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NUSTOKITE PULTI RUSUS, ANTRAIP 
NETEKSrr J. V. DRAUGIŠKUMO: HULL

J. V. Valdžia Mano, Kad Suomiai Jau Pateko. 
Visiškon Nacių. Pinklių įtakon.

WASHINGTON, D. -C., lap-

valdžia šiandie^' perspęjo 
Suomiją ir patarė tuojau nu
traukti karo operacijas prieš 
sovietų Rusiją, jeigu ji nori ir 
toliau palaikyti draugiškus 
santykius su Jungtinėmis Val
stybėmis.

Sekretorius Hull šiandien 
pareiškė, kad Amerikos vald
žia senai buvo susirūpinusi 
dabartine Suomijos • politika 
ir šiuo reikalu jau anksčiau 
padarė kelias pastabas ir pa
reiškė savo abejojimtis.

Hull pabrėžė, kad Suomijos 
ir Jungtinių Valstybių santy
kiai visą laiką buvo labai 
draugiški, todėl jis turi vilties, 
jog ir toliau jie nenutruks.

Paskutinių dienų įvykiai 
vis dėlto privertė Ameriką

tu Hull įsakė Amerikos mi
nisteriui pranešti suomių val
džiai apie galimybes taikiu 
budu likviduoti ginčijamus

Apie galimybes taikiai iš
spręsti šį reikalą Hull anks-. 
Čiau jau buvo informavęs suo
mių ministerį Jungtinėse Val
stybėse. Užsienio departamen
tas rugpiučio 18 dieną infor
mavo suomių ministerį Pro- 
cope, jog sovietų valdžia, yra 
pasiryžusi pradėti taikos de-

kurias teritorialines koncesi
jas.

Iki šiam metui nė vienas 
suomių valdžios atstovas nę-

AIRMIJA PERĖMĖ AVIACIJOS DIRBTUVĘ LIETUVIAI IR LATVIAI PRIVERSTI 
ATIDUOTI PIENĄ VOKIEČIAMS

f /V t

Sviestui mušti moterys privalo gauti 
nacių paskirto agronomo leidimą

LISABON, Portugalija, lapkr. 3 d. — Per Kauno radiją bu
vo perskaitytas Vokietijos komisaro “rytų sritims” potvarkis dėl 
pieno pristatymo prievolės. Pagal tą potvarkį, Lietuvos ir Lat
vijos ūkininkai privalo visą pieną pristatinėti pieno surinkimo 
ir perdirbinėjimo punktams.

Kiek iš potvarkio galima spręsti, tam tikras pieno kiekis 
visdėlto leidžiama suvartoti namie maistui ir naminių gyvulių 
pašarui. Surinkimo vietas nustato vokiečių generalnis komisaras 
ar vokiečių valdžios paskirti agronomai.

Prižiūrėti pieno pristatymo vykdymą pavedama apskričių 
agronomams. Agronomai galį leisti gaminti ir naminį sviestą. 
Miesto valdžios organai nustato pieno produktų pardavimo kai
nas. Pieifo produktus draudžiama pardavinėti vokiečių kariams 
ar įstaigoms be atatinkamų leidimų.

Nuostatai veikia nuo* rugsėjo 6 dienos ir nusikaltimai prieš 
juos bus smarkiai baudžiami.

kretorius Hull įsakė Jungtinių 
Valstybių ministeriui Helsin
ky įspėti Suomijos valdžią.

limybes. Jungtinių Valstybių 
valdžia mano, kad dabartiniu 

daro didelį 
suomių 

laisvi

NAUJIENŲ-ACM” Telephoto
V. Armijos kariai perėmė

Air Associated, Ind

operacijas prieš sovietus, jei
gu nori Ir toliaTf—'palaikyti 
draugiškus santykius «u Ame
rika. .

Amerikos ministeris patarė 
suomiams tuojau atitraukti 
savo kariuomenę iš kai kurių 
sovietų sričių. Tuo pačiu me-

metu vokiečiai 
spaudimą į suomius, 
valdžios atstovai nėra 
todėl ir nepradėtos taikos de
rybos.

