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PEREKOPE NACIAI PRALAUŽĖ FRONTĄ, 
BOMBARDAVO RUSUS 10 DIENU

Sovietų armija puola centro frontuose, 
Maskvai jau nebegresiąs nacių pavojus
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 29 d. — Vokiečių divizijos 
.šiandien pralaužė sovietų fron
tą Perekope ir veržiasi į Kry
mą, skelbia vokiečių štabas.

Dešimtį dienų vyko kovos dėl 
Perekopo. Visą laiką vokiečių 
lėktuvai bombardavo sovietų 
armijos paruoštus įstiprinimus, 
kol pralaužė frontą. Rusai buvo 
labai gerose strateginėse pozi
cijose, bet nepajėgė sulaikyti 
vokiečių. /

Vokiečiams jau pavyko pa
imti nelaisvėn 15,700 sovietų 
kareivių, kurie gynė Perekopą. 
Vokiečiai tikisi greitai užimti 
visą Krymo pusiasalį, kuris tu
rės labai didelės reikšmės Juo
dųjų jurų kontrolei.

Nacių aviacija bombarduoja 
visus sovietų laivus, kurie de
da pastangas gelbėti iš Krymo 
kareivius ir karo medžiagą.

Sovietų karo jėgos dėjo pa
stangas vėl atsiimti Kalininą, 
bet > vokiečiai atnaų^ę, jų^atą.-./ 
Kasj / r ;

MASKVA. 29
d. — Krymui, Rostoviii, Done- 
co baseinui ir Maskvai dar gre
sia didelis pavojus,- bet centro 
fronte vokiečiai pirmyn jau ne
pajėgia stumtis. Sovietų armi

ja puola vokiečius visame cen
tro fronte.

Sovietų pranešimas tvirtina, 
kad rusai centro fronte atsi
ėmė iš vokiečių keturis kaimus, 
kurie turi strateginės reikš
mės.

šiandien visiems rusams aiš
ku, sako soviefų laikraščiai, 
jog vokiečių pastangos paimti 
Maskvą prieš žiemos šalčius ne
pavyko, šios nacių viltys tapo 
apgautos.

Dieną ir naktį eina kovos Mo
žaisko, Malo Jaroslavco ir Vo- 
lokolomsko frontuose. Naujai 
paskirto generolo griežti įsaky
mai stabilizavo Maskvos fron
tus.

KUIBYšEVAS, Rusija, spa, 
lių 29 d. — Generolo Žukovo 
kariuomenė puola vokiečius 
įvairiose fronto vietose ir ma
noma, kad pavojus Maskvai jau 
visai praėjęs, skelbiu sovietų 
valdžios pranešimas.

Malo Jaroslavco srityje sovie
tų atakos yra tokios stiprios, ( 
jog privertė vokiečius trauktis 
keliose vietose.

Naujai prisiųsta sovietų ka
riuomenė pakėlė Maskvos gy
nėjų pasiryžimą ginti miestą.

Du kovojantįeiLgenerohi

M

■ • v

Kairėje matome sovietų generolą Gregory žukov, .ku
ris komanduoja rusų armijas Maskvos fronte. Dešinėje na
cių maršalas von Bock, kuris komanduoja vokiečių armijas 
centro fronte. Vokiečių ir rusų kariuomene kovoja maž
daug tose pačiose pozicijose paskutinėm dviem savaitėm.

J. LEWIS TARIASI SU MYRON TAYLOR 
ANGLIAKASIU STREIKUI IŠSPRĘSTI

Kongreso aistovai reikalauja suvaržyti 
darbininjius naujais įstatymais

J.

Reakcionieriai puo- P AKELIU J Į SIBIRĄ LIETUVIAI MIRĖ NUO
la Hillmaną

WASHINGTON, D. C., spa
liu 2’9 d. — Senatorius Truman 
šiandien labai smarkiai užsipuo
lė Sidney Hillman už “netin
kamą valstybės reikalų gyni
mą"/

Hillman dėjo pastangas iš
vengti bereikalingo nesusiprati
mo darbininkų tarpe, išvengti 
streiko ir neapykantos.

Tuo tarpu senatorius nekrei
pia į šias Hillmano pastangas 
reikalingo dėmesio, o reikalauja 
jį pakeisti kitu asmeniu.

Mandagumas atnešė 
tarnautojui mirtį

NEW YORK, N. spaliu 
29 d. — Viena kefeivė šiandien 
paprašė požeminio traukinio 
tarnautojo Rizzitano, kad jis 
pakeltų per traukinio langą vė 
jo nuneštą josios skrybėlaitę.

Mielu noru, atsake jai tar 
nautojas, ir tuojau nušoko ani 
bėgių skrybėlaitės paimti.

Vos tiktai jis pribėgo prk 
skrybėlaitės, atskubėjo kitat 
traukinys ir čia pat vietoje už
mušė mandagų tarnautoją.

BADO, TROŠKULIO IR LIGŲ
Raudonojo Kryžiaus delegacija važinėjo 

Baltgudijon siunčiamųjų pėdsakais
BERLYNAS, Vokietija, spalių 29 d. — Lietuvos Raudona- 
Kryžius buvo pasiuntęs į vokiečių kariuomenes užimtassis

Baltgudijos ir sovietų Rusijos sritis trijų žmonių delegaciją, ku
rios uždavinys buvo daryti bolševikų išvežtų žmonių paieško
jimus.

Delegacija buvo nuvykusi iki Smolensko ir rugsėjo 5 die- 
hą grįžo atgal į Kauną. Delegacijos nariai susekė visą eilę nu
žudytų ar pakeliui nuo troškulio, bado ar ligų mirusių lietuvių.

Pernave, Baltgudijoje, esą susekti 27 žuvusių lietuvių la
vonai.

Iš viso surasta apie 100 nužudytų lietuvių, jų tarpe daug 
bolševikų išvežtų lietuvių karininkų ir kareivių.

Nacių lyderiai vei 
kia prieš Darlaną

Bolševikai prievarta 
grasino artistus

AMERIKOS VALDŽIA NORI NAUDOTIS 
VISOMIS BRITŲ KARO BAZĖMIS

Reikalauja nevaržyti Amerikos prekybos 
ir leisti naudotis žalia medžiaga

L WASHINGTON,' D. C., spa
lių 29 d. — CIO angliakasių 
lyderis J. L. Lewis šiandien 
pradėjo derybas su Myron Tay- 
lor, kuris atstovauja kasyklų 
savininkus.

' Valdžios sluoksniai nori, kad 
streikas greičiau butų baigtas, 
įneš kenkiama karo pramonei. f

Senato ir kongreso atstovai 
reikalauja priimti naujus įsta
tymus, kurie varžytų darbinin
kus ir neleistų jiems kelti svei
kų.

PASKANDINTAS NARLAIVIS 
BUS KARO PASLAPTIMI

Bioff prisipažįsta 
melavęs teismui

LONDONAS,. Anglija, spalių 
29 d. — Darlano ministeris Be-" 
noist-Mėchin veikia kartu su 
vokiečių agentais, kad galėtų 
greičiau išmesti iš valdžios Dar 
lana. t

Naciai žino, kad pats Daria 
nas prancūzų yra labai nemėg
stamas, todėl ir deda pastangas 
jį pašalinti iš valdžios.

Mechim skaitosi užsienio mi 
misterijos Maldininku, bet jis yra 
faktinuojU šios ministerijos val
dytoju.

LISABONAS, Portu gali j a, 
spalių 29 d. — Operos direkto
rius Ivanauskas per Kauno ra
diją trumpai papasakojo sun
kias sąlygas, kuriose artistai 
gyveno okupacijos metu.

Teatro darbuotojai buvo te
rorizuojami. GPU agentai sten
gėsi juos net prievarta įtrauk
ti į >avo šlykštų darbą.

Dabar iš teatro repertuaro 
išmseti visi bolševikų propagan
dos veikalai. Per radiją buvo 
jungta operos “Lohengrin” re
peticija.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 29 d. — Tvirtinama, kad 
Amerikos valdžios atstovai pa
reikalavo iš -britų leisti Ame; 
rikos laivams naudotis 
britų karo bazėmis.

Tie' patys patikimi 
tvirtina, kad Jungtinių
bių valdžia pareikalavo britų 
pasižadėti po karo nevaržyti 
muitais Amerikos prekių.

Reikalauja, kad Amerikos 
pirkliai galėtų prieiti prie ža
lios medžiagos britų kolonijo
se.

visomi

šaltiniai 
Valsty-

ir toliau tebeniekina įvairiais 
žodžiais Rooseveltą už pasaky
tą kalbą laivyno dienos., pro 

• 7ga. ’
Naciai sako, kad vokiečiai 

nesirengia užkariauti pietų 
Amerikos. Jeigu prezidentas tu
ri /kokių įrodymų šiuo reika
lu, tai jis privalo įrodyti, jog 
šie dokumentai yra autentiški, 
sako naciai. ' / <

Roosevelto kalba nepakeis vo
kiečių ir Jungtinių Valstybių 
santykių, sako naciai.

Pataria pašalinti 
John Lewis

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 29 d. — Laivyno sekreto
rius Knox paskelbė, kad neduos 
visuomenei žinių apie paskan
dintus priešo narlaivius.
•/. Britai taip pat skandina dau< 
vokiečių narlaivių, bet viešumon 
šių žinių neskelbia.

žinių neskelbimas labai blo 
gai veikia nacių jurininkus, nes 
iie nežino kur dingsta išplaukę 
..................... ‘ ‘ ............ Na-

nuo

NEW YORK, N. Y., spaliu 
29 d. — William Bioff šiandien 
prisipažino valstybės gynėjui 
Correa, kad jis kelis kartus 
kęs teismui neteisybę, nors 
vo prisiekęs nemeluoti.

Bioff labai blogai jautėsi,
valstybės gynėjas pradėjo klau
sinėti apie visą jo praeitį.

Bioff teismui net neprisipa- 
žinęs apie savo vedybas. Valsty • 
'bes gynėjas ištraukė viešumon 
jam labai nemalonių dalykų.

sa 
bu-

kai

Britai rūpinasi poka 
rine santvarka

Japonų maiiievrai 
Indokinijoj

HANOI, Indokinija, spalių 29 
d. — Japonų karo vadovybė 
daro kariuomenės manievrus 
visoje Kambodija provincijoje.

Japonai skleidžia gandus, kad 
Junan provincijos gubernato-

WASHINGTON, D. C., spa- 
ių 29 d. — Senatorius Eilėn • 

der pataria pašalinti John Lew- 
is iš darbininkų unijų vadovy
bės, nes vėliau gali būti per 
vėlu.

Ellender tvirtina, kad Lewis 
nėra ištikimas amerikiečių idea- 
ams.

Iš įvairių valstijų ateina pa
čių darbininkų padaryti nutari
mai, kurie pasmerkia Lewis už
sispyrimą ir reikalauja pašalin
ti jį iš tokios atsakomingos 
vietos. ; \

karo laivai ir jurininkai, 
cių jurininkų labai bloga 
taika.

J. V, karo misija 
vyks Irakan

WASHINGTON, D. C., spa
lių 29 d. —■ Amerikos valdžir 
siųs karo misiją į Iraką, kuri 
studijuos susisiekimą geležin 
keliais. - •

Nuvažiavusieji tirs sąlygas, 
kuriomis geriau gali 
žami ginklai į

Amerikiečių 
pasiruošusi ir

1 į Basrą uostą.

buti ve • 
Rusiją.sovietų

misija jau y r; 
netrukus išvyks

Prancūzų laivynas 
Aleksandrijoj Lietuvoje siaučia dė

mėtoji šiltinė

Pagautas vokiečių 
. sabotažininkas

ALEKSANDRIJA, Ęgyptas, 
spalių 29#:d. — Prancūzų laivy
nas, kuris paliaubų metu būvu 
Aleksandrijos uoste, dar ir da
bar tebestovi Aleksandrijoj.

Prancūzų admirolas Godfroy 
mano, kad britai laikys duotą 
pąsižadėjimą ir nelies nugink
luotų prancūzų karo laivų.

Aleksandrijoj stovi 9 
euzų karo laivai.

pran-
puola

BALTIMORE, Md., spalių 29 
d. — Federalinės valdžios agen 
tai areštavo William Etzel, ku 
ris dirbo aviacijos dirbtuvėse.

Etzel prisipažino, jog sabo
tavęs pagamintu^ orlaivius, nes 
nenorėjęs, kad šie orlaiviai mė
tytų bombas ant vokiečių.

Etzel sakosi, kad nesutinkąs 
su Hitleriu ir jo tvarka, bet 
orlaiviai mėto bombas Vokie 
tijoj ir jis nenori, kad oriai via 
darytų žalos vokiečiams.

NEW YORK, N. Y., spalių 
29 d- — Clement Attlee, britų 
privy seal lordas ir darbiečių 
lyderis, pareiškė, kad britų vai- 
džia yra susirupinusi pokarinė■|7u7;engiasi’’’apiei3ti‘’čankaiše- 
mis sąlygomis. I r - - -

Attlee sutinka su Welles pa- Į Moliuojamos Šanchajaus 
darytais pareiškimais, jog visi 
privalės dėti pastangas pagerin
ti gyvenimo sąlygas.

Reikės dėti pastangų išsau
goti ekonominę ir politinę lais
vę tuo pačiu metu išvengti ją 
naudoti piktiems tikslams, sa
ko Attlee.

ką ir prisidėti prie japonų kon- 
vai-

džios.
Tai valstybė atydžiai 

japonų manievrus, nes japonai 
pirmon eilėn siamiečius ir ren
giasi užpulti.

seka

Vokiečiai smarkiai 
niekina Rooseveltą

— Italai Romoje s sušaudė ju
goslavą Miloš KmdzeviČ, kuris 
praeitais metais įmetė bombą 
italų laivą. Sprogusi bomba pa
skandino prekybinį laivą.

— Kroatijos valdžia konfis-
BERLYNAS, Vokietija, spa- Į k»vo visus žydų turtus, kad ga

lių 29 d. — Vokiečių spauda pMų atgaivinti valstybės iždą

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— John Lewis vakar aplankė prezidentą ir tarėsi dėl an

gliakasių streiko. Manoma, kad šiandien streikas bus baigtas.
— Vokiečiai vakar sušaudė 9 čekus ir 13 jugoslavų.
— Pragon atvyko naciją geštapo viršininkas Himmler.
— Iš Ispanijos gr|žę Amerikos gydytojai tvirtina, kad Is

panijoj labai smarkiai plečiasi šiltinė.
Rusai sako, kad jie pasitraukė iš Charkovo, bet pačia

me mieste užmušė 120,000 vokiečių kareiviy. ^
—- Oriold srityje naciams pavydo pralaužti rusų linijas, 

bet jie vėl buVo sulaikyti ir nustumti atgal.
* Pasakojama,, kad Amerikos karo laivai paskandino ke

lis nacių narlaivius, bet laivyno departamentas atsisakė teikti 
žinias šiuo reikalu.

-- Atvykę karo departamento atstovai susitarė su Bendix 
aviacijos bendroves darbinįnkais ir išvengtas streikas.

—r Vokiečiai raudasi tiktai 10 mylių nuo Rostovo.
— Rusai giriasi išvežę visas niašinas ir geležinkelių me

džiagą iš Charkovo.

— Nacių geštapo konfiskavę 
visą privatinį Benešo turt^.

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

Nacių dokumentai 
autentiški: F.D.R.

WASHINQTON, p. C., spa
liui 29 d. — Prezidentas Roo- 
seveltas šiandien dar kartą 
patvirtino, kad jo žinioje 
esantieji nacių dokunientai 
apie pietų Amerikos užkaria
vimą yra autentiški.

Viešai Rooseveltas jų ne
sutinka parodyti, nes naciai 
patirs iš kokių šaltinių doku
mentai gauti.
j ttįtleriš visas pietų Ame
rikoj valstybes norėjo pada- 
lyti į penkias vasalines vai-

— Vokiečiai smarkiai
Rževo apylinkėse, kad 
pąimti iš rusų geležinkelio li
niją.

— Anglijos spaudos bendro 
vės įsigyjo pusę Reuter ben
drovės akcijų. Įsimaišė britų 
valdžia.

— Japonų valdžia, negalėda
ma įveikti kiniečių, dės pastan
gas įsteigti kelias atskiras Ki
nijos valstybes 
valdžiomis.

— Meksikoš 
dė aukštesnėse 
pačiose, klasėse 
kus su mergaitėmis.

— Lordas Beaverbrook smar
kiai serga astma ir manoma, 
kad bus priverstas pasitraukti 
iš britų kabineto.

— Norvegijos elektros gami
nimo stotis, kuri gamino ener
giją visai Bergeno apylinkei, 
tapo smarkiai sugadinta. Na
ciai ieško sabotažininkų.

— Praeitą naktį britų avia
cija bombardavo Vokietijos gi
lumoj esančius miestus.

i — Jugoslavijoj prasidėjęs su
kilimas plečiasi. Ne tiktai ita- 
ilai, bet ir vokiečiai priversti 
siųsti naujus batalijonus į Bal
kanų kalhuą.
; — Italų štabas skelbia, jog 
rusai smarkiai atakuoja. Italų 
kariuomenė nežengia pirmyn

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 29 d. — Dr. Balys Ma
tulionis per Kauno radiją pa
skelbė, kad dabartiniu metu 
Lietuvoje pradėjo siausti dėmė
toji šiltinė.

Ta liga, sulig Dr. Matulionio 
tvirtinimais, užnešta Lietuvon 
rusų belaisvių, kurie esą labai 
nešvarus ir aplipę parazitais.

Parazitai yra didžiausiais dė
mėtosios šiltinės skleidėjais. 
Matulionis nurodo priemones 
-nuo šios ligos apsisaugoti.

Ramanauskų šeima 
išvežta Oršbn

su palankiomis

valdžia uždrau- 
mokyklose tose 
mokyti berniu-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 29 d. — Kauno gyventoja 
Marija Ruseckienė praneša, 
kad bolševikai birželio 15 die
ną išvežė Rusijon dantų gydy
toją Birutę Ramanauskienę, Al 
fonso dukterį.

Kartu išvežtas ir Leonas Ra
manauskas su trims vaikais: 
Vytautu, Leonu-Zigmu ir Ju
lium.

Paskutinė žinia iš jų buvu
si gauta birželio 18 dieną iš 
Oršos, Vitebsko gubernijos.

ORAS
Debesuotas, Šiltesnis, lis.
Saulė teka — 6:19; leidžiasi 

— 4:48.

