni apsaugos 
bonai, kuriuos gaji “įkasti” tik
tai didelėj finansinės įstaigos.

Kalba Apie Pirkinių 
Korteles Infliacijai 
Sustabdyti
žmonės Perdaug Visko Perka

Kalbėdamas Illinois' bankie- 
riams, Marriner S. Eccles, Fe- 
deral Raserve sistemos viršinin
kas, pareiškė, kad valdžiai ga
li prisieiti įvesti t pirkinių kor
teles (panašias maisto -ir kito
kių prekių kortelėms Europo
je), jeigu ir toliau afnerikie-i 
čiai pirks tiek daug įvairių pre
kių, kiek dabar.

Jisai sako, kad kuodaugiau

prie infliacijos.
T“

jų ir Jan Valtin’ą, autorių pla
čiai diskusuotos knygos, “Out 
of the Night”.

yisai atidarys paskaitas lap
kričio 3 kalbėdamas hpię

' Pereitą trečiadienį U.S. iždo 
atstovas Illinois valstijai, Nor- 
man B. Collins, suorganizavo 
komitetą, kuris ves agitaciją už 
apsaugos bonus ir ženklus atei
vių spaudoje.

Komiteto pirmininkas yra J. 
R. Palandech, o vice-pirminin
kė Mrs.1 J. F. Govan iš 
gos bonų biuro.

Collins pareiškė, kad 
zvisi nacionaliai bankai, 
veik visi valstijiniai 
parduoda apsaugos bonus. Juos 
taipgi galima gauti taupymo 
bendrovėse ir kitose finansinė
se įstaigose.

• Susiradęs po slenksčiu 
kištą raktą, piktadaris įsigavo 
į chicagietės Anna Schmuel bu
tą, ad. 2959 N. Halsted Street, 
ir išnešė turto už kelis Šimtus 
dolerių.

• Už plėšimus prie Halsted 
ir Broadway policija suėmė tris 
jaunus piktadarius, Edward 
Gavvronski, 1514 No. Honore, 
Harry Poplowski, 2022 North 
Winchester avenue 
Garlinski, 2114 N.

• 13 berniukų, 
16 metų amžiaus,
policijai, kad jie papildė visą ei
lę apiplėšimų Northsidėj. Gro 
bio prisirinko apie $12,000.

>Už svetimų laiškų vogimą 
5-iems metams kalėjimo buvo 
nuteistas 28 metų Edwin Burns, 
5326 South Union aveiue.

ir Thadeus 
Winchester.
nuo 11 iki 
prisipažino

apsau-

dabar 
ir be- 

bankai.

Chicagos CIO Auto 
Workers Prieš 
Nei trati te tą

• Nuo 18-to aukšto Conti
nental Illinois banko rūmų nu
krito didžiulis 10 pėdų kami
nas sveriantis kelis tonus. Su
žeistų nebuvo.

• Apskričio ligoninėje mirė 
nežinomas'vyras, apie 50 m.a., 
gatvekario suvažinėtas , prie 
Madison ir Aberdeen gatvių.

Ėnglewood mokykloje
Visos paskaitos; įvyks Englc- 

wood High School rūmuose, 
prie 62nd ir Stewart avenue, ir 
visos prasidės 8 v. v.

Bilietai visam šešių paskaitų 
ciklini yra $2. Juos galima už
sakyti telefonu Englewood 
8558, arba pasiunčiant čekį 
Englewood Lions Forum’ui. 
kambarys 204, 6000 S. Halsted 
street.

Žemiau seka pilnas paskaitų 
sąrašas:

Lawes, Webb
Lapkričio. 3 Jan Valtin
Lapkričio 17 — Diskusijos

prof. Raleigh Stone, G. Reed, 
W. H. Pierce — Chicagos 
“Daily Times” editorialų rašy
tojas, ir H. II. Allen, garsus 
ekonomistas

Binder, 
redak-

Charles

Lapkričio 26 — Lewis E
Lawes

Sausio 12 — Carroll
“Daily News” užsienio 
torius \

Sausio 26 — Sir
Morgan Webb

Vasario 9 — Howard Hig- 
gins, Emerson kolegijos virši
ninkas, Bostone.

Organizacijos pirmininkas 
yra Dr. Peter H. Schuurman.

unijosCIO Auto Workers
Chicagos distrikto taryba pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reika
lauja atšaukti neitraliteto įsta
tymą ir prižada prezidentui 
Rooseveltui pilną unijos 
rimą.

“Roller Derby” 
Grįžta Chicagon

Bus iki lapkričio 23
pr i ta 

Kūdikis Žuvo 
Auto. Nelaimėj

Prie Ogden ir Addison dviems 
automobiliams susikūlus buvo 
užmuštas 8 menesių kūdikis, 
John Madsen, sūnūs Mrs. Olga 
Madsėn, 1500 Touhy avenue, 
kuria jisai važiavo. Motina 
liko sveika.

Sustreikavo Radio 
Tinklų Muzikontai

su 
iš-

kai kurie programai 
radio stočių buvo be 
Del * ginčo apie atly- 

muzikontams vienoje

Vakar 
iš CBS 
muzikos, 
ginimą
Pittsburgho stotyje, AFL mu
zikos unija paskelbė streiką. 
Tikisi jį greitai likviduoti.

Streikas apima muzikontus 
tiktai nekomerciniuose progra- 
muose.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinas’’ '‘NAUJIENOSE”

Spalių 29 d. Chicagos Coli- 
seum prasidės metinės “Rol er 
Derby” lenktynės ir konkursai, 
kurie užtruks iki lapkričio 23 
d.

Jie rengiami kas metai, ir 
sutraukia tuksiančius Chicagos 
publikos. Lenktynes yra atlie
kamos ant “pačiūžų” su ratu
kais, kuriuos vaikai vadina 
“roller skates”. Labai įdomu 
tos lenktynės pamatyti. Daly
vauja ir jauni vyrai ir mergai
tės.

Šįvakar SLA 6-to
Apskričio Valdybos
Posėdis

SLA. 6-to Apskričio Valdyba 
turės savo posėdį, šį penktadie
nį, spalių 17 d., apie 8 tą vai. 
vakare, p. K. J. Semaškos rezi
dencijoje, 2'438 W. 45th str.

Visi Apskričio valdybos na
riai būtinai dalyvaukite, nes 
daug svarbių reikalų yra.

Apskr. Sekr.
TT
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