• Jeigu suomiai ir toliau tęs 
dabartinę politiką, suomių 
liaudis ir valdžia privalo ži
noti, jog jų politiką sudaro 
visoms ■prieS nacTiis kovojan
čioms tautoms, tuo 
tu sudaro 
Suomijai, 
sekretorius

pavojų
pačiu pie- 
ir pačiai 
pranešimą

C. Hull.

SOVIETU ARMIJA IŠVIJO NACIUS IŠ 
KALININO MIESTO IR PRIEMIESČIU

Tūlos Srity Naciai Bando Prasiveržti, Bet 
Sovietų Kariuomenė Juos Sulaikė.

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapnkad Baltijos
kričio 3 d. — Sovietų karo jė- labai smarki artilerijos ugnis, 
gos išvyjo nacius iš šiaurinių 
Kalinino (buv. Tver) miesto 
sričių, skelbia sovietu -karo 
pranešimas.

Degančiuose namuose žuvo 
tūkstančiai vokiečių, kai ru
sai pradėjo puolimą Kalinino 
srityje.

Tūlos fronte vokiečiai pra
dėjo daryti naują plyšį, bet ir 
čia jie buvo sulaikyti. Naciai 
bandė prasilaužti rytinėj da- 
lyj, b*et Tūlos darbininkai pa
stojo jiems kelią.

juroje girdėjosi

Manoma, -kad sovietų karo 
laivynas bando prasiskinti 
sau kelią iš Hango bazės. 
Londone patirta, kad vokie
čiai jau užėmė Bachčisarajų, 
Kryme. ,

Rusai Sunaikino 40 
Nacių Tankų

KUIBYŠEVAS, Rusija, lap
kričio 3 d. — Naujai išleistas 
karo pranešimas tvirtina, kad 
praeitos nakties , kovose so
vietų jėgos sunaikino 40 vo
kiečių tankų ir užmušė 500. 
nacių karininkų ir kareivių. ĮcUa smarkiai 

« .................... « i 1 .InltnQ iincfnLozovskis tvirtina, kad vo
kiečių ofensyva Maskvai pa
imti jau tęsiasi penkta savai
te,' bet nacių tikslas dar ne
pasiektas. . ' - ■

Paskutinių kovų metu na
ciai turi didelius nuostolius ir 
mažus laimėjimus.

Naciai Kryme Suskaldė 
Rusų Armiją

BERLYNAS, lapkr. 3 d.— 
Vokiečiu kariuomene suskal- V
dė sovietų armiją į- dvi dalis, 
kurios bando gelbėtis dviem 
skirtingais keliais, sako na
ciai. j

Viena sovietų kariuomenės 
dalis bando bėgti per Sevas
topolio karo bazę, -6 antroji 
trauktis per Kerčo sąsmauką.

Vokiečiai veržiasi Doneco 
srities giljumon ir šiandien jau 
užėmė Kurską. Vokiečių avia- 

i bombardavo 
Jaltos uostą, 35 mylios ątstu- 
moj nuo Sevastopolio.

Vokiečiai Artėja prie
Murmansko

Pildydami Prezidento Roosevelto ■ įsakymą, J.
savo žinion streiko uždarytą aviacijos; dirbtuvę, Air Associated, Ind., Bendix, 
N. J. Armijos pareigūnai sako, kad dirbtuve greitu laiku pradės operuoti.

F. D. R. SKATINS KONGRESĄ GREIČIAU
priimt kainu kontroles Įstatymą
Prezidentai Dvi Dienas- Tarėsi $ii Kaąados. 

Premjeru King Įvairiais' Kkuisimafe
HYDE PARK, N. Y., lapkr. 

3 d. — Prezidentas Roosevelt- 
as dvi dienas tarėsi su Kana
dos premjeru King įvairiais 
abu kraštus liečiančiais reika
lais. Pasitarimai buvo nau
dingi abietn kraštams, tvirti
na Rooseveitas.

'^Trečiadienio rytą Roosevel- 
tas mano susitikti su senato 
jr kongreso atstovais.

(Prezidentas skatins kongre
są greičiau pravesti kainoms 
kontroliuoti įstatymą, kurį 
finansų komitetas jau priėmė.

Senato komisija* tiria res
publikoniško1.' ląeųi a t o r i a u s 
veiksmus. .

Tariasi Angliakasių
Streiko Reikalais

Lakūnai Išsigelbėjo 
Orlaivio Nelaimėj

. GE0RGET0WN, .CaL, lap
kričio 3 d. ,— Kai buvo suras
tos bombanešio dalys, many
ta, kad visi jame skridę lakū
nui užmušti. Bet šiandien pa
vyko jau surasti aštuonis la
kūnus, ‘kurie nusileido įvai
riose vietose. »

•Lakūnai mano, kad orlaivis 
įskrido į atmosferos tuštumą.