"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-
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Mi*s. Ęoosevelt Apgailestauja

Rato L. NARMONTAlTį:

l VAIKAS ir MOKYKLA i

Raganių naktis
Paskutinis spalio mėnesio 

vakaras yra vadinamas “Raga
nių ir Baidyklių“ vakaru, ang
liškai “Halloween”. Pasakoja
ma, kad visokie dalykai gali at
sitikti tą naktį, nes baidyklės 
vaikščioja ir raganos atsisėdę 
ant šluotos ir visur lieka.

Senas tikėjimas
Tad nuo senoviško tikėjimo 

apie raganas ir įvairius tokius 
dalykus užaugo paprotys skam
binti durų skambučius ir pa
bėgti, kai namų savininkas at
eina; pakavoti kai kurias reik- 
menas, nuvežti toli nuo namų 
ir ūkių vežimus, duris, arklius, 
karves ir taip toliau. Dėl to ir 
miestuose vaikai su muilu ap- 
teršia langus ir duris. Ir taipogi 
yra mada apsirėdyti įvairiais 
kostiumais, panašiai kaip Raga
nos ir baidyklės.

Daug nuostolių
Galima matyti, kaip 

daugelis tų labai nepageidauja
mu papročių, kurie yra prakti
kuojami kiekvienais metais 
“raganių“ naktyje. Daug žalos 
padaroma namų savininkams 
ir biznieriams. Gaila, kad var
dan šios “Hallowecu“ celebra
cijos nepageidaujamas elemen
tas didesnių vaikų ir kartais 
tarp jų keli suaugusieji padaro 
daių* žalos ir sunaikina daug 
vertingų dalykų.

Išvengimas nuostolių
šie nuostoliai kas metai au

ga ir per praėjusius metus pa-

siekė aukštumą. Nedori vaiki
nai įtraukia ir geresnius vai
kus,

Mokytojai, pramonininkai ir 
veikėjai sudarė planus, kad 
nutraukti vaikus nuo gatvių 
per tą ‘'Halo^veen“ savaitę iy 
duoti jiems progos užsiimti 
konstruktyviškais darbais ir 
veikimais,

Ta (f mokyklose, draugijose ir 
laikraščiuose yra varoma agi
tacija prieš nepageidaujamą 
veikimą} Pramonininkai, įvai
rios draugijos, mokyklos iy 
"parkučiai“ rengia įdomias pro
gramas, kad galėtų pritraukti 
vaikus į jų specialius vakąrė- 
lius. Tikslas visų, kurie deda 
šias pastangas, yrą apsaugoji
mas žmonių nuosavybės ir gy
vasties.

“Apdrauda” .<
Šiais metais bus išbandyta 

vadinamoji “apdrauda“ prieš 
išmuštus ir apmuilintus langus 
bei kitus nepageidaujamus pa
pročius. Įdomut> dalykas šiame 
reikale yra tas, kad prie šios 
‘^pdraudos“ prisideda vaikai ir 
suaugusieji įvairiose- apylinkė
se, ir visi nustato taisykles ir 
elgetų savo narių, per*šias ra
ganų šventes.' -■ :

Vienam laikraštyje buvo įdo
mu matyti |iuos žodžius: ‘*Šis 
langas apdraustas nuo žalos ir 
nuo apmuilinimo“ su parašu 
vaikų vietinės draugijos arba 
vaikų tkomisijos vietinės mo
kyklos^

Bus įdomu pamatyti rezulta
tus šio ekspėrimento, kuriame 
vaikai ir suaugusieji dirba iš
vien dėl labo savo apylinkės. 

.Bendras veikimas vaikų ir su
augusiųjų yra didžiai pageidau
jamas pilietybės klausime 
kifhis atžvilgiais.

bei

MOTINA
—- IR—

’r

RAŠO

Na, kaip tu jautiesi, Ele- 
uut? Atrodai linksmesnė, paly
ginus su praeitu musų pasikal
bėjimu. «

mesnė. Ar mateisi Su Vytautu?
Mačiausi aną dieną mokyk

los choro repeticijoj.
—Ar kalbėjotės? ♦ *

Taip.. Jis gal butų neišdrį
sęs, atrodė toks rimtas ir pasi
pūtęs, bet aš negalėjau ištverti 
ir nusišypsojau, tuomet ir jis 
nusišypsojo ir laike pertratikos 
priėjo prie manęs ir užkalbino, 
klausdamas, ar aš nepykstu ant 
jo.

-4) ką tu atsakei?
—A-a-a.:. Tu žinai, mamyte, 

kad aš negalėjau kitaip atsaky
ti, kaip, tik ... ne. tr kad bū
tum pamačius, mamyt, kaip ji$> 
persimainei Pradėjo kaltinti sa
ve ir teisinti mane . „

—O tu ar nesakei, kad irgi 
buvai kalta?

—Aš irgi sakiau, bet jią tuo 
netikėjo. Jis aiškino, kad vyrai 
turi būti džentelmenai ir su pa.

NAUJIENOS, Chicago, III.

WQMEJNįgi/^E.C/TIOlSI >
thurSdTssz eina kA£ ketvjrtAdęn

Spkant gyvenimą iy žnąq- 
nes, nėsuįku tas pa'fctebė j ir su
prast^

—žinai, iriam'yt aš . nenoriu 
daugiau su nieku pyktis, nes 
tuomet jautiesi labai nepamuį. 
Jauti sąžinės iŠiūėtihejimą.

—Taip, dukrele, nieks žmo
gaus jausmų labiau riedilina, 
kaip pyktis.

ATMINIMAS
“Vilnis prigimto užmiršimo 

viską paskandins,
Bet raudos tavo širdyj pa

liks“. j
Tie žodžiai skambėjo mano 

ausyse, kai sužinojau apie pa
statymą paminklo ant kapo ne- 
užmįrŠtinos musų draugės Ma
riutės jurgelipnįęnės. Labai 
gaila, kad negalėjau dalyvauti
apeigose atidengimo paminklo 
ir nors širdingu žvilgsniu ir 
atodušhi pasveikinti jos kapą,

Bet buvau tada, gan toli puo 
Ghicagos. Sugrįžusi skubėjau 
aplankyti ir pasidžiaugti puikiu 
paminklu, Labai man patiko ir 
sujaudino antrašo žodžiai. Ro
dos, gyva jos mintis ten iš
reikšta :

“Bet ji pati pastatė sau kitą 
tvirtesnį už tašytą granitą“.

Ta atmintis visada mus ra
mins sunkioj gyvenimo valan
doj ir ragins prie darbo visuo
menės gerovei. —Q,_ V.

. ' • ' t •

|Kino-TMt?ASĮ

nelčmis nesiginčyti.
—Matai, Elėnut, kokią didelę 

jęgą^ Šypsena tupi. Už šypseną, 
nipkahia šypsena ir suteikiąnia 
raipupĮo ir pasitenkinimo, šyp
sena iššaukia kitą šypseną jr fju 
žnioųės, vienas kįtąine gyvęna. 
šypAŠena laiiųi atleidimą ir nu
stumia užiparštip ncrpaloią' pra
eitį. Šypseną yra gražiausia Die
vo žippgui suteiktu rfovąna, ku
rią žmogus gali dalintis su vi
sais, kuriuos savo gyvęnijne su
sitinka ir niekuomet pats jps 
nenustot. šypsena yra žnĮogaus 
papuošalas* kuris nieko jam nę^ 
kainuoja, bet sy kuria jis galį 
daug laimėti, Šypsena lupose 
uždega liepsną žnipgąųs akyse, 
kurios pasyvo 4aų^iąu, pegų 
žodžiai galėtų išreikšti. Todėl 
tik ir Vytautas išdrįso prisiar
tinti prie tavęs, nes tavo akys 
pasak© jam, jog tu jam dova
noji ir nori, kad jis tau dova
notų. /

—Tikrai fąip, mamyte, aj 
htip įr galvojau, bet kaip tų tą 
žinai?

Ketvirtai, spalių 30, 1941
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■NAUJLENŲ-ACME Photo
Mps. ‘feijanklin D. Roosevelt (dešinėj) išreiškia 

yGndsoro kunigaikštienei savo apgailestavimą, kad 
^anksčiau pažadėta paskaita Chicagoje, neleis jai daly

vauti Prezidento rengiamam priėmime Windsorų gar- 
bęi. : *

APYSAKA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
*■"" t 11 / '.8 "fri 1 - ■■■■■'■'■" ' 11 1 . .................................  ■"

' i i 1 *
(Tęsinys) ‘ " sai: “Ląi.. gyvuoją., .įpus.ų. ger<

mą galėjo pastebėti Prašąs it, 
radęą ją liūdinčią, butų jam 
didelis smūgis vestuvių dįętip- 
je.^

Domo pasisakymas, kad jis 
ją tebemyli, suteikė jai ki
birkštėlę pasitenkinimo, ir ji, 
paslėpusi raštelį, grįžo pas sve
čius. Buvo linksma, šoko, man
dagiai priiminėjo svečius, dėl 
ko visi, o ypač Pranas, buvo

Pasibaigė vestuvių iškilmęs, 
svečiai išsiskirstė ir Valė liko 
su Pranu kaipo žmona ir na
mų šeimininkė.

Atsisveikinant su tėveliu, jis 
Valei pakuždėjo, kad per šliu- 
bą jos pusėje užgesusi vienį 
žvakė, kas jo įsitikinimu reiš
kia nelaimingą gyvenimą.

Valė padrąsino tėvelį, kad ji 
jaučiasi pilnai, laiminga ir Jo- 

Viena tik Valės mama Ii 
kienis prietarams netikinti,
patenkinta ir laiminga, kad jos 
Valė ištekėjo už mokytojo, ku
riam ji reiškė ir meilę ir 
garbą.

(Bus daugiau)

U

pa-

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Kuomet karštas indas palie
ka, baltą žymę ant stalo, tai 
reikia paimti truputį kieto 
sviesto, įvynioti į skuduriuką 
ir su juo patrinti žymę. Turė
tų išnykę.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI• *

*1 -'i,.*----- ,------- — ■
“^ergeant York“ buvo Ame- 

rikes herojus didžia jame kare. 
Jo atsižymčjįmas gąli pripily
ginti prie Biblijos ir istorijos 
bei pasakaičių milžinų — jo 
“darbąs“ net atrodo žymesnis, 
negu Samsono, Dovydų, Herak
lio — kai jis vienas su šautu
vų rankoj suima kulk.osvaižių 
lizdus vien drąsa paisremda- 
mas, ,

Alvin C, York — Gary Coo- 
per — jaunas būdamas mėgo 
degtinę iy kas savaitę Tęn- 
nešsee kalnus apšaudydavo. Ne
bijojo jis nei žmogaus, nei du
sios; bet perkūnija jo mintis 
surimtino ir jo gyvenimas liko 
daug ramesnis — iki valdžia jį 
į armiją pašaukė.

ĄĮyip York priešinosi draftui 
— jis negali būti kareivis, jo 
religiniai principais jam neleis
tų vokiečių šaudyt — bet kai 
jis pamato, kąji jeigu jis ne
veiks, tukstaličiai jo draugų 
bus kai rugiai nušluoti... tai ki
tus dalykąs. Kai Alvin York ką 
užsimoja daryti — ar tai viepą 
kitą išsūnes.ti — ar tai Dievą 
gerais darbais garbinti — ąr 
tai vokiečių kųlkogvaižius nu
tildyti, tai nieko kito rieprily- 
gįųsi. Jo veikstpas susilaukia 
didžiausios garbės —.York pri
imtas visur kaip didvyris — bet 
jis išsižada progų pralobti, mu- 
v$se pasirodyti — ne, jis ųdri 
tuos įspūdžius užmiršti ir su
grįžti į Tennessee kalnus ra
miai savo ūkį dirbti, ir jeigu ji 
priitnsianti jį, tai apsivesti su 
jaunystės mylimąja — Gracio 
Williamš, kurią taip gčažiaį 
vaizduoja Joan Leslie šiame 
yykūsiame veikale.

Taip—“Sėrgeant York“ vaiz- 
gyvą istoriją ir Amerikos tipiŠ- 
|<ą charakterį Statė Lake tea
tre.- Sąrašas lošėjų yra ilgas — 
visi prisideda šu gabumais. Tik
rai vertingas šis na’ūjas veika
las apie paprastus žnionėlius, 
kuriuos AmėHka šaukė stoti į 
pereitą pašaulinį karą/ ,į z

Suzanna Viliutė

likimo kančių, tikėjo, kad nieks 
nieko neįtaria ir Ihepastebi, kas 
gludi jos kyutipėję, —- kad šios 
vedybos visiems yra visai nu- 
tųralus dalykas.. Tačiau ji, kly
do. Vieną prieš vestuves 
atvažiavo Valės tėte ir užklau
sė. jos, ar ji savb' žygį esanti 
rimtai apsvarsčius, ir einanti 
už Prano kaipo už mylimo vy
ro?

Kada tolimesniame pasikal
bėjime jai telis priminė Domą, 
tai jąi buvo daigiau ri^gu smū
gis, bet ji stengės^ nesijaudinti 
ir į jo klausinius atsakinėjo ra
miai. Ji tėtei išvažiavtts supra
to, kad tėviški jausmai ir nu
jautimas išdavė jbš visad liūd
nos išvaizdas ptiėždsįį>..

Ir taip, antrą diena Kalėdų. 
Niūriam dailgUi ėsanl, drėg
nam sniegui k'ribtanb kurs, ro
dos, pritarė Valės; likimo nuo
sprendžio raudai; griaudžiai su
skambo vedybų varpai ir Valė, 
pas gausiai žvakėms mirgantį 
altorių virpančiu ur kimiu bal
su, niekam neįtariant, niekam 
nėpa steb i n t j o’A ‘š’iėlps ra ūdų, 
sudėjo melagingą .priesaiką, 
“mylėti ir būti ištikima“ Pra
nui.... .

šliubo ceremonijos pasibai
gė, erdvia . bažnyčia nuaidėjo 
parketiniai- choro dainos aidai, 
skirtos Va 
mui; o Vsį

Ji tyliai’ kUždėjb maldą, kad 
tik ilgiau Jtepastebėti Pranę, 
Jos yaizdhdtlje klajojo nelai
mingas Domas... ir ji atsipeikė
jo tik knmnetj Pranas švelnini 
pąęmęa ją uį < ąlkūnės tąrū: 
“Einame, brangioji, užteks jau 
mestis“, ji; ąt&Jpęikėjo ir staū 
ga pakilo.*Nutilo vąygęnąį. 'Pa
sipylė sveikinimai, linkėjimai 
ir komplimentai dėl jaunųjų, o 
ypač Valės gražios išvaizdos. 
Artimųjų tarpe Valė pastebėjo 
tėvelį bcšluostant ašaras. Jų 
žvilgsniai susiliko ir jis linkte-

i

“Ląį gyy,uoją.; .rnus.ų. gera? 
sis mokytojas, , linkime jam 
daug laimės ir ilgo gyvenimo.“ 
Bet Valė ramiai sau žengė, nie
ko nestebėdama, nieku nesiįdo- 
maudama.

Žengiant per šventoriaus var
tus, žmonių susigrūdime Valė 
pastebėjo Katriutę, kuri iš jos 
mylinio kaimo buvusi ištikima 
draugė, atvyko pasižiūrėti Va
lės iškilmingų vestuvių.

Ji nedrąsiai traukėsi arčiau 
Valės, kuri jai mielai nusišyp
sojo, bet Katriutė siekė ko tai 
daugiau. Visai aidi einant pro 
šalį, Katriutė vikriai ir gudriai 
įspaudė Valei mažytį, sugniau
žytą popierėlį. Valė slėpdama 
davinį, nejučiomis paleido iš 
rankos savo baltą pirštinaitę, 
kurią iš minios kas taj pakėlė 
ir tuo Katriutės žygis liko nie- 
kienq^nepastebėtas.

Nekantriai laukė Valė pato
gaus momento, kad galėtų pa
žvelgti, Kas rašoma raštelyje. 
Kuomet vestuvių dalyviai buvo 
pačfem linksmumo sūkuryje ir 
Pranas kalbėjosi su jos mama, 
tai Valė t nuslinko į atskirą 
kambatėjį ir skubiai vedė aki
mis parašytas eilutes, kurios 
skambėjo sekamai:

“Niekad neužmirštama Vale!
Nors nevertas 
nors kaipo lokį 
mei, paniekinai 
no sielą, nors 
tai, kad neatstumei manęs tuo
met. sode, pas tavo mylimas 
alyvas, kai aš tau atvirai ir są
žiningai prisipažinau, jog be 
tąvęs man nėra gyvenimo, nors 
ir suteikei man .skausmo pa- 
kirsilamą mano kilnias viltis, 
vienok grįstu dar kartą kartoti, 
jog pjyliu tave, kaip nieko, dar 
pesu mylėjęs jr, kaipo tavo iš
tikimas vergąs, linkiu tau tik 
ląinies, džiaugsmo ir pasęk- 
iningo gyvenimo. z

“$į inano laiškelį tau

buvau tavęs, 
tu mane atstu- 
ir pažeidei ma
li’ kalta esi už-

pęi’-
Ka-

triutę* kuri .man parašė apie 
. —Dpinas.“ 

šito Valė pesitikejo, bet čia 
nebuvo . n£i laiko, uei progos, 
ką nors manyti, nes jos dingi-

iejęsh galvą maloniai jai misi- •tavo vedybų dieną, 
šypsojo. (^įnąpt, , švęntormm, 
miųięs sveikino jaunuosius šu« 
kiais, buvo girdimi, vaikų bal-

P p M
Nebūtų . tiek nesusipratimų 

tarp, šeimos jaunųjų narių dėl 
jų paskirų ąbrusų, jeigu kiek
vienas vaikas turėtų savo spal
vos abrusą.

—o—
Štai kaip viena šeimininke 

valo savo radiatorius. Ji užden
gia radiatorių sų drėgnu skudu*- 
riu, tada su “vacuum“ valytojų 
išpučia dulkes, kurios palieka 
ant to drėgno skudurio,

Oleomargarina
- Kas Ji Yra, Iš Ko 
Gaminama

Naudojamą vietoj sviesto
Maisto, ypač pieno produktų 

kainoms kylant, paskutiniu lai
ku šeimininkės pradėjo vartoti 
daugiau oleomargarinos, kuri 
paprastai vadinama “inargari- 
na“.

