
'■ ' <»■■>! ....... .. ....................... . IHHHl
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

, Phone CANai 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
\ • . * . '

Entered as second-class matter Marchi 7, 1914 at the Post Offiče at Chicago, IR,
under the Act of March 3, 1879

Chicago, III., Ketvirtadienis' Lapkrlčio-November 27 d., 1941

Thė First and Gredtest Lithuanian Daihj in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO, INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANai 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 279

VOKIEČIAI PRALAUŽĖ TŪLOS FRONTĄ
IR PRASIVERŽĖ 60 MYLIU l RYTUS '

Solnečnogorsko srityj prasimušę naciai 
randasi tik 16 mylių nuo Maskvos

MAŠINISTAI STREIKUOJA ST. LOUIS’E

KUIBYšEVAS, Rusija, lapkr. 
26 d. — Stiprios motorizuotos 
vokiečių 'karo jėgos pralaužė 
sovietų frontą šiaurėje ir pie
tuose nuo Maskvos, skelbia so
vietų valdžios pranešimas.

Motorizuotas nacių dalinys 
pralaužė frontą ties Klin mie
steliu t ir per Solnečnogorską 
veržiasi artyn prie sovietų so
stinės.

Kitos motorizuotos nacių di
vizijos prasilaužė Tūlos fronte 
ir sugebėjo pasistumti 60 my
lių į rytus.

BERLYNAS, Vokietija, lapk- 
26 d. — Vokiečių karo jėgos 
pralaužė sovietų frontą ties 
Maskva ir smarkiai pasistūmė 
pirmyn, skelbia vokiečių prane
šimai.

Vokiečių štabas tvirtina, kad 
naciams pavyko palaužti sovie
tų kariuomenės pasipriešinimas 
ir vokiečiai įvairiose vietose 
veržiasi, Rusijos gilumom***”

Prancūzų radijas *L paskelbė, 
kad pryšakinės vokiečių kariuo
menės dalys jau ' randasi tik** 
tai 16 mylių atstumoje nuo so 
vietų sostinės. Vokiečiai ver
žiasi Solnečnogorsko kryptimi 
ir stengiasi atkirsti kitą gele

BRITAI SIUNČIA NAUJUS TANKUS I 
LYBI JOS KOVAS REZEGH APYLINKE j

*

Vokiečių ir italų tankai stipresni už 
amerikoniškus, bet šie greitesni

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 2’5 
d. — Britų karo vadovybė pa
siuntė naujas karo jėgas i Re- 
zegh apylinkės kovas, ktlr vyk
sta pats didžiausias mušis ves
tas Afrikcc dykumose.

Tobruko srityje vykusios ko
vos aiškiai parodė, kad vokie
čių ir italų tankai yra stiprės 
ni už britų vartojamus tankus.

Naciams nepavyko sunaikinti 
daug amerikoniškų tankų vien 
tiktai todėl, kad šie žymiai grei
tesni.

Britai tikisi laimė
ti muši C*

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 26 
d, — Vokiečiai sutraukei dide
les karo -jėgas į Rezegh apylin
kes, kurios dalyvauja kovose 
prieš britus.

Tris dienas ėjo mūšiai ir ne 
sim^tė kurioj pusėj] bus per
galė, bet šiandien britų karo 
vadovybė yra jau optimistiškes
nė.

Britai tikisi laimėti mūšį, 
nes jie jau sugebėjo pasiųsti 
atsargines dalis į kovą, tuo 
tarpu vokiečiai negali gauti pa
kaitų.

Užmuštas J. Valsty
bių saržentas

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 26 
d. — Britų, karo vadovybe pa
skelbė, kad Lybijos kovose, ta
po užmuštas Jungtinių Valsty

žinkelio liniją, kuri ateina j 
Maskvą iš Zagorsko.

Vokiečių padėta mina Suo
mių įlankoje paskandino du di
delius sovietų karo laivus. Sken
dimo metu girdėjosi labai di
delis sprogimas.

MASKVA, Rusija, lapkr. 26 
d. — Stiprios vokiečių kariuo
menės dalys prasilaužė ties Tū
la ir pasiekė Venev miesto prie
miesčius, skelbia Maskvos ra
dijas. . ........................ .

Iš Venev miesto viena vokie
čių kariuomenės dalis veržiasi 
į vakarus, kad galėtų apsupti 
Tūlą, svarbi] karo pramones 
centrą, o kita veržiasi į rytus. 
Vokiečiams pavyko nutraukti 
susisiekimą vienos geležinkelio 
linijos, kuri jungė Tūlą su ki
tais1 miestais.

Iš paskutinių vokiečių pra
siveržimų aiškiai matyti, kad 
vokiečių karo vadovybė deda 
pastangas apsupti Maskvą iš 
šiaurės ir pietų. Kovos vyksta 
visuose frontuose ir sovietų ar
tilerija bet pėstininkai naciams 
daro labai didelių nuostolių.

Klin srityj sovietų kavaleri
ja atėmė iš vokiečių penkis kai
mus.

ACME-NAUJIENU Telephotn
Joseph Kėenan (dešinėj) O. P. M. darbo santykių žinovas, pasirailoja ran-

kovos dideliam darbui — sutaikinti abi puses mašinistų streike, St. Louis’e, ku
ris suparalyžavo apsaugos darbų progresą. Kairėj, L'arry Connors, uhijistų ag-1 a s'

J. A. V. ĮSAKE SAVO PILIEČIAMS 
APLEISTI JAPONIJĄ JR KINIJA:

Laukiama naujo krizio, nes Kurusu ir 
Hull derybos nedavė lauktų vaisių

Naciai pasiryžę su
naikinti- Belgradą

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 26 d. — Valdžios sluok
sniai patyrė, kad vokiečiai 
yra^ nusistatę visiškai sunai
kinti Belgradą, jugoslavų so
stinę. *

Vokiečiai yra įsitikinę, kad 
četnikai, Jugoslavijos parti
zanai. Belgrade ‘turi stiprių

• ryšių* •/<
Vokiečiai miestą apstatė ar

tilerija ir pasiryžę išžudyti 
visus gyventojus bei sugriau
ti visus namus. Operacijoms 
rengiasi vartoti neriamus lėk
tuvus.

V I I I I I I P

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
26 d. — Jugoslavijos premjeras 
Dusan Simovič tvirtina, kad 
vokiečiai reikalauja Jugoslavi
jos partizanų pasiduoti.

šiems atsisakius tatai pada
ryti, nacių, karo vadovybė yra 
pasiryžusi išžudyti 800,000 Bel
grado) gyventojų. Naciai nepa
jėgę įveikti Jugoslavijos parti
zanų todėl rengiasi keršyti nie
ko nekaltiems žmonėms.

Simovič kreipėsi į Vatikaną, 
kad išvengtų Belgrado sugrio
vimo. .

bių saržentas Delmer Parks.;
Lybijoj buvo 6 Amerikos ka

rininkai ir 6 sąržentai, kurie 
mokė britų kareivius vartoti 
Amerikoj gamintus tankus. s

Prasidėjus karo operacijoms 
mokytojai išvyko stebėti karo 
veiksmų. Delmer užmuštas vo
kiečių kulkosvaidžiu.

Britų tankai apsup
ti, sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
26 d. .— 'Vokiečių žinių agen
tūra skelbia, kad nacių karo 
jėgos Lybijoj apsupo britų mo
torizuotas divizijas ir dabar jas 
naikina.

Pradėtas britų puolimas žy
miai susilpnėjo ir vokiečių ge
nerolas Rommel perima Lybi
jos kovų iniciatyvą.

Vokiečiams pavyko išžudyti 
labai daug britų kareivių.

Italai paėmė nelais
vėn du amerikiečius

ROMA, Italija, lapkr. 26 d. 
— Rezegh srityje tapo apsup 
tos britų divizijos ir paimta ne 
laisvėn 5,000 kareivių.

Belaisvių tarpe yra du Jung
tinių Valstybių kariuomenės 
stebėtojai, tvirtina italų prane
šimas. ' <

Romoje pasakoj ama, ifad 
pats premjeras Mussolini ren
giasi išvykti į- Lybijos frontą, 
kad sukeltų Italijos kareivių 
tarpe nuotaiką. r

WASHINGTON, D. C., lapk. 
26 d. — Sekretorius Hull at
sisakė laikraštininkams duoti 
informacijų apie derybų, eigą 
SU japonų pasiuntiniu Kurusu.

Valdžios sluoksniuose pasa
kojama, kad derybos artėja prie 
pabaigos ir kiekvienu momentu 
galima laukti krizio.

Patirta, kad J.V. konsulatas 
Tokio mieste perspėjo visus 
Amerikos piliečius galimai grei
čiau apleisti japonų teritoriją. 
Liepta apleisti ir užimtas Ki
nijos teritorijas.

Japonijoj auga 
pesimizmas

TOKIO, Japonija, lapkr. 26 
d. — .Japonų valdžios ir visuo • 
menės tarpe auga pesimizmas 
dėl derybų su Jungtinėmis Val
stybėmis.

Sekretorius Hull labai daug 
tariasi su Anglijos, A'ustrąlijo» 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
, .............. ■ -- — - I

— Rusai tvirtina, kad į šiaurę nuo Maskvos prasiveržę na
ciai sulaikyti ir nesiveržia pirmyn, tuo tarpu ties Tyla eina 
smarkios kovos.

— Lybijoj apsupti vokiečiai bandė veržtis Egyptan iš SoL 
lumo, bet britai sunaikino išvažiavusius tankus. Britai pasiun
tė frontan naujas tankų atsargas*

' — Kopenhagoj kilo neramumai, nes gyventojai nepaten
kinti užsienio ministeriu, kuris prisidėjo prie vokiečių išgal
voto pakto. -

— Britai paėmė nelaisvėn 2,000 įtalų, kurie buvo Abi
sinijoj. )

— Vakare britai iš Kairo tvirtino, kad jiems pavyko vi
siškai atkirsti nacių susisiekimą su tolima užfronte ir naciai 
negali gauti atsargų.

— Jungtinės Valstybės nutarė įsteigti karo bazę Raudono- 
jios juros pakrašty.

— Britų karo laivai paskandino tris italių laivus, kurie ve
žė Lybijon benziną ir karo medžiagos atsargą. Laivai liepsno
ja juroje.

— Panamos valdžia areštavo dar tris poiitiįkierius, kurie 
norėjo suruošti sukilimą “ašies” valstybių naudai.

Amerikos

ir Kinijos atstovais derybų pro
tarpiais-

Japonijos vidaus padėtis yra 
tokia, kad ji negali ilgiau lauk 
ti derybų atidėdinėjimų, skel
bia laikraščiai.

jurininkai
apleidžia Šanchajų

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
26 d. — Antrasis Amerikos ju
rininkų batalijonas jau sutvar
kė visus savo reikalus ir rytoj 
350 jurininkų apleidžia Šancha
jų.

Likusieji jurininkvi apleis 
Šanchajų sekmadienį. Jie iš 
plauks laivu President Harri 
son.

Teko patirti, kad japonų im
peratorius asmeniškai reikala
vo, kad Kurusu vyktų į Ame 
riką ir dėtų pastangas susitar 
ti su Jungtinėm Valstybėm.

Knox pasikabino 
nacių vėliavą

( . _ _______________

WASHtNGTON, D. C., lapk 
26 d. — Laivyno sekretoriuj 
Knox departamento kambaryj 
ant sienos pasikabino nacių vė
liavą.

Prie vėliavos yra padarytas 
prierašas, kuris sako, kad Jung
tinių Valstybių karo laivas 
Omaha paėmė šią vėliavą iš vo
kiečių laivo Odenwald.

Prieš porąį Savaičių Oden- — Reuben James išsigelbė- 
wald buvo sulaikytas pietų At jusieji jurininkai tvirtina, kad 
lantike, kai jis .plaukė iškėlęs dalis įgulos žuvo nuo gilumos 
Amerikos vėliavą ir Vežė pre- bombų iškelto vandens. 'Bom
kės iš Japonijos.

ORAS
Giecįras ir šiltas.
Saulė teka — 6:53; leidžiasi 

— 4:22.

PANIKOS APIMTI BOLŠEVIKAI ŠAUDĖ 
CIVILINIUS LIETUVOS GYVENTOJUS

Skarulių, Jonavos žmones varė iš trobų 
ir klupdė prieš kulkosvaidžius

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Laikraštis “Į Laisvę” rašo, kad prasidėjus kovoms prie Jo

navos ir Ruklos, Skaruliai, būdami tų dviejų sričių pakelėje, 
pateko į patį ugnies centrą. Panikos apimti bolševikai puolė 
civilinius gyventojus.

Gyventojai buvo varomi iš trobų ir klupdomi prieš pasta
tytą. kulkosvaidį. Bolševikai reikalavo pasakyti kas iš varpinės 
šaudęs. Kitaip į suvarytuosius, per šimtą žmonių, busiąs pa
leistas kulkosvaidis.

Pagaliau vienas bolševikas pareiškęs, jog visa tai tikriau
siai žinąs pietos kunigas Pr. Vaitkevičius. Jį suėmė ir kartu 
su Veprių klebonu B. Vegele bei kitu vilniečiu kunigu iškelto ♦ 
mis rankomis atvarė už miestelio. .............

Suvarytiems gyventojams pradėjus nuo kelio bėgti j apy
linkės javus ir griovius, už šventoriaus pasigirdo keli šūviai. 
Vėliau tapo surasti nužudytųjų kunigų lavonai, kurie buvo pa
laidoti. . \
_________________________________________ i •

Rooseveltas pasmer
kė melus

WASHINGTON, 1). C., lapk.
26 d. — Laikraštininkams Roo-
seveltas pareiškė, kad Ameri
kos valdžia turėjo atsiprašyti 

J^ilės prezidento vardu patfSTj^ 
tus užmetimus. <•

Pręžidėhtas pasmerkė Time, 
žurnale paskelbtą žinią, kurio
je pasakoja, kad Čilės preziden
tas mėgsta gerti vyną. Prezi
dentas Aguirre vakar mirė.

Libanas atgavo ne
priklausomybę

BEIRUTAS, Libanas, lapkr. 
26 d. — Gen. George Catroux 
laisvų prancūzų karo jėgų vir
šininkas, šiandien paskelbė vi^ 
sišką Libano valstybės nepri 
klausomybę.

Catroux pareiškė, kad ik 
Šiam metui buvęs prancūzų man 
datas nustoja galios ir kraš 
tas atgavo savo laisvę.

Prieš porą mėnesių britų ii 
prancūzų jėgos suteikė nepri 
klausomybęi Syrijai, kuri irg 
buvo prancūzų mandato globo 
je.

Italai paskandino 
ispanų laivą

TANGIER, Afrika, lapkr. 
d. — Italų narlaivis per} klai 
dą šeštadienį paskandino pre 
kybinį ispanų laivą Castillo dc 
Oropesa. '

Kelioms valandoms praėjiu 
po šio paskandinimo, į Tangie 
uostą įplauką britų prekybinių 
laivas Ondina, kuris- labai pa 
našus į paskandintąjį. Manoma 
kad italų jurininkai nepažine 
ispanų laivo, todėl jį ir paskan 
dino. Ispanai labai nepatenkin
ti, nes paskandintas laivas skai
tėsi geriausiu jų prekybos lai 
vu.

bas paleido pats Reuben James.
— Paryžiaus miestas nubau 

stas vienu milijonu frankų, ne 
naciai, nesurado kas padėjo bom 
bą nacių nusavintame, name. 
Bomba sprogo ir padarė nuo
stolių.

Vokiečiai mažai rašo 
apie Lietuvą

Rygoje leidžiamas vokiečių 
dienraštis “Deutsche Zeitung 
im Ostland” labai mažai teikia 
žinių iš Lietuvos gyvenimo.
' Kartas nuo karto paduoda 
trumpų žinių iš Kauno ir Vil
niaus, Visai neliesdamas pro
vincijos gyvenimo.

Laikraštyje skelbiami visi 
nacių komisaro Lohscs įsaky
mai, kurie liečia Pabalčio kra
štus. Kai kuriuose rašiniuose 
Lietuva vadinama Generalbezirk 
Litauen.

Vilnių rodo svetim
taučiams

Laikraščių žiniomis, dabarti
niu metu Vilniuje jau veikia 
keli vadovai (gidai), kurie in
formuoja atvykusius svetim
taučius.

Dabar ieškomi nauji vadovai, 
gerai moką vokiečių kalbą. No
rintieji šį darbą gauti privalo 
kreiptis į Dr. Vorobjovą, Dal
ės muziejuje, Rotušėje.

Patirta, kad moterų ryto 
mankštai, kurią perduoda per 
Kauno radiofoną, vadovauja D. 
Nasvytytė.

Laidoja bolševikų 
nužudytuosius

Laikraščiai praneša, kad spa- 
ių 9 dieną Kaune) buvo iškil
mingai palaidoti bolševikų nu
žudyti ir atpažinti asmenys.

Jų tarpe buvo ir buvusio ka
rininko Tomkaus lavonas.

— Laurence Steinhardt, Ame
rikos ambasadorius Maskvoje, 
.šiandien atskrido į LaGuardia 
įerodromą.

— Turkijoj patirta, kad na
ciai siunčia naujas jėgas iš Bal
kanų į Lybiją.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
rė nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL -vakaro.
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VAIKAS ir X MOKYKLA

Rašo L. RAftMuA 1 Ali h 2=

tiška1, globa gali g.i/ia gerai 
orientuotis . viešame gyvenime. 
Jei per šitą naują pertvarkymų 
teks jiems sugrįžti atgal į savo 
šeimas, jų giminės ir draugu 
turėtų žiūrėti į juos k įpo j b i- 
vusius ligonius ir pagelbsti 
jiems savo simpatišku supra i 
'mu prisitaikinti vėl prie nor- 
mališkų gyvenimo sąlygų.

Apsauga. v
Krautuvės jau yra prisirengę 

Kalėdų šventėms. Vaikai ne
kantriai laukia, kad motinos 
nuvežtų juos į tas krautuves 
kuo greičiau ir kuo dažniau pa
matyti, pagal jų manymą, šiuos 
didelius spektaklius.