< Didelėj aukštumoj orlaivis 
buvo perlaužtas pusiau ir la
kūnai iškrito per sulūžusias 
dalis. Lakūnai laimingai nusi
leido.

,1 WASHINGTON, D. G., lap
kričio 3 d. -— Tarpininkavimo 
komisija šiandien pradėjo sa
vo posėdžius angliakasių 
streikui išspręsti.

Kongreso nariai ir toliau 
kelia balsą apie reikalą 
varžyti darbininkus. >

Atstovas Lelarid>Ford 
priimti įstatymą, kuris 
draustų unijų lyderiams 
bti streikus karo 
srityse.

su-

d

siūlo 
už- 

skel-
pramonės

Ponia Roosevelt Susi- 
rųpinusi Sunumi

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 3 d. z— Ponia Roosevelt 
šiandien pareiškė, kad ji taip 
pat- susivupinusi savo sūnu
mi, kuris tarnauja karo lai
vyne.

Ponia Roosevelt. tiek težino,

kad jos sūnūs tarnaują des- 
trojeryje ir randasi šiaurės 
Atlantikc, daugiau nieko.

Rooseveltų sūnūs, kai esti 
uoste ir turi progos, nelefoliuo
ją tėvąnjs, žinoma; jų , sąskai

; - r

kiją. Nacių agentai patyrė, 
kad daugelis profašistiškos 
čekų partijos nariu buvo ne
lojalus nacių Vokietijai.

Vokiečių policija mano, kad 
dabartiniu metu Čekoslovaki
joj jau negresia joks pavojus 
naciams.

Dar apie žudynes 
Zarasuose

t<w
t / *• . X J ’

Naciai Nepasitiki 
Naciais.

Čekų

BERLYNAS, lapkr. 3 d. — 
Himmlerio agentai, kurie “va
lo” Čekoslovakiją, išmetė iš 
Čekų Vienybės partijos 1,573 
narius.

ši naciškai nusisteikusi če
kų partija buvo sudaryta, kai 
vokiečiai ’ okupavo Čekoslova-

Paryžiuj Didelė Trau
kinio Nelaimė

VICHY, Prancūzija, lap
kričio 3 d. — (Praeitą naktį 
Austerlitz stotyj nuo bėgių 
nukrito keleivinis* trauki
nys. Daug asmenų tapo už
mušta ir 48 sunkiai sužeisti.

Prancūzai skelbia, jog tai 
yra didžiausia traukinio ne
laimė nuo paliaubų prad
žios. ■ ,

Vokiečiai ’ir prancūzų 
valdžia atsidėjusi ieško be
laimės kaltininkų — sabo
tažininkų. Vokiečių karo 
vadovybė paskyrė dideles 
sumas pinigų išaikintojams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Britai naudoja slap- 
. . . .  tą ginklą

LONDONAS, lapkr. 3 
Britų valdžios atstovai 
bia, kad praeitą šeštadienį 
pirmą kartą buvo vartojamas 
naujas prietasas nacių lėktu
vams numušti.

d. — 
skel-

Britų karo sluoksniai labai 
patenkinti gautais rezultatais, 
nes tapo numušti 6 nacių lėk
tuvai.

Šiose nącių naikinimo ko
vose aktyviai dalyvavo mote
rys, kurios prižiūri lėktuvus 
sekančius > aparatus. Anglijon 
buvo atskridęs labai nedidelis 
nacių lėktuvų skaičius.

Penkta karta meru r v t,

renka socialistą
BRIDGEPORT, Conn., lap

kričio 3 d; — Antradienį Bri- 
dgeporto gyventojai penktą 
kartą s<avo meru rinks popu
liaru socialistą Jasper Mac-

kričio 3 d. — Al. Merkelis per 
radiją tvirtina, kad Zarasuo
se paskutinėmis dienomis bol
ševikai nužudė politinius ka
linius.

Zarasu komandantas, kasinin
kas .mokytojas 
Šakenis ir kiti.

Nugirdyti čekistai, komjau
nuoliai ir kiti neaiškus tipai 
švaistėsi po miestą ir šaudė į 
visas puses.