Kiekvienas pripažins, kad 
sviestas pasiliks sviestu, jam 
substituto nerasi, bet kai ku
rios šeimininkės turi klaidingą 
supratimą apie oleomariną ir 
kaip ją vartoti

Aprūpinta vitaminais j
Tas produktas yra ląbai pa

našus sviestui, tinka virimui, 
kepimui ir kitiems virtuvės 
darbams, kutiose yča naudoja
mas sviestas ar kiti riebalai, 
Oleomargarinos gamybų stro
piai prižiūri pati Afnerikos vab 
d^ia, kurį nėščiai patvarkė, 
kad'ji turi būti aprūpinta vitą? 
minais “A“ ir ręikaliugala 
žmonįų sveikatai.

Oleomargarina yra gaminą* 
ma iš refinuotų aliejų ir rjeba*’ 
lų, yra sveika, lengvą i virški
nama ir turi aukštą maistingu^

. ..
Nemokama knygelė

National Margarinė Jnstitute, 
407 S. Dearbojn sf„ turi i$lei~/ 
dęs apie tą produktą įdomią 
knygelę su rėcebtąis, kurią pri
sius pareikalavus.

REMKITĘ. TUOS, kurie 
GARSINASI. . .

(žemiau pąduotus du receptus 
“N,’’. Mptęrų Skyriui paruošė p. 
Maty Janulis, Northwęstern Uni
versiteto kepėja (Abbott rūmų 
valgykloje), kuri neseniai laimėjo 
nacionalės restauratorių konvenci
jos kepimo kopkursą. Kitą savai
te šioje, vietoje bos paduotas re
ceptas. pajaus, kuriuo ji konkursą 
IsftnMe),
“Cream Puffs” 
ir “Eclairs”

l puodukas vandens
% puoduko sviesto
1 puodukas paprastų miltų 

Šaukštuko druskos
4 kiaušiniai.
Užvirinkite vandenį ir sviestą. 

Pridėkite miltus su druska ir vi
rinkite tol, kol mišinys daugiau 
nębėlips J 
naflt ąuti 
riūb ugiiil 
da pridėt 
kiekvieną 
pridėjus,

“Cream 
tinės naudojamas 
(cookie sbeet) šaukštuku uždėkite 
8 apskritus tešlos kamuolėlius pa
likdamos tarpus 2 colių didumo. 
Kepkite 400 laipsnių karštame pe
čiuje 35 minutes.

“Eclair’amS”: Sudėkite tešlą į 
maišiuką, ir pro % colio plyšį iš- 
spauskite ant blėtinės apie 4 colių 
ilgio “.pirščiukus”. Kepkite 400 
laipsnių karštame pečiuje nuo 30 
iki 35 minučių.

“Cream pųff ams” iškepus ir at
aušus, aštriu ir plonu peiliu pra
plaukite vięną šoną ir užpildykite 
vidurį plakta grietine, pagaminta 
sekamai i

1 puoduką^ riebios grietinės 
% puoduko cukraus.
1 Šaukštukas vanilijos. .
Smarkiai suplakite grietinę, pra

dėkite cukrų, vanįliją įf vėl pla
kite iki-s grietinė sustings.

Toliąu, į 2 šaukštus pieno įber
kite apie % šaukštuko paprastos 
želatinos, ir gerai sumaišykite. Už
dėkite aut karšto vandens ir mai
šykite kol ištirps. Pasaldykite grie
tinę iki kambario šilumos ir tada 
pridėkite pieną, ir tt. Tada sušal- 
dykite ir vėl suplakite.

“Eclair’us” užpildykite panašiu 
būdų, bet vietoj grietinės naudo
kite; ; ‘

1/3 puoduko cukraus
į/8 šaukštuko druskos
1 šaukštas krakmolo
'h .puod. šalto pieno 

puod. karšto pieno
4 kiaušiniu trynius 
l1/^ šaukštuko vanilijos.
Sumaišykite cukrų, druską ir 

krakmolą. Pridėkite šaltą pieną. 
Išmaišykite. Laipsniškai supikite 
karštą pieną, uždėkite ant karšto 
vandens ir maišykite kol sutirš- 
tėš. Suplakite trynius, ir užpilkite 
ant jų truputį mišinio su karštu 
pienu, ir greitai maišykite. Tada 
sudėkite išplaktus trynius puodan 
ir su kitkuo pavirinkite 4 minu
tes. Pridėkite vąniliją ir ataušin-, 
kitę.

>rie puodo kraštų, Viri- 
jat maišykite. Nuėmus 
s leiskite ataušti, ir ta- 
ite neplaktus kiaušinius, 

atskirai, ir kiekvieną 
gerai viską išmaišykite. 

—o—
Puffs’aųis”: — Ant blė- 

pyragaičiams

Btitierscotch Duona
1 kiaušinis
1 puodukas ludo cukraus
1 Šaukštas riebalų
2 puodukai sijotų miltų
%
%
’/4
i

sodos
bakįng poudcrio

druskos
pasukų (“maslian-

šaukštuko 
šaukštuko 
šaukštuko 

puodukas 
kų”)

Vi puoduko kąpotų riešutų.
Suplakite kiaušinį, pridėkite 

cukrų Ir ištarpytus riebalus, Viską 
gerai sumaišykite. Persijokite kar
tu miltus, sodą, baking pouderį ir 
druską. Pridėkite prie kiaušinio, 
po truputį užpildamos pasukų, 
pridėkite riešutus. Sudėkite į tau
kuotą blėtinę ir kepkite 45 minu
tes Vidutiniai karštam (350 laips.) 
pečiuje. Užtenka 1 svaro kepalė
liui.

Pecan Duona
2 pupepkai sijotų miltų
1 šaukštukas druskos
4 > šaukštukai baking poųderio

, Mt puoduko cukraus
% puoduko kapotų pecan riešutų
1 kiaulinis
.1 puodukas pieno
% puoduko sūtarpytų riebalų
Persijokite miltus, baking pou- 

derį, druską ir cukrų. Pridėkite 
riešutus. Suplakite kjaųšpl, ir pri
dėkite pieną ir riebalus. Pridėki
te ptie miltų ir viską gerai išmai
šykite. Kepkite 1 valandą laiko 
vidutiniai karštam pečiuje (apie 
350 laip,). Išeis 1 svaro kepalėlis.

prisiuntė Jes|phine Milleriutč.
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SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BR1DGEPORT KNITTING MILLS
Pranas Selemanavičia, Savininkas

504 West 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarai^ ir sekmadieniais

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRU™ ,209

$33.7*

k

mm. OvScfit* boa.............. $33.73

CRANE COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta ............... ..............
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $1 Q g5

SLA REIKALAI
Kiek jau iš trumpų praneši

mų matosi, tai paskutinis Pild. 
Tapybos suvažiavimas buvo la
bai svarbus, .ir atlikta daug 
svarbių reikalų, kurie paliečia 
visus Susivienijinio narius. 
Nors kai kurie tautininkų šulai 
ir bando jiems tinginiavimą 
primesti, tačiau faktų neturi 
Visi Pild. Tarybos 
savo
likę daug naudingų darbų., h 
butų pageidaujama, kad jL ii 
ant to.iau viršūnėse pasiliktų.

žodžiu sakant, toj kolonijoj 
tuviai veikia, ir veikia daugiau, 
negu kitos didesnės kolonijos. 
Nors ir ten yra susiska dę į par
tijas, tačiau jie veikia sutarti
nai. Pasikalbėjęs ir akroniečių 
pavaišintas, grįžau atgal apie 
vidurnaktį.

SURINKO $90,000,000
• Pci* ketinius metus Ohio val

stijos iždas surinko’ taksais už 
degtinę maždaug devyniasde
šimt milijonų dolerių. Dabar 
žmonės reikalauja, kad degtinė 
butų nupiginta.

MAJORO RINKIMAI
DISTILIUOTĄ IŠ DERLIAUS VIRŠUMU!

nariai per 
aikotarpį yra at-

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

U. S. Pat. Ofl. 
Pof»nt» Ptnding
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r

BEGEMAN’S
, , AĮOl.l'j €.• H ! .. L ' "

DVI- ATSAKOMINGOS KRAUTUVĖS , i
4184 ARCHER AVENUE
3142 WEST 63rd STREET

***** - ~ «***--^-^******»*W  *******- — «W’****^X'W*^*>*^
—

**-******^*-******* -**• * -**** -***-

M A D o s

A 4821 4820

SPORTIŠKOS SUKNELĖS.
No. 4821—Sukirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 ir 18.
No. 4820—Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 

38 ir 40.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to žedkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, Ilk

Čia įdedu 15 centų ir prašau' 

atsiųsti man pavyzdį No_______

Mieros ........................ per krutinę

VEDYBOS
Sueina į šeimynišką gyveni

mą Bertha Naunchik su Joseph 
Butkus. Linkiu gražios ateities 
jaunai 'porai. Bertha yra rnir<>.- 
sio spaustuvininko Naunciko 
duktė. i

BAZARAS
Šv. .Jurgio parapijos komite

tas praneša, kad jų bažara 
prasidės lapkričio 16-dieną ii 
tęsis per keletą dienų. Kviečia 
visus atsilankyti.

BANKIETAS
Liet. Kultūrinio Darželio Są

jungos bankietas jau visai arti,

(uvių salėj. Bi ietas tiktai \ ie
nas doleris, o valgių ir visokių 
linksmybių iki ausų. Tik reikia 
bilietas iš anksto įsigyti.

*PARĖS VISOKIOMIS 
PROGOMIS

Laikas bėga ir viskas keičia
si. Neperseniai buvo įėję į ma
dą rengti “surprize” pares gim
tadienių ir varduvių proga, o 
dabar tai kiek pasikeitė. Dabar 
yra rengiamos parės Sidabrinių 
vestuvių proga. Mat, jau daug 
atsiranda tokių, kurie yra išgy
venę šeimynoj po dvidešimt 
penkius metus; tai tąja proga 
daugelis ir pares rengia. Well, 
kaip perdaug ženočių atsiras, 
tai kas naujo iš kur išlįs; na 
ir vėl galės bankietas ir siur
prizus rengti. Tegul žmonės 
linksminasi, kol dar jauni.

ATVYKSTA SMETONA
Tautininkai praneša, kad p. 

Antanas Smetona bus Clevelan- 
de lapkričio 16 dieną ir sakys 
prakalbą Lietuvių salėj. Žino
ma, bus ir priimtuvių bankic- 
tas, bet dar nėra pasakyta, 
ir kada.

kur

SVEČIUOSE PAS 
AKRONIEčIUS

AKRON, Ohio. -- Spalio 25 
dieną teko aplankyti šią koloni
ją ir dalyvauti viename paren
gime. Geriau pasakius, tai bu
vo labdarybės parengimas dėl 
naudos R. Versiacko, kuris jau 
per ilgą laiką negali dirbti dėl 
sveikatos susilpnėjimo. Kadan
gi B. Versiackas yra veiklus 
žmogus ir daug pasidarbavęs 
lietuvių tarpe dėl draugijų ir 
lietuvybės gerovės, tai todėl vi
sos draugijos susiglaudusios į 
vieną surengė jo naudai vaka
rą. Kiek tas vakaras atnešė pel
no, dar neteko patirti.’

Vakaras susidėjo iš muzikos, 
šokių ir trumpų prakalbėlių. 
Publikos buvo vidutiniškai, o 
nuotaika labai graži. Visi Šne
kučiavosi ir vienas kitą vaiši
no su šaltu alučiu.

Toliau tai teko išsikalbėti su 
daugeliu veikėjų, iš kurių pa
tyriau, kad ten gyvuoja ir ge
rai veikia Piliečių Politiškas 
Klubas/ kuriame randasi apie 
dvylika šimtų dolerių pinigų, 
Turint klubą su tiek pinigų ga
lima daug kas nuveikti. Tai yra 
pagirtinas akroniečių darbas. 
Taipgi dl^roniečiai galvoja apie 
pirkimą nuosavos salės. Taigi,

VISKAS EINA AUKŠTYN
Darbai pagerėjo ir , visame 

gyvenime darosi pasikeitimas, 
Ženybų skaičius dikčiai pakilo; 
gimimų skaičius taipgi aukš ai 
aašoko. Bet* ir divorsų netruk
ta. Pereitu rugsėjo mėnesį bu

vo paduota apie šimtas keturiom 
dešimtys reikalavimų persky
roms. Dar miesto istorijoj nė-

ta per vieną mėnesį. Reiškia, 
kad visas ratas sukas aplink au
tomatiškai; kada eina, aukš'yn, 

viskas eina aukštyn.lai

LANKĖSI PONIA < 
RASTENIENĖ

Iš Baltimore lankėsi p. Ji.15 
Rastenienė pas savo moČ’utę 
Baltrukonienę bei daugelį drau
gų. P-ia Rastenienė yra visų ži
noma iš savo darbų, kuriuos ji 
atliko pirmiau gyvendama šioj 
kolonijoj.

res atjikti savo parėigą, — eiti 
ir išrinkti Clevelahdui tinkamų 
majorų. Taigi, lietuviai nepa
mirškite dienos ir nepraleiskite 
tos progos, kurią mums sutei
kia demokratiška* Amerika. O 
nuėję -balsuoti, atiduokite savo 
balsą už “Judge Frank J. 
Lauchse for Mayor’1.

Musų miestas yra reikalingas 
demokrato majoro; musų mie 
tas reikalingas “Netv Deal”. Re- 
publikonai valdo jau per ilgai 
ir laikas padaryti permainą, 
kaip majoro, taip ir partijos at
žvilgiu. Todėl visi balsuokite už 
Frank J. Lauchse for Mayor

Lietuvių klubas rengia didc!į

ną Lietuvių salėj; visi dalyvau
kite.

DVIDEŠIMT PENKIŲ
METŲ SUKAKTIS

Spalio 19 dieną “Dirva” ap
vaikščiojo savo dvidešimt pen
kių .metų sukaktį. Programą 
pildė chicagiečiai ir vietiriai. 
Publikos buvo vidutiniškai.

Jonas Jarus

Vaišės laukia jus, kai ragaujate 
OLD QUAKER Special Reserve!

Jūsų 
Mėgiamoje 

Pakelių 
Krautuvėje

ITIAJGHT BOURBON WNISKEY • Bt PRODF • THIS WHISKEYIS 4 YEARS 01D • TIE OLD DIAKE1 Cl^ LAVRENCSttl, IM5

Jus negalite . rasti turtingesnio skomo 
degtinės visoj Amerikoje! Kadangi... 
“OLD QUAKER yra distiliuota iš premi- 

iuotu grudų, skaitomų 
DERUAVS VIRSVNĖMISr

liudija
Garsus ‘ Nepriklausomas Javų 
Ekspertas, 25 nC Chicagos Bd. 

oi Trade Narys.

M0,000 VARDO KOĮffESTĄS
PADEKITE UZVARDYTI

CHICAGOS NAUJA RYTMETINI DIENRAŠTI
Norite Joir Pasakykite Mums Kodėl

(į (P d* (t Ct (t

BET KAS GALI ĮSTOTI... BET KAS GALI LAIMĖTI
LENGVA! {DOMU! MALONU!

q Mes Vedame Šį Kontestą Vieninteliu 
Tikslu X įsigyti Pagalbos Užvardymui Chi- 
cagos NAUJO RYTMETINIO DIENRAŠČIO 
Ir Gauti Idėjų, KODĖL Chicagiečiai nori 
NAJO RYTMETINIO DIENRAŠČIO

čia yra proga, pasitaikanti tik kartą gy
venime! Mes .pageidaujame jūsų pagalbos 
užvardymui NAUJO RYTMETINIO DIEN
RAŠČIO ir mes norime, kad pasakytumėt 
mums, KODĖL JUS norite jo. Jūsų pastan
goms paakstinti mes teikiame didelį sąra
šą cash dovanų—su pirmu prizu $5,000.00 
grynais pinigais!

šis kontestas siūlo didelius atlyginimus 
už idėjas. Ir jeigu jus sutinkate su tūks
tančiais Chicagiečių, kurie pareiškė įsitiki
nimą, kad Chicagai reikia NAUJO RYT
METINIO DIENRAŠČIO, tai dabar turite 
progą iškeisti savo idėjas į grynus'pinigus! 
Taigi .pasiųskite savo idėją vardui ir savo 
sumetimus, kodėl norite NAUJO RYTME
TINIO DIENRAŠČIO. Jūsų sumanumas 
gali atnešti jums gražų atlyginimą ir jus 
tikrai turėsite smagumą ruošdami įnešimą.

NĖRA KO PIRKTI—šis kontestas yra 
.paprastas ir lengvas. Bet kas gali įstoti ir 
bet kas gali laimėti, šeimininkė, biznie
rius arba mokyklos vaikas turi tiek pat

Kontestas Užsidaro Lapkričio 10-tą—Prizai Išdalinami iki Gruodžio 1-s
----- '............................................................................. . i. ... u . ..... A / . , e* _____________ , __________________________ ________________________

progos laimėti, kaip ir kolegijos profeso
rius. Nėra nieko pirkti. Nėra dėžių viršelių, 
nėra pardavimo kortelių, nėra prenumera
tos. Tik mintis ir sumetimai, kurie, jūsų 
ąianymu, reikalingi įnešimui paruošti. Jus 
net galite tai padaryti į 5 minutes ir uždir
bti $500.00 .. . $1000.00 į minutę už savo 
laiką! Taigi sukruskite! Jus .patirsite, kad 
yra tikrai smagu! Ir pažiūrėkite į didelį 
sąrašą cash prizų!

DIENRAŠTIS, KURĮ NORĖSITE SKAI
TYTI—Mes norime, kad didžiuotumėtės 
CHICAGOS NAUJUOJU RYTMETINIU 
DIENRAŠČIU. Jis bus gerai redaguojamas. 
Jis bus sąžiningas—teisingas—stiprus—drą
sus! Jis praneš žinias teisingai. Jis bus pil
no dydžio dienraštis (ne tabloidas). Jis 
turės autoritetingus žinių straipsnius ir pa
trauklius skyrius. Jis apims visas veiklos 
sritis, kurias didelis dienraštis turėtų ap
imti—Chicagą, Visą Tautą, Valstybę ir Pa
saulį. Jį redaguos ir leis atsakingi, patyrę, 
gabus žmonės. CHICAGOS NAUJASIS RYT
METINIS DIENRAŠTIS tarnaus visuomenei 
GERAI!,.

