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VOKIEČIU ARMIJA ME SIMFEROPOL
MASKVAI GINTI STALINAS PASKYRĖ
SAPOSNIKOVĄ, PAVARĖ GEN. ŽUKOVU
Ševastopolin naciams lieka tiktai 25-ios 

mylios, karo baze bombarduojama

SUOMIU KARELIJOJ RADO IŠTREMTU 
LIETUVIU, JUOS VEŽA TĖVIŠKĖN

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
2 d. — Vokiečių ir rumunų ka
riuomenės šiandien paėmė Sim
feropolį, Krymo sostinę, skel
bia vokiečių štabo pranešimas- 

Dabartiniu metu vokiečių ka
riuomenes kontrolėje jau ran
dasi- trys ketvirtadaliai svąrr 
besnių Krymo žemių, skelbia 
tas pats pranešimas. Pryšakinės 
vokiečių kariuomenes dalys jau 
randasi tiktai 25 mylių atstu
mo j nuo Sevastopol’o, svar
biausios sovietų karo laivyno 
bazės Juodojoj juroj.

Vokiečių aviacija vakar ir 
šiandien be sustojimo bombar
duoja Sevastopolio tvirtovę ir 
Uostą. Keli sovietų karo laivai 
buvo sužeisti pačiame uoste.

Nacių tankai tiek pasistūmė 
į pietus, kad jau pasiekė šiauri
nę Jaltos kalnų pašlaitę. Vokie
čiai turi žinių, kad rusai yra 
pasiryžę ginti iki paskutinių Se- 

vVastopolį, kuris yra gerai įtvir
tintas. i.

Doneco srityje vokiečiai jstip-

kelias naujas. Leningrado sri
tyje vokiečiai i J atmušė sovietų 
kariuomenę, kuri norėjo naktį 
persikelti į kitų Nevos pusę.

Vokiečių artilerija bombar-

davo Kronštatą, sovietų karo 
bazę.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 2 
d. -— Britų radijas šiandien pa
skelbė, kad Stalinas paskyrė so
vietų maršalą šapošnikovą Ma
skvai ir artimiems frontams 
ginti. Sovietų generolas Grego- 
ry Žukov, kuris iki šiam metui 
komandavo šiam frontui, atsta
tytas nuo pareigų.

Maršalas B. M. šapošnikov 
buvo sovietų štabo viršininkas 
ir artimas Stalino draugas, ša
pošnikov buvo caro armijos ka
rininkas įr paskutiniu metu 
Stalino patarėjas karo reika
luose.

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapkr. 
2 d. — Sovietų kariuomenė pa
sitraukė į saugesnes pozicijas 
Tūlos fronte, skelbia paskutinis 
pranešimas. Vokiečių kariuo
menė žengia pirmyn per dide
les savo kareivių lavonų krū
vas. i

Tūlos srityje vyksta kovos 
durtuvais ir rankinėmis grana
tomis, Kituose Maskvos fraų- 
tuose vokiečiai buvo atmušti 
atgal. Naciai norėjo prasiverž
ti ties Volokolamsku, bet buvo 
sulaikyti.

t ■ ■ . ■ .. \ NAUJIENŲ-ACME Telephou,
- Jungtinių Valstijų destrojcris ReUben James, kuris, Laivyno Departamento 

paskelbimu, ketvirtadienio vakare, torpedos paskandintas Atlanto vandenyne. 
Laivas buvo 21 mėtij senumo ir jo įgula susidėjo iš 120 vyrų. Dalis įgulos tapo 
išgelbėtą, apie kitus nėra žinių. . ■

J. A. V. KARO LAIVAIS PASKANDINO 
KELIS VOKIEČIŲ N ARL AI VII S

Santykiai tarp Amerikos ir. Vokietijos 
labai įtempti, svarbus Kriox žodžiai

DANVI
* -3^

nada’ . lapkr. | da' pastangas; surasti daugiau 
ckerson, k-uj Reuben J.anyes jurininkų ir pa-

HITLERIS NORI JTRAUKTI JAPONUS Į 
KARA PRIEŠ J. AM. VALSTYBES

Praeitais metais pasirašytas “ašies” 
paktas įpareigoja japonus stoti karan

WASH1NGTON, D. C., lapkr. 
2 d. — Oficialus vokiečių val
džios paskelbimas apie Ameri
kos užpuolimą ant Vokietijos 
padarytas vokiečiams ir ita- 

• larns, komentuoja valdžios at
stovai Washingtcne.

1940 metais italai su japo
nais pasižadėjo stoti karau, jei
gu kuri trečioji valstybė užpuls 
bent vieną “ašies” valstybę.

šiuo paskelbimu Hitleris nori 
įtraukti japonus ir italus į ka
rą prieš Jungtines valstybes.

kad karas turi tendencijos plės
tis, skelbia japonų laikraščiai.

Jeigu vokiečiai skelbs karą, 
karo veiksmai iš Atlantiko per
simes į Pacifiko vandenyną, sa
ko pajonai.

Užsienio ministerija pasiliko 
sau teisę spręsti apie užpuoli
ką, kai bus taikomi praeitais 
metais “ašies“ pasirašyti punk
tai.

ris tarnavo Reuben James de-Į truliuoja kovų vandenis, 
strojeryj, parašė savo tetai laiš- -----------------

in““ "S, Premjeras .King ta 
vi™. | !nasi su F.D.R.

Amerikos jurininkas prideda, 
kad paskandintųjų narlaivių 
skaičius- gali būti žymiai 
nis. 

Jurininkas Dickerson 
laiką stovėjo Islandijos 
ir ėjo sargybas Atlantike Ame-lčius karo reikalus, 
rikos karo laivuose. Tvirtinama, kad bus aptart;

finansiniai reikalai ir susitarta 
dėl tolimesnių prekybos santy
kių.

HYDEPARK, N. Y., lapkr. 
didės-1 2 d. — Kanados premjeras King 

)Į praleido visą dieną Hyde I?ar- 
kurį ke, Roosevelto rezidencijpj,.kur 

saloje aptarė vakarų žemyną liečian-

Kovosim iki perga
lės, sako Knox

Įstatymas pr e k i ų 
kainoms tvarkyti

Amerika mus užpuo 
lė, sako Hitleris

BERLYNAS, lapkr. 2 ji. — 
Adolfas Hitleris šiandien ofU 
cialiai paskelbė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės užpuolė 
Vokietiją šiaurės Atlantike.

Hitlerio komunikato tekstas 
propagandos ministerijoj buvo 
įteiktas užsienio koresponden
tams.

Pranešime Hitleris paneigia 
Roosevelto kalbos tvirtinimus 
ir Roosevelto bei sekretoriaus 
Knox žodžiais remia savo ap
kaltinimus.

Skelbia pakaitas 
Churchill kabinete

; < » > •. 'w .1
■■■■»—....... * t < ■ ’ i

LONDONAS, lapkr. 2 d. — I 
Parlamento sluoksniai prana4 
ša uja pakaitas Churchill kabi-j 
nete.

Lordas Beaverbrook privers
tas pasitraukti iš kabineto dėl 
silpnos sveikatos. .

Reikalaujama, kad atsistaty“ 
dintų ir lordas ■ Halifaksas iš 
ambasadoriaus vietos. Halifak-' 
su visą laiką jaučiamas didelis 
nepasitenkinimas, nes jis buvb 
aktyvus Chąmberlaino politi
kos vykdytojas.

WASHINGTON, D. C., lapkr.
2 d. — Prezidento kanceliari
ja pareiškė, kad neturinti jo
kių komentarų • apie padarytus 
Hitlerio apkaltinimus.

Santykiai tarp Jungtinių Val
stybių ir Vokietijos tapo la-|Į įstatymo projektą, kuris 
bai įtempti, kai Hitleris pada
rė oficialų pranešimą apie už
puolimą. '■

Sekretorius Knox spaudos ĮI balsus už projektą, o tiktai 
atstovams^pareiškė, kad Jung- 5 prieš.
tinęs Valstybės metėsi kovon Kongreso nariai mano, kad 
iki paskutiniųjų ir kovos iki L §įs įstatymas sulaikys inflia- 
pasieks pergalę. ciją ir nustatys pastovias kai-

—----------- —■ nas maistui. Įstatymas nevar-
Išgelbėti 44 Reuben Į Į aIsi Mumo:

James jūreiviai
/ J ’ __—L________ - /

-WASHINGTON, D. C., lapkr.
2 d.
paskelta, jog tapo išgelbėti 44 
jurininkai, kurie aptarnavo Reu-

Įben James laivą.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 2 d. — Kongreso fi- 

| nansų komitetas šiandien pri-

leis valdžiai kontroliuoti nau
jai kylančiu prekių kainas.

18 komiteto narių padavė

Rooseveltas senai prižadėjo 
vykti 'Kanadon, bet krašto rei
kalai jo neleidžia, jis labai 
imtas.

uz-

Naciai sušaudė 
1,082 asmenis

; BERLYNAS,A lapkr. 2 d.
Nuo sovietų-vokiečių karo pra
džios tapo“" sušaudyta ne ma
žiau, kaip 1,082 asmenys įvai
riuose kraštuose, kurie nenorė
jo sutikti su nacių valdžios 
nuostatais.

Didžiausias sušaudytųjų skai
čius siekia Serbijoj. Serbus se
ka kroatai, o vėliau eina čekai.

Ne visi sušaudytieji randasi 
šiame skaičiuje.

Varžo fašistų veiklą
SANTJAGO, Čilė, lapkr. 2 d. 

— Visos Čilės kairiosios par 
tijos, išskyrus komunistus, nu
tarė veikti organizuotai nacių 
judėjimui sustabdyti.

Čilėj yra apie 200,000 vokie
čių, kurių dauguma priklauso 
nacių partijai.

Tiktai maža Čilės vokiečiu 
dalis bendradarbiauja su vietos 
demokratais.

Karas plečiasi, tvir
tina japonai \

.. — .— .f
TOKIO, Japonija, lapkr. 2 

d. r— Vokiečių paskelbtas pra
nešimas apie Amerikos užpuo
limą šiaurės Atlantike parodo,

— Norvegų karalius sakd, 
jog reikia suorganizuoti liau
dies armiją, parašiutais pasių
sti karininkus ir pradėti sųįęi- 
limą prieš nacius, . ■

Rusai išvežė iš Lietuvos 2,000 mokytojų 
Vilniuje perorganizuoja kailių prekybą

DR. PRANAS ANCEVIČIUS
RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 2 d.— 

Suomių užimtoj Karelijoj rasta ir bolševikų ten nutremtų lietu
vių, kurie dabar yra Helsinky ir netrukus grįš į Lietuvą. Is vo
kiečių nelaisvės pamažu grįžta lietuviai buvę Raudonojoj Ar
mijoj.

Į Šiaulius nesenai vėl grįžo 144 belaisviai, kuriai rūpinosi 
Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Ūkininkai negavo mineralinių trąšų
Kauno žiniomis, Lietuvos žemės ūkis pamažu atsitiesia. 

Žemės UĮcio Rūmai vėl pradėjo leisti ūkininkams ūkio darbų 
kalendorių, kurio spausdinama 350,000 egzempliorių. Statisti
kos reikalams atgaivinti, paskirti žemės ūkio korespondentai.

Vilniuje, Kaune ir kitur organizuojami žemės ūkio žiemos 
kursai jauniesiems ūkininkams. Mineralinių trąšų šiemet ūki
ninkai negavo dėl transporto sąlygų.

Pamažu atkunta pramonė ir jau denacionalizuota prekyba. 
“Kauener Zeitung“ teigimu, Vilnius busiąs kailių pramonės ir 
prekybos centras rytuose. Kooperatyvas “Kailis“ Vilniuje jau 
suorganizavo naujas dirbtuves, kur dirba jau 600 darbininkų.

Miestuose steigiasi privatinės krautuves. Vilniuje jau pra- / 
dėjo veikti per 150, Kaune 100.

Vokiečių kalbą grūda į mokyklas
Didžiausią žąlą Lietuvos kultūrai bolševikai padarė, išvež- 

darni labai daug mokytojų, būtent, apie 2^000. Tai spragai patai
syti buvo suorganizuota eilė trumpalaikių kursų.

» Atfod6,*kad mokslas visose mokyklose, išskyrus pirmus se- 
ttitstrus aukštųjų mokyklų, vyksta normaliai. Vilniaus Peda
goginiame Institute dėstoma, kaip specialus dalykas, vokiečių 
kalba, kurios mokos, “Kauener Zeitung“ teigimu, apie 40% 
studentų. z

Prie Instituto veikia mokytojų specializavimosi kursai. 
Kaune atidarytas pedagoginis muziejus.

Kaune veikia Kudirkos vardo biblioteka
Suaugusių švietimas perorganizuotas ir ateityj bus tik pro

fesinis suaugusių švietimas. Jau veikia stenografijos, mašin
raščio ir buhalterijos kursai.

Bevalant bibliotekas nuo bolševikų agitacijos šlamšto, ne
rasta labai daug vertingų knygų, kurių dalis sunaikinta, dalis 
išgabenta Rusijon. Kaune veikia Kudirkos vardo biblioteka su 
keturiais skyriais.

Sporto sąjūdyje veikia “Perkūnas”, L.G.S.F., L.F.L.S. ir 
“Kovas“. Vyksta futbolo pirmenybės. Eina krepšinio rudens 
turnyras. ' .

šiauliškis Jankūnas pasiekė naują Lietuvos rekordą ka
muolio stūmime, išstumdamas 24.7 metrus, o buvo 23.71 
metro. . •

Nuys apylinkėj, Ka- 
300 pėdų aukštumoj 
du lengvi lėktuvai 
nukrito, bet nė vie

— Van 
lifornijoj, 
susidusė 
Lėktuvai
nas lakūnas neužsimušė, jie tik 
susižeidė.

Kalifornijos miškuose pa 
rašiutais nusileidę lakūnai J 
West ir C. Lydon tapo surasti 
Praleido tris dienas. miškuos< 
be maisto. Padėti i ligoninę.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
f , ' ' ' ‘''H. ' . ' , . - <

' f ■ ■ ; .

— Tokio tvirtina, jog vokiečiai tuo tarpu nereikalauja, kad 
japonai skelbtų karą Jungtinėms Amerikos Valstybėms, i

— Rooševeltas šiandien pasirašė įsakymą, kuriuo visos pa-
Iš viso karo laive buvo 120 kraščių sargybos pereina laivyno kontrolėn.

— Vichy diplomatai tvirtina, kad sovietų karo laivynas

- Laivyno departamentas

karininkų ir jurininkų.
Karo laivynas ir aviacija; de-1 jau apleidžia Sevastopolį. Rusų karo laivai vyksta į Novoro- 

Įį-. .. -.Rusai koncentruoja kariuomenę Kerčo sąsiauryje.

........... " "‘I.............. 'I'?......
I ' ' ‘.".A, '

ORAS
Debesuotas, vakare lis. b, 
Šaute tdca — 6:24 ; leidžiasi

A ,AQ

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų, 
raštinė fabar atdara nuo 9:p0 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto - iki 

c 8:00 vai. vakaro.

— Turkai patyrė, jog sovietų fronte pasitiko tiktai ketu
rios rumunų divizijos. Kitos sugrįžo atgal. Rumunijoj jaučia
mas didelis badas.

—- Rumunų valdžią užimtoms pietų Rusijos žemėms valdy
ti pasirinko ZTerašpolį. Norėjo Valdžią laikyti Odesoj, bet ji 
labai išardytą ir nesaugi. ^ } < 1

•— Vokiečių valdžia pradėjo rinkti iš gyventojų sehias tan
kas. Sako, kad jomis siųs šiitą maistą kareiviams.

— Mussotini žymiai sumažino duonos davinius turtingie
siems. Neturtingiems sumažino praeitais metais.____ _J1

Naciai draudžia lankyti Viliampolės ghetto
Lietuvoje vykdoma žiemos pagelba Reicho “Winterhilfe” 

pavyzdžiu. Jos tikslas šelpti karo ir bolševikų aukas.
“Kauener Zeitung” paskelbė Kauno miesto ir srities komi

saro Cramer įsakymą, kurio draudžiama “arijams” palaikyti 
su Viliampolės ghetto apgyvendintais žydais bet kokius ryšius.

Šiandien pirmą kartą teko kalbėti telefonu su Kauno dien
raščio “Į Laisvę” redaktorium Butėnu. Dabar vyriausiu laik
raščio redaktorium yra poetas Žlabys, alias Žengė. Daroma žy- 
?ių, kad “Į Laisvę” turėtų ^pvo korespondentą Berlyne.

Felicijos Bortkevičienės ir buvusio “Lietuvos žinių” redak
cijos ųario, agronomo Valucko, Smetonos laikais nuteisto mir
ti, o bolševikų laikais kalinto iki jų išvyjimo, straipsniai Ame
rikos lietuvių spaudai apie bolševikų karą Lietuvoj pasiųsti 
paštu.

Stalinas pakeitė propagandos obalsius
Lapkričio 6-tą dieną sukanka 24 metinės bolševikų revo

liucijos. Maskva kasmet jas atžymėdavo kaip fetapą besiarti
nančios tarptautinės proletarų revoliucijos. Ta proga bolševi
kų -partijos centralini^ komitetas leisdavo Šukius su grūmoji
mais kapitalistiniam pasauliui, su kvietimu proletariatui sekti 
Maskvą ir įvesti sovietinę tvarką.

Dar pernai išleistuose ©balsiuose smarkiai pulta Amerikos 
ir Anglijos plutokratija, kaip Šio karo kurstytoja ir kaltinin
kėj Visai kitą ^giesmelę užgiedojo Stalinas Šiandien paskelbtuo
se centro komiteto obalsiuose. Nei žodelio apie plutokratiją ir 
pasaulinę revoliuciją, nei žodžio apie Kominterną ir kapitaliz
mo išnaudojamą proletariatą.

Bolševizmo sunaikinimo išvakarėse Stalinas nieko gudres
nio nesurado pasauliui pasakyti, kaip prisiminti caro skelbtąją 
slavų tautų vienybę, karo sąjungą su karališkąja Anglija ir ka
pitalistinė^ Amerikos pagalba. Tuose antibolševiki&kuose Šukiuo
se, iš seno' stiliaus tepatikęs grasinimas Pabaltijo kraštams su
grįžti vėl.- .f,* / .t

i'
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NAUJIENOS ENGUSH SBCUON STAFF 
F. H. Sadauskas ............. A. S. Vaivada

p tfėfsonalš 
įjagaih;
many 
gtUm lašt Sunday 
work chorus, if I mušt šay so 
šėlt“. Only criticism 
tbd’ rhuchi prdgram.
it if we have so
Even all thė

'duhnhg* thiš program1 vvitF flyingl 
ęolorsjflrt^'gbin^lft malte’ the bldeF 
-solėists? i bučkio dbwifc Did anyone 
pick up by- rpistak-e a red book of 
sorigs—bėlongs to lirene Chensky?

Weddingši if- 
the gusto 

lėt off 
“Carmen” chorus num- 

’ bet even 
be heard 

■ up, Jonai, 
and Irę ne 

Ašcilla- hold-

Anniver*
Hotel on

will be

Bom- 
principal 

j Air Corps. 
class are of 
medium, and 

irę characterized by 
■iltitud- 

considerbale rangės with 
loads. 
medium

aboard the ship..