Kad vaikai nesusirgtų nuo 
per didelio susijaudinimo be
laukdami Kalėdų dienos, tėvai 
turėtų įvesti'namie tam tikrą 
tvarką. Nereikia perdaug kalbė
ti apie ateinančias šventes. O 
ypatingai nereikia vaiką bausti 
ar grasinti, laikant Kalėdų do
vanas kaipo premiją ant jo gal
vos. “Jeigu busi gsras, tai tą 
gausi; jeigu nedarysi taip, tai 
tau Santa (Jaus tą ir tą neat
neš” — yra žodžiai dažnai var
tojami namuose šiomis dieno
mis.

Pasekmės šitokios kalbos ga
li būti labai blogos ir gali kenk
ti vaiko sveikatai. Dažnai atsi
tinka, kad vaikas taip nervuo- 
jasi, jog suserga ir turi pralei
sti Kalėdų šventes lovoje.

Kalėdų laikas turėtų bųti laį-
kas didelio džiaugsmo ir links* i žaislus kreipti dėmesį į specia- 
mybes musų vaikučiams. Ypa- liūs paisius, kiųių tikslas,, yra 
tingai šiais metais mūšų vąįjkųpanmkinimas vaįkp įvairiose 
aplinkybėse turėtų skambėti šie srityse, kaip įvairiose šakose 
žodžiai “Peace on earth, good mokslo, taip ir fiziniame pato- 
will to men.” ! bulinime.

i

žaislai.
Šiomis dienomis daugelis 

žmonių perka vaikams žaislus 
kaipo Kalėdų dovanas, nes 
krautuvėse nėra taip susigrūdę 
žmonių, kaip kad bus vėliau.

Perkant žaislus, reikia apsi
saugoti, kad ant jų nebūtų jo
kių aštrumų, nes vėikas gali 
kartais sunkiai įšipiąuti.

Reikia labai atsargiai pirkti 
žaislus, kurie yra spalvingai hti- 
maliavoti, nes dažnai maliavoje 
randasi nuodų, ypatingai per
kant pigesnius žaislus.

Maži vaikai paprastai viską 
kiša į burnų, todėl reikia su 
dideliu atsargumu pirkti jiems 
žaislus. Reikia vengti vartojimo 
ir tokių maliavotų žaislų, nuo 
kurių gali nukristi ratukas ar
ba koks mažas dalykėlis, kurį 
vaikutis gali praryti.

Yra svarbu pritaikinti žais
lus prie vaiko amžiaus. Jaunas 
vaikutis negali sėkmingai nau
doti žaislų, kuris yra tinkamas 
didesniam vaikui. Ir taipgi ma
žų vaikučių žaislai nėra įdo
mus didesniems vaikams.

Apsimokėtų visiems perkant

NAUJAI ĮSTEIGTOS PROTO LIGŲ 
KLINIKOS TIKSLAS

Gubernatorius Green nese
niai įvedė ekonomijos vajų, ku
rio vienas uždavinys bus surųa- 
žinli ligonių skaičių Illinois val
stybės beprotnamiuose.'. Bend
rai gyvenime toks ekonomijos 
reiškinys suteiktų tam tikrus 
nuostolius ligonio atžvilgiu, 
pertrauktų jo pasveikimo pe
riodų. Deja, proto ligonių atve
ju šis žingsnis veiks teigiamiau 
ir duos progos įvesti seniai rei
kalingą reformų, kuri ne tik 
seks pacijento protinio pasvei
kimo progresų, bet suteiks jam 
tinkamų globų jo 
periode.

Proto ligonių

Rašo Salomėja čerienė
mynosc padengs valstybės iž-1 
das. Pasiturintieji ligoniai pri
valės padengti visas ar bent da
lį šių išlaidų. Dabartinėse sąly
gose nereikalaujama iš jų jo
kio atlyginimo laike jų buvimo 
valstybinėj proto ligoninėj, ne
žiūrint kiek metų jie ten būna, 
ir visai neatsižvelgiant į jų fi
nansinį stovį.

3. Griežtesnės priežiūros bū
du bus stengiamasi sumažinti

J Naująjį Gyvenimo 
Keliąžengiant

Nėra Žodžių, kuriais butų ga
lima užbaigti pasakojimą, ap
rašymą ar ir dainavimą apie 
kūdikystes ir jaunystės dienas. 
Jas kiekvienas rašytojas, dai
nius ar poetas vis gražiau ir 
vaizdžiau stengiasi apipasakoti 
ir apdainuoti. Kiek svarbios 
jaunystės dienos, kiek miela 
kūdikystė ir nėpavaduojama 
motinystės globa, męs žinome 
jau, nes daugelis taip esame 
pergyvenę ir patyrę. Tačiau ne 
visada būna jaunystė kupina 
linksmumo, džiaugsmo ir sva
jonių. Likimo būna lemta at
sisveikinti su jaunystės dieno
mis, su tėvų ramia ir jaukia 
pastoge ir žengti į nežinomą’' 
rytojų. Taip atsitinka su visais 
jaunuoliais, taip atsitiko ir su 
šio skyriaus jaunosios kartos 
bendradarbe ir uolia “Kino-Te- 
atras” kolumnos vedėja p-le 
Suzanna Viliute.

Pastebėjus užpereitos savai
tės Mot. Skyr., kad musų ma
lonioji p-lė Viliutė>Juž savaitės 
tars siidiė jaunyštsė* sparbUoto- 
sios. dienos, taip norisi palinkė
ti, kad naujasis gyvenimas bu
tų. tiek pat laimingas, kiek lai
minga jaunystė.

Mes trokštame, kad buvu
si panele S. Viliutė ir dabarti
nė p. Sclnvecr. ir šeimyninį ži
dinį sūkurusi nenutoltų 
musų, 
moterų 

' Jinkime 
naująjį 
puoštų laimės spinduliai.

O. Indrelienė

nuo 
neprasišalintų visai iš 
skyriaus puslapio. Tad 

p-lei Viliutei, kad jos 
gyvenimo kelių visad

Brighton Parko 
Moterų Klubo 

Veikla

orientacijos

progresyviai

tik valstybės atatinkamas įstai
gas susirūpinti, bet ir proto li
gų specialistus ieškoti' būdų šių 
nepageidaujama padėtį pakeis
ti. šiomis dienomis Department 
of Public AVelfare padarė pi - 
mų konkretišką žingsnį ofic’a 
liai įgaliodamas valstybės pro 
to ligų specialistus įsteigti Chi
cago je cen tralinę klinikų, ku- 
rios funkcijos bus sekančios:

1. Padidinti “parole” skaičių
iš valstybinių proto ligų įstai
gų- ‘

2. Įvykdyti planų, kuriuo ga
lima bus apgyvendinti tam tik
rų klasę nepavojingų pacijentų 
po šeimyniška globa, jei yra 
benamiai arba jeigu jų tikros 
šeimos atsisako juos priimti At
gal. Po valstybės priežiūra jie 
bus laikomi atatinkamose šei- 
myliose laikinam periodui, per

* kurį jie bus ruošiami grįžti į 
viešų gyvenimą. Reguliariniai 
lankydami kliniką, jiems bus 
suteikiama patarimai ir reika
lingas jų ligai naujausio budo 
gydymas. Beturčių ligonių už
laikymo išlaidas minėtose šei-

beprotnamį skaičįų. Į šių ka
tegorijų įskaitomi alkoholikai, 
kurie per giituokliavimo laiki
ną periodų netekę lygsvaros la
bai dažnai patenka į beprotna
mį. Ir jeigu jų šeimos nedaro 
jokių pastangų juos išliUosuoti. 
jie metų metus negali Utgauti 
savo teisių. Tokis alkoholikų 
skaičius sudaro valstybei kas
met apie $600,000 išlaidų.

Be šių praktiškų patvarky
mų, bus taipgi vedama stipri 
kova pakeisti dabartinį visuo
menės atsinešimą į proto liga 
sergantį žmogų. Šio ligonio šei
ma ir giminės bus pratinami 
žiūrėti į ligonį nė kaip į kokį 
ųors prasižengusį .kriminalistų, 
bet lyg jis sirgtų bent kokia 
kūno' liga, nuo kurios yra vil
ties jam ilgainiui išsigydyti.

Savo pitmesniuosiuose straip
sniuose labdarybės ir socialinės 
globos klausimais mėginau su
teikti tokių žinių, kurios gili 
liesti t ir mūsų lietuviškųjų vi-. 
SUOifi^pę. Nors proto ligų tema 
bendrai nelabai maloni, visgi 
eidama savo pareigas kaipo ad
ministracinė vedėja naujai įs
teigtos klinikos žinau, jog vh&- 
minėtuose beprotnamiuose yra 
gana didelis skaičius musų 
brolių lietuvių. Didelė dalis jų, 
be abejo, su tinkama ir šimpa-
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| Veda MORTA RUGIENE j
Saip Kiaulieną 
Sūdyti Ar JĮarinuoti

Kodėl Reikia Marinuoti.
Kaip ūkininkai^ gerai žino iš 

patyrimo, kiauliA^^dkia ma
rinuoti gerariiė smy^je. Mėsa 
sugenda, o šviežįoįsfhe visuomet 
galima gauti. visuomet
šviežia — nusibosta, o t mari
nuota yra skani, sįajlą paįvairi
nanti permaina. ’ Marinavimo 
tikslas yra apsaugoti kiaulieną 
nuo sugedimo.

Kiauliena nešugenda ją lai
kant druskoj ir vandenyj, bet 
marinuojant yra dedamas cuk
rus, salietra ir kiti ; priedai. 
Cukrus dedamas.xjel škonio, sa
lietra palaiko natūralią spalvą. 
Dėl skonio dedami > ir pipirai. 
Kartais yra naudojami ir kepi
nio milteliai, kad,laikant mėsą 
šiltoj vietoj ji nesurugtų.

Du Budai,
Marinavimo budai yra du: 

sausas, be vandens,> ir antras— 
Su vandeniu. Pirmam budui 
reikia druskos, cukraus ir sa
lietros, bet jis nėra labai geras, 
nes tie prieskoniai ir prezerva- 
lai nepersisunkia«;per storus ir 
didelius mėsos šmotus. Vanduo, 
gi, persisunkia pebimėsą vieno
dai, ir išnešioja ptrnją reikalin
gą druską, r. , o. m r.■>'

Vieta imesąmiarii'moti ;turi )bu b 
'sausa ir jšalta,Vgei^juvėdmama, 
su vienodą'temperatūra; Statinė 
ar kubilas turi būtį švarus., ge
rai išplautas, išdžiovintas ir. su 
šiaudais išdegintas.;;

Prirengiant m^’mParinąvį-

mui, kiau’ę paskerdus reikįa ją 
supiaustyti į mažas dalis ir pa
dėti šaltoj vietoj, arti sušalimo 
laipsnio, ir apibarsčius druska 
palaikyti per 2 paras —■ apie 
48 valandas.

Receptų marinavimui yra 
daug, bet jie mažai tesiskiria 
vienas nuo kito. Mažiau drus
kos įdėjus, reikia ilgiau mari
nuoti. Daug reiškia ir vieta. 
Nešaltoj vietoj greičiau mari
nuojąs!, šaltoj — ilgiau. ŠJlta 
vieta, betgi, yra geriau.

100 Svarų Mėsos Marinuoti.
Reikia: 4 galionų vandens, 9 

svarų druskos, 3 svarus cuk
raus, 2 uncijų salietros.

Užvirink vandenį, sudėk 
druską, cukrų ir salietą. Pavi
rink, įad gerai susimaišytų ir 
atšaldyk. Mėsą sudėk į statinę, 
pirma didesnius šmotus—kum
pius, pečius, liežuvius, o ant 
viršaus — lašinius. Užpilk van
denį z— 4 galionų užtenka ap
semti 100 svarų mėsos. Uždėk 
dugną ir prislėk, kad visą mėsą 
apsemtų.

Po 5 ar 6 dienų mėsą' per- 
kilnok. Viršutinius šmotus pa
dėk apačion, apatinius viršuj, 
ir vėl tą pakartok už 7 ar 8 
dienų. Mažesnius šmotus gali
ma išimti po 3 ar 4 savaičių 
marinavimo. Kumpius reikia 
marinuoti apie 6—7 savaites — 
priklauso nuo didumo. Ilgiau 
palaikius — nestigęs, bet jeigu 
neužtektinai — tai sugęs.

Marinavimo vietos tempera
tūra turi būti +366F?r-

nu vąrideiiiudr apdžioViinki.LTuo- 
met, sumaišyk . druskos, cuk
raus ir 'malto muštardo 
mišiniu gerai aptrink 
Užncrk plonas virvutes

ir tuo 
mė-ą.
ir pa-

APYSAKA. Regina J-te

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
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—Kokią gražių sagą nusipir
kai, Elenut. Man labai patinka.

—Aš nepirkau, mamyte, vie
na mergaičių paskolino man.

Paskolino ?, Elenut! Aš neno
riu tikėt...

—Kodėl, mamyt ? Paskolini
me nėra nieko blogo.

—Ne, Elenut, blogo nėra, bet 
nėra daug ir gero. Pirmiausia 
paskolintas papuošalas žmo
gaus nepuošia, nes taip greit, 
kaip tik kas nors sužinos, kad 
papuošalas nėra tavo nuosavy
bė, pakeis savo nuomonę ne 
tik apie papuošalo grožį ar ver
tę, bet ir apie tave ar kitą pa
našų asmenį. Toks asmuo pa
rodo lengvumų ir nepaisymą 
sayo charakterio auklėjime. Jos 
asmenybė pasidaro taip pigi, 
kad žmonės nustoja ja domė
tis.

—Aš apie tai visai nepagal
vojau, mamyte. Mergaitės labai 
dažnai skolinasi viena nuo ki
tos, ir tas man neatrodė neigia
mu elgesiu.

—Ne tu viena, Elenut, to
kias klaidas darai, pasitaiko 
žmonėse ir dar didesnių netak
tiškumų ir net išnaudojimų. 
Pavyzdžįu galima paimti kad ir 
depąrtamenfiriių- krautuvių pir
kėjų1 ’ nahdojimąsi '■ pirkiniais, 
juos vėliau grąžinant. Grąžini
mo privilegiją krautuvės sutei
kia savo pirkėjams delbto, kad 
jie kartais apsižiūrėję, kad pir
kinys ne visai tinka jų didu
mui, ar kitoms jų nešiojamoms 
spalvoms, ar dėl kurių nors ki
tų priežasčių — galėtų pirkinį 
grąžinti, arba jį atmainyti. Bet 
ta privilegija nesuteikia teisių

Pirkėjas 
atsargiai, 
tokį, ko- 
atsiranda 
pirkdami 
brangius

pirkinio naudojimui, 
turi elgtis su pirkiniu 
kad galėtų jį grąžinti 
kį jis paėmė. Vienok 
tokių žmonių, kurie 
kartais net ir gana
daiktus visai nė nemano juos 
sau pasilaikyti. Jie tik pasinau
doja ir grąžina, manydami, kad 
jie gudriai krautuvininkus pri
gauna; bet jie nepamano, kad 
jie taipgi nuskriaudžia tuos 
žmones, kurie jų nupirktus ir 
grąžintus daiktus turės naudot. 
Jie taipgi nepamaho, kad’ taip 
elgdamiesi jie migdo savo są
žinę, užmesdami ją panašiais 
suktais elgesiais ir dažnai visai 
užmiršdami, kad toks pojūtis, 
kaip sąžinė, jų esybėje egzis-
tuoj a.

Taip elgtis nėra gerai, duk
rele. Nors mes ir galėtum lai
kinai savo sąžinę užmigdyti, 
parodydami save gerais ir gra
žiais iŠ paviršiaus, bet mes toli 
gražu negalėtumėm jaustis nei 
ramus, nei laimingi patys savy- 
je.>0 juk žmogus savyj visuo
met gyvena; su kitais gi tik 
tarpais vieši. Tad ir yra svar
biau, kiek, teisingas ir sąžinėj 
švarus pats' jhiikjsi, negu kaip 
gražiai iš paviršiaus ‘ kitiems 
atrodai. .. ;, * ' J ‘

—-Mamyte, aš jaučiuosi »su
kompromituota dėl šios sagos, 
bet aš prižadu, kad daugiau 
svetimais daiktais nesipuošiu.

—Aš labai 
nut, kad tu 
mintimi, nes 
tu jaustum
nime, kokį aš jaučiau pasiten
kindama tuo, ką pati išgalėjau 
įsigyti.

džiaugiuosi, J£le- 
sutinki su mano 
aš trokštu, kad ir 
tų ramumų gj’ve-

Klubietės dalyvavo “Chicago 
Recreation Commission” 

Bankiete.
z
Brighton Park Moterų Klu

bas po vakacijų rr vėl pradėjo 
smarkiai veikti. Klubas turi 
virš 40 pilnai užsimokėjusių 
narių, šiame susirinkime prisi
rašė dar Elzbieta Strazdienė ir 
keturios kitos, kurių vardai bus 
paskelbti vėliau. Klubas nutarė 
rengti Oak Forest lietuvių nau
dai vakarą, nes nutarė atlanky
ti juos ant “valentine” dienos. 
Vakaras įvyks , Hollywood sve
tainėje sausio 17 d. Dainavimo 
pamokos jau prasidėjo ir visos 
mylinčios dainuoti kviečiamos 
prisidėti prie musų chorb. Pa
inokos įvyksta pirmadieniais 
adresu 2605 West 43rd St.

Anglų kalbos pamokos su 
mokytoja p-le Louise Narmon- 
taite irgi prasidės neužilgo. Vie
ta bus paskelbta vėliau.

šiame susirinkime buvo nu
tarta paimti visą stalų dalyvau
ti Chicago Recreation Commis
sion Conference bankiete, ku
ris įvyko Sherinaii viešbutyje 
lapkričio 18 d. Viso fclubo na
rių buvo 11 ir Klubo viešnia 
buvo Šio Skyriaus vedėja, No
ra Gugienė. Programa^ buvo 
ypatingai įdomus,' nes jame kal
bėjo žymus kalbėtojai, tarp jų, 
_  Hoh. Florence Ė. Ellcn,

Visai arti davažiavus, Va4ė 
labiau užsitraukė didelę skarą 
ant veido ir bandė žvelgti Do
mui į veidą visai nepastebėda
ma, kad su Domu stovį žmonės 
ją pažino, iš tolo pasveikino ir 
pasakė Domui, kad tai esanti 
Valė Laimaitienė. Domas išgir
dęs jos kalbą žvaliai dairėsi ir 
greit pažino. Jis palikęs pažįs
tamuosius metėsi ęrie Valės.

Labai rimtu mostu pasisvei
kinęs, trumpais žodžiais pasida
linęs, prašė Valės likti mieste
lyje ir įėjus kur nors į arbati
nę daugiau pasikalbėti. Valė at
siprašė, kad jokiu’btidu nega
linti ilgiau likti, liės turinti 
svabių reikalų, dėl/kurių nega
linti ilgiau sugaišti." Domas ją 
palydėjo iki užmlestėlio ir grį
žo turėdamas viltį pamatyti ją 
dar kada nors. !fl

Praėjo pusė metų nuo Domo 
grįžimo namo. Jo brolis pirmu 
syk užsiminė apie tai, kad ma
ma jau esanti Senyva, kad jai 
esą persunkti išeimihinkauti, to
dėl jis sumanęs vėktis, bet pir
miau norįs žinoti,: ką manąs 
daryti Domas?

Jo nuomone ėsį geriausiai 
butų, kad Domas išeitų į žen--. 
tus, o jis kaipo yyriausias bro
lis, be to, daug įdėjęs dolerių 
į ūkio pagerinimą, liktų vietoje, 
kad neišdraskyti ir nesumažinti 
ūkio. , t

Visad buvęs tylus m ramaus 
budo Domas šį kartą pajuto pa-

Judge of the United States Cir
cuit Court of Appeals. Išgirdo
me daug naujų miiiČių ir nau
dingai praleidome vakarą.

■ — II* Anele Zabnkicne

sipiktinimų, kad jo norima at
sikratyti ir atskirti iš jo tėviš
kės, iš gimtinės pastogės, kurio
je jis užaugo, kuriai dirbo nuo 
pat kūdikystės ir kurių saugo
jo karo metu. O kuomet dabar 
jis grįžo atitarnavęs karinę 
prievolę ir vos pusmetį pasisve
čiavus, jau jis čia nebereikalin
gas, jam siūloma eiti į žentus, 
kur jis nežino, kas jo laukia, 
ką ten ras ir koks bendrai bus 
jo ten gyvenimas. Be to, jis net 
nenumato vietos, kuri jį ramin
tą.

Jam skaudus pasidarė šis 
brolio pareiškimas ir jis, kiek 
(trąšesniu tonu bandė pasiprie
šinti broliui, pareikšdamas, kad 
iš namų niekur nenorįs eiti. 
Jam užteksią tos .dalies, kas 
priklauso žeme ir trobesiais, bet 
ne pinigais. . Įvyko rimtesnis 
tarp brolių pasikalbėjimas ir 
tvirtas pareiškimas nenusileisti 
vienas kitam. Kurį laiką abu 
broliu veik nesikalbėjo. Tuo 
laiku Domas tiek pergyveno 
nusivylimo, tiek apgaulės ir 
skriaudų,' kad nustojo tikėjęs 
kani nors geresniam. Jam atro
dė, kad jo likimo keliu sekio
ja jį, vien tik smūgis' po smū
gio jo nepasisekimams jo sva
jonių nepasisekimams.

Nebemiela jam liko ir tėviš
kės pastogė, jautė jis j,oje bro
lio neapykantą, niūrus darėsi 
jam ir jos buvę taip ramus 
kampeliai. Nemie’as jam darėsi 
ir toks tuščias gyvenimas, ku
riame jam nebeliko nei savų, 
nei draugų, nei Valės, kuri bu
vo nepavaduojaiiTįūs draugas. 
Dažnai slankiojo jis pro, Valės 
tėvą trobteselius, retkarčiais už
sukdavo vidun prisiminti lai
mingųjų valandų, bet ir ten 
dvelkė tik tuštiima ir nusivyli-f 
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menuo Lietuvos 
linksmiaus i a s, 

ir brangiausias

—Rašo V. J. KOUČIENĖ—
Rugpi učio 

gyventojams 
meiliausias 
mėnuo.

Nes rugpiucio 
tu vos gyventojai 
sų ‘gamtos gėrybių pilniau
siais valdovais ir savininkais.

Rugpiucio mėnesy šienas ir 
javai nupiauti ir suvežti. Vai
siai prinokę, valomi. Gyvuliai 
ir paukščiai jau suaugę. Ošian 
čiuose miškuose grybų, rieŠu-

mėnesy Lie- 
patampa vi-

mas.
Dažnai, dažnai jis norėdavo 

pamatyti Valę ir pasiguosti jai 
savo sielos pergyvenimais, ras
ti pas ją užtarimą,,išgirsti pa
tarimų, bei pajusti užuojautą. 
Nežiūrint, kad jis ir tikėjo Va
lę esant kalta dėl suteiktos jam 
paniekos, pasirenkant Praną, 
tačiau jis niekad už tai nejau
tė jai neapykantos. Priešingai, 
jis vis dar tebetroško ją matyti 
ir nors vienintelį kartelį dar su- 
ja pasikalbėti. Taip Domui be
gyvenant atėjo ir ruduo. Bro
lis pareiškė, kad dar prieš Ka
lėdas jis vesis. Jam gi, Domui, 
duodą dešimts tūkstančių litų 
kaipo dalį iš namų. Su tais pi-, 
nigais jis galįs daryti, ką norįs. 
O jei su šitokia sąlyga jis ne
noras sutikti, tai lai apmokąs 
jam tiek pat dalies, ir kitus de
šimts tūkstančių, ką jis įnešęs 
į ūkio pagerinimą* ir apmokėjęs 
sesers dalį. • ' •

(Bus daugiau)

metais rugpiucio 
kitokias pa- 

Li etųvos gy
niotais

prasidėjęs 
greitai ir

tų ir uogų pats pribrendimas, 
žodžiu sakant, tai visų gėry
bių mėnuo.

; Bet 1911
mėnuo visiškai 
sekines atnešė 
ventojams. Nes 1914 
rugpiucio mėnesy 
pasaulinis karas 
skaudžiai pasiekė 
jos gyventojus.

(Po pirmo į Lietuvą vokie
čių įsiveržimo ir trijų savai
čių žiauraus šeimininkavimo, 
rusai netiktai išvijo vokiečius 
iŠ. Lietuvos, bet ir patys įmar- 
šavę į Vokietiją tikėjosi grei
tai pasiekti Berlyną ir baigti 
karą, žinoma, kad tuo ra
minosi ir Lietuvos gyventojai, 
nes jau buvo gana skaudžiai 
nuskriausti kaip nedoro ruso, 
taip ir žiauraus vokiečio. Ir' 
taika-karo pabaiga buvo visų 
didžiausiu laukimu.

Vienok tai buvč visų tiktai 
skaudus nusivylimas...

Nes 1915 metais apie patį 
viduržiemį vokiečiai rusus ne
tiktai išvijo iš Vokietijos, bet 
ir vėl patys įsiveržė į Lietuvą.

Lietuvos miestų, miestelių 
ir kaimų, kurie arčiau didžių
jų kelių, padėtis pasidarė la
bai pavojinga. Nes susirėmi
mai įvykdavo daug' didesni ir 
ilgesni, negu pirmą kartą.

Rusai bėgdami viską plėšė, 
afdė, degino ir šaudė, kad be
liktų vokiečiams. O vokiečiai 
užėmę vėl plėšė, grobė ir nai-
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Turtas Virš $6,500,000.00
4857

mirėmetų

(Vardas te pavarde)

(Mieste* te valstija)

Bagdono- 
gimines

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
VVTLLYS 
Station Wagon

alėdaini 
visiems

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

SPREADSI SUCESĮ TOASTSI 
MELJS PERFECTLYl

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL $5

gaisrų 
didė- 

vokiečiu 
^•imininkavime, 

manyti apie pakeiti-

tikėjosi pas juos 
rasti. .
dienos laiku vokiė- 
griežtai uždrausta 
iš gyventojų išeiti gėrai! Naujų colių

io tapo

; Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savąltės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., TręČiad. 9 A. M. iki 12
• ■ dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Apart Apsaugos, Turime ® r r n H H A A A 
ATSARGOS FONDĄ ViršVvuUjUUUtUU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

KAIP IŠVENGTI NELAI 
MIŲ NAMUOSE

No. 4619—Tėvui arba broliukui — 
No. 4561—Broliukui — marškiniai 
No. 4639—Mamytei arba sesutei— 

20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.
No. 4857—Sesutei - 

mažas, vidutinis, didelis
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku ię 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 Patfern Dept, 1739 
So. Maiste d SU Chicago, III.

P. Lorjllard 
kompanija-r-Įkurta 
1760 <m., sutaisy- 
tojai puikių tabakų 
nuo George 
VVashingtono laikų.

Gruodžio 2 d. toje pačioje 
svetainėje įvyks metinis susi
rinkimas. Bus valdybos rinki
mas. Todėl visos narės yra kvie
čiamos būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime.
; S. Puniškienė, Raštininkė

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

ERIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

*Tai La takia!
(Ištariama La-ta-ky’-a) 
brangus, skoningas Rytų 
Viduržemio tabakas pri
dėtas dabar kaip ‘‘prie
skonis” Naujuose Old 
Golds, jis suteikiax rūky
tojam visai Naują,. pui
kesnį cigareto skonį.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS Pąttern Dept^f <r
1739 S. HaleteJ S^., Chicago, DL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No.—.—------

Mieros .............—..... per Įtartiną

Moterų Draugija 
savo susirinkime, 

lapkričio 4 d., ap- 
draugijos reikalus,

Iš Lietuvių Moterų 
Draugijos “Apšvie

tus” Veiklos

gatvėmis paliko miestą Bag- 
dononių kaimo link.

Kol per miestą kelionė tę
sėsi, tai visi dar žingsniavo. 
Bet išėjus į laukus, baisus vė
jas, gilaus sniego pusnynai ir 
didelis šaltis paėmė viršų. 
Vaikučiai liko vėjo blaškomi 
ir sniego su šalčiu nugalimi,

Per visą naktį nepadarę nė 
ketvirtdalio kelionės, nebega
lėjo nei toliau eiti,/nei atgal

cheese 
food that’s digesfible 

as m ilk itself 1

paliks gi- 
kaipo 
kuris 

sumi-

ino gyventojų nuosavybes be 
mažiausio pasigailėjimo.

Kudmet 1915 metais vasa
rio pabaigoj ir kovo pradžioj 
rusai stipriai laikėsi prie Aly
taus, o nuo Seinų į Alytų vo
kiečiai visu smarkumu veržė
si. .tai mūšių srityse, ypatin
gai miestų gyventojai, buvo 
verčiami pasišalinti j mūšių 
neliečiamas vietas.

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

PAS

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CĄL. 4118

prasidėjo šautuvų, kitlkbsvąi- 
džių, kanuolių tratėjimai ’ ir 
staugimai, bei gaisrų lieps
noj imai. >

Šiauliai atsidūrę tokioj bai
sioj ir keblioj padėty ifiiarie, 
kad jau jų gyvybių * paskutinė 
viltis gešta. Vienok kaip dau
gybės tų laįkų kankinių, taip 
ir jų kančios tuo dar nesibai
gė. Nes tėvas kiek. buvo/pasi
ėmęs drabužių, ir savo kailį- 

su vyniojęs 
paliko 

šalčio glo-

žlfirek
prisidėjo! Kas tai na
pridėta ir prie Old Golds ... 
tatai suteikia jum puikesnį 
cigareto skonį,*

“A Yank in R. A. F.” atlėkė 
į Chicago teatrą šią savaitę kar
tu su Tyrone Power, Betty 
Grable, Reginald Gardiner, ir 
nauja, kylančia žvaigžde—John 
Sutton.

• >• j ■•■ii ;' • ■ ‘

Veiksmjaš sukasi apie Dun- 
kįrko tragišku^ herojus. Tikrai 
milžinas bęi baisus spektaklis, 
kai vokiečių geležiniai vanagai

Dabar, kada prasideda viso
kie rudeniniai namų valymai 
ir persikraustymai iš vieno na
mo į kitą, “Greater Chicago 
Safety Council” išleido visą eilę 
patarimų, ką nedaryti, kad ap
saugoti ’ sveikatą ir net gyvastį, 
kada šeimininkės atlikinėja sa
vo kasdienines pareigas. Kai 
kurie šių persergėjimų skamba 
sekančiai:

Suvynioję divonus, nepadėki
te juos tenais, kur pati arba ki
tas jūsų namuose gali užsika
binti ir parpulti.

Nepalikite vinių ant grindų.
.''♦Nemėginkite prikrauti savo 

rankas taip kupinas visokių da
lykų, kad nematote kur žen
giate, ypatingai lipant į viršų 
arba žemyn laiptais.

Nelipkite ant supamos kėdės 
arba kitos netvirtos kėdės, kad 
nuimti langų uždangas.

Bėgyje šių'metų pirmų šešių 
mėnesių, naminių nelaimių 
skaičius siekė, vieną trečdalį 
visų netikėtų mirčių Chicagoje, 
rųinėta taryba sako. Nugriuvi
mai, nusideginimai, nusiplikini- 
mai ir ekspliozijos buvo daž
niausios priežastys naminių ne
laimių.

KALĖDŲ DOVANOS VISAI ŠEIMYNAI, 
kaklaraiščiai. •

Broliukui — marškiniai—mieros 4, 6, 8,-,10.. .12
apatiniai—mieros>12,^ 14; -16 18

't '.V * i ' v »• ''

Gaubtuvas, pirštinaitės ir rnašnejė. Mieros

Pačiuose Seinuose ir viso 
apskričio miestuose bent ko
kia gyvybė, išskyrus okupan
tus. buvo retenybė. Nes nuo 
aušros ligi tamsos visam Dzū
kijos krašte girdėjosi tiktai 
kulkų zvimbimai, kanuolių 
kriokimai ir visuose kraštuo
se gaisru žėraviinai. w

Seirijų . miestą beveik visi 
gyventojai buvo apleidę. Tik
tai Šiaulių šeimyna buvo nu- 
sisprendusi kad ir žūti, bet 
neapleisti savo namelių ir vi
so gyvenimo sunkiai užgyven
to turtelio.

Bet pagyvenę apie dešimt

(Adresas)

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Emoįre Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sią^ patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų , karų .pasirinki
mui. tokių kaip 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
rios kyla. Dabar yta laikas pini
gus tauoyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

' Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.' 

Phone So. Chgo. 4904-4905

nai, tai tada jau, visi įsitikino, 
kad vokiečiai vykdo savo žvė
rišką dąrbąT—be menkiausio 
pasigailėjimo nekaltų žmonių.

Ir ne valandai netrukus vi- 
jsas kaimas skendo ugnyje ir 
durnuose. Tada kaimo gyven
tojai su. buvusiais . savo įna
miais sudarė tokį baisų ir 
šiurpulingą vaizdą, kokio, kas 
'nemaįęs, negalėtų . ne įsivaiz
duoti ir tikėti. Seni ir jauni, 
maži ir didėli, visi šaukė, 
verkę, plaukus nuo galvų ro
vė, rankas laužė ir alpo maty
dami, kaip jų brangiausi na
meliai ir viskas žūsta baisiose

“Apšvieta’ 
laikytame 
svarsčius 
priėjo prie klausimo paaukoli 
prieškalėdiniam fondui, vadina
mam “Communily Fund”. 
Draugija paskyrė $5.00. ši auka 
bus perduota Fondui per drau
gijos narę, p. Marijoną Zolpie-

nius nusivilkęs, 
vaikučius ir mętįną 
juos vėjo, sniego ir 
bai. Pats jis ftasi 
laukus ir miškus į 
irių kaimą pas savo 
Užbaigęs savo kelionę, pradė
jo maldauti ir reikalauti savo 
giminių, kad duotų kuogjrėi- 
čiąusiai roges ir arklius par
vežimui šeimynos, kol mirti
nai nesušals.

Nors giminės pilnai atjauto 
ir sutiko, kad reikalas labai 
rimtas ir neątidęliojantis, bet 
negalėjo suteikti 
galbą. Arkliai ir 
buvo išvesti toli 
paslėpti nuo

TTWJ,.WINGS
LOAN ASSOClATIONofChte^
JUSTTN MACKIEWICH. Pres. .

4192 Archer Avenuę:
• ; ; VlRginia TM J

drasko anglų eiles, kada sąjun
gininkų kariai mėgino pabėgti 
iš apsuptos pakrantės.

Mat, ten teko Tyrone Power 
pasirodyti kokio molio jis lip
dytas.

Tyrone buvo amerikietis la
kūnas, kuris karo proga nau
dojantis, buvo pasiryžęs pini
gais ir linksmais laikais pasi
šienauti. Jis tipiškas melagis, 
vėjagaudis. Ir tikrai įtemptą 
kompeticiją jis vedė su britu 
John Sutton dėlei meilios šyp
senos šokėjos Betty Grable. 
John Sutton antra vertus buvo 
tikras, nuoširdus didvyris — 
prie kurio Tyrone Power nė iš 
tolo neprisilygintų, bet merge
lių širdelių palinkimą nenusta- 
tysi. Ir Sutton ir Povver gavo 
progą savo nuoširdumą pertik
rinti.

Fotografija vertinga. Veiks
mas atidos nepaleidžia. “A 
Yank in the R. A. F 
lią žymę jūsų atmintyse 
istoriškas dokumentas, 
užima svarbią vietą šių 
šusių laikų įvykiuose.

Suzanna Viliutė-Schweer

bos.
■ Kovo trečią į ketvirtą naktis 

buvo baisi. Mirtina tamsa, vė
jo staugimas ir sniego pusnių- 
kalnų ir griovių didėjimas 
sudarė keblią ir šiurpulingą 
padėtį Šiaulių žygiui.

Graudžiomis ; a^a r o m i s, 
skaudžiais atodūsiais, gailes
čio ir baimės spaudžiamomis 
širdimis atsisveikinę savo my
limus namelius ir visą jiems 
neapsakomai brangų turtelį, 
motiną, pasiėmusi mažiausį 
kūdikį (apie pusės .metų),, 
tėvas krovinį ir keturis nuo 
dviejų iki šešių metų vaiku
čius vedini, grabine tyla pra
dėjo kelionę. Ir gal tai'buvo 
paskutipė Seirijų miesto šei- 

’myna, kuri Ilgąja ir Seinų

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50,60 m.I Pagyvenkite!

Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo
Nekaltinki to savo am?Jaua. kad Jaučiatfia Iftei- 
sAinę, nualdčvCJo, susnnike. Tūkstančiai ste
bisi. k a biskis paajmnarkinimo su Ostrex pa- 
caro. Jame yra abelnieji stlprylal dažnai rel- 
kalinki po 40 m.-kunam. kuriems trūks
ta geležies, kalkių, fosforo. lodo, Vitamino 
BĮ. 73 metų amžiaus daktaras ra&o: "A6 
pats jį vartojau. Paseknifis puikios.” Neai- 
jausk susmukęs. senas. Pradėk jaustis 
smarkesnis ir jaunesnis nuo pat Šios dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

skubią pa
kili ‘ gyvuliai 
į miškus, ir 

vokiečių. . Nors 
ir šu didžiausiu apgiulęstąvi- 
mu, bet visi turėjo .sutikti, 
kad neįmanoma nei parves! 
arklių, nei važiuoti ieškoti ir 
parvežt Šiaulienę su vaiku
čiais pirma negu pradės tem
ti, nes vokiečių buvo įsakyta 
dienos laiku niekam nesirody
ti, ant viešųjų kėlių, O per laib 
kus ir miškus dėlei didelio ir 
gilaus sniego nebuvo įmano
ma tikslo atsiekti.

Taip., švento. Kazimiero die
noje Šiaulienė svetimuose 
laukuose ir sniego pusnynuo
se meldėsi, verkė įr alpo žiū
rėdama. į išalkusius ir 
giaiičius šalti savo,,vaikučius. I 
Laukė, kada nukris jų tarpe 
ruso ar vokiečio kąnuolęs 
granata ir baigs .jų kartų gy
venimą. Išsigelbėjimui iš tos 
padėties jau nęturėjo nė ma-> 
Žiausios vilties.- . , /

Bet jau gerui; sutemai praė
jus, Šiaulys su savo giminių 
rogėmis ir . arkliais pasiekė tą 
piačią . viet^; kurioj e: (austan t 
paliko savo šeimyną. Nors ir ■ 
pirmiau mažai\ turėjo vilties 
atrasti juos gyvus. Bet pama
tęs visus vaikučius be sąmo
nės ir nuo didelio šalčio suti
nusius, dar labiau nusiminė ir 
susirūpino. ,

Vienok laiko neeikvoda-
X * X * ’ ' • ’ "j ‘ ' * » •

mas -suguldė visus į rogėse-.at-J 
sivežtas’. pątaliues ir skubėjo 
atgal į kaimą. Nors Šiaulienė 
maldavo vėįti ją atgal į mies
tą, kad galėtų mirti P° savo 
stogų, bet • Šiaulys numatyda
mas per didėlį pavojų, grįžti 
į miestą, bandė dasigauti at
gal į t pagdononių ‘ <kaimą. Ir 
aplę; vidurnaktį, pasiekė tiks
lo galą. .< • v '

Kaip visų Bagdononįų kai
mo ūkininkų, taip ir Šiaulių 
giiųinių jau buvo pilni namai 
įnamių, — miestų pabėgėlių, 
kurių tarpe netruko įvairiau
sių rūpesčių, trukumų ir net 
laimių. Vieni rūpinosi savo 

( padėtimi, ir ateičia> kiti sirgo' 
Bet pamatu Šiaulių 

šeimyną, visi vaizdavosi / dar 
nematytą ne negirdėtą baįsėr 
nybę. Vienok visi < stęngč^į 
kaip išmanydami i^ išgaledar 
mi gelbėti atgaiviųti sušalu
sius vaikučius ,ir .merdėjančią 
motiną. '.
; Mažai vilties buvo, kad 

Šiaulienės sų vaikučiais, ' gy
vybes pasiseks išgelbėti, ka
dangi visiems atrodę, jog pal
voj us-jau perdidelis, bet per 
nepaprastą rūpestingumą 1 gir 
minią ir padalinių už keleto 
dienų visi pradėjo atsigauti ir 

• eiti geryn. Tuo visi džiaugėsi

Štų. namus> nes visas kaimas 
ligi vakaro liks 'sudegintas. 
' Toks įsakymas visus apipy
lė baisios baimės ir išgąstios 
šiurpuliais. Ir daugelis neno
rėjo ‘ tikėti, ' , kad kas galėtų 
taip žiauriai kėsintis ant ne
kaltų gyventojų ir pabėgėlių. 
Bet kaip ilgai netrukus iš ry
tų pusės, jau pradėjo veržtis 
durnų debesys ir liepsnų kai- liepsnose

ir kaip kaimo gyventojai, taip 
pabėgėliai visi laukė vokiečių 
iš Lietuvos išvijimo 'ir mūšių 
pabaigos. Ir tada visiems grį
žus atgal į pastovų savo gy
venimą; vieni kitiems atsiteis
ti už dabartines malones ir 
skriaūda>s. > ' :

Kaip.-;. Bagdonopių, taip ii^ 
kitų kaimų gyventojams pa
bėgėliai : buvo didžiausiu ąp- 
sunkini’ihu. Vienok nieks ne
apykantos nė žiautumo nero
dė, bet stengėsi kiek 
visus 'priglausti i 
kiek išgalėdami 'pagelbėti. Ži
noma, visi tikėjosi, kad netru- 

bąi-|kus višų tie vargai baigsis.
Bet lygiai kaip kaimo, taip 

ir pabėgėlių dar dideShei ne
laimei apie vidurį kovo mė
nesio,. vos tiktai dar prašvi
tus, rhitas vokietis lėkdamas 
per kaimą šaukė, kad - kuo-

Ketvirt.; lapkričiu 27, 1941 
v * 

dienų kulkų ; lietuj, 
apielinkėj. lavonų vis 
jančiam skaičiui 
žvėriškam^ 
pradėj 
mą’ savo pirmesnio nusistaty
mo, prasišalinant kur nors į 
ramesnę ir saugesnę.nuo mū
šių vietą, kad gyvybes išgel
bėjus. \
' Šiauliai numatė savo gyvy
bėms saugesnę vietą Bagdo- 
nonių kaimą, kuriame turėjo 
giminių ir 
prieglaudą 

Kadangi 
čių Įiuvo 
bent kam 
į gatvę, o nakčia uždegti švie
są arba užkurti ugnį, tai Šiau
lių šeimyna kovo trečią die
ną su didžiausia baime ir šir
dies skausmu pradėjo ruoštis 
kelionei, kad sutemus galėtų 
pradėti. Nes kelionė apie de
šimt verstų turėjo atlikti pėk- 
šti ir dar ruošėsi pasiimti kiek 
maisto, drabužių it kitokių 
būtinų reikmenų.

Ir kaipo tikintys žmonės ge
rai žirlojo, kad kovo ketvirtą 
dieną yra švento ‘ Kazimiero, 
Lietuvos patrono, diena. To
dėl ir tą naklį-pasirinko savo 
gyvenimo tokio baisaus ir ri
zikingo tikslo atlikimui, nes 
u-ilniausiai pasitkėjo, kad šv.

Geriausi moksliniai optiški įren
gimai kartu su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D. priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą.
Išmokėjimas Jeigu Norite j

Milda Buick Sales
• f;, • ' • ’ : t • ‘

VIENINTĖLE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTURA
? 907 West 35th Street, Chicago, I1L 

Telefonas LAFAYETTE 2022 ® Rež. Tek VICTORY 2499
'•'/ '..-I . J • / ■"< V i ■ ■. ; .• ! M

Olsen

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
’C - , AGENTAI ■
Jonas Rodinas, Ant. LabanduskAs,

H. Rajewski “Shorty”

A
i .................................. • . . 1 . 1 ‘ / J-----" 7----- u—
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Britai nustebinti
Mūšiai Libijoje neina taip sklandžiai britams, kaip 

kad atrodė, sprendžiant pagal pirmuosius Londono kores
pondentų pranešimus. Nacių ir italų šarvuotosios divi
zijos dar nėra sunaikintos, nors kautynės eina jau de
šimtį dienų.

Britų karo vadovybė Š. Afrikoje sakosi esanti “nu
stebinta”, kad vokiečiai pasirodė tokie stiprus. Iš to nuo- 
manu, kad britų štabas nebuvo tiksliai painformuotas 
apie “ašies” jėgas Libijoje.

Stebėtis reikia ne tiktai tuo, kad vokiečiai turėjo 
stiprias tankų divizijas rytinėje Libijos srityje, tarp Sol- 
lumo ir Tobruko, bet ir tuo, kad vokiečiai gali dar gauti 
stambių sustiprinimų. Matyt, jie laikė didelę atsargą tam 
tikruose punktuose į vakarus nuo Tobruko.

Pačioje pradžioje dabartinio ofensyvo britai bandė 
atkirsti vokiečių susisiekimą su vakarine Libijos dalim. 
Buvo pranešta, kad britų motorizuoti būriai jau praėjo 
pro Tobruką vakarų pusėje ir uždarė vokiečiams kelią 
“pabėgti”.

Bet, kaip dabar atrodo, tas žygis britams nepilnai 
pavyko. Keliai i vakarus vokiečiams dar nėra uždaryti. 
Tais keliais jie atgabena į musių vietas daugiau kariuo
menės, ginklų ir amunicijos. Tuo tarpu britai gauna su
stiprinimų iš Egypto pusės.

Viso britų ofensyvo likimas dabar priklausys nuo 
to, kuri pusė stengs greičiau atsigabenti į frontą savo 
atsargą. Dar yra vilties, kad mušius, galų gale, laimės 
britų kariuomenė; bet, jei ir laimės, tai brangia kaina. 
Pralaimėjimas Libijoje reikštų labai skaudų smūgį.

Maskvos fronte irgi bloga
Po ilgos stagnacijos centraliniame Rusijos fronte 

vokiečiai vėl pradėjo eiti priekyn. Berlynas sako, kad į 
šiaurę nuo Maskvos naciai jau pasiekė Solnečnogorską, 
tik už 16 mylių nuo sovietų sostinės. Pranešimai iš Kui- 
byševo pripažįsta, kad vokiečiai prasilaužė per rusų ap
sigynimo linijas ir Tūloje, į pietus nuo Maskvos, ir pasi
stūmė 60 rųylių i rytusA

Tokiu budu Maskva yra apsupama iš pietų ir iš šiau
rės. Geležinkeliai ir vieškeliai, kuriais Maskva iki šiol 
gaudavo sustiprinimų ir naujos amunicijos iš tolimesnių 
Rusijos pramonės centrų, yra vienas' po kito nukertami. 
Maskvos padėtis todėl kasdien darosi vis keblesnė.

Buvo manoma, kad nacius sustabdys Rusijos žiemos 
šalčiai. Bet kolkas šalti orai jiems daugiau padeda, ne
gu kenkia. Sustingo dumblas, kuriuo negalėjo išvažiuoti 
vokiečių tankai ir sunkvežimiai. Užšalo upės,’ per kurias 
spalio mėnesį reikėdavo bristi arba statyti tiltus, kad 
kariuomenė galėtų pereiti.

Karo ekspertai dabar sako, kad blogiaušieji orai 
Rusijoje jau praėjo. Tie orai buvo pradžioje rudens, kuo
met lietus buvo pavertę kelius neišbrendamu purvu. “Ge
nerolo Dumblo” karjera pasibaigė — panašiai, kaip mar
šalų Vorošilovo ir Budennyo.

Vėliau ateis didieji Rusijos šalčiai, gal būt, su snier 
go pūgomis. Bet tai bus gal tik apie Kalėdas. Iki to laiko 
naciai gali paimti Maskvą.

Komunistai nėra politinė par
tija tikrąja to žodžio prasme, 
Jiė yra svetimos valstybės agen
tūra^ Ją įsteigė Rusijos sovietų 
valdžia, ją visą laiką ta valdžia 
finansavo ir kontroliavo, ir ji 
visą laiką tai Valdžiai tarnavo. 
Komunistų kalbės apie “darbi
ninkų klasės” reikalus, apie 
“kovą prieš fašizmą” ir t.t. yra 
grynas humbugas naiviai publi
kai akis dupiti.

Kaipo Rusijos sovietų val
džios z agentūra, komunistų 
“partija” Amerikoje visuomet 
daro tai, ką jai įsako Maskva. 
O Maskvos tikslas yra sunai
kinti visose šalyse demokratiją 
ir paruošti dirvą “pasaulio re
voliucijai”. Seniaus, kuomet ko- 
iliunistai buvo drąsesni, jie sa
kė tatai visai atvirai. Savo laik
raščiuose, atsišaukimuose ir 
prakalbose jie tiesiog šaukė 
darbininkus ruoštis sukilti prieš 
valdžią ir kruvinos revoliucijos 
keliu įsteigti Amerikoje tokią 
pat “sovietų” sistemą, kaip Ru
sijoje. >

Kas su šituo kpmtihistųį nu1 
sistatymu nesutikdavo,' tą jie 
vadindavo “melagiais” ir prole
tariato “apgavikais”. Pavyz
džiui, “Keleivis”' paduoda iš
trauką iš vieno komunistų atsi
šaukimo, kuriame jie kritikavo 
Socialist Party ir Socialist La- 
bor Party poziciją apie ramų 
perėjimą iš kapitalizmo tvarkos 
į socializmą, štai kas tame ko
munistų atsišaukime sakoma 
(išvertus jį lietuvių kalbon): (

“Tai rtielas! Biaurus, pra
keiktas melas!

“Kapitalistinė sistema ne
gali būti pašalinta taikiu bū
du — balsavimu arba kokio
mis kitomis/priemonėmiš!

“kapitalistinė sistema ne
galės būti pašalinta kitaip, 
kaip tik pirma sunaikinus 
kapitalistų valdžią; ginkluotų 
darbininkų revoliucijos jėga 
—ir įsteigus, jos vietoje, pro
letariato diktatūrą sovietų 
valdžios formoje.”
čia viskas aišku. Komunistai, 

kaipo Maskvos agentai, paskel
bė savo vyriausiu tikslu iššauk
ti ginkluotą revoliuciją Ameri
koje ir įsteigti čia tokią pat val
džią, kaip Rusijoje, kad Mask
vos diktatorius pataptų ir Ame
rikos diktatorium.

Rusijos bolševikai pirmiau ir 
už Vokietijos Hitlerį įraše į sa
vo programą pasaulio domina
vimą. Šituo tikslu jie sudarė sa
vo agentūrų tinklą, pavadintą 
“Kominternu”. Amerikinė tos 
agentūros Šaka yra Amerikos 
Komunistų Partija.

Aišku, kad ta “partija” yra 
niekas kita, kaip sovietų val
džios finansuojami sąmokslinin
kai prieš Amerikos demokrati
ją

Kaip atremti šitas imperialis
tines rusų užgaidas? Kai kurie 
sako, reikia kovoti už tai, kad 
didžiosios demokratinės valsty
bės įvykdytų Edtopoje,' po da
bartinio karo, taptų “apsispren
dimo” principą. Jeigu Lietuvai 
bus leista apsispręsti, tai ji, ži
noma, nuspręs būti nepriklhu- 
soma.

Bet prof. K. Pakštas mano, 
kad “apsisprendimas” Lietuvai 
netinką. Rašydamas “Drauge”, 
jisai sako:

“Gal būt buą vis dar siūlo
mas Baltijai šių laikų mad- 
nas žodis: apsisprendimas. Iš 
šio žodžio musų šalyse juok
sis ne tik žmonės, bčt ir rie
besni arkliui. Šią sąvoką Bal
tijos tautoms gali taikyti tik 
politiški juokdariai ir cinikai. 
Jos neprisiims švarių žmonių 
lupos. Baltijos tautos nekal
ba apie apsisprendimą, kaip 
nekalba apie jį laisvi ameri
kiečiai, skandinavai, belgai, 
olandai ir šveicarai. Lietuva 
išbuvo nepriklausoma tuks
iantį metų iki 1795. Nepri
klausomybėje išaugo ir tvir
tai subrendo visa Baltijos 
tautų generacija nuo 1918 iki 
1940 m. Ir koks dar j nokda
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Naciams nėra pasirinkimo APSISPRENDIMO ESĄ 
PERMAŽA

Iš tiesų, tai naciai turi stengtis paimti Maskvą! jei
gu jie nenori trauktis atgal. Nacių armijoms reikia pa
stogės žiemai praleisti. Jos negali per žiemą sėdėti lau
kuose, nes pusė kareivių iššaltų arba apsirgtų. Jeigu na
ciai negalės įsilaužti į Maskvą, tai jie bus priversti trauk
tis atgal — į Smolenską arba, gal būt, dar toliau.

Taigi jiems nėra pasirinkimo. Jie turi arba per at
einančias kelias savaites užkariauti Maskvą —r arba pri
sipažinti, kad tai “per kietas riešutas”, ir eiti šimtus my
lių atgal. Bet kur butų Hitlerio “prestyžas”, jeigu jisai 
pasitrauktų, Maskvos neužkariavęs? Juk neperseniai ji
sai gyrėsi, kad priešas jau esąs galutinai “sumuštas” !

Panaši padėtis yra ir prie Leningrado. Tenai vokie- 
• čiai taip pat turi arba imti šturmu rusų pozicijas ir laužy
tis i miestą — arba ieškoti butų Pabaltijo kraštuose. Sto- 
vėti vietoje jie negali. * ■ .

Ve dėlko reikia manyti, kad dar prieš antrąją gruo
džio mėnesio pusę vokiečiai bus priversti dėti didžiausias 
pastangas paimti Rusijos didmiesčius, nežiūrint kokia 
kaina. Butų gerai, kad jie Šitose savo pastangose nusi
suktų sprandą — arba bent pasidarytų ko didžiausių 
nuostolių.

■ f-.liberališkos, j aukštai kultu- mąš, nepripažįsta žmohių ii 

? per hi'etiisi pripratę'įjrle GPU
ar Gestapo pamišėlių tvar
kos ! Jeigu taip, tai Reikėtų 
kalbėti ir apie belgų, olandų, 
šveicarų, danų, norvegų, len
kų ir čekų apsisprendimu 
gal ir. teh pravesti balsavi
mu^ kur jie hbli prikhusyti: 
prie Vokietijoj ar prie Rusi
jos?”
Mums neatrodo, kad Lietuvai 

butų koks norš pavojus iš apsi
sprendimo. Nes juk aišku, kad, 
gavusi progą laisvai pareikšti 
savo valią, jj nedvejodama pai- 
sisakytą ųž nepriklausomybę. 
Bolševikų okupacija padarė 
griežčiausiais bolševizmo prie
šais net ir tuos Lietuvos žmo
nes, kurie pirmiau per savo ne
išmanymą bolševikams pritarė. 
Vokietijos okupacija sukels Lie
tuvos žmonėse neapykantą prieš 
Vokietiją. Tokiu budu baimės 
nėra, kad Lietuva norės prisi
dėti prie Rušfjbs arba Vokieti
jos.;

Betzgali ve kas būti: apsi
sprendimo teisės mažos tautos 
gali negauti. Didžiosios valsty
bes gali joms paskirstyti tam 
tikras “vietas”, visai nesiklaus- 
damos jų sutikimo. Tuomet 
Lietuvos padėtis bus daug sun
kesnė. Todėl juoktis iš apsi
sprendimo principo dar per 
anksti. Tegu juokiasi arkliai!

tąsių lygybes. Nictzšcliės nuo- ‘ 
nionc, mokslas apiė ‘žiribnių 
ir rasių lygybę yrd nuodai. 
“Lygiam—lygus, nelygiam — 
nelygus”, — štai ką sako tik
roji teisybė, ir iš to seka, kas 
vis4 tai, kas yra žema, negali 
būti kilnu” (Nietzschė, Die
vaičių sutemos, parg. 48).

įdomu žinoti, kuo remda
masis Nietzschė skirsto žmo
nes į aukštos ir žemos kilmės? 
Pasirodo, jog Nietzchė žmo
nių nelygybę šitaip aiškina: 
“Negalima iš^ žmogaus sielos 
išnaikinti tai, kuo jo protė
viai gyveno: žmoguje būtinai 
turi pasilikti jo tėvų ir protė
vių savybių žymės, nors kai 
kam tat ir gali atrodyti neįti
kėtina. Štai kame gduli rasės 
klausimas. Kokie tėvai, tokie 
ir vaikai” (Nietzschė, Anapus 
geto ir pikto ribos, paragr. 
264). Vadinasi, Nietzschė ma
no, jog įpėdinystės keliu per
siduoda žmogui tėvų charak
teris, palinkimai ir tt, įžodžiu, 
visi rasės bruožai. Todėl, jei
gu žmogus norįs pasiekti ką 
nors

ARGENTINOJ
Visoj Argentinos respublikos 

teritorijoj yra 11,490 pradinių, 
vidurinių ir specialių mokyklų. 
Šias mokyklas lanko 1 milijo-,^ 
nas 731 tūkstantis, 287 mokiy^ 
niai. Jose dirba 66,291 mckvto- 
jų. Čia minėtų mokyklų išlai
kymui, Argentinos valdžia į me
tus išleidžia po 220 milijonu pe- 
zų.

ARAUKANAI
Tokiu vardu vadinosi idijo- 

nai, kurie gausiomis šeimomis 
išsimėtę gyveno visame Ančių 
kalnų rajone. Jie turėjo užėmę 
plotą nuo Čilės A takam a iki 10 
laipsnio. Pirmiesiems Ispanams 
išlipus dabartinės Čili respubli
kos teritorijoj, teko smarkiai 
kariauti su araukanais, kol bu
vo sumušti ir nustumti už upių 
Segundo ir Negro. Iš čia jie 
paskui pasklydo po visą Argen
tinos teritoriją.
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FAŠIZMAS IR NIETZSCHĖS FILOSOFIJA
f

Fašizmas stengiasi sukurti 
ysavo filosofų fe, kuria jis galė

tų pateisinti agresyvįškų poli
tiką ir savo imperialistiškus 
siekimus. Tuo tikslu jis išgal
voja ne tik visokias naujas 
tezes, veidmainingai apgrob
damas socializmą (palyg. vo- 
kiškąjįl nacionalsdcializmą), 
ne tik falsifikuoja mokslą 
(rasizmas), bet taip pat sten
giasi surasti sau minties pir- 
matakunų įv.. anksčiau gyve
nusiųjų bei, Tašiusiųjų tarpe. 
Vienas tokių, fašizmo numylė
tinių, be abejonės, yra vokie
čių filosofas Fridrickas Niet
zschė (Nityi). Jo filosofijos

Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė. Todėl, kai po karo bus 
daroma taika, Lietuvos žmonės 
reikalaus, kad blitų atsteigta 
Lietuvos nfepriklaltscnhybė.

Tam gali būti priešinga Vo
kietija, — jeigu ji nebūtų vi
siškai šUhiUŠta ir Britanija da
rytų šit ’ Vokietija kdmpTohlisi- 
nę (“negotrated”) taiką, Arba 
ta i n gali būti priešinga Rusija, 
jeigu ji iššilaikytų kare karta 
stt deinOkratijOirlis iki pilnos 
pergalės ant Hitlerio.

Tarp rusų yra nemažai žmo
nių, kurie svajoja apie plačios 
rasų imperijos atgaivinimą, įi- 
liiant į ją ir Pabaltijo kraštus. 
To nori Rusijos monarchistai ir 
bolševikai. Stalinas juk ja’n bu
vo Lietuvą dkupfiVps ir bandė 
ją visai išnaikinti, kaipo tauti
nį vienetą, masėmis deportuo
damas Lietuvos žmones į Azi-

gero, jis -turįs dirbti tik 
darbą, kokį dirbo jo tė- 
Tik tokį darbą dirbda- 
jis galįs susilaukti pasi-

prisidėjo prie 'fašizmo doktri
nos susidarymo. Mussolini at
virai tai pareiškė:' “Nietzschė 
išgydė mano socializmą” 
(žiur.: Messo knygą “Nietžs- 
che der, Gesetzgebcr”, 184

Todėl tariuosi busiant įdo
mu pasekti, kiek Nietschės fi
losofija turi bendro su- dabar
tiniu /fašizmu. Tam tikslui 
naudojuos B. Bernadinierio 
studija apie Nietschės filoso
fiją-

Nustatyta, jog žmogaus bū
das, palinkimai ir darbo jpo- 
biidis pareina nuo socialinių 
bei ekonominių .sąlygų./ Tat 
dėsninga ir Nietzschės kūry
bai.' Todėl reikia pirmiausia 
prisiminti tuos laiku^, kada 
gyveno Nietzschė. Jie iriums 
parodys', kode! Nietzschės fi
losofija buvo tokia Reakcinė.

Nietžšche gimė Vokietijoje 
1844 nl, mirė gi 1900 m. Vi- 
dinaši, jis gyveno tais laikais, 
kai vokiečių (kąpitalizma^ 
jauitaš ir stiprus, sparčiai 
žengė į gyVėiiimų. Ir štai to
kiais laikais ėmė smarkiai di
dėti fabrikų skaičius, ėmė 
smarkiai' didėti eksportas ir 
geležinkelių statyba., 1840 me
tais visų geležinkelių ilgis Vo
kietijoje sieke tik 549 kilomet
rus, o jau 1870 metais — 19.55 
kilometrus. Taip pat, aišku, 
augo ir gamybos koncentraci
jos procesas. Nuo 1851 hiatų 
iki 1870 mėtų Prūsijoje iškilo 
295 akcinės bendrovės, ktttių 
kapitalą sudarė 2400 * milijo
nų markių. Vidutinis metinis 
kapitalo prieauglis siekė 124 
milijonus markių. Aišku,, di
dėjo taip pat-darbininkų skai-

čitis. 1848 metais pramonės 
įmonėse dirbo tik 35,5 tukst. 
darbininkų, 6 1864 metais jų 
jau dirbo 99,1 tukst.

Tačiau stiprėjantis kapita
lizmas :savo kely turėjo dar 
susidurti* su , feodalizmo pėd
sakais. .Tais laikais Vokietija 
buvo išsiskirsčiusi atskiromis 
valstybėmis, kurios turėjo sa
vo monetarinę sistemą, savo 
svarstykles, savo vekseliu tei
sę ir daugelį kitų kiekvienai 
valstybėlei charakteringų sa
vybių. Kancleris Bismarkas 
savo “geležine ranka” sujun
gė visas tas valstybėlės į vie
ną valstybę. Be to, jam vieš
pataujant įvyko prancūzų 
prūsų karas (1870—71 m.), 
kurį prancūzai pralaimėjo. 
Prancūzija sumokėjo Vokieti
jai 5 milijardus kontribucijos. 
Ir štai šitais pinigais prasidė
jo nematytas Vokietijoje in
dustrializacijos procesas, ku
ris greitu laiku Vokietiją iškė
lė į pirmas imperialistinių 
valstybių eiles. Prasidėjo ne
išpasakytas darbymetis tiek 
pramonės, liek žemės ūkio 
Srity. (Pladėjo spekuliuoti net 
įžymus visuomenės Veikėjai/ 
reichstago deputatai ir mi- 
nisteriai. Pats Bismarkas tu
rėjo artimų tyšių su žino
muoju Bleicherederių banku. 
Ir .akcinis kapitalas pakilo 
statybos srity 27 kartus, pra
monės srity —- 19 kaltų, ban 
kų srity — 9 kartus.

vai, 
mas 
sekimo...

Nietzschė, kaip ir fašistai, 
smerkia rasių sukryžiavimą. 
Nietzschės nuomone, visi tie, 
kurie gimsta iš dviejų rasių 
tėvų, pasižymi valios silpnu1- 
mu. (Anapus gero ir pikto 
ribos, paragr. 61). Tik tie, ku
rie turi stiprią valią, gali būti 
įžymus ir galingi. Gi todėl tik 
“gryno kraujo” aristokratai 
galį tikėtis gero gyvenimo. Vi
si kiti gi’turį tik dirbti, kad 
šie išrinktieji, “gryno krau
jo” aristokratai, butų laimin
ai, kad tik jiems nieko ne
truktų. Ir Nietzschė prisipa
žįsta, kad tik tokia socialinė 
santvarka gali duoti tinkamas 
sątygas kultūrai plisti, kuri 
yra parengta vergyste. (Žiur. 
Nietzschės rbštų rinkinį, V t., 
148 pusi., Kliukino leid.). So
cializmas — geras gyvenimas 
visiems, Nietzschės nuomone, 
yra /kapas tikrajai kultūrai. 
Vienintelė socialinė santvar
ka, kuri iš tikrųjų 
rantuoti gyvenimo 
esanti luominė 
Vienas luomas — 
sis, jį turį sudaryti
tieji; kitas — žemesnysis; pir
mąjį turį sudaryti kunigai, 
kariškiai, teisėjai ir kiti jiems 
panašus. Visi kiti — vergai. 
Kas yra gimęs į klausyti, tas 
neturi teisės norėti vaidyti*— 
sako Nietzschė.

Plačiai yra žinomas Nietzs
chės 'mokslas apie “antžmo
gį”. Tik. tokioje visuomenėje, 
kur veikia luominė santvarka, 
galima esą laukti “antžmo
gio.” Antžmogis — išrinktųjų 
išrinktasis, tai dešimtmečių, 
net šimtmečių kartų išrinktų
jų kūrinys, tai žmonijos gar
be ir viltis. Nelaiminga yra ta 
tauta, sako Nietzschė, kuri 
neturi vadų. Ir jis be galo ai
manuoja, kad nėra tokių žmo
nių. kuriuos žmonės be iliur-

DAUGIAUSIA
Šiaurės Amerikos gyventojai 

daugiausia suvalgo kiaušinių 
negu kuris kitas kraštas. Ap
skaičiuota, kad kiekvienam a- 
merikonui į metus išeina po 
345 ^kiaušinius. 

<■»Amerikoj kiaušiniai kaip Ar
gentinoj matė, yra virtę tauti
niu būtinumu. Baliuose, šeimo
se, restoranuose ir visur valgo
mi virti ir visaip kepti kiauši
niai.

NICOBAR
Taip vadinasi nedidelių salų 
chipelagas, kuris randasi

apima 1,645 kvadratinius kilo
metrus ir turi apie 100 tūkstan
čių gyventojų. Salynas visas ap
žėlęs dideliais gražiais miškais, 
kuriuose' gausiai auga koko bei 
datulės palmės ir kili vaisiniai 
medžiai.' Miškuose taip pat vei
siasi daugybė visokių gyvulių ir 
gražių paukščių. Salos mažai 
apgyventos todėl, kad jų kli
matas nepaprastai karštas ir

progresą, 
santvarka, 
aukštesny- 
tik išrink-

Nors jos prijungtos prie An
glų Indijos imperijos, bet euro-

niau, šiose salose slėpdavosi ju
rų plėšikai piratai.

mėjinių klausytų, kurie be 
vargo galėtų valdyti tautą iš
rinktųjų labui. Kad lokį “ant
žmogį” tauta galėtų turėti, 
Nietzschė pataria nieko nesi
gailėti, nei žmonių aukų, nei 
kančių.

(Bus daugiau)

ant mielių. Pramonės koncen
tracija, monopolių augimas 
iškėlė stambius kapitalųs mag
natus. TaČiati lygiagrečiai ka
pitalizmui augo, it darbinin
kų klasė. Ir. šitoji darbininkų 
klasė, socialdemokratų parti
jos vadovaujama, greit, tiek j- 
sigalėjo, kad buržuazijai teko 
tuo darbihinkų judėjimu la
bai šusirupihti. Tokiais tai 
“neramiais” taikais kūrė Niet- 
žšche savo filosofiją, kuri il
gainiui tapo eksploatatorių 
klasės filosofija. Tapo ji to
kia dėl lo, kad NiėtzschČ pats 
Buvo finansinio kapitalo at
stovas, reakcinės vokiečių 
buržuazijos ideologas.

—O“
Kokie gi NietžšchČs filosofi

jos bruožai fašizmui yra cha
rakteringiausi ?
" Visų- pirma reikia' pastebėti,

■JAUNIMAS
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RemKtU Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

.RlDGĖPURT roofing and 
SHEET METAL CO.

C216 S. Halsted St VICtory 4966 
stogus, rynas stoglangius ii 

sienų apmuširpus.
aisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

4 ei ihjitirahct! rftik' pa» - ;
br. P Vilėiš) EIK X , r

DR. P. VILEIŠIS > 
; z . Atstotu '»j t; ■ 1 
Prudential Ins. Co. of' America 

175 W Jackson HAR 2506
Home Office. NetVark, N J.

5922 W Roosevelt Rd.. Austin 1175

MilteOBĮfe -L >. JT -’
*
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PUIKUS PARLOR, j
SETAI s

Musų padaryti. Pirkite dabar, kol į 
jie nepabrango.

ARCHER AVĖ. FURN1TURE MFG.

Naujienų-acme PUoto
Aivų facadlėy,- Clevclando- profesinio beisbolo tymo 

prezidentas, kairėj, ir Lou Boudreau, 24 metų amžiaus 
lošikas, kuris paSaindytas menedžeri a utį tai komandai. 
Boudreau yra pats jauniausias majorinio beisbolo me
nedžeris visoje to sporto istorijoje, kuri siekia suvirs 
ioo motų.

į įį,-3 į M„.

K. Augustas

7000 mylių automobiliu
ž . ______n. .. .........4

a"G00D head"
TELIS ME IT'S

TAVEKN PALE 
BEER.I

PIRKIT SU PASlTiKėJlMtJ

JOE KAZIKAITIS, Sav.
4140 ARCHER AVĖ. LAFayette 3516

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
T VIRGINIA ' Poeahontas Mine

Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkiu išimta ........ ......................C

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ........ $*|Q 25
Sales taksai ekstra.

XXX1V<
VIETA, KUR GALIMA ATSISKYRĖLIO GYVENIMU 

GYVENTI. — VINGIUOTAS KELIAS. — INDĖ
NAI. — INDĖNŲ PRAEITIS. — NELYGI KOVA. 
— BUVO REIŠKIAMAS SUSIRŪPINIMAS DĖL 
INDĖNŲ IŠNYKIMO.

•JiiJi š&ko mari, kad Tavėrn Pale padarytas iš geniau
sių medžiagų. Taip, padarytas iš parinktiniausių alui 
grudų ir importučtų apynių.

įįLJi sako man, kad TaVetri Pale tuti maidrių, priimtą 
skonį.3, Ji sako man, kad Tavern Pale yra palengva ir rūpes
tingai padarytas.4, Ji sako man, kad Tavern Pale yra švelniai-sendintas. ’ 
Kitais žodžiais, kai matote “Gerą Galvą” alaus stikle, 
galite dėti lažybas, kad jis yra...

Tavern Pale
The Beer fdr a "Good Head”

......i     JTh^Ątųpjlp.B^eyĮag PothpAtfy. OŽfcftą, Hl.

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MlLLtVOftK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suojant. Pristatymas DYKAI, 
2759 S. RfiDZIE A VENGĖ

Tel. LAWNDALE 2630
........i■■■ i——*.   )...■*■ ii i ■■*■■■« iiiiuna t

TAUPYKIT PINIGUS!
SUr.

Triangle Melsvos 
Šviesos Aliejum 

dega švariau 
LAIKOSI ILGIAU

TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• VVATER IVRITE SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2021)

TRIANGLE 
RANGE o

4146

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Fur r ier 

—Krautuvė
KAI fiDC'MS IR VISADA 

VYRAI ČIA GALI 
PASIPUOŠTI 

PUIKIAUSIAI IR 
NEBRANGIAI.

ARCHER AVENUE

Diena pasitaikė niūri, apsi-, 
niaukusi. Bile minutę buvo ga
lima lietaus laukti.

Pravažiavome kelias vasaro
tojų vietas. Jos daugiausia prie 
ažerų. Dideliu puošnumu nepa
sižymi. Vasarnamiai gana pa
prasti, \

Bet jei kaš nori užsimiršti ir 
užmiršti, kas pasaulyje dedasi, 
tai tinkamesnės vietos niekur 
nesuras. Iki artimiausio miestu
ko gal apie penkiolika mylių. 
O tas miestukas — tai kėlios 
trobos ir viena krautuvė, kur 
galima būtiniausiomis prekėmis 
apsirūpinti, šiaip aplinkui tik 
vanduo ir miškas f

Kur jus surasite geresnę vie- 
tų žmogui, kuris vasaros metu 
pageidauja vienų kitų savaitę 
atsiskyrėlio gyvenimu pagyven
ti?

Jokio triukšmo, jofkio skubė
jimo. Ramu, jauku. Monotoniš
kų tylų gal nutraukia tik paukš
čių čiulbėjimas bei šlamėjimas 
miške, jei kur arti pasitaiko' 
briedis, stirna ar koks kitas gy
vūnas.

Kelias pusėtinai vingiavosi. 
Vienų upę pervažiavome bent 
penkis kartus. Privažiuojame 
tiltų, žiūrėk, vis tos pat upės 
vardas. Mat, kelias ėjo kloniu 
rietoli upes, todėl mums ir te
ko vingių vingiais važiuoti.

Prieš vakarų ir dangus pra
kiuro. Oras visai atvėso. Atrodė 
lyg tikras ruduo. Sutikome ke
lis autbinobiiiūs ir kelis veži
mus. Tai dauginusia'važiavo in
dėnai.

Šalia didžiojo kelio ėjo ir ki
tas, taip sakant, farmeriškas. 
Tąjį kelias vežimams važiuoti. 
Visai nekoks, —purvo gerokai, 
ratdi klimpsta.

Matėrnė kėlis vežimus tud* 
purvinu keliu besivelkant. Pa
niurę, nedideli arkliukai klam
poja sau nesiskubindami.

PravažiuojanČiiiOše vėžiniuo
se vis matėme indėnus. Papras
tai po du ar daugiau. Sėdi jie 
sau susitraukę, į kažkokias gu-

tinėntas priklausė. Priklausė 
jiems miškai, ežerai, upės it ti
peliai. Jie tada buvo laisvių Nie 
kas jiems nekliudė iš vienos 
vietos į kitų keliauti. Kur nujo
jo, ten buvo jų namai; kiir nu
mirė, ten buvo jų kapai.

Erdvės buvo daug, — visi ga
lėjo išsitekti. O Hitleriu, kurio 
butų siekęsis kjttis pavergti, ki
tus sunaikinti, tada beveik ne
buvo.

Tiesa,’ atskiros indėnų gentys 
retkarčiais susivaidydavo, susi
pešdavo. Tarp jų įvykdavo ir 
kruvinų susirėmimų. Bet tai 
buvo tik mažmožis.

Bet štai užplūdo Amerikos 
kOntinėntų baltaodžiai ir pradė
jo šeimininkauti kaip tinkami. 
Daugelyje atsitikimų SU imti
nais jie visai nebando susipras
ti. Kaip tik priešingai: juos 
spaudė, persekiojo ir iš jų ati
minėjo vertingesnius daiktus.

Prasidėjo ilga ir nelygi kova, 
kuri tęsėsi per daugelį metų. 
Kova baigėsi indėnų nenaudai. 
Jie neteko žuvingų upių ir eže
rų, neteko tankių ir milžiniškų 
miškų, kur gyveno visokie žvė
rys. Pagaliau toje nelygioje ko
voje jie beveik patys visiškai 
nepranyko. '

Dar šio šimtmečio pradžioje 
buvo reiškiamas didelis susirū
pinimas dėl indėnų išlikimo. Jų 
skaičius vis mažėjo ir iiiažejo. 
Daugelis tad pranašavo, jog be
trukus jie visiškai išmirs.

Tas ^pavojus praėjo: tiek A-1 
merikoje, tiek Kanadoje indė
liai pradeda labiau įsitvirtinti, 
taip sakant, įsikeroti. Dabar jati 
įiebekalbama apie jų išnykimų.

Nuo kontakto su baltaodžiai, 
ihdėnai žymiai pasikeitė. Tik - 
liau sakant, jie pakeitė save, 
gyvenimo būdų. Iš klajoklių jie 
virto pastoviais gyventojais. 
Pradėjo verstis žemdiVBySte. 
Bet visx dėlto jų gyvehirrio bU 
das daf pusėtinai skiriasi iltie 
biiltaodžių gyvenimo.

(Bus daugiau)

CONRAD 
fotografas 

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

426. W. «3rd St.
Tet. ENG. 5883-5840

K IOK BAGDONAS
MM Al & LONG DISTANCE 

MOVING
erkraustom forničius, pianui- ir 
įsokius rakandus bei Štoruš. 
ežam į farmas ir kitus m les 

us. Žema kaina. Musų darbas 
arantuotas. Taipgi pristatėm 

mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

■ ..............IĮ. —

* FOTOGRAFAS

COPrt. i9«>, NEEDLECRArt SERVICE, INC.

DOLL ' PATTERN tOO3

No. 1003—Pasiūta lėlė.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., , Nch 1003 
1739 So. Halsted Si. ChicAgO, IH.

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

Vardas ir pavardė .................. t..........................................................

Adresas ...................  z.-*. •****‘e^,’>*
I

Miestas ir valstija .......................   ~........................

Hias susivynioję. Lietaus visai 
nepaiso, važiuoti nesiskubina. 
Arkliukai voš kruta. Jų nugaros 
botago, matyti, retai kada ra
gauja.

Indėnui nėra kur skubėti. Va
landa čia ar valanda ten, — di
delio šk irt ūmo nesudaro. Į sku
bės sukurį jis dar neįsitrėukė. 
Dar visiškai nesukulturėjo. Gy
vena /atsiminimais apie savo 
garbingų praeitį, kada jo pirm- 
takUilanls Visas Amerikos koil-

-..i.., I Į.l.u-IM. iriWm t'Ai

Garsinkite “N-nose”

r

KODfiL KENTĖTI DEL .« . _ ynsk oGyduoles gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jumš! BOROCYL Milteliai mj'6 niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio it užkrėtimo odoš, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos Ilgų.

BOROCYL CO.,12O0 N. Ashland Av. Bruns.72O9

V c* rdas

Adresas

Miestas

W«ija

173W S«. 
rmraffl

Halsted SU. 
ni.

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50'7o 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėm 
Berniukams.

Neriam vilnones pahčiakaš vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLŠ
Pranas Selemanavičia, Šatininkas

504 VVest 33rd Street Victory 34Š6
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

...——• . .......................... ... .. . ......... .

__J
•___________ ----- -■ - ■ - - -- -fe** - - «__________ ________________________________

—i..... ........  ■ ..u....    M „i

PRADEK taupyti
ŠIANDIE

Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pšrneŠimtfs.

A teičiai U£ tik rin ti!
Taupykite dabar, kadį bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejbdln Taupykite 
saugioje įstaigoje, (kafp UNIVERSAL 
SAVlNGSnnd LoAN ASSOGIATION.

čUa jūsų indėliai NĖ ŠA 
nuošimčio. Ytė apdrausti iki $f>,OUU 
per l^ede^al S-avings and LoUhd Insu
rance Corporation; Washington, D. C.

Ofisas kasdien Atdaras ntio 8 vfil. fy- 
td iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATION

1739 SO. HALSTED STREET

MADŲ

KOF PUT ŪBOS

KAINA 15 CENTŲ 
lik ką gavome naują madų 
ittgą. kurią galite gauti paš 

Si leskite snvo orderius!
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Protestuoja 6-ių Prašalinimą
fe-

dar 
ga 

tru

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

su
Wash-

JNAUJIENŲ-AUME Telephoto
Vienas asmuo tapo "užmuštas ir astuoni sužeisti šioje katastrofoje, LOs An

geles, Cal. Sunkvežimis atsimušė į gatvekario šoną ir kiaurai išlindo kitoj pusėj. 
Po impakto trokas užsidegė.

KITI LIETUVI AI D AKT^ARAI

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S. Halsted St.

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

NAUJIENOS, CMom TD

SUSTREIKAVO 200-TAI KENOSHA, WIS 
MIESTO DARBININKU

KENOSHA, Wis. — Sis mie- 
stas turi valdžią, kurią kontro
liuoja unijos, bet ir ji susikir 
to, su savo darbininkais.

AFL municipal Workers uni 
ja vakar iššaukė į streiką apie 
200 darbininkų, dirbusių Keno- 
shos vandens, porcijos, ugnia
gesių ir kanalizacijos departa
mentuose.

Detroite Nemokama
Transportacija 
Kareiviams

Sunkvežimis “Perplovė”- Gatvėkarį Pusiau Majoras Prašo 
Pagalbos Mažoms 
Dirbtuvėms

Staigiai Mirė 
Teatre

“Ekonomijos Tikslais”
Streikas buvo paskelbtas pro

testui prieš pašalinimą iš dar
bo 6-ių unijistų.

LeRoy Wolfe, miesto mena
džeris, aiškina, kad penki bu
vo prašalinti ekonomijos tiks
lais, o vienas už “nekoperavi- 
mą”. % *

J. Martin, Kenoshos lietuvių 
veikėjas, yra vienas Kenoshos 
miesto tarybos narių.

Galės Laisvai Naudotis Auto
busais ir Gatvekariais \

DETROIT, Mich. — Detroito 
miesto valdomos gatvekarių ir 
autobusų linijos nubalsavo ne
imti f erų iš U.S. kareivių ir ju
rininkų. Jie galės nemokamai 
važinėtis ir autobusais ir gat 
vekariais, bet negaus nemoka
mo patarnavimo, jeigu nedėvės 
uniformų.

Linijų menadžeris Fred A. 
Nolan protestavo prieš šį pa
tarimą. Sako, susidarys perdi- 
delės išlaidos.

Nori Subsidijų
Naujai konferencijai 

derale valdžia išvyko į 
ingtoną Chicagos majoras E. J. 
Kelly. Jisai tarsis su vice-pre- 
zidentu H. A. Wallace ir, ki
tais ginklų administracijos per- 
dėtiniais.

*Kelly siūlo valdžiai mokėti 
subsidijas mažoms dirbtuvėms, 
kurios negali dirbti/karinio 
bo, taipgi nebegali civilių 
minių gąminti dėl žaliavų 
kūmo.

BRIGHTON PARK. — Bežiū
rėdamas filmų Midwest teatre, 
prie 3538 Archer avenue, stai
giai mirė 56 metų šoferis, Ed- 
\vard Steinmeyer, 3657 South 
Winchester avenue. Jisai turė
jo širdies ligą.

Moteris Išgelbėjo
Seneli Nuo
Įpykusio Buliaus

Kaltina Keturis 
Unijos Turto 
Išeikvojimu

Hill, lokalo prezidentas, Orville 
Gordon, sekretorius, iždininkas, 
ir biznio agentai, Earl Jenkins 
ir Paul Hulahan.

/

Tarpininkas

Janitorių Unija 
Mokės Daugiau 
Apdraudos Nariams

ELGIN, III. — 46 metų mo
teriške Mrs. Hattie Garrelts už
vakar išgelbėjo nuo mirties 80 
metų senelį Charles Meyer. Jį 
parmušė ir vos mirtinai nesu
badė įpykęs 1,100 svarų bulius 
Garrelts’ų ūkyje.

Moteriške įšoko į gardą, ku
riame bulius buvo, 
dama savo gyvybe
ten parmuštą Meyer’į. Ji ir se
nelis buvo lengvai sužeisti.

ir rizikuo- 
ištraukė iš

Pasisavinę $86,000
ST. LOUIS, Mo. — Vietos 

teismas apkaltino svetimų pini
gų pasisavinimu keturius buvu
sius viršininkus AFL Hod Car- 
rier’s unijos. Visi dabar yra su
spenduoti.

Kaltinimas sako, kad jie iš
eikvojo $86,016, priklausančius 
unijai.

Kaltinamieji yra, Edward

Mirė Žymus 
Mokslininkas

SOUTH BENU, Ind. — Su
laukęs 67 metų amžiaus mirė 
Edward 
matikos 
fesorius 
tete.

Joseph Maurus, mate- 
ir gamtos mokslų pro- 
Notre Dame universi-

ZZZZZZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. Ciibcilus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Apsaugos Bonai
Kalėdų Dovanos

WAUKEGAN, III. — Nation
al Office Supply Company, 650 
South Genesse street, pranešė 
visiems savo darbininkams, kad 
kiekvienam padovanos po $50 
vertės , apsaugos boną Kalėdų 
šventėms.

Užmušė 13 Metu
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742
4605-07 S o. Hermitage Avė,

, Wi7 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

Ui rlr £ KOPLYČIOS VISOSE
U’y Kkal CHICAGOS DALYSE

Mergaitę

Klausykite musų radi© programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU
. J: vairavo mergaičių pažįsta- 

’ mas, 17 metų Robert Martinez, 
9020 Burley avenue.

Ties 9039 Mackinac avenue 
kur ..ji gyveno, automobilis už
mušė 13 metų, mergaitę Jose- 
■fhine Melendez. Jos 15 meti, 
sesutę, Elvirą, automobilis sun
kiai sužeidė.

Laidotuvių Direktoriai

NAUJII-)NŲ-ACME Photo
John B. Steelman, 

Darbo departamento parei
gūnas, kurį Drez id e n t a s 
Rooseveltas paskyrė arbit- 
racijos tarybon, išsprendi
mui disputos tarp anglia
kasių unijos jin-plieno kom
panijų.

Diena Iš Dienos

$694,120 Chicagos
Parkams

WPA paskyrė $694,120 įvai
riems pagerinimo darbams 
Chicagos parkuose. Užbaigs ge
rinti paėžerio vieškelį, 
kitus kelius ir įrengs 
aikštes?

taisys 
sporto

Dabar Jau Nebegali 
ma Abejoti —

Jei kas manė, kad Kalėdos 
dar'Jtoli, lai buna painformuo
tas, kad Chicagon jau vežamos 
kalėdų eglaitės ir jas jau gali
ma pirkti urmo sandėliuose.

Kalėdų eglaitėms geriausiai 
tinka “balsam” rųšies eglės.

$500 Vietoj, $100
William McFetridge, Chica

gos miesto janitorių unijos vir
šininkas, paskelbė, kad nuo va
sario 1-mos unija mokės $500 
apdraudos savo nariams, kurie 
dirba miesto valdiškose įstaigo
se. Ikišiol mokėjo $100.

Mėnesinės duoklės pasilieka 
tos pačios — $2.25.

Apdraudos padidinimas nepa
liečia janitorių, dirbančių pri- 
vatiškuose namuose.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

j kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS 

6924 S. Western 
Telefonas HEMLOCK

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

Avė.
0201

9 vak.
sutartį.

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

■ LIETUVIS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nar ii ai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez? Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St. netoli Morgan S t.

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
••vaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
•umo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų,' o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Išs’e^.e Leidimus
Vedyboms ,

(CHICAGOJ)
William F. Pagels Jr., 23,

Mildred L. Maker, 19
su

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

Dr. Charles Segal
OFISAS'

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Aviacijos Savaite 
Chicagoje

Reikalauja 
Perskirų

Idą Zingel nuo ZingelJohnir

Charlesnuo

Justinnuo

8

&DEFENSE

Alois Dudon nuo Terese Du
don

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE •

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARdš\4908

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
^56 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartįLACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270 DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlięj pagal susitarimą.

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

<W/AW.YAW 
NARIAI'
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
’ Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Į šiandien Chicagoje, kaip
; kitur Amerikoje, prasideda ka
ro aviacijos savaitė. Jos tikslas 
yra suinteresuoti jaunus vyrus 
aviacija ir supažindinti su> nau
da, kurią jie gaus įstodami į 
karo lakūnų kadetų eiles. Iki 
gruodžio 4 d., mieste bus duo
damos įvairios karo lėktuvų de
monstracijos.

Gauna 
Perskiras

Veronica Ročk 
A. Rock .

Adele Mažeikis
Mažeikis

GIMIMAI 
CHICAGOJ’

ANTHONY B. PETKUS 
6812 South Westem Avenue Phone GROvehill 0142 
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

•J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

’ Tel. YARDS 1419

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

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

QN SALĖ ATYOUR POSTOFF1CEOR BANK
AMERICA O N GUARD!

’ Above is a reproduetion of the 
• Treasury Department’s Defense 

Savings Poste?, showing an exact 
duplication of tire original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your

. BANAS, Diana, 1224, West 
33rd street, gimė lapkričio 10, 
tėvai: John ir Anastaziją, .

KAILUS, Peter, 282$ West 
Cullerton street, gimė lapkričio 
8, tėvai: Peter ir Laura, x

KLUCHINSKAS, Daniel. 4507 
Sęuth Mozart avenue, gimė lap
kričio 2, tėvai: Charles ir Stel- 
la. v

RIMKUS, Carol J., 4645 So. 
Christiana avenue, gimė lapkri
čio 11, tėvai: Martin ir Jose- 
phhie.

ZOGUS, Sharon A., 2440 W. 
63rd street, gimė lapkričio 2, 
tėvai: Georgė ir Ida May.

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakbmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591

.. TtAKANDŲ KRAUTUVE 
-k-—r  ----------------------— ------- -----------

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j Naujienų spųlką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ,

1739 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

.Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų tel.—Hyde Park 3395
DR. BRUNO J.

ZUBRICK’AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NAUJOJE VIETOJE 
2403 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

“\ Namų tel. REPUBLIO 4688

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.; nuo 1.00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.
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SLA. Sesto Apskričio 
Suvaž. Tarimai

Reikia priminti, x jog visom 
SLA kuopom yra išsiuntinėti 
apskričio mandatai dėl 1942 mt- 
tų 
“komplimentų”, bet sekretoriai 
žino

be jokių laiškelių ar

ša
šu-

kų su jais reikia dAryti.
K. J. Semaška, 

Apsk. Sekr.
2438 W. 45th St., 

Chicago.

žinotina Veikėjams
Nuo pradžios ateinančios 

vaitos, prasidės SLA, kuopų 
, sirinkimai, Jiq bus labai svar

bus ir skaitlingi, nes įvyks Cen
tro Valdybos nominacijos, rin
kimas delegatų į apskritį ir net 
kuopų valdybos rinkimai, žod
žiu, busimi kuopų susirinkimai 
bus “busy”.

Kad apskričio delegatams 
butų lengviau raportuoti kų lap
kričio 16 d., konferencija nu
tarė, čia suminėsiu kas buvo 
svarbesnio.

a) Bankietas pasižymėju
siems nariams pagerbti. Kuopų 
valdybos gali rekomenduoti kuo 
pų mitingams, kad jų pasižy 
mojusiems darbuotojams įžan 
ga į bankietų butų užmokėta 
iš kuopų iždo.

b) Išleistuvės delegatams. 
Ši pramoga įvyks kiek vėliau, 
čia yra tame svarba, kad de
legatai susipažintų, o veikėja,! 
įteiktų savo pageidavimus SLA 
Seimui.

Kiti Tarimai
c) Nutarta surengti ir su- 

grįžtuvės delegatams iš Seimo,') 
kad jie raportuotų nariams ir 
veikėjams.

d) Apskričio valdyba įgalio
jama atskirai arba bendrai su 
kitomis organizacijomis bei ko
mitetais rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo ir 
Lietuvos tremtinių šelpimo rei
kalu.

e) Priimta pora rezoliucijų, 
kurios jau tilpo Naujienose. Jas 
reiktų taupyti ir perskaityti 
susirinkimuose.

f) Nutarta duoti $5.00.prizų 
tam kuopos organizatoriui, ku
ris daugiausiai prirašys jauna 
mečių narių šiame vajuje.

Už Dabartinę P. T.
g) Didžiumos delegatų* nu 

tarta remti, visus P. T. ,dabar • 
tinius narius, dabartiniuose no
minacijose, bet yra aišku, kad 
galima pasirinkti kų kas nori.

h) šioje konferencijoje da
lyvavo 82 delegatai, neatvyko 
69, apskrity priklauso 2*0 SLA

' kuopų.
i) šioje konferencijoje išmo

kėta bilų $28.20; apskričio iž
de yra $180.48.

Smagus Šokių 
Vakaras 
Lapkričio 29

šeštadienio vakare bus sma
gus šokiai, skanus užkandžiai, 
gražios dovanos ir labai geras 
orkestras. Programas prasidės 
7-tų vai. vakare Jonistų salėje, 
814 W. 33rd St.

Į šį parengimų yra pasižadė
ję atvykti svečiai ir iš kitų Chi
cagos kolonijų ir apylinkės 
miestelių. Taipjau bus ir šv. 
Jono parapijos nariai, draugai 
ir rėmėjai. Visus širdingai kvie
čia atsilankyti: aukštus, žemus, 
storus, plonus, jaunus ir pa
augusius, peš visiems čia bus 
smagu. —Kvieslė.

Žagariečiai Rengia 
Naujų Metų 
Sutiktuves

Iš žagariečių Kliubo 
Susirinkimo

H 
h 
h 
h 
H

l-Met|Ziės Mirties Sukaktuvės

ONA MIKŠUNIENfi, po tė
vais Petrauskaitė, 

gyv. 3616 S. 59th Av., Cicero.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 28 d., 1940 m., sulau
kus pusės amž., .gimus Šiau
lių apskr., Kuršėnų parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, 2 sūnūs, Juo
zapą ir Antaną, dukterį Oną 
brolį Juozapą ir brolienę Ma
rijoną • PetrauskiUs ir jų šei
myną ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios žmonos ir moti
nos bus laikomos šv. Mišias 
šv. Antano parapijos bažny
čioje lapkričio 28 d. 1941 m., 
7:30 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. ,

Mes Tave, musų brangioji, 
žmona ir motina niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesdgrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
Vyras, Sūnūs, Duktė, Brolis 

h* Giminės.

JIS JAU PASIRENGĘS PARODAI

>

PATYRUSIOS MOTERYS išma
tų popierio sortuoti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Avė.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
už gaspadinę, prižiūrėti namus. Nei" 
skalbimo, nei virimo. 1816 South 
Halsted St.

GERA RESTORANUI VIRĖJA, 
mokanti žydų valgius gaminti. 3626 
Roosevelt Rd.

F

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Helen McDonough pudruoja šį bulių is Iowa valstijos, atvežtų Chicagon 42 

Tarptautinėn Gyvulių IParadon.

Sekmadienį Jie 
Važiuos Opera 
“Carmen” Pamatyti
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 

repeticijos nebus

VĖLINIU SUTEMOSE

I CLASSIFIED ADsJ
I

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO. Karpenteris, 
esu patyręs visokį darbą, šaukite 
CICERO 4329.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Neteikia skalbti. Gyventi 
vietoje. Malonus namai, abu šei
mininku dirba. DEArborn 3346.

REAL ESTATE FOR SALE 
NaĮ^-jtemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mamom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash aria mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Saukite:
PAUL M. SMITH& CO.

REAL ESTATE - LOANS— 
INSURANCE

463J S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. IMj 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5,250. įmokė
ti $525.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui, patyrimas nereikalingas. 
Gera alga. Oberheide. 1335 West 
Potomac. BRUnswick 3300.

Mūrinį pabudavosim ir finansuo- 
sim tokį, kaip viršminėtas, už— 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą.

Turime' didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.
PATYRUSIOS MOTERYS išma

tų popierio sortuoti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 30 dienų, Vyrų Choro dai
navimo praktikos neįvyks.

Musų mokytojas p. K. Ste
ponavičius tų dienų užimtas su 
opera “Carmen”, kurių stato 
scenoje Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn” Eighth Street 
Theatre, 800 S. Wabash Avė., 
kaip antrų valandų po pietų.

Sutiks Naujus Metus

reikės palikti. Šiandien gyve
nimiškos išmintys, idant duo
ti impulso ir patvarumo siekti 
skaidresnio ir # žmoniškesnio 
rytojaus, kurs suteiktų leng
vesnį gyvenimų sekančioms 
kartoms — gimdo egoizmą,

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darblninku-Darbininkiu Reikia
VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIRB

TI NAKTIMIS. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 S. HALSTED 
STREET.

$25,000 DVARAS, 40 akrų. Grei
tam pardavimui $12,000. A Swen- 
sen, Chilton, Wis^ Route 4.

ir

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

skaitytas ir 1 priimtas 
nuo Demokratijos ir 
Nepriklausomybės Sų- 
kur kvietė kliubų į

Kaip kitais metais, taip 
šiemet Chicagos Lietuvių Vyrų 
ir “Pirmyn” 
rengia Naujų

chorai ' bendrai 
Metų' sutiktuVeS* 

įvyks trfečiadie- 
gruodžio 31 d.,

artimus, savus an
gy Venimo bendra- 
Kažkpdėl tuomet 
kilni kapų tyla ir

\vood Inn salėje žagariečiai 
svarstė savo organizacijos rei
kalus. Tarp kitko, ateinančių 
1942 metų pikniko komisija 
per P. Arlauskų pranešė, kad 
yra paimtas Liberty Grove dar
žas, kur sekančių vasarų įvyks 
dvi gegužinės — viena pavasa
rį, gegužės 10 d., antra — bai
giantis vasarai, rugpiučio 16 
dienų.

Dėl konferencijos
Buvo 

laiškas 
Lietuvos 
jungos,
konferencijų sekmadienį, gruo
džio 14 d., Dariau ir Girėno 
salėj. Kadangi Žagariečių Kliu- 
bas nedalyvavo CIVicagos lietu
vių konferencijoj (komunistų 
šaukiamoj. — Red.), kuri nese
niai įvyko Lietuvių Auditorijoj, 
tai taip pat nutarė ir šį kartų 
nedalyvauti ir nerinko delega- 
tų.

Žagariečiai, kaip kas metai, 
taip ir šįmet rengia savo ban- 
kietų pasitikti Naujus Metus. 
Darbšti komisija liko išrinkta 
iš šių ypatų: M. Karčiausko, 
Keturakienės ir Povilaitienės. 
Iš anksto praneškite rengėjams, 
kurie norite šiame pokilyj da-

nio vakare,
1941 m., Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt st.

Abu chorai kviečia' savo

tiktuvėse dalyvauti. Plačiau 
apie parengimų bus pranešta 
vėliau. —A. V.

Bargenų
Išpardavimas

Krintant paskutinienis pagel
tusioms medžių lapams, sod
riam lietui nuolat mirkant 
papurusių žemę, įvyksta vie
na liūdnųjų švenčių, vadina
ma Vėlinių diena. Pamenu, 
kaip reikšmingai ji būdavo 
atžymima dar esant Lietuvo
je. Tų dienų, ypač vakare, ei
davo minios žmonių į kapus. 
Eidavome rimti, prislėgtomis 
sielomis ir liūdnais jausmais, 
kad pagerbti mirusius, buvu
sius mums 
ha pilkojo 
keleivius, 
tos dienos
plevėsuojančių gedulo vėliavų 
rimtis nebuvo faip ryškiai su
prantamas vaizdas, primenąs 
gyviesiems gyyęniipo turtų lai
kinumų, Tik -dabar,* kuomet 
Vėlinių diena1 iškęsta niūriose 
sutemose, gedulo vaizdus pri
siminus šiurpu- pasidaro. Juk 
jie reiškia žmonijai ne kų ki
tų, kaip tik žiiaiirių mirtį, be- 
gailestingai kapojančių žmo
nių gyvybes daugiau, negu ka
da galėjo būti. Šioje vargų ir 
ašarų pakalnėje mes esame 
tik svečiai, ne šiandie — ryt 
mirtis išneš nuosprendį kiekr 
vienam.

Tuomet įspūdingas

plečia kerštų, neapykantų ir 
neteisingai žiaurias kovas, vi
sai neatsiklaušiant savo suži
nos, kodėl ir už kų?

Šiandien visokio niekšai ne
siklausiu savęs kur jie eina. 
Jie dreba dėl tuščios garbės, 
dėl didesnių turtų užgrobimo, 
nepaisant kad dėl to krinta 
milijonai nekaltų gyvybių. 
Dėl lokių beširdžių, kurie vis 
giliau skęsta nekaltų žmonių 
krauju j e, gyvenimas nebežen
gia pažangos bei (kūrimosi ke
liais, nes pažangos stabdžiai 
sustabdyti baisiosios mirties 
šmėklos. Šių Vėlinių dienų 
lankant kapus, nejučiomis 
nuslenki mintimis į ten, kur 
negailestingai siaučia žiaurios 
bangos, skiepydamos šalyse 
ir tautose neapykantų, kerštų 
ir nesutarimų. Visi gerieji gy
venimo kūrėjai, visi 
nio gyvenimo siekėjai 
dien nekaltai žudomi, 
domi bei kankinami. %

Vaizduotėje malant
kias amžinybės vietas, negai
lestingai kritusių nuo žiaurios 
rankos kur nors miškuose, 
pakelėse pelkėse ar ištrėmime 
svetur, kurių kapai ne tik ne
žinomi, bet vargu ar kada 
nors bus surasti, graudu da
rosi, kad mirusiųjų pagerbi
mo proga nieks neaplankys 
jų poilsio vietos, nieks neuž- 
(įegs jiems ne menkos žvaku-

REIKALINGAS BUČERYS, pa
tyręs darbininkas į grosernę ir 
meat market. Kreipkitės tuojau. 
Pastoviai. 4359 So. Maplevvood 
Avenue.

vvhoLesale FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

taures- 
šian* 

tram-

jų ny-

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras, be šeimynos,, pardavinėti laik
raščius ant stand. Kambarys, val
gis ir mokestis. Pet. Gintallo, 3946 
W. 56th St.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—MalkosAliejus

2 PATYRŲ SĖLSMENAI Keg 
Beer route’ui. South Side Brewing 
duoda nuostabią progą darbui. Tik, 
patyrę biznio gauti asmenys pa
geidaujami. Box 2569, 1739 South 
Halsted St.

POLISHERS, BUFFERS, darbui 
šapoje. Patyrę. 3828 N. Kedzie.

PATYRUS VIRĖJAS (Cook) vy
ras. Valandos nuo 11 ryto iki 8 
vakaro. Julia’s Restaurant, 4656 S. 
Wostern Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas 
trečiame aukšte. 2307 So. Leavitt 
St. Klauskite pirmame aukšte.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

IR MALKOS
. 1-3 ton. $10.80 ton.
. 1-3 ton.
. 1-3 ton.
. 1-3 ton.

1-3 ton.

ANGLIS :
Miller Creek ...
Black Band ...
Fkln. County ....
Fkln. Egg ......
Central Nut ....
Anth’cite Rge.-

Chestnut ......
Kopper’s Coke
Pocah’s M. Run
Pet. Carbon Štili

Run ..............
Stokerf Nut ....
Suplautos malkos — 6 pund. $1.00
WENSEL AND SONS Hcm. 8774

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.

14.90 to/.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton.
6.75 ton.

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Piace 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c 
100 Gal. po 8c 
150 Gal po 7l/2c

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

Gal.
Gal.
Gal.

Pas Gabel’s, 733 Maxwell
Ieškote bargenų — tokių 

l ūžių, kurie aiškiai matosi 
ti reikalaujamos kainos? 
Gabel’s gausite jų.

šiai furkautai (kailiai), 
galite pirkti jų visai neb 
giai — tik už $25! žinoma, 
lite gauti ir brangesnių, jei

Str.
dra-
ver-

čia

ga-
no-

Ji
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GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

JONAS KAMARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 25 d., 11:55 vai. ryto, 
1941 m. sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Velykių parap., Kuod
žių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Kairiu- 
te, dukterį Genovaitę, sūnų 
Henriką, brolį Jurgį, pusse
serę Rozaliją Kardinskienę ir 
jos šeimą, pusbrolį Petrą Ka
marauską ir jo šeimą, švoge- 
tį Mikalojų Kairį ir šeimą, 
Edvvardsburg, Mich., ir kitas 
gimines Amerikoj. Lietuvoj 
seserį Apoloniją Baltaduonie
nę ir jos šeimą, dvi pussese
res, Oną Labanauskaitę ir 
Domicėlę Krasauskienę ir ki
tas gimines.

Krmas .pašarvotas 3415 So. ‘ 
Leatvitt St. Lafayette 3289. ;

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, lapkričio 29 d. 10 valandą 
ryto iš namų į St. Maurice 
bažnyčią, 36 ir Hoyne Avė., j 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kamaraus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami 'esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: 
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

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

Moterims Cloth Kautai, 
kainos žemumas net iki $12.50. 
Suprantama, yra iš ko pasirink
ti ir brangesnių.

Vyrams siutai su dvejomis 
kelnėmis — $15 .tiktai. Yra 
brangesnių.

Vyrams topkautai — $12.50, 
taipgi brangesni.

Vyrams overkautai (žiemi
niai paltai) — $12.50 ir bran
gesni. Vaikams siutai ir paltai 
po $5 ir aukščiau. Double Duty 
drabužiai

šiame 
rai gera 
ir šeimai 
kairia.

Todėl atsilankykite pas Ga- 
’bel’s, 733 Maxwell St. Krautu
vė taipgi atdara sekmadieniais 
ir vakarais.

ir daugybė žvakučių liepsne
lių, nuo kurių kapai atrody
davo lyg ugninis plotas, išrai
žytas liūdnų paminklų šešė
lių, neteikė taip giliai jaudi
nantį įspūdį, kaip dabar tai 
prisiminus.

Reikšminga Vėlinių diena 
yra tuo, kad ji suartina mus 

mirusiųjų pasauliu, verčia 
prisiminti ir pabendrau- 
asmenrmis, kurie taipgi 
gyvi, gyveno, triūso, ko
sti kliūtimis, pakol vie- 

priežasčių

SU 
mus

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI, su namu.. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 3658 W. lllth St. 
BEVerly 0231.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

N 
M 

BĮ. YAKDb Mxxxxxxxixxxzxxxxxy<

$6.75 ir aukščiau, 
išpardavime yra ‘tik- 
proga nusipirkti sau 
gerus drabužius žema

visi
ati- 

ir 
Štai

Nėra abejonės, kad dažnas 
iš musų lokio likimo aukų 
tarpe turime kų nors artimo, 
ar žinomo (odei nors minti
mis lenkiame galvas pagerb
dami jų atmintį, kaipo kri
tusioms, dėl krašto ir laidos 
gerovės. Jie buvo tautos ge
rieji vaikai ir mes gyvieji pri
valome pagerbti jų atmintį, 
nežiūrint, kur bebūtume.

buvo 
vojo 
nokiu ar' kitokių 
tapo pakirsti ir išskirti iš gy
vųjų tarpo.

Šios dienos nuotaika, ypač 
kapuose esantiems, ryškiai at
sispindi gyvųjų veiduose, 
sukaupę dvasinę pajėgų 
duoda garbę įnirusiems 
skaudžiai pamano, kad
neužilgo ir musų gyvenimo li
kimas pakirs gyvybės siūlų... 
Tada ir mums užteks to men
kučio sklypelio žemės, nebe
reikės jokių 'gerybių, kurių 
kariais gobšiai siekiame, ar 
kuriame sunkiu darbu liks 
neįgyvendintos ir visokios sva
jones, dėl kurių gyvi būdami 
krimtomės ir sielojomes.

Slegiami panašių minčių 
nejučiomis nuslenkani į gilų 
nusiininimų ir žvelgdami į su
piltų kapų įsitiki n am, kad 
šiame taip trumpame ir viliu- 
gingame gyvenime nieko ne
reikia, nes anksčiau ar vėliau
viskas liks, kuomet giltinė pa
sibels* į gyvenimo duris.

Tačiau taip nėra, šiandien 
gyvieji nesitenkina i tuo, kų 
turi. Jie nepamano, kad viską

SKAITYK KASDIEN

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 

KRAUTUVIŲ
Visai naujos prekės, floor sempe- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas ir 
atsiimtas stakas ir įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du tos pačios rųšies. Dabar su
krauti viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija.
350 GASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ 

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 

įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo.

/ $18—$29—$39—$49~$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 

Alcazar 5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
American Sunflame, kretuose, 

didelės mieros .................
Quaker, visai naujas, sempelis $39 

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas phone, kombinacija, 

sempelis . ..........................
Zenith phone, komb., sempelis 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo $119 *.......................
ŠALDYTUVAI 

šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman ave^ tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rast.-- Leonas Genio-

■ tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J, Petraitis, 812 W. 
33rd st; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
iywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APSVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm<—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rast,—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—-Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; ^irm. pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

no-

$24
$29
$39

$29
$34

$49

ii

1139 South Saistei! Slretl. CHIC1GO. ILL
I,Garsinkitės “N-nose”

—------- IR TEMYK SKILTIS--------------

REIKIA DARBININKU''
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino Ūktai per

NAUJIENAS
■•iiiiuiiiiininiiiiim’*

1L0VEIKIS :11
B ■■■■" Dalis.
H KVIETKININKAS
□ Gėlės Vestuvėms, Bankietams
h ir Pagrabams.
d 3316 SO. HALSTED ST.
d Tel. YARDS 7308
£zxxxxžx

M 
aipu t H 
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GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. / 
2202 W. Cermak Rd. 

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



8 NAUJIENOS, Chicago, UI;
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GARSUS CICERIEC1A1 K. P. DEVEIKIAI Du Mėgiami Dainininkai Sekmadienio- 
ŠV S SIDABRINES SUKAKTUVES

Iškilmes Įvyks Cicero Stadiono Mėlynam 
Kambaryj, šeštadieni
šeštadienio va-CICERO.

kare, lapkr. 29 d., Ciceros sta- 
diume, prie 19-tos gat. ir 52- 
ros Avė., įvyks nepaprastos iš
kilmės pagerbimui dviejų žy
mių asmenų, kuriuos pažįsta 
kiekvienas lietuvis bei lietuvai
tė Ciceroje. Jie ir didžiojoj Chi- 
cagoj turi plačią pažintį. Tai 
p.p. K. P. Deveikiai. Jje ap 
vaikščios savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, t.y., si
dabrinį jubiliejų.

Nepavaduojamas Veikėjas
Kazys Deveikis, tai Ciceroic 

lietuvis, kuris nenuilstamai dar
buojasi lietuvių visuomenės bei 
lietuvybės labui, šioje vienoj iš 
didžiųjų, lietuvių tirštai apgy
ventų kolionijų. Mažai randasi 
organizacijų, kuriose Kazys ne
priklausytų, o priklausydamas 
visados užima didesnio bei ma
žesnio viršininko vietą.

Ketai rasi lietuvį bei lietu
vaitę, kurių Kazys nebūtų pa
kalbinęs prisirašyti prie lietu
viškų organizacijų. Jis ir jau
nimo tarpe turi plačią pažintį. 
Su kiekviena proga žadina juos 
iš apsnūdimo, ir kalbina palai
kyti lietuvybę, žodžiu, jis mums 
sakyte sako, sesute—broli lie
tuvi, neleiskim musų tautai pa
skęsti amerikonizmo bangose.

“N” Korespondentas
Tai patriotas pilnoj to žodžio 

prasmėje, kuris be jokio atly
ginimo, dažnai save nuskriaus- 
dąmas, nenuilstamai savo tau
tiečiams lietuviams tarnauja.

Kazys Deveikis rriūsų koloni
jos vienintėlisj lietuviu kores
pondentas, kuris tiksliai 
šinėja lietuviškoj spaudoj, ypač 
“Naujienose”, svarbesnius įvy
kius, kuriuose pažymi musų 
džiaugsmus, laimes, nusimini
mus, ir nelaimes. Jam nedaro 
skirtumo profesijonalas, biznie
rius, ar paprastas pilietis. Vi
sus vienokiai įvertina, ir apie 

, visus praneša plačiąja!
kai visuomenei.

* . ’■ «

Graži šeimyna
Kazys Deveikis turi 

mingą darbą Western
dirbtuvėje, kurioje besidarbuo
damas aukure šeimyną ir su 

, savo mylima Žmona išaugino du 
sūnūs ir dvi dukteris. Vyres
nysis sūnūs jau tarnauja Dėdes 
Šamo kariuomenėj, ir į trum
pą laiką: jau pasiekė, pus-kan- 
ninko (corporal) rangą.. Abejo
ti nereikia, kad betarnaudamas 
pasieks dar aukštesnio laipsnio. 
Lietuvių, radio klausytojams jis 
žinomas kaipo geras anauttse-- 
ris. .

lietuvis

atsako-
Electric<

P-a Deveikiene’
Nemažesni nuopelnai priklau

so ir Kazio žmonai, poniai De
veikienė. Tai plačių pažiūrų 
moteris, įvertinanti lietuvių-vi
suomenės reikalus. Nebe reika
lo ji savo vyrą nedraudžia, ir 
neišmetinėja, kad jis organiza
cijų reikalais užimtas, dažnai 

♦ namie nesiranda. O jos namuo
se švara ir Šeimynos ramybė 
viešpatauja, nežiūrint kad ne
mažą šeimyną reikėjo išaugin
ti, ir lietuviškoje dvasioje pa
laikyti. Užėjus pas p.p., Devęi- 
kius — smagu pasisvečiuoti.

■ y * ’ . • • !

Bus Daug Svečių
Todėl, abejoti netenka, 

šeštadienio vakare Ciceros 
vusis stadijonas kimŠtinai
sipildys svečiais, kaip iš Cicė 
ros, taip ir iš Chicagos, o gal 
ir iŠ toliaus. Visi įvertins p.p- 
Deveikius už lietuvių visuome
nei nuveiktus darbus ir palin
kės jifcms laimingiausios kloties 
ateityje.

Operoj
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Viktoras Benderis

Pakėlė Algas 23%
7 ' ' • ■ }

Trokų Krovėjams;

Kopipanijos-Uniją Pasirašė 
2 Metų Sukaktį

Apie 2,500 trokų krovėjų 
Chicagoje Vakar* užbaigė dvie
jų dienų streiką, dėl \ kurio bu 
vo sustojęs vi$as transporto 
trokų judėjimas Chicagoje.

'C t. ' iAFL unija paskelbė, kad kom 
panijos sutiko pakelti darbinin
kams. algas 12centų valan
dai (apie 23%), taipgi davė 
pilną pripažinimą ir mokės pus
antros algos už viršlaikį.

48 Vai. Darbo „Garantija
Sutartis galiuos du metu lai

ko. Ji toliau garantuoja darbi
ninkams 
s'avaitę, 
algą už

Ikišiol
vo apie 55 centus į .valandą. Iš
eidami į streiką jie reikalavo 
75c.

48 valandas darbo j 
atostogas ir dvigubą 
darbą šventadieniais, 
trokų krovėjai gauda-

Galiau, Pradeda 
Svarstyti Ortonų 
Divorso Bylą

šiandien Teisme• \ :
Apskričio "teisėjas Lomelius 

J. Harrington šiandien pradeda 
svarstyti turtuolio Philo A. Or- 
ton, 68 m.a., divorso bylą, ku- 
Hą jisai kuris laikas atgal už
vedė, prieš savo žmoną, lietu
vaitę Annabellė Orton’ienę. Ji 
35 metų amžiaus. . /

Jisai ją kaltina neištikimybe 
ir žiaurumu.

Aldona Grigonis
Šie du dainininkai nėra pa

saulinės/‘žvaigždės”, ir ne tuk 
stantines algas gauna iš Chi 
cagos operos.. Vienok jie yri; 
suteikę labai daug malonių va 
landų Chicagos lietuviams, ku
rie yra juos girdėję koncertuo
se ir per radio. Muzikos mėgę 
jai deda daug vilčių, kad lai
kui bėgant jie abudu bus dide
lio maštabo dainininkai.

Tai Aldona Grigoniutė ir Vik
toras Benderis, abu talentingi, 
abu su gražiais balsais, ir abu 
su noru nuolat toliau žengti 
mokintis, ir nepasitenkinti 
ka dabar moka.

.j ■ / v ■ • • 1 \

Turi Dideles Roles
< • ■ ■ ‘ į ’

Abu šie jauni dainininkai 
nuos svarbias ' roles operoje 
“Canhen”, kurią “Pirmyn” Cho 
ras stato šį sekmadienį, Eighth 
Street Teatre, prie 8th ir Wa- 
bash, 2-trą valandą po pietų. 
Benderis buš “Don Jose”, o p- 
lė Grigoniutė — “Mercedes”. 
Kaip vieno, taip kito bus 
pasiklausyti. ' \

Bilietai “N-ose”
•

Bilietai operai yra $1.00 
$1.50. Apart suminėtų solistų 
dalyvauja visa eilė kitų žymių 
dainininkų, taipgi “Pirmyn” 
choras, Vaikų Choras ir sim-

tuo

dai •

ko

ir
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fonijos orkestras*, vedamas 
Steponavičiaus, kuris visą 
statymą tvarko.

K.
pa-

Visi CIO Lokalai 
Apskrityj Prisidėjo 
Prie CIO Tarybos

Opozicija Likvidavo Savo 
“Tarybą’’

‘ : Kai ’CTO, suorganizavo Cook 
apskričio CIO unijų tarybą (Ih 
dustrial Union Council) kairia 
sparnai lokalų lyderiai atsisakė 
ją pripažinti. Jie pareiškė, kad 
“keli ambitiški asmenys suėjo 
į ‘felefono budelę’ ir ten y atlai 
kė konvenciją tarybai įsteigti. 
Ten pat pasidalino vietomis”. 
(Pirmininkas yra S. Levin. 
Amalgajneitų^ .^^įęagos prezi
dentas) . ,,

Lokalai, kurie atsisakė tary- 
bą pripažinti, sąorganizavo at
skirą komitetą ^ąrybai kovoti. 
Nors CIO pr^identas Philip 
Murray ją prip^įno legalia.

Vakar, betgi, paujas CIO ra
joninis direktorius Chicago.i, 
Fullerton Fulton, pareiškė, kad 
kairiasparniai likviduoja savo 
komitetą, siunčia .delegatus i ta
rybą, ir pripažįsta jos viršinin
kų autoritetą.

• - ■ . • . I . . v •.

Statys Dar Vieną 
Ginklą Dirbtuvę 
Prie Chicagos

Valdžia Paskyrė $5,000,000
Federalė valdžia šią savaitę 

nutarė statyti didžiulę amuni
cijos dirbtuvę prie East Chi 
cagos, Indianoje. Tam tikslui 
paskyrė $5,493;487 — dirbtu
vei pastatyti ir mašinoms įreng-

Ją operuos Continental Roll 
and . Steel Foundries kompani
ja.

Sumušė, Apiplėšė
Lietuvi

v . «. (•;

Rytoj Išvyksta 
Col. Grant Suttie, 
Konsulas Kanadoj

Įdomios Diskusijos 
Apie Pokarinę 
Taika Pasaulyj

VAKAR CHICAGOJE

žada Važiuoti Washingtonan;
Užmezgė Pažintį Su Chica- 

giečiais
Turbūt rytoj, po trijų dienų 

vizito Chicagoje, į Washingto- 
ną išvyksta Col. G.L.P. Grant- 
Suttie, Lietuvos generalis gar
bės konsulas Kanadoje.

Jisai yra . čia atvykęs priva
tiniais ir tarnybos reikalais. Per 
vietos konsulo p. P. Daužvar- 
džio rūpesti, vakar Chicagos 
lietuvių laikraščių Atstovai ir 
būrelis veikėjų gavo progą su 
svečiu susipažinti, pobūvyje, 
kurį konsulatas surengė Morri- 
son viešbutyje, vakar po pietų. 
Svečias yra kitatautis (anglas), 
bet labai didelis Lietuvos ir lie
tuvių draugas.
Gerai Pažįsta Lietuvos Reikalus

Pobūvyje Įvyko diskusijos 
tarptautiniais ir Lietuvos klau
simais, kuriose 
tie parodė gilų 
!ų pažinimu.

Jisai yra iš
dos, kame randasi ir Lietuvos 
konsulatas Kanadai.

Or 
dis-

Dalyvauja 15 Įvairių 
Organizacijų

Gruodžio 8 d., Chicagos 
chestra Hali salėje įvyksta
kusijos, kuriose bus svarstom 
Amerikos ir kitų šalių p’anąi 
pokarinei taikai.

Diskusijas ves George V 
Denny, garsus vedėjas Towi 
Hali radio programų, iš Nev 
Yorko.

Dalyvaus atstovai nuo Ame 
rica First, 
Committee 
ir 12-kos 
Rooseveltą 
ei jų.

Fight For Freedom 
to Defend Americ? 
kitų izoliacinių ii 
remiančių organiza

Priteisė Atmokėti

Col. Grant-Sut- 
Lietuvos reika-

Toronto, Cana-

Darb. Balsavimai 
Traktorių Dirbtuvėj

53 balsais prieš 17 Chicago 
Die Sinkers laimėjo teisę at 
stovauti “diesinkerius” Interna
tional Harvester Company trak
torių dirbtuvėje, 2600 W. 31st 
street.

17-ką balsų gavo CIO Farm 
Eciuipment Workers, kuri at
stovauja visus eilinius dirbtu
vės darbininkus.

Laimėjusi unija yra nepri
klausoma.

Užuojautos Streikas 
Lenkų Susivienijimo 
Spaustuvėje

Eina Į Talką Susivienijimo 
Ofiso Darbininkams

Į streiką vakar išėjo 40 spau
stuvininkų, dirbančių Alliance 
Printing and Publishing Co., 
spaustuvėje, 1406 West 
sion street.

Jie sustreikavo 
ką tarnautojams
vienijime (Pblish National Al
liance), kur jie streikuoja nuo 
lapkričio 7 d., reikalaudami pri
pažinimo AFL ofisų tarnauto
jų unijai.

Spaustuvė Susivienijimui at
lieka įvairius spaudos darbus.

eidami
Lenkų

Divi

į tai-
Susi-

Southsidietis Žuvo 
Po Traukiniu

34-

Darbininkais 
$4,021.69

Nesilaikė Algų-Valandų 
Įstatymo

Federąlis teisėjas Barnus 
kar priteisė kelias Chicagos
mas primokėti 67-iems darbi 
ninkams $4,021.69 algomis, ui 

mini

va

viršlaikį ir nemokėjimą 
mumo.

Priteistos firmos yra:
O’Shea Knitting Mills,

N. Pulaski — $2’,551-15
Gross Hat Co., 1811

North avenue — $633.52
Nerico Cabinet Co., 3713 N

Hermitage avenue — $837.02 . tir
Helen

avenue, 
šiai 4Q 
joms).

2701

Wes

Reading, 5505 Byror 
(turi mokėti mažiau 

centų j valandą siuvė

George O. Cslborn .Jr., 22, iš 
Frank Forks, North Dakota, su 
Josephine Yudis, 26

• Ad. 514 Birch street, Win- 
netkoje, pasikorė 44 metų Per 
A. Tuveson, penkių vaikų tė
vas. Pręižastis nežinoma.

© Illinois Technologijos in
stitutas išdavė $250,000 kon
traktą Wieboldt kontraktorių 
firmai pastatyti naujus mokslo 
rumus prie Federal ir 34-tos.

• Iš sandeio adresu 2212 
La Šalie street, vagys išneši 
165 galionus degtinės.

• Iškritęs iš lovos sprandą 
nusilaužė ir mirė Ralph J. Dye, 
St.. Charles pataisos namų tar
nautojas.

• Spiegei, Ine., firma įteikė 
$24,000 Chicagos Community 
Fondui; Pinigus sudėjo darbi
ninkai ir firmos viršininkai.

• Užsidegė namas adresu 
3802 Lake Park avenue, nuo 
skystimo naudojamo blakėms 
naikinti. Jisai sprogo ir netru
kus vienas namo aukštas pa
skendo liepsnose.

• Besidžiaugdamas, kad jo 
21 metų sūnūs William Jn, bu
vo priimtas į U.S. karo avia
ciją, širdies ataką gavo ir mi
rė 52 metų Wm. H. VVebster, 
219 S. Lincoln st., Hinsdale.

e Policija surado, kad neži
nomas užpuolikas, kuris bandė 
nudurti policistą ties 3005 Ma
dison street, buvo karo vetera
nas, 48 m. Morris J. Robbins, 
17 N. Sacramento. Užpultasis 
policistas 
ve.

J.' Feldman jį nušo

Oak Park ir Madison 
sudaužė keleivini au- 
sunkiai sužeisdamas

e J’ne 
autobusas 
tomobilį, 
jame važiavusį policistą Jack
Schneiderman, iš -Racine nuo
vados. Autobuso keleiviai išliko 
sveiki.

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

Susipažinkite Su Joe Di Maggio III

Joe Di Maggio, garsusis beisbolininkas, pasidi
džiuodamas žiuri į savo sūnų Mrs. Di Maggio glėby.

<

BRIDGEPORT. — Prie 
tos ir Iron gatvių, Bridgepor- 
te, Chicago Junction Railvvay 
traukinys mirtinai, sutrynė 26 
metų darbininką William Flynn, 
5531 South Honore street. Ji
sai pakliuvo tarjJ traukinio ir 
prekių platformos.

•MCARMEN
— Stato — 

PIRMYN CHORAS
Lapkričio-Nov. 30—1941 

2:00 vai. popiet.
EIGHTH STREET TEEATRE 

800 SO. WABASH AVS. 
ĮSIGYKITE BILIETUS DABAR-----------------

MARQUETTĘ PARK.
metų lietuviu Petras Waitkiis, 
6612 South Talftiah avenue, ra
portuoja poliėijdi,^ kad netoli 
namų jį užklupo du piktadariai. 
Jam skaudžiai kelis kartus su
mušė galvą (“ją daužė kaip 
‘barąbaną’ ”), po to atėmė $42.

.< 63

------- $1.00 IR $1.50

J. Tarulls.

kad 
erti 
pri

Garsinkitės “N-nose”

THERE*S THE ROCKET OVER 3I0ERIA—AND 
THERE’S THE BASEI MAN THE DIS GUNS, 
GIRLS. WE*LL TRY A RAID AND ATTEMPT 
TO DELAY THEIR WORK UNTIL OUR 0WN FLEBT 

IS READY.E

Mfl•.V.

Aukokite Raudonąjam Kryžiui!
'-U-u——

JACKSVVIFT
’ 1 “f1 '** '   į—-v
THE COUNT’S J
ROCHET 1$ i
RACING AWAY.

HE*S RETURNINGTO THE 
BASE. JIMMY, WATCH 
THE RAY DETECTOR.
HAS HE GOT A T ELE DEAN

YĖAH- 
HE’S . 
WATCHING 

US

IT WE’LL L AND. PERHAPS
HE ’LL THINK WE ARE 

AFRAID TO TRAIL HIM

•> •
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