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CIO LYDERIS PRIĖMĖ PREZIDENTO
ROOSEVELTO PASIŪLYTAS SĄLYGAS
Vienur darbas pradėtas praeitą naktį, 

kitur jis pradedamas šiandien

BE NACIU LEIDIMO LIETUVIAI JAU 
NEGALI SAU KIAULES PASISKERSTI

WASHINGTOX, D. C., spa- 
lių 30 d. — John L.s Lewis 
šiandien paskelbė, kad anglia
kasių unija priėmė- prezidento 
Roosevelto pasiūlytas streikui 
baigti sąlygas ir darbas kasyk
lose tuojau bus pradedamas.

Kai kuriose vietose angliaka
siai pradės darbą Šią naktį, o 
kitose vietose jie eis' darban 
tiktai rytoj. John Lewis dvi va
landas tarėsi su unijos atsto
vais, prieš spaudai .duotą pa
reiškimą.

Myron Taylor, kasyklų savi
ninkų atstovas, laikraštinin
kams išgyrė John Levvis veiklą 
šio streiko metu. Sako, kad 
Lewis dėjo pastangas galįmai žytų unijas.
greičiau baigti tokios didelės 
svarbos turintį streiką.

John Lewis savo keliu spau
dai išgyrė kasyklų ' savininkų 
atstovą Myron Taylor, kurį 
Lewis senai pažįstąs, nes jau 
kelis streikus su juo sprendęs.

Lewis laikraštininkams tvir
tina, kad jis pat^angliakasių 
unijos atstovams pasiūlęs pri* 
imti Roosevelto pasiūlymą it 
nutraukti streiką.

Rooseveltas siūlė visą nesu
sipratimą perduoti tarpininka
vimo komisijai spręsti. Minėtoj

PEREKOPE REIKĖJO SUNKIAUSIAI
KOVOTI, SAKO VOKIEČIŲ ŠTABAS

■ II ■ .I■■■■ ■ ■ , ■■■■—- t

Sąsmaukoje rusai turėjo gerus apkasus, 
sutraukė daug kariuomenės ir ginklų

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 30 d. — Perekopo sąsmau
koje vokiečiams reikėjo vesti 
sunkiausios kovos su rusais, 
skelbia vokiečių štabas.

Vokiečiai buvo priversti var
toti pačius -modemiškiausius 
ginklus, kad galėtų išvyti ru
sus iŠ paruoštų įstiprinimų.

Rusai turėjo labai gerus ce
mentinius apkasus, vartojo ge
rus ginklus ir turėjo pakanka
mai kareivių Perekopui ginti.

Naciai vartojo lieps- 
navaidžius

\ BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 30 d. — Vokiečių kariuo
menė Krymo kovose buvo pri
versta kovoti dėl kiekvieno 
žingsnio.

Vartojo ne tiktai tankus ir 
kulkosvaidžius, bet rankines 
granatas ir liepsnavaidžius. Da
bartiniu metu rusų atsispyri
mas jau palaužtas ir vokiečiai 
lengviau veržiasi pirmyn.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
daug sovietų kareivių ir mo
derniškų patrankų.

-- -----------rl—

Nacius stumia nuo 
Maskvos

MASKVA,* Rusija, spalių 30 
d. — Sovietų kariuomenė šian
dien puolė vokiečius į pietus 
nuo Maskvos ir nustūmė nuo 
paimtų pozicijų.

Vokiečiai kelis kartus bandė 
peržengti Nara upę, bet rusa 

komisijoj bus iškelti visi ne
susipratimai ir dedamos pastan
gos ramiu budu išspręsti visas 
reikalas.

Rooseveltas tarpininkavimo 
komisijos pirmininkui William 
Davis rašo, kad tos komisijos 
sprendimas nebus privalomas 
unijai, jeigu ji nesutiks su juo. 
Visa svarba, sako prezidentas, 
kad darbininkai grįžtų i dar
bą, nes anglių stoka sutrukdy
tų visą karo pramonę.

Kongreso ir senato narių 
tarpe visą laiką buvo didelis 
nepasitenkinimas Lewis veikla 
ir reikalavo senatą pravesti 
naujus įstatymus, kurie suvar-

William Green, AFL pirmi
ninkas, pareiškė, kad visa kal
tė butų suversta ant John Lew- 
is neapgalvoto pasielgimo, jei
gu kongresas pravestų darbi
ninkus varžančius įstatymus. 
AFL buvo pasiryžusi pavarto
ti visą savo įtaką, kad kongre
sas tokių įstatymų nepraveš- 
tŲ. . ...

Prezidento Roosevelto inter
vencija šiam streikui išspręsti 
buvo labai aktyvi. Jis daboja, 
kad nesustotų ginklų fabrikai 
dėl anglių stokos.

kiekvieną kartą juos atmušda
vo atgal.

Kita smarki . sovietų ataka 
pradėta Rostovo srityje. Vokie
čiai buvo priversti pasitraukti 
atgal nuo Rostovo. Kovos lau
ke paliko daug tankų ir karei
vių lavonų.

Nacių diplomatai 
spaudžia turkus

ŠTOCKHOLMAS, š v e d i j a, 
spalių 30 d. — Nacių diplomą 
tai pradėjo smarkiai spausti 
turkų valdžios vyrus. Jie stėii- 
giasi įtikinti turkus, jog pri
valo naciams leisti naudotis 
Dardanelais.

Vokiečiai Jau turi įsteigę ke
lis aerodromus Azovo juros pa
kraščiuose ir Juodąją jurą skai
to savo interesų zonoje.

Vokiečiai nori įleisti italų ka
ro laivus į Juodąją jurą, kad 
galėtų pasipriešinti sovietų lai
vynui.

Vokiečių piliečiams 
liepta grįžti

NEW YORK, N: Ym spalių 
30 ‘d. — Iš patikimų šaltinių' 
patirta, kad Vokietijoj jau pra
dedama smarkiai jausti papra
stų darbininkų stoką.

Hitleris įsakė užsienyje ^yve-‘ 
nantiems piliečiams sugrįžti.

Sugrįžusius, jaunus -vyrus 
Hitleris, ima kariuomenėn, o vy< 
resniuosius siunčia į karo dirb
tuves. Kai kurie sugrįžę vokie
čiai jau mirė fronte.

Taylor Tariasi So Lewis Dėl Kasyklų Atidarymo

John L. Levvis, C. I. O. anglies kasyklų unijos lyderis (dešinėj), ir Myron 
Taylor, United States Steel korporacijos direktorius, tariasi apie plieno liejyklų, 
kasyklose paskelbtus streikus.

KEARNY PALIETĖ TIKTAI TREČIOJI 
VOKIEČIU PALEISTA TORPEDA 

Naikintuvas tapo sužeistas, kai nuvyko 
nacių užpulto transporto gelbėti

? ;.WASHIĮ^TX3N,\JJ.;/G., spa- 
,iių 30 <dc Amerikos naikin - 
tuvas Kearny?* tapo sužeistas, 
kai nuvyko nacių užpultą tran
sportą“ gelbėti, paskelbė laivyno 
departamentas.

Kearny. lydėjo Islandijon 
plaukiančius laivus, išgirdo pa- 
gelbos šauksmą ir nuskubėjo 
pagelbon.

Vokiečių nariai vis paleido 
tris torpedas į Kearny. Pirma 
prasmuko pro pryšakinę laivo 
dalį, antroji pro užpakalinę, o 
trečioji pataikė.

Siūlo panaikinti neu
tralumo įstatymą
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 30 d.< — Senatorius Tho- 
mas, trijų respublikoniškų se
natorių remiamas, pasidie vi
siškai panaikinti neutralumo 
įstatymą. \ .

Thomas mano, kad incidentai 
neiššauks karo. Senatorius ma
no, kad neutralumo įstatymas 
kenkia gyvybiniems Amerikos 
interesams.

Kongresų pirmininkas spėja, 
jog ateinantį ketvirtadienį įsta
tymas bus pravestas, jis paten
kintas debatais. 
/ •. _____ ■ .

Vyskupas nesiprieši
na rusų pagelbai

\ CINCINNATI, O., spalių 30 
d. — Arkivyskupas McNicholas 
išsiuntinėjo savo tikintiesiems 
laišką, kuriame aiškina santy
kius su sovietų Rusija.

Arkivyskupas sako, kad pa
skutinis popiežiaus raštas šiuo 
reikalu taip gudriai parašytas, 
jog aiškiai matosi skirtumas 
tarp sovietų valdžios ir Rusijos 
gyventojų.

Arkivyskupas nesipriešina ru
sams teikiamai paramai, nors 
ir smerkia sovietus.

• v - O R A S 
Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka — 6:20; leidžiasi

— 4:47. .■> ..C/-'

Prekybąsu Rusi ja 
patrigubėjo

1 WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 30 d. Prekybos departa- 
inentas paskelbė, kad praeitą 
mėnesį eksportas į sovietų Ru
siją patrigubėjo.

Departamentas nepaskelbė ko
kios prekės tapo išvežtos į: Ru-: 
siją, bet pridėjo, kad jų ver
tė peršoko devynis milijonus 
dolerių.

Žiivo 14 Chicagos 
orlaivio nelaimėj
MOORHEAD, Minn., spa

lių 30 d. — šiandien žuvo 14 
asmenų, kai iš Chicagos at
skridęs orlaivis sudužo.

Orlaivis atskrido ties aero
dromu, apsusuko, atrodė ta
rytum bandytų leistis, bet 
įsmuko į artimas pelkes. Už
mušti visi tarnautojai ir ke
leiviai.
• Liko gyvas tiktai laivo ka
pitonas Clarence Bates. Jis 
buvo išmestas iš orlaivio. Ve
damas griežtas tardymas, nes 
nežinia kokiu budu jis iššo
ko.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai pakorė 13 graikų už sabotažą prieš susisieki

mo-priemones ir kenkimą vokiečių karo jėgoirJ.
— Vokiečiai sušaudė 50 jugoslavų Belgrade už prieš nacius 

nukreiptą akciją. . z. '
— Laisvų prancūzų vadas paskelbė šiai dienai penkių mi

nučių tylos ir streiko valandą. Tuo nogima pareikšti protestas 
prieš nacių daromas skerdynes Prancūzijoj.

— Rusų radijas paneigė vokiečių laimėjimus Krymo pu
siasalyje.

—- Vokiečiai nuteisė 19 asmenų ilgiems metams kalėti Pa
ryžiaus kalėjime, bet nesušaudė nė vieno.

Maskvos fronte* naciai bandė pulti, bet rusai juos su
laikė. Kalugos srityje vokiečiai traukiasi atgal.

— Pasakojama, kad britai praeitą naktį išlipo Amiens apy
linkėse ir pagrobę kelis nacių karininkus ir kareivius, žinios 
nepatvirtintos. ų ; x

—, Okupuoto j Prancūzijoj vokiečių kareiviai blogai jau
čiasi, nes naktį bijo išeiti į gatvę, kad kas nenušautų^ -u b

— Anglijoj pasakojama, kad atskrido dar vienas aukštas 
nacių pareigūnas. Valdžia gandų nepatvirtino.

Rugpiučio mėn. išvežta Ru 
sijon prekių tiktai už tris mi 
lijonus dolerių. Praeitą menes; 
ivežta daug medžio gaminių ii- 
Kanados ir nikelio.

Anglijos piliečiai ap
leidžia Šanchajų

’-ŠANGHĄIUS, Kinija, ./spaliu 
30 d. — Britų konsulai dar kar
tą perspėjo visus savo piliečius 
galimai greičiau apleisti japonų 
okupuotą teritoriją. •

Neišvažiavusieji privalės pa
silikti savo atsakomybe, valdžia 
nenori imti atsakomybės.

Britai skaito padėtį laba: 
įtemptą ir nenumato galimybių 
jai pagerėti.

— Praeitą naktį sovietų or 
laiviai bombardavo Berlyną, c 
vokiečių orlaiviai bombardavo 
Maskvą. Rusai sukėlė gaisrus 
Berlyno priemiesčiuose.

-— Nacių spauda pataria vo
kiečiams nieko nepirkti Kalėdų 
švenčių proga.

— Uoli vi jos valdžia atsisakė 
ateinantiems metams samdyti 
italų karininkus kareivių mo
kinimui.

— Odesos srityje pasilikę 
rusai daro smarkius užpuolimus 
ant Odesos ir naikina rumunų 
kareivius. ,

— Petaino valdžia uždraudė 
prancūzams klausyti britų arbr 
laisvų prancūzų radiją.

— Hitleris pakėlė boksinin
ko ir parašiutininko Šmelingc 
laipsnį. Parašiutininkui suteikė 
geležinį kryžių.

Nacių komisarai nustatė skerdimo punk
tus, kuriuose pasisavina papiautą gyvulį

LISABONAS, Portugalija, spalių 30 d. — Per Kauno ra
diją Lietuvos gyventojams buvo perskaitytas Hitlerio komisaro 
įsakymas apie gyvulių skerdimą. Pagal tą nacių įsakymą, mė- 
3os gamyba atliekama tiktai per nustatytas organizacijas.

Draudžiama duoti mėsa tiems, kurie nepriklauso prie na
mų ūkio narių. Namie gyvulį galima piauti tik įvykus nelai
mės atsitikimui, kai gyvulio gyvybės negalima išgelbėti ir kai 
negalima, dėl blogo susisiekimo, pristatyti jo veterinarijos gy
dytojui. i

Priėmimo vietos, skerdimo punktai nurodomi generalinių 
komisarų 'ar vokiečių valdžios paskirtų agronomų. Tikras gy
vulių svoris, atmetus 5%, laikomas gyvu svoriu ir pagal jį su
mokama pardavėjui.

Pardavėjas gauna liudijimą apie parduotus gyvulius. Tą 
Rūdijimą pardavėjas privalo saugoti ne mažiau, kaip vienerius 
metus.

Perkelti sovietų fa- 
, brikai dirba
KUIBYŠEVAS,. Rusija, spa 

ių 30 d. — Užsienio laikrašti , 
ninkains buvo parodyti iš Mas
kvos, Leningrado, Kievo, Char
kovo ir kitų miestui perkelti fa
brikai.

Laikraštininkai tvirtina, kad 
Jš perkeltas ginklų fa
brikas jau veikia ir netrukus 
galės gaminti tokiu pat smar
kumu, kaip gamino Kieve.

Šovictų valdžia kelia karo fa 
brikus kiton Volgos pusėn, ar
tyn prie Uralu.

Britai skandina 
nacių laivus

LONDONAS, Anglija, spalių 
30 d. — Aviacijos ministerija' 
paskelbė, kad Amerikoj gamin
ti bombanešiai vakar paskandi
no du nacių laivus Norvegijos 
pakraščiuose.

Kiti šeši “ašies” laivai, ku
rie stovėjo Aalasund uoste, bu
vo sužeisti britų torpedomis.

Bergeno srityje britai bom
bardavo ir sugriovė žuvų alie
jaus valyklą. Norvegijos pa
kraščiuose sukėlė didelius gais
rus.

Japonai tvarko 
karo pramonę

TOKIO, Japonija, spalių 30 
d. — Japonų valdžia šiandien 
perėmė specialion kontrolėn ka
ro pramonę. Įsakė plieno, gele
žies ir anglių pramonei visa) 
persiorganizuoti ir gaminti tik
tai karo gaminius.

Naujas kabinetas nori sustip
rinti japonų santykius pačiame 
krašte, be to, nori tinkamai pa
ruošti pramonę didesniam ka
rui, kuris artėja.

Premjeras Tojo turi labai 
daug- darbo nepatenkintiems 
krašto elementams nuraminti.

— Čilės nacių atstovas von 
Marees -smarkiai užsipuolė J. 
A. V. paruoštą “juodąjį nacių 
pirklių” sąrašą. Jam neleido 
baigti kalbos parlamente.

— Maskvos metropolitas Ser
gėjus, ortodoksų tikybos galva, 
apleido Maskvą.

o-r—. Naciai ^bombardavo Alek
sandrijos uostą, nieko nesužei
dė. . Ą-

Vincas Karvelis iš
vežtas Rusijon

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 30 d. — Dr. Petras Karve
lis praneša, kad bolševikai iš
vežė jo brolį Vincą Karvelį į 
Rusiją.

Savo laiku V. Karvelis gy
veno’ Jungtinėse Valstybėse ir 
ten turi pusbrolių. Išvežta Kar
velio žmona Ona, gimusi Ka- 
naul\aitė, ir abu vaikai, Vincas 
ir Janutė.

Iš Šiaulių išvežta visa gydy
tojo Griniaus šeima (ne bu v. 
prezidento dr. Kazio Griniaus).

Iš Panevėžio išvežė 
414 lietuvių

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
spalių 30 d. —Al. Merkelis skai
tė per Kauno radiją antrą pa
skaitą apie bolševikų terorą 
Lietuvoje.

Merkelis tvirtina, kad dau
giausia nukentėjo tos vietos, 
kur stovėjo didesnės raudono
sios armijos įgulos. Labiausiai 
nukentėjo aukštaičiai, nes iš ten 
negreitai išbėgiojo bolševikai ir 
jų pakalikai.

Panevėžys labai nukentėjo, 
nes nužudyta 35 asmenys ir iš
vežta Rusijon 414 asmenų.

Zarasuose buvo 
smarkios žudynės
LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 

spalių 30 d. — Per Kauno ra
diją Merkelis tvirtina, kad Za
rasuose įvyko baisiausios žudy
nės.

Apleisdami šį miestą bolše
vikai degino, grobė ir žudė.

Pasižymėjusių savo žiaurumu 
bolševikų pavardės skamba 
taip: Petrov, Kosolapov, Kor- 
šov, Rajecki, Volpert ir pana
šiai.

— Oklahomoj pradėjo kilti 
tvanas ir 2,000 gyventojų ne
teko namų. Po lietaus smarkiai 
pakilo upės.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki J:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

I
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Grand Rapids, Mieli

DIDELIS KONCERTAS
Jono Smith Urban koncertas7 

įvyks sekmadienį, lapkričio 9 d., 
7:45 valandų vakaro, įv. Jur
gio draugijos svetainėj, 1513

P. Urban yra Škotijoj ginies 
’ • 1 ' * I* - / 4.

lietuvis, lyriškas tenoras. Jo tė
veliai tebegyvena Škotijoje ir jo 
jaunesnis brolis tarnauja Ąng* 
lijos kariuomenėj. Jis davė kon
certus Paryžiuj, Berlyne ir ki
tose Europos sostinėse; daina
vo New Yorko Broadway tea
truose, Clevelando operoj; pla
čiai važinėjo po Pietų Ameri
kos sostines grupėje Amerikos 
artistų su koncertais, dainuoja 
ant radio. Jis yra talentingas 
dainininkas ir jo švelnus ma
lonus balsas labai gražiai inter
pretuoja musų gražias lietuviš
kas dainas.

Patekęs tarpe lietuvių, dainių 
kas Urban susižavėjo lietuviš
kom dainelėm ir jų išmoko kiek 
galėjo. Anksčiau dainavęs vien 
svetimtautiškas, šiandien jis 
dainuoja lietuviškas. O dainuo
damas svetimtaučiams, jis įmai
šo ir lietuviškų dainelių, ir sve
timtaučiai atvirai pripažįsta, 
kad musų lietuviškos dainos yra 
labai ir labai gražios. Bet mes 
patys tp nežinom ir neįvertina
me.

P-as Urban dainuos lietuviš
kai, angliškai, ispaniškai ir ita
liškai. Taipgi dainuos vieliniai 
įžymus dainininkai, daininin
kės. Tophilia Gibson (solo),

kvartetas Vincent ir Ąnne Pu- 
zar, Charles Lackus ir Mary 
Pratapas bei trio Ben Gibson, 
Andrew Lanski ir Adolph Ka
šubą.

P-as Urjį>an taipgi giedos Lie
tuvių š.š. petro ir ^ovilo para
pijos bažnyčioj 1'0:00 ir li:00 
vai. per piišias lapkričio 9 d.