JARRIN’ JAWN TO WED

dempcracies 
vietory at 

Ręvolutionary 
MJore recėntly. thė 
British action 
iran 
imagination of freedbm-lovcrs evėry- 
\yhere. So did Churchill’s fight-to- 
the-deatli specch- against nazism 

Hitler stabbed Russia in the 
lašt June, and also his fam- 
conferenče with Roosevelt

Observ ation air-
the “eyes” of the 

Observation is charg-

Childreii’s Chorus — Ali 
youngsters who followed the 
diėrs arbųnd' lašt April 6th, wouldl 
[likę to bė in the parade againj 
are hereby reąuestecT to attend 
rehearsal also on Tuesday evening, 

•'NoV. 4 in Neffas' Hali; The director 
[hae misplaced your addresses and 
sp, can not invite you personally. 

!kitidlįjr tell thė- Otners, who may 
not rėad' t'Fiis' rtoticė, that they are 
;expeeted Tuesday at 7 o'clock 
,bring your wooden swords and 
• paper hais.

As our efficient new President. 
Al Drigot, called his first meeting 
to order on October 26, the L. U. 
C.’s lOth Anniversary Year offi- 
cially began. With 10 years of fun 
and wprk now to the credit, the 
Club is eager to continue its activ- 
ities on a bigger and better scale.

Plans are going full speed ahead 
for starting the season on a \valk 
(the hike), working up to a gallop 
(the hayride), and svvinging on to 
big dpings (the lOth Anniversary 
Banąuėt). 7'

NAUJIKN Ų-ACME Telėptunu
John Francis Bauer, Jr. Chester, 

pa radioman whom relatives say 
was

(įuite a fęw members attended 
the annual Chicago Lithuanian 
tybrridn's’ Club dhncc at the Wcd- 
gewood'.. A' lovely ddnce,' a good 
time was> hąd1 by all; thanks t'o t,he 
Hostessės. Mrs. Kuraitis, Mrs. Ki- 
'ras and Mrs. Byanskas.

Churchill, too 
act with boldness and imagin 

General Wave!l’s (pliek 
North

fmagination is the handmaid'en of 
vietory, provided that < the imagin- 
ation is backed up by sound sense 
and šolid ėffort. Imagination givės 
the ability to plati \daringly, the 
boldhesB- to exccute s\viftly and 
eifectively. This is truk both in 
love and v/ar.

Imagination backed by sound 
judgthent and good exceution en- 
abled Washington and hi 
and ill-armėd' troops to 
and capture the carousing 

i at Trenton and thereby to 
tfirilT’ of hope and vietory 
dispirited colonies. Imagination sent 
Bėnedict Arnold and Richard Mbnt- 
gomery through the tracklešš wild- 
erness of a bitter Maine winter 
against Montreal and Qucbec. Only 
a musket-ball in the knee of Ar- 
nbid at the critical 
vented fhosc' dhring i 
ning 
have 
this

let President 
the boldness 

that he sho\ved about Iceland, and 
he will Strike a ringing blow for 
humanity and civihzation against 
the terrible monster of Hitlerism.

Kin Await News of U. S. Reiibėn Jaittes 
Crew. ■■

. NAllJiENVrĄCMU PDpto
tieut. John J\ \Datifr, . šori* of 

headmaster at Kiški PVęp. schobl’ 
Saltsbur^,, Pa, šartd t to* įė gititult 
ery officetf on torpedbėd' Reutten 
Jhmes.

when- 
back
,ous
aboard a battleship in the Atlantic.

Bht now is again the time for 
moi’e imagination) and: hobi action 
liy the leaders of demoeracy. Whilė 
the British public is pressing their 
government tb seiid a fighting 
force to aidf the hard-pressed- būt 
courageous Rušsihns, our couittry 
ought to deelarfc wnr on nazi Ger
many. Meanvvhile, however, untŲ 
Congress and the American 'people 
are' ready for ttfat ihevitablė stfcp, 
President Roosevelt-.can art boldly 
and effective with’ the full backing 
of our country,

First, let him urge upoii Con
gress the cęmplęte repeal of the 
Neutra'lity Act. For that law was 
a' ^mištake whėn enatftcd, a' weuk 
attempt to buy peace and- security 
by giving away our rights to free 
įjavigation of the seven seas. (n 
pTactice that? la(v Haš not kept us 
from being steadily drawn to 
voi*tex, of war, ydille 'that laW 
hU)rt ouh friendš and helped 
enemies.

First on thė*\ist: All out for the 
hike on Sunday, NoVembėr 9. The 
meeting place is Vifc Krauchunas’ 
home, 2748 N. Kostncr Avė. The 
time is 10:00 A. M. There, will be 
plenty of transportation facilities, 
so don’t let that stop you. The 
hike will be at the Edgebrook 
Woods.

November 15 brings the “weather 
beaten” hayride with .it. Baru 
dancing, cidėr, doughnuts, and fun, 
so remember to be at the Diigots’ 
home at 7:30 P 
4his later.

cds is
with control of thd Cotn
mand and the Air Čd4*pi.
so cfiarged with making pfahš for*' 
the supervision, coordination, train- 
irtg, and ingpeėtron of all other air 
linits.

To aid the Chief of the Air For
ces in the petifohnartcė oi1 iiis du- 
ties is tlie rfeadąuatt'erš of the 
Army Air Forces vvhich consists.

, “TORTIEAD6R Ątpidiį#’ Oops 
exedsė mė',: r thėuįntf I' was štili 
at‘ chdruė" rehėhryal’. Yėp, 
men” going full swing now 
everybody’s happy. Such 
fui mdsic, ohe never tires 

^ing' if

(lentteito — sofdiė^ 
opėra .prešėnce is
ur^eritiy rėįuėštė^ for rehearsal 
ėr{ thiš Nbv. 4į ahtradie-
■rih utd^ninifcė,' ov tbhiorro^. Your 
!Aėvr captain’ bf tfe gįii^rdį1 Gene 

dorhniahdš. Alf thosfc fail- 
'iilg to drisvrėr' rdii^cal'1 without
■ oriė- very ėdpd' ^easdn vriĮl be court 
emėrtisd^ ĖblI cail ąYid' parade
įwill take plabe oh the ušual pa
rade grouTidš1—Neffas Hali, promp- 

itly* at 8 and viri!!1 lašt one. hour.
;C'a^tain of tO
; very štriet officer, so f would 
višė, your' attendahce.

back \vas unexpectcd, 
by Joseph Stalių.
has no monopoly on
Both Churchill and 

possess imagination, 
are more fettered i n 
public opinion in the 

yvhich they represept, 
' j great demo-

s Would’nt feuL as' if the column 
were complete if there was no 

’merition of* a wedding. This time 
not chorus mėrhberh, būt two 

|Very good f-riends' of the chorus, 
who have gone' with . uš1 'on mariy 

jdf our - tėipĄ ndrie other thanv Mrs. 
:Stephens’. sist'ef Bert Sullivan* and 
Bob .RedVhond:: They' arė to be 
•married Saturday, No v. 8th. Good 
lUckį; Bert' arid Bob.

• We carry a com- 
/^||ap 1 plėtė seleetion of 

Į /į unusually , beauti- 
lOO'/ • Fridai Outfits. 

ii Stonjiilig- gowns
l /1 f°r the and

f! her att e n d a n t s. 
Reasonable prices. 

Bcautiful Bbidal 
jsr G-otvns from $17 

and tip/®/f J Bridal Votis—$1Q‘ 
r Ji ,an<^ up

Charming Brides- 
y gowns — $7

/ 1 an<* up■ martha 
’ Chicago’s Largest 

? Bridal Shoppc03 .4936-38 S. Ashland
VvIPQv< 

Also Street dfesses, coats, suils 
and furs.

I momėnt pre- 
men from xvin- 

a« sinashing vietory that would 
made all CanadU a parfi-. of 

country.
this was so far, much of Hit- 
suecess has come from imagin- 
, from- doing xvhat people be- 

he vvould not darė to at- 
A'ustria and Czechoslovakia, 
aiid! Norvvay and Denmark, 
and' Holland and Bėlgium 

these were boki stroke of 
imagination ruthlessly carried out. 
Greatest and most daring stroke of 
alf, yeš, and most ruthless and da- 
sthrdly was' Hitlbr’s attack on So- 
viet Bussia. For that dastardly stab- 
bing in the 
least of all

Būt Hitler » • . 1 t ' * ' rimagination. 
Roosevelt 
though they 
using it by 
denroeracie 
jB'ut xvhten thesė t\vo 
eratię leaders have employed their 
imagination in this \var, they have 
inereased the courage and determin- 
ation of anti-fapcists all over the 
\vorld‘.

Roosevelt’s exchange of fift.y 
over-age destroyers to Britain for 

■ a string- of invaluuble navai1 bases 
in the Atlantic was probably the 
most imaginative stroke of states- 

hnanship since Jcfferson made the 
Louisiana Purchase from Napolėon 
in 1803. What quick, univėrsal ap
krovai' foliosved' that boki deed! 
Similarly bold and likevvise receiv- 

•ing emphastic approval was the 
President’s taking' over of Greeii- 
land and Iceland, especially Iceland. 
If he had waited- for Congres'sional 
debate and consent, he vvould pro
bably have been forestalled by the 
naziš, and he certainly svould have 
divided* the support 

Ipoiiey instead of 
support.

'■ Primę Minister 
Įcan 
ation. General Wave!l’sv quick suc- 
cessful campaign- irt North Africa 
lašt vvinter did for tlie lagging spi- 
.rits of the dempcracies wbat Wa«- 
shington’s vietory at Trenton did 
;for our Ręvolutionary forefathers.

hė sxvift . telling 
Iraė, Syria, and 

all these have fired- the

Dortft’ yoti- enjby hėaring ouf 
accompahist George Launer. singt 
ing all thė solo part&' in Frėnch? 
He won’t have? to after this lašt 
rehėarsat bėcadse ffbrti now on the 
rehearsals are’ Withi full cast atld' 
orchestra*.

In 1914, a capttjred .Montenegrin 
Isoldier waš asked by an A’uštrian 
captaih, “Wh.y db* you poor Mortte- 
negrin» fight us; anyway?” H‘e an- 
swered,. “For breadk And- wHy do 
you rich Austrians fight us?” “For 
Hbhor,’*- replied the proiid Aųstrian 
oFfieėr' “Welh“ coūenented the 
įmouriiaiite pftifoeopfiėr “cvery- 
įbody figbts for. what. he hasn’t

Yes šir, we did it 
you. ėver heard so 

compliments for our 
week ?

NfeXt, let the President withdraxv 
rečognition from Vichy France and 
accord- recognition to Free France 
headed by General Charles De Gaul. 
Doirrg this would tell the world 
that we know Vichy to be the 
stooge of Hitler, and that we 
Tealize Charles De Gaul and his 
foliovvers represent the real France.

Finaily, let the President seize 
Dakar in- eonjunetion with the for
ces of Free France. Keeping that 
port out of enemy hands is vital 
for American security. If we do 
not 'take it, Hitler will. And if xve 
allow him to grab it, he can then 
aim a dagger at this hemisphere 
aeross the narrovvest 
Atlantic.

in all these things, 
Roosevelt act with

Gbod thihg' these' 
dne?, is- to- judge fronr 
with which Johnny Avelis 
steam 
bers' lašt, Friday. Fll: 
Frank Jakoba eould’nt 
hexi toz him. iteep it. 
Prėtt 1̂ AveHs 
Chėhsky’ wiiH- Emm 
ing up the entire soprano section 
with> all the new babies. x Why? 
Becaūse the veterans were sugar 
pliiiYiš-it falned Fridhy night. 
FFahhik doing1 the Honors With MYg: 
Ptrtrbnas. ih) the altb! sečtioni Our 
hew alto Lillian Zakes had- two 
fine teachers. The men’s section. 
rtow, that was something- 
agaitl. We' were surprišėd1 
Onele Sam has štili lęft us 
many iftėri;1 Hbvtevėr loėks 
Joey Stankus . will be leaving 
day now. We’re going to- miss- 
Joėyl

Lt. Comm. H. L. Edwards, San Sabą, Te*ąs; in
of ship when it was sunk. (Copyright Harris & Bwing). kyįTį 

Ensign Howard Wade, reported attachfed t0 torpedoj* 
de«troyer. . v

Chief of the Air Staff 
Air Staff
Air Inspector
Air Adjutant dėneral

The Air StaflT is organizecf along 
GdneTal Staff Hnės amt consistk of

■ thė folioNvingr
The Secretary 

who coordinates 
the Staff.

A-l Personnel.
.mulates policies on mattters. pertain- 
ing to the personnel of thė Air 
Forces as individuals, and, performs 
the essential planning and determiu- 
ation of personnel proėurement.

A-2 InteHigėnce. This division 
performs ' the intelligence planning 
essential to fulfillment df the fune- 
tions of the Army Air Forces-.

A-3 Operations and Training. This 
division pėrforms those fimctions 
pertaining to the over-alf plaris for 
the organiaatiora-, training, combat,. 
and Service operations of the Army 
Air Forces and prepaFes -directives 
and instruetions pertairiing therėto.

A-4 Afetėriel' ahd Suppiy. This 
division prepares policies, planš, 
and directives pertaining to the 
materiel reųUirements of the Army 
Air 
allied-

Air 
plans pertaining 
of -eurrent wiar’. 
War Departmėrif > pbticiėš4 • di
rectives. ' ė ‘ T/--

Budget Sectiott: Preparcė btidgėt 
.requirements, and prepares plhns 
and policies'5'governing control and 
supervision of the expcnditure ot 
appropi-iated* fundš for the 7

• Air Forbeš.
Statistics Section: Analyzes 

maintains statįstical data for 
in the planning activities Of 
Air Staffi

The principai flunetion of th( 
Staff consists- of preparihg. 
sential over-all plans for the Army 
Air Forces. Its operating functiotis 
are corifined primarily to prėpar- 
ing those policies, directives and 
instructionsf essential- in direėting 
and coordinating the activities of 
the major components of the Army 
Air Forces. Staff - funetions of an 
operative nature that reųuire, the 
fkdfillTOent- of detailėd* Army Air 
Forces plims, arer pėnformed ’ under 
the direction of the Commandlfog' 
General. Air Force Combat Com- 

<mand, and- thė Chief of the A’Uf 
Cdrps; Hy‘ their respective staffs, 

z Above the Chief of. the Air For- 
j(*es is the Deputy Chief of’ Staff 
For Air who is direetly responsible 
to thė Chief of Staff on all matters 
-pertaining to the Army Xif Forces. 
.rAt the present time, Major Gėhėra! 
H. H. Afnold tyolds- the duot re- 

•sponslbility of being Dėputy Chief; 
fof Staff. for Air and Chief of the 
Air Fbjrėes’,

•Vnothur innovat'ibn *«f the pres- 
Iseiit orghrtization is thė AiF Coun- 
ciF, Nvhicb is creattkfr for t/he pur- 
pose of periodically revievJing and 

jproperly coordinating all major 
‘avlatlort projėcts of the Army, and 
passing on matters of eurrent pdlT- 
cy. The Air Council is composed' of

• Che Assištarit Secretary of War for 
,Alr (ex-officio); the Chief of Army 
'Air Forces who is president of the 
Cbuheil; the Chief-, War Plans l5i- 

Ivision ('War‘ Department Gdneraf 
pStaff)-;- the Commanding' General, 
Air Force Combat Command; the 

‘Chiėf of the Air Cor^s, and such
• offter members as may be appoint- 
-ed- frotn time t'o time by the Se-

j.eretury of War.

- John Kimbrough, Tėvas All-American baękftelH st&twhb 
has* tumed pro; and^B&rbara Golding of Houston, Tj&i* x^nb ate 
to be married’ IMtonday iri Nėw York. \

Armor plate, self-sealing gasolinė 
tanks, power turrets, bomb sights, 
armament, oxygen, radio, artd marty 
other devices and instrumenjs are 
only a few of the necessary mt- 
litary items with which vvarplahes 
mušt tie equipped. All of these iiad 
to be specially developed for mi- 
litary ūse by the Air Corps.

Broad classifications of the Army 
Air Forces airplanes are:

Training Planes: Training planes 
are o f three distinet types. PT de- 
notes thė Primary Trainer in vvhiėfr 
a student gets his initial flight 
training. After successfully comptet- 
ing his training in primary air
planes he starts to fly Basic Train- 
ers or BT airplanes. Planes of the 
BT class are heavier and of higher 
horsepower. The flying trainee re- 
ceives his finai air training in an 
AT or Advanced Trainer type o| 
airplane which 
single-engine or 
plane.

Observation 
planes act a 
ground Army. 
ed with the taking of -aerial photo- 
graphs of objectives, observing ob- 
jectives and reporting the findings, 
and of adjusting artillery fire.

Transport: The transport is the 
cargo plane of the Air Corps. lt 
is used to transport both pers'on- 
nel and cargo betvveen stations and 
on tactical missions.

Liaison: The liaison ship has as 
its outstanding cha ra cte r ietie the 
ability to land and take off in small 
areas. The tactical mission of this 
type of eraft is that of transport
ation behind the lines of Ground 
Commanders. lt also assists 
artillery by adjusting fire.

Interceptor: The interceptor 
plane is a fast svvift-climbing 
plane with heavy fire-power 
intercefrtion of hostile bombardment 
and fighter airj^anes. '

Fighter: Fighter airplanes are 
small, fast heavily-armed airplanes 
for ūse in accompanying bombers 
on missions. They engage the hos
tile interceptors and serve as pro- 
teetion for bombers.

Bombardment Airplanes 
bardment aViation i.» 
striking force of t 

I he planes of this 
three types 
heavy. They 
fast eruising speeds at high 
es over 
heavy loads. The classifications of 
light, medium, and heavy are de* 
termined by the load carrying abli- 
ity of the bomber.

Dive bombers: This airplane is 
for ūse with ground troops against 
obstacles delaying the ]5rogress to- 
xvard their objective.

AIR FORCES
The Chief of the Army Air Fbr-

Mrs. Alberta KIoebper of St. Loųis, MoJ šits at thė .phonė 
awaįting* word of her ,son R'alph (right) .Wltot shė bėltėVės'-yVa1^ 
aboard thė U. S. Reubon James

The most importam 
in mind is November 
and non-members are 
dially invited to help the L. U. C 
commemorate its Tenth 
sary at the Graemers 
that date. The Banąuct 
highlightėd by the appeaiance 
popular Lithuanian notables, 
official presentation of the schofer- 
ship award, and the honoring of 
the ten L. U. C. presidents. Reser- 
vations mušt be in as early as pos- 
sible. Ticket price is only $1.50. 
More dėta ils next weck.

JUDGE CHARLES A. WILLIAMS
Judge Charles A. Williams, one 

of the veterans of the Cook coun- 
ty bcnch, and a member of the 
Supcrior court since 1923, is a can
didate at the Corning judical elėCb- 
ion. He has tenth place on the De- 
mocratic ticket, which also con- 
taind the narnės of the sittitig Re- 
publican judges as a result ofeoa- 
lition. The eleetion is to be held 
on Tuesday, Nov. 4.

Judge VVilliams was born in Jef- 
ferson, Wis.; attended Norrrial 
tchool at Winona, Minn., and was 
graduated from the University of 
Wisconsin Law school.

Judge Williams is a sėasoned: 
and learned juriat, having presided 
over all branches of the trial- court. 
Many of his dėcisions have helped 
to shape the law of this stale, His 
work has won distinguished men- 
tion for hjm in legal and .civic 
chcles. ' (Adv.)

LUC

-V?

O®
•IBS
Iii
BtSS- * ž .Y

rėserve all Tuesdays, 
Fridays' and' Sunday aftfemoons' at 
1J fbr' fenearsąls from now until 
Nov. 30th the day Carmen will- be 
glven';1 ih thė' Ęighfh Street Thėatre. 
Šbll ybiir tickėtpj; people are* ask- 
iįg for th'em. Members Jnclude 
the ch'št - tto’6'; plėase: Friday for 
attioiV, mil^t Have e'vėryHody there.