ĮSTOKITE DABAR—Šis kontestas užsi
daro vidurnaktį, Lapkričio 10-tą. Prizai bus 
išdalinti iki Gruodžio 1-mos. Taigi sukrus
kite tuojau ir įdėkite įnešimą paštan. Ne
delskite. Rašykite įnešimą anglų kalba.

$$$$$$$$$$$$$ KONTESTO
Pasiūlykite geriausią, jūsų manymu, vardą CHICAGOS NAUJAM 

RYTMETINIAM DIENRAŠČIUI. Po to parašykite pareiškimą iš 100 
žodžių ar mažiau, nurodydami, KODĖL jus norite šio dienraščio. Ra
šykite tik ant vienos popierio pusės; Patašykite aiškiai, spaustu raš
tu, savo vardą, pavardę ir adresą įnešime/
2. Įnešimas turi būti jūsų originalas, j ąsų tikru vardu, su jūsų nuo
savu parašu, su jūsų pilnu adresu. Neddokit^ vhrdų “A-M”, Sentinel, 
Courier, Inter-Ocean, Journal, Post arba Chronicle.
3. Jus galite duoti įnešimus šiam kontestui tiek kartų, kiek norite, 
bet kiekvienas įnešimas turi būti pilnas. Siųskite įnešimus Vardo Re
daktoriui, Post Office Box 3700, ęhieago, III.

šis kontestas pasibaigia vidurnaktį, Lapkričio 10, 1941. Įnešimai, 
pašto pažymėti vėliau, nebus priimami sprendimui. Prizai—1308 iš 
viso—bus išdalinti šitaip:
$5000.00 cash bus1 duota asmeniui įteikusiam geriausią įnešimą.
$1000.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam antrą geriausią įnešimą. 
$500.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam trečią geriausią įnešimą. 
£100.Q0 kiekvienam iš sekančių 5 geriausių. ' ’ i .

NEDELSKITE!

1- MAS PRIZAS

$5,000.00
2- RAS PRIZAS'

$1,000.00
3- čIAS PRIZAS

$500.00
4-tas, 5-tas, G-tas, 7-ta? ir 8-tas PRIZAI

$100.00 KIEKVIENAS
KITI 100 PRIZŲ 

$10.00 KIEKVIENAS
KITI 200 PRIZŲ ♦

$5.00 KIEKVIENAS

KITI 1000 PRIZŲ
$1.00 KIEKVIENAS

1308 PRIZAI IŠ VISO!

TAISYKLĖS $$$$$$$$$$$$$
$10.00 kiekvienam iš kitų 100 geriausių.
$5.00 kiekvienam iš kitų 200 geriausių.
$1.00 kiekvienam iš 1000 kitų geriausių įnešimų siuntėjui.
5. Įnešimai bus sprendžiami atsižvelgiant į originalumą, ypatingumą, 
minties tikslumą. Teisėjų sprendimas bus galutinis. Sudėtingi arba 
^prašmatni” įnešimai negalios ekstra. Dvigubi prizai bus duoti lygy-

> bės atveju..- • , . > ,
(5, Įnešimai, raštai ir idėjos patampa NAUJO RYTMETINIO DIEN
RAŠČIO savastimi ir gali būti vartojami ar nevartojami, pagal nuo
žiūrą. Įnešimai nebus grąžinami. Nebus susirašinėjimų dėl įnešimų. 
Įnešimai, kuriems pašto apmokėjimo trūkstą, nebus priimami.
7b Šis kontestas atdaras kiekvienam Kontinentalių Jungtinių Valsty
bių gyventojui, išėmus samdinius CHICAGOS NAUJO DIENRAŠČIO, 
jų skelbimų agentūras, atstovus ir narius jų šeimų. Kontestas prisi- 

i laiko Federalių, Valstijos ir Lokalių patvarkymų.
Laimėt'bjams bus pranešta per paštą ne vėliau, kaip Gruodžio* 1-mą. 

; Laimėtojų vardai taipgi bus paskelbti Chicagos NAUJAME RYTME- 
! TINTAME DIENRAŠTYJE.

ĮSTOKITE

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

DABAR!NELAUKITE!(Miestas Ir valstija)

■ : ;7'. ..C'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily* News 

f Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian Newfe Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy,
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Uisakym* kalnai
Chicagoje—paštu;

Metams ■ - --------------
Pusei metų ......... —— 
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams----------
Vienam mėnesiui______ u.

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija________

Savaitei_______________
Mėnesiui ----------------- -----

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

Pusei metų-------------------- - 3.25
Trims mėnesiams-----------1.75
Dviem mėnesiams -- -------- 1.25.
Vienam mėnesiui ...»___  .75

Užsieniuoato:

$8.00 
4.00 
100 
1.50

.75

. 3c 
18c 
75c

Metams -________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __________2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Trūksta susitarimo
----------- 4 --- ----- ----

r

Tarp Anglijos ir Amerikos vienoje pusėje ir sovietų; 
Rusijos antroje iki šiol nėra susitarimo, šitų faktų vis 

' dažniau pabrėžia Amerikos laikraščių korespondentai sa-( 
vo pranešimuose iš Londono.

Trijų valstybių konferencija, kuri įvyko Maskvoje, 
nedavė tų vaisių, kurių buvo iŠ jos tikėtasi. Visų-pirftia, 
sovietų valdžia nesuteikė anglams ir anierikonams pilnų 
informacijų apie savo kariuomenę, ekonominį krašto sto
vį ir kitus svarbius dalykus. Todėl Londonas ir Washifig- 
tonas šiandien nežino, kiek pajėgų Rusija turės kalrui 
tęsti, kuomet naciai pagrobs Krymu, Leningradu, Dono- 
Doneco upynų ir Maskvos distriktų. O sričių Rusija 
gali netekti dar prieš prasidedant žiemos šalčiams.

Anglai ir amėrikonai dabar apgailestauja, kad Mas
kvos konferencija buvo atlikta skubiai, nesuspėjus ap- 
'svarstyti daugelio pagrindinių klausimų. Tiesa, kuomet 
delegacijos, praleidusios keturias dienas pasikalbėjimams 
su rusais, išvažinėjo, Maskvoje buvo paliktos įvairios 
techniškos komisijos, kurioms buvo pavesta toliau tyri
nėti. bendras problemas. Bet tos komisijos jau yra iškel
tos iš Maskvos į Kuibyševų (Samarų), už 540 mylių į ry
tus. Vienas Amerikos korespondentas (William H. Stone- 
man) telegrafuoja iš Londono, kad anglų ir amerikonų 
komisijos yra laikomos Kuibyševe “prieš jų norų’\

Jos tenai beveik neturi ką veikti, nes nėra su kuo 
tartis nei iš ko informacijų gauti/ Stalinas paliko Mas
kvoje, o be jo niekas negali tarti sprendžiamo žodžio. Ki
ti sovietų komisarai, neišskiriant ir Molotovo, yra tik 
Stalino pastumdėliai. •

Kitas svarbus reikalas tai — Anglijos in Rusijos ka
ro veiksmų suderinimas. Anglai biję>, kųd4;n^įai gali įsi
veržti į Kaukazu ir prieiti prie sovietų aliejaus šaltinių. 
Vienas tų šaltinių centrų, Maikop, guli už 175 mylių nuo 
Rostovo, o iki Rostovo nacių divizijoms tėra tik 10 ar 15 
mylių. Jeigu Rostovas kris, reikės skubintis organizuoti 
Kaukazo gynimų. Anglai siūlosi rusams padėti, bet so
vietų generolai kažin kodėl nenori to pasiūlymo priimti.

Girdėt, kad anglų generolas Archibald P. Wavel bu
vo atvykęs iš Indijos į Tiflisųxpasitarti su rusų karo va
dovybe apie Kaukazo gynimo planus, bet jie negalėjo su
sitarti. Stalinas nenori, kad anglų kariuomenė ateitų į 
Kaukazu. Maskvos spauda šaukia anglus atidaryti “ant
rų frontų” Vakarų Europoje (tų Šukį dabar Maskvos 
klapčiukai kartoja Anglijoje ir Amerikoje); bet ten, kur 
rusams gręsia didžiausias pavojus, sovietų valdžia atsb 
sako priimti anglų talkų. Tuo pačiu laiku bolševikai ne
nori ir iš Irano (Persijos) ištraukti savo divizijas, ku
rios galėtų eiti Kaukazu ginti.

Atrodo, kad Maskva dar iki šiol bijo anglų beveik 
labiau, negu Hitlerio! Tokiose aplinkybėse negali būti 
pasitikėjimo tarp demokratijų ir sovietų Rusijos; o kuo
met nėra pasitikėjimo, tai negali būti ir suderinto vei
kimo plano. Paskiausias pranešimas iš Londono skamba 
taip: “Britai nedarys jokių žygių į Kaukazu, kol padėtis 
pietų Rusijoje nepasidarys daug rimtesne.” Ir toliau ta“ 
me pranešime sakoma, jogei Maskva geriau sutiktų, kad 
anglai gintų Volgos linijų (!), negu leisti jiems užimti 
visų Iraną arba sustiprinti rusus Pietų Kaukaze. Anglai, 
aiškus dalykas, į Volgos sritį nekeliaus, kuomet jie turi 
saugoti Egyptų, Palestinų, Syrijų, Iraku, Iranu ir kelius 
į Indiją. ' • .

O jeigu rusai vieni neatsilaikys ir Kaukazas pateks 
j nacių nagus, tai kas tuomet bus kaltas? Ar Stalinas 
nebandys tuomet nuversti kaltę nuo savęs ant anglų? 
Per dvejus metus Maskvos klapčiukai kaltino anglus ir 
franeuzus dėl sovietų sutarties su naciais. Jie sakė, kad 
“plutokratijos” nenorėjusios su Stalinu kooperuoti, todėl 
jisai buvęs “priverstas” pulti į glėbį Hitleriui. Bet dabar 
Anglija siulyte siūlo pagalbų Stalinu?, o jisai jų atmeta. 
Gal būt, yra planuojamas naujas “pasisukimas” Maskvos 
politikoje?

—y kai nusiteikus, nes ji staugė, šu- tai statomas, šiuo metu jau yna £ 
' kavų ir trepsėjo, ambasadoriui susisiekimas nuo i 

kalbant, taip k£d jo kalba bū- Hazelton, Kanadoje
|vo kėlU šakius pertraukta ir Alaskos 'kasyklų statistika 

■J‘ klausytojai, jos beveik negitMė-j parodo, kad 1940 m. auksu bu- 
s jo. Komunistai rėkė, kad Ang-1 Vo išimta daug daugiau, negu

nuostabu, kad buvęs lenkų šni-llija turi sudaryti “vakarų fron- kada nors, išskiriant pirmuo- 
pūs turi sovietų valdžios ąkysejtą Europoje” prieš Hitlerį, —įsius “boom” metus. Irgi tokie 
daugiau svarbos, negu “tarybi-įlyg kad tas klausimas pareina svarbus daiktai kaip platina, 
nės respublikos” galva , ir ko- nuo ambasadoriaus! šita grubi-1 skarda, antimonija, merkuras, 
munistų partijos sekretorius, joniška < 
Tai ir viskas. Britanijos ambasadorių vargiai I

galėjo patarnauti Rusijos šelpi
mo reikalu;. Bet komunistai vi
sur elgiasi, kaip laukiniai.

Iš Viso ko galima numanyti, 
kad tą Rusijos Karo Šelpimo

APZVALG **,M "m l|vo kelis šyldūs pertraukta ir į 
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REIKĖSIĄ ĮSIVERŽTI 

VOKIETIJON

Grupe Kanados laikraštinin
kų ir du aukšti dvasiškiai, vie
nas anglikonas, antras katali- 
kas, tik-ką sugrįžo iš Anglijos, 
kur jie praleido daugiau kaip 
mėnesį laiko, teiraudamiesi a- 
pie padėtį dabartiniaime kare. 
Jų nuomonė yra tokia, kad An
glija nekapituliuos. Bet Hitle
riui sumušti, sako jie, nepakan
ka tiktai bombarduoti Vokieti
ją iš oro ir vykdyti blokadą j u-l 
rose; reikėsią pasiųsti didelę ar-: 
miją į Eurppos kontinentą, kad’ 
ji įsiveržtų į Vokietiją ir su-l 
muštų nacių pulkus. ♦ '

Bendrame pareiškime, kurį; 
tie keliauninkai jteike spaudai, 
jie įspėja Amerikos visuomenę, 
kad yra pavojingas savęs ap
gaudinėjimas įsivaizduoti, jogei 
Hitleris galįs būti paklupdytas, 
kai išsisems vokiečių kariuo
menės jėgos mūšiuose su ru
sais, vien tik oro atakomis ir 
blokada, kuri prives Vokietiją 
prie bado, arba sukilimais už
kariautose šalyse. ,

Be to, jie pataria Amerikos 
žmonėms nemanyti, kad ?mu- 
sų pergalė yra neišvengiama”. 
Hitleriui sumušti reikės didelių 
pastangų iš demokratijų pusės 
ir didelių atikų.

SUKČIAUS PRASIMA 
NYMAI

Radio programai nacių okupuotose šalyse
Pranešama, kad okupuotose šalyse vokiečiai leido 

veikt, 84 radio stotims. Lietuvai esanti paskirta stotis 
Vilniuje. Bet, tur būt, ir Kauno radio stotis nėra užda
ryta.

gentie ligi ||į|Įerj0 propagailda
Komunistų Spaudoje

g?————■—M—— 1- ' ! L. J............11 ■ M

demonstracija prieš | sidabras ir anglis, — elemen
tai naudojami apsigynimo rei
kalams, — buvo išimti tais me
tais.

Iš militarinio taško žiūrinis 
Alaska yra svarbioj vietoj Pa- 
cifiko apsigynime. Aleutian Sa
los randasi tiktai kelios mylios 
nuo Sovietų teritorijos. Kelios 

_ > kuri | iš šių salų yra apie-700 mylių
Darbo Biuras. Pirmadienį ji.| it pačiai Rusijai gali greičiau nuo Japonijos šiaurinės laiVyho 

| bazėš ties Horomushiro. Irgi, 
vėl iŠ militarinio taško žiūrint, 
Alaska yra arčiau Europos kon
tinento (per šiaurės Ašigalį), 
negu bile kita dalis Jungt. Val
stijų.

Kadangi oro kontrolė vystosi 
greitu tempu, skridimai į Eu- 

I ropą šiuo keliu yra numatomi, 
(Amerikos didžiausia nuosavy-Į aviacijos ekspertai pareiškia.

Taigi, rezultatas šio naujo 
susipratimo tarp Jungt. Valsti
jų, Didžios Britanijos ir Rusi
jos gali būti didžiausias išvy- 
'stymas Alaskos istorijoje.

FLIS

TARPTAUTINĖ DARBO 
KONFERENCIJA

NėW Yorike, ki&ip “Naujieno
se” jau buvo rašyta, susirinko Sąjungą komunistai stengsis piri | 
tarptautinė darbo konferencija, Į naudoti, kaipo areną, šavo ne-Į 
kurią sliŠauke Tautų. Sąjungos kultūringai propagandai,

_____________ /

Begėdiškais melais ir žulikiš- 
kais publikps apgaudinėjimais 
“pasižymėjęs” Mizara pasakoja, 
jogei “Naujienose” dėl to buvę 
iškelti faktai apie Jono Marcin
kevičiaus šnipavimą lenkams, 
kad jisai “išdrįso pasakyti tei
sybes žodį ąpiė Hitlerio govėdų 
siautimą | Lietuvoj^”.! Išeina 
taip; kad “I^jjiėOČ^>” benori, 
kad butų sakoma tiesa apie na
cių atliekamas šunybes Lietuve-

Tuo gi tarpu “Naujienos” 
daugiau, negu kuris kitas laik
raštis, yra paskelbęs faktų apie 
tas šunybes. Tame pačiame 
Brooklyno šlamšto numeryje, 
kuriame melagis Mizūra šmei
žia “Naujienas”, yra perspaus
dinta iš “Naujienų” žinia (pra
nešta mums per Lisaboną, Por
tugaliją) apie tai, kaip naciai 
sušaudė tris žmonės'Šiauliuose 
ir kelis žmones Mažeikiuose, 
sukviesdami tų miestų gyvėntb- 
jus pažiūrėti, kaip tos kruvinos 
ekzekucijos yra daromos, šita 
žinia buvo tilpusi “Naujienose” 
spalio 24 d.

Vadinasi, tas komunistų šar
latanas perspausdina iš “Nau
jienų” žinias (nepažymėdamas, 
iš kur jas ima) apie “Hitlerio 
govėdų siautimą Lietuvoje” ir 
jisai kartu kaltina “Naujienas”, 
kad jos esančios priešingos tu
klų žinių skelbimui! Begėdis- 
kesnio žmonių mulkintojo dar 
mums neteko matyti.

Faktus apie Johą Marcinke
vičių — kad jisai buvo lėnkij 
šnipas ir tapo už lai nuteistas-— 
padavė žmonės, kurie pažinojo 
jį asmeniškai ir kurie gerai ži
no jo “politinėsfveikios” rekor
dą. MUitis jo asmuo visai ne
svarbu. Bet yta keistas dalykas, 
kad tas buvęs lenkų šnipas da
bar kalbą už visą Lietuvos bol
ševikų “govėdą”, pasprukusią į 
Maskvą^ Tik jisai vienas atsiun
tė Brooklyno komunaciams Šib- 
kį-tokį rašinį apie vokiečių Įsi- 
.veržimą Lietuvdh, tųb tarpu 
kai “generalinis” kom-partijos 
sekretorius Snięčkus ir “prezi
dentas” Paleckis tiktai pranęČėj 
kacĮ jie pabėgo iš Lietuvos. z-

Ir tą jo ilgą rašinį Maskva, 
kaip pasakoja Brooklyno mek- 
leriai, persiuntė “bevieliniu te
legrafu” (kuris pėsčias kėliavo 
tris mėnesius), o Sniečkus ir 
Paleckis turėjb siųsti sąvo

• V « w t /c

pradėjo savo posėdžius, Colufti- pakenkti, negu padėti, 
bia Universiteto patalpose.

Konferencijoje dalyvauja 130 
delegatų, pavaduotojų ir pata
rėjų iš 35 valstybių, kurių dau
guma yra Tautų Sąjungos na-; Rusų-Jungtinių Valstijų Koope- 
riai. Jungtinės Valstybės, nors] ravimas Gali Badėti Išvystyti 
į Tautų Sąjungą nebuvo įstoju
sios, bet su Darbo Biuru koope
ruoja, todėl ir jos turi savo at-j 
stovus konferencijoje. Bet kon
ferencijoje nedalyvauja tų vals
tybių delegatai, kurios iš Tau
tų Sąjungos pasitraukė arba 
buvo pašalintos, būtent: Vokie
tija, Italija, Japonija, Ispanijai 
ir sovietų Rusija. Jos visai ne
buvo kviestos, kaipo agresoriai, 
kurie nusidėjo pasaulio taikai.

Sovietų Rusija, kaip žinoma/ 
buvo iš Tautų Sąjungos išmes
ta, kuomet Stalinas užpuolė 
Suomiją, pernai metais. Nuo to 
laiko Maskva nebandė atnaujin
ti ryšių su Tautų Sąjunga, ir 
todėl ji negavo kvietimo į šią 
konferenciją.

Į konferenciją negalėjo atsių
sti savo delegatų kai kurios ma
žosios valstybės Europoje, nes 
vienos jų yra okupuotos, kitos 
bijo nacių '.keršto. Bet už tai 
dalyvauja ląbai didelis skaičius 
Lotynų Amerikos delegatų.

StambiaušEi'ą atstovybę konfe
rencijoje turi Britanija. Jai va
dovauja/' premjero Churciiillo 
pavaduotoji, maj. Clement R. 
Attleė, kurj| yra Anglijos Dar
bo Partijos lyderis.

Konferencija pasidalino į tris 
sekcijas: valdžių atstovų, dar
bininkų atstovų ir • darbdavių 
atstovų. J. V. darbo sekretorius, 
p>-lė FLailces Pėrklns, lapų iš
rinkta konferencijos pirminin
ku.

RUSŲ KARO ŠELPIMO 
SĄJUNGA

jų programus, žinoma, prižiūri ir cenzūruoja naciai. truraM W W. MUms

Priešz kiek laiko susiorgani
zavo Amerikoj ė komitet’as Ru
sijai šelpti, kurjs pasivadino 
“Russian War Relief Associa- 
tion”* Kuoiliet dabar Rusija iš 
paskutinosios ginasi nUb vokie
čių ir miliOnai jos žmonių krih- 
ta mūšių laukuose, tai Ameri
koje yra daug simpatijos tai ne
laimingai šaliai.

Bet spaudoje pasirodė žinių, 
kad T tą Rūsijds šelpimo orga
nizaciją skvęrbiasi komunistai 
ir jų pakalikai, kurie dar visai 
neseniai steigė visokius “fron
tus” kovai prieš pagalbos teiki
mą Anglijai ir prieš Amerikos 
užsienių politiką. Paaiškėjo, 
kad jau ir pačiame komitetu 
centre sėdi tų gaivalų artimi 
prietėliaf. Pavyzdžiui, Rusų Ka
ro Šelpimo Sąjungos pirminin
kas, Edward C. Čarter, dirba 
Pacific Relations institute kar- 
tu su žmonėmis, kurie priešino^ 
si “lendLlease” įstatymui ir Ori 
ganizavo “taikos pikiėtds” prie 
Raitojo Namo Wa^lndgtonė. 
Rusų šelpimo orgianlzačijo^ sek-' 
YetoriUs, Miss Hat riet Moore, 
redaguoja bolševikišką “Amer
ican Rėvievv oil the Soviel 
Union”. i

Ta Rusų Karo šelpimo Są
junga spalio 27 d. surengė New 
Yorke, Madisoh Sfųuare GardėD 
pastogėje, masinį mitingą, į ku
rį buvo pakviestas tarp kitų 
kalbėtojų britų ambasadoęiųs^ 
lOrdas Halifąx. žymi dalis pu
blikos, matyt, buvo kdmUnlštiš-
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ALASKA4

Alaską.

bė, nupirkta nuo Rusijos 18671 
m., turi daugybę neišvystytų 

natūralių resursų)
Amerikos Valdžios pasiryži

mas padėti Sovietų Sąjungai at
silaikyti prieš totalitarines ar
mijas nacių Vokietijos ir jos 
sąjungininkus vėl- meta .dėme
sį į Alaską, Jungt. Valstijų di-j 
džiausią teritorinę nuosavybę.

Alaskos 586,400 kvadratinės’ 
mylios sniego, ledo, miškuotų 
slėnių ir daugybe numatytų mi
neralinių resursų buvo Rusijoj 
nuosavybe. 1867 metais per Val
stybės Sekretorių William H. 
Seward Alaska buvo nupirkta 
iš caro valdžios už $7,200,000- 
Skeptiška publika tuoj pavadino 
šį plotą neišdirbtos žemės “Sew- 
ai*d’s Folly”, t.y. Scwardo kvai
lybė, ir net publikos pasiprie
šinimai buvo pareikštas dėl iš
metimo pinigų tokiems pirki
mams. Nuo to laiko vien auk
su, iš Alas.ko^,/tsiųijta šimtą kar
tų daugiau, negu už ją buvo 

Įmokėta. Jos žuvies industrijoj, 
mineralų resursuose ir miškuo
se gludi neapskaičiuotas tur
tas.

Išskyrus aukso kasyklas, Ala
skos išdirbimas ir kolonizacija 
labai pamažu vystosi. Nors kė
li tūkstančiai rusų tenai gyve
no, kada Jungt. Valstijos per
ėmė, Alaską, jie su savo ainiais 
jau seniai išnyko, ir šiandiena 
tenai gyvena apie 60,000 gy
ventojų, kurių daugiau kaip pu 
sė yra indijonai ir eskimai. Ne
seniai valdžia vėl bandė kolo- . t
nizaciją, norėdama palengvinti 

zbedarbių klausimą Jungt. Val
stijose.

Pastaraisiais metais tam tik
ri asmenys iš Kanados ir Jungt. 
Valstijų davė pasiūlymą Alaską 
fortifikuoti. 1867 metais Rusi
ja pardavė Alaską todėl, kad 
tais laikais ją tinkamai forti
fikuoti buvo neįmanoriia. Bet 
moderniški išradimai visą tai 
pakeitė. Unalaskoj, Kodiakoj ir 
Sitkoj, Jungt. Valstijų laivynas 
jau dabar padidiha oro, subma- 
rinų ir antrųjų (secondary) lai- 
'vyiio bazes (bases) ir tam 
įvykdinti jau yra išleista 10 
kartų daugiau, negu Sek. SėVv- 
afdąs užmokėjo UŽ visą teri
toriją, Šiuo metu, kada Japoni
ja yra agresyviai nusiteikusi, 
iht'ehsyvi, kooperacija tarp 
Jungt. Valstijų, Sovietų Unijos 
ijr Didž. Britanijos ir Kanados 
pasidarą reikšminga. Transpor- 
tacijos atžvilgiu Alaska yra la
bai atsilikusiu nėra gerų kelių* 
Yra padarytas sumanymas gran- 
diožįškos skales, kuris sujung
tų Alaską su Buenos Aires nuo 
Fairbanks Ąlaskos> per Kana
dą/ Jungt. Valstijas, Meksiką' ir 
Centrinę ir Pietinę Ameriką. Šis 
sumanymas gali būti įvykintas 
grėitoj ateityje. Apie ĮRODO 

•mylių proponuoto “Pan-Ameri- 
cąh-įlighvvay” jau dabar gali
ma vartoti. Dauguma to kelio 
bus per Alaską, ir pagal “de» 
fense needs construction” grei-

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

ATEIVIO UŽStREGISTRAVI- 
‘ MO REIKALAS

Klausimas

Gruodžio mėnesį nuvykau į 
paštą *ir užsiregistravau, kaip 
nuo visų ateivių buvo reikalau
jama. Tuo laiku pirštų įspaudą 
padaryta, šių metų koVo mėn. 
gavau savo užsiregistravimo 
kortelę ir maniau, kad tas rei
kalas jau užbaigtas. Dabar man 
pranešė, jog turiu nuvykti vėl 
| paštą ir vėl duoti pirštų įspau
dą. Tąs* mane/gerokai išgązdi- 
ho. Ką tai reiškia? Prašau tam
stą map kuo greičiausia atsa
kyti. Ką nuo manęs reikalau
ja?
Atsakymas

Gaila, kad 
kartoti savo 
Nusiramink,

DŽIAUGIASI HITLERIO
rėmėjų laiškais

Komunistų “Vilnis” šių metų 
gegužės 13 d. štai ką rašė:

‘‘Trys senatoriai paskelbė A- 
merikos žmonėms, kad jie gau
ną daug laiškų, kuriuose pasi
sakoma už paskelbimįą karo a- 
šies valstybėms. Tą žinią apie 
tuos tris senatorius Associated 
Press tuoj išnešiojo po visą ša> 
lį, tarytum tai butą labai svar
bus dalykas (Jis buvo svarbu! 
visiems išėmus Hitlerį ig “Vib- 
nį”. — J.P.) ... Tai yra propa^ 
gandos Šmotas ir niekas dau
giau.

“Visiems yra gerai žinoma, 
kad kongresmanai ir senatoriai 
gauna labai daug laiškų, kurių 
autoriai pasisako prieš karą. 
Anti-karinių laiškų yra nepaly
ginamai daugiau/negu laiškų ufc 
karą (Tėdė laiškus, smerkian
čius administracijos pastangas 
sutvirtinti demokratinį frontą, 
pundais siuntinėjo naciai ir ko
munistai. —J.P.).

“Jei senate yra tik trys na
riai, kurie gauna didesnius 
pluoštus karinių laiškų, tai pu
sėtinai žiopla daryti išvadą, kad 
Amerikoje pakilo karinis senti
mentas. Jei tik trys senatoriai- 
gali tuo pasigirti, tai tas kaip 
tik rodo, kad Šalyje nėra kari
nio sentimento. (Naciai ameri
kiečių pasirįžimą gelbėti demo
kratijoms sutriuškinti liftlcriz- 
mą vadino “troškimu karo”. 
Komunistai “bendrų interesų” 
surišti su Hitleriu, nacių propa
gandą plačiai skleidė savo spau-

šiandien tie išnaros nusiduo
da amnezija sergą ir “neatsime
na” sąyo vakarykščių 
Apsirgti jiems liepė 
Jič ir /“pasveiks” tik 
liepus.

žodžiu. c
Stalinas.
Stalinui

tamstai reikia at- 
užsiregistravimą, 

nes nebus jokios 
bėdos. Galimas daiktas, jog pa
što darbininkas, kuris tamstą 
užregistravo ir kuris padarė pir
štų įspaudą, apie tai visai nie
ko nežinojo, ir nepadarė gerą 
pirštų įspaudą.

Visas padarytas pirštų Įspau
das išejgzaminavd ekspertai, ir 
rasta, jog apie 430,000 jų ne
aiškus, arba kitaip, netinkami 
ir juos negalima vartoti identi
fikavimo tikslams. Ir tuos vi
sus ateivius antru kaftu šau
kia į paštus. Kadangi registra
vimo pareigūnai numatė, jog 
ims ilgą laiką peržiūrėjimui pir
štų įspaudų, jie nesulaikė kor
telių išsiuntimo, jie tuoj kor
teles išsiuntė, nes žinojo, jog 
jos ateiviatns bus reikalingos.

po pakeitimo adreso pranešti 
Alien Registration Division, 
Washington, D. C. Patariame 
tamstai kuo greičiausiai sutvar
kyti šį reikalą. Galima gauti 
tam tikrą formą pašte.

FLIS

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą?

ARBA ATNAUJINTI 
dabartini savo namą 

Mes parūpinsime jums Staty
bos Medžiagą, o jus galėsite 
mokėti jai lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Nereikia 
nieko įmokėti.

Pasistatį/kite Jį JMyx 
PLANAI DYKAI 

Douglas Lumber 
COMPANY 

Ž700 ROOŠEVELT ROAD 
Tel. KfcDZlfc 3840

UŽSIREGISTRAVIMAS IR
pakeitimas adreso
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Klausimus

Aš užsiregistravau lapkričio 
mėnesį bet iki šio laiko nega- 
Vau savo užsiregistmviino kor 
telės. Du, syk porsikrausčiaUj Ir 
abu sykiu pranešiau saVo nau
ją adresą paštui. Nežinau, ko
dėl negaunu kortelės.
Atsakymas

Tamsta praneši, jog informa
cijas apie pakeitimą adreso pa
siuntei paštui. Tame guli prie
žastis. Tamstai reikėjo ne pa
štui pranešti adreso pakeitimą 
kožną sykį, bet tiesiog Alien 
Registration Division, Washing- 
ton, D. C. Alien Registration 
Act reikalauja, jog ateivis, gy
venantis pastoviai Jungt. Val
stijose, kai pakeičia gyvenimo 
vietą, privalo į penkias dienas

ii

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 B. HaMedSt. C AL. 4118

ANGLYS ^KASYKLŲ5 
UMANftblMMAA OARANTCOTAS 

Liberalai, kreditai—-Imkite laiko klek tik 
Reikia!

Weet Virginla Lump—Shflveled Tortui S7.95 
Pocahontaa’Mine Run ..... .. Tonui ?8.2rt
W. Kentlrttky 1H” Rtoker Nu t Tonui JB.Uft. 
South Illinois Stoker Mldgets 

........ .. Tortui
Superba UI. arba Ind. Llnrtp. Ekk 

arba Nut . ........... .. ............ Tonui $0.25
UI. Strrenlnri 1%” ............ Tonui S4.00
Visos Kainos G-toną kiekiui ar danrlau.
ANGLiV samuliai galima matyti 

MUSU OFISE
SUPER COAL CO.

83 W. JACkSON BLVD. MKBMer 4122
>1 MII * .........   l» .■ i, l i ... * i ■ —

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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7000 myliu automobiliu
Suimta Su Banditais

xt ‘ ■

“BLOGOJI ŽEMĖ” IR JOS ISTORIJA. — SUAKMENĖ
JĘ MEDŽIAI. — FORMA PASILIKO, O SUDĖTIS 
PASIKEITĖ. MONTANOS .VALSTIJA. — KAIP 
GALIMA NUSIPIRKTI “TRUBEljį”, PERKANT 
GAZOLINĄ Iš NETIKUSIAI PRIŽIŪRIMOS VIL
TOS. — NEMALONUMAI SU AUTOMOBILIU 1

Dar prieš penktą valandą ry
to aš pradėjau raginti savo san- 
keleivius keltis. Negelbėjo jų 
protestai bei siunčiami “the

M*

Negausite 
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką leies arba 
kalakuto, pirkdami pas OLŠEN 
& EBANN, BET Gausite Vėftiū- 
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

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

rykite
Chkrke
Ace’t

6446 So. Halsted St,

AtHAf* 
Ketvirt. 

Ir 
šert, 

vaka-
3EbannK

Slave driver” mano ūdresū.
Dat buvo tamsu, kai mes ap

leidome Bicmarck miestą ir 
pradėjome savo kelionę vėl į 
Vakarus. Apsiniaukęs dangus 
dar labiau didino tamsumą. .

Išaušo. Kur tik žiuri, — Modl-i 
žiniški plotai* negyvenamos že
mės. Tik kur retkarčiais pama
tai savo rųšies budukę, o Šiaip 
nei ūkių, U.& miestelių. Keikia 
mylių mylias važiuoti, kol pri
važiuoji vieno kito šimto gy
ventojų miestuką.

Jie tokie niūrus, nepatrauk
lus. Rodosi, nuo viso pasaulio 
atskirti, žiemos metu, kai ten 
prasideda Sniego pūgos, tur būt, 
taip ir yra.

Jei pradžioje dar matėsi ma
žyčiai, prie žemės prilipę krū
mokšliai, tai vėliau ir jie din
go. Prasidėjo vadinamos “bad 

...........................■. . ......

*

AVJ|«.N V-'ĄCME
Louisc Lynu, naktinių 

kliubų 'šokėja, suimta Chi- 
cagoje Su grupe Vyrų įta* 
Ūiamų plėšikavimu vidur- 
Vakhrinėse valstijose.

A

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR ŠVĖIKaTĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- fiTAlTPPT 
RIAUSIĄ SIU DIENV 01 j

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

STOKER SALES
6921 South Western Avė. REPublic 3713
•ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS • IR SUtAUSAU SfcįiUS

Turtas ViršO,000,000.004
< Apart Apsaugok, Turime r »>£ nhn A n :: 
Ž ATSARGOS FONDĄ Virš O d ODyUuŲiUU :;ATSARGOS FO^DA

Dabai- Mokam 3% Už Padėtus Pinigus 
Nėra Saiigėsn&š Vietos Dėl ^aupymoT Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., TTečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 F. M.

DOMINIKAS KURAITIS — Skvittinkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant Labanauskas,
H. Rajew«ki ‘Shorty”

LOAN ASSOaATIONofCta»go 
JUSTIN MACK1EWICH, Ptėfc.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1M t
'1 j.~r ii^į i .Hm

k. <

1'

M Uit. iU .Ai I 11

Milda Buick Sales]
VIENINTELĖ LIETUVIU feUICK^O AfcfcNTUkA

907 West 35th Sti-cci, Chiėagd, III. ' 
Telefonas LAFĄYKTTE 202Ž • Rez. Tel. VICTORY 2499'

i. Ai ri įf ifįĮjfrifiįiiiįiiia^^

X... .am*. i,l , -mU...-,

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

Bene garsiausias koncertinis choras pasaulyje yra 
Dono Kažokų choras, Vedamas Serge'Jarovo. LdpfCrf-4 
čA> 16-tą jisai vėl gtįžla Chicagon h* išpildys du kOŪ- 
cerius Civic Opera, rūmuose—vieną po pietų, kitą va
kare. . . . c .

Bilietai yra nuo 75 centų iki Juos galima gauti 
“Naujienose,” ■

lands”.
“Bad lands” — tai bloga že

mė. North Dakotos valstijoje ta 
“blogoji žeriiė” tėra tik “sem- 
pėlis” to, kas yra prie Black 
Hillš Sūuth Dakotoje.

“Blogoji žemė” — tai lyg su^ 
pilti kalnai. Nei žoles^ nei me
džių nėra. Dažniausiai jie tam
siai pilkos spalvos. Tačiau kai 
saulė šviečia, tai spalvos nuolat 
kinta. Pasireiškia savotiškas 
Spalvų žaidimas. '

Kalnai lyg atgyja, štai, rodo
si, matai pasakišką miestą su 
keistos architektūros pastatais.

Tai savotiški kalnai, kurių 
kitur neužtiksi. Visai supran
tama, kodėl jie yra turistų mė
giami. Kiekvienam nepaprastas 
dalykas yra įdomu pamatyti.

“Blogoj i žemė” Nortli Dako
toje nėra labai Įspūdinga, Ir 
kalniukai nedideli, ir jų “archi
tektūra” nekokia.

*■ * . J

žmogus turėtų turėti labai 
jūu lakių vaizduotę, kad iš jų 
galėtų sukurti “miestą SU na-1 
mais’\ O tuo tarpū South Da
kotoje tik žniogus, kuris visiš
kai jokios Vaizduotės neturi, ne
mato “palocių”, važiuodamas 
per ?Bad Lands”/

“Blogosios žeinės” istdrija y- 
La labai įdomi. Mokslininkai 
tvirtina, kad maždaug prieš 20,- 
000,000 metų tos vietos buvo 
Vandens apsemtos. Kitais žo
džiais sakant, tėh būvo vande
nynas.

Vūndenyhe ir susiformavo tiė 
nepaprastos išvaizdos ir sudė
ties kalnai, kuriuos mes šian- 
dięn matome.

Tyrirtėtojai dar ir šiialiidieh 
užtinka pėdsakus, kuį’iė rodo, 
kad čia tikrai vandenyno, buto.

Vos spėjome “blogąją Žemę“ 
p^VažiUOli, kai mūšų dėmesį 
pradėjo patraukti naujas liepa* 
prastas reiškinys, būtent, suak
menėję medžiai.

vielomis jų pūsėUhai daūg. 
TaVytpiŪ iškirstas miskas^ — 
tik kelmai riogsd. Pakelyje, 
ypačiai prie gazoli do stočių 
hiatėsi pusėtino storumo šūdk- 
menėfusio medžio rąstų. Tai 
kabliukas • turistams yilioti,

Vienoje \iemje užtikome iiėv 
Savo rųšies muziejų prie gazo
lino Stoties. Trobesys labai įdo
mus, — vien tik iš suakmenė
jusio medžio padarytas. Nuo 
kelio pūsiaūrhČiu ėjo tvdra, — 
Irgi fš sūakmeniejiisio medžio.

Mokslininkai aiškina^ kad 
vieš milijonus metų tas miškas 
uvo vandens apsemtas. Me

džiai nugrimzdo į dugną; Vėliau 
jįe liko žemės Užnešti. BUdaini 
hepaprastai didėlio slėgimo ju
koje, jie persisunkė įvairiais 
inineralais ir ilgainiui suakme- 
h^jo, Tokiu budu Iforma pasili
ko, o (talpa pasikeitė. Atrodo 
lyg medžiai, o iš tiesų medžio 
savybes prarado. į 
/ Taip atsitiko dėl to, kad fo- 
kO vietose susidėjo palankios 
aplinkybes medžiams ptežėr* 
VUoti. Gamta suvaidino taksi-

.... . ...... . ,H*------------------------------------------

dermisto vaidmenį: kaip taksi- 
dermistas padaro įvairių gyvū
nų iškamšas, taip gamta pada
rė medžių iškamšas.

Apsirūpinę keliais atminti
nais (suvenirais) iš suakmenė
jusio miško, mes netrukus su 
North bako ta atsisveikinome ir 
atsidūrėm ė Montanos valstijoje. 

Tai milžiniška valstija. Savo 
žemes plotu ji Užima ketvirtą 
vietą. Apgyventa ji, labai retai,
— daug rėčiau, ncgti North Da- 
kota. v. m

Didėli miškai, dideli kalnai ir 
dideli negyvenami žemės plotai,
— vtai Montanos Valstija. Mies
tukai pasitaiko retai, ir tai tik 
tose vietose, kur randasi kasyk
los. Vatid kasyklos, aukso ka
syklos ir {vairių kitų mineralų 
kasykloms.

Iš Glėhdive mes pasukome į 
18, 0 paskui į 13 kelią. Reikėjo 
mums pasiekti U.S. 2 kelią, kad 
paskbi galėtumėme važiuoti Į 
Glacier National Parką.

Vitnarte nėdideliaiiie miestu
ke sustojome gazolino. Jaunas 
vyrūkaš pripylė tanką. Bėt kai 
jam reikėjo padaryti bitą, tai

l V

turėjo šauktis-pagalbos: nesu-i 
gebėjo nė I

Pati gazolino stotis 
apleista, menkai teprižiūrima.' 
Netrukus įsitikinome, jog per
kant gazoliną tokiose vietose 
galima skaudžiai apsigauti.

Kelias dešimtis mylių važia
vome bė jokio “trubelio”. Tie
sa, jautėme, jog automobilis 
pradėjo kaž-kaip '“pavargti”, — 
nebeturėjo, kaip amerikonai sa
ko, “petp”.

Manėme, kad gal tai dėl to, 
jog prasidėjo kalnai. Būvonie 
jau 4,000 pėdų sti viršum* aukš
čiau nei juros lygis. O kalnuo
se, jei karbuTatorins nėra tinka
mai nurėguliūotas, galima tikė
tis nemalonumų.

Viename miestuke sustojome 
pietų. Automobilį palikome ga
zolino stotyje, kad išteptų.

Nuo čia ir prasidėjo musų ne
malonumai. iŠ to miestuko te
ko Važiuoti tiesiai į kalnus. Ir 
štai apie dešimt ar daugiau my
lių pavažiavus, automobilis 
rimtai “susina ravi j o’’: nei iš 
šio, nei iš to jis sustojo.

Bandome pradėti, bei veltui.

i Aplinkui nė gyvos dvasios/ Jei 
kelių žodžių parašyti.1 Nei į miestelį grįžti, nei toliau Dr- 
sotino stotis atrodė važiuoti.

nei toliau

Pagaliau privažiuoja valsti
jos policininkai ir bando mums 
padėti. Vargais negalais, prunk- 
šdaipas ir čiaudėdamas, moto- 
ras pradėjo dirbti.

Padėkoję policininkams, va
žiuojame toliau. Gal . kokias 
penkias mylias pavažiavome, ir 
vėl tas pat biesas. Čiu-Čiu-Čiu 
— ir automobilis sustojo.

Dingtelėjo į galvą mintis, kad 
kas nors yra netvarkoje su ga
zolinu, — nebėga jo pakanka
mai, ar kas kita.

Pradėjome egzaminuoti. Tū
telė neužsikimšusi. Žiūrime, kac 
puoduke prie tūtelės pusėtinai 
aliejaus. Nuodugniau išegzami- 
navus pasirodė, kad ten yra ne 
tik aliejaus, bet ir vandens.

Tai štai koks reikalas, — to
je nuskurusioje gazolino stoty
je į musų automobilį įpylė ga
zolino, į kurį kažkokiu budu 
pateko nemažai vandens ir alie
jaus.

Mr. UI ir Mr. HATT žaidžia Raganas
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tmurance reik, pas
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
, Atstovas

Prudėntlal Ins. Co. of America 
175 W. Jackson DAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rdosevelt RtL, AustiM 1175 
j st iii n ■

Remkžte Lietuvišką 1 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— WHOLES ALE

4707 So. Halsted Si. 
Tel. Boulevard 0014

oRlDUEPuRT ROOFING AND 
8BEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
,^■■111 I 1 i.l.ll^l.Į ./ ................... —

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

|(Kešsler’s||
t 'Vi

<s!av<?Av/a/C/

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. «3rd St.
tėL fcNG. 5883-5840

HfttEMDED WHIS’KE^|

KESSLERS
J BLENDED WH1SKEY

KESSLĖR’S PRIVATU BEEND—A BLENDED UIIISKEV. 75% Neutrali Šerife aistiDėd Irom Gratn, 
85 Prdof (Since Sept. 1). Julius Ktessler Distilling Co.,Inoorporated, Battimbre* Md.; )Lawrencebu>į, Ind.

“----- ; 1------- -—....... . m..*.; ------- __--------- g------ „--------------------_-----k,.,j,

4b.

Dvi Garsios Baleto Ir šokių Grupės Vienam Programe

JDarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

'i

MADŲ

t

Garsiausia baleto grupė Amerikoje yra Ballet Russe. Bene garsiausia “ball- 
room” šokėjų dvejuke yra Velož ir Yolandū, kurie dabar irgi turi savo šokėjų 
—artistų grūp$. '

Rytoj VUkdre baletas ir Veldž sū Ydlūūda pradės pildyti keturis nepaprastus 
š6kiU it baleto prūgramus Chicagos Operoje^ priė Wacker brive ir Madisoh, ku
rių pelnas yra skiriamas labdarybės reikalams.

Rytdj ir penktadienį jiė išpildys po vieną pLdgramą, o du šeštadienį, vieną 
po pietų, kitą vakare.

Šokių ir baleto mėgėjai neturėtų prūlėisti progos šiuos nėpaprafctūs progra- 
muš pamatyti* 1 < •

Bilietai yra nuo 55 centų iki Šeštadienio popietiniam prograūiUi tVū- 
pūtį pigesni. Juos galima gauti operos rūmuose ir Ji. Želzer raštinėjė, kambarys 
360, bp&fojū.

. |LI >«IK«

‘■'1

.... fatt.MT.> ,

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kūrią galite* gauti pas 
mus. Siųskite savo ordetiusl

0K 0F PRTTERnS

1739 So. Halsted St, 
Chicago, HL

Vartas
Adresas .. a
Mieštas ..

Valstija
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Streikas Detroito
Kulkosvaidžių 
Dirbtuvėje

Reikalauja Pakelti Algas
DETROIT, Mich. — I strei

ką išėjo keli tūkstančiai dar
bininkų Kelsey-Hayes Wheel 
Co., dirbtuvėje, kuri gamina 
kulkosvaidžius armijai. Į užuo
jautos streiką žada išeiti dar
bininkai ir dviejose kitose fir
mos įmonėse šiame mieste.

CIO Auto Workers unija sa
ko, kad streiką paskelbė, J(cai 
firma atsisakė atnaujinti dery
bas dėl darbininkų reikalavimo 
pakelti jiems algas 5c.

divofsą kovos.
Negana to, jisai taipgi fei- 

kalaus, kad ji mokėtų jam alf- 
moniją. Jisai tuo reikalu jau 
turi užvedęs bylą Californijoje.

Susipažino Vodevilyje
Bet štai svarbiausias dalyko 

faktas. Frank Wallace sako, 
kad 1911 metais, kada jie ap
sivedė ne jisai norėjo apsives
ti, bet Mae West, ir ne jis pra
šė jos rankos, o ji prašė “jo 
rankos”.

Wallace, vodevilio aktorius, 
susipažino su Mae West kai 
kartu su ja vaidino vienoje vo
devilio trupėje.

Diena Iš Dienos
• . • • ' • I , I t

Aplankius Sergančią 
Drg. M. Mieravičienę

Ne Frank Wallace 
Prašė Rankos, o 
May West

Carnegie-Illinois 
Plieno Dirbtuvė 
Mažina Gamybą

— Ir Ne Ji Nori Alimonijos, 
O Jis

CINCINNATI, Ohio. — Lie
tuvis Frank Wallace yra nepa
prastas vyras.

Išgirdęs, kad jo žmona, fil
mų aktorė Mae West, užvedė 
divorso bylą, jisai pareiškė, kad

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleri», kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
žilumą. Viri 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

P A I N - E X P E L L E R

“Trūksta Anglių”
GARY, Ind. — Carnegie-Uli- 

nois plieno bendrovė skelbia, 
kad ji uždarė tris krosnis savo 
didžiulėj Gary dirbtuvėj, dėl an
glių trukumo.

Kompanija priduria,/kad jeL 
gu streikas “okupuotose” kasy
klose (tose kasyklose, kurios 
priklauso išimtinai plieno ben
drovėms) greitai nepasibaigs, 
tai turės visai darbą sustabdy
ti ir kitose savo dirbtuvėse 
Chicagos distrikte.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

COPR. 1941, NEEOLECRAFT SERviČL, IHc...........  11L.U

WALL HANGING • PATTE^N. 2985

No. 2985—Išsiuvinėtas sientiesalas.

No. 2985NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Gruodžio 1-mą
£

Pradės Pardavinėti
Naujus Laisnius

Šįmet jų išpardavė 1,800,000 
— tiek valstijoje yra automo
bilių. 1942 metams laisnių iš- 
sįparduos truputį daugiau, nes 
daugiau kas turi automobilius.

Negaluoja Jau ; Kuris Laikas
Lietuvių patarlė sako, “Trok

štantį pagirdyk, nuogą pridenk, 
pakeleivingą į namus priimk ir 
ligonįus aplankyk.” Tai esą la
bai žmoniški ir geri darbai.

Praėjusio pirmadienio vaka
rėlį sumaniau aplankyti jau ge
rokas laikas sergančią brighton- 
parkietę, visuomenės darbuoto
ją ir daug veikusią Žagariečių 
kliube, Žagarietę Marijoną Mie
ravičienę.

Chi. Liet. D-jos Narė
Tiesa, n^rs lovoje nuolatos 

neguli, bet vaistus turi naudo
ti. O tos “liekarstos” taip ne
skanios, kad visą purto, kada 
jas reikia vartoti; Labiausiai 
drg. Mieravičienė skundžiasi 
kairiojo' šono skaudėjimu, kas 
neduoda jai nei užmigti. Labai 
gerbia Chicagos Liet. Draugi
jos Dr.-kvotėją Montvidą, kuris 
ją prižiūri atvykęs į namus.

Jos gerasis gyvenimo vyrelis 
Adolfas visados rūpinos, kad 
jo Marė butų sveika ir ją rū
pestingai globoja.

Reikalauja 
Purškioj , .

Antoinette Slegaitis nuo John
Slegaitis %

Catherine Miskulin nuo
is Miskulin

/

Gauna
Perskiras

Agnės Evanuski nuo 
Evanuski

Lou-

John

R. š.

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

3Tofjn Jf. (Euineifcisi
SENIAUSIA B DIDMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi TeL YARDS 1741-1742
1 So. Hermitagt Aim.

4447 South Fairfield Avenuo 
Telefonu LAFAYETTE 0727 

1 KOPLYČIOS VISOSE
JL/yiYckl CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlo programų Antradienio ir šeštadienio rrt- 
■boiUK 14:00 vaL ryto iš WHIP stotie* (1524 KJ 

S« POVILU tALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
uiitiHiiiimHiHiuiiiimiiiMi

iBimiiiiiiitsiimiiiiiiiiimiiaiimio

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktj •
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
etaiaiaaaaaaaaaaaaiiiaiaaiiaaaaaiaiaaaiaai

Kainos Tos Pačios, Laisniai 
Oranžinės ir Juodos

Spaįvos ii

1 SPRINGFIEL'D, — “Vali1
, . • -- f'

stijos automobilių biuras skel
bia, kad 1942 metų laisnius au
tomobiliams pradės pardavinėti 
apie- gruodžio *l-mą dieną.

Aplikacijas valstija išdalins 
po įvairias įstaigas kitos savai
tės pradžioje.

Jei Nenori Laukti
Kas nenori laukti kol laisnius 

• bus galima gauti Chicagos raš
tinėj (Van Buren ir Ashland) 
tas gali pasiųsti -aplikaciją 
Springfieldan pačioj aplikacijoj 
nurodytu adresu, sir money 
deriu.

Kad Gauti Tuos Pačius 
Numerius

Akmenys, kurie nori gauti 
tuos pačius numerius, kuriuos 
turi šiais metais, turi tai nu
rodyti laiškutyj prie aplikaci
jos. Valstijos auto, biuras ne
gali visus prašymus patenkin- 

| ti, bet paprastai aplikantų pa
geidavimus išpildo..

1,800,000
1942 metų 

Į dos spalvos 
skaitlinėmis.,

Galite Patys Sau 
Namą Pastatyti

or-

Automobilių
laisniai bus juo-
su oranžinėmis

Planai parūpinami už dyką
Ar mąstote aį>i& 'nuosavą na- 

»mą? Jei taip,- tai kodėl patiems 
nepasistatyti.

Douglas Lumber Co. (2700 
Roosevelt Rd., tel. Kedzie 3840) 
skelbia štai kokį pasiūlymą

T? '1 ’

Ji suteiks naujo namo staty
mui medžiagą. Įmokėjimo ne
reikalaujama. Užmokėsite me
džiagai lengvais mėnesiniais 
nūmokėjimais. Planai duodami 
dykai.

Jei norite permodeliuoti sa
vo namą, pataisyti jį, tai Dou
glas Lumber Co. suteiks me
džiagos ir šiam tikslui tokio
mis pat sąlygomis, būtent, len
gvais mėnesiniais išmokėji
mais.

Douglas Lumber Co. operuo
ja jau 26. metus. Tai išdirbtu 
vardu ir išauginta reputacija 
biznis. Jis yra lietuviškas biz
nis, ir visai neseniai paaukavo 
United Lfthuanian Relief $t00.

Lietuviams vertėtų daryti 
biznį su Douglas Lumber Co., 
2700 Roosevelt Road, Kedzie 
3840. -r Sk.

J. UULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

ADVOKATAI

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

Telefonas YABDS 141». ;

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

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

*■1

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
/BONDS:
JANDSTAMPS

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

• LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast HSth Street TeL Pnllmsn 1274 ON SAbĖAT YOL’R POST OFFICE OR BANK

A. A.SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanlca Avenue Phone YARds 4908

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

AMERICA ON GUARD!
< \

Above is a reproduetion of the 
Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Dantei Chester French. Defense

ADVOKATAS
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALumet 6877.
Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 Tel. STAte 7572 

Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.
TeL VICtory 2i7l

GIMIMAI 
CHICAGO JE

432DOMARK, Dėnnis J 
West 98th Place, gimė spalių 
12, tėvai: Joseph ir Lorraine.

Halloween Šokiai 
Lapkričio 1

Rengia Jonistų Salėje
Smagus Haliow/een parengi

mas- įvyks šeštadienio vakare, 
lapkričio 1 d., Jonistų salėje, 
814 West 33rd St.

su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 

(CHICAGOJE) 
9 ■

Bruno Kulikauskas, 25, 
Helen Nichels, 24

John Kubilunas, 23, su Rita 
Davies, ;23

James Gochis, 22, su Mary S.
Richards, 18

Henry D. Cristol, 29, su Flo- 
rence B. Zernes, 23

William Budwick, 27, su Ju- 
lia Kissel, 23

Bruno H. Balčunas, 28, su 
Michalene Koziol, 21 \

Joseph F. Hahn, 26, su He
len Grybas, 23 x

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Lietuviai Liuteronai 
šeštadienį Rengia 
Šokius — Balių

Įvyks Marguetle Parke.

Lietuvių Liuteronų 
jos Draugija rengia

Pašal- 
didelį 

lapkri- 
vakarc,Čio 1-mą, šeštadienio

8 vai. vak., Marųuelle svetai
nėje, 6908 So. Western avė. 
Geras orkestras gros šokiams, 
bus gardus gėrimai ir užkan
džiai. Įžanga 35 centai.

siems bus labai smagu šokti ir 
linksmintis prie gero orkestro.

Visus širdingai kviečia atsi
lankyti, šv. Jono parapijos Ta
ryba.

Jonas Sutkus.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Jau gauta daug pranešimų, 
kad į Vėlinių vakarą atvyks da
lyvių su labai prašmatniais kos
tiumais, nes atsižymėjusiems 
bus duodamos “cašh” dovanos. 
Šeimininkės turės skanių už
kandžių, gardžių gėrimų. , Vi-

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Ųemlock 5849

Dn Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos_ Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vaf. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutarti 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

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. Wustern Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. TTFMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

MIDw«v 0001

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

VAL. tl iki 3 nopiet. R iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti' priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervtio- 
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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank BĮ d g.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų .telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VAL.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vk. 

Pirmadieniai 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki’ 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

KITATAUČIAI

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

T®L Yards 1829 
(ffijįgSSglife, Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių* Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

• Nedėliomis pagal sutarti.

DR STRIKO! ,’TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėliok pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. HERZMAN
Tš RTTST.TOS

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

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

• Ofisas ir Laboratorija
1031 W. IRth SL. netnii Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. CIvu-los; Segal
OFTS A S

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos: 

10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki
DR. C. 7. VFZEL’IS 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo ,9 iki 8. vakaro 
x Seredčj pagal sutartį.

Nuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valanda! dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS) '

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

RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

DR. RRTTNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALĄNDOS: 2—4 popiet ir 7-9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
% Telefonas HEMIock 7899 

Namų teL REPublto 4488

Telefonas YARDS 0994 
t)r. Mnnripn Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7, fkl 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Re®. Telephnne KENvood 4304

Rk^lhimai Naniipnose 
duoda n«uda dėlto, 

načio<? Naujienos 
naudingos.yra

'51111 w Jik.i.i’-i&t iiyijLiiis I I
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Pamatykit Svarbaus 
“Išradimo” Procesą 
Ir Pasekmes —

Rytoj Balius 
“Laisvosios Pran
cūzijos” Naudai

Auditorijoje, Sį Sekmadienį*
Sakoma, kad prieš daugelį 

metų žmonės gyveno gana lai
mingai, ypatingai paprasti 
žmoneliai. Jie nepasiduodavo 
jokioms pagundoms.

“Trys Laipsniai"
Tbdėl, velniai pradėjo gal

voti ieškodami budo juos iš 
kelio išvesti. Na, galiau ir 
sugalvojo tokį skystimą, kurį 
geriant žmogus pirmiausia 
virsta meilus — vėliaus pa
lieka žiaurus, kaip žvėris ir 
pabaigai kaip kiaulė nuvirtęs 
purve miega.

LapkriČio-Nov. 2, Lietuvių1 
Auditorijoj, Vyrų Choras pa
siryžo parodyti publikai šio 
išradimo visą procesą ir jo

Dalyvauja Lietuviai Šokėjai- 
Dainininkė

Lietuvių Auditorijoj pama
tysite visą “peklą” su “Belze
bubu”, Lucifieriu ir visais vel
niais, kurie sušilę dirba ir 
pinasi kaip (langiaus žmonių 
suvylioti. —T, R.

Rytoj Morrisbn viešbutyje— 
vidurmiesty, visos užkariau
tos tautos ir |os, kurios joms 
simpatizuoja, rengia didelį 
maskaradinį balių Laisvosios 
Francuzijos ir gen. De Gaulle 
armijos naudai. De Gaulle 
randasi Afrikoj ir ten kovoja 
Hitlerį kartu su britais.

Programe dalyvaus graikai, 
kretiečiai ,olandai, lenkai, če
kai, kiniečiai, meksikiečiai ir 
lietuviai.

Giedos Lietuvių Himną,
Lietuvą atstovaus Vytautus 

Beliajus su savo šokėjais, o 
Lietuvos himną giedos Salo
mėja Aleksiunytė, Anelės Ste
ponavičienės dainininke, kuri 
bus pasidabipus tautiškais

I

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

SUKILIMO RENGĖJŲ BYLA MINNEAPOLY

LEMPŲ UŽDANGOMS darbinin
kės. Patarusios. Pastovus darbas. 81 
Ęast Washington St.

PROSYMUI MERGINOS, paty
rusios šilką prosyti, dry cleaning 
gnoneje. Park Ridge Čleaners, 283 

usse Avė., Park Ridge.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PATIKIMA MERGINA bendram 
namų darbui. Donath, 8543 Phillips 
Ave„ REGent 6827.

AtlMlO-jMAlJjpslJNO - Teiephoto
ildžią, atvyksta į Fėdc-

ralinį teisiną Minneapoly, kur dabai* svarstoma jų byla. Viso atsakomybėn pa
traukta 28 asmens. Iš kairės dešinėn: Rose Šeilcr, Mrs. Dorothy Schultz ir Dr.
Grace Carlson. 7

CLASSIFIED ADsTj

IEŠKAU DARBO KAIPO barten- 
deris. Patyręs daugelį mėtų. Brid- 
geporto žmonės prašomi neatsiliep
ti į šį skelbimą. CHARLES YUŠ- 
KA, 22 E. 18th St.

HELP WANTED—FEA1ALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS DRAPERY siuvė
jos. Kreipkitės: Julius Weinberg 
and §oną, 1466 Mihvaukęe.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

/PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime dideli pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norint! 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001

BRĮGHTON PARK
• 2 AUKŠTŲ muro namas, 2—5 

kambarių flatai ir 2—6 kambarių 
flatai. Plasteriuotas beismentas, 50 
pėdų lotas. Labaį gerame stovyje. 
Speciali kaina $9750.00.

B. R. PIETK1EWICZ 
2555 West 47th St.

Rankdarbių Paroda"
Šokiams gros 11 šmotų or

kestras, su dainininkais. Kiek
viena tauta taip pat turės sa
vo tautiškų rankdarbių paro
dą. Jžanga į šį didžiulį paren
gimą yra 75 centai. Pageidau
jama, kad visi tie, kurie sim
patizuoja pavergtoms tautoms, 
tarp kurių yra ir musų Lietu
va, atsilankytų į šį nepaprastą 
vakarą. Z.

Rytoj Svarbus / 
Lietuvių Taupymo 
B-vių Susirinkimas

P. V ar kai a Išduos Kon
vencijos Raportą.

ĮVAIRENYBES

HELP WANTED-MALE-FĘMALE 
Darbįninkų-Darbininkių Reikia
DARBININKAI REIKALINGI 

DARBAI VISIEMS
Pilną Samdos Tarnyba.

Vyrai—Vaikinai—Merginos — Mo
terys. Nepatyrę — išmokite amatą. 
ŠAPOS — FABRIKAI — OFISAI 

— TEKNIKAI
ALL TRADES EMPLOYMENT 

BUREAU
343 S. DEARBORN ST., 

4-TAS AUKŠTAS 
Atsineškite šį skelbimu ir sutau- 

pynkite 20%.

SAVININKĖ PRIVERSTA par
duoti "2 aukštų 7 kambarių medinę 
rezidenciją. Randasi 3657 So. Rock- 
well. Pečiaus šilima, 1 karui gara
žas ir daržinė. Našlės nuostolis 
yra jūsų pelnas—tik $2,500. Nedi
delis įmokėjimas, balansas 
vais mėnesiniais 
Verta investuoti, 
šiandien.

SHULMISTRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

leng- 
išmokėjimaią. 

pamatykite jį

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Medis budelis
Dvejos Mirties Sukaktuvės 

Sukaktuvės 20 Metų ir 11 M.
AGOTA BALNIONIENE, 

po tėvais Snapsčiutė.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu lapkr. 21 d. 1921 m., su
laukus 35 m., gimus Ligumų 
parap., Ruklaukių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą, sūnų Stanis
lovą ir dukterį Elizabeth, 
brolį Petrą, brolienę Juliją ir 
šeimą, seserį Victoriją Gau- 
bienę, švogerį Joną ir šeimą; 
2 pusseseris, Pauliną Klimie- 
nę, švogerį Feliksą ir šeimą’, 
Oną Railienę ir šeimą, pus
brolį Antaną Liūs (Grand 
Rapids, Mich.) ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Po devynių (metų ir duktė- 
EHzabeth persiskyrė su šiuo t 
pasauliu ląpkr., 1-mą, 1929 
m., sulaukusi! 21 metų. Pali
ko didelį širdies skausmą tė
vui ir broliui. Paliko taip 
pat viršminėtus gimines,drau
gus ir pažįstamus. Dabar abi
dvi ilsis Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moterėlės ir moti
nėlės, dukrelės ir sesutės bus 
gedulo apeigos lapkričio 2-rą 
1941 m., 2 vai. popiet. Kvie
čiame visus gimines draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
Lietuvių Tautiškas kapines 
gedulo apeigoms. Tuo pat 
laiku bus pasakyta keletas 
liūdesio ir padėkos žodžių, 
lydimų gedulingomis giesmė
mis iš koplyčios. Apeigoms 
pasibaigus, susirinkusieji bus 
kviečiami susirinkti paskirtoj 
vietoj liūdesio pietums.

Nuliūdę Tėvas ir Sūnūs
♦ STANLEY BALMAN, 

5420 So. Neenah Avė.,
_____ • . C h ieago, lĮįipęis,

Keturios Įdomios 
Paskaitos 
Ciceriečiams

Kalbės J. T. Whitaker, 
Louis Adamjc

West Suburbau Teachers 
Union, organizacija mokytojų, 
mokinančiu Chica^os ? vakarinnf 
priemiesčių mokyklose, rengia 
keturių paskaitų eiklių, į kurį 
kviečia ir publiką.

Jos prasidės gruodžio 3, 
klius pasibaigs kovo 24.

ci-

Dvi Maywoode
Pirmos dvi paskaitos įvyks 

Proviso High School rūmuose, 
First ir Madison, Maywoode, o 
paskutinės dvi — Sterling Mor
ton H. S. rūmuose, Austin ir 
24th Street. Bilietai yra po 40 
centų paskaita, ir $1.10 visoms 
keturioms.

APIE PIETŲ AMERIKĄ
Gruodžio 3 kalbės garsus ko

respondentas John T. VVhiįakęr; 
raupio 13 — Enriųue S, de Lo- 
žada (apie Pietų Ameriką) ; 
kovo 25 — Louis Adamic — 
rašytojas giliai žinąs 
reikalus, ir kovo 24 
John Craig, (garsus
jos, apie užsienio įdomybes.)

Bilietams reikia šaukti, Cice
ro 1509W. (Sp)

Labai svarbus susirinkimas 
Lietuvių Building and Loan 
Ass’n Lygos įvyks penktadie-

bus 
Kurie

di tori jos name, 3131 S. Hals- 
ted St. 7;00 vai. vak. 
draugiška vakarienė.
valgys, užsimkes po 50c. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. vak.

Šiame susirinkime p. J. P. 
Varkala išduos raportą iš Il
linois Lygos Konvencijos, Pc- 
oria,, III.

Į šį susirinkimą yra kvie
čiami visų bendrovių direkto
riai ir nariai.

Iš Rio cje ženeiro praneša, 
kad Brazilijos tyrinėto jas dr. 
Marino de Silva atrado labai 
nuostabų medį. Tas medis au
gąs Brazilijos Gvažanoje ir 
mintus tik žinduoliais gyvu
liais. Šio žiauraus medžio’ ka
mienas turįs keturias pėdas 
storio, o jo mikšlis siekius ligi 
keturių natrio aukštų, šakų, 
sūkuriai, kąipk taurės, pragaiš
tingai slepiasi už didžiulių la
pų. Iš to medžio einąs tam 
tikras neskanus kvapas. Cha
rakteringa, kjgd nemalonusis

ti beždžione medžio glėbyje. 
Po to tragedija pasibaigianti 
tuomi, kad prisisotinęs medis 
ištiesiąs šakas ir išmetąs nesu
virškinamus kaulus. Baisų re
ginį matęs, daktaras Marino 
de Silva. Aplink medį krūvos 
kaulų, kaukuolčs, skeletai, 
kaip IPersų mirties ir lepros 
šuliniuose.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS. Ge
ram žmogui geras darbas, $12.00 
savaitei ir pragyvenimas, šaukite 
CAPITOL 2338.

95 AKRŲ BENDRA ir gyvulių 
farma, 1 mylia Hart; geriausia 
ganykla kauntėje. Geri pastatai. 
Plati upė pagal visą ilgį. Gera 
farma pirkti arba investmentas 
ateičia pasinaudoti. $2975.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

Vakarienę reikia rezervuo
ti iš anksto pas J. P. Varkalą, 
tel. CALumet 7358.

Kviečiame visus, kas tik 
nori su mumis pasilinksmin
ti, be skirtumo — jaunus ir 
senus. Jūsų visų lauks Drau
gijos Komitetai.

—John Roltz
And r e iv Kas per.

nes.. Tas kvapas, - Jai esą • to 
medžio virškinamųjų organų 
dujos. Užuodė medžio kvapą, 
beždžionės džiaugsmingai ko
piančios į tą medį, bet pa
kliuvę į jo šakas jau daugiau 
nebeišlipančios. Medžio šakos 
beždžiones tuojau visaip ap
kaitančios ir suspaudžian- 
čios. Nelaimingi gyvuliukai 
rčkią baisiausiu balsu, ginusi 
rankomis ir kojomis, tačiau 
medis gana stiprus ir negai-‘ 
lestingas — nepaleidžiąs sa
vo aukos. Tris dienas liekan-

< stiklas
Išrastas naujas nędužtąs, 

stiklas. Vokietijoj jau yra pas 
latytas ir fabrikas, kur gami
nama stiprus, nędužtąs stik
las, nedužtami virtuvėms stik
liniai indai, stiklas praleid
žiąs ultravioletinius spindu
lius ir tt. Dabar šio fabriko 
laboratorijose pavydo išrasti 
naują ypatingą stiklo rųšį. šis 
stiklas yra neįveikiamas įvai
rių rūgščių, išlaiko spaudimą 
iki 100 atmosferų, nesprogsta, 
kad ir staigiai pakeitus tem
peratūrą tarp 0 ir 100 laips
nių. Lcųgvai galima suprasti 
kokios didelės reikšmės turės 
šis stiklas pramonėj, kai jo 
gamyba bus tinkamai sutvar
kyta. Ypač daug laukiama iš 
tokio stiklo šilko Tabrikų.

PIANO, FLY FINISHERS, 
ions finishers.

STRAUBE PIANO CO. 
1703 E. End Avenue 
Chicago Heights, III.

act-
PARDAVIMUI. 320 AKRŲ pieno 

farma. Moderni. Jasper County, 
Indiana. E. A. Gast, Warsaw, Ind.

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

120 AKRŲ PIENO FARMA. Der
lius, inventorius, elektra, moder
nus namas. Adam Mikosz, Kouts, 
Indiana.

Kandidatas Į 
Apskričio 
Teisėjus

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, III Tel. REPublic 6051

COAL—WOOP—OIL 
Anglys^-Malkos Aliejus

ARO FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA. 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c Gal. 
100 Gal. po 8c Gal. 
150 Gal, po 7Ų2c Gal.

gal. kubilai su kranais, 
kiekvienas

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIĖJAI ‘

55 $3.75

SEVVING MACHINES 
Siu vainos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS 
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

LlRM^tliiE-FiSTŪRte FOR SAfi 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

. DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO .TUŠT1N1MO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI 
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos .prekės surašytos 
žemiąu turi Good Housekeeping 
Shops
2 šm. 
$120,
3 šm.
mąhog...........................................
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 
įvairus springsai, lovos, matra- 
sąi, nąuji ...................................
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas American Sunflame 
Atnericąn Sunflalne erated, di
delės mieros ...........................
Quaker, visai naujas, pavyzd. 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naujas phono-komb, pav. 
Naujas 1941 auto, lecord changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto chgr., buvo $130, M 
mažiau ................................... ,...
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewel tabie-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insui.....
Naujas Westinghouse, elektrik. 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ...............................
Visai nauja 1940 plovykla ......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec.......................................
Norge, visas porcelėno, 6 kub. 
pėdų, Vz mažiau ....................
G. E. sealed vienatas, visas 
porcelėno, rec.............. ..............
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 3668.

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

iki 10. Sekm. iki 5.

turi 
garantiją.
gyv. kamb. setas, buvo 

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

$35
39
14
19
22
14

BUsiNTsS—to
Bizniai Rendai

Herai the Beer that Ufon the 
’good kad 
Testby

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

3259 So. Union Avenue.

7
99
24
29>JXXXXXXX£XXXXXXXXXXXXXXXXV 

w I Siunčiam Gėles *” I i 11 f I IMI m .________ m

H

^xxxxxtxxxxxxxxxxxxtxxxxx£

39
59

(JMC)
69

$945

Studebaker sedan

59
34
39
44
59
74
19
29

FINANCE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolos88 

$765 
$735 
$595

1941
1941
1941
1940
1911

1940 Packard sedan ..
1940 Studebaker sėda
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

j

7/ENZEL
Autorizuotas Dyleris

DK 8OT(K-PLYMOUTH
1148 Diversey

Atdara vakarais ir sekinędięiM«U$

1 TefegSmu r
LUvLiIiiO Visas Pasaulio p

1 ■ 1 Dalis.
KVIETKININKĄS

Gėlės Vestuvėms, pankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HĄLSTED ST.
Tel. YARDS 7308

f f n m a Gėlės Mylintiems *
H Vestuvėms, Ban- H 

j™ flkietams, Laidotu-^ 
(J 11 U Oįvėms, Papuoši- 
————— mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NĖRA APSIGYNI 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan .............
De Soto sedan .......... .
Plymouth sedan .......
Plymouth, club coupe 
Nash sedan .........
De Soto sedan ...........

ateivių
— Capt, 
keliauto'

H 
K

šiuo .pasauliu 
d., 1936 m., 
amž., gimęs 

Žagarės par.,
Paliko dideliame nubudime 

moterį Prancišką, 2 dukteris, 
Olgą ir Evą, brolį Vincęntą 
Zlabį, 2 seseris Eva flashins- 
kis, Zuzana Kozel, pusbrolius 
ir gimines, o Lietuvoj brojį 
Adomą, seserį Anelę, ir gi
mines. Z Į f

Mes Tavo-, musų brangu
sis vyre ir tėveli, niekuomet 
neužmiršime. Tų pąs mus 
jau nebęsugrįši, bet mes ank- 
sčiaus ar vėliaus pąs Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:

5 Metų Mirties Sukaktuvės 
WALTER ZLABES

Persiskyrė su 
spalių mėn. 30 
sulaukęs pusės 
Šiaulių apskr., 
Daukšių kaime.

J. ’ P. McGoorty
Lapkričio 4 d., ’koaliniame 

(demokratų) sąrašo •"naujam 
terminui Superior teisme kan 
didatuoja garsus teisėjas Jojau 
P. MpGoorty. Jisai yra ir gar
sus Chicagos visuomenininkas. 
Dalyvauja įvairiose organizaci
jose, ypač labdaringų .įstaigų 
darbuotėj. Jisai paeina iš Con- 
neaut, Ohio, buvo išauklėtas 
Wiscępsine ir išėjo teises Chi
cago College of Law, 1892 me
tais- \.

Jisai yra užsipelnęs visuome
nės paramos.

Japonai laukia 
J. A V; misijos

TOKIO, Japonija, spalių 28 
d. — Japopų užsienip minis
terijos atstovas sako, jog pa
geidaujamas1 gilesnis japonų 
reikalų supratimas iš Amerikos 
pusės.

Japonai mano, jog galima iš
vengti sekretoriaus Knox pra
našaujamų pasekmių.

Japonai nieko prieš neturėtų 
pasiųsti specialią misiją į Wa- 
shingtopą, bet jie pageidautų 
tokios misijos Japonijoj, kur 
geriau gafętų išspręąti abiejų 
kraštų sąiifyįiųš.

o

< $ i

• 67% geresnė ga^va penkias minutes po įpylimo,’ štai 
įrodymas! Vienodose sąlygose Tavern Pale buvo išban
dytas priėŠ 10 gerai garsinamų ąlų. Tūlam skaičiui 
stiklinių kiekvieno alaus leista stovėti tiek pat laiko po 
įpjlimo. Po tQ kiekvienas buvo patikrintas. ‘ T£veyn 
Pale parodė 67% didesnę “galvą”, negu vidutiniai visi 
kiti bandyti alus, z
Bandymą darė Altschųlęr, Męlvoip jr ŲUąsser, Cęrtifi- 
kuoŲ Viešieji Akąuntantai, Chiękfę, Illinois.

Tauemflale
Thė Bęęr for ą "GoadHead"

g- ■L_B1!..1 ■ am*

BUSINESS OHANCES 
_______ ' Biznio Progos

PARSIDUODA grosernė 
Įrengta 22 metai, su 2 aukščių mu- 
o namu South Sidėje. Storas ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosernė ir namelis vertas $13,500 
dabar tiktai už $11,500, arba kas 
ką turite mainyti.

Z. S. MICKEVJCE, 
2506 Wi 59th St. REP. 7731.

39
39
49 *
29
39
34

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

NAŠįLK PARDUODĄ 2 aukštų 
muro namas. Grosernė,. mcat mar, 
ket. Viskas, z fikčeriai, mašinerija. 
2-me aukšte 6 kambarių apairĮ- 
mentas. Visur karšto vandens šili
ma. 2 karam garažas. Puikiam 
stovy. • Biznis įsteigtas 26 metai. 
923. N. Western Avė. HUMboldt 
2626. Kreipkitės po 6 popiet.

— Hitleris įsakė atidėti 100 
prancūzų įkaitų žudymą.

BUY 
UNITED 
ETATE* 

VINGE 
ONDS 

AEP8CM0*

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimaia 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec 
Turtas virš $1,100,000.



Ketvirtad., spalių 90, 1941

Valdžia Tam Darbui Turi Paskyrusi $14,000,000
• Pavirtusi namie mirtinai 

susižeidė 73 metų Theresa Hall- 
berg, 1339 Foster avenue, bu
vusio Illinois Universiteto prof. 
žmona.

pa- 
ge- 
iš-

metų Clarence Mc 
Oak Park, turtingi! 
sūnūs. Jisai buvo

NAUJIENOS, Chicago, 111.

PRADEDA VAJU PADARYTI 250,000 AT 
EIVIU CHICAGOJE AMERIKOS PILIEČIAIS

KAREIVIAI VAŽIAVO 2,500 MYLIU . TAKSIU^

Vakar vakare ad. 185 North 
Wabash įvyko svarbi konferen
cija ateivių pilietinimo klausi
mais. Ji buvo sušaukta pasita
rimui su Dr. William Fletcher 
Russell, Columbia universiteto 
mokytojų kolegijos viršininku, 
kuris šiomis dienomis buvo pa
skirtas National Citizenship 
Education Programo direkto
rium.
5,000,000 — Visoj Amerikoj
Tos organizacijos tikslas yra 

.padaryti apie 5,000,000 ateivių, 
gyvenančių Amerikoje, šalies 
piliečiais. Valdžia turi įrodymų, 
kad tiek nepiliečių dar yra 
Amerikoje, iš nepiliečių regis 
tracijos, kuri neseniai buvo pra
vesta per visą šalį. Į

Konferencijoje dalyvavo. 
Charlotte Carr, Hull House vir-l 
šininkė, Fred J. Schlotfeldt, 
imigracijos biuro Chicagos sky
riaus viršininkas, Leo Lyons, 
Chicagos šelpimo administraci
jos sekretorius ir visa eilė at
stovų nuo mokytojų ir pilieti
nių organizacijų.

319,000 Valstijoj

Jos tikslas buvo nuspręsti 
kaip praktiškiausiai pasiekti 
apie 250,000 ateivių nepiliečių, 
gyvenančių Chicagoje ir juos 
prirengti pilietybei. Per visą 
Illinois valstiją nepiliečių yra 
319,000.

Dr. Russell’o organizacija pi
lietinimo darbui turi $14,000,- 
000, kuriuos valdžia paskyrė 
tam tikslui. Tam tikra kvota 
pinigų bus paskirta Chicagai, 
taipgi Illinois valstijai.

Steigs Naujas Kliasas
Su ta valdžios finansinę, (p,ą- 

rama Chicagoje bus steigiamos 
naujos pilietybės kliasos tokio
se vietose ir tokiu laiku, kad 
visi galėtų jas lankyti, o mo
kinimo darbui bus samdoma di
desnis skaičius 
to, organizacija 
ir varys plačią 
spaudą ir radio.

Ne vien pilietybė rūpės šiai 
organizacijai. Ji stengsis smul
kiau supažindinti visus ateivius, 
kad ir piliečius, su Amerikos 
praeitimi, valdžios sistema, ir 
principais, kuriais ši šalis susi
organizavo į nepriklausomą val
stybę ir kuriais ji tvarkosi.

Illinois valstijoje National 
Citizenship Education darbui 
vadovaus WPA atstovas, Harry 
T. Fultz, o administracines 
rmulkmenas tvarkys WPA 
Community Service Programs 
Division, ad. 724 Merchandise 
Mart, Chicagoj. Generalis WPA 
administratorius valstijai yra 
Charles P. Casey.

po

WCFL

Jisai 
kom- 
apie

mokytojų. Be 
leis vadovėlius 

agitaciją per

St.
at

kurią parašė chicagietis 
tas, Philip Warner. Tai 
“Sinfonietta”.

Parašė Philip Warner, 
WCFL Pianistas

Savo seserį Mrs. Edith 
Julien aplankyti, Chicagon 
vyko britų lakūnas, serž. John 
Francis. Jisai dalyvavo mūšiuo
se prie Dunkirko, ir bombarda- Place.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

R Ii

Nori Sustabdyti 
Algas Valstijos 
Tarnautojams
Kaltina Republikonus Nusižen

gimu Įstatymams
Cook apskričio Circuit teisė

jas Harrington vakar leido vie
nos organizacijos advokatams 
užvesti bylą, kurioje jie reika-l 
lauja sustabdyti algų mokėjimą 
valstijos darbininkams.

Rep-ai Daug Prašalino
Skundėjas yra Civil Service 

Protective Association. Ji kal
tina republikonų administraciją 
nusižengimu įstatymams, kurie 
apsaugo civilės tarnybos valdi
ninkus, tarnaujančius valstijai. 
Republikonai pradėjo" didelį 
skaičių jų šalinti, kaltindami 
juos “netikusiu pareigų ėjimu.”

Pirmadienį Nauji 
Amatų Kursai 
Ginklų Darbams

Northsidės Lane Technical 
Mokykloj

Pirmadienį, lapkričio 3 d , 
Lane Technical mokykla, 2501 
Addison Street, atidaro specia
lius amatų kursus, priruošti 
darbininkus ginklų pramonėms. 
Juos gali lankyti jauni ir su
augę, darbininkai ir bedarbiai, 
žodžiu visi, kas tik nori gauti 
darbą ginklų pramonėse.

5 Vakarus Savaitėj
Kursus reikės lankyti penkis 

vakarus savaitėj, pradedant nuo 
3-čios po pietų, nuo 6:30 v.v., 
arba nuo 7-tos, žiūrint kuris 
laikas yra patogiausias.

Aplikantai gali pasirinkti 
vieną iš sekamų amatų:

Ką Mokins
Automobile mechanics 
Aviation mechanics 
Aircraft and glider buildihg 
Boat building 
Electric motor winding 
Electrical manufacturing 
Eleetrical trouble shooting 
l'orge 
Foundry 
Machine shop 
Mechanical drawing 
Machine dravving - 
Marine drawing 
Ship lofting 
Sheet metai layout . 
Tool and die design
Welding (Gas and eleetrie) 
Radio and communication 
Ordnance inspection 
Metai pattern jnaking 
Wood pattern making

r

Kas Daryti Kai 
Moteris Nenori 
Kalbėti?
Ortonienės Vargai Nesibaigia

Lietuve Annabelle Adams Or- 
tonienė vėl turi stoti teisman 
ir aiškintis kodėl jinai nenori 
“kalbėti”. Jos 68 metų vyras 
Philo A. Orton, milionierius 
Chicagos fabrikantas, turi už
vedęs divorso bylą, kurioje kal
tina' žmoną perdideliu drauga
vimu su kitais vyrais.

Ortonienė atsisakė byloje liu
dyti ir pareiškė “nieko apie 
kaltinimus nežinanti”.

Ortono advokatai vakar krei
pusi pas teisėją Harringtoną, 
Circuit teisme, reikalaudami 
priversti moteriškę liudyti.

Bankas Moka 
Dividendus

Valstijos auditorius Lueder 
autorizavo West McHenry Stato 
Banką, West McHenry, Ilk, iš
mokėti aepozitoriams $18,922.- 
73 dividendų. Bankas grąžino 
visus pinigus, kurių depozitoriai 
atsižadėjo, kad jį išgelbėti nuo 

į užsidarymo.

JACKSWIFT

O 1^0;

NATMIENV-ACM T<;b>nlioio
Taksio šoferis ir jo sCptyni keleiviai. įvyksta iš Denver, Colo. atgal į C am p 

Fo'.rest, Tehn., iš kur jie originaliai išš^-hh^ė kelionėn taksiu. Iš viso jie iškelia
vo 2,500 mylių ir užsimokčt? turėjo tik blskį daugiau negu traukiniu butų atsiėję.

Kursai Apie 
Maista ,

šeimininkėms, Nemokami
Lapkričio- 4 d., Raudonasis 

Kryžius Chicagoje, 616 S. Mi- 
chigan avenue, pradeda 8 savai
čių kursus šeimininkėms apie 
maistą ir šeimos sveiką valgy - 
dinimą. Kas savaitę įvyks po 
vieną paskaitą, viso astuonios, 
kurių kiekviena užtruks apie 3 
valandas.

Viena 
rinks 
6:30, o 
piečiais,

Slaugių Kursai

paskaitų kliasa susi- 
antradienių vakarais, 
kita ketvirtadienių po- 
nuo 1:30 iki 4-ių.

Kas tai tapo pridėta!
P. S. Ji pri
dėjo ką nau
jo—jos var
dą! Kas tai 
naujo pridė
ta prie Old 
Golds taip 
gi!

AAIAN SOLDIERS 
REACH THE 

CLEARING A5 THE 
PLANE* MOTOR 

BELLOWS INTO 
FULL POWER.

SEE AN 
UNUSUAL SIGHT.

pradeda nemokamus s'augių 
kursus jaunoms moterims.

Platesnes informacijas ir re
zervacijas kursams galima pa
daryti šaukiant telefonu WAB- 
ash 3250. ■ ,

Sunaikino Aliejaus
Refinerijos Garažą

Nuo mažo sprogimo beveik 
visai sudegė Arrow Petroleum" 
Co., refinerijos garažas, ties 
51^t; ir Harlem avenue. Nuosto
liai apie $50,000.

Chicagos, Sunimitp ir’ Lyons 
ugniagesiams i 
apie 10,000,000
ir gasolino buvusio artimuose 

R. K. taipgi; lapkričio 17 d.,' tankuose.

ŠiSekė išgelbėti 
galionų aliejaus

Žuvo Po
Traukiniu

Kitos Nelaimes
Prie Dyer, Ind., ant Lincoln 

vieškelio, įvažiavęs troku į trau
kinį žuvo 20 metų šoferis, Ro- 
bert Crowe, iš Louisyille, Ky.

Prie Higgins Road, Dės 
Plaines, III., automobilis užmu
šė 45 m. Ruth Klemm iš Pala
tine, III.

>' Ties 56th ir Kimbark trokas 
mirtinai suvažinėjo' 57 metų 
chicagietį Alter Zisook, 5207 
Greenwood avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Reikia Išnaikinti 
Namie Ir Pasaulyje 
Badą, Vargą —

Tai Vienas Kelias Į Taiką, 
Sako Rooseveltienė

Reikia žmonijai žodžio lais
vės; reikia jai laisvės tikėti taip 
kaip kas išmano, bet svarbiau
sia žinotiems reikia “laisvės” 
nuo bado ir skurdo.

Taiką bus galima įsteigti 
šaulyje ne vien kieno nors 
rais norais. Reikia būtinai 
naikinti vargą, reikia rūpintis,
kad visi žmones turėtų ką val
gyti ir galėtų pelningai dirbti; 
reikia jiems užtikrinimo, kad ir 
rytoj turės ką valgyti ir kur 
galvą priglausti. Tik tada bus 
galima kąlbėti apie pastovią

Kalbėjo Orchestra Hali Salėj
Tokias mintis užvakar vaka 

re Chicagos Orchestra Hali sa
lėje pareiškė Mrs. Eleanor Roo- 
sevelt, prezidento F. D. Roose- 
velto žmona.

Ji- kalbėjo masiniame mitin
ge, kurį 
Liberties

šaukė Chicago 
komitetas.

Civil

Pikietavo
kalbėjo Kelly gubTaipgi

Green atstovas ir Dr. J. A 
Lapp.

Izoliacionistų būreliai salę pi- 
kietavo. x

McCormick Paliko 
Apie $7,500,000 e

miręs 
palike

Californijoje neseniai 
Harold F. McCormick, 
apie $7,500,000 turto Šerais ir 
pinigais. Pusę jo skiria savo 
trečiai žmonai, Adah Wilson 
McCormick, o kitus labdarin
goms įstaigoms, giminėms ir 
tarnautojams.

Jisai buvo viršininkas Inter
national' Harvester bendrovės.

Sprogimas Sunai 
kino Popierio 
Sandėli

; Neišaiškintas sprogimas 
to gaisras iki žemės sunaikino 
3 aukštų popierio sandėlį, prie 
Grand ir Halsted gatvių, 
priklausė National Paper 
panijai. "Nuostoliai siekia 
$30,000.

Sprogimas Sužeidė 
Moteriškę

Adresu 5057 Addison Street, 
sprogo boileris, sunkiai sužeis
damas 62 metų moteriškę, Ca- 
therine Olszewiski, gyvenančią 
tame name. Keli kiti namiškiai 
buvo lengvai sužeisti.

Sprogimas įvyko nuo perdi- 
delio garo spaudimo boilerio 
vamzdžiuose.

Dunkirko Didvyris 
Chicago je

VAKAR CHICAGOJE
* X,

• Ad. 12’231 Yale avenue ki
lo gaisras. Namiškiai išsigelbė
jo, bet šuo, Boots, kuris buvo 
viduj,, sudegė.

• 70 m. John M. McGuire, 
7429 N. Claremont avė., reika
lauja $50,000 iš Chicagos gat- 
vekarių bendrovės. Jisai sako, 
kad buvo nustumtas nuo einan
čio gatvekario. Nelaimėje jam 
buvę sužeistos kojos.

. ■ ’ Į

• Už dviejų žmonių užmu
šimą automobiliu teisman trau
kiamas 20 
Donald, iŠ 
fabrikantų 
girtas.

os nesudegė 55 metų 
Ralph Bartholomevv* 661 N. 
Clark Street. Jisai užmigo be
rūkydamas cigaretą. Guli ligo
ninėje.

e Kriminalis teismas Chica
goj išteisino Dr. Carlo Fioretti, 
163 East 154th Street, Harvey, 
kaltinamą, nelegalių operacijų 
darymu.

• Kalbėdamas spaustuvinin
kų konvencijoje, J. B. Hagger- 
ty, Printing Trades Assn pir
mininkas pareiškė, kad valdžia 
neturėtų taip sunkiai taksuoti 
spaustuvių. Sako, radio stotys 
gyvuoja beveik be taksų, o 
spaustuvės negali išsimokėti, 
nors spausdintas žodis tiek pat 
svarbus Amerikai, kiek 
dio.

ir ra-

• Antru kartu 4-ių 
bėgyje plėšikas apiplėšė

dienu
Mary- 

land viešbutį, 900 N. Rush st. 
šį kartą pasigrobė $165. X
. -a.,... -------------------- :—•—

Chicagiečio Kūrinys 
NBC Simfonijos 
Programe

Antradienio, lapk. 4 d., va
kare (8:30) NBC simfonijos 
orkestras, vedamas Leopold Sto- 
kdwskio, sugros kompoziciją, 

J’ pianis- 
bus jo

Jisai yra radio stoties 
pianistas, kuris dažnai dalyva
vo ir J. F. Budriko bendrovės 
radio programuose iš tos sto
ties. Jisai taipgi turi parašęs 
uvertiūrą “Youth” ir ton •poe
mą,-' “Thumbnail Sketches of 
Chicago”.

Programą Chicago j e trans
liuos WCFL.

vo vokiečių armiją laike britų 
evakuacijos iš to uosto. Jisai 
buvo nukaitąs kelis kartus, bet 
vis pasisekė nusileisti • parašiu
tu žemėn.

Paeina iš Toronto, Can. Jo 
sesuo gyvena ad. 909 E. 64th