Rengia §LA 12 kupj ’ri -J *
nius ir iš apylinkių ki 
šo

>a. vieti- 
opa pra- 

nepraleisti progos atsilanky- 
—-Komitetas

fepklyų, N. Y

Mirė Petras Bartkevičius.
» • • * S.. K * K •»zv.J-r * #»*.'♦

Spalių 24 d. 11 vai. vak. ga
vau liūdną žinią, įelegrainą iš 
Broękton, Mass., kad spalių 24 
d. anksti rytą mirė Petras l^art- 
kevičius, Brocktono biznierius

Sąjungos Amerikoje naiys ir iž
do globėjas.

Velionis Petras nuo pat są
jungos įsikūrimo buvo aktin
gas ir nuoširdus jos narys. Da
bar netekus jo, netekome ne tik 
gero veikėjo, bet ir nuoširdaus 
sąmoningo lietuvio, kuris vi
suomet energingai gindavo Lie
tuvos ir lietuvių reikalus.

Reiškiu gilaus susijaudinimo 
ir liūdesio netekus taip bran
gaus ir uolaus bendradarbio 
Petro 'Bartkevičiaus.

Šia liūdna proga, L.L.A.^.A. 
ir savo vardu reiškiu velionio 
Petro žmonai ir šeimynai gilios 
užuojautos.

Joseph Ambraziejus, 
L.L.A.Š.A. pirmininkas

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETĖRIŲ 

Storesnį ir lengvesni — Vj^ams, Moterims, Mergaitėms, 
Berrpiakams. ’

Neriam vilnones pančiaKas vyraips irmoterims. 
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 
Pranas Selemajiavičia, Savininkas

504 West 33rd Street ' ' ’ ' “ * ViCtofy 348S v
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais ’? *

r

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

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

BLACK BAND LUMP -i.. $į (J 
Sales taksai ekstra. ' . .•*. i • l ■ 1 • • ■ r

---- 4---- i--- i---- ;------—..... ........ - I---- :—---- —4--- -

INITIAL PATTERN 29P3
’V?’

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIA IR ' STIP- ‘ CTATTl?'!?! ’ " T
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ UAy^JL^llį

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

STOKER SALES
6921 South Western Avė
•ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS ♦ IR SUTAUSAU SENUS

REPublic 3713

NAUJIEM Chica&b UI

Teįsiaipą Už ži^ogžudystę

NAŪJTENŲ-AČjiit Photo'

Marle Pįerce (kairėj), 26 m. kilusi iš Bostono lur 
(uoliu, atvyksta i Bcrryvi 11c, Va., Ieismą, kur ji teisiama 
už nužudymą savo draugo, L. T. M^reland. Jis tapo 
pašautas kaĮtinamęsios namuose kovo 17 d. ir mirė po 
dviejų savaičių. Dešinėj matosi kaltinamosios Drietele.

Raudonos Rožės.r.» t _ - r i - 'r .

Kliubo Padėka
Nariams, Draugams
Taipgi Organizacijoms, Kurios 

z Dalyvavo Bankete
I ■

GICERO. — Raudonos Rožės 
kliubo pietinio parengimo ko
misija taria viešą padėką savo 
nariams už sUkitlfAgą ’W§ilan- 

draugams ir bįzmeriarps 
ui l>8į.'&ifi4 ir daviiji^ sįemMų 

į prbg:ra.map. .. . .t ■ r< ‘ f / • ■' ! ’ Į

Rengimo komitetas savo triu
ku ir jusu parama pilnai paten
kintas ir linki visiems geriau
sių pasekmių būti sveikiems ir 
sulaukti kitų melu ir vėl turė
ti tokį šaunų banketą, kaip šį
met.

Delegacijos Nuo Draugijų

Iš draugijų dalyvavo grupė
mis, Mčrry Maids, mergaičių 
kliubas iš Melrose Park; Drau 
gyste Lietuvos Kareivių; Lietu
vių Improvement 
kliubas, ‘Draugyste

kam kas nepatiko. Rengįmo ko 
mitetas:

Frank Jasutis
P. York
V. VaiėUlis
P. Peika
J. Gražulis;.^
K. P. Deveikis

> 7 t -.>J> # -į' ,
—-—... .;..

įGražįąi I^ėjo! 
CalifomijįO. 
Dcivgįn, Dukrelę

...v, / I i t ... ... .. .
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ir Politikos
Švento An-

Etc./ . Bizųieriai,
.Buvo visa miesto valdyba, 

Švento Antano parapijos vika
ras Julius Grinius, Dr. Palut- 
sis, Dr. .Gussen, vaistininkas

• ■'/ i ■ c. :
p. Keser, advokatai N. Tuma- 
yick, B. Nourich, L. W. Kizas; 
biznieriai svečiai — p. A. Pū
kas su dįdjele grupe, J. Misę- 
vich, p. Vilkas, p. Paliulis, F. 
Danąuskis, p. Putrimas, H. Wa- 
stąk, M. Werren and Rock, A. 
Bernądišįųs, J. Saulis, J. Kaz
lauskas, J. Balčaitis, A. Stąsų: 
laitis, J. F. Kimbark, Mrs. Sha- 
met, Mj’s. Wąstąk, Mrs. Tarno- 
lunaš ir kiti. (Atsiprašau, jei- 
:gu kurių nepaminėjau).
[ ■ - t C - J

Gavo Dovanas
i Šie nariai gavo dovanas UŽ 
nečmimą pašelpos per 20 metų: 
Vincas Jankauskas, Mikolas 
Skirgaila. 10 metų: Dan Rim
kus, A. Wastak Jr., C. Devei
kis Jr., Ed Deveikis, Albert Tu- 
.mąyičią, Albert Švėgžda, Albert

No. 2983

Miestas ir valstija

Vardas ir pavardė

Adresai

No. 2983 — Išsiuvinėtos’raides, v i • : : '

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 Šo. Halsted' St., Chicago, lij.

■< ’ /' f. > • vii i < !' • t •

čia įdedu 10 ^entų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Venckus, Julius Andrijauskas, 
A. Karnauskas, L. W- Kizas,

Sėrpitiš ir A. Merkelis, taip
gi buvo apdovanot! ū’ž parda- 
Viiną daugiaųšUi tikiėtų praei
tam pikriiktii: M. ‘Vaitekūnas, 
Ben Tumąvičįa ir Lep Švėgžda. 
Brangią;?• sįjecialę dovaną gavo 
ir ilgametis'“Jdiiibo darBubto'jas, 
finansų sekretorius Ben Tuma■ 
vice. Visų atsipi&šdrri, jeigu

ketino pranęš^i dau^iaus ži
rnių apie savo kelionės įspud-
* y! i 3 ą .» •v** ’’ V;Z1US. -—A. IŠ Z.

Moterų KI. Balius 
Sėkmingai Praėjo

AVisą Pelną Skiria Labdarin
giems Darbams

Prąeįtą sekmadienį, Wedge- 
\Vopd 'yįėšbųtyje įvyko gražus 
ęhi^Cągps Lietuvių Moįęrų Klu
bo šokiai. Nors oras buvo blo
gas, publikos prisirinko nema 
žai. Ūpas subrinkusių buvo 
linksmas ir visi smarkiai šoko 
prie geros J. Byansko orkes
tro muzikos.

šokiuose dalyvavo p. A. Sme
tona ir jo supus p. Julius.

I<aip. visuomet, įaip ir šį sy • 
kį har.ės aukavo gėripių ir 
“saiidMęhęs”, kuriuos p^rdavi- 
nėjom, kad (Jaugiau liktų pel
no klubo labdaringiems reika
lams.’ ■ ;

Rengėjos — Aukautojos

Naudoji, energinga Klubo 
pirm. Della Kuraitienė ir vice- 
pirm. O. Kirienė turėjo daug 
darbo pagaminti tokius gar
džius užkandžius., O p. Kirie^- 

K r # f -, ' • 1 J '

nes paruoštas bufeto stalas bu
vo nepaprastai gražus. P.p. Pat- 
y »*.' 4 t

riek ir Pivarunas iškepė laši- 
niūkų bandutes, p. Kazanauskas 
atvežė gardžius vaisių sa'ldu- 

’myrius, o p.p. Zallys, Vizgard, 
i^oidat, Kuraitis, Kiras, Byan-

■ ! ‘ 1 L • i ' f Sskas įr Ęrenząitė aukavo gjė- 
rįrpųs ir kitus reikmenis.

Padėka
■ Klubo, vardu noriu padėkuo- 
jti visoms aukavusioms ponioms
■ ir ypatingai šokių rengimo ko-
I 4 > ’ I - * • i Iv *

misijai, kuri daug dirbo vaka
rą padaryti visais atžvilgiais

• f , t

įPasekmingu. Komisija susidėjo 
iš V. Byahskienės, Woidat, Zal
lys ir Kuraitienės.

i Gražiai įr duosniąi atsilanku- 
siai publikai Klubas taipgi ta
ria širdingą ačiū ir iki pasima
tymo.

’f

RED-ITCHY-SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! • Pirmas bandymas 
Žemo įtikina!
Visose vaisU- ^ZEMO 

r . - v ’r r (

nese .................
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| TgasVirgiO00y(100.00 j
Murinę soothcs, cleanscs and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

1/R//VE, 
vis: E Ves

JJabąr Mokam 3% Ųž Padėtys Pinigus
, i. . ■ į, j. ..L . » . . < -j ■ • ■ ■ J- ‘ * -------------- ------ ------- ■

Nėra Saugesnės Vietos; Del Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P.'M.. l’rečiad. '9 'A. M. iki 12 
ij 1 aiettos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

■ Svečiu t v >v

Onai Dovgih ir
lei Genovaitei iškeliaujant į 
Californiją, buvo surengta iš
leistuvių pūotri spalių; 26 —jų 
pačių bute, 6108 SouJlštatc St.

Dalorvavo labai daug sVečių, 
tarp-kurių matėsi pp. Kazys 
Steponavičius su, žmona, Dr. 
T. II. Witąnowski, ark. S. A. 
Geniotis, Alma Tracy, Juozas 
Kiauda; Juozas Jacikas su žmo
na, Dr. Gari Nūrkat,“Marcele 
Norkus, Čarli Wainora, Au
na Razmus, Waljęr Bockus su 
žmona; šokių mokytojas An
drejevas, Jonas Sutkus, Pet
ras Nl,ąrti|iaįtis, Ant. Šimkus 
su žinomi, Viktoras Bt'iidm', 
p. Kasęrir, Ęruiio.‘Ifąk'us ir tti

Cąrį’ Wainora priklauso 
prie “Central Autp Sales”; 
320^ So. Halsted S L Jis nęla-j 
bai senai pardavė naują l3od- 
gc automobilių p-ifti Dovgin.

• :. i ■ • /" / • ■ ■ tl"': , ,

Užrašine ja (<^laujienas,,
Juozas KiaudaL yria bizniem 

rius nuo užeigos ŠŽ651 West 59 
st. Jis labai prielankus Onos 
Dovgin 'bendradarbis, nes 
daug yra pasidarbavęs “Nau
jienų” prenumeravime.

Ona Dovgin/turi daug rė
mėjų, tad jai nesunkti ližraši- 
nėti “Naujienas’!. į’ame rei
kale jai g^lbslj jos ; , širdingi 
draugai. Daįar jai išvykus į 
Čali’fprniįa, taip jau galima 
tikėti, kad ji įsigis driug' “prie
lankių draugų ir rėmėjų te-• ...--i v. i > Ir ’!’- ,nai. ’

jos dukre-

Tik 16 Valandų.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are commen offenders

.11? ■
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______ AVINGS
LOAN ASSOcSriONofęilicago
JUSTIN MAcklEWIČH, Pres:
4192 Archer Avcnve
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E/uropoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite ‘‘Naujienas”.
“Naujienos” yrą pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
ęągą), $6.00. Cidcagoje ir Europoje—^84X).

Mouey Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

' ' CHICAGO, ILLINOIS " 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter

■

:•
bai jauki. Visi svečiai linkėjo 
p?iai Doygįn ir jos dukrelei 
Genovaitei sinaigos ir įairųin- 

kelinės:"
12:45 vai. po pietų jos įsėdo į 
Amįęican Ąirįinęs “i?lagship”;
ir llž, IG a.ilra.lieni
5 vai. popiet, jos jati buvo

ĄųgeĮp, .Cplįf
Ji iš Čąlįfornijos s,ayo sū

nui 'R.0inoald*ui prisiuntė tele-
W BRr ■i?’pudingą ii- laiminga. Vėliau ji !

v*- y't • fk “Mž '• < -r į •*. t .‘vi'’ '■’št ‘• ■/J b

r.

Musų 
Spaustuve 
Atlieka 
įvW’i?MW 

( Spaudos

Jeigu esate biznyje ir jums rejkia atsispausdinti bi
lų, ’steitmentų, laiškų, žinokit^, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi* jums patarnauti. Atliks 
drirbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

A — — — A «» 4. » « » * — — • **••*•*»*•«*

UŽSUKITE^IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

■ NAUJIENOS ■
1739 So. Halsted St Ganai 8500

M

K

If you’rc past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of <i young person, 
Fermentation of tiny food particlcš 
caught by partial platės and deru 
turės freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, plcasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to balt this fermentation_
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely . 
to offend. Lambert Pharmacal Co. 
Št. Louis, M o.

Before Any Date Ūse

-T’/7 " ■ ,.v.

PAMIRKAI iARGfST

/>
KRAFT french 

DRES5ING
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NAUJIENOS, Chicago, III—*

kad naktinio dangaus švytė-j 
limo «iwlzlrnc nnnnlSiic I medžiagų apykaitos kitėjimai 

kalnų saulės įtakoje, šiuo tik-

Tirti taip pat ir kraujo bei darni nuo sniego jie nudegina 
fiasmakrės, viršutinės lupos, 
nosies, šnervių ir tint akių odą. 
ąjdos apsaugai tenka dėvėti 
drobines kaukes, tepti veidą

MOKSLO DARBAI ELBRUSE
aukččiausias

Jo vakari- 
aukštis —

' Elbrusas — 
Europoje kalnas, 
nes viršukalnės 
5630 m. virš juros lygio. El
brusas — šiaurinėje Kaukazo 
kalnyno daly. Išsiskiria iš šio 
kainyno dviem viršukalnėm, 
padengtas amžinuoju sniegu. 
Elbrusas —• užgesęs ugniakal- 
nis, vertęs prieš daug tukstan-

Mokslo darbai prasidėjo 
Nalčike, — Pricškaukazy., Čia 
ekspedicija pasiskirstė darbu. 
Pasiskirstyta į keturias stovy
klas. Apatinė stovykla buvo 
Elbruso pakalnėje, 2200 met
rų aukštumoje. Terskole, gi
lioje dauboje, spygliuotu miš
ku apaugusioje. Antroji — 
3000 metrų aukštumoje, ant 
Krugozoro uolos, prie alpių 
pievų sienos, su plikomis uo
lomis ir ledynais. Trečioji — 
4300 metrų aukštumoje, prie 
“Devynių prieglaudos” uolų 
ir meteorologinės stoties. Tai 
paskutinė gyvenamoji Vieta 
bekylant aukštyn, ši stovykla 
buvo amžinojo sniego ir ledų 
donoje. Aukšjtutirįė stovykla 

į aukštumoje,

sės. Dvi viršukalnės — pasek
mė jo paskutiniojo veikimo. 
Įvairiuose Žemės epochos lai
kotarpiuose geologai priskaito 
iš viso tris Elbruso išsiverži
mus. Po kiekvieno išsiverži
mo likdavo krateriai, kurie 
dabar ledais ir sniegu užvers
ti. Tačiau, kalno viduje vul- __ ________
kailinis veiklumas dar tebėra 1—5300 metrų 
gyvas. Atskirais laikotarpiais dviejų viršukalnių tarpkalnč- 
Elbruso rajone buvo pastebė- je, 
ti nedideli žemės drebėjimai. 
Jo pakalnėje, šiaurinėj pusėj, 
trykšta karšti šaltiniai. Netoli 
viršukalnės veržiasi sieros ga
rai. Ugniakalnis tik snaudžia*.

jimo spektras yra panašus į 
paarės pašvaisčių spektrą.

Tirtas atmosferinių azonų 
rajumas ultrafioletinių spin
dulių. Tyrihiai buvo daromi 
skirtingose ąpkštumose. Azo- 
nas — deguonies dalelė —- 
03. Ore jo yra labai mažam 
kieky. Tačiau, -jis smarkiai 
silpnina saulės spindulių ult- 
rafioletines* dalis. ‘

Frttoelektronų šitai tykliais 
buvo matuojami labai trumpi 
ultrafioletini/ii Saulės spekt
ro spinduliai ’ (210 milijonu): 
Jie visai neseniai tedtrasti. 
šių spindulių yra tik aukštuo
se (atmosferos sluoksniuose, 
nes žemės jie nepasiekia: juos 
sunaikina oro deguonis, šie 
spinduliai į gyvybę veikia ar? 
dančiai, griaunančiai.

Tirtas radio bangų sklidi- 
ultraAmak kalnuose — nuo 

trumpu iki ilgų baugų. Gauti 
rezultatai turi didelės teoreti
nės reikšmės ir suteikia radio 
stočių laukui apskaičiuoti 
praktišką medžiagą. Buvo 
taip pat tirti atmosferiniai 
trukdymai ir kiti radio bangų 
perdavimo klausiniai.

Meteorologų grupe tyre kli
matologinius faktorius: mete
orologinius reiškinius, žemės 
poliaus gradientą ir oro ioni- 

kazo žinovo prof. S. S. Anisi- ir aprūpinimas reikiama mc- žavimą. Pasireiškimas ore įe
lektrintų dafelių, ionų, —turi 
klimatui dideles biologinės į- 
takos. Kalnų-* ligos turi, ryšį su 
padidėjimu kalnu ore įelek
trintų ionų. Medžiagų apykai
tos intensyvumas, atsparumas 
įvairioms ligoms ir net žmo
gaus savijauta didžiumoje 
briklauso nuo esamo ore ionų 
kiekio ir j u nobudžio.

Ekspedicijoj dalyvavo' ne 
tik rusų, bet ir kitų kraštu fi
zikai.
prof. Markas su .savo bendra-Į 
darbiu rinko iš. gilių Elbruso 
ledynų plyšių ledo pavyzd-, 
žius, norėdamas apskaičiuoti 
juose esamą “sunkaus van
dens” kiekį. Į 'šio vangelis sąs
tatą įeina vandenilis ;" su ato- il 
mimu svoriu — 2 ir kurio 
molekuliarinis svoris ne 1'8, 
kaip paprastai, bet 20. Gam
toje šio vandens yra daug! 
mažiau negu “lengvojo”. 
“Sunkusis vanduo” pasižvmi 
daugeliu skirtingu ypatybių. ' 
IŠ1 dalies — ypatybe lėčiau iš
garuoti. Todėl šis vąnduo tuk
siančiu metų bėgyje prisiren
ka ledynuose. Tiriant “sun
kaus vandens” kiekio procen
tą ledynuose, galima spręsti 
apie ledynu amžių.

Biologiniai klausimai buvo 
tiriami Sąjunginio Eksperi- 
mentalinės Medicinos Institu
to grupių. Fiziologai tyrė ne- 
getatyvinės nervų sistemos ir 
žmogau^ įjausmų7 kitėjimus, 
atsižvelgiant į įvairias aukštu
mas. Vegetatyvinės nervų sis
temos kitėjimai aukštumose 
tuo įdomus, kad leidžia išsi
aiškinti jos veikimo mecha
nizmą ir vykstančius žmogaus 
organizme kitėjimus didelėse 
aukštumose (pav., alpinistų, 
lakūnų ir kitų).

Buvo konstatuota, kad auk
štumose vegetatyvinėje ir cen
trinėj hetvu sistemoje įvyksta 
ryškus kitėjimai. Tuo did* 
žiumoje galima išaiškinti 
sunkius kalnu ligos simpto
mus, taip netikėtai kartais iš
tinkančius alpinistus. Žmogus 
pradeda j'austi kankinantį 
galvos skausmą, svaigimą. 
Širdies' darbas tai lėtėja, tai 
greitėja. Prasideda vėmimas, 
kartais su krauju: pasireiškia 
apatija, bailumas, nustojimas 
erdvės orientacinės galimy
bės. Sunkus atvejai veda net 
iki sąmonės netekimo, mir
ties: širdis nustoja veikusi. 
Šių < simptomu pasireiškimo 
mechanizmas iki šio laiko ne
buvo ganėtinai aiškus.

Ekspedicija tyrė f . saulės 
spinduliavimą kalnuose ir Šio 
spinduliavimo veikimą į 
žmogų bei gyvulius. Baltosios 
pelės ir net paršiukai, turį 
Jautrią odą, tinkaiiią saulės

mažame fanicrinianic 
mukę, be langų ir durų, 
mukas buvo pritvirtintas 
uolu ir apipiltas • sniegu,
skiri moksliniai^ stebėjimai 
buvo atliekami ir viršukalnė-

Na- 
prie 
At-
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Elbrusas, pagal žymaus Kau-Įse. A išlali,. kad organizavimas

movo išsireiškimą, — 
žuolis lediniu veidu, bet karš
ta širdimi.”

Elbruso viršukalnės sun
kiai pasiekiamos. Net vasaros 
mėpesiais jo šlaituose dažnai

“Gra- džiaga šių stovyklų, kuriose 
mokslo darbininkai po kelias 
.savaites gyveno, sudarydavo 
didelių sunkumų. Mulai, ir tie 
tik gražiam orui ir nepergi- 
liausiam sniegui esant, galė
davo užkopti iki “Devynių 
prieglaudos” stovyklos. Aukš
čiau, o kartais ir, net iki “De
vynių prieglaudos” tekdavo 
mokslo įrankiai ir maistas pa-

siu viena gyvulių grupė bu-' 
vo lęikonla “^aulėje, kita —. 
pavėsy. Belyginant, beverti
nant davinius, buvo aiškiai iš
skirta saulės reikšmė iš kitų 
aukštumos klimatinių fakto
rių. , / < .' ■

. Padaryta eilė žmogaus odos 
reakcijos . stebėjimų: eritre- 
mos (odos paraudonavimaš 
nuo Saulės) ir pigmentacijos 
(odos ' uždegihias). Eritrema 
—Vienintelis išvidinis ultra
fioletinių spindulių, turinčių 
didelę reikšmę ugiui, žmogaus 
sveikatai, normaliai medžiagų 
apykaitai, veiki'im^ ženklas. 
Patirta, kad kylant aukštyn, 
keičiasi kraujo sudėtis, med
žiagų apykaita. -negreičiau pa
sireiškia eritrema.

šie ‘stebėjimai buvo daromi 
su Šaulės spindulių intensy
vumo matavimais, ypatingai 
Saulės spektro ultrafioletinių 
spindulių daliems. Matavimai 
buvo atliekami įvairiomis fi
zinėmis priemonėmis. Patiria, 
kad ypatingai tam tikra Sau*, 
les energijos dalis pasižymi 
dideliu biologiniu efektu. Šie 
spinduliai iššaukia žmogaus 
organizme pakitėjimus. ku
riais pasinaudoja medicina. 
Jie jei nepanaudosim apsau
gos priemonių, įšaukia sun
kius odos nudegimus.
’ Išaiškinta, kad pakilus iki 
4300 metru aukščio, ultrafio
letinių' spindulių intensyvu
mas pakyla iki 400 nutfš. (pa
lyginus su jų intensyvumu ly
gumoje). .tu pajėgumas daro
si toks didelis, kad atsimuš-

ratura nukrinta iki —15° ir 
net—20°. Nuo viršukalnių
šliaužia ledynai, gilių plyšių 
išraižyti. Be to, ryškiai jau
čiama pati aukštuma. Almos- tiems žmonėms gabentis. Ypa- 
ferinis slėgimas,1 kylant aukš- tingai daug sunkumų būdavo 
tyn krinta. Prie viršukalnes j su aukštutinią ja stovykla, ku- 
barometras terodo tik pusę rioje ilgiau tęsėsi mokslo dar- 
normalaus slėgimo. Kvėpuoti 
darosi sunku, neužtenka de
guonies. L

Pirmasis į Elbruso viršui 
kalnę įkopė anglų•» al)fii)ifoiW 
Frešfildas. Atskirus kopimus 
atlikinėjo ir senosios Rusijos 
alpinistų grupės. Atskiri tyri
nėtojai ir mokslininkai El
bruso šlaituose darė klimati
nius ir geografinius stebėji
mus. Tačiau viskas neperšok
davo mėgėjiškumo ribų, tru
ko plano, masto, darbai buvo 
siauro pobūdžio.

Dabar Elbrusas virto gigan
tiška gamtos mokslų labora
torija, leidžiančia spręsti eilę 
svarbių, tiek fizinių, tiek bio- 
lognių problemų. Tesą, pas
kutiniu laiku domėjimasis au
kštais atmosferos ir stratosfe
ros sluoksniais labai padidė
jo-

Be to, eilė kosminiu ir at- / • c

mosferinių reiškinių gali būti 
tiriami tik aukštuose kalnuo
se. Kitų galimybių, leidžian
čių ilgiau būti ir stebėt ke
liolikos kilometrų aukštumoje, 
—nėra.

žmogaus fiziologija aukštu
moje pareiškia eilę ypatybių. 
Tyrimas žmogaus organizmo 
didelėse aukštumose suteikia* 
biologafns ir medikams ne tik 
medžiagą praktinei medicinai, 
-—galimybę gydyti kalnuose 
eilę susirgimų, parinkti ’ alpi
nistų ir lakūnų kadrus, —bet 
ir naują tyrimo metodą, pa
gal kurią žmogus tiriamas 
naujų pažiūrų ir sąlygų po
žvilgiu.

Šiii priežasčių dėlei, 1934 
m. buvo suorganizuota didelė 
mokslinė eskpedicija į Elbru
są. Vadovavo rusų Mokslo A- 
kademija ir Sąjunginis Eks- 
perimentalinės Medicinos Ins
titutas.

1935 m. buvo suorganizuota 
didesniu mastu antroji kom
pleksinė ekspedicija į Elbru
są. Ekspedicijos darbai pra
sidėjo birželio, o baigėsi rug
sėjo mėnesį. SeiA‘yniolikoje 
grupių, kurių kiekviena , turė
jo atskira mokslinį tikslą, da* 
Ivvavo 70 mokslo darbininkų. 
Ekspedicijai vadovavo A.' A. 
Jakovlevas ir jo pavaduoto
jas prof. G. M. Frankas.

Negalima nepaminėti dar 
tos aplinkybės, kad ekspedi
cija ryšį palaikė telefono ir 

u’adio pagalba. Telefonu bu
vo pranešta apie ekspedicijos 
dalyvio susirgimą aukštutinėj 
stovykloj. Tuoj, gavus žinią, 
audringą naktį, išvyko gelbė
jamoji grupė. Pats ryšis tu
rėjo didelės reikšmės mokslo 
darbams ii’ ekspedicijos gyve
nimui.

Iš /patiektos apžvalgos ma
tyti, kpd toj aukštų kalnų la
boratorijoj, kokia virto El
brusas, buvo .sprendžiami 
svarbus įvairiausių žmogaus 
žinojimo sričių klausimai.

\ Mokslo darbai Elbruse plė- 
istini. Yra sudarytas projek
tas pastatyti Elbruse, 4300— 
14800 metrų aukštumoje, spe
cialų namą. — tabora tori ją, 
aprūpintą įvairiais mokslo į- 
rankiais. Numatomas pastaty
ti specialus namas, atitinkąs 
Elbruso sąlyga (šėlsta audros 
žiemą — 50° šalčio). Kadan
gi šis namas paprastomis su
sisiekimo priemonėmis, sunku 
(butų nugabenti į tokią aukš
tumą. tai numatoma pasinau
doti lėktuvu. Namas, išardy
tame pavydale, manoma nu
nešti ant sniego, netoli tos 
vietos. kur jis numatomas 
statyti.

Pastačius šį namą — labo
ratoriją, mokslas turėtų tvir
tą bazę stratosferos užkariavi
mui.

Ar jūsų elektros 
bila pęrdidelė? ’

Dabar galite Įtaisyti naujos 
rųšies šviesą savo name, krau
tuvėje arba tavernoje, kuri bus 
galingesnė, o betgi sumažins jū
sų elektros bilą ant pusės.

Ši naujos rųšies šviesa yra 
vadinama FLUORESCENT t
light. Ji yra padaryta iš .dvie
jų ilgų vamzdžių, kurie sužiba 
ir teikia geresnę šviesą jūsų na
me arba krautuvėje.

Daktarai rekomenduoja 
FLUORESCENT šviesą v 

t)aktarai sako, kad ši nau
ja šviesa yra sveikesnė akims, 
negu jūsų senosios šviesos, nes 
FLUORESCENT šviesa neaš
tri, ir todėl ji nevargina akių.

Dabar galįte turėti specialią 
FLUORESCENT šviesą savo 
virtuvėje, kuri tiks dabar u- 
niems jūsų šviesos fikČerįams. 
Virtuvei šviesai yra dailus 24 
colių fikčeris, ‘kurs visas 'pil
nai įrengtas parsiduoda tik už 
$8.75.

Specialios kainos bizniavietėms
Krautuvėms ir tavernoms yra 

įvairių stylių ir įvairaus dydžio 
FLUORESCENT šviesų, kuno^ 
suteiks jūsų bizniavjetei mo
dernią šių dienų išvaizdą ir pa
trauks daugiau kostumerių.

Šios šviesos, įtaisytos bet ku
rioj vietoj, apsimokės greitu 
laiku. Nemokėkite didelių švie
sos bilų daugiau!!!! Pašaukite 

CHERN FLUORESCENT 
LIGHT CO.

adresu 1900 So. Union Avė., 
CANal 2183. ' —Sk.

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką leies arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gausite vertin
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.i
Atida
rykite

Char$e
Aee’t

5 Olsen - -------- lr 
AeAt.

vaka
rais^ĖbannE

6446 So. Halsted St

N (-priklausomybė
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai 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%%.
KEIST UTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ANGLYS =;s
U2GANBDINIMAS GARANTUOTAS 

Liberalu* kreditą*—linkite laiko kiek tik
Keikia!

We*t Vlrginla I.umu—Sh/iveled Tonui
Pocahonta* Mine Rtin .... Tonui
W. Kentucky 1%” Stoker Nut Tonui
South Ul'nois Stok e r Mhhcet*

%”x%” .........................  ..... . Tonui
Superka III. arba Ind. Lump, Ejcr

arba Nut ................. ...... ........ Tonui 80.25
III. 8creenlnK» 1%”.... ...... . Tonu, $4.95
Vi*o* Kaino* O-tonų kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMPELIAI GALIMA MATYTI

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. AVEBster 4422

$7.95 
*8 25 
$0.25

$0.25

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

Vienos

MADOS

matiką

sviesa -

nežino, kad 
nepriklauso 

švytėjimo.

ekspedicijos darbo te
galima suskirstyti į

ivkivje aukštumoje | 
deguonies stoka, aud-

mui ir astrofizikai.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattem Dept. • 
1789. S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No...............

Mieros ...............   per krutinę

bai. Kurienkas, vienas ekspe
dicijos dalyvių, čia be per
traukos išgyveno net dešimt 
dienų. Tai pasiektas rekordi
nis laikas, išgyvenus tiek il
gai ir tokioje 
(šaltis, *< 
ros).

Fiziku grupė tvrė eile aktua
liu klausimu. Jie tyrė kosmi
nius spindulius — atskirų da
lelių srovę, atlekiančią, pas 
mus iš’ tolimiausiu pasaulio 
erdves gelmių. Tikslesniam 
•šių spindulių tyrimui aukštų 
kalnų sąlygose padeda sekan
čios aplinkybės. Kadangi šiuos 
spindulius atmosferiniais sluo
ksniai iš dalies sulaiko, tai jų 
intensyvumas, bekopiant auk
štyn, didėja. Be to, stori le
dynų sluoksniai apsaugo ma- 
tiklinę aparatūrą nuo žemės 
plutos radioaktyvinių medžia
gų įtakos, trukdančios šių 
spindulių tikslų apskaičiavi
mą. Tyrimai buvo atliekami 
vadinamąja Vilsono kamera, 
kurioje vykusiai išnaudota 
kosminių daleliu savybė: sa
vo kely kondensuoti į ruko 
lašelius prisotintus vandens 
garus. Kameroje, pripildytoje 
garų, pagal dalelių skridimo 
trajektoriją, net paprasta aki
mi yra matomas šių dalelių 
kelias. Kelias — tamsus smul
kių lašelių ruožas. Magneti
nis laukas. įruoštas šioje ka
meroje, leidžia atskirti lėtai 
judančias, žemiškoj ' įkilįnės 
daleles tauo ’greif' lekiančių 
tiesiaia kryptimi .kosminių 
dalelių, kurių magnetinis 
laukas neiškreipia iš kelio, 

v
Buvo tiriamas naktinio 

dangaus žalias švytėjimas, šio 
mįslingo švytėjimo priežas
tys iki paskutinio laiko liko 
neišaiškintos. Apskritai, dau
gumas žmonių 
nakties šviesa 
nuo žvaigždžių 
Buvo tyrimas ' šio švytėjimo 
spektras ir žvaigždžių šviesa. 
Šių reiškinių tyrimas turi di
delėj reikšmės aukštų atmos
ferinių sluoksnių išaiškini- įtakai tirti, buvo nugabenti 

Įdomu, net į 4300 metrų aukštį.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNĖ ŠVIESA!
mažesnes elektros bilosi

Gausite iod% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir 
1 , J Jūsų Elektros JSiios Sumažės Per Pusę!.. ’S ūi < ;« i

i "FLUOBEŠČENT" ŠVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA UŽ SAVE

•>t^

Virtuvinė - $8.75, 
/ pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms ir Ta Vernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė Phone: Canal 2183

c .

Ae
KIENO KALTE?

Bet—
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto-
■t '

liūs?. Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
miiose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirupink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakoihingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 
LANGŲ

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED STREET

(NAUJIENŲ NAME)
APVOGIMŲ

—

4751

No. 4751—Namiė dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18,_20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį 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 ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 1739Į, 
So. Halsted St, Chicago, III. i

(Miestas Ir valstija)
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NAUJIENOS
/he Lithųanian Daily’ Kews

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada

' 16.00 per year outside of Chicago
7 |3.00 per year in Chicago
, 8ę per copy, . • '

Utsakym* kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams------------  $8.00
Pusei metų -------------  4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ________ .75

Chicagoj per išsiuntįnėtojus:
Viena kopija___ ;....... .
Savaitei
Mėnesiui

be abejonės, pądarytų; ir. Amęrikos komunistai taip pat, 
kaip ir Anglijos, surastų tukstąnčius pateisinimų tokiam 
Stalino žingsniui, kaip kad jie pirmiau teisino1 Stalino 
sutartį sū Hitleriu, bolševikų įsiveržimą j liėnkiją, puo- 
įimą prieš Supiniją, Lietuvos pavergimą ir 1.1. Ąr-Stali- 

Z7 18c ną§ pa^dyps Rusiją naciams, dąr ųezįniąr Be.t.jųp iĮgįąų
tęsiąsį; BBftį rytų’ fronte, .juo. njąžiąu. Mgįį pąlieką Šb

Chemija Trečiajame Reiche Hitlerio Propaganda
dai ir įmones perduotos ariš-

Entered as Second Člass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act oi 
March 3rd. 1879.

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

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _ 
Vienam mėnesiui 2_„

Užsieniuose:
Metams------------------------$8.00 Į
Pusei metų —:.........
Trims mėnesiams  _____ _ 2.50 |j
Pinigus • reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. « į <

: Nacių mašina įklimpo

Komunistu Spaudoje: Ghęrhinė,! ir meehąųinė (t.- y 
mašinų) prąmonė dirba visai | kienis Vedėjąmą.. Žaliavų apdir 
skirtingomis gamybos priemo- 
nėmįs.’MeQjįanin,ės; pramonės I y^dus. mašįi^s,, ^pąsįdąre

, _ t ___ Vr....._______ c nramęhe;'savo :pri^iUitilį^^,yrą f laisy^,* Naųjosios^prarųonėš.
ZZ.‘ 1*25 giriĮc&oti. Ji dabąr nebebus tešlą, ’kųrią ga-Mis^a buojjnašiherijda/ nes. joŠĮtotęs j^įnamąąįs.M^ yra jąu
---- Įėjo kaip nore jo. minkyti, '' įnagis, yra, indu
_ $8.00 • Rusija-.kpvoją, ir kpl ji• l«ovflja, .reik1ą,dwt4,jai kąip WbQS .prigimties.tu- cĮiemijoB įmonės. dWura

į-?® Į galint, daugiau pagalbos, - ri.kiltiir- visit skirtinga. tech-J “
ninė abiejų gamybos šakų ple-.

■'; tote.
H Varlinamoji I’acionalizącija 
: buvo pašfeutims mechaninės 
1 technikos žodis: daugiau beduo-. kurėįičijos. Šlovė:

i;.'"’ti ji • negalėjo. Taj puikiai; paro- (technikoj) ankštai supijusi. su 
' ; ,u . . • ' dė pasauliui kad ir tas< faktas,- liberalizmu (ūky ir politikoj).

Sutikimas nYbipliskuirio dva- LVokietija, turėjo jau; 7. mil. Tito tarpu' chemijos, pramone 
Šia organizącįjoj^ yrą jąį dąug h^Uarbių.. /Nukrypta. įi clįeminę yra organizuota griežtai mOno- 
svarbiąy, ųegų-visos pąrtįjos ir pramonę.. Birmiąusia tatai įyy- politiškai. Mašihą gali pašąlin-i 
jų sĮęįtąi ! Susįvienįjimę prL Lj^ Amerikoj, pasieni Vokietijoj riti; cheminės gamybos proceso 
valo išsitekti vĮokiųpa^valgųppaj pJU,vo tikrą revoliucija, kU” nestabdysi; jos galybė darbo j ė- 

kas-neĮ4siteų-kį politikoj; turėjo.' išvirsti į goš atžvilgiu 
ką, tas,gali pąsiįėšĮtOtjįikįtą,•. vįo* kontrrevoliuciją-. ’ 
tą savo veikimui. Dabaytįnė ReiUias toks, kdd vokiečiui 
3LA, Pildomoji.; ląrybą,- aiškwJ chemijos pramonėm buržuazija 
pątenkma milžinišką 1 daugumą žiurėjo į pasaulį; visai- iš kito 
nąrių,' todėl bus geriausia;-vj$ąj taško’ negu likusioji buržuazija 

ir visai neužsikrėtė pasaulio
žlugimo nuotaikomis, kaip tai Tuo budu kova. tarp mechani-

bamosios pramonės Visuma, į-

ipedžifcgą. Jos padariny^ yra

j-

f

v ~-įj01. '.n į v;r-.T , r.'i, ■

APŽVALGA^
NfĮli 1 I IU.IJH.I.J

visam kraštui. Chemija; pąęįėj o 
naują. pagrindą vokiečių pitfh 
tnonei.
i Mechaninę-technAkiuę PWh 
gą.seniau .lydėj o .laisvosios, koin 

; mechanika

“Generolas Dumblas” visgi atėjo rusams į pagalbą. 
Pranešimai apie mūšius Maskvos fronte tiek* iš sovietą, 
tiek iš vokiečių pusės kalba apie darganas ir lietų, kurie 
taip sugadino kelius Maskvos apielinkėse, kad 'sunkveži
miai ir tankai visai'negali; pavažiuoti, žiniose iš Berly
no sakoma, kad keliai aplink sovietų sostinę visai išny
ko, pavirsdami neišbrendamu dumblynu, kurio nėbegą^ 
Įima atskirti nuo, praskydusių arimų laukuose.

Visame plote nuo Kalinino (Tverės) ligi Kalugos 
prieš kokias dešimtį dienų storai pasnigo. Paskui ėmė 
lyti, sniegas ištirpo ir pasidarė tokia klampynė, kad na
cių motorizuotosios divizijos turėjo sustoti. Berlynas aiš-l nacijų balotai”, kuriuose turės 
kiną užsienio korespondentams, kad blogi orai “išgelbė- būt Užrašyti kandidatų vardai 
jo Maskvą”. Prieš dvejetą savaičių rusai jau buvo pra- balsų už jūos yra pū- 
.dėję bėgti iš sovietų sostinės, diplomatų korpusai buvo ~ žjnoma SLA vil.šininkai 
perkelti į Kuibyševą, Raudonojoje Amijoje buvo kilusi visuotinu balsavimu nomi- 
panika. nuojami ir visuotinu balsavimu

Bet dabar, sako nacių karo vadai, rusai gavo vąlan- reųkąmi. Rinkimai įvyks, per 
dą brangaus laiko atsikvėpti, perorganizuoti savo pašli- kitu du mėnesių, ateinančiais 
jusiaę pozicijas ir atgabenti į frontą daugiau sustiprini- metais’ kov^ ir balandį.
Ynu ia rvtn / V • “Naujienos” mano, kad gę-

Jeigu naciai šitaip skundžiasi, tai, matyt, “Genero-Kiaysi^s. ^a?VaS-
las Dumblas jiems, is tiesų, iškirto sposą. Jiems , gali vir&ninfcūš.. Atskirai paėmus, 
tekti ilgokai palaukti Maskvos apielinkėse, iki šalčiąį su- tas.hr kitas iš jų gali turėki tąm 
kaustys žemę ir Hitlerio karo mašina galės vėl ristis j 
priekyn. Bet tuomet nacius gali užklupti laukuose Ru
sijos žiema, kuri vokiečiams, nepripratusiems prie šiau
rės klimato, butų sunku pakęsti.

Juo daugiau nacių žus Rusijoje, juo lengviau bus de
mokratijoms sumušti Hitlerį.

SLA VIRŠININKŲ 
NOMINACIJOS

Pereitosios savaites ‘‘Tėvynėn 
j e” ’ Susivienijimo Lietuviu Ąy 
menkoje Pildomoji Tąvyfeą 
pranešė; kad per ąteinąnčiu du 
mėnesiu, lapkritį ir gruodį, bus 
nominuojami kandidatai visoms 
septynioms vietoms Pildomojo-) 
j e Taryboje. Kiekvienai SLA: 
kuopai yra išsiuntinėti “nomb jam nominuoti iri rinkti i dar 

vienam terminiu. Jos sąstatas 
y£a toks: 

į
F. J. Bągočįus
J. K. Mą^ųRną
M. J., Vinjkąs.-T- Sekretorius ,
K. P. Gųgis. -r? JždinįųRa^
S., Mockaus — Iždo, Globėjau
E. Mįkužiutė —T Iždų Globėją 
Dr. S- Biežis—DąktaraąrKyor, 

tėjas.

. JPręzįįenĮįą^ 
Vięe-Pręz.

John b. Lewis nusilenkė

tikrų trukumų, bet kuris žmo
gus yra > abąoliųčjąi tobulas, bę. 
ydų? Visgi reikia pasakyti, kad 
dąbartinė SLA. Pildomoji .Tary
ba, kaip grupė., žmogių, kuriai 
yra pavestos atsakomingos pa
reigos orgąnižącijojėj ątįieįką 
savp .darbą gerai, rūpestingai .ir. 
sąžiningą!., Tąi kauti, ją keisti? *

Atėjusi.laikui rinkti SLA. Pil
domąją Tarybą, paprastai susi
daro įvairus komitetai rinkimų 
kampąmjAi ve^tį., Jie. siųlo kiek
vienas Savo IcąųdidąAų) “slęitą” 
ir atakuoja, kaip įmanydami, 
esančiuosius.. Viršininkus. Nere
tai tų komitetų pasamdyti žmo
nės prirašo bjauriausių dalykų 
apie Pildomosios Tarybos na
rius ir> apie pąčią: organizaęįją 
—- taip viską “išpeizoja”, kad 

j net bųilą koktu; tą “litėrAturą’? 
skaityti. Pereituose ririkimuosė, 
pavyzdžiui, > buvo skleidžiami 

| tarp SLA narių lapeliai, kuriuo-

Angliakasių unijos “bosas”; John L. Lewis, sutįko 
atšaukti streiką plieno kompanijų anglies kasyklose if. 
pavesti ginčą su kompanijomis išspręsti arbitracijąįj 
Prezidentas Rooseveltas net keturis kartus, kreipėsi1 i 
Lewisą, ragindamas j j nestabdyti darbo kasyklose, ka-J 
dangi tai trukdo krašto apsigynimo programo vykdymą.

Streiko tęsimas šitose aplinkybėse butų pakeikęs 
angliakasių unijai ir, gal bųt, visoms darbininkų upijonpsJ 
Viena, čia buvo įveltas J. V. prezidento prestyžas. Antra,' 
Washingtone buvo pradėję kilti balsai,• kąd kongres.asį 
privalo išleisti įstatymą, kuriuo streikai, apsigynimo pra
monėse butų visiškai uždrausti. Kai kurie senatoriai ir 
kongresmanai pradėjo reikalauti, kad darbininkų unijų I sę buvo klausiama: “Ką& pir- 
teisės butų iš viso suvaržytos. Prezidentas Rooseveltas miau mirs— Tamsta ar S-ĖA?'’ 
pirmiaus tokiems sumanymams. priešindavosi, bet, kuo-J 
met Lewisas kelis kartus atmetė jo pasiūlymus, tai Roo
seveltas rengėsi duoti kongresui “laisvas rankas”.

Gerai, kad tapo išvengta aštresnio konflikto. Bet 
šiais laikais, kuomet kraštas, vis giliau yra įbraukiamas 
į pasaulio karą, tokie ginčaį tarp valdžios ir organizuotų 
darbininkų gali būti pavojingas, dalykas.

Rusija ir komunizmas
Vienas dalykas yra remti Rusiją, kuomet ji kovoja 

prieš hitlerišką Vokietiją, kitas dalykas — pritarti sovie
tų valdžiai arba komunizmui. Anglija ir Amerika teikia 
karų pągąlbą Rųšįjai, bet nei Churchillas, nei Roosėvel- 
tas. bolęevikų t valdžios formai arba komunizmui nepritar 
ria. Anglijos. Ųą^b,o Partijos vadai, kurie stoją^u& Rpsi? 
jos rėmimą griežčiau,, negu kitos partijos, tuo pačįų lai
ku atpisąko turėti ką nors, b.ejidro su komunistais ir ne
sutinka, kad; butų* leista (komunistams atgaivinti saVo or
ganą “Daily Worker"*. x

Ėonjunistaj tiękį Anglijoje, tiek Amerikoj^ n^rą lo
jalus savo kraštui? Jie tarhąują svetimai valdžiai.. Tas 
fąktas, lęąd .jie dabąr H^štąį agituoja už karą, prieš ku
rį jie dar visai neseniai kaip įmanydami kovojo, juos tik 
dąr labiau numaskavo. šianęheų visiems aišku, kad ko- 
nųlnistai neturi joknj principų ir kąd jięmę vi$ąį nęrjapi 
siųs šalies arba darbininkų klasęs reikalai. Nerupi jiems 
nė Rusijos.gerovėj apie kurią jie tiek dąug plępą,; Jiems 
rupi tiktai, kad nežlūgtų tos gęngsterių klikos vąkįžįąj 
kurios priešakyje stovi Stalinas! į *

Jeigu. Stalinas galėtų išgelbėti savo kailį, parduoda^ 
mas. HiUeriui.Rusijos teaitovlją iki Uralo kairių, jisai tai;

Ocganizacijos. viršininkų den
gimas ir skleidimas, diskredi
tuojančių organizaciją gandų 
padaro Susivienijimui daug ža- 
los> nupuĮdo Jo. gerą va^dą. vfį 
suoį&ęnė's; akyse ir suęrzįi^ą jo 
hariąs. O pp.vįsų rietehų iy 
piktų užsipuldinėjimų, rinkimų 
kampanija pasibaigia tuo, kąd 
daugumas balsų gauna tie patys 
asmens! Jau per dešimtį metų 
fįę bąlsąyimąj duę.dą beyejlp vis< 
(uos pačius ir tuos pačius re
zultatus. Nėra abejonės^ kac 
panašiu budu praeis balsavimai 
įę šį. kartą. Tad; ar nebūtų iš> 
pintingįau, kąd orgąnįzącijps. 
nariai suvartotų savo energiją 
kilnesniems, tikslams, negu tuš
čioms varžytįnęms /dėl garbes 
tos arba kilos grupės, kuri nori 
įstatyti keletą savo žmonių 
“urėdui” ąų§įyjeųįjun.ę<?

Drumstame vandenyje mėgi
na Žvejoti tier kurių siekimai 
yra syę.tįmi orgąniząęįjąs. gęrp- 
vei. štai, komunistai jau bando 
pasinaudoti proga, tikėdamiesi, 
kad Susivienijime vėl kils siriar- 
kųs sųs^ittimąį per rįųkjmąs, 
ir Si.uk> sayp ,“draųgučiU” sąran 
šą į Pildomąją Tarybą. Paskui 
juos, ateis dar kokia nors “par- 
tija.’’ 'SUiSaVo pasiūlymu ii* ban
dys iššaukti ginčus tarp SLA 
narių. . Toms intrigoms ręįkją. 
uždaryti kelią į Susivienijimą.

p, | , | || , Į. lĮĮ.I.^F*
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APKALTINA "j. V.: VYRIAUSY- 
ą&TfiMBIMU ^lES-l KARĄ 

^Vilnies” pastogėj susibūrę 
Stalino. klapčiukai “Naujienas” 
prp-hitleriškais būdvardžiais 
taip tvoja., kad net jiems akys 
bąžąlįąvo. Jie atranda, kad 
‘‘Naujienos” stoja už tai, kad 
Ąm,ęrįką visai užmerktų akis į 
tąį kas dedasi ,. Europoję. Ir tai 
daroma, supraskite, tik, už tai, 
kad. HUleris to. reikalauja.

Tię morališkai nusilpę, išna
ros Štąi ką “Vįląy” rašė. š„ m. 
biržeik)13 d. (įbdienomis prięš 
rųsų-nącių.karą.) c
; “Amerikoj, vyriausybė... ne
paiso daugumos. žmonių valios, 
ji stepgiąsi Ameriką įtraukti į 
Eurppos karą, kųrįs. Amerikos 
žjnenėms visai neapeipa. Pažy- 
mėtina^ kąd Chjeagos socialistų 
“Naujienos?’ nuolat dumia akis, 
buk dauguma Amerikos žmonių 
hori, karo.”

Ką. tokiems išnaroms- doras 
ir ištikimas pilietis gali pasaky
ti? Jie neturį nei gėdos nei gar
bės. Jie gali vieną dieną viena 
sakyti, kitą , dieną žodžius pra
ris ir kitą giesmę pradės. Jie 
šoka tik pagal Maskvos muzi-1 
ką. Maskva liepia sakyti juoda 
»— jie sako juoda. Liepia spiau- 
ti— jie spiauja. Liepia prį-

i

i yra • Absoliutinė 
(neribota). Vokiečių I; G:-Far- 
ben (Chemijos pramonės kon-i 
cernas) kontroliuoja kone visą 
bet kokią gamybą ir savo ran
kose turi beveik visą stambią
ją vokiečių chemijos pramonę.

darė mėchaninė pramonė (plg. kos ir chemijcį& tampą* jau ko* 
;Oswaldą Spenglerį). žinoma, va tarp privatinio ir mohOpdli- 
abi šios pramonės rūšys stengė- nio kapitalo. Tačiau juodų abu 
įsi apginti kapitalą nuo “revo- turėjo skirtingas egzistencijos 
liųcijos”. Tiktai mechaninė būr- sąlytis; todėl monopolinio, ka

pitalo pergalę visoj vokiečių 
pramonėj buvo įmanomą tik 
technikinės revoliucijos budu. 
Šitaip buvp pašalintą lajsvoji 
koųkurenęiją, ir jos vįetoj įsi
galėjo monoĮio.linis planingas 
ūkis.

Keturmečio plano mašiną. pa- 
jųngįą- techniškai vįsą vokięčių 
p^ajmąnę. sintetinės žaliavos dik

žūazija žiūrėjo į dabartinį re-Į 
■žinią kaip į gynėją racidnali- 
įžuotų fabrikų nuo darbininkų, 
kuriuos, jį pati dėl raęįonalizaci- 

hos procėso buvo išmetusi į;gat
vę. Bet tąįp apginti galėjo; ir 
kaizeris. Chęmiuė prąmonč. ki
taip pažiurėjo į riac, socializmą.

A. ĄiM.ąMče, kad,“BYonS-j* ‘^tė Ritinį, instru- 
tiška lietuviu spauda” (prie ku- ----------------

J.vhlv. -“Naujienaš”•» ?-—s' i?1 tęplftĮikąj.^šis tautui;'o inonopolinęs chemijos
Keleivi”1 “Draugą” irk) Li|: “MSFMS- P>»&ye5z5.. kąpj(ajas. įtraukia, atskąrąs pra-

■■ ten,, kai .tįstai, ręypliuęįja a(si;d nio.nės., šakas į bendrą,
J dŲfė. kpij.ęlągęiy. Vokiečių. RąJį n^tą, uMo,procesą,

\ pitaliziųas galėjo atsikariauti 
I-saM,.žaliavą^, tlfc. turecląmąs pą

rint gįnklųotįs, ręįkią,: žąliąvų., kaP^alui. Tuo budu monayęhi- 
To.dęl vpkięčįų armiją galėjo: ja^ klerikalizmas, militarinė dik-
ątgįąiti,. tik tada5 kada sąyosįps| x 
žaliavos^ bus 'rąciojąaliai suvar? 
tojaųiOjS. Tąį ir nuiiiatę : chęr-, 
nujos pramonė,: jau Veiuviro 
respjUbljkęjjį skelbę aut,ari<įj«ą- 
Tįl^ n,up tų dūdų ne, JęrikQ, sįe- 
nos griuvo,; kaip Biblijoj,. bet 
turęjo išaugti i auk§to§. apsajugps 
muitų. sienos^ Chemijosi pramo
nė, sąvo brangiaį atsieinančius*, 
bandymus sų dirbtinėmis- me- 
džiagoipis; lęido; paremti valsty
bėj pašalpomis, o sayo fabri
kus; paslėpti po .muitų siėhomis.
Ir, j i ■ laįmę jo: j i i darė- bjiznį, o 
Įlašinu pra.nwnč; keikė Savo 
dię,vą;!ir šuns dienas.; "

Ir tikrai,; kąjp, gajiuvisą,nnęta- 
lo,. inąšųi|U ir 1.1 prąrųonę..iięr., 
stętį prieš* sintetines, (Jįrbtųį.ių 
bųdų. pagąmjntą^) medžiagas; 
kpj^ą. nors , ? kuyi, f py?,,
ppdįrbgr kokį tukstąntį. skąjdpj 
pųędų p(ėi’ dięųąn nctepfcą, pras
mės, kada tokie/ puodai dąroųų 
iš;bąkęįitę. Arba.lępkįa p^mė 
dirbti, skardaus- iudųs^ kadą 
clięmiją surado nedųžt«uą j 
įą7 - Bet, užtat meistras; mętabą- 
tąs ;nęgąl(i staiga, virsti inęįjtru- 
stįkjįnįųkib: ' r

Dabąr; prasideda , atvirą - kpya 
chemijos su-mechanika* šįtovą. 
buvo pradėta sų tąm tikrų šįaų- 
rietįškū gudrumu:: pirmiausią jį 
nukrypo,, prieš. žyjųs. Boto sq- 

į k£, clęyįzų kontrolės įstatyiiias*. 
Į Tjkru.ųioj; tačiau, buyo? suva^žyr 
tas- iri vįsas, vokiškasis kapitalas. 
Kainų nustatymas vel buvo viin- 
kreįpta's. prieš* “žydus, lu^ikaū^ 
tojus”; • tikrumoj tačiau! tašai 
nusistatymas apribojo pelnus if 
pririšo kapitalą prie/ jvietos* 
o kartūi, reiškė tatai ir rėzervfc 
nio kapitalo mobilizavimą. Kar
tu su tuo privatinis ka^tafes 
turėjo; įsigyti- “ketūrmėčio pla’r 
lio iijiašiil&S”: tai būvo i*iė kas 
kita, kaip naujas pramonės pri- 
sidęi’inimas prie sinfėtihi'o. me- 
džiagų pfečdirbih‘10. reikd; 
las šk’ląWdžiau pa j udėfų t iš*, vie
los, iš įmonių būrio1 pašalinti žj’-

E, Mjkužiutę.

TAI KOMUNISTŲ 
“APŠVIĘT^7-

fiog jišąį skirią “Naujienaš’A’l !<• ... . _ .■
tuvyje tenorą., “tebeprimefinėją. 
bolšęvįkams”; o tikrumoje, gįrrl 
di, kruvinus darbus Lietuvoję(l 
atlięka.Uaciai. Ir štai, esą, taip 
įrodymas:

“Naciaį giriami, kad rugsė
jo 10 dieną Lietuvoje jie stĄ< 
tė^ prie sienos ir šaudė lietis 
vįus. Šiauliuose, sųšąudė triį, I 
Mažeikiuose ‘kelis.’ *

“Kita; žinią,: ĮęąJ^yta lietft- 
viąms kraustytis iš Klaipėdą 
krašto.”
Matyt, Bimba laiko savo uca 

švaraus šlamšto skaitytojus pą-i. 
šautiniais, žiopliais, nes kitaip, 
jisai taip idiotiškai nearįumen-j 
tuntų. Juk faktai apie bolševį-i. 
kų terorą buvo spaudoję pą,dupq 
tiiš. tų ■ laikų, kada bolševikąjĮ 
buvo okupavę Lietuvą ir kad(ą 
jie b.ėgo iš Lietuvos-. Pabaįgpję 
birželio mėnesio tie raudonieji 

- gengsteria i buvo iš; Lietuvos iš
šluoti.

Tąi. ką bendro turi su to lai-

šieji Šiauliuos^ ir Mažeikiuose 
rugsėjo 10 . dieną;?* Ar. nors vie
nas laikraštis. sąkč? kąd;, šitųųs 
sušąudyiįluĄ, a^bfe> bolševikui? 
Nė; 5 visięrųš s aiškų,- kąd i tai; ną^ 
etų darbai. Bet Bunka dijųąta 
rašyti, kad• “NaųjięųosV' tuos 
Sušaudymus “primetineja'-'bolše
vikams”! Tik NĮEĘŠĄS gali ši
taip besąžiniškaii mįlujoti ir ap
gaudinėti žmones.

Žinia apie suąaudymus Šiau
liuose ir Mažeikiuose buvo įdė
ta “Naujienose”? Taipjpat ir ži
nia apie lietuvių kjraijistymą iš 
Klaipėdos krašto^ ĘjimJjos šlam
štas tas žinias išį “Naujienų” 
persispausdini, bet,- apgaudinė
damas savo skaiįyįpjuą, nepasa
kė, kad jos buvo dilįniąios “Nau-j 
jienose”. Ir dabąr jisai nesisar- 
mafija prikaišioti majus “pro- 
uaciskumą”!

Ką apie tokiuą ŽpLįlKUS ga- 
lima^ daugiau pąsaįiyti? 'Gaila 
pnopiy, kuriuos jie( diena iš 
dienos mulkina.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad Rąęiosį. Narifenos 
yra naudingos.

ria.

sucher

Vokiečių buržuazija buvo ati- 
k.ąnkąiųą karinę jėgą. Bet, • cheminiam inonopojio

tatūra pasidaro simboliai me
chaninės pramonės buržuazijos, 
nes . j i ko kita buvo laukusi > iš 
dabartinio režimo,, ir jots lūkes
čiai liko apvilti. Darosi: todėl 
suprantama tai; kad naciohalso- 
cializmaš, nusistatydamas prieš 
žydus, kad pagreitintų naująją 
cheminės pramonės revoliuciją, 
sykiu kovoja ir su katalikais, 
su religiniais protestantais, bur
žuaziniais konservatoriais ir fe
odaliniais karininkais: jis nori 
sutriuškinti kontrrevoliuciją 
prieš clrėmiją. Tuo pačiu jis 
griauna iš vienos pusės, politi
nius savO mases pagrindus, ant 
kurių jis buvo išugdęs savo .ga
lybę; iš antros pusės, pramonės 
perversmas neleidžia jam grįžti 
atgal. Ir jam nelieką niekp Rita, 
kaip likti monopolinio kapitalo 
saugotojų.’ -?tA.

MatRumynai
Rutuliukai

AGITUOJA Už HITLERIUI 
MIELĄ IZOLIACIJĄ

Jungtinės Valstijos turi viso
mis jėgomjs gelbėti Sovietų 
Sąjungai ,kasdien. dabar šaukia 
komunistų laikraščiai. Birželio 
3,d., .1941 m., “Vilnies” Andrio 
lis vienok rėkė, kad Amerikos 
pagalba Anglijai “tik prailgins 
kąrą^” . Komentuodamas 'uapie 
laikraštininką Hėrbert Agar, 
Andrulis rašė:

“Mr( Herbert Agar, laikrašti- 
lunkas, sako, kad artinasi pa
saulinė revoliucija. Sulaikymui 
to, jis agituoja, kad Amerika 
stoty karau gelbėti Angliją. Bet 
Amerikos karan stojimas juk 
tik prailgins karą, o tai gali pa
didinti priežastis revoliucijai.”

Dabar Andrulis “mato” kito
kį vaizdą. Dabar komunistai 
jau reikalauja, kad Amerika 
karan stotų — gelbėti Sovietų 
Sąjungą. Jie dabar sako, kad 
šios šalies įstojimas patrumpins 
karą.

Tj-ipplię apylinkėje, Benliasi 
tyruose,.. buyp/ ra^la: žemės, pa- 
viršiujęr daug apskritų; rutu
lėlių, panašių į( smalos, lašc- 
liusr apdje kmių; kilnjię sunku 
b.ųvo kas pasakyti.Ąraba.r 
jups. vadfhit. “nukritusiomis 
žvuįgždeiiiis”. kje-
tų. kąijp akmenėljaU. Permušus 
galir^a.. pastebėti vidury gelto
ną dėmelę. Jie panašus į gin
taro rilulėfius. Tirinėtojaą 
Zanon ištyrė; kad jų cheminė 
sudėtis esanti iš albumino ir 
lecitino. ^aį esą kažkokių 
mažučiu' ropubiių kjau'&inę- 
liai. smarkiai saųl$$ kepina: 
mi trę Idaušinėjiaį nesųpuvo, 
bet sudžiūvo ir tapo kieji kaip. 
akmehėliaĮ- iŠavo’ ntnonimiči 
paremti Zanon turi ir daugiau 
įrodymų.

Pirkite tpsę. krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

— patrumpins. Mainosi kaip 
barometro rpdyklė. Priklauso, 
matykite, koks “oras” Stalino 
kanceliarijoje. ' J. P.

ĮVAIRENYBES
• Iš SENOVĖS ROMĖNŲ 

TECHNIKOS
Vengrijoje, kasinėjant seno

vės . kasyklas, rasta vandens 
trauktųjų, medinė dūda, dar ge
rai išlikusi nuo, Romos impe
rijos laikų. Sprendžiant iš ki
tų to laikmečio iškasenų, ta dū
da turi apie 2000 metų amžiaus. 
Padaryta, ji iš. pušies medžio; 
jos vidaus diametras 20 centi
metrų.; sienų storumas 5 cm. 
Iš vidaus ji. priaugusi lipnia 
sluoksniu pilko molio, iš vir
šaus aptraukta sukietėjusią plu
ta nuosėdų iš geležies deginio. 
Dūdos medžias atrastas sveikas, 
baltes spalvos, lyg butų visiš
kai laiko-nepaliestas. Kartų ra
sta senovės romėnų plytų su 
Romos legionų (kąrių) atsp.u- 
džiais, taipgi vaškuotų rašomų
jų lentelių, prįklaususių s.eno- 
riės. Romos kasyklų valdinin
kams, ir kasėjų lempikių. K:v 
sykių darbas, kaip, .matyti, buvo, 
atliekamas vergų,; tatai liudija 
požeminių kalėjimų liekanos.

Si.uk
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NAUJIENOS,. Chicago, III

Sabotažninkas

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

• FOTOGRAFAS

BalsaviHięr stotis naujoj vietoj

INSURED QK OF PRTTW
s??

Vardas

Adresą?

enca
4 2500

sunkiai 
kraujo 
atgavo

Ofisas kasdįęn atdaras nuo .8 vaL ry* 
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Čia ju#sų? iąd^liai N E š A 
nuošimčio. Y|ra apdrausti iki? $5,000 
peri Federal Savings and Loand Insu- 
rance Corporation, Washington, D. C.

naujienos 
1739 Są., W 
Chicago, III.

Universal Savings 
AND LOAN ASSOCIATIQN

Kainos, Kokybė 
ir Patarnavimas!

MIimEST" RAIKYTI AGURKAI

J PELKg KRITĘS SAUSAS NEKELSI.
4 ME GERA TALKININ KĄ. —

ME TANKĄ. — 
SIES TRANSFUZIJA

gerą 
Išsaugojo

BAJ&E-K1TE" Shortening 3

Pi. —JEL. J* Jakaitis, kapitonas 
16 prec.

Pranešimas ILto
16-to Prec

Baišuotojąms

KAINA ,15 CENTŲ 
įpik ką gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderiusl

Remkile Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER I
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLES ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Taupykite dabą?, kądj bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip , UNIVERSAL 
SAVINGS a^, LOAN ASSOCIATIQN-

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

' ' '* . - KAIP IšTUšTINO-
GERA PAMOKASAVO RŲ- 

HAVRE MIESTAS.,

AMERICA ON GUARD!
I

Above is a reproduetion of the 
Treasury Departnjent’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of thę orįgįnal “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chestgr- French. Defense 
Bonds ,and Stamps, on sale at your 
banlę 'or. post officę, are ą .yital pąrt 
of Amenda’a defense prėparationk

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
fBONDS 

AND STAMPS

me numatę. Nakvynei pasirin
kome- Havre miestą.

Gyventojų Havre turi apie 
3,500. Jis yra svarbus prekybos 
punktas, į kurį iš apylinkės esti 
suvežami gyvuliai ir kiti žemės 
uįio produktai.

Tenka, pasakyti, kad apie 
Havre žemdirbystė yra pusėti
nai; išvystyta, nes yra pravesta 
irigacijd. O kur vandens yra, 
tai nesunku ir žemės tikiu vers-

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos. rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darba? 
garantuotas.

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

Kadangi produktai perkam 
iš didelių fabrikantų ir firmų 
turinčių per daugelį metų iš 
augintą reputaciją, tai visai lo 
giška tikėtis, 
na geriausios 
protarpiais i 
boratorijos .’] 

ir visos 
kad tik švarus

Ši didžiule perkamoji pajėga 
veikia kainas tiesiogiai., Orga
nizacijos sandėlis, dėka savo di
delės perkamos pajėgos, supran
tama, perka reikmenas žemiau
siomis galimomis kainomis. O 
tai reiškia,, kad Midwest Storos 
gali parduoti ir parduoda tuos 
pačius produktus labai žemo
mis kainomis.

NAUJIENU-ACME Telephoto 
' Mįchack W.illiam Etzęl, 22 

m., EBI, agentų suimtas Glen 
L.. Martin lėktuvų dirbi avėję? 
Baltimorėje, kur jis dirbo. Jįs 
kaltinąsias sąbotąž.ayimų,.

Teisėjų rinkimai įvyksta at-1 
eipajątį; a^Uą^eĮiį,., t., y. lapkr. 
(NoV.) 4 d. Dėl; pęrfyąrkymo 
pųiitin.ių kvartalų Ghicagoje. 
noriu pranešti 11-to wardo, 
16-to pręcinkto balsuotojam*, 
kad 16-to pręcinkto balsavimo 
vieta (Polling’ Place), randasi 
dab»r, aųtvašu 3414 S. LifuanL 
ca Aye„ ir toj vietoj balsuos 
visi tįę, kurie gyyępa. (tarpe. Li- 
tuanica. Avė. ir Morgan gatvės, 
• —J* . • t t 1 X-*. Vz •

> Kiekvienoj biznio titanzakci- 
joje, didelėje ar mažoj e,\ yra 
trys labai svarbus dalykai, bū
tent, kaina, kokybė ir patarna
vimas. Kai. visi būna patenki
ną, tai pirkėjas arba pirkėja 
jaučiasi užganėdinti įvykusia 
tranzakcija'.

šie trys faktoriai vaidina 
svarbų vaidmenį Midwest Stores 
biznio "operacijose. Kai didelis 
groserninkų kooperatyvas per
ka prekes iŠ fabrikantų, augin
tojų ir gamintojų, tai kiekvie
nas pirkinys būna pagrįstas 
šiais trimis faktoriais. Vėliau, 
kai prekės parduodamoj Mid • 
west Stores kostumeriams, kal
bami trys faktoriai taipgi tvar
ko kikęvieną, pardavimą.

Midwest Stores vartojamų 
prekių kiekis yra milžiniškas, 
taigi natūralu,' kž(d' šių krautu • 
vių. organizacija supirkinėja 
reikmenas ištisais vagonais tie
siai iš jų šaltinių. Sandeliui bū
na i visai paprastas dalykas nu? 
pirkti 2, 3, 5 ir kai kada net 
iki ’ 15 vagonų vienos kurios 
reikmenos ir viėnu atveju.

oRIDGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO.

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

t sienų apmušimu?. 
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

. ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P; VILEIŠIS
• 'Atstovas l’ 

(.Prudential; Ilis. ’ Co, 
175 W.! Jackson h _____ .

, Home Office, Newafrk, N. J 
592tj W,Roosęvelt R<L, ’ Anstin ]

U y KAI 81DABR. ŠAUKŠTAI PAKELIUOSE 
“1V1AG1C WASHEK” l>id. pak

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
be 
NETURĖTŲ BŪTI.

Turėjome nemažai vargo, kol 
šiaip taip kalnuose privažiavo
me gazolino s|otį. Lyg sunki 
našta; nuo pečių nuslinko. Jo
kio malonumo nėra, kai kas 
dvi ar tris mylias automobilis 
tik čiu-čiu-čiu. ir sustoja. Lip 
lauk, kratykis, apie motorą, 
išleisk iš indelio pribėgusį ga
zoliną su vandeniu ir aliejum* 
o paskui dvi ar tris, minutes bir
bink motorą, kol jis, pagaliau 
pradeda veikti.

Tai labai įkyri ir erzinanti 
operacija., Ęet nieko nepadąryr 
si: į pelkę, kritęs, sausas nek,ęl~ 
si. Gerai nors tiek, jog visdėl
to galime, važiuoti. Kad ir vąr- 
gingai, bet vis geriau,- negu.vi
siškai sustoti, amerikoniškai ten 
rian.1, “sustąkinti”. ,

Stotyje mus pasitinka seny
vą. moteris. Klausiame, ar. nėra 
vyro, kuris, galėtų mums į pa
galbą ateiti.- Jį pašaukia .berniu
ką šešiolikos ar septyniolikos 
metų amžiaus.

Tai buvo tartum pagal užsa
kymą: geresnio talkininko mes 
niekur nebūtume suradę. Jau
nuolis apdairus, vikrus it* pa-? 
slankus.

Pasirodė, kad jis čia pas gi
mines atostogąs leidžią. J.o tę(- 
viške — tai North Dakota, kur 
tėvas turi Studebaker automo- 
bilių/agenturą. .Su tais automo
biliais jis visai neblogai susipa- v •___ •zinęs.

. Sakome, kad reikia gazoliną 
i§, tanko f išleisti,, nes... kažkokiu 
būda vandens1 j jį’ įsigavo. 'Dar 
kartą visi patikriname ga^o.’L 
ną; nėra mažiausios, abejonės, 
kad gerokai įsigavo vandens.

Berniukas surado 
siurblį, atsinešė bent kelis

“•DaainTY ' ivKAVienąs Pakelis Keturiems Žmonėms
NUUDLE SOUP M1X Uarzpakelis

liui buvo tas pat, kas 
sergančiam ligoniui 
transfuzija. Jis atgijo.
“pep” ir pradėjo bėgti, kaip sa
koma, pasišokėdamas.

Daugiau jokio nemalonumo 
neturėjome, nors buvome įkopę 
į pusėtinai aukštus kalnus, kur 
automobjliąi dažnai apserga 
“dujų (surąkinimu”. ;

Iš kalnų išvažiayę, pastebėjo
me kelias kasyklas. Viename 
miestuke buvo du gazolino fa 
brikai. Vadinasi, punktai, kur iš 
naftos tam tikru procesu yra 
gaminamas gazolinas.

Apylinkėje populiariškiausias 
gazolinas yra “Grizzey Bear”. 
Tai vietinis produktas, kuris 
parsiduoda tik Montanoje ? 
vienoje kitoje kaimyninėje vai- 
stijoje. f

Naftą dažnai, yra vadinama 
“skystuoju auksu”. Ir ne be .pa
grindo; Kur ji surandama, ten 
žmonės ■ tiesidg- pasakiškai prą;( 
obšta! Žiiioliia, pfalobstą1 tik 
;iė, kurių žemoje tas minerali
nis aliejus yra surandamas...

Dėl įvykusio susitrukdymo tą 
dieną (4 rugsėjo) negalėjome

VIENINTELĖ, I4E$THVIŲ BVICK’O • AGENTŪRA"
907 West. 35th Street, Chicago, .IJ|..

Telefonas LAFAYETTE 2022 > •> Re^, T^1,.VICTOR|Y 2*99

DROMEDARV’ DATES (Daktiliai; 7*4 unc. pakelis 19c

PRADĖK TAUPYTI
• ŠIANDIE

AMERICAN FAMILY” MUILAS Dideli šmotai 5 už 28c

varcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo . 8x45 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 

parnešintus.

Bene garsiausias kAmęertinis chora§ pa^ąjįĮyK.
Dono Kazokų choras, vedamas Sergę. Ją^pyo., Lapl^i- 
čio jisai vėl grįžta (įbięagon ir išpildys, du1 k»nr 
certus Civic Opera rūmuose—vieną po pietų, kitą va
kare.

Bilietai yra nuo 75’ centų iki $2.50. Jįų.ųs gaįįpĮią
“Naujienose.” <

DOMINIKAI KURAITIS — SaviąįąJ<4S
AGĘNTAI

Jonas Rodinas, Ant Labanauskas, 
H,- RajqwRkl ‘'Shorfy?

Ateičiai Užtikrinti!

Havre yra... išgarsėjęs ir savo 
mokslo įstaigomis. Čia randasi 
kolegija, ir agrikultūros tyrimo 
st.otįs,..

(Bus. daugiau)\

jogei prekės bu- 
jiokybės. .Be to, 

^^priklausomos la- 
pątikriną produk • 

> ^pastangos deda
mos, kad tik 'švarus ir sveikas 
maistas jr kiti ^kokybes produk
tai butų parduodami kostume
riams, kurie perka iš Midwest 
Stores. s : •’ 

i
Chicagoj artimuose

priemicsčjųoąe, .esama daugiau 
nei 50.0 Midwęst Stores. Prak
tiškai kiekvienoje apylinkėje 
arba bendruomenėje yra viena 
ar daugiau Midwest Stores. Šei
mininkės sutaupo laiko ir pa
stangų dėka to, kad netoliesi 
randasi Midwėst Store. Kiek
vieną. krautuvę valdo ir ope
ruoja grosefninkas, turintis 
daug patyrimo. Jis žino, kaip 
goriausia patarnauti kostume
riams tam tikroje bendruome
nėje (community).

Todėl, norint geriausių ver
tybių taip taupumo, kokybės, 
kaip ir tinkamo patarnavimo 
požiūriu, geriausia vieta šapin- 
ti yra Midwest. Stores.

Sk.

1 ————  .................... ■■■UI Į

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo nįežėjįmč, pecdi- 
dejio prakaitavimo, praąto kvapsnio ir užkretnpo odos, ’iššaukįąįi^ioš 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo pęrštęjiįio, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO.,12QO N., Ashland A-v. BRUTNeį7209

‘TIED HE ART” š™s AM^TAS

YRA LENGVA PADARYTI

GER.ESNIUS.PIET-US
M fcv h -ii 1.! . ; ‘A ■ ' « J ..J

2 u?4 19c
2 už 19c

4 už 18p
2 kenai 23ę

6 unc. bunzvuies 15c

FALLIED^ 
Lumber Co.

LŲMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
sų o j am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIĘ ĄVENUE

Tęl. LAVVNDALE 2630

dus ir pra^j^, tuštinti tanką; 
Pirmiausią iŠ siurblio reikėjo 
ištraukti or& kau gazolinas ga
lėtų tekėtu,

Orą betraukdamas, berniukas 
pusėtinai įtraukė į burną ir: ga
zolino. Ir tai k^lioliką kartų, 
kadangi bėganti gazolino srovė 
vis nuirukdĮayct. .

Kai tankai aptuštėjo,, tai; su 
siurblių.nieko nebebuvo galimą 
padaryti. Pasiliko kokie trys 
galionai gazolino, ir tai nešva
riausio gazolino. Vienu ar kitu 
budu jį reikėjo iš ten išgauti.

Čia. ir vėl berniukas suteikę 
mums , labai. didelę pąslaugą.; Po 
autopĮobilių palįsti tik. jis. vįe-. 
nas tegalėjo: tiek man, tięk.ma
no sūnėnui tai b.uvo neįmano
mą.

Su. reikiamais įrankiais jis 
palindo p.o automobiliu ir ati
darė tanko dugną. Tada visas 
gazolinas išbėgo. Atrodė jis vi- 
sai nekaip: jame b,uvo apsčiai 
aliejaus ir kitokių nešvarumų.

Kad jokių;nęšvarumų niepasvi 
liktų, tąi išplovėme tapką šva
riu gazolinu.

Išleisti teko apie trylika ga
lionų gazolino,., Jį, palĮknme ga
zolino stoties savininkams, o 
patys. apsirūpinome šviežiu. ga
zolinu, už kurį sumokėjome 
$3.30. Be to,., ir'berniukui išmė
tėme dolerį, nes jis mums tik
rai dąug pagelbėjo.

Dėl • to . nemalonaus įvykio 
mes siigąišpmn apie tris, valan
das. Bet užtai t turėjpnje 
pam9k<7».k^
mus nnę. tojimęspių nęsmagu- 
mų. Gazolinu apsirupindavoine 
tik tokiose, stotyse, kurios.atro- 

gimiįnį dė tvarkingos ir neapleistos.
Na.ują.s gazolinas, automobj.-

* UHEF-BOY-AR-DEE” PRIRENGTI
spagetai DIDEL^a7ciju 2 už W

Panitės dziaras 15c
UAWN FRESh” GRYBŲ SRIUBA 14H unc. kenai 2 už 21c

v'ICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

^ SPALIO 31 ir Wj^R. 1

Geriausios Kokybės Evappruptąs 

AUKŠTI; UŽ,

ken. 5§e
Svaras 29c

28c
ŠIŲMEČIAI TEXAS, BESeKLIĄI
GKAruTKlJiT 9Ė dydžip fi už
EXTR/A GERI; DEŲIŲIOŲ^.. OBUOLIAI________ 3 . sv> 22c
RINKTINIAI. GAUF.ORNIJOS SALOTAI Did. galvos 2 už 11c 
------ <----------------------------- :--------------------------------------------------------------------------- ----------- 4---  
WISCONS1NO ŽALIEJI KOPŪSTAI-------------------------- 5 sv, 10c

kenai
'■ m..n— ■ ■ 11 ii i i |iiiii|Į.'.Wili|..^.«W?J...1. j ......................... J n"

MES PRIIMAM ORANDŽINES, IR MĖLYNAS ŠTAMPAI 
—--*>   1 ' « . 'JJM ■ i I <■' '■'*■■■——— .......... 1 11 1

$100 DYKAI Kaj Savaitę. Taupykite Musų Kupoąus.

AMERICAN FAMILY” FLAKES Maži 9c Dideli pak. 21c
CIIIPSO” Maži pak. 9c Dideli pakeliai 21c
P & G” MUILAS Didelį šmotai
BABaO” CLEANER 
W1NDEX' LA1NGAMS

į A E ii OW A XSKYSTAS v AŠKAS2-lILAt PaINTĖS KENAS ...

čia Jus Gąusitė Geriausios Rąšies
Jus Sutaupysite Pinigų, Nes^ft

——•—*" j I|I |IHI.III|I.7WW^W—

IŠPARDAVIMAS’ PĖTN. IR SUBA'

“MIDWEST:

PIENAS
Prhąnas Ąuierioan iviemcat Association Maisto Komiteto. 

“MlDWEfe>'L” Puikiausios Kokybes Šviežiai Ištaisytos 
STE WING CH1CKENS 3 #s$‘8 swų Sv; 2'

MiDVVEST ’ RUKkTOS KEPENŲ DEŠROS
DAV1ES” BAKED MEAT LOAF Svaras

“HUNTER’S PRIDE-’ Liuosos nuo kauliukų
11CE& Pieteli 2/2 kenai
“TASTEWELL” PUMpKIN , 2>4 kenai 
“T &”t” PUMPKIN PIE ŠPICE unc. pak.

PIRK

ON SALE AT YOUR IWrOFHCIi .OR BANK
«$ooo

MAŽIAU IŠ

ĖST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

D ■ ________ _ ■ ,9

Valstija
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Penktadieit, spalių 31, 1941

PIKIETUOJA SAMDYTOJO NAMUS

ais-

Nešoks — Veloz ir Y olando.

14 Žmonių Žuvo 
Chicagos Lėktuvo 
Nelaimėje

Sudužo Prie Pat Airporto
. MOORHEAD, Minn. — Va

kar rytą čia sudužo Northwest 
Airlines linijos keleivinių lėktu
vas skrendantis iš Chicagos j 
Fargo, N. D. Jisai buvo pasie
kęs airportą ir rengėsi nusilei
sti, bet staigiai kas tai įvyko, 
lėktuvas sudužo ir aižsidęgė.

žuvo Jaunas Chicagietis
žuvo 12 keleivių vienas la

kūnas ir patarnautoja, Bernice 
Blowers, iš Welcome, Minn. 
Vyriausias lakūnas, kap. Cla- 
rence Bates, išsigelbėjo.

Tarp žuvusių buvo vienas chi
cagietis, L. C. Carr, 133 So. 
Greeby Road, Highland Park. 
Jisai tik šiomis dienomis ap
sivedė.

Žuvo Auroros
Bankieriaus Žmona

AURORA, III. — Copley ligo
ninėje vakar mirė Mrs. Emma 
Hagans, Aurora National Bank 
prezidento C. B. Hagans žmo
na. Ji buvo mirtinai sužeista 
automobilio nelaimėje.

Garsinkitės “N-nose”

Klastykite musų radlo programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meiiaK vaL ryto iš WHIP stoties (1528 K.) 

POVILU 4ALTIMIERU

NAUJIENOS, Chicago, III.

ACME-NAUJIEN\ęj < Telephoto
Šie Amerikos Darbo Federacijos, Dislillery, Rectifying and Wine NYork- 

ers unijos nariai sako, kad pikietavimas, lygiai kaip ir labdarybė, turi prasidėti 
namie. Jie pikietuoja savo firmos prezidento namus. '

Prisipažino Kad
Išeikvojo $6,000 Diena Iš Dienos

Vestuvių Lauktuvės 
B. Saląveičikiutei- 
Sullivan

Kriminaliame teisme advo
katas Orrin A. Luster prisipa
žino, kad jisai išeikvojo $6,- 
083 svetimų pinigų, kurie 
jam buvo įteikti mokesčius 
sumokėti. Jis dabar vra tei- 

v 

siamas už išeikvojimą viso 
apie $65,000. Jisai yra buvu
sio Chicagos miesto teisėjo 
sūnūs.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

DIKNĄ m naktį 
Visi TeL YARDS 1741-1742 

1605-07 So. Hermitags Aue. 
4447 South Fairfield Avenut 

Tritfomu LAFAYETTE 8727
• KOPLYČIOS VISOSI

JL/yjLl.ai CHICAGOS DALYSI

lAIDOTUVĮŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IX DIDELAUBIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktoriai

•MHimaiHtiiei

1646 West 46th Street

A

• <7*

■ ■
>, ■

. P. J. RIDIKAS 
8354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonai YABDS 141».

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

iiiiiataiiaiiiiiiiaaiaiiiiiiiiHiiiiiiiaik

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
-ir Naktį

J. MULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

tllllllllllllltlllllllllltllllIIIIIIIIIIK

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I

Gražiai Praėjo 
Lilijos-Vytauto 
Povilaičių Vedybos

Išteka lapkr. 8 už Robert 
Redmando

Dalyvavo apie 100 svečių

Jaunavedžiai —t- buvusi Lilija 
Baronaitė ir Vytautas Povilai
tis, sugrįžę šiandien iš honey- 
moon’o apsigyvens pastoviai 
nuosavame bute prie 69th ir 
South Normai avenue. Jie apsi
vedė pereitą šeštadienį civilėse 
ceremonijose, kurias atliko 
municipalis teisėjas J. T. Zuris- . . »/ }> U

Užvakar vakare p. Salaveiči- 
kų namuose, 5042 South Ken- 
neth avenue, buvo surengtos 
labai gražios vestuvių lauktu
vės jų dukterei Berthai Sala- 
veičikiutei-Sullivan, kuri lap
kričio 8 d. išteka už p. Robert 
Redmondo.

GIMIMAI
CHICAGOJE

■ (

AUGULIS, Richard, 4355 So. 
Sawyer avenue, gimė spalių 14, 
tėvai: Paul ir Estelle.

AMBROSE, . James Jr., 809 
Hudson avenue, gimė spalių 20, 
tėvai: James ir Carrie.

BARKUS, Patricia M., 2519 
South Albany avenue, gimė 
spalių 15, tėvai: Henry ir He- 
len. • '

ČEKUS, Domia, 4813 South 
Wood Street, gimė spalių 13, 
tėvai: Andrew ir Eleanor.

MIŠKINIS, Robert J., 9440 
South Winchester avenue, gimė 
spalių 15, tėvai: Anthony ir 
Josephine.

MILAŠIUS, Peter Jr., 3820 
South Lowe avenue, gimė spa
lių 18, tėvai: Peter ir Bernice.

NAGEL, Kathleeil A., 3007 
South Sacramento avenue, gi
mė spalių 18, tėvai: Charles ir 
Elizabeth.

POEILUJKO (?) Andrew, 
4620 South Talman avenue,

; gimė spalių 17, tėvai: Andrew 
ir Helen.

URBONAS, —, 4213 West 
55th street, gimė spalių 20, tė
vai: Anthony ir Ann.

WAREYK0, Šharon Sue, 722 
West 19th Place, gimė spalių 
12, tėvai: Charles it Susan.

ZACK, Edward, 8713 Hous- 
ton avenue, gimė rugsėjo 25; 
tėvai:‘Steve ir Helen.

Frank Veloz 
Susirgo, Nedalyvaus 
Šokių Programuose

■E. <

Biznio 
Žinutės

Hiram VValker - Gooderham 
and Warts degtinės bendrovės 
skelbią, kad pereitais biznio 
metais (iki rugp. 31, 1941) pa
darė $4,129,271 gryno pelno.

, s » ' »
AllisChalmers Company per 

pereitą bertainį uždarbio turėjo 
$1,781,216.

» » »
(iood Humor kompanija šį 

sezoną gęyno pelno turėjo $12’5,- 
000. (Firma pardavinėja
krimą” prie didelių kryžkelių 
miestuose ir provincijoje.)

Draugystės '
S. Š. V, Jėzaus 
Susirinkimas

Neišdegė keturi bendri šo
kių programai rengti rusų 
baletui ir garsiems ‘ballroom’ 
•šokėjams Veloz and Yolanda. 
Bronchitu sunkiai susirgo 
dvejukės \narys Frank Veloz, 
ir buvo paguldytas St. Luke’s 
ligoninėje.

Taigi, kaip vakar, taip šian
dien ir rytoj programas iš
pildys tik vienas Ballct Russe.

Bilietai Nuo 55c.
Visi trys likusieji progra

mai bus išpildyti Chicagos 
.pperos rūmuose, vienas šįva
kar, kitas ryloj po pietų, o 
trečias rytoj vakare.

Bilietai yra nuo 55 centų 
iki $2.85.

Naujas Viršininkas 
Camp Wolters 
Stovyklai

——■4 ■ ----------—

Kareiviab* Camp Wolters sto
vykloje, Texas' valstijoje, kur 
yra keli šimtai ir Chicagos- 
Cook apskričio lietuvių, susi
laukė naujo viršininko. Armija 
juomi paskyrė brigadier-gene- 
rolą Emil F. Reinhardt’ą, paei
nantį iš Bay City, Michigan 
valstijos.

Jis ikišiol buvo Fort Ord sto
vykloje, Cal.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

LIETUVIAI

LACHAVVICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut IMth Street TeL Pullman 127.

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

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

-................................................-

lando Darbininkų salėje, kur 
susirinko apie 100 svečių. Bu
vo daug žagariečių ir joniškie
čių — pp. Povilaičių giminių ir 
draugų, tjaipgi jaunosios ir jos 
tėvų pp. K. Baronų draugų, ir 
būrys jaunimo iš “Pirmyn” 
choro, prie kurio abu jaunave
džiai priklauso.

Gražios apeigos
Vcjftuvių apeigos įvyko jam 

nosios namuose, adr. 8605 So. 
Marshfield avenue. Ten, arti
miausių draugų ir giminių aky- 
vaizdoje, teisėjas Zuris atliko 
vedybų aktą, kurį dainomis ir 
vedybų maršo muzika papuošė 
dainininkės p. Genovaitė Gied
raitis ir Anelė Steponavičienė. /

Apeigos įvyko kambaryje iš
puoštam painiomis, po skliau
tu, padabintu vestuvių varpe
liais, gėlėmis ii; baltdis kaspinė
liais. Jos darė labai gražų įspū
dį ir priminė ne vienam, (kad 
civilės vedybų apeigos gali bū
ti labai gražios, nebūtinai šal
tos ir formalės.

Pobūvyje dalyvavo būrelis 
p-lės Berthos draugių^ ir mėr- 
gaičių iš ^Pirmyn” choro, pp. 
Salaveičikų draugės ir kitos 
viešnios, viso apie 40 moterų 
ir mergaičių.

Puošnios1 vaišės
‘ \ . . . , •

Busimoji jaunoji SaVo naujo 
gyvenimo pradžiai gavo daugy
bę vertingų dovąnų. Jas atida
rius įvyko puošnios vaišės.

ų P'IO ’ ■ -

Lauktuves ■ surengė Stella 
Pūkis, ir p-lės Berthos sesutė, 
dainininkė Anelė Steponavičie
nė. —D-ge

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Robert Redmond, 31, su Ber- 

tha Sullivan, 33
Joseph Valentą, 31, su Mary

Ann Rezny, 23
James Barrett Jr., 23, su Ma

ry Matthevvs, 30

Reikalauja
Perskirų

Lillran Panosh nuo 
Panosh

James

Šir-Draugystė Saldžiausios 
dies Viešpaties Jėzaus laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadie
nį, 2trą dieną lapkričio, Imą va
landą po pietų, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 
sted st. ... M ■ i • > J

Malonėkite visi nariai atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes ran
dasi daug svarbių reikalų ap
tarti draugijos labui.

Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, malonėkite 
šiame susirinkime.

Frank
Nut.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos_ Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. RIESIS
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

Tel. Hėmlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

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

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

užsimokėti

Bakutis, 
Rast.

Garsinkitės “N-nose”

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI
DR. vaitush; OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

DR. A. W PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Pajauniai 
I

Jaunąją busimąjam atidavė 
jos tėvas, naujienietis Kazys 
Baronas, o juos lydėjo ir cere
monijos liudininkais buvo pa
jauniai, Evelyn Kazy ir* Juozas 
Klimas.

Jaunieji tada išvyko pas fo
tografą, o vestuvių svečiai po 
trumpų vaišių pp. Baronų na
muose nuvyko į salę vakarie
nei.

(

Vytautas Povilaitis dirba' M. 
Bertash nąėsos firmoj, o jau
noji Curtiss Candy bendrovėje. 
Linkime jiems kuo geriausio, 
laimingo gyvenimo. —Drg.

Gauna
Perskiras

Lillian Stevens nuo Raymond
I .

A. Stevens.

ADVOKATAI_
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą; kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEĘLEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. HEMloek 5524
Rez. Tel. HEMloek 1643

Km^rcrpnrv MIDw«v 0001

Al. J. Valibus. M. Dy 
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS' 

VAL • 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St/

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
• 1 *

3
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3133 SO. HALSTED STREET
> Tek 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.

3149 įSO. HALSTED STREET
TeL VICtory M7t

L- ■/ ■
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WHITNEY TARUTIS DR. KARI NURKAT
(NURKAITIS)

JPr&a/ka atsakomin- 
gąi. ąkinius už pri- 
ejnąmą- kainą ir ant 

F lengyų išmokėjimų 
RAKANDU: KRAUTUVE

3409 S. Halsted Street
PHONE YARds 3089

l .i ♦-j—’4

f

J.
1 .

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

Pirmadieniai: 7 iki 9 • 
Šeštadieniais: U iki 12, 2 iki 4, 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 S O. HALSTED ST.

DR. STRTKni ’TS
Gvdvtoi'as Ir Chirurgas 
Ofisas 4C4K SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi na^al susitarimą.

Ofiso Te!.: 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. 18th St., netnH Mo*ean St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C- Z VRZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutarti.

DR. RRTTNO X 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. ' 
VALANDOS: 2—4 poniet Ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais Ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMloek 7899 > 
Namų teL REPnblle 4688

Dr. Charks Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

^Telefonas YARDS 0994 
Dr. Monriro Kahn 
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Rez. Telepbone KENwood 4308
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GALIAU l CHICAGOS LIETUVIU AUDITO 
RIJĄ ATS1KRAUST0 “PRAGARAS” 

SU “VELNIAIS”
Jį Sukurė M. Petrauskas, Vaidina 

Vyrą Choras

Kazys Steponavičius,
Choro Vedėjas'

Jau praeitą pavasarį, Chica- 
gos Lietuviu Vyrų choras buvo 
manęs pastatyti scenoj vieną iš 
įdomiausių lietuviškų veikalų, 
kuriame labai puikiai atvaizduo
jama degtinės išradimo fanta
zija. Bet, kadangi veikalas rel-

b

s

Dvejos Mirties Sukaktuvės’ 
Sukaktuvės 20 Metų ir 11 M.

AGOTA BALNIONIENĖ, 
po tėvais SnapsČiutė.

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

Paliko dideliame nubudime 
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 Klirhie- 
nę, švogerį Feliksą ir šeimą', 
Oną Railienę ir šeimą, pus
brolį Antaną Liūs (Grand 
Rapids, Mich.) ir daug kitų 
giminių, draugą ir pažįstamų.

Po devynių metų ir duktė 
Eliza be tkv< persiskyrė . su šiuo 
pasauliu lapkr. 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 giesmėj 
mis iš koplyčios, i Apeigoms J 
pasibaigus, susirinkusieji bus 
kviečiami susirinkti paskirtoj 
vietoj liūdesio pietums.

Nuliūdę Tėvas ir Sūnūs 
STANŲEY BALMAN, 

5420 So. Neenah Avė., 
Chicago, Illinois. U
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kalauja daug darbo ir išlaidu, 
tai ir buvo paliktas iki šio ru
dens.

Vyrai per vasarą pasilsėję ir 
gavę talkos iŠ ‘^Pirnąyn0 ir pa
šalinių gabių artistų-mėgėjų, 
ėmėsi už darbo. Dviejų veiksmų 
operetė “Pirmas Degtindaris” 
šį sekmadienį jau bus Chica - 
gos*Lietuvių Auditorijoj, ši ope
retė yra pritaikinta vyrų cho
rui ir dėlto sudaro kontrasta 
visoms kitoms jau matytoms— 
kuriais lošia maišyti chorai.
Ąpsiinoka -Ąpsiinoka — Ir “Praktiškais

Suine|iinais”
Ši operetė bus įdomi pama

tyti tiems, kurie tiki ir kurie 
netiki pragaru. Kurie netiki — 
pamatys, kad pragaras “tiarai” 
yra, o tie kurie tiki, galės su
sipažinti su vienu, kitu velniu
ku, o jau jei paskiau ir papur
tum į tokią vietą, tai turint pa
žintį ir ten bus lengviau.

žodžiu tariant, šis veikalas 
bus įdomus pamatyti ne tik kai
po gražus meno kūrinys, bet 
drauge ir praktiškais sumeti
mais.

Čia pamatysite, kad pragaro 
diktatorius,jo tamsenybė po
nas Belzebubas, tąip šokdina 
savo velniukus, kad jam ir pats 
Hitleris pavydėtų.

Pradžia — 4:30

Kadangi veikalas nuo pat pra
džios yra labai įdomus ir pra
džia 4:30 y.v., tai nesiyėluo- 
kit.

1
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I fiVFIKIS Teie*ramu t 
L.UVLIIMU Visas Pasaulio 
------------------ — Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Ppgrabams. 
3316 SO. HAtSTED ST.

Tel; YARDS 7308 ' ’
tcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxip:xxl<
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYX 
n Gėlės MylintiemsH 

Vestuvėms, Baii- J 
kietams," Laidotu-^ 
včms, Papuoši- 

" mams.
GĖLININKAS r 
4180 Archer Avenue. 

Phone LAFAYETTE *5800
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o velniukų baletas bus iš p. Be- 
liajaųs šokėjų. Scenoje “tik
ri” pragaro vaizdai, nes Vyrų, 
choras,' juos gavo ,nu° paties 
Belzebubo, už prižadą jam ‘ pa
siųsti visus diktatorius Ųei jų 
šalininkus.

Balius, šokiai
Taippat čia pamątysįnie kaip 

, linksminasi dieVobaimiųgi, arto
jai ir visas jaunimas, kaip auk
sas suvilioja įęt ir pačius pra
garo i§rą^ėjus, o “šėtonas” 
džiaugaisi tuomi ir triumfalia- 
kai gieda savo himpą. Po jo
simo šokiai ir didelis baliųą.

Taigi, ligi pąsimąįymo sęk- 
įmadiem Chicagos Liet. Audito- 
rijoj, 3.133 "Š- kalštėd ŠU '“ 

. * ■ I ‘ 7 r a k 4. ' ..'"•J

Bruno Brooks
— Vienas “Velniukų”

Choras, orkestras ir visas 
parupsimas yra po muziko p. 
Kaęio Steponavičiaus, vadovybe,

H

i

M 
k
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NĖRA APSIGYNI- 1
MO TAKSU
ANT ŠIŲ BEVEIK 

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

$945 
$995 
$$95' 
$665 
$885 
$765 
$735 
$595

1941 
1941 
1941 
1940 
1941 
1940 
1940 
1940

| Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu

| karu.
150 daugiau karų pasirinkti

VVENZEI.
Autorizuotas Dyleris 

DE SOTO—PLYMOUTH 
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais 
n.— ............. . r

JONAS KESERAUSKAS• •• > 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spdlio 30 d., 8:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi- , 
męs Liėt., ■ Tauragės ! apskr., 
Pagtemančių patap.’ ir kaime..' 
Amerikoj išgyveno 35 metus. , 

Palijo dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Puzau- 
skaitę, 2 sūnūs, Juozapą ir 
marčią Petronėlę ir Alfonsą, 
švogęiį Joną Pužauską. Pus
brolį Augustą Keserauską ir '• 
jo šeimą 'ir daug kitų gimi- , 
nių, .draugų ir ,pa^įs|amų; . 
Lietuvoje brolį Antaną ir jo 
šeimą, seserį Oną, 2 švoge- . 
rius, Antaną ir Juozapą Pu
žauskus ir jų šeimaą, 2 švb- 
gerkas Marijoną ir Magdale
ną.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6559 So. Campbell, Telefonas 
Prospect 9153. Laidotuvės^, 
įvyks hntrad:, lapkričio 4 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Gi
mimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 

x Šv. Kazimiero kapines. ' ‘
Visi a. a. Jono Keserausko , 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnaVimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
lieka: Moteris, Suhųs, šVioge- 
riai ir Giminės.“*”' •’ -• 1

Laid. Dn^efc't. Antanas Pet
kus, Tel. * GROvehill 10143. '

Kas Jį Organizavo, 
Ką Atstovauja, 
Kam Dirba?