“Kaip paukštytė ' lengva* spar- 
go agairit

-r- Ima Siuger.
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Algirdas

Ponas neprezidentas
x

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

tęsia ir

iš

nustemba ki

nu-

POKYLIO PRIEAUŠRY
Mes visi sėdime prie baro 

(valgykloje, ne smuklėje) ir 
laukiame, kada padavėja pa
duos. Pusryčius.

Ant vitrinos guli Naujienos^ 
Draugas, Vilnis, Sandora (anų- 
met Gimtosios Kalbos redakto- 
riai-kalbįn inkai nurodė, jog
Sandarų reikia rašyti Sandora, 
o jos redaktorių Vaidylų—Vai
dila) ir Chieago Tribūne. Pas
tarasis nugara aukštyn. Ant jos 
kiurkso labai neryškiai atsimu
šęs Smetona. Barzda atrodo 
taip nutruŠusi,’ kad vienas 
musų klausiamai pastebi:

—Nejaugi be barzdos?
—Nejaugi! 

tas.
—Tai turėjo tautininkai 

pešioti, — sako trečias.
• —Dabar jie visur jį šokina, 
tarsi italijonas monkę ant vir
vutės, — prideda ketvirtas, jau 
gerokai apinc: ikonėjęs kaip 
matome iš jo kalbos.

—Tai visko gali atsitikti, — 
neatsilieka penktas.

O tuo tarpu įeina pro langų 
staliniškos saules spinduliai, 
matyti, pasiųsti čia tiesiog nuo 
Vilnies stogo ir, įsispyrę į ko
munistinio dienraščio atkarpą 
kasdieninę, rūsčiai taria drau
go Andrulio lupomis:

“Neskaitykite to sklokiniųko 
Pruseikos Kasdienų! Skaitykite 
tik mano — nekaltai pradėto ir 
baigto komunisto.”

. NAUJIENog Chicag0 Įjį. _
« **— ■—.. ............... į.,,.,, ,   ................ , .» u-— 

ATAKOS ANT DESTROJERIO VIETA

> York

Atlantic Ocean .
M / NAŲJIENŲ-ACME Tfllephoio

Žemėlapis parodo kurioje vietoje Atldnto vandenyne ((torpeda paskandino 
J. V. destrojerį Reuben James. Laivas patruliavo konvojų netoli Islandijos.

—GREENLAND=

U. S. DESTROYER 
REUBEN JAMES 

TORPEDOED, SUNK ‘..... . ........ ■■

CANADAs
11 —— į1  ——

SEVVFOUNDLANC

ICELAND'

U. 1 i. įRŠIR
ATTACKEb '

; • ■ ■" '■ ’"" ■'' l-

U. S. S. kearny 
TORPEDOED

<GREAT 
BRITAIN

Negausite 
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lėlės arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gauzite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiaį toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo- 
kėjote.Atsilankykite xdabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite
Cbarge
Acc't

6446 So. Halsted St

Siunčia Tėvams 
“Kalbančius” 
Laiškus

%' ----- —
Nesunku Jie Padaryti.

Berlyniečiai J. J. Klafkai, 
1931 S. Gunderšon avenue, kas 
savaitę gauna nepaprastus “lai
škus” nuo savo sunaus karo 
aviacijoje, Kari J. Klafka, iš 
Randolph Field, ,Tex. Vietoj ra
šyto laiško, jisai jiems regulia
riai siunčia namų darbo rekor
dus, kuriuose įrekorduoja savo 
balsu įspūdžius ir papasakoja 
kaip jam aviacijoj sekasi.

(Nesunku namie tokius re
kordus pasidaryti kas turi ra- 
dio-fonpgrafo aparatų su rekor- 
daviino prietaisais. Jie nėra la
bai brangus ir parsiduoda vi o- 
se baldų krautuvėse.)

Olsen Atdara 
Ketvirt. 

Ir 
AHt.

▼aka* 
raiaEbann

Mes visi nusišypsome. Tik 
išpurpusio rauplėto • veido kel
nių laidytojas (“prosavo'tojas”) 
nuryja juodos kavos gurkšnį ir 
kietai suspaudžia lupas. Bet juk 
suspaudžia jas ir austeris, kiek 
šiurkščiai! pačiupinėtas...

—Aliopo, alioooo,
nutęsia ligi pat lubų, nes taip 
aukštai iškelia savo dešinę, mus 
visus sveikindamas tautiško lai
kraščio redaktorius, kuris pir
miau galvų guldė už liaudinin
kus, o dabar jau tų pačių galva 
guldo už smetonįninkus (geriau 
tarkite smetoninkus, tai netaip 
greitai liežuvį nusilaušite).

—Labas rytas,—atsakome vi
si kaip vienas.

—Well, hm, dabar — dabar 
visi imkite po tikietų, — siūlo, 
nei atsikvėpti nespėjęs, mums 
visiems po bilietų j Chicagos 
lietuviškų politikierukų ruošia
mų “Bankietų Jo Ekselencijai 
(taip ant bilieto parašyta) Sme
tonai pagerbti”.

—Kad jau be barzdos,—kaž
kuris šyptelėja.

—Kas be barzdos? Ar tas bol
ševikas Graičunas?

—Ne. Fašistas Smetona.
—Smetona? Ar pasiuto! Pa

rodyk, — nervinasi redaktorius.
—Še, žiūrėk.
—Well, hm, dabar — dabar 

atrodo kaip neprezidentas...
—E-e-e, tai, matai, e-e-e, -— 

pradėjo mekendamas oro ga- 
zietos išduotojas.—E-e-e, tai la
bai gaila, e-e-e, tai — e-e-e. Da
bar nepadarys tiek įtakos į auk
štai pastatytus šio krašto vyrus, 
e-e-e.

—Well, hm, dabar — dabar 
jo autoritetu mums butų buvę 
lengviausia pasiekti .kad'ih tfukš- 
čiausias sfęras, — lamentavo 
redaktorius. . <

—O kad taip orlaiviu į tas 
aukštųsias sferas pasileidus, — 
nusikvatojo sausasis.

I —Vadinasi, visa to grinoriaus

*0

AZORES

(FRANCE

Ir Sarmatos 
Neturėjo!

N eprįklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo 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, Šec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

------------ r—............ .....
galybė barzdoje? — klausiamai 
nusijuokė vienas iš musų.

—Kaip žydų Samsono, — ne
iškentė kitas.

—Klausykite, vyrai, — pradė
jo gydytojas, kuris musų tar
pe buvo. —' Kaip tas žmogus 
gali geriau prieiti prie aukštai 
pastatytų vyrų, kaip jis gali 
lengviau pasiekti aukštųsias sfe
ras, negu mes, Amerikos lietu
viai? Musų jėga — daugiau 
kaip milijonas žmonių. Musų 
dorybe — didele meilė šito kra
što demokratijai ir laisvei. O 
kada Smetona parodė širdį de
mokratijai, laisvei ir žmonių 
teisėms? Kada jis sėmė įkvėpi
mų iš Washingtono, Jeffersono, 
Lincolno ir Franklino Roosevel- 
to? Niekados! Kaip/ tik priešin
gai. štai, kai blykstelėjo Lietu
vai proga išsivaduoti iš po sve
timo jungo, tai jis ieškojo jai 
karaliaus, ryškinti' siakant, tiro
no, Jis —

1 > • • •” * < » • t . _■«

kulinių patrijotų 
žiojo prieš vokietį Urachų, kad 
tik tas apsiimtų sėdėti ant Lie
tuvos žmonių sprando. Jis pa
miršo, kad vokiečiai kryžeiviai 
bei kardininkai per šimtmečius 
niokojo Lietuvos kraštų. Nei į 
galvų jam neatėjo, kad vokie
čiai išnaikino lietuvių kraujo 
žmones, prusus. Ant skaudžios 
Lietuvos praeities jis nusispio- 
vė, ant‘sunkio ateities taip pat, 
nes visomis keturiomis stengė
si, kad tik apkrėsti sveikų Lie
tuvos kūnų pūvančios kaizerio 
monarchijos parazitais -— Ura
chais ir kitokiais paraliais! Tai 
buvo 1918 m. O kai Uracho ne
gavo, tai pats vadu apsišaukė. 
Bet ne Lietuvos saugumas ir vi
sumas jam rūpėjo. Ne. Kai tik 
Lietuvos priešai pakėlė piktus 
savo nagus jų draskyti, tai jis 
— kartu ir pakuliniai jo bičiu
liai — užuot stoję kovos fron
tą n, dūmė į užsienį su tokiu pa
siutišku greitumu, kad.net vel
niai iš jų padų ruko. Tokie, 
mat, jie patrijotai. Bet kai tik 
Lietuvos padangė pragiedrėjo, 
jie visi grįžo “jos naudai dirb
ti”, teisybę sakant, šiltų viete
lių ieškoti. Tik vargas,, kad to
kius sunus-palaidunus visur ly
dėjo negarbingos praeities gėda, 
ir. jie nė artyn negalėjo prieiti 
prie Lietuvos žmonių sielos bei 
širdies. Bet minkštieji valdžios 
suolai jiems kvepėjo. Ir, kaip 
išalkusio šunelio, kepsnį užuo- 
dusio, skėtėsi jų šnervės. Bet 
niekas juos į ten neririko. Tai 
stvėrėsi “pučo” — tos paskuti-, 
niausios ir negarbingiausios 
priemonės valdžios viršunėsna 
patekti. Ir, suorganizavę,, suka
sę, sugundę paikšų pusbernių 
gaujų, nakties glūdumoj, kaip 
razbaininkai, užpuolė teisėtai 
išrinktų prezidentų, dr. Grinių, 
visos Lietuvos labai mylimų ir 
gerbiamų jos sūnų! Tai buvo 
1926 m. Nuo tada jie visi, sa
kau, Smetona ir jo satelitai,’ 
kvėpavo, švietėsi ir visaip stip
rinosi demokratijos 1 ir laisvčs 
budelio Mussolinio ^valstybine 
išmintimi” — fašizmu. Smeto-

na, net susiriesdamas, tarsi pa
ralyžiaus į guzų traukiamus^ 
kopijavo Mussolinj; o- vėliau ir 
Hitlerį, Ir visi, kaip vienas, šu
nis korė ant demokratijos, par
lamentarinės sistemos ir lygių

kaip vienas, smaugė opozicijos 
spaudą, draugijas ir kiekvienų

Naujų Baldų 
Paroda

Gliicagos Furniture Mari 
muose šiandien atidaroma 
dens-žiemos sezonų baldų 
rodą. Joje yra daug Įvairių bal
dų pagamintų iš permatomos 
plastinės medžiagos (celiulozo,

pu
ru- 
po-

Du vagys atėjo i avalinės 
krautuvę, ad. 3923 W. North 
avenue. Ten buvo pardavėjas 
George Kay, ir pirkėja, viena 
Josephine Walsh, nuo 4015 
Hirsch Street.

Piktadariai atėmė nuo par
davėjo $43, po to numovė jam 
kelnes, merginos akyvaizdoje. 
Norėjo ir nuo jos atimti pini-

sukombinuotos su rezinu ar ki-jgus, bet jai pasisekė piniginę 
tomis medžiagomis). paslėpti

ANGLYS SKASYKLŲS 
UZOANfiDINTMAR GARANTUOTAS 

Liberalus kreditą r—Imkite laiko klek tik 
Reikia!

Vlrglnla T.nmn—ShAveled Tonui $7.05 
Poeahontas Mine Run ..... Tonui $8.25
W. Kentucky 1 Mt” Stoker Nnt Tonui $6.25 
South Illinois Stoker Mldfcet.

.................... ............... Tonui $6.25
Superba III. arba Ind. Lump, ■Kkk

arba Nnt .......... ....... ....... ........ Tonui $6.25
III. ScreeninRB 1%” ................... Tonnl $4.95
VIhok Kainos 6-ton<j kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMUELI AI GALIMA MATYTI 

Ml’SŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. WKBster 4422

dabar, kai likimas paspyrė juos 
į patvorį, kair gyvenimas pakišo 
jiems po nosia prideramų atpil
dų, tai jau laižosi demokratijai, 
parlamentarinei valdžiai ii’ žmo
nių išrinktiemšiems, prie kurių 
prieiti tariasi galį lengviau, ne
gu mes, Amerikos lietuviai, per 
metų metus demokratijų mylė
ję, gerbę, jos laisve kvėpavę ir 
gyvenę. Tariasi galį daugiau? 
negu mes, ir malonių išprašyti 
Lietuvos naudai. Ne. Jie neiš
prašys; juo labiau, kai šio lais
vo krašto aukšti,įy^dininkai pa
žins juos, jkaip vilkus

syėikiau Lietuvai: bu tų, jei toks 
Smetona Jįų yjsQs jo artimybės
— visi, kaip;aibžihai susikom
promitavę ir , i lejuiĮ) la u j a m a i, 
neišvalomai susi teršę t poli'. ikie- 
riai, baigtų . negarbingų . saVo 
karjerų; užsidarę poilsio ir ra
mybes kurčiame, kaip akmuo, 
futjere,. O Lietuvai nepriklauso
mybė sugrįš ir be jų — demo-; 
kratijos ir laisvės trempėjų 
pagalbos. Nesirūpino jie ta ne
priklausomybe 1918 m., kada 
jie < ieškojo Lietuvai vokiško' 
karaliaus, nesirūpina ir 1941 
m., kada jie ieško prarastų šil-' 
tų valdžios vietų.

—Wėll, hm, dabar — dabar 
pasakyk, sveikas, ar mes čia 
atėjome pusryčių valgyti, ar 
tamstos pamokslo klausyti, — 
klausė gydytojų redaktorius.

—Abiejų, — kažkas pasisku-* 
bino su atsakymu ir norėjo 
daugiau kalbėti/ bet tuo mo
mentu įėjo kompozitorius, pro
fesorius, vargoninkas ir diri
gentas (nesakykite, kad devyni 
amatai — dešimtas badas, nes 
šitas žmogus yra j-eta išimtis: 
jis gyvena gerai). ./

• —O, labas rytas, labas lytas,
— sveikina jį vienas iš musų,
— Girdėjau, kad pasitiksite 
Smetonų su mišiomis, giesmė
mis, vargonais ir poteriais.

—Su muzika, su muzika! 
Štai, — rodo jis vežimų gaidų, 
kurias dažnai nešiojasi po pa
žaste pasibrukęs. , [

—Kažin, ar verta? — abejo
damas paklausė dentistas, kuris 
tik tuo įdomus, kad mokamai 
moka tylėti. \

—Kaip gi neverta? Juk po
nas prezidentas! — atšovė var
goninkas.

(Bus daugiau)

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Motęrims, Mergaitėms, 
v Berniukams.

Neriam vilnones pnnčiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Pranas Selemanavičia, Savininkas

504 Wėst 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

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

MADOS

žins juos 
jaunų ėri

Čia jūsų indėliai NEŠA ^V2 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

STOKER SALES
6921 South Western Avė. REPublic 3713 
•ĮVEDU ŠILIMĄ • BOILERIUS • IR SUTAUSAU SENUS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- T?PT —
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ O ± jgg|

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

į — pily u sliau-

Ateičiai Užtikrinti!

Moderniškas Mieg- 
ruimioOutf itas

Lova ir komodos. .Pirkdami tuojau, 
sutaupysit pinigų. Atvykite musu 

’krautuvėrt?'‘^ •' / '

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG

JOE KAZIKAITIS, Sav. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516

(Vardas ir pavardfi)

(Adresas) i

NAUJIENOS Pattem Dept 
1739 S. Halsted SL, Chieago, HL

Cla įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No ...... „
Mieros ......... per krutinę

(MtMtat ir fatatlįą)

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage ir 
Movements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paujina
A. F. CZESNA 

Sav. massage

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

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

BLACK BAND LUMP ....... $10.25
Sales taksai ekstra..

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

Bene garsiausias koncertinis choras pasaulyje yra 
Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jarbvo. Lapkri
čio 16-tą jisai vėl grįžta Chicagon ir išpildys du kon
certus Civic Opera rūmuose—vienų po pietų, kitų va
kare. • . <

Bilietai yra nuo 75 centų iki $2.50. Juos galima gauti 
“Naujienose.1

JĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

Taupykite dabar, kad; bedarbei už- »
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite/
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSALSAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

ooo

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki

\ . < 'V '.i •’ . < .i ‘

6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

i

y.**<

Si

No. 4909—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
fcutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

pavyzdžio 
ierų ir aiš

kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-. 
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Paftern Dept, 1739, 
So. Halsted St., Chieago, I1L • j

kad.net
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Užsakyme kaimu
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .......  —* 3c
Savaitei —----------------------- 18c
Mėnesiui —--------—---------- - 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metanas -*•—j———...—i— $6.00
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Trims mėnesiams------------ 1.75
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j .75

$8.00 
4.00 
2.50

Pinigus teikia siųsti pašto Money
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Pusei metų —— 
Trims mėnesiams
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Karas dar tik prasideda
Sekant šio karo eigą, vis labiau stiprėja įspūdis, 

kad jisai dar tik prasideda. Pirmųjų dvejų metų žygiai 
buvo tik jėgų išbandymas ir pasiruošimas toliniešnėms 
kovoms, kurios tęsis ilgai — gal būt, daugiau metų, ne
gu pereitasis pasaulio karas.

Šiandien yra visiems aišku, kad vyriausieji priešai 
yra Vokietija vienoje pusėje ir anglo-saksų valstybės 
antroje. Hitlerio partherys, Mussolini, pasirodė bejėgis, 
palyginant su galingąja nacių karo mašina. Jisai gali, 
toliaus eiti Hitlerio tarno pareigas, bet jokios sąvarah- 
kiškos rolės jam daugiaus šiame kare vaidinti neteks. •

Panašiai yra ir su Britanijos partneriu, Francuzi-’ 
ja. Ji susmuko dar labiau, negu fašistų Italija, —- ka
dangi anglai neturėjo jėgų ją išgelbėti, kuomet ėmė 
krikti jos armija. Francuzija tapo visai išmušta iš karį 
arenos. ’ .

‘Šių metų birželio mėnesi anglai netikėtai gavo, vie
toje Francuzijos, kitą partnerį — sovietų Rusiją. Jau 
penktas mėnesis kai šis naujas anglų partneris mušasi 
su naciais ir dar nėra parblokštas. Bet jo pajėgos labai 
sumenkėjo. Sovietų “raudonoji” armija dar sugeba gin
tis, bet ofensyvo galios ji jau nebeturi. Atrodo, kad na
ciai neilgai trukus paims Krymą ir pabaigs Dono-Done- 
co srities užkariavimą. Tuomet vargiai beatsilaikys 
Maskva ir Leningradas, ir naciams bus nesunku atkirs-- 
ti nuo Rusijos Kaukazo aliejaus šaltinius. Jeigu tie alie
jaus laukai dar šiemet ir nepaklius į Hitlerio nagus, tai 
ir rusų armijos nebegalės jais naudotis.

Netekusi svarbiausiųjų pramonės centrų Europos 
Rusijoje ir 75 nuošimčių savo aliejaus versmių, ŠoVietų 
Sąjunga, kaipo karo pajėga, paliks be vertės. JPai nereiš
kia, kad Rusija jau bus užkariauta. Už Maskvosdar 
yra 500 mylių plotas iki Volgos upės. Nuo Vojgos iki 
Uralo kalnų vėl 400 mylių, o už Uralo prasideda neiš
matuojamos Sibiro ir kitų sovietų teritorijų erdvės Azb* 
joje. Jeigu japonai nepuls Rusijos iš rytų pusės, tai mil
žiniški SSSR plotai paliks Hitlerio neužimti net ir tuo
met, kai jisai užkariaus visą europinę Rusiją. Pilną 
kontrolę visoje Sovietų Sąjungoje naciai įgytų, tiktai 
privertę sovietų valdžią kapituliuoti ir pasirašyti taiką. 
Tokiai taikai prospektų kolkas nematyt.

Nacių kampanija Rusijoje dar gali eiti per visą žie-! 
mą ir, gal būt, nebus pabaigta ir ateinančiais metais.. 
Bet naciams tenai teks daugiaus grumtis su erdve 'ir 
gamta,, negu su rusų armijomis. Oj vyriausias Hitlerio 
priešas, Anglija, tuo tarpu ginkluojasi ir stipriną sąVo 
pozicijas strateginiuose savo imperijos punktuose? Ang
lijai vis energingiau talkininkauja Jungtines ^^Įštybės.

Anglai žino, kad jie vieni Hitlerio šuįnušti ne’gali. 
Amerikos pagalba iki šiol nedavė Anglijai žūti. Toliaus’ 
vis labiau aiškėja, kad be Amerikos pagalbos šis kara£ 
negalės būti laimėtas. O Amerika jau yra nusistačiusi 
“sunaikinti hitlerizmąi”, ir šito savo nusistatymo ji hė- 
atsižades. Taigi nėra jokios abejonės, kad Amerika stos 
į karą ir kariaus tol, kol naciai nebus sutriuškinti-

Amerika dar nestoja į karą tiktai dėl to, kad ji dar 
nėra pasiruošusi. Tikrai ruoštis karui ji pradėjo tiktai 
vasarą pereitais metais, kuomet Sugriuvę Francuzija, 
ir besiruošdama, Amerika turėjo tuo pačiu laiku teikti 
paramą anglams ir jų sąjungininkams (kinams ir k.); 
dabar ji vėl yra priversta padėti Rusijai. Tokiose apy- 
stovose bus nepaprastai/gerai, jeigu Amerika bus pasi
ruošusi stotį į karą ūž kbkių pusantrų ar dvejų metų, 
t. y. apie vidurį arba pabaigą 1943 m. Thi reikštų; kad 
pasiruošti karui jai ims viso aįrie trejetą metų (tiiid 
1940 m. liepos mėnesio),’ginkluojant kartu ir kitas šalis. 
Hitleris ruošėsi karui per šešis su pusė mėtas, — jėfgU 
neskaityti to laiko, kada Vokietijos armijai padėjo slap
tai ginkluotis sovietų Rusija. ’ i

Vokietija arba Japonija,‘žinoma, gali išprovokuoti 
Ameriką į karą anksčiau. Arba’ gali atsitikti taip, kad 
anglams pasidarys riesta, kuomet nacių arniijos, ^ufrriu- 
skisios rusus, ims .laužtis į Aziją ir Sf* America 
turės šokti anglams į pagalbą,’ nelaukdama, ' iki'apsi
ginklavimo programas, bus ’ pabaigtas vykdyti. Bėt\Wa- 
shingtonas to nori išvengti. Prezidentui Roosev^ltui ir 
jo patarėjams rūpi nutęsti Amerikos stojimą į karą kaip 
galint ilgiau, kad ji galėtų pilnai pasiruošti.ir iuįrtier 
pasiųsti prieš nacius tokią g aling ą jėgą, prieš kurią na
ciai neturės jokios vilties artšfeptrti. _ J\_ / "

___ _______ :_____ naujienos. m.
Visa Amerikos valdžios» politika šiandien yrą pa

kreipta į tą tikslą. Amerika skubinasi ginkluotis ir kar
tu stengiami išvėngtį Atviro $ink|uoto šųširė&inlo ‘ -su 
“ašini” ir jos sąjungininkais. Todėl ji nenori perdaug 
“erzinti” japonųsf palaiko santykius su maršąlų J?eįaW 
ir su Ispanijos generolu Franco.’ Ji nori išlošti kąip ga
lint daugiau laiko apsiginklavimui. Kuomet ^.merika 
bus pilndi pasiruošusi, tubtnet ateis pati svarbiausioji ir 
nulenįiančioji šio karo dali^, , ’ 1 0

Dąbafjtįpiš kąrąs yra kbya dėl .pasaulio dominavi
mo. Jisai ‘dar tik pradeda išeiti iš EuroposAlbų. Mūšiai, 
kurie iki šiol ėjo |£‘^ebeina Europoje, yjč^ tik "kbya dėl 
pozicijų‘busimoms didžiomsioms grumtynėms. ' Angliją 
karas Užkiupp nepasiruošusią, todėl jiJ nestengė jo Užge
sinti 'Eųropoš kontinente. Ji turėjo leisti Hitleriui pa
grobti yiėjią po kitos- Ji begali dabar išgelbėti ir 
Rusijos;'bęt Rusijos atsparumas davė anglams pus
penkto menesio laiko giųkluotis. Jei rusai dar ilgiaus 
ginsis, anglams bus <įar geriau. .Ne tik anglams, bet ir 
Amerikai. Mdšiaį Rusijoje šio ka’ro nenulems; jie turi 
tik antraeilesreikšmės, kaipo priemonė “sugaišinti” na-‘ 
cius, kuomet Anglija: ir Amerika ginkluojami. ^

šios dvi pąšaiilio galybės su Hitleriu apsidirps, ne-' 
žiūrint kaip'toli jo divizijos bus numaudavusios į rytus. 
Anglijos ir Amerikos! kova su hitleriška Vokietija dėl 
pasaulio valdymo yra tikroji dabą^tiiiio
kas kita buvo tik įžanga I tą įdyą.4 Jeigu npriįę, paly
ginkite šį karą su bokso rųrįgtinėmis. Pirma negu įvyks
ta rungtynės dėl pasaulio čempionato, turi išbandyti sa
vo jėgas visa eilę "frok^minkų įvairiose arehose, iki pa
lieka du nenugalėti; juodu tuomet pasidaro kandidatai 
į čempionus. “Ašies” pusėje- (kandidatas jau yra žino
mas: Hitleris. Bet demokratijų'pusėje jam lygaus iki 
šiol nepasirodė. “John BulPj (Anglija) vienas jo nepar- 
muša. Neturėdamas ką mušti, Hitleris ėmė kumščiuoti 
Staliną — ir* sis jaū vosz bepastovi ant kojų. Tačiau da
bar treniruojasi” Dėdė Šamas. Jisai kartu su anglu 
rengiasi Hitlerį patiesti — iir tuo būdų laimėti čempio
natą demokratijoms. Ar ne aišku, kad tai bus svarbiau
sias numeris visame progrąme?

, • ■. • :

jos iki Šiol šito kovos įrankio 
nesugebėjo kąip reikiant pa
vartoti.

Pirmadien, lapkričio 3, 1941
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-APŽVALGA
“PARTIJOS UNIJA”

Vadinamas “Amerikos Jau
nimo Kongrešas** f (American 
Yohth Congress) reikalauja,; 
kad jungtinės / Valstybės su
stabdytų Japonijos agresijos, 
žygius Tolimuoše Rytuose ir 
duotų kąip galint daugiau pa
galbos Britanijai ir sovietų Ru- 
sijai. Io /jiongrėso” yįršinih-.! 
kai kartu su atstovais iš keleto 
miestų pareiškė, kad demokra
tijų kovoje prieš liitlerizmą vi
suomet 'buvo veikiama “pervė- 
ląi it pęrniažai”. ’ Girdi, ar ir. 
dabar tai -pritartos?

6 kaip! čįa seniai tas pats 
“$!merikoš ' Jaunikio .Kongre
sas” ągltavo kąrą ir
smerkė1 $režfdcht6 Rooseveltd 
pastangas padėti Abulijai j
1 TTiU riuo' birželio dienoj 
kai sovi’etį Saldžia buvo pri
versta stoti į karą prieš Hitle
rį, tai ir tie jaunuoliai, kurie 
neva reprežentuojA Amerikos 
jaunimą, “sustato”, kad prieš 
hitlerižmą reTkia' kovoti.'

Aišku, kad savo smegenų jie 
nevartoja, 6 tik aklai seka 
“partijos liniją”. 1 ‘ *

PATARIA STEIGTI DE
MOKRATINĖS VOKIE- 
‘ TŪOS VALDŽIA

Kupigaįkštis Hubertus zu 
Loėweristėin, kuris yra vokie
tis; bet priėšas nacių, pataria 
tuojąus ąučĮaryti demokratinį 
Vokiętįjos vyriausybę 'užsieny
je, kad ji galėtų pądėti ' Angli
jai įr Amerikai■ greičiau sū^ai1 
tiiiti hitle^izmį. Bet ta’vj^lhu- 
sybč, jo* nuomonė, hirėūį1 įgy
venti ne Anglijoje, kuri prieš 
Vokietiją kariauja, nes Vokie
tijos žmonės į tokią vyriausy
bę žiūrėtų, kaip į prįešo įrankį: 
8 ■ turėtų turęti savo tęritąHją. ’ 

’ įtįwįn^h'ą^'pdtaįU ijsteig- 
ti Airikojė laisvą Vokietijoj 
Valstybę”. Tai padaryti galėtą 
TMutų £ąjutig& nnglų iįifciątyi 
va. Po pereitojo pasaulio karo 
Vokietijos kolonijos Afrikojė 
buvo pa ves tos Anglijai ir ki
toms valstybėms, kaipo “man- 

SąjuSgpsprlė:

žiūrą. ^Tinktuhiausią iš tų kolo
nijų eprnpįečiamsj gyventi, sa
ko Loėwėnstęin, yra Tanga- 
nayikaį" kiicr sudaro šiaurine 
provinciją buvusioje Vokiečių 
Rytų Afrikoje, šalia anglų ko
lonijos Jįenya. Tą provinciją 
Tautų Sąjunga galėtų paskelbti 
Laisvos Vokieti jos teritorija, ir 
tenai susidarytų iš Vokietijos 
emigrantų valdžia, kuri pasira
šytų sutartį su Anglija ir kito
mis Į<ariaujančiomis prieš, Hit
lerį valstybėmis.

Tarp Vokietijos emigrantų, 
šiandien gyvenančių Anglijbje 
It Amerikoje, yra daug komjoė- 
tentiškų ir patyrusių ; Vaildžios 
reiknlubse žmonių — buvusių 
kanclerių (premjerų), ministe- 
rių, parlamento narių ir parti
jų lyderių. Tie žmones yra ge
rai žinomi Vokietijoje ir Vokie
tijos Jiaudis jais pasitiki. Suda
ryta įš jų valdžia, kooperuoda
ma sii anglais ir kitais hitleriz- 
mb priėšaiš, galėtų sukelti Vo- 
kiėtij'ds /žmones prieš nacius ir 
pagreitinti1 karo baigimą. f : “

•r? v --.r I1' ,

“Pati žįnip, kad yra įsteig
ta Jęąicįkratįnė vokiečių val
džia”, tašo žurnale “The A- 
męrican Męręury” kun. Loe 
wenstein, /padarytų milži
nišką įspūdį Vokietijoje. Ji 
spardytų nacių moralę' -(dva
sioms stipriiihą), padarydama 
&ai'ą Misoms jų Viltims apie 
komproiiiisihę1 ’ tdiką, ir su
keltų’ vieną prieš’kitą nacių 

/ klikas. Paslėptas ’dpbzicijos 
šėntimentaš imtų šūslkrišta- 
lizuotj, 'kiioinėt jisai turėtų 
aiškų revoliuėinFdikslą.” ’

- .. -'* ■ - r •. i :
,Loewensteinąs .fąktinai siųlo 

pritaikyti Vokietijai panašų da
lykų, kaip “Laisvų Prancūzų” 
judėjimą, KM0 priešakyje sto
vi £en. Charles cte .Gauįle.

“Laisvų i Prancūzų” -propa
ganda išjudino žmones Prancū
zijoje. Bet demokratijos iki šiol 
tą judėjimą nepakankamai... rė
mė, neJ 'Amėrikd' dtjr vis nori 
palaikyti geruk: santykius su 
Vichy. 1

Prieš (naciui, ręįkia kovoti nė 
tiktai karo gin|(Jįi‘, ‘bet ir revo
liucine propag^ūja. įlemokrati-

RENGIASI IŠSPROGDIN- 
' '• " TI MASKVĄ ‘

Amerikos rašytojas Ęrskine 
Caldwell (autorius khygbs “To
bacco Road”), :kuris n'eseniai 
buyo Rusijoje ir Ąnglįjdje, at
vykęs į .L’išąbdną," • pareiškė 
spaudos' atstovams, kąą Mask
voje po Ičiekviėna' troba yra 
padėtkš dinamitak; kai tik vo
kiečiai įėisią ‘ f į&ąškvą, tai so
vietų valdžia • pąĮets ' elektros 
srovę per .radip, ir’ visos’ trobos 
"Stalino s6StĮh^jėJ išje'ks į pa
danges. '■ .... .

Tai skamba fruputį fantastiš
kai. Ne vienatie' ititabie mieste, 
kurį paėmė naciai, Stalinas to 
nebuvo padaręs.

Ret jeigu sovietų komisarai 
kalba apie savo planus išsprog
dinti namus MaskVėje, tai jie, 
matyt, neturi vilties, kad Mask
va galės būti išgelbėta.

ARKIVYSKUPAS PRITA
RIA RUSIJOS RjšKJKjiUI

Dauguma aukštų katalikų 
bažnyčios vadų Amerikoje sto
ja už izoliaciją; kai kurie jų 
net neslepia savo simpatijų na
ciams. Jie nenorį, kad Jungti
nes Valstybės teiktų karo pa
galbą Anglijai, o ypatingai Ru
sijai, kurios komunistinė val
džia veda aktingą kovą prieš 
religiją.

Bet arkivyskupas John T. 
McNickolas (Gincinpati, Ohio) 
manoj kad religija nedraudžia 
Amerikai remti Rusiją. Kriti
kuodamas tuos vyskupus ir ku
nigus, kurie primena popiežiaus 
Pijaus XI encykliką apie “Be
dieviškąjį 'Komunizmą”, jisai 
nurodo, kad popiežius pasmer
kė sovietų valdžią, o ne .Rusi
jos žmones. /

“Mes turime neužmiršti”, 
sako atkivyskupas McNickp- 
las, ’ “kad Rūsįjoš žmūn^s, 
kurie kenčia ir yra persekio
jami, : netekę laisvės ir pa
vergti, dar vis tūri šiokių 
tokių teisių.” /

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vestuvės Pasibaigė 
Tragedija ....

Kelyje pas teisėją .šliubui įvy
ko automobilio nelaimė, kurio
je buvo užmuštas busimas jau
nasis,' Š2 metų CĮarerice H. F. 
Mfhnich, f)eš jrtaįheš vandens 
šuperiniendėntaL Jo sužiejuo- 
tiiiė/Ąrlėne Reynolds, Įr du ki
ti žmones buvo sunkiai sužeis
ti; Ji yra įš Park‘ Bidge, 679 
Northwest Highway.

Nelaimė įvyko ant Skokie 
vieškelio, prie WadsxVorth, l|Į.

pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagoj ir apylinkėse taipgi 
žuVo šie žmones: •

.Cj. $• Barnett, 60 metų am
žiaus, iš Wėst Frąnk|°rk Hk> 
m

81 m- C. L. McįV|ackin iš Sa
lem, Ilb, prie vieškeliu 49 ir 30, 
netoli Chicago Heights;

Gatvekario motormanas Wil- 
liam Martin, 60, 72'50 S. Camp
bell avenue, prie 79th ir Wes- 
tėrn avenue;

65 m- Ernest Baldwin, 6517 
S. Kimbark avenue, prie 65th 
ir Wobdlawn;

10 metų Jeanne Knight, 4203 
W. Washingtori, prie Mahison 
ir Kilbourn;

32 m. Grace Yedynak, 4141 
Shėridan Road, ant vieškelio 
U.S. 20, prie Rockfordo; x

41 m. Vivian Tallet, 140 W. 
60th štreet, prie' 208 W. Mar • 
ąuette.

Corporal Timotjiy B. Clarke, 
2812’ W. 36th street, prie Rich- 
land, North Caroline;

20 m. Robert Ormato iš Yon- 
kers, N. Y., prie 6142 Shėridan 
Road.

Daug Sužeidė
šeštadienio naktį, taipgi 

penktadienį laike liūties įvyko 
kelios didelės nelaimės, kurio
se labai daug žmonių buvo su
žeista* Prie. 61-mos ir Western 
nelaimėje buvo sužeisti du vy
rui ir dvi merginos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• • / • .. M .* I .*

Pasimetę yaiįąi pę- 
suranda tėvų

.... »* * .* • • 1

KAUNAS,'’lapkr. 2 d. — Be
ieškant iš Palangos pionierių 
stovyklos' išvežtų * vaikų, suras
ta pelkių metų mergaitė gina 
Dekte*rioVa. •’ ’ •. I

Bet ji nebuvo pipnįerių sto
vykloj e, ji karo metu1 ‘pasiūlėte 
hūo1 savo tėvų. Mergaitę atvež
ta į 'Kauną ir dabar' ieškomi 
j8s gimihėš: ‘ ‘ 1 ’’ 1

Tai^ pat surastas devynių 
metiį berniukas ;Ėronius Kuęi- 
kas.1 Berniuko tėvas Viktoras 
biiVo 'šofė'rib ir gyveno Mažei- 
kiliose. ‘
’ Rusai pareikalavo britų 
skelbti ,5karą Suomijai' Rumu
nijai ir Vengrijai. ' ' ’

Nordegg kasykloje/ Atįa., 
įvyko sprogimas? Manoma/ jog 
Užmuštą į’O ahgĮiakasįįį: 

’ ’Vbkįečių racijas skelbia, 
kad j įems pavyko paimti M0' 
žMiskį;‘‘^akT Jav’ošlavcą įr Vo- 
lok’oldmslūp Sovietai neigia ^ias 
hacįų ‘radijo žinias:
‘' -i. J^&zidęntaŠ ' išvažiavo į 
Hyde' Pąrk:' ŠUgrįš Washingto- 
iian tiktai trė^iadienį. “ ,

1 — Japonai mahė, kad Jung
tines Valstybės" skelbs VQ|ęįe||- 
jai karą dėl Rėuben James pa - 
sk'aiidiriimo, ' tibt' ’ priezĮęiėntaa 
Booseveltas nesiduoda provO- 
kuojamaš?

U- japonai ir toliau patari
nėja Jungtinėms Valstybėms 'dė
ti Taštahįas jgyVehclinti‘ taiką 
tarp’ kariaujančių Europos val
stybių: ' Japohai rems sUs pa- 
štaii^ks.

Policija ieško ,3 jaunu pik
tadarių,' kurie ' pasivogė $120 
alinfejė 'ties 715 ĖKšt 6§rd šį.

Tai Buvo Ne 
Halloween šposas

Hitlerio Propaganda
Komunistų Spaudoje
KOMUNISTAI SAKO: AMERI
KIEČIAI — AVYS, JEI KLAU
SO ROOSEVELTO “BAUBŲ” 

4 ' t -s

Hitleris iš visų Amerikos 
.žmonių tik tokius “izolįačionis- 
tus” kaip Lindberghą, Nye, ir 
VVheelerį “gerais” amerikiečiais 
vadina, šie asmens mat visuo
menei sako pasakas apie paliki
mą puropos ir kitų pasaulio 
kraštų diktatorių valiai. Tai ne 
miisų reikalas, jie porina. Hitle
riui, žinoma, tik to ir reikia. 
Tik palikite jį “ramybėje”. Ne
stebėtina tad, kad naciai kiek
vieną Lindbergbo, Nye ir 
Wheelerįo žodį ryte suryja. Bu
vo atsitikimų, kad Hitlerio lėk
tuvai virš Anglijos išmetė lape
lių, kuriuose buvo paduota tų 
“izoliacionistų” kalbų citatos.

Argi tenka stebėtis, kad ir 
komunistiškoji spauda, dėl 
“bendrų interesų” su Hitleriu 
vienon lovon sugulusi, tokį 
Wheelerį skaitė ypatingai svar
biu autoritetu, jo politiką užgy
ni įr kiekvienai galiniai progai 
(pasitaikius grūdo savo skaity
tojams jo kalbų citatas.

Po antrašte “Tai 
šių melų Sausio 2 d. 
rašė:

“Kritikuodamas
to pastarąją prakalbą, sena
torius Burton Wheeler pasa
kė: ‘Jeigu Hitlerio armija 
per septynis mėnesius nega
li perplaukti Anglų kanalą, 
tai jo bombininkai neper- 
skris Rocky Kalnynus ir nc- 
užbombarduos rytoj Denvc-

Vilnis”

preziden-

Trys maskuoti ir kostįumuo- 
:ti berniukai atėjo į A. Santos- 
kio maisto krautuvę adr.' 859 
East Peršhing Road. Krauluvi- 
iiihkas rengėsi numesti jieiiųs 
kelis centus,: bet berniukai ne 
tentų norėjo. Jie buvo apsigin
klavę revolveriais ir privertė 
Santosk'į jiems atiduoti $32.

. . 1 • . • . •

“Kam čia gąsdinti žmones 
baubdis, kurie negali pasiekti 
Ameriką.

“Montanos senatorius ape
liuoja j Amerikos žmones ne
būti avimis, kinius varo sker
dyklom Amerikos žmonės tu
ri suprasti, kad įsivėlimas 
karau reiškia nepakeliamą 
skolų naštą ir sunaikinimą 
demokratijos, prie ko jau da
bar šuoliais einama.”

, Gocbbelso rankos toli pasie
kia, ar ne? * J. p.

e Dviems seserims, Beverly 
R. Haydfen ir Constance S. Ro
bin vieną ir tą pačią dieną gi
mė kūdikiai Michael Reese li
goninėj. Vienai sūnūs, kitai duk
tė.

Pittsiuirgh’o Naujienos
S.L.A. REIKALAIS
klj «■ i - - K v

Belaukiant SLA. 3čio Apskričio 
Metinio Suvažiavimo

SLA 3-čias Apskritis šaukia 
savo metinį kuopų suvažiavimą 
lapkričio 30 d. Lietuvių Moks
lo Draugystes svetainėje, reiš
kia, lapkričio mėnesio paskuti
nį sekriiadienį. Tai dhroina dėl 
to, kad gruodžio mėnesį yra ki- 
tų draugijų metimai mitingai. 
Kad nėkuųkuruoti su jomis, 
SLA 3-čias apskritis vienam 
savo suvažiavime yta nutaręs 
laikyti' mėtinius suvažiavimus 
lapkričio paskutinį sekmadienį. 

x Sis SLA 3-čio apskričio suva
žiavimas Turi tam tikros svar 
bos, nes tai bus pradžia darbo 
prie sekančio ŠLA seimo# kuris 
įvyksta ateinančią vasarą pas 
mus, Pittsburghc. TodėL butų 
gerai, khd kuopos prisiųstų kuo 
daugiausiai delegatų. Yra ir 'ki
tų svarbių SLA reikhlų, ku
riuos suvažiavimas turės svars
tyti, ir tarti, savo žodį. 

• / « f 1

SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijos

Su lapkričio 1 diena praside-
■ .. i'

i

da SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijos, nors daugumoje 
SLA kuopų Pildomoji Taryba 
bus nominuojama tik gruodžio 
mėnesį, kada bus renkamos 
kuopų valdybos. Tačiau jau ir 
dabar tenka pastebėti tam tik
rus sleitus kandidatų.

Žinoma^ tame nebūtų nieko 
blogo, kad tie sleitų mechani
kai taip ir elgtųsi, kaip jie sa
ve dažnai tituluoja -— SLA 
“geradėjais”. Bet dažnai pasi
taiko, kad tie visokių sleitų 
meisteriai, norėdami įpiršti sa
vus kandidatus, suteikia orga
nizacijai meškos patarnavimą.

Tik prisiminkit praeitus Pil
domosios Tarybos rinkimus, 
kur tam tikro sleilo meisteriai 
pranašavo organizacijai “mir
tį”, jei nariai,.nerinks jų perša/- 
mų ’ kandidatų. Tokia kiauri 
agitacija, hiškū, pakenkė orga
nizacijai.

Apie tai daugiau kitą kartą.
SLA narys.

1. V> 1 .(• • y'g , - J,
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K. Augustas

į /OOO^mylių automobiliu I
'XIV.'

SIENA TARP AMERIKOS IR KANADOS. — KADA 
Už KANADOJE PIRKTUS DAIKTUS MUITO NE
REIKIA MOKĖTI. — KANADOS ATRADIMAS. — 
ANGLIJOS IR AMERIKOS ĮTAKA KANADOJE- 
—ŽVYRO PILTAS KELIAS.—MORMONŲ ŠVEN
TYKLA. — TURISTŲ STOVYKLA MACLEOD 
MIESTUKE.

žemėlapiuose paprastai aiš
kiu brudžu yra pažymėtos sie
nos ne tik tarp Kanados ir Mek
sikos, bet ir tarp įvairių vals
tijų. Bet tikrovėje višai kitaip 
yra.

Kai iš vienos valstijos įva
žiuoji į kitą, tai jokios sienos 
nepastebi. Jei nebūtų lentų su 
užrašais, tai taip ir nežinotum, 
kad jau kitoje valstijoje.

Siena tarp Amerikos ir Ka
nados, žinoma, atrodo kitaip.

Važiuddahias keliu, jau iš to
lo pamatai trobesį, ant kurio 
viršaus plevėsuoja Amerikos vė
liava. Kiek toliau maždaug toks

* » < * * • I ' * fpat pastatas su Anglijos ve ia- 
va.

Užrašas skelbia, jog reikia 
sustoti. * *• •

Kai mes privažiavome sieną 
prie Caraway, tai prie muitinės 
Amerikos pusėje musų beveik 
visai nieko neklausė. Nedaiig 
tekamantinėjo ir Kanados mui
tinės pareiginiai. 'Užsirašė tik, 
— keli važiuojame, ar visi'A- 
merikos piliečiai ir kaip ilgai 
planuojame Kanadoje pasi’ikti. 
Užregistravo automobilį, pa
klausė, ar nesivežame ginklų; — 
tai ir viskas. Musų daiktų visai 
nežiūrėjo.

Paduodamas leidimą įvažiuo
ti į Kanadą, valdininkas primi
nė rhums, jo& Kanadoje jJirkti 
daiktai bus nuo muito paliuo- 
suoti, jei mes grįšime tik po 48

Vadinasi, išgyvenęs Kanadoje

48 valandas, gali į Ameriką įsi
vežti šimto dolerių vertes įvai
rių Kanadoje įpirktų daiktų. Bet 
jei grįši anksčiau, tai tada tu
rėsi nustatytą bhuitą sUihoketi.

Štai mes jau ir Kanadoje, — 
tame krašte, “ kurį, kaip skelbia 
padavimai, 1000 m. Leif Ericson 
su savo ekspedicija atrado. Pa
davimai sako, jog Ericsono ek
spedicijoje dalyvavo 35 vyrai:

’ Tdčiau tikfriį davinių nėra nei 
apie. Ericsong, nei apie jo žy
gius. Todėl Kanados istorija 
faktiškai prasideda SU 1497 m 
kai ją atrado Joliti Cabot.

Jacąues Cartier 1534 m. pa 
skelbė; jog Kanada priklaušo 
Prancūzijai. O tai buvo tokie 
laikai, kada, kaip sakoma, kas 
pirmas atsikėlė nei lazdą paėmė, 
Ūš ir valdovas. '

Nebuvo kam pasipriešinti. Be 
to, naujas kontiilentaš buVo 
toks milžiniškas1, ’ kad nebuVo 
jokios prasmės dėl teri teiti] ų 
varžytis. Visi išsiteko, visicnis 

• • ' < »i ■ . ; •vietos buvo pakankamai.
Prancūzų Viešpatavimas Ka

nadoje baigėsi 1763 m. Anglai 
juos nugalėjo ir išštuniė lauk.

Pradžioje “Kanada buvo tik 
paprasta anglų kolonija. Bet 
jau 1867 m. liko sukurtos ke
turios provincijos, kuribs vėliau 
padidėjo iki devynių. Dabar tos 
devynios provincijos sudatd Ka
nados dominiją, kuri visai au
tonomiškai tvarkosi ir turi sa
vo parlamentą. Anglijos vąldy- 
mo varžtai liko visiškai .nuimti

VARGUOLIU KALĖDOMS
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gingas pastatas kažkaip neside- .į •' — *w i*’-;'1!* • v 4**iz*nno su
da. Atrodė, lyg jam Čia ne vie
ta būti.
; Tiesą pasakius, jis ir yra, lyg 
kokis vienišas, nuo' miestelio 
atsiskyręs: išdidžiai stovi ,ant 
gražaus kalnelio šalia miestuko.

^Pasirodė, kad tai mormonų 
šventykla ‘(^mp'lė”). Vienati
ne tokia šventykla visoje“ Kana
doje. Pastatyta !jl visai neseniai. 
Per pirmuosius šešis mėnesitis 
po pastatymo'1 ta Šventykla bii- 
vb atidafą turistams: kaš norė
jo, galėjo ją aplankyti, apžiū
rėti. Bet d&bar pe lik turistams, 
bet įr paprastiems mormonams 
durys į šventyklą uždarytos. 
Šventyklą gali lankyti tik aukš
tieji mormonų pareigūnai.

Tokie jau mormonų “vietos” 
nuostatai.

Iki pat Mąclecd vis gana pra
stu kebu teko važiuoti. To pra
sto kelio turėjome maždaug a- 
pie penkiasdešimt mylių. '

Macleod miestuke, nusitarėme
s .. . .j

apsinakvoti. Nors gyventojų ne- Jei Insurance reik, pasptioLciLUB iivoiuv. --------- -- - ; . Dr P Vileišį EIK
bendra miestelio išvaįz- tūri ‘ne pusantro tukstančid, bet j p VILEIŠIS

1 ! Atstovas 
Prudential Ins. Co. of America

■ ; HAB. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

vas, judėjimas didelis.
Turistų' .siotykįį su&do'ūie
m*. !■ J ‘ , M.;«. «.• Ipačiaiūd miesto pakraštyje. Ji 175 jackson

buvo t>auaŠi Į pasagą (patka- 
vą) : kabinos -*į daiktą sulietos, 
o viduryje didfeliš1 kiemas fiūtb- 
mobiliams pastatyti; ' ' 1 * 

* 'NusiŠa'nidČine kabiną ir užsi
registravome.

Užsiregistravimo ceremonijos 
lyginai tokios pat, kaip ir Ame
rikoj C: pasirašai knygoj b, pažy
mi pastovią gyvenimo vietą bei 
automobilio laišnio numerį.

Jokių dokumentų, jokių pa
sų riiėkas nereikalauja.

i. I . . *

(Bus daugiau)

Remkite Lietuvišką I 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO<— VVHOLESALE

4707 So. Halsted Si.
Tel. Boulevard 0014

i

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland A v. B-,2OT

■

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI 

"* -.*'•»**

Jonas Rodinas, Ant. Labanąuskas,
H. Rajewskl ‘ Shorty”

Milda Buick Sales
2499

No. 2982

VIENINTCLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
907 West 35th Street, Chicago, Iii.

Telefonas LAFAYETTE £922 • Rež?. Tel. ’VICTORY
i .1 u ri ■. »*

BABY DQLX _ c JS2
No. 2982—Pasiūta lėle 

' y t

ULX'U A

Adresas

OOPR. 1 SERVICE, INC

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St.. Chlcagd, III.
i j n* i • i s* r»'crt; ’Jl

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
f | ’} • » * • - • •- ** •

Vardas ir pavardė

oRlDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

‘ . apdraustas.

didelis, baltas. įr kažkokio keis
to stiliaus pastatas. Tas iš lai

AparL Apsaugos, Turimecn r rtnrt n n 
Atsargos fondą viršau 03, u u u, U U 
' Dahar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

' “ jN.ėr^ ' Saugesnės. Vifetos Dėl ‘ Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis- 9 Ai M. iki >4 P. 'Mi; Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniais .9 ĄzrM. iki B P. M.

T orias Virš$6,000,000.00

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam* Medžiaga. Mes Finan- 
suojąm. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENLiE

Tel. LAWNDALE 2630

s - Miesto"majoro ;E.‘ J. Kelly raštinės tarnautoja, Grtfce 
O’Keefe, su bilietais Chicagoš čampionato footballo loši
mui lapkričio 29, Soldiėr’s Field lauke. Persjims Chicagoš 
viešųjų ir katalikiškų high school komandai.

Visas lošimo pelnas yra skiriamas Chicago’s Own 
Xmas Benefit fondui, kuris aprūpina neturtingas šeimas 
kalėdinėmis dovanomis ir maistu.

1931 m. Dabar Kanada faktiš
kai tvarkosi taip, kaip ir bile 
viena nepriklausoma valstybė. 
Saitai, kurie ją riša prie Britų 
imperijos, yra tik'laisvo susita
rimo padaras. Jie visai nėra jė
ga paremti.

Jei Kanada kada sumanytų 
visai nuo Anglijos atsipalaidoti, 
tai vargu kas :ją‘galėtų nuo to 
sulaikyti.

Vienok bent dabartiniu laiku 
'Britų imperijai nėra mažiausio 
pavojaus, kad Kanada nuo jos 
atsimes. Britų įtaka Kanadoje 
nebėra gana didele: Savo kultū
ra, papročiais"!!* iš viso gyveni
nio 'budu kanadiečiai tebėra ar
timi ahglamk’ Iš kitos ‘ pusės, 
jaučiamas yra- ir aiiibrikonėji- 
mas. Amerikiečių įtaka’ yra pu
sėtinai jaučiama. Ilgainiui ta į- 
taka gali dar labiau padidėti, 
khdangi Amerika vis dėlfo yra 
artimesnis kaimynas.

k;-, f r t T.

Didelio skirtumą tarp Ameri
kos ir Kanados iš pradžių ne
pastebėjome: maždaug“' tokios 
pat farmos, tokie pat namai. 
Labai panašus, tik ! gal truputį 
skurdesni. Skirtumas gal tik 
tokš,'kaip tarp dviejų Viedos 
firmos, bet skirtingų metų, au- 
tbnfbbįįiįKandda, jei taip ga
lima įšsireįkštį, yra viehąis Įlie
tais senėsniš “automobilis...”

Nenorėdami didelio vingio 
daryti; HušįtĮdkėin'e važiuoti žvy
ro piltu keliu. Geriau, sakome, 
truputį pašikratysime/ ' tižūot 
yažįavę apie dvidešimt penkias 
mylias daugiau.

Kelias butų nei šio, nei. to, j 
jei tie tos duobukės, l;— jis ir 
gana kietas ib 'pusėtinai plątus. 
Bbt tos duobukes įąi ‘tikrhi mūs 
privargino’ — suk autoinObiįį, 
kaipz norį, o išvengti jų negali. 
Tiek jų daūg. Tad ir važiavi
mas toks,‘kaip Lietuvos mieste
lyje šU“'ratais per “bruką” (ne
tašyto akib'ehs grindiniu).

Dulkių, žinoma, irgi netrūks
ta. Ęravažįuojąntis automobilis 
sukelia didžiaušiūš dėbbsis dul
kių. 'Įįk danhč, kad kelyje visai 
mažai automobilių tesutikome.

Pirmas miestukas, kuris mu
sų dęmėsį Mkreipe, bUVo Card- 
ston. Nedidelis, nepriskaitąs nė 
dviejų tūkstančiu gyventojų. Jis 
yra Visai hetbli nuo ‘Wafei^bn 
Lake Parko, kuris faktiškai šu- 
Mjuhgia su Mbritanos 'Glacier 
National Pąrlįi.

Mūsų dėmesį patraukė itin į v!

MNGS
LOAN ASSOc£^l0H.f<3>i™p 

jUŠTlN MACKIEVVICH, pi-es. 

4192 Archer Avetiūe 
'' ' Vltigitua liii ‘‘i

V1CTOR BAGDONAS 
LOCAl] & LONG DISTANCE 

MOVING 
’erkraustom forničius, pianus ir 
isokius rakandus bei storus 
ežain į farmas ir kitus mies 

us. Žema kaina. Musų darbas 
.arantuotas. Taipgi pristatom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

ATIDARYTA NAUJA BUDRIKO
RAKANDŲ KRAUTUVE

3241 SOliTH HALSTED STREET

1

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

PORTABLE RĄDIO su elektra ir baterijomis, po

STUDIO COUCH padaryti stipriai iš minkštos ir geros medžia- 
gos,' kainuoja po ...—........................ -........... -........................

-------------------------------------------------- - —I     -n- ............................................. ................

OIL BURNERS, dėl keturių ■ $« E,50 
kambarių, po .......... .J..::.'......

1942 ui. -RADIO F. M., gra- $QQ50 
žiTiose kabinėtuose, po ..........

............ ........................... . >1 i'» > ............................ ..

ŽEMOS IR PRIEINAMOS KAINOS- VISŲ GRAŽIŲ PARĮ.OR -SETŲ, BEDROOM 
■ v ■ ' • ■ ■ SETŲ ' IR DINETTE -SETV-- ’

•|»u‘ (U M. .......................................... ............... . ........... ................................ .. imi 'i'ibilii L ■ .,1.1111 I , .IJ , i. j ................

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus. < *

ŪK OF PRITEMS

mc r Dimoiif i«r 
JUu. r. dUUIiIK] IB-

3241 Są. Halsted St.

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

3409-11 So. Halsted St
Telefonas TAROS 3058
.m Omhm z . ■»:»

ir
■* I J.---------------------- I-----------------------------v---------—  : — T——---------- —-------- rr— .......................      . »

Pasiklausykite -Budrrko Radio valandos iš WCFL-*1000<k41. stetieė Bekmaęįjemo vakare -5^0^val.
' ■f'''<» - k " V;kr:" ’ ’

naujienos.
1739-So. Halsted St, 
Chicago, <11. .<-»

Vardas

Adresas

Miestas
Miestas ir valstija Valstija

t

W U18I1JU..1 -i-Sblim iu



Pirmadien, lapkričio 8, 1941NAUJIENOS, Chicago, III.

MENO ŽINIOS
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_ Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Art Institute 52 Kas
metinė Dailės-Meno- 
Paroda

Išdalinta Daug Premijų.

Chicagos Art Institutas sa
vo galerijose dabar rodo “vi
sos Amerikos” dailininkų dar
bus—tapybą ir skulptūrą. Pa
roda angliškai vadinasi:“52nd 
Anhual Exhibition of Amer
ican Painting and Sculpture”. 
Ji buvo atidaryta spalių 30 d. 
ir truks ligi sausio mėnesio 
pabaigos (1942 m.)

Keturios didelės / premijos 
buvo paskirtos sekantiems 
dailininkams: $750 premiją 
gavo Max Weber, už vieto
vaizdį pavadintą “žiemos 
Prieblanda”. Paveikslas šiai 
parodai buvo pasiskolintas iš 
Santa Barbara meno muzie
jaus. Weber yra kilęs iš Rusi
jos. Gimęs 1881 m. šis jo pa
veikslas didelio įspūdžio ne
daro, nes yra anemiškas, atro
do, lyg butų visas iš pilkos 
žemės nudrėbtas. Tačiau jis 
turi ' ir gerų savybių, pav. jo 
stiprus, konstruktyvis pagrin
das, ir beveik bespalvis žie
mos vakaro niūrūs koloritas, 
pilnai atitinka naturalumui. 
Kai kas Weber’į pravardžiuo
ja “atskiestu Cezanne’u.”

$500 premiją ir medalį ga
vo skulptorius (tautybe ita
las) Oronzio Maldarelli, už

Barboros galvą. Taip šią di
delę “Barboros” galvą jis ir 
pavadino, ši premija yra iš 
p-ios Frank H. Logan fondo, 
kaipo perkamoji premija. Va
dinasi, premijos gavėjas savo 
kurinį. palieka Art Instituto 
galerijoms, kaipo muziejaus 
nuosavybę (jeigu jis priima). 
Maldarelli yra gimęs 1892 m., 
Neapoly, Italijoj.

Antra $500 premija buvo 
paskirta amerikiečiui Ivan Le 
Lorraine Albright, už labai 
kruopštų tapybos kurinį, pa
vadintą gana ilgu vardu: 
“That Which I Should Have 
Done I Did Not Do.” Jo kūri
nys vaizduoja labai senas 
brangios architektūros duris. 
Jis atsidėjęs dirbo aštuonis 
metus, kol užbaigė šį savo 
paveikslą. Iš tikrųjų, daug 
darbo įdėta, nes tą liudija 
kiekviena smulkmena, kiek
vienas risunko kvietkelis, 
bronzos ar gildo dėmelė, su
rūdijusi sulenkia vinis, arba 
medyje kirmino pragręžta 
skylelė, taip aiškiai ir gyvai 
pavaizduota. Tačiau imant 
visu akių plotu, kūrinys nėra 
mechaniškas, negi sausai lie
sas ir net ne bespalvis.

Tai nors vienas būdingesnis 
kūrinys pateko šiton parodon, 
tik. gaila, kad ne pirmoji pre
mija buvo jam duota. Bet ką 
padarysi, mat, ir čia “autori
tetai” turi savus išskaičiavi
mus. Vien tik už rėmą jis už-

■ENIAU8IA m DIDUAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ n NAKTĮ 

Viri TeL YARDS 1741-1742 
4605-07 So. HermitagtAv*. 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSIDykai

. KlMMjrklte musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mejhta, 10:00 vah ryto iš WHIP stotieo (1520 KJ

B« POVILU tALTIMUIU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
•SmmBMHBBBBIBUBBUBBBBBBBBIBBBBBVI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

l Telefonas TAKOS 1*19.

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

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

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eari lOSth Street TeL Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARda 4908

mokėjo šimtą dolerių žino
mai N. M. rėmų firmai, kuri 
specialiai padirbo rėmą.

Ivan Albright yra gimęs 
Chicagoje, 1897 m. iš dailinin
kų šeimos. Jo tėvas Adam te
bėra gyvas ir dar veiklus ir 
žymus Amerikos dailininkas. 
Jo dvynukas brolis Marvin, 
yra žymus skulptorius ir ge
ras tapytojas. Jo šepečio pa
vardė yra žinoma kaipo Zsis- 
ley. <.

Ivan mokėsi Art Institute, 
Pennsylvania Academy of the 
Fine Arls National^Academy 
of Design ir Ėcole dės Beaux- 
Arts. Brolius Albrighl’us aš 
gerai pažįstu, nes kartu mo
kėmės, ir atsimerki, kaip juo
du ryžtingai mokėsi — vienas 
skulptūros skyriuje, o antra
sis—akademikosį klasėse. Sun
ku būdavo juodu atskirti, daž
nai vardus sumainydavome...

Buvo keletas mažesnių pre
mijų išdalinta, kurios teko 
daugiausiai jaunesnės kartos 
atstovams^, “modernistams”. 
Glcn Krause ,gavo $250 už di
doką, bet nesuvirškintą, stil- 
jefą, kuris tiesiog liepsnoja 
“popierinėmis spalvomis’’, net 
natūralumo lyg nesimato per 
speklros miglas.

Tenka pasakyti, kad šią pa
rodą organizavo ir kurinius 
pasirinko palys muziejų vir
šininkai. Džiurės šiemet netu
rėjo, kaip iki šiol kad būda
vo.

Paroda Gera, Įdomi.
Bendrai imant, paroda ku

riniais marga, siužetais ir 
technika įvairi, nes pavaiz
duota Amerikos gyvenimiško
ji veikla; neapsieita ir be po
litinių, b,ei religinių siužetų. 
Tik man atrodo keista, kai 
musu modernistai imasi “im- c 
provizuoti” 'senųjų meistrų 
kurinius, pav. Leonardo da 
Vinci “Paskutinę Vakarienę”, 
kažkoks “artistas” nupiešė, 
geriau sakant, nukopijavo, 
klasinio kurinio 'Siužetą; tik 
visa beda yra ta, kad jis jį 
sugadino. Vietoj žmoniškų fi
gūrų, jis padare beždžionžmo
gius: kreivais veidais, išsi
žiojusius balvonėlius. Tai vis
gi “progresas” atvirkščion pu
sėn! šitoks darbas atsiduoda 
“sabotažu” prieš religiją, juo 
labiau, įžeidimas meno istori
jos. ’ — S’.

All-Illinois Atsida
rys šeštadienį

Bus Programas.

Kita didelė dailės-meno pa
roda atsidarys lapkričio 8 e d., 
8 vai. vakaro Stevens viešbu
tyje (3 aukštas), šitą parodą 
surengė The All-Illinois So- 
ciety of the Fine Arts, Ine. Tai 
bus 16-ta kasmetinė paroda.

Atidarymo iškilmės įvyks 
South Ballfoom, aukščiau sa
kytu laiku. Parodos atidary
mo iškilmėms pažyinčti bus 
muzikalis programas ir už
kandžiai. (Programą pildys 
Blanche Slocum muzikų gru
pė, tarp kurių dalyvaus Chi
cagos operos dainininkė Ele- 
nor McKinley ir k.

Parodos džiuri komisija bu
vo pakviesta iš sekamų daili
ninkų : Adam Ęmory Albright, 
Eleanor Jewett (Tribūne me
no kritikė), p-ia Carpenter (iš 
Jolict), Arno Bretsnider ir 
Mikas Šileikis. 
; . < ■

Įžanga į parodą bus laisva, 
be to dar ir katalogas nemo
kamai. ši paroda truks ligi 
ateinančio sausio pabaigos.

Nacionalė 
Dailėš-Meno 
Paroda i

Z ' f . / 1 • .

Pranešimas Dailininkams
Ši savaitė yra paskutinė 

dailininkams prisiųsti savo 
aplikacijas busimai Naciona- 
lei Dailės-Meno Savaitės paro
dai, kuri prasidės lapkričio

Mary Blackley iš Hamlet, 
N. C., ties St. Thomas, Ont. 
nukritusio keleivinio lėktuvo 
patarnautoja. "Jį kartu su 
skridusiais 19, kitų asmenų 
buvo užmušta.
■............— • .■"*— . t ............................... . ..

17 ir baigsis lapkr. 23 d.
ši dailės savaitė yra pas

kelbta visoj Amerikoj. Kiek
vienas dailininkas s gali pasių
sti penkis kurinius, nebran
gesnius, kaip $100.00 ir ne pi
gesnius, kaip $1.00.

Pagal praeitų metų šios rū
šies parodos ,rekordus, pasi
rodo, jog kuriniai geriausiai 
parsidavė tie, kurie buvo ap- 
kainuoti tarp $25 ir $35.

Chicagos skyriaus komiteto 
raštinė yra adr. 723 So. Sher- 
man St. Kurie negavote blan
kų paštu, čia jas galima gauti 
ir išpildyti ligi lapkr. 8 d., 5 
vai. popiet.

Priešaky šitos dailės savai
tes stovi p-ia Eleanor Roose- 
’Velt, kaipo garbės pirminin
kė, Thomas J. Watson; Art 
Instituto direktorius Daniel 
Catton Rich; Illinois* gub. 
Dwight Grecn ir k t. žymus 
žmonės.

Tikslas šitos1 i '^“Nacionalės 
Dailės-Meno > Savaitės” yra 
tas, Ead norima juo plačiau 
supažindinti visuomenę su A- 
merikos daile ir tuo pačiu 
kartu paremti dailininkus.

Praeitais metąjs tokioj paro
doj Illinois valstijoj buvo par
duota kurinių už $7,000. Per 
visą Ameriką buvo parduota 
už $100,000.

Beje, parodos Chicagoje 
bus paskirstytos ne mažiau, 
kaip į 22 vietas. Tą padarys 
parlodos rengimų komitetas 
vėliau.

Susimušė AFL Unijų 
Šalininkai

Sužeidė 8 žmones
DETROIT, Mich. — Prie^rail- 

way ekspreso sandelio 4 žmo
nes buvo pavojingai sužeisti, o 
keturi lengviau, kai vienos AFL 
unijos nariai bandė pereiti per 
kitos AFL unijos pikietininkus 
prie sandėlio. Ten jau kuris lai
kas vyksta streikas.

Susikirtimas įvyko tarp AFL 
teamsterių unijos ir Raihvay 
and* Steamship Clerks unijos, 
taipgi AFL.

Paliko 61-ną 
Įpėdinį

BATAVIA, III. — Lapkričio 
1-mą čia mirė 86 metų senelė 
Mary Hurtt, palikdama dvi se
seris, vieną brolį, 2 sūnūs, 2 
dukteris, 25 anūkus, 28 pra- 
anukūs ir vieną pra-pra-anūką-

Pašovė Dvi 
Mergaites

Ties 4818 Nortb Kedzie avė. 
nežinomas žmogus pašovė dvi 
jaunas chicagietes, 23 m. Lil- 
lian Tishler, 4940 N. Kjbdzie 
avenue, ir 20 m. Evelyn Gold- 
berg, 4905 N. Springfield avė. 
Jos buvo “Halloween” vakarė
ly j.

Chrysler Didins 
Tankų Gamybą 
Iki 900 į Mėnesį 

e ,

Dabar Pagamina Po 10 Į Dieną

DETROIT, Mich. — Chry
sler korporacija skelbia, kad ne
trukus žymiai padidins savo 
naujai pastatytą tankų dirbtu
vę ir pradės gaminti po 900 
vidutinių ir sunkiųjų tankų į 
mėnesį.

Dabar kompanija pagamina 
po 10 vidutinių, 32 tonų, tan
kų į dieną. Slinkieji tankai bus 
apie 60 tonų . sunkumo.

Ir G. M. Su Fordu

Tankus, žada ^statyti taipgi 
General Motors ir Fordo dirb
tuves. Pastaroji korporacija 
bando gauti iš armijos $300,- 
000,000 kontraktą.

Fordas darbą atliks itiver 
Rouge dirbtuvėse.

Kontraktai Melrose 
Parko, Detroito . 
Dirbtuvėms

WASHINGTON, D. C.—Ka- 
ro departamentas išleido $282,- 
476 kontraktą Solar-Sturges 
Manufacturing Company dirb
tuvei Melrose Parke gaminti 
reikmenis kariškiems ryšu
liams. Darbas bus atliktas Bell- 
wood dirbtuvėje.

$466,000 amunicijos kontrak
tą gavo Federal Screw Works 
dirbtuve, Detroite, Mich.

• f ...

Atidarė Centrą 
Studentams *

URBANA, III. — Prie Illinois 
universiteto šeštadienį buvo iš
kilmingai atidarytas liuoslaikio 
centras, 'studentams,, “Ulini 
Union BuildiUg”, kuris kainavo 

;apie $1,500,000. \

Atidarė Naują 
Krautuvę

Chicago Mail Order Company 
pereitos savaitės pabaigoje ati
darė naują krautuvę Wheaton, 
III. miestelyje netoli Chicagos. 
Tai jau 12-ta tos firmos krau
tuvė Chicagos priemiesčiuose.

AKIUSPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Sniego Pūga 
Wisconsine, Iowoj

žuvo 8-i žmonės
DUBUQUE, la. —- Pereitos 

savaitės pabaigoje pietinį Wis- 
consiną, Io.wą valstiją taipgi ki
tas vidurvakarines valstijas iš
tiko didelė sniego pūga, kuri 
kai kurias vietas nuklojo 8-iais 
coliais sniego. Pietinėj Iowoj 
ir Arizonoj įvyko dideli potvy
niai, kuriuose žuvo 8 žmonės.

Neims Taksų Už 
Produktus Valdžiai

SPRINGFIELD, 111. — Vai- 
stijos finansų direktorius Geo. 
B. McKibben paskelbė, kad su 
lapkričio 1 d., Illinois valstija 
nebeims 2’% sales taksų už pro
duktus, kuriuos valstijos pra
monininkai ir biznieriai parduo
da federalei valdžiai. Ikišiof ir 
federalė valdžia tuos taksus 
mokėjo.

Ūkio Bankas 
Išmoka Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos auditorius autorizavo 
Farmers State Banką Flanagan, 
III., miestelyje išmokėti depo- 
zitoriams, daugiausiai ūkinin
kams, $15,846.91 dividendą sie
kianti 5.3%.

Su šiuo dividendu bankas bai
gia likvidaciją viso atmokėjęs 
70 centų nuo dolerio.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 Iki 3 

Nedaliomis pagal sutartį.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVĖ
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

LIETUVIAI

Reikalauja Įsteigti 
Nemokamą Kolegiją

Illinois Education Associa- 
tion priėmė rezoliuciją, kurioj? 
reikalauja, kad valstija įsteig
tų ir užlaikytų Chicagoje pilną 
keturių metų kolegiją. Ji turė
tų duoti mokslą nemokamai.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796. ’

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

_ Į _

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gvdytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso TeL: YARDS 4787 - 
Naihų Tel. PROSPECT 1930

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. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2493 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMIock 7899 
Namų teL REPubUe 4488

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524
Rez, Tel HEMlock 1643

Emereenev: MIDwav 0001

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

VAL. tl iki 3 .nopiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

* KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

T<5 .RTTST.TOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18fh St. netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Chaelasi Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 9994
Dr. Manrire Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popfM

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telenhone KENwood 4364

ADVOKATAI
K. P. C.ITKIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Sf.
Room 1230 

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 RO. HALSTED STREET 
Tel. CALnmet 6877.

Vai.: nūn 1:00 popiet iki 8 v. vik.
X 134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 TeL 8TAte 7574
Vai.: nuo 9:00 Iki 11:00 ryto.

8149 SO. HALSTKD STREET 
TeL VICtory 2571
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Du Jauni Lietuviai 
Footballininkai

Lošia Su Proviso 
Morton Grove

high

supliekė Waukegan H. S., Wau- 
kegane, 13-0.

Nepamainomas Michigan Uni- 
veršifeto Tom Kuzma, lošihie su 
Illinois Universitptvf šeštadienį 
vėl padarė vieną “touchdovvn”, 
ir kai tik kamuolys patekdavo 
į jo rankas, tai nestovėdavo 
vietoje.

Kolegiją Lošimą Rezultatai
žemiau seka lentelė lošimą 

tarp didžiųjų universitetų-kole- 
gijų komandą:

Minnesota,, 8; Northwestern,

Pietuose
ChristiAn, 23; BšylOi*,

34; Southern Metho =3Aaino

Chicagos priemiesčių 
school mokyklų komandose yra 
du jauni lietuviai footballinin
kai, kurie rodo didelį gabumą 
tame sporte. Nėra abejonės, kad 
užbaigę mokyklas jie eis toliau 
mokintis ir footballą lošti gar
sių universitetų komandose.

Proviso žvaigždė
Vienas jų yra M'aczulaitis, 

centro pozicijos, Proviso High 
School komandoje, Melrose Park 
(tos komandos treneris yra lie- Į- Kansas State, 12; Nebraska, 
tuvis Andy Puplis), o antras 
yra Balaskas, Morton Grove 
H. S. footballininkas. Jisai lo
šia left end vietoj.

Supliekė WattKegattą
šeštadienį Proviso komanda

Texas
12.

Texaš, 
dist, 0.

Tulaiiė, 34; Vanderbilt, 14.
Tennessee, 13; Louisiana

State,
Texas Aggi’es, 7; Afkan’sasi, 

0.

Skelbia $10,500 
Konkursą Operetei 
Apie Ameriką

Ragina Lietuvius 
Balsuoti Rytoj Už 
Teisėją J. C Lewe

CLASS1FIED ADS
lIi.II> ■Minai • T r '

REAL ESTATE FOR SALE

0. 
o:

13; Indiana, 7.
Statė, 21; Pittsburgh,

Iowa,
Ohio

14.
Michigan, 20; Illinois 0.
Syracuse, 27; Wisconsin, 20.

6.
•Missouri, 19; Michigan State,

Georgia, 7; Aubiirn, 0. 
Alabama, 30; Kehtaėky, 
Duke, Į4<; Gėorgia Tėch,

x Vakaruose
Stan^ord, 27; Sahta Člara, 7
^Vasbingtori State, 

gon, 0.
Orcgon State,. 33;
California, 27; U.

Washington, 2f;
State, 0.

13; ' Oro

Idaho, 0.

Montana

Radio stotis _WGN šeštadie
nį paskelbė operečių konkursą, 
kuriame išdalins apie $10,500 
dovanomis kompozitoriams ir Ii - 
bretistamš už geriausią opere< 
tę paimtą iš Amerikos gyveni
nio.'

Operetė tiiH išreikšti “Ame
rikos dvasią ir šalies pl’iširiši- 
mą idėjoms”.

A. + A.
MARCELĖ LAURIAN, 

po tėvais Stllvinskaitč 
Gyv. 4809 S. Kostner Avė.

Tel. Brunsw|ck 5932. 
/ I

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
spalių 31 d. 12:20 vai. popiet, 

' 1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Anną, 3 sūnūs: Lar- 
ry, Anthony ir LoUis, žentą 
Stanley Kwiatkowsky, 3 mar
čias: Bemice, Della, Ann, 2’ 
anūkes ir vieną anūką ir 
daug giminių ir draugų. \

Kūnas pašarvotas 4605 Šo. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkričio 4 d., 8:30 vai. ryto 
iš J. F. Eudeikio kopi., į St. 
Agnės (39th PI. ir S. Wash- 
tenavv Avė.) parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
pamaldos už velionės sielą.

Visi a. a. Marcėlės Laurian 
giminės, draugai ir pažįstami

• esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai .paskutinį patarnavimą

• ir atsisveikinimą.
NulfU*d$~'liekame :'f 1 Duktė, 

Sūnus, Žentas, Marčios ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis,
• Tel. YARDS 1741.

Mississippi, 12; Marąuette, 
6.

Oklahoma Aggiės, 13;
ghton, 6.

Oklahoma, 38;- Kansas,
Rytuose'

Crei -

0.

Notre Dante, 0; Arrhy, 0;
Fordham, 17;- Purdue, 0.
Navy, 13; Pennsylvania, 
Harvard, 6; Princeton, 4.

William and Mary, 3; D’art- 
mouth, 0.

Brown, 7; Yale, 0.
Columbia, 7; Cornell, 0.
Holy Cross, 6; Colgate, 6.
Boston college, 31; Temple, 

0.

6.

L U I LlIVlU Visas Pasaulio 
------——— Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

llftH A Gėlės Mylintiems I I 11 įJ.' A Vestuvėms,. Ban- 
I I II II f Ikietams. Laidotu- V HU flvėms, P a p u oši- 
—mams.
GĖLININKAS

. 4180 Archer Avenue
Pbone LAFAYETTE 5800

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą? - 

ARBA ATNAUJINTI' 
DABARTINI SAVO NAMĄ 

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

' Pas i statyki te Jį

galėsite 
mėnesi.- 

Nereikia

Patys
PLANAI DYKAI

COMPANY 
2700 ROOSEVELT 

Tel. KEDZTE ;

Į NĖRA APSIGYNI 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan ...... .......
De Soto sedan ............
Plymouth sedan .......
Plymouth, Club cotipe 
Nash sedan ...............
De Soto sedan ...........
Packard1 sedan .......
Studebaker sedan ....

$945 
$995 
$695 
$66.5* 
£885 
$765 
$735 
$595

1941
1941 
194T
1940
1941
1940
1940' 
1940
Daugumą turi radio, šildytuvus 
/Rašyta garantija su kiekvienu
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
" ‘ Autorizuotas Dyleris
DE SOTO—PLYMOUTH -

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais
M. M1 Į U ——

Išrinh E. Riską 
Į Krepšinio 
Rinktinę

Diena Iš Dienos John C.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau- 
>go arba partnerio, pusamžio, gero 
žmogaus, kuris turi šmotuką že
mės Chicagoš apylinkėje, kur ga
lima vištas auginti. Draugai, ku
rie interesuojatės, rašykite pla
čiau. Pakalbėsime per laišką. Ra
šykite 1739 So. Halsted St., Box 
2566. ■ '

HELP VVANTED—EEMAjLE 

Darbininkių Reikia 
‘“•į***'—' **■,A A

Į MERGINA, MOTERIS patyrugi 
bendram namų darbui. Privatus 
kambarys, vonia. $10—$12. 

BRIargate 6540.

BUSAMS IR KAuNTERIAMŠ 
MERGINOS

18 iki 25, pastovus darbas, progos 
pakilti. 356 N. CLARK.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainytų dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUt M. ŠMITH & CO<

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

AGOTA ROKAlTlPNĖ, 
po tėvais Valentaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 1 d.,, 9U5 vai. ryto; 
1941 m., sulaukus .puses amž. 
gimus Tauragės apskr., Gau
rės parap., Kunigiškių’. ’

Amerikoj išgyveno 39
> .t

Paliko dideliame nuliudime 
4 sūnūs, Vincentą, Izidorių; 
Petrą ir Kazimierą; 
čias: Wandą
Oną, 4 anukuš, brolį Mykolą 
Valantiejų 
daug kitų 
pažįstamų, 
terį Oną 
jos šeimą,

km.
met.

3’ mat- 
Elzbietą ir

ir jo šeimą ir 
giminių, draūgų ir 
Lietuvoje -— duk- 
Steporiaitienę ir 
brolį Joną(. ir jo' 

.šeimą ir seserį Marijoną.
Kūnas pašarvotas 3961 Sb. 

. Artesian Avė. tel. Lafayette' 
6847. Laidotuvės įvyks treč., 
lapkričio 5 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Pras. Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Agotos Rbkaitie- 
r nės giminės, draugai' ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 

. suteikti jai paskutinį; .patari 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnus, 
Marčios, Duktė; Brolis iY 
Giminės, '

■Laid. Direkt. J. F. Eudei
kis, TęL YARDS 17’41.n__ lul.. rita___

JONAS KESERAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 30 d^, 8:30' v. ryto, Į941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Liet., Tauragės apskr., 
Pagremančių parap. ir kaime, 
Amerikoj- išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną; po tėvais Pužau- 
skaitę, 2 sūnūs, Juozapą ir 
marčią Petronėlę ir Alfonsą,, 
švogerį Joną Pužauską, pus
brolį Augustą Keserauską ir 
jo šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų,, ir .pažįstamų. 
Lietuvoje brolį Antaną ir jo 
šeimąj seserį Oną, 2 švoge- 
rius, Antaną ir Juozapą Pu
žauskus it jų šeimas, 2 švo-z 
gerkas Marijoną ir Magdale
ną.

- -Kūnas pašarvotas namuose, 
6559 So: Campbell,* Telefonas 
Prospect 9153. Laidotuvėm 
įvyks antrad., lapkričio 4’ d., 
8:30 vai. ryto iš namų į GL 
mijpo Pan. Šv. parap. baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines;

Visi a. a. Jono Kešėtausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidbtuVėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą'.' Nuliūdę 
lieka: Moteris, Sūnus, Švoge- 
riai ir Giminės.

Laid. Direkt? Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.

Loš Lapk. 28

Amerikos sporto' rašytojai ir 
krepšinio ekspertai vakar už
baigė ritikti* rinktinę' “All-Ame- 
rican” krepšinio komandą iš pa^ 
sižymėjUsių krepšininkų Ame
rikos kolegijose.

Į ją yra išrinktas ir jaunas 
bridgeportietis, Edvardas Ris- 
ka, 3322 South Unioh avenue, 
Notre Dame universiteto krep
šinio komandos kapitonas ir jos 
žvaigždė. Daugiausiai balsų ko
mandai gavo *Gene Englund, iš 
Wisconsin universiteto, o Riska 
yra' antroj vietoj.

Loš Su Oshkosh Komanda

Ši rinktinė lapkričio 28-tą' 
persiims Chicagos Stadiurne su 
čanipionat'ą laimėjusia profesio
nale O’shkošh, Wis., komanda.

Gražias Naajieniečių 
Vestuves Prisiminus
Įdomios Ceremonijos, Muzika, 

Vaišėm
Aną šeštadiėnį skambėjo ves

tuvių vhrpai Lillian Baronaitei 
ir Veto Povilaičiui.

Ilgų metų mano pažįstamų ir 
gerų draugų Kazimiero ir Mi- 
kalinos Baronų antroji dukrelė 
Lillian išėjo į ženybinį gyveni
mą.

Teisėjas John Zuris surišo 
jauhuoliuš.

.Kandidatuoja Dar Vienam Ter
minui i Superior Teismą.

Rytoj Cliicagoje ir Cook ap
skrityje įvyksta Cook apskričio 
teisėjų rinkimai, kuriuose visų 
kandidatų priekyje kvalifikaci
jomis ir balsfuotojų pritarimu 
stovi John C. Lewe.

Jisai kandidatuoja antram 
terminui Superior teisme, ku
riame dabar bąigia pirmą še
šių metų terminą. Per tą laiką 
jisai sprendė didelį skaičių 
reikšmingų bylų, o svarbiausia, 
pagelbėjo išardyti automobilių 
vagių gaujas, kurios siautė 
Chicagoje per kelis metus.

Artimas Lietuviams.

! AMBITIŠKOS . ŠEIMININKĖS. 
Proga uždirbti ekstra pinigų namų, 
lasmeniniems reikalams, šioms Ka
lėdoms. Darbas* prie dresių namuo
se. Nereikia cash, nereikia depozi
tų. Kreipkitės kambarys 400, 6 W. 
Randolph.

GĖRI UŽDARBIAI.
ambitiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinomas kojinių 
ir moteriškų apatinių fabrikantas 
turi vietos kelioms moteriškėms. 
Miss Rhbda, 126 1SF. Wells St.

Ceremonijų tvarka buvo gra- 
ir pavyzdinga. Apie penktą

Savininkė priversta par
duoti 2 aukštų 7 kambarių medinę 
rezidenciją. Randasi 3657 So. Rock- 
well. Pečiaus šilima, 1 karui gara
žas ir daržinė. Našlės nuostolis 
yra jūsų pelnas—tik $2,500. Nedi
delis įmokėjimas, balansas leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. 
Verta investuoti, pamatykite jį 
Šiandien.

SHULMISTRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300. 

Kur lietuviai perka apdraudą.

MOTERIŠKĖ NAMŲ IR TAVER
NOS DARBUI, nusimananti apie 
virimą. 5626 West 55th

HELP WANTED—NU 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs likerių 
sėlsmanas. Lankyti lietuvišką ir 
lenkišką biznį. Verčiamės visomis 
nacionaliai garsinamomis brandies. 
68 E. Cermak Road, tel. Calumet 
4517.

TIKRI BARGENAT 
SOUTH SIDE

6 kambarių muro bungalow, lo
tas ““

6
da $3,660, kaina $14,700.

8 flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050, 
kaina $20!,000.

Turime didelį, pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE,
< 2506 West 59th St.

Tel. REPublic 7731. J

30x125, gaso Šilima, $5,500. 
flatų mūras geram stovy. Ren-

ir

SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

a. -f a.
JUOZAPAS A. ŽITKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
lapkričio 2 d; 10:55 vai.- prieš 
piet, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Vaitiškių kaime, 
Nemajūnų para$. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę, po tėvais 
Kasparavičiūtę, dukterį Tillie 
ir žentą Joną Turauską; tris 
brolius: Adomą, Mykolą ir 
Joną ir jų šeimynas, pusbrolį 
Vincentą Palionį ir jo Šeimy
ną ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoj, paliko brolį 
Petrą ii* šeihiyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo kopi., 718 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks kėtvirtadi, 
lapkričio 6 d., 8:00 vai. ryto; 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią kurioje at
sibus gedulingo?' pamaldos Už 
velionio sielą,- o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kažirriieto' 

, kapines.
Visi a. a. Juozapo Žitkaus 

giminės, draugai ir pažįštami 
esat nuoširdžiai kviečiami' 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

' teikti jam -paskutinį patar- 
navini ąir ^tsisveįkinimą;

Nubudę liekame: Moteris,' 
Duktė, Žentas, Broliai |r 
Giminės.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONroe 3377.,z

RANDALE DENNIS 
REAGAN

Persiskyrė sU šiuo pasauliu* 
lapkričio 2 d., 6:10 vai. ryto,< 

’ 1941 m., sulaukęs 3 savaičių 
amžiaus, gimęs Chifcagb, UI.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Heleną tėvą' Edwar- 
dą, jaunutį brolį Michael1,

• močiutę Uršulę ir tėvuką Jo
ną Zolpius, močiutę Mary 
Reagan ir kitas gimines.

I
‘ Kūnas pašarvotas John' f. 
i Ėudelcis koplyčioj1, 4605 Sol 

Hermitage Avė. Laidotuvės
! įvyks antradienį, lapki*. 4; 0; 

Mišios Už velioriib' sielą bus 
laikomos St. Symphoroša ba-

r žnyčioje, W. 62 St. ir Austin 
i Avė.
; Visi a. a: Randai! Dennnis 

Reagan giminės, draugai ir
pažįstami eaht nuoširdžiai*
kviečiami dalyvauti; laidotu** 

; vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą’ ir atšisveiki- 
navimą ir atsisveikinimą.

< Motina, Tėvais/., Močiutės, \ 
Tėvukas ir Gimines.

t

Laid. Direkt. J. F. Eudei- • 
kis, Tel. YARDS 1741.

zi 
valandą po pięf.ų jaunosios tė
vučių papuoštuose namuose, 
8605 So. Marshfield Avė., 'teisė
jas John Zurią surišo jaunuo
lius Lillian ir Veto ženybiniais 
ryšiais.

Po ceremonijų namuose, puo
tos vaišės įvyko svetainėje, 
10413 So. Michigan avė. Svečių 
ir Baronų draugų buvo pilna 
svetaine. '■

p.p. Steponavičiais. Lillian ir 
Veto yra to pit^hršėj tįsio choro 
nariai.

Teis. Lewe nebuvo pasinėręs 
vien teisėse. Jisai gyvai sekė 
viešą gyvenimą ir nėr pažinti/ 
su p. Justinu Mackiewicn, Stan
dard Federal Bendrovės prezi
dentu, suėjo į artimą kontaktą 
su lietuviais. Prie lietuvių gy
venimo yra prisidėjęs aukomis, 
kalbomis, ne vien laiku, bet ir 
pmįgn. .

Kadangi teis. Lewc yra Chi
cagos advokatų draugijos auk
ščiausiai indęrsuojamas kandi
datas į teisėjus, tai jo rėmėjai 
tikisi, kad visi Chicagos ir Cook 
apskričio lietuviai atiduos už j{‘ 
savo balsus, kai rytoj eis bal
suoti.

Ligoninių Narys, Veikėjas. ’

SĖLSMANAI ĮVAIRIEMS- de
partamentams. Dalies laiko ir pil
no laiko samda. Patyrimui pirme
nybė. Kreipkitės 6-me aukšte į 
Employment ofisą.

NETCHER’S BOSTON STORE 
State and Madison Gatvės.

KRIAUŠIUS REIKALINGAS, 
katalikas labiau pageidaujamas. 
Kreipkitės 23 N. Franklin St.

REIKALINGAS APYSENIS vy
ras dirbti farmoje. Kreipkitės va
karais 6:00. 3433 So. Emerald, 1-as 
užpakaly. . .

BUSINESS ClrfANčlžŠ '' 
Biznio Ffogoš

iVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

Tėvas K. Baronas.

Laike vakarienės) mačiau kaip 
jaunosios tėvas Kazimieras sė
dėjo sale savo dukrelės. Jis iš
rodė man smagus, linksmas, ir 
reikia sakyti, jau. gerokai pa-

Laike įvąifity ceremonijų 
klausiausi p. Genovaitės Gied-

vėliau Pirmyn choro mėliodijų 
vestuvėms pritaikintų. Svečiai 
buvo pavaišint’’ ne tik skaniais 
valgiais ir gėrimais, bet ir gra 
šiomis meli’od i ilgomis dainomis. 
Žodžiu sakant, puot‘% buvo sma
gi ir užsitęsė ligi ryto*. Linkiu 
laimingo11, įgyvenimo’ jaunuo
liams, ir ilgiausių metų jdunUė 
lių lėvaina. Juozas

švietos tarybos viršininkas, 
Berwyno ir Shriifers ligoninių 
viršininkų tarybos narys, taip
gi priklauso prie Forest Pre
serve komiteto ir Desplaines 
Valley Consėrvation League, 
kuri kovojo, J<ad Desplaines 
upę ir jo šakas apvalyti nuo 
srutų, pilamų Chicagoje.

Teis. Lewe taipgi priklauso 
prie Abraham Lincoln draugi
jos ir gub. Horncriui mirus bu
vo išrinktas prezidentu Lin
coln Group of Chicagd. JLai 
yra žymus teisininkas, veikėjas 
iv didelės kultūros žmogus. Tei
sėjas Lewe yra užsitarnavęs 
antro termino Superior teisme, 
tad visi už jį rytoj ir balnio- 
kiiir. P.

Vestuvių Lauktuvės 
Mary Ošenaif ei

Apsivedė Su A\ Gricium.
Siialių 28 d. įvyko graz. 

“Sho’vver Pafty” — vestuvių 
'Itmktiivės, nurengtos p-lei Ma- 
'’ry OseiiiŠ, 1'702 S. Union, kur 
netrukus ištekės už biznieriau? 

zAlbert Gricus. Surprizą busi
mai jaunajai surengė p-ia Gri
ciene, 2034 S. Union, /

. P-lė Mary nuo viešnių- gavo 
datig’ dovanų ir pinigų. VeStii*- 

;v<2s įvyks lApkr. 15 d.,, 4- vali po 
pietų' Dievo: Apveizdos1 I?ažny-

; Mary ič Albert priimkite ii‘ 
mano nuoširdžius linkėjfthus: 
lai džihu^fertiaš, laime, iV pasise
kimas Bufih su jumis amžinai.

oiiyte

■REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Rytoj SLA 238 Kp 
Susirinkimas

$

Svarbų Pranešimą Iš 
SLĄ Centro.

238 Brighton Parko 
mėnesinis susirinkimas 

t. .*, i • *., antradie
nio vakare, kaip 7:30, K. Gra- 
monto svetainėje, 4535 S. Rock- 
well St.

, Visi nariai ir narės privalome 
‘suširihkfi, nes yra atėjęs* musų 
•Sifsivienijirho gerbūvio reikalais 
ntio' Gėiitfty sekretoriaus1 svar
bus pranešimas. <

Nori Jkiituibiių Kuopai.
** Taipgi hepaniirškite atsivesti 
savo šėiihos narius ypatingai’ 
jaimuoiiUš prirašymui prie Su- 
siyienijlino Lietuvių Anieriltoj.

/ F. T. Ptileildsi stofc

Turi

kuopos- 
įvyks lapkričio 4 d.

Pirkite tose krautuvėse, k u- 
Mos garsinasi “NAUJIENOSE”

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

MODERNI- TAVERNA, įsteigta 4 
metai, daranti pinigus, pardavimui 
visai nebrangia kaina, kadangi saT 
viriihkas turi kitą biznį. 434 West 
31st St.

TAVERNA IR ROOMING hou- 
se šu namu. Parduos arba mainys. 
2113 So. Halsted St.

1 . GROSERNĖ, MEAT MARKĖT 
pardavimui pigiai. Savininkas ap
leidžia miestą. Lietuvių apylihkė. 
3246 S: Emerald Avė.

; PARSIDUODA TAVERNA- ir 
restoranas. Transferių- kampas. 

‘Dirbtuvių apylinkėje. Geras biznis. 
Bendrai daro $60.00 į dieną. Par
duoda dėl ligos, pigiai.

3901 So: Wentworth Avė.

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

GERA PROGA SENYVAM žmo. 
gui arba jaunuoliui užsidirbti pi
nigų. Town of Lake kolonijoje 
tuojau reikalingas laikraščių išne
šiotojas, sėnyvas žmogus arba high 
jSchool jaunuolis, dalį laiko pašvęs- 
damas gali neblogai uždirbti. Tubį 
kreipkitės į Naujienas, 1739 South 
Halsted Št., Telefonas CANAL 
8500.

FURNltURE-FIKTURE FOR-ŠALE* 
Rakau dai it Įtaisaii 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 rūšies. Dabar su
krauti Viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui.. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija. 
350 GASIN1Ų IR ELEKTRIKINIŲ

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 

/Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
vedami geriausio pasirinkimo. 

$ 18—$20—$39—$49—$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 

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

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis ................................ $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo $119 ........................... $49
ŠALDYTUVAI* 

Šalinkite 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

no-

$24
$29

$39
$39

PARDAVIMUI, MAINAMS na
mas su Hardvvare Store arba bę. 
Kampinis lotas, didelis garažas. 
Įsteigtas 18 metų. Modernus gyve
nimui* kambariai užpakaly. Savi
ninkas 2737 W. 51 St.

, ......... . i. . . h,. ■»-. •, »

PARDAVIMUI GROSERNfiS ir 
bučernės fikčeriai. Yra elektriki- 
nis kaunteris, sĮice machine, ais-. 
krymo baksas su 6 .skylėmis ir 
dhug kitų- dalykų. 2300 W. 69 St. 
rl--. -i- ,

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskoiotf

SUSIRINKIMAI
.. LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS 
APŠVIETA susirinkimas t įvyks 
antradienį, lapk\ 4 d., 7:30 vat v. 
Jonistų svet., 814 W. 33rd St. Su
sirinkimas svarbus, nes daug rei
kalų yra apsvarstyti. Dr-gės he- 
pamirškite atsivesti naujų narių.

—S. Puniškienė, rast.

KATALIKIŠKAI
“KNYGŲ SAVAITĖ'

' Arkivyskupais Stritch paskyrė 
lapkričio 2- 8 “katalikiškų kny 
gų šaVaite”,* Kad atkreipti ke 
talikų alydą į reikalingumą 
skaityti religinio turinio knyv 
gas ir remti kdlalikišką* spaudą.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

BEN. J. KAZANAUSKA3, Seo 
Tirtiias vifš $1,100,000.

• Po areštu yra 16 jn. Char
les P. Hefffey Jr., 4227 North 
Shore Drive. Pasivogęs automo
bilį jisai čmČ taip smalkiai va 
žinėti Chicagos gatvėmis, ka,. 
apdaužė septynis kitus automo
bilius.
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TĮrpiądieh, ląpkririo 3,1941
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Viso .............. $2,293.35

RYTOJ COOK APSKRITYJE SVARBUS 
APSKRIČIO TEISĖJU RINKIMAI

?- LĖKTUVO KATASTROFOJ ŽUVO“ 20 ŽMONIŲ

Chicagoj Reikės Užpildyti Ir Dvi Miesto 
Teisino Vakancijas

FAKTAI APIE RINKIMUS:
Reikia išrinkti 20 Superior 

teismo teisėjų. *•
Chicagoje taipgi reikią iš

rinkti Municipialio teismo vy
riausią teisėją ir vie^ą ęilinį 
teisėją užpildyti vakancijas, ku
rios pasidarė dėl mirčių.

Balsavimo stotys atdaros nuo
6 ryto iki 5-ių vakare.

Gali balsuoti tiktai užsiregis
travę piliečiai.

Balsuotojų Cook apskrity] — 
apie 2,000,000.

tei-

Rytoj, lapkričio 4-ta 
marf antradienis lapkričio 
nesį — yra rinkimų diena.

Kai kuriuose miestuose 
renkami majorai, kituose alder-
manai, dar kituose apskričio 
valdininkai, etc.

Chicagoje ir Cook apskrityje 
rytoj įvyks tiktai teisėjų rinki
mai.

Tai bus apskričio teismo rin
kimai, bet kadangi Chicagos 
miesto teisine yra dvi vakanci- 
jos, tai Chicagoj bus renkami 
ir miesto teisėjai tas vietas už
pildyti.

Du Sąrašai.
Ii( Chicagoj ir Cook apskri

čio miesteliuose ir valsčiuose už 
Chicagos reikės išrinkti 20 tei
sėjų Cook apskričio Superior 
teismui. Kandidatų yra du są
rašai: z

Vienas yra demokratų parti
jos sąrašas, vadinamas “koali
ciniu”, nes jame yra visi dabar
tiniai Superior teisėjai — ir 
republikonai ir demokratai.

Antras sąrašas yra re^ubliko- 
nų, kurio kandidatai ?yra visi 
nauji žmonės, ir vien reiSubTi- 
konai. šį sąrašą remia gub- 
Green ir reguliari rėpublikonų 
partija Cook apskrityje.

Ką Partijos Sako.
Demokratai skelbia, kad

sėjų rinkimuosė partijos nepri
valo figūruoti, reikia išrinkti 
patyrusius, teisingus žmones 
nežiūrint kuriai partijai jie pri
klauso. Todėl, sako, “demokra
tai ir remia dabartinius teisėjus, 
nors toli gražu ne visi jų yra 
demokratai.”

Rėpublikonų sąrašo šalinin
kai sako, kad “dabartiniai tei
sėjai yra koųtroliuojami ‘Kelly- 
Nash’ mašinos ir todėl juos rei
kia pakeisti tokiais žmonėmis, 
kurių ‘niekas nekontroliuoja’.”

Turbut Laimės Demokratai,
Iš balsuotojų ūpo atrodo, kad 

demokratų koalicinis sąrašas 
laimės ir bent didžiuma dabar
tinių teisėjų pasiliks sAvo vie
tose. Chicagos Advokatų Drau
gija, taipgi Chicagos Advokatų 
Gildija bendrai paėmus, koali
ciniams kandidatams duoda ge
resnę rekomendaciją negu re- 
publikonų sąrašo kandidatams.

Apskričio teismo kandidatai 
bus ant vieno balioto, o ęhiea- 
gos municipialio teismo kandi
datai bus ant atskiro, “mažo” 
balioto.

Zurjs Bus Balandžio Baliote!
Pa kartoj am, kad šie rinkimai 

yra apskričio teisėjų rinkimai 
todėl lietuviai yra perspėjąnU 
neieškoti balnotuose teisėjo J. T. 
Zurio vardo. Jeigu jisai kandi
datuos naujam terminui, tai jo 

- vardas bus ateinančių metų ba
landžio mėnesio nominacijose, 
bet ne dabar.

žemiau seka abiejų partijų 
kandidatų sąrašai:

DEMOKRATŲ;, 
(“Koalicinis”) t 

Apskričio teisęįį

-WiIHam H. McSurely " 
Michael L. McKinley 
John M. O’Connor

Peter H. Schwaba 
John J. Lupę a 
Harold G. Ward 

[ James F. Fardy 
; Rpb.ert C. O’Connell ,

Jpseph A. Graber 
Charies A. Willlams 
Oįcąr lletel 
Francis B. Ajlegretti 
Oscar F. Nelson 
E. L Frankhaiiser 
William J. Lindsay 
John F. Haas 
Wafter T. Stanton 
Rudolph F. Desort 
John P. McGoorty 
Ulysses S. Schwartz 
John C., Lewe
Municipalio teismo vakanci- 

joms užpildyti 
(Mažam baliote)

For Chief Justįce of the Mu- 
nicipąl.Court of Chicago,

Edvvard S. Scheffler
For Associate Judge of the 

Mųnicipal Court of Chicago
Samuel Heller

REPUBLIKONAI
K Apskričio teisėjai

Edgar A. Jonas 
Charles F. McKinley 
WUliam E. Helander 
Philip R. Davis 

. Roy E. Olin
Edward J. Hess 
Drennan J. Slater 
Frederic W. Heineman 

; Harold J. Clark
Dennis J. O’Toole 
Leon J. Nowak 
Eimer M. Walsh 
Gusta v E. Beerly 
Miiford H. Olds 
Ronald N.,Brown 
Ferris E. hurd 
AųuiL’ac C. Lewis

• Eugene P. Kealy 
Georgę Walter Johnson 
Harry G. Hershenson 
AUan Healy
Municipalio teismo vakanci- 

joms užpildyti x 
(Mažam baliote)

For Chief Justice of the 
nicipal Court of Chicago

Lionei G. Thorsness
For Associate Judge of the 

Vluničipal Court of Chicago
Edwin W. Burch

Mu-

Žada Dividendus 
Depozitoriams

už-Bertaininiam raporte apie 
sidąrusių bankų stovį valstijos 
auditorius raportuoja, kad Šie 
jankai dar išmokės depozito
riams mažus dividendus: (skait
linga skliauteliuose parodo kiek 
jie jau išmokėjo).

Depositors State Bank — 5% 
(38H%)

Dės Plaines State Bank —

Elmwood Park Sta4e Bank

Eųuitable Trust’ Bank — 3- 
5% (43%)

Fįrst Italian Stat^Bank —
% (37%%) ir ’ 7

First State Bank of Barring- 
ton — 5% (8%)

IVAFJIĘNU-ACME Teiephoto .
Sudužęs American Airlines lėktuvas, laukuose ties St. Tirpinąs, Ont 

doje. Nelaimėje žuvo visi lėkusieji asmenį septyniolika keleivių ir trijų narių

Likvidavo Seną 
Danų-Norvergų 
Laikraštį Ch-je

Nebeąpsimoka Leisti
Po 75 metų gyvavimo Chica

goje pereitą ■ Šeštadienį užbaigė 
gyvenimą vienas seniausių at
eivių laikraščių Amerikoj — 
“Skandinaven”. šeštadienį išėjo 
jo paskutinis numeris su pra
nešimu, kad jo spaustuvę ir 
biznį perima “Decorah Posten 
og Ved Amen”, norvegų laik
raštis leidžiamas Decorah, Iowa 
valstijoje. “Skandinaven” buvo 
leidžiamas danų ir norvegų skai
tytojams . • - < . - •; ■ • ■■ '
Davė Redaktorių “Daily NeVks” 

’ ..Laikraštis, buvo įsteigtas Chi
cagoje apie 1865,, ir turėjo di
delę spaustuvę ad. 515 North 
Peoria Street, kur vienu1 laiku 
buvo leidžiamas ir didysis dien
raštis, ^Chicago Daily News”,

Vienas “Skandinaven” laik
raščio redaktorių Victor Law- # y • a «•son paliko “Daily News” redak
torium ir .išvystė/j į į dabartinį 
didelį Chicago^ laikrašti.

Neturi Skaitytojų
“Skandinavep?> leidėjai sako, 

kad naujoji gentkartė • nebe- 
skaito ir nebesupranta norve
giškai, todėl nebeturi užtektinai 
skaitytojų laikraščiui leisti.

Pakele Minimom 
Algas Avalinės 
Darbininkams

Gaus Po 40c
Federalė algų valandų 

nistraci j a patvarkė,
admi

nistracija patvarkė, kad nuo 
šiandien avalinės dirbtuvės pri
valo mokėti savo darbininkams 
Illinois-Indiąnoj-Wisęonsine 40 
centų minimutn į valandą. įki
što! minimūm. algą buvo 85c.

Kitose Pramonėse y ;
• >. «. * t* t ■ : .. * v , •/

. • ... ‘f .• •’ ■

40c., minimam taipgi bųyo 
nustatytas ‘ baldų, lentpiuvių, 
papuošalų ir “pilko” geležies 
dirbtuvių darbininkams.

JACK"SW1FF
AND WHERE ARE THE PLANS FOR THlS 
MARVELOUS WEĄPON THAt TOM CALL THE 
OIS-RAV? PRODUCE THEM{ <81 VE THEM

WITM IT WILL CRUSH THf

HILE JACK AND 
HI3 C OM RADĘS ARE 

. RI3K1NG 
EVERYTHING 

IN A HOP OVER 
THE GREAT 0LAČ1ERĮ,

EN ROUTE 
FROM ALASHA, 

LET US HCTURN 
TO THE PROFESSOR

POLAfllANS PRIVATE WARS

i ..

NAUJIENOS,' Chicago,. III.

Armija Užsakė 
$4,112,798 Mėsos; 
Kiti Kontraktai
Dideli Užsakymai Harvesteriui, 

Teletype Corp.
Armijos provizijos centras 

Chicagoje davė vietos mėsos 
įmonėms užsakymą parūpinti 
kareiviams mėsos už $4,112,798. 
Užsakymas buvo išdalintas se
kamai :

Swift & Co:l.':.i.?..'., $339.51 Q
Derby Foods, Inč. .... 303.970 

>. Wilson & Co.' :.293,441
United Packers, Ine, 257,335 
Armour & (>>. of Delaware

246,327 
Libby, McNeilo# Libby

< ;.'7; 207^618
. > The Cudahy Pafckįng Čd. ’/ 

112,441 
Rėpublic Food Products Co.

; ; i 110,126
Banner Bed Company 58,12’5 
Miller & Hart; Ine. 39,425. 
Peerless Confection Co.

■ \ 35,449
Jllinois Męat Company 7,936 

; Agar Packing .& Pro-’ , 
; vision Company ... 19,050

Artilerijos Dalys
; U.S. karo departamentas šeš
tadienį taipgi išleido $2,476,875 
užsakymą - Interhationąl Har- 
vešter bendrovei gaminti Va
žiuokles sunkiai artilerijai ir 
$957,000 kontraktą Teletype 
Corporation, parūpinti dalių te
legrafinėms rašomoms mašinė
lėms. '■ • ■

Westerh Electric
Westerp Electric kompanija 

irgi gavo užsakymą kabeliams 
ir vielomis UŽ $521,196, bet dar
bą atliks ne Cicero j, o Point 
Breeže, Maryland dirbtuvėje.

CIO Laimėjo Marsh. 
Field Rinkimus
7120. balsais prieš 4 CIO Uni
ted Retąjį, ^hl^į^alė and De
partment/ Storę ^mpjoyeės um- 
JjiJąimėjo dąr^m^į balsavi- 
.lįius; JMąrshAįji $l$d and Co,, 
sandėlyj ę;': BaĮįąviĮn^i įvyko 
penkt^diehj.

— FROM EVERY NATION

Kaltina Lietuvį 
Juozą Gurskį Už 
Berniuko Pašovima

RINKLIAVA LIETUVOS TREMTINIAMS 
ŠELPTI DAVĖ $2^93.35 ĮPLAUKŲ

Brighton Parkas Sudėjo Daugiausia 
$506; Oras Trugdė Aukų Rinkimą

te-
au-

ki
šu-Kirto Jam Visokius šposus 

Halloween Naktį.
Vaistininkas Juozas Gurskis 

sakosi esąs kantrus žmogus, bei 
pereitą penktadienio vakarą jo 
kantrybė galiau išsisėmė.

Tai buvo Halloween naktis, 
ir būrelis vietos berniukų krė
tė Gurskiui visokius šposus jo 
vaistinėje ties 6529 Blackstone 
avenue. Negalėdamas kitaip 
šposininkų nusikratyti, Gurskis 
išbėgo iš krautuvės į gatvę 
siginklavęs revolveriu ir į

$64.17.
apylinkėje rinkėjos 

centų, nikelių, dešim- 
stambesnių aukų viso

ap- 
bu- 
šu-

vius.
Sužeidė šlaunį.

Dviem kulkom jisai sunkokai 
sužeidė šlaunį 18 metų Rober
tui Ganibrei, 6338 Dante ave
nue.

Šiandien Gurskis yra šaukia
mas į fėlony teismą, kuris jį 
kaltina bandymu žmogų nužu
dyti. Jisai yra 26 metų amžiaus.

Jau Pakėlė Algas 
WPA darbininkams

WPA administracija nuo lap
kričio 1-mos pradėjo mokėti sa
vo darbininkams didesnes algas, 
kiirias neseniai autorizavo WPA 
viršininkai Washingtone.

Jie dabar gaus apie $5.20 
daugiau į mėnesį negu ikišiol.

Hearstas Apie 
Bolševikus 
Lietuvoje

šeštadienio rinkliava Chica-ką. Ir jisai aukojo, 
goję ir Ciceroje davė $2,293.35 
įplaukų Lietuvos tremtiniams 
šelpti. Oras pasitaikė labai blo
gas. Per visą dieną lynojo, bu
vo gana šalta, kas labai‘apsun
kino rinkėjų darbą. Praeiviai, 
skubą gatvėmis, nelabai norėjo 
sustoti smulkių pinigų ieškoti 
ir laukti kol rinkėja jiems pri
segs žalią keturkampį aukos 
ženkliuką ar išaiškins kam rink
liava daroma.

Labai daug žmonių lietuviš
kose apylinkėse, net iš pačių 
lietuvių, apie rinkliavą nežino
jo.

Marųuette Park — Antroj 
Vietoj

Daugiausiai aukų 
Brighton Parko gj 
viso $506.28, o antra vieta 
ko Marųuette Parkui, kur 
kų surinkta $400.33.

Silpnokai pasirodė^ Bridge- 
portas su $294.95. (Bridgepor- 
tui, betgi, rodos, priklauso ir 
$15.75, kurie buvo priduoti 
tus tos kolonijos pinigus 
skaičius.)

Westside — $77-84
Westside — “Draugo” apy

linkėje sudėjo $77.84, o North- 
sidė —

18-tos 
sugaudė 
tuku ir 
už $159.67, o Town of Lake — 
$200.04. Roselande surinko 
$170.17.

Priemiestis Cicero stovi gre
ta Bridgeporto su $266.22.

Iš pavienių rinkėjų daugiau
siai aukų surinko viena mote
riškė Brighton Parke — $73.00, 
bet neteko jos pavardės sužino
ti.

Visi pinigai šeštadienio va
kare po rinkliavos buvo suvež
ti į Standard Fcderal Savings 
and Loan įstaigą, 4192 Archer 
avenue, kur jie ir buvo suskai
tyti. Dabar yra pddčti j tos ben
drovės seifą.

Dar Nenutarė Kur Siųsti
Justinas Mackiewich, Stand

ard Federal prezidentas, taip
gi viršininkas Lithuanian Na
tional Relief Fund, pranešė, kad 
.rinkliavos rengėjai dar nėra nu
tarę kur ir kaip surinktas au
kas pasiųsti, ir pridūrė “Aš 
prižiūrėsiu, kad pinigai butų 
pasiųsti ten kur jie privalo bū
ti pasiųsti, ir kad juos gau
tų žmones, kuriems labiausiai 
pagalbos reikia.

Apie 200 Rinkėjų
Rinkliavą tvarkė adv. A. A. 

Olis, minėto fondo darbuotės 
vedėjas, ir katalikų Lietuvai 
Gelbėti Fondo atstovai, kun. 
Albavičius ir L. šimutis. Abu 
fondai kreditu už surinktas au 
kas pasidalina lygiom. Rinkė
jų buvo apie 200, —- veikėjos 
iš įvairių organizacijų ir kata
likiškų mokyklų mokiniai.

Rinkliavos įdomybė: “Vil
nies” bolševikų leitenantas Dr. 
A. L. Graičiunas šeštadienio po 
piet vaikščiojo po Bridgeportą 
užsikabinęs rinkliavos 'ženkliu-i

Redakciniame puslapyje Hear- 
st’o Chicago “Hėrald and Ame
rican” vakar turėjo ilgą: straip
snį apie dvasiškių persekiojimą 
Lietuvoje ir kitose pabaltės ša
lyse laike bolševikų okupacijos. 
"Paduoda faktus, kuriuos surin
ko Lietuvos, Latvijos atstovy
bes Amerikoje ir Amerikon at
vykę pabaltės dvasiškiai.

Žemiau seka sarašas surinktų 
aukų pagal kolonijas:

Brighton Parkas
Marquette Parkas
Bridgeportas ......

(ir, rodos)
Cicero ;...............
Town of Lake .
Roselandas ..........
18-ta* Apylinkė ...

, Englewood .........
, Westside ............

Northside ..... .

$506.28 
$400.33 
$294.95 

$15.75 
$266.22 
$200.04 
$170.17 
$159.67 
$137.93
$77.84 
$64.17

Vakar ir Užvakar 
ChicagoĮe

• Wiįliam R. Skidmore, “Chi- 
cagos gemblerių karalius” pra
laimėjo peręitos savaitės pabai
goje apeliaciją, bet gavo 10 die
nų iš naujo bylos persvarstymo 
reikalauti. Jisai yra nuteistas 
2Yi metų į kalėjimą už income 
taksų nemokėjimą.
• Iš Toronto, Can., praneša, 
kad AFL International Com- 
mercial Telegraphers unija iš
rinko chicagietį William L. Al- 
len savo prezidentu.
• Miesto gatvių departamentas 
iš varžytinių pardavė beveik vi
sus atdarus vežimus ir trokus, 
kuriuos per paskutinius 25 me
tus naudojo išmatoms rinkti. 
Dabar miestas tam tikslui įve
da didžiulius uždarytus trokus. 
kttrie ’ yra daug sanitariškėsriL 
Už šėtiUbŠliis trokus miestaš 
gavo apie $30,000. Gatvių dept. 
jų pasiliko tik mažą skaičių 
vartoti ielose, kurios yra per- 
siauros naujiems trokams.
• Prie 18-tos ir Indiana ne
trukus bus statomas didelis ga
ražas Yellow Cab taksi automo
biliams. >

i

• Iškalbingas apgavikas, pa
sisiūlęs 67 metų Annai Holz- 
bauer “tvarkyti jos finansus”, 
išviliojo iš jos $16,000. Ji jąu 
antru kartu nukenčia už pasi
tikėjimą kitais. Gyvena ad. 1220 
E. 46th st.

I

• Trys nervuoti banditai pa
sigrobė $2,000 Stouffer’s resto
rane, 32 E. Randolph, bet pa
bėgo visus pinigus palikę, kai 
pasirodė policistai ir pradėjo į 
juos šaudyti.

• Per spalių mėnesį Cook 
apskrityje apsivedė 4,326 po
ros. Viso šiais metais apskričio 
raštinė išdavė 40,127 vedybinių 
leidimų.

• Ad. 3223 N. Halsted st., 
buvo atrastas negyvas 55 me
tų pramonininkas Otto Paųue, 
prezidentas Manhattan Manu • 
facturing Co.

• Gaisras padarė apie $75^ 
000 nuostolių Atlantic Storage 
sandėliui, ties 4837 Cottage 
Grove avenue, Sandėlis yra še
šių aukštų. Gaisro priežastis 
nenustatytą.