BERLYNAS, lapkr. 3 d. — 
Kai bolševikai apleido Zara
sus, tai pasilikusieji gyvento
jai susirinko pas Markelį pa
sitarti.

Tuo tarpu į miestą vėl grįžo 
raudonieji ir pradėjo dar 
smarkiau siausti. Jie išžudė 
beveik visus, kurie susirinko 
pas Markelį.

Čia žuvo inžinierius Mic
kus, Paukštys, Vaitonis ir kiti. 
Bolševikai nužudė ir vietos 
kleboną Baltrimą. Besitrauk
dami žiauriai apšaudė viejos 
ligoninę.

Paskaita apie Prang 
Mašiotą

LlYiABON’AS

Kaltina N. Dakota 
Senatorių Langer

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 3 d. —James Mulloy 
senato5 rinkimų/ komitetui 
šiandien liudijo, kad N. Da
kota sėngtorius sumokėjęs 

LONDONAS, lapkr. 3 d.— 1700 ddlerių vienam vietos

Paskandino 4 Nacių 
Laivus

Britų aviacija praeitą naktį, 
paskandino keturis nacių lai
vus Norvegijos ir Olandijos 
pakraščiuose.

, šią savaitę britams pavyko 
paskandinti 24 nacių laivus. 
Sužeistų laivų skaičius viršija

LONDONAS, lapkr. 3 d.— 
Reuterio žinių agentūra pa
tyrė, kad vokiečių ir suomių 
karo jėgos dabartiniu metui Britai, šioms operacijoms 
randasi tiktai 14 mylių atstu- vartoja Amerikoj; gamintą 
moj nuo Murmansko. [Hudson bombanešį, kUris duo- 

Kitas pranešimas tvirtina, da gerus rezultatus.

teisėjui.
Mulloy įorėjęs paveikti tei

sėją, kad sprendimas / išeitų 
jo naudai. Langer buvo sun- 
liįai kaltinamas, bet v teisėjas 
jo nenubaudė.

ORAS
Debesuotas, vakare 

Saulė teka —-• 6:26; 
-4:42. <

lis.
leidžiasi

—Amerikos valdžia pareikalavo vokiečių sumokėti tris 
lijonus dolerių už Robin Moor paskandinimą.

—Prancūzų savanoriai prisiekia kovoti kartu su vokiečiais 
sovietų frontuose.. <

—Lakūnas Bates tvirtina, jog neveikė orlaivio kontrolė* 
priemonės, todėl ir tapo užmušta 14 asmenų Minneapolis ka
tastrofoj. <

—-Penki norvegai nuteisti mirti už veiklą prieš nacius.
—Sevastopolį supa dideli kalnai, kurie leis sovietų karo 

jėgoms gintis nuo vokiečių. Rusai tikisi atsiginti.
j • t . i * ;

^-Jungtinių Valstybių kariuomenės administracija San Fran- 
cisco miesfe atsisakė priimti 200 tonų Argentipos mėsos.

—Išvytas Panamos prezidentas Arias atvyko į Meksiką, kur 
rengiasi apsigyventi.

-—Toledo tikybininkas Lyrin Yoiing pavo maldykloj ant al
toriaus sudegino Hitlerio flMein Kampf”.

—Burmos premjeras važinėjo Londonan tartis dėl santykių 
su Anglija, bet nepatenkintas pasikalbėjimų rezultatais.

—Japonai traukia karo jėgas prie Burmos, kur kiniečiai 
laukia naujo užpuolimo.

mi-

Brįdgeporte yra 62,000 bal
suotojų ir gyventojai keturis 
kartus buvo išsirinkę meru 
McLey. Vietos gyventojai juo 
labai patenkinti ,nes jis įvedė 
naujų reformų ir pavyzdingai 
tvarkė miesto ūkį.

McLevy patarė neleisti poli
tinių partijų mašinoms

per Kauno radiją skaitė pas
kaitą apie vaikų literatūros 
skatintoją ir kūrėją Praną 
Mašiotą.

Mussolini Nori PrancU- 
.. zų Kolonijų

ROMA, Italija, lapkr. 3 d.— 
Mussolini šiandien pareiškė, 
kad Italija dar neužmiršo sa
vo reikalavimų Prancūzijos 
atžvilgiu. (

Anksčiau italai reikalavo 
atiduoti jiems Nicą, Savoją, 
Tunisiją, Korsika ir Džibuti. |

Laikinai Italija priversta ’ 
tylėti, sako Mussolini, bet te
gu niekas nemano, .kad Italija 
jau užmiršo savp reikalavi
mus ir atsisako nuo jų. Italija 
jų neužmiršta ir savo laiku 
pareikalaus

—Danijos karalius Kopen
hagos studentams pareiškė, 
kad jis savo sunui norįs kraš
tą perduoti laisvą, kokį jis iš 
savo tėvo gavo.