- -
Ęųyd tąj porą savaičių 

gal, bet visgi‘norisi Šis Ąaš pąį- 
sakyti apie nMtinęą, kuris ąp. 
U d., įyyjko DaxiĄąs-Qirėno Sa- 
lėjef Jį šaukė fondas, kuri tu
ri suorganizavęs adv. O'is ir 
Smetonai * 7'7'7 ;;i '

at

o aUka^ .įr kar
štai Ikąlįej
W

ąunus, Ą-W.s> ;.Wi

*

S1TUATION WANTĖI>
■ Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

išdalino Virš $240 
Dovanomis Savo 
Garbės Nariams 

' 1 ■■ •'S .

Iš Cicero R. R. Kliubo
. .i'. . . »■. ...... .......... .. • ■

Banketo; Kitos Žinios,

CICERO. — Raudonos Ro-- 
žės Kliubo banketas pilnai 
pasisekė. Praeitą sekmadienį, 
vakare, erdvi Liuosybės sve
tainė buvo kupina kliubo na
rių ir svečių. Dalyvavo visa 
miesto valdyba. 13 kliubo na
rių apturęjo dovanas už ne 
ėmimą pašalpos per 20 ir 10 
metų. Per tuos metus tie vy
rai mokėjo duokles, dirbo 
kliubui ir nei "cento' iš kliubo 
nei šėmė.

Sumokėjo $70().
Jie visi kliubui sumokėjo 

apie $700.00. O kliubas dabar 
jięms išmokėjo apie $200. Tai 
penktas nuošimtis, vienok kai 
'kurie sako “davimas dovanų 
kliubui yra skriauda.” Tai ne
tiesa. Kliubąi-drąugijos^ gerai 
daro tą praktikuodami.

tai pilnai pasisekė.” 'Ęasąseki- 
mu mes vadiname —kada pa- 
rengime yra daug amonių. 
Tj'ąip ir. šiuo sykių, žmonių 
buvo daug ir visi turėj'o nusė
sti, pavalgyti, išsigerti, o kaip 
kas ir “prisigerti.” x

R e i k i a “Pasi lin ksm inti”

IĖŠKAU DARBO KAIPO barten- 
dčęįS; ’ Patyręs daugelį metų. Brid- 

’gėpdrtp žmęnės prašomi neatsiliep
ti'^ šį skelbimą. .CHARLES YUš-' 
KA, Ž2 Ė. 18th St. ?

' z HELP ^ĄNTED-iFEAlALE
^ Darbininkių Reikia _____

PATYRUSIOS DRAPERY siuyė- 
jps. Kreipkitės: Julius Weinberg 
and Sons, 1466 Mihvaukee.

LEMPŲ UŽDANGOMS darbinin
kės. Patyrusios. PastdvUs darbas. 81 
'įast Washingįbn St.
v * č ‘ k t Į J •' Ji < ' z' 1 .. .. ■• ■

; PRO,SYKIUI ’ MERGINOS, paty
rusios šilką prosyti, dry cleaning 
įmonėje. Pąrk Ridge Cleaners, 283

‘^ą^ąĄgėse”
Niekas neužgjiičys, kąd J^ie- 

tuvąi irin^ti pinigus yrą geras 
ir. garbingas ti.k'slas, į^et . šis 
fondas kaž kode! labai neaiš
kus. Nežinią ką jisai atstpyau- 
ją, lĮ.ętųrį jisai Chicagos lietu
vių visuomenės pritąriųio ir 
kažkaip neaiškiai, kur nors pa
dangėse, buvo suorganizuotas. 
ĄTegalima, todėl, kaltinti žmo
nių, jeigu jie įtarinėja, kad. to 
fondo pinigai “neis į Lietuvą”, 
o “pasiliks Smetonos kišenių- 
je”. »

Neskaitlingas Mitingas
Kad fondas neturi visuome- 

nes pritarimo, parodo ir tas 
pats mitingas, Buvo ten tik 
sauja žmonių (salė$ .apatinėj, 
salink,ėj,), nors per radio jis bu
vo barbanijamas per. kelias die
nas iš eilės, ir nors sumanyto
jai rekliamavo, kad kalbės ir 
pats Smetona. Buvo didesnis 
būrelis tįk iš Ęrighton Parijo, 
o iš MaTquętt& Parko atsilan
kė 15 žmonių^1.(su visu Margu
čio štabu ir Oliu ir kitais fon- 
do viršininkais), 13. iš Bridge- 
porto, nei 'vienas iš 18-tos, ke- 

.Ii iš, Tqw pf(j)uake ir. tik 2 iŠ 
Cicero

Panašus parengipiai reika
lauja daug triūso, o naudos 
nėra arba labai maįsai. Bet pi
nigas tai neviskas, reikalinga 
^pajjiįinksmiųti’^ be to duoda 
apyvartos vįsienis, — spaustu
vei, maisto k,rąutų,v.ėpis, r<įi- 
kia gėrifnų,, artistų, niuzikon- 
tu, svetainės ir lt.

Seniau buvau 
valgius gamins p. J. Pilkis $u 
sąvd stabu, bet taip bebuvo,', 
aliliko prįvačioins rankoms. 
Ar a tsęis p i g i ai i s, , ta i klausi
mas ,ir b is “lekcija” ateičiai.

’ ... —Z).

MERGINA, MpTERĮS patyrusi 
bendram namų darbui. Privatus 
kambarys vonią. $ 10—$ 12, - 

BRlargate 6540. ’

j< - >

Apatija
Jei kas nors gero yra daro

ma Lietuvai,V'hėsvąrbu kas tą 
darbą dirba, amerikiepiąi. jį pa
rems. Bet su šituo 01įo7Smęto- 
nos fondu nežinia kas — nei 
visuomeniškas fondas, nei pri
vatinis, žodžiu — “nei velnias 
pei gegutė”. • -'

Turbūt ir jo viršininkai tą 
jaučia, nes jie varo jo darbą 
kažkaip nedrąsiai, su apatija ir 
be. poro, ; *

Buvusi ir Mačiusi.

Švęs Sukaktuves.
šį scki)ig.dj.ęnį vietos drau

gija Visų Šventų Vyrų jr Mo
terų švęs savo 25 metų jubi
liejų. Iškilmės įvyks parapi
jos svet. Programą pikto Ro-(’ 
žiu-Lelijų kliubo štabas. 
Draugijos pirmininkas, Jonas 
Šileikis, labai sunkiai dirba 
ir visus užprašo dalyvauti.

I. . . . r • '> . '•I - - ( ‘r‘ ■ ry

Vasarą Butą Visai 
Nebloga —

BUSAMS IR KAUNTERIAMS 
MERGINOS ’ T

18 iki 25, pastovūs darbas, progos 
pakilti. 356 N. CLAĖK.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE
(, > parbiĄinkų-pąrbiiUukių Reikia

DARBININKAI REIKALINGI 
DARBĄl VISIEMS 

Pilna Samdos Tarnyba. 
Vyrai—Vaikinai—Merginos — Mo-

OFISAI

PĄRSlDŲODĄ GROSERNĖ 
įrengta''22 metai, su/2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. Štaras ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosernė ir namas vertas $13,500 
dabar tiktąi už $į 1,500, arba kas. 
ką ’ turite ^mainyti.

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

TĄVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera Vieta. 
Partneęįs vyksta į armiją. 4 kam
bariai užpakalyje. Kampas 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Placė.

'LrĖĄL ESTATE FOR SALE 
Pardavimai

PERKAM, parduodam ir nu-lnom 
namus, lotus, farmas ir Biznius. 

,Turime " didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti/ 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tarpavhųo šaukite: 
PAUL M. SMITH & CO 
' REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė, 

’ TęL YARbS 1001. 
•, i i ' • • r* 11

NAŠLĖ PARDUODA 2 aukštų 
muro namas. Grosernė, meat mar- 
kėt'. Viskas, fikčprlai, mašinerija. 
2-me aukšte 6 kajnbarių apart- 
meptas. Visur karšto vandens šili
ma. 2 karam garažas. Puikiam 
stovy. Biznis įsteigtas 26 metai. 
923 N- Vfestern Avė. HUMbo.ldt 
2626. Kreipkitės po 6 popiet

BRIGHTON PARK
2 AUKŠTŲ muro " narnąs, 2—5 

kambarių flatai ir 2—6 kambarių 
flatal. Plaste'riuotas beismentaš, 50 
pėdų lotas. Labai gerame stdvyję. 
Speciali kaina $9750 00.

T1 B. R.' PIETKIEWICZ 
2555 West 47th $t.

PARDAVIMUI TAVERNA <su 
visais fikčeriais. Parsiduoda dėl 
valdžios darbo kitame mieste. Park 
Inn Tavern, 352 W. 72nd St.

MODERNI TAVERNA, įsteigta 4 
metai, daranti pinigus, pardavimui 
visai nebrangia kaina, kadangi sa
vininkas 'turi kitą biznį/ 434 West 
31st st: i v '

SAVININKĖ PRIVERSTA par
duoti 2 aukštų 7 kambarių medinę 
rezidenciją. Randasi 3657 So. R»ck- 
well. Pečiaus Šilima, i karui gara
žas ir daržinė. Našlės ‘nuostolis 
yra jūsų pelnas—tjk $2,500. Nedi
delis įmokėjimas, balansas leng 
vais mėnesiniais išmokėjimai^ 
Verta investuoti, pamatykite/jį 
šiandien.

ŠHULMISTRĄŠ 
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

terys. Nepatyrę — išmokite amatą. 
ŠAPOS

ALL TRADEčT EMPLOYMENT 
BUREAU

343 S. DEARBfORN ST., 
4-tas aukštas 

Atsineškite šį skelbimą ir sutau- 
pynkitė ‘2Q%.

-. FABRIKAI - 
— TEKNIKAI

PARSIDUODA -TAVERNAS ne
brangiai, bet pasiskubinkite kol 
laisnis dar nenupirktas. ?4631 So. 
Ashland Avė. Tel. YĄRDs 1098.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PIANO, FLY FINISHERS, 
,ions firiishers.

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

act

TAVERNA ir ROOMING hou- 
se su riahiu. Parduos arba mainys. 
2113 S6. Halsted St.
------ -------------------------j--------------

PARDAVIMUI -GERAI IŠDIRB
TA grosernė ir meat market. Įstei
gta daugiau nei 20 metų. Eleįįtriki- 
;nis šaldytuvas. 
Kambarys prie 
mas. Bargenks 
HEM.lock 5610.

Daro gerą ^iznį. 
krautuvės, apšildo- 

vertąs pamatyti.

MARQUETTE PARK 
DELUXE

Kampinis bungalow, 9 dideli 
kambariai* karšto vandens šilima, 
stokeriu kūrenamas, radiatorių pa
dengimai, Venetian blinds, grindys 
kaip naujos, pliepo konstrukcija 
tailo stogas, .platus lotas, 3 kara 
muro garažas. Parodomas tik pa 
.susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 2000. 
A. B. RELMER, 

3036 West 63rd S

1

et.

REIKALINGAS ŽMOGUS su
prantantis apie gyvųlįuš ant far- 
imos. Valgis, guolis ir mokestis.

3302 S. Union AVe

TECHNIKAI DIRBTUVĖS vyrai, 
ele^trįkiriei assembly k ir machine 
šapai. Continental X-Ray Corp., 
1933 S. Halsted St. ' ■

REIKALINGAS patyręs likerių 
sėlsmanąs. Lankyt; lietuvišką ir 
lenkišką biznį. Verčiamė's Visomis 
nacionaiįai garsinamomis brandįęš. 
68 E. Cėrmak Hoad, tel. Calumet 
4517.' ..................... ■ ' " “

BENDORIAI TAMPRIOMS ir 
palaidoms bačkoms. Pastovus dar
bas. Matykite Mr. Sheridan, 2513 
So. Damen Avė.

ĮFŲR^ISHED ROOMS—TO. .^E.NT

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
apšildomas; gera transportšcija; 
Įtelefonas name. 2436 W. ‘46 §t,

uii
T

PASIRENDŲQ.JA ŠVIESUS kam
barys, karštu vandeniu apšildo
mas. • Sutiktumėm ir Valgį paga
minti dėl' vyro ar ženotos poros. 
2156 W. NorthkAve. F. SAKAL. •
f

FURNISHED ROOMS—tVANTED 
Reikia Gyvenimui'Kambarių

Du vagys atėmė $14 nuo 
John Craven, savininko alines 
ad. 6051 South Halsted streer, 
po to j j už.dąrė šaldytuve, ku 
riame buvo laikomas ahls. Jis 
ten išbuvo 45 minutes-

alfa
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ”'

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą,' arba par-“ 
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir ; nudėvėkite padus 
gatvėmis.' •peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKŲLBIMUS. y
Ten atrasite kuodidžiaųsį pa- 
sirinkiiną gerų namų 'pir^kti 
ir greitai surasite kostume- 
rių sąyo nąjtpųl; pąrdųpti. Ir

. butą gfeįtai išnuomuosite! * * 
Kašdieii peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu

savo skelbimą. v a s , 
Nebrangu ir labai praktiška

Naudokitės ^NAUJIENŲ^ 
Skelbimais!

 TeĮ CANĄL Sjffi)

REIKALINGA^ FŪRNJŠIUOTAS 
kambarys 18-tos apylinkėje ąrpa 
Brid£'ė,porte. Box 2564, 1739 South 
Halsted St.

jFURNITURE-FIXTURĘ FOR-SALE 
^Rakandaiir Įtaisai Pardavimui

ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 
Good' Hoūsekeeping Shops 

DIDŽIAUSIAS
SANDELIO TURTINIMO
IŠPARDAVIMAS

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo flofo pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmenos. Visos prekės' surašytos 
žemiau turi ' Good ' Hoųs.ekėepiąg 
Shops garantiją.
2 šm. gyv, kąmb. setas, bųyp
$120, atsiimtas ..... ..................
3 šm. miegruimio setai, riešuto
mahog. .............. .'
5 šm- dinętte setai, tvirto ąžuolo 
Studio couches, visai naujos .... 
Simmons studio couch, floro pav. 
Kaurai—Višbkio dydžio ir raštų 
Įvairus springsąi, lovos, matra- 
sai, nauji .......L...... ..........
Specialus 3 kamb. autfįtas, pilnas 
Alpazar 5 kamb. šildytuvas .... 
Visai naujas.American Sunflame 
American Sunflame ctated,' di
delės mieros ........................ ....
Quaker,' visai naujas^ pavyzd. 
Nofgė, 5 kamb. dydžio, naujas 
Visai naująs. phono-komb, pąv. 
Naujas 1941 auto, record changer 
Zenith phono, komb., % mažiau 
RCA auto ’chgr., buvo $130Į % 
mažiau .......................................
Naujas Magic Chef, apt. mieros 
Jewęl table-top, visas baltas, pąv. 
Naujas 1941 table-top, irisui. .... 
Naujas VTestinghouše, elektrik. 
Naujas Frigidąirę, ' elektr, de 
liijte, erated7.............. ..........
Višai nauja- 1940 plovykla
Thor, visai naujas 1940 modelis 29 
Maytag, sųuare tube, Glumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvįpator, Leon- 
ard, Yec. ..?.... ................... .....Y.’..
Norgę, visas .porcęlėno, 6 kub. 
pėdų; x/z mažiau .....č....... .
ę. E. sęalęd vienetas, visas
porcęlėno, rec.......... '.................. 69
Visai liaujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsiiankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reįkalo 
•su Finansų- Co. ČANal 3668.

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

'■ iki 10. $ekm. iki 5.

LIKVIDACIJOS IŠPARDAVIMAS
Kas pirmesnis, tas nupirks 4 fla- 

tų po 4 kambarius su sun parjor 
apartmento bildingą, arti Mar- 
ąuette Parko. Platus lotas, tik už 
$7,500.00. '

Taipgi 6 kambarių mūrinis bun- 
gąlow su 3 karų murįnių garažu, 
karsto vandens apšildymas, 
Marųuette Road už $5,650.00.

Taipgi 217 akerių farma, 
Beloit, Wis. Geriausia žemė, 
kas puikiai auga, 2 setai gerų 
dinlčų* kur gali 2 šeimynos 
vęnti, labai pigiai.

Turime ir daugiau gerų bargenų.
Teisingas patarnavimas. ‘ ’

CHARLES ŲRNICH (URNIKAS) 
‘ 2500 Wėst 63rd St.
Tel. PROSPECT 6025.

ant

arti 
vis- 1 
bu.
gy-

$35
39 
14' 
19 
22
14

7 
99 
24 
29

39.
39, 49 
29
39
34
59
34
39
44
59
74
19

39
59

BUK BIZNIERIUS
Įmokėki 5 šimtus, nupirksi na

mą su taverno biniu. Visi įtaisy
mai, biznis išdirbtas per dauge 
metų, tarpe didelių dirbtuvių.

Kaina $3500.
Priims mainus ką jus turite
Turime daugelį visokių kitokių 

bargenų. '' ' '...........7
C. P. SUROMSKIS, 

6921 So. \yestern Avenue 
Republic 3713. vakarais Pros. 1111

FARMS FOR SALE~ 
Ūkiai Pardavimui

• PARDAVIMUI. 320 AKRŲ pieno 
farma: Moderni. Jasper ’ County, 
Indiana. Ę. A. Gast, Warsaw,'Tnd.

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

ŠĮJSptĮNJĮĮMĄI
RIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 

KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
lapkričio 2, HoIljAvoocl svet., 2417
W. 43rd St., 12 vąl. dienos. Mąlp- 
pėkite atsilankyti.

■ ‘ —H.elen Rimkus, rast.
SLA. 260 KUOPOS susirinkimas 

įvyks 2^rą dieną lapkričio, ‘2 vai. 
popiet, Lietuvių Demokratų Klubo 
Svetainėje, 6^25 So. Western Avė. 
Visi nariai kviečiami at$įlankytj,. 
nes yra dąug svarbių ręįkąlų ' ap
svarstyti. —J. Jasulevičiuš, * rašt.

SIMANO DAUKANTO DRAU
GIJOS mėn. susirįnkimas įvyks 
sekmadienį,’ lapkričio ž d., 12 yal. 
dienos, Chic. Lie tuvių Auditorijos 
Svet., 3133 So. HalsĮęd St, Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekyie- 
nąs draugas privalo būtinai atsi
lankyti. Turime svarbjų klausimų 
svarstymui, taipgi’ iš^frsįte ^rąpof-’ 
tą iš įvykusio metinio baliaus spa
lio 26 a. Kurie nariąi esate pasi
likę šu mpkęštimi, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti.

—P. K„ raštininkas.

GREITAM PARDAVIMUI TIKRAS i BARGENAS
Už .pusę kainos galite įsigyti vie

ną iš gražiausių barų Bridgeporte. 
,50 pėdų baras apšviestas lietuviš
kom spalvom. Renda pigi, ‘Jleąsas” 

mėtų. Prie “transfer” kampo. 
Savininką galima matyti nuo 5-tos 
vakare. Priežastį patirsit vietoj. 

‘ 3.107% So. Halsted St.

SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

W
_ „ I ’

Žuvo Prie -
TT

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas,' pardavimas ir pirki- 

mąs visokių fųšių siuvamų mašinų: • '♦v. ,
'••STANDARD MACHINE CO.

1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

Ęetpjsy dalijąs ,Bethel C<jn-
gregationaj ” bažnyčią, ,adresu 
1V2 N. Sheffield avęųue, 100 

į pėdų žemyn nukrito ir užsi- 
įĄiušė mūrininkas, George 
ŠcKuh, 6.91’9 ę^ęiiter st. 

-■ Jisai buvo 51 metų amžiaus. -

lįS
LE FURNITURE 
įtaisai Pardavimui

Ami CASH— 
ųž rąkąrųius sutaupysite nuo 40 
liki 00%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. V)en tik nacionaliai 
žinomi daiktai .randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So, -Western Avė.

Chicago,v‘Ui " ' 'TeL REPublic, 6051

lįfci ??>• Pašaukiu

PIETIN—JE IROQUOIS kauntėj 
fąrmos žemė. Savininkas. 277 ak
rai juodžemio su moliu. Geri tro
besiai. Užimti kovo pirmą. Arti 
Vfellington. $36,000 — '$2,000 įmo
kėti, Gera saldžiųjų kornų žemė. 
160 akrų juodžemio su moliu, Geri 
trobesiai, naujos tvoros. Arti Cis- 
sna Park. $15,000—$1,500 įmokėti.

CHARLES J. BĘEBE, 
Clayton, III.

PARDAVIMUI 40 AKRŲ žemės 
su 5 kambarių nąmų (galimla na
mą padidinti iki 7 karįoarių), 
tvartais, višįininku 
Randasi Michigan vąlstįjbj. Yra 
ęžeraš (galima maudytis ir žu
vauti). Yra miško dėl/kuro ir dėl 
būdinkų arba dėl pos . Prie gero 
kelio. Prie namų y/a dideli kle

 

vai, geras ęavėsis. „alima gyventi 
iŽ vien paliečių, vištų, arba žą
sis auginti. Savininkas parduos už 
mąžą kainą “Cas^ ”

Rašykite 1739 
Chicago, III.

ir Kiaulidė.

o. Halsted St., 
Box 2563

FfNANCE And loans 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmokŠjinrtfff'

and LOA
of

2202 W. CerinakRd.
i
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JAU SUDARĖ NAUJOJO CHICAGOS RYT 
METINIO DIENRAŠČIO VIRŠININKU 

.ŠTABA
Dabar Ieško Vardo, Samdo Eilinius 

Tarnautojus
IŠEIS LAPKRIČIO MĖNESIO PABAIGOJE

Naujasis Chicagos rytmeti
nis dienraštis, kuris išeis lap 
kriČio mėnesio pabaigoje, pa 
mažu formuojasi į didžiulę laik 
raštinę įstaigą. Jį leią Chicagos 
pionieriaus ir turtuolio Marshal 
Field’o anūkas, Marshall Field 
III, kartu su laikraštininku Sil- 
liman Evans iš Nashville, Tenn.

Field III parūpina dienraščiu; 
visą kapitalą. Sako, turi jam 
paskyręs apie $5,000,000 ir pri
dės daugiau, jeigu reikės. Jis 
spėja, kad pradžioje per kurį 
laiką laikraštis neš deficitą.

“Galiotų Kova”
Chicagiečiai skaitytojai ir 

visi Amerikos laikraštininkai 
naujojo dienraščio nekantriai 
laukia. Laikraštininkams tai 
bus didžiulė dvikova tarp šio 
“naujagimio” ir nepaprastai 
turtingo, galingo ir kraštutiniš- 
kai atžagareiviško laikraščio 
“Tribūne”, kuris dabar neturi 
konkurencijos rytmetinėje rin
koje.

Abu Kontroliuoja Didelius 
Turtus

“Daily News” spaustuvėse, ir to 
dienraščio rūmuose turės savo 
administraciją ir redakciją.

$10,000 Konkursas
Dabar beliko Marshall Field ui 

surasti savo “kūdikiui” vardą. 
Tam tikslui* jisai turi paskel
bęs konkursą, kuriame skiria 
$10,000 dovanų tiejns, kurie pa
siūlys gerįausius vardus ir 100 
žodžių straipsneliuose nurodys 
kodėl taip mano. Dienraščio 
obalsis jau yra išrinktas, bū
tent, “Teisingas Laikraštis”.

Rs.

NAŪfTIENdS, Chicągo, UI.

SKYLE J. V. NAIKINTUVO ' KEARNEY ŠONE

Keli Bankai Žada
Amerikos naikintuvo, U. S. S.

rytą sužalojimą jų laivui. Torpeda, paleista iš submarįno, perėjo pcr<laivo šo
ną. Fotografiją nuėmė U. Sv Anny Signal Corps.

i TtfArJlENU-ACME Tftlephoto 
Kcar.iey įgulos nariai apžiūri torpedas pada-

Penktadien., spalių' 31, 1941

Mažus Dividendus
' »

Central Mfg. Bankas.

Valstijos auditorius Lueder 
bertaininiam raporte apie

Rinkliava 
Lietuvai

VAKAR CHICAGOJE
' Ryloj, lapkričio 1-mą, lietu

viškose apylinkėse, Chicagoje, 
Įvyks majoro Kelly autorizuo
ta rinkliava Lietuvos tremti
nių naudai. Leidimą išgavo 
Lithuanian
Fund, o prie darbo vėliau pri
sidėjo ir katalikų organizaci
jos.

National Relief

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Prie North avenue ir Meade 
automobilis užmušė iš gatveka- 
rio lipančią moteriškę, Mrs. Mae 
Schwartz. Ji 50 metų amžiaus, 
gyveno

• šv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė 84 metų chicagietė Cathe- 
rine Elwood, 2027 W. Marųuette 
Road. Ji sunkiai susižeidė pa
virtusi namie.

• Muštynėse alinėje ties 
1410 Roosevelt Road, buvo sun
kiai sužeistas 25 metų John 
Mathis, nuo 1401 W. Roosevelt.

• Alinėje 1325 S. Wabash 
avenue trys vyrai atėjo pini
gais palošti. Laimėję $1.25 jie 
areštavo visus alinės tarnauto
jus, ir savininką. Jie buvo po
licistai. Laimėtų pinigų negrą
žino.

ad. 1748 N. Meade avė. 
O O O

Chicagoj, prie Kennedy 
kryžkelės į B & O trau- 

didelis gasolino

East 
avenue 
kinį įvažiavo
trokas. Jis sudegė, bet vairuo
tojas, Herman Boldt, nuo 3303 
S. Central Park, išliko sveikas.

Jį redaguoja Col. Robert Mc 
Cormick, kuris psichopatiškai 
neapkenčia prezidento Roose- 
velto ir dabartinės administra
cijos. Jeigu Marshall Field III, 
kaip sako žinovai, kontroliuo
ja apie $W0,000,0CQ turto, tai 
ir McCormick nėra menkesnis 
turtu.- Field yra karštas Roo- 
sevelto šalininkas, bet, saįęo. 
kad nebūtinai jam aklai tar
naus, o stengsis leisti bešališ
ką, rimtą laikraštį, kuriš>?W- 
singai nušvies visus įvykius.

Redakciniuose straipsniuose 
naujasis laikraštis betgi ener
gingai rems Roosevelto politi
ką.

neša, kad mažus dividendus 
prieš baigiant likvidaciją iš
mokės šie Chicagos ir 
micsjįių bankai:

Brainerd State
Bryn Maivr State
Builders and Merchants 

Bank.
Central Manufacturing Dis- 

trict Bank.
Chatham State Bank
Chicago Bank of Commerce 
Chicągo Laivu State Bank. 
Cicero Trust and Savings

Bank ir
Cilizens State Bank iChicago.

prie-

Redaktoriai

Paskyrė $96,000 
Kaucijos Broliams 
Kuzmams, Sėbrams

Svarbus Pranešimas 
Vyrams Paleistiems 
Iš Armijos
Kur Kreiptis Darbus Atgauti

Illinois nedarbo apdraūdos 
fondas prašo paskelbti, kad vy
rai, atleisti iš armijos dėl am
žiaus, šeimynų ar kitos prie
žasties, privalo užsiregistruoti 
artimiausioje valstijos darbui 
(State Ęmploymėnt Service) 
raštinėje- Ten jiems bus suteik
tos įvairios informacijos kas 
daryti,* kad darbus atgauti 
ba gauti naujits. >.

Patarėjai
Raštinės ir drafto tarybos

ri tam tikrus žmones, kurių pa
reiga yra duoti patarimus eks- 
kareiviams ir parūpinti jiems 
darbus, jei buvusių negali at
gauti.

Mokės Pensiją
Tiems eks-kareiviams, kurie 

negali tuojau darbų gauti, bus 
mokama nedarbo apdrauda 
$18 savaitėje.

ar-

tu •

Sudegė Du 
Žmonės

• Policisto akyvaizdoje du 
jauni vagiliai atėmė $27 ir bran
gų laikrodėlį nuo chicagiečio 
James Segal, 2540 Hyde Park 
bulvaro ir Mario Uphouse, 5338 
Hyde Park.

• Vakar Chicagos policistai 
pradėjo dėvėti naujas rudeni
nes uniformas.

• Cook apskričio ligoninės 
skiepe buvo kilęs gaisras, 
pasisekė greitai užgesinti 
nuostolių 
lims.

kitoms ligoninės
be 

da-

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Eina karo tarnybą atlikti

188-ni Lietuviai
Gavo Pilietybę 
Chicagoje

Michael B. Tisevich, 
Grange, III.;

Edmund F. Norbut, 6951 
Rogkwell street;

Paul P. Lechowich, 2655 
68th street.

Trečiadienį/ t>,
George Remkus, 6617/2 

Ashland aveniiė/0'

W

Daugiau Moterų, Negu

Gyvenamo namo gaisre, 
51 E. 54th street, žuvo 40 
tų negras, Oliver Kirby, ir ne
žinoma moteriškė. Ugnis pra
sidėjo nuo aliejinio pečiaus 
sprogimo.

ties 
me-

500 S o. Throop 
vagys nuvažiavo

s L, 
su

Atidaro “Rįlkų
; i I II

Imigracijos ir natūralizaci
jos raštinė skelbia, .kad per 
rugpiučio ir rugsėjo mėnesius 
188 Chicagos lietuviai gavo 
Amerikos pilietybę. Rugp. m. 
j U/ buvo 115, o rugsėjo — 73.
Tarp1 naujų piliečių buvo dau* 
giau moterų negu vyrų.

---------------------y—

Gub. Green Paskyrė 
Adv. Olį į Finansų 
Departamentą

• Nuo 
nežinomi 
troku, kuriame buvo $500 ver
tės romo.

• 24 melų studentas Gard- 
ncr Johnson, 1215 23rd Street, 
Wilmette, prisipažino, kad ji
sai pavogė brangių mašinų iš 
Illinois Technologijos institu
to už $2,000. Turėjo juos su
krovęs savo buto skiepe.

Pirmas Paskyrimas 
Lietuviams.

Šį Sekmadienį 
‘Pirmas Degtindaris

Naujojo, laikraščio vyriausias 
redaktorius yra Rex Smith, iki- 
šiol redaktorius savaitinio ži
nių žurnalo “Newsweek”. George 
DeWitt iš Washington Post 
dienraščio, bus atsakomingasis 
redaktorius, o John Dienhart 
— buvęs užsidariusio Herald- 
Examiner narys — vietinių ži
nių redaktorius.

Vyriausiu užsienio korespon
dentu naujame dienraštyje bus 
Turner Catledge, ikišiol narys 

dienraščio 
žinias iš 

Bascom

Atiduodami kriminaliam teis
mui už apiplėšimus

NBC-CBS Vėl
Naudos ASCAP
Muziką

iki

šaukia Savanores Labdaringam 
Darbui

; ’MI'f,'* : ■ ... .
Chicagos Raudonasis Kryžius 

prašo paskelbti, kad netrukus 
atidarys specialius; kursus taip 
vadinamoms “Pilkoms Mote
rims” t.y. slaugėms, kurios pri
žiūri sveikstančius ligonis, jiems 
skaito, rašo laiškus, prižiūri 
vaikus, dirba ligoninių knygy
nuose ir atlieka daugybę kitų 
darbų sužeistų kareivių ir kitų 
ligonių dienai ligoninėse pada
ryti įvairesnėmis.

Mokslas Nemokamas

Per tuos du menesius Chi- 
cagdj pilietybę gavo viso 5,- 
201 ateivis. *

Daugiausiai buvo lenkų — 
buvo vo

kalai
864. Antroj vieloj 
kiečiai — 756, o trečioj 
—518. ‘ *

Sonia Sharnova
Chicagos Operoj

suimtųjų yra brcliai El- 
ir Joseph Kuzmos, nuo 
South Emerald avenue.

antras — 21

laikraštininkas. Su juo 
dirbs Cecil B. Dickson, 
International Nėws Ser- 
atstovas Washingtone, 

Reynolds, dabar

grobiui
buvo areš-

Sutartį .
of Compo- 
Publishers 
9 -ių metų 
CBS radio

Moterys, kurios nori šiame 
labdaringame darbe dalyvauti, 
yra kviečiamos susižinoti su R. 
K. raštine, kambarys 920, ad. 
616 South Michigan avenue.

Dainuos Lohengrine, Falstaffe
Chicagos Operos bendrovė 

praneša, kad angažavo šiam se
zonui garsią kontraktą solistę, 
Sonia Sharnova, Nicejos (Fran- 
cuzijoje) vėliau 
ros dainininkę.

Chicagoje ji 
svarbias roles,
dą “Lohengrino”, 
Quickly” rolę “Falstaffe”.

Chicagos opera atidaro sezo
ną kitą šeštadienį, lapkričio 
d.

Spalių 29 dieną adv. Juozo 
Grish rašthiėje, Lietuvių Divi
zija. Republikonu Partijos Ko
mitetas užgyrė adv. A. Olio pa
skyrimo eiti pareigas “Hear- 
ing Officcr”, Illinois Finansų 
Departamente.

Šiame urėde adv. Oliui bus 
pavesta išklausyti ir spręsti 
bylas dėl nemokėtų “Sales 
Taksu.” Finansų Departamen
to ofisai yra prie 105 Wesl 
Madiąon si., Chicagoje. Per šį 
departamentą, pereitais me
tais Illinois valstijai suplaukė 
suvirs 110 milijonų dolerių 
“Sales Taksais.”

Pats “Bdzebukas”

Vokietijos ope-

dainuos kelias 
tarp jų Ortru- 

ir “poniosNew York Times 
Washingtono biuro. 
Washingtono rašys 
Timmons, plačiai Amerikoj ži
nomas 
bartu 
dabar 
vice
Thomas F.
United Press atstovas irgi Wa- 
shingtone, taipgi Ann Cotrell 
iš “Newsweek” žurnalo.

Biznio Vedėjai
Naujo dienraščio skelbimų 

departamento viršininko vietą 
užims Wallace Brooks, ikišiol 
dirbęs su Chicago “Tribūne’. 
Jisai skaitomas gabiausiu skel
bimų agentu Chicagoje. Loka
lius skelbimus tvarkys Hiram 
Schuster, žurnalo “Look” biznio 
vedėjas.

.Tiražo (cirkuliacijos) sky
riaus viršihinku buvo paskirtas 
Jack Stenbuck, ikišiol Bostono 
Record-Ainerican ir Sunday Ad- 
vertiser tiražo viršininkas. Su 
juo bendrai dirbs John M. 
Schmidt, pensijon išėjęs Daily 
News tiražo skyriaus narys.

Dabar įvairių skyrių viršinin
kai organizuoja savo štabus ir 
samdo eilinius tarnautojus.

Spausdins “Daily News”
Dienraštis bus spausdinamas

Felony teismo teisėjas Char
les L. Dougherty atidavė kri • 
minalio teismo grand džiurei 
10 Southsides jaunuolių, kurie 
yra kaltinami apiplėšimų dary
mu.

Teisėjas jiems taipgi paskyrė 
$96,000 kaucijos.

Du 
mer 
4458
Pirmas yra 19, 
metų amžiaus.

Turėjo “centrą
Keturi suimtųjų

tuoti kai jie pavogė automobi
lį, o kitus šešis policija užtiko 
adresu 7323 Stevvart avenue, 
kur jie turėjo nusisamdę butą 
grobiui krauti.

Vienam Juozui Kuzmai teis
mas paskyrė $25,000 kaucijos, 
o kitiems po $10,000 ir mažiau.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

^NAUJIENOSE”

Pasir.ašė 9 Metų
i

American Society 
sers, Authors and 
(ASCAP) pasirašė 
sutartį su NBC ir
tinklais, pagal kurią jie vėl ga
lės naudoti “ASCAP” muziką 
savo programuose.

Kaip “Naujienose” buvo pra
nešta kiek laiko atgal, ASCAP 
ir radio tinklai susiginčijo dėl 
atlyginimo kompozitoriams už 
muziką, grojamą arba dainuo
jamą per radio. ASCAP yra 
(kompozitorių organizacija įstei
gta apsaugoti jų teises.

Abudu tinklai pradeda 
doti ASCAP muziką su 
dienos programais.

---------------- rf-- —--------

Drafto Raštinės
Naujose Vietose

8

nau- 
šios

f naujas vietas šią savaitę 
persikėlė arba / persikels šios 
drafto raštinės: /

No. 32 — 90031/2 Šo. Ash
land avenue. /

No. 21 — 2517 West 69th 
Strėet, ir 1 ?

No. 30 — 1538 • West 69th 
street.

Aštriai Nubaudė 
Mokytoją

Už nusižengimą trafiko 
ta tymams ir važinėjimą 
laisnių $42 pabaudos užsimo
kėjo 39 metų Clara Lautens- 
lager, mokytoja Waller High 
School mokykloj. Ją nubaudė 
saugumo teisėjas J. B. Her-

įs- 
be

Rengs Vakarą Paskyrimui 
Pažymėti.

Lietuviu Divizija savo susi
rinkime išrinko komisiją, į 
kurią Įeina adv. J. Grish, Wil- 
liam Duoba, August Saldu- 
kas, Paul Barscheak, Mykolas 
Narvid ir adv. Al Pcters, rū
pintis tinkamai šį pirmą Ty
mų lietuvių laimėjimą repub- 
likonų partijos* viršininku ei
lėse, ir pakviesti Gub. Green 
dalyvauti tame parengime.

Lietuvių Divizija taipgi už- 
gyrė republikonų sąrašą, kan
didatų į teisėjus ir nutarė da
ryti atatinkamas pastangas 
raginti lietuvius už tą sąrašą 
balsuoti lapkHuio 4-tą.

—Adv. Juozas Grish.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras dabar jau visu smarkumu 
rengiasi prie operetės “Velnias 
Išradėjas”, kurią statys šį sek
madienį Lietuvių Auditorijoj.

Dainos skamba puikiai, o su 
orkestru tai net sienos dreba 
kai užtraukia: “Tas artojų vel
nias prieš šį sostą juodą visą 
savo pelno atskaitą išduoda”.

“Keblumas”
Juokingiausia lai, kada cho

ristai apsirengia velniškais dra
bužiais, prie kurių įeina ragai * 
ir uodegos. Su ragais nebūtų 
tiek bėdos, bet su uodegomis 
tai truputį keblu. Mat, sunku 
išmokti jas valdyti, kaip vel
niui pridera. Bet dar kiek pa
sipraktikavę vyrai' pergalės ir

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 
UJI E N O S E”

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

JACK SWIFT
LET*S MORE THE MOTOR 
CONTINUES TO HIT FOR 1500 
MILĖS MORE. I*D KATE 
TO TRY A L DINO ON THAT.

a-

•f

THIS OZONE PUTS 
NEW LIFE IN OLD 

BONES.

COME INTO TH$ QA0|N 
. AT ONCE, JACK į5Wi^T* 
YOU DO DELIGHT, IN Lz

SUCCEEDS.

ThŽ’PLANE ČLEARS 
THE RIDGES AND 
VANISHES BEFORE

THE POLARIANS CAN 
BRACMET ber 

' *WITH THEIR 
RAY GUNS.

THE FOUR, W|TH L^DY LITĄ A3 AN 
PASSENGER, FOLLOW THE GREAT YUKON BASI N 
INTO THE KLONDIKE, CROSS THE MODNTAINS AND-

UNWILLING

INTO WESTERN ALBERTA.