—Petainas privertė atsista
tydinti 16 savo pasirinktų pa
tarėjų. Atstatytųjų tarpe ran
dasi ir Paryžiaus arkivysku
pas Suhard.

—Amerikos valdžia Siunčia 
Anglijon naują misiją infor
macijoms koordinuoti.

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

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vaL ryto iki 1:00 vaL popiet
šeštadieniais atdara nuo 
8:00 v. ryto fkT 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda. 
ra nuo 8:00 vaL ryto įki 
8:00 vaL vakaro.



i. I .IĮ. ■■■■»■ JIIIIIĮI, ■ , ’  ■■■ ■ 1   t ; .n ■ .1^ ■■ „ u ■

Nauji Vagonai ir Lokomotyvas Išgarsėjusiam Traukiniui
Antradien., lapkričio 4, 1941

■f

SAVAITRAŠTIS

ARGENTINOS

Casilla de Gorreo 303

Storesnį ir lengvesni

.rių, pegu

mėgsta

Rep. xxx

PRIEŠAS!
SIU'

-frrr

kuris pasižymi 
gražiu dainavi-

parapi- 
rankas

dramatiški vei 
smagi muzika

LIETUVIU
BALSAS”

MIlLIONt ĄGRRR—Miraclę.Whip does work tpomĮers 
with salads.I A unique combination ofold-fashioned 
boiled dressing and1 fine maypnnaise^ Miracle Whip is 
by fa r America’s favorite salad dressing.

Lenkai Pagerbs
Paderewskio

t t

Atminti

Maria Kurenko 
Dainos Radio 
Programe

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

EaESu£&

SPPE4DS/ St/CfS/ TOASrSf 
/ M E LTS PERFECTLYl

Atvyko Ciechanowski
• f iLepkty k
.: k* *• . I

NESIDUOKITE 
PAPRASTAM 

KRUTINĖS ŠALČIUI 
SULAIKYTI JUS

cheese 
fooa tW’$ dJgestible 

a$ f l

vagono.
■milžiniški 4800

Sunku butų suskaitjiuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių.. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko, ir a t n e š a nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus,

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS”

■ ■ šiąnakt, IŽ-tą
NBC radio stočių- tinklas 

nakt transliuos programą 
kordą, kuriuos įdainavo garsi 
rusų dainininke-chičagiete Ma
ria Ku/ęnkp. Rekordai bus' pa
junti iš ^Čaikovskio dąiny albu
mo, kurį ši soliste prirengė 
Victoi? rekordų kompanijai.

Chieagoje programą .trans
liuos stotis WEaSĘ,. 12-tą, va
landą naktį..

Kituose miestuose laiką* ir 
stotis atrasite lokaJiupse laik
raščiuose. į-

Maria Kuyenko yęa .skaitoma 
geriausia koncertiną dąfrumnKe, 
Amemkojje.

nerudi- 
Kiekvienas su- 

16 vagonų •— deluxįe 
parlor karų, bagažo 
dviejų valgomųjų, 

ir lounge vagono ir

• Apskričio policija iš Wil- 
low Springs padarė kratą ali
nėje ties 9858 S.,Artesian avė., 
ir suėmė 7 vyrusduž lažybų pri- 
iminėjimą. Pirmiau? ta vieta pri
klausė lietuviam^. Dabartinis 
savininkas yra J. Brittigan, nuo 
9852 S, Bell ąvejuię.

ginklų 
pas- 

chicagiečius
DRAUGIJOS VAKARAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vakaras įvyks sausio 18 d. A- 
malgarnated Center patalpose. 
Jau kuris laikas komisija yra 
sUsirupinusi programa. Kiek te
ko patirti, šiais metais vakaro 
programa bus labai įdomi. Vie
na numerį išpildys...

Bet apie tai kitą kartą, kai vi
sa programa bus sudaryta.

pastatyti.
Mat, kultūros draugija pla

nuoja netrukus vakarą surengi 
ti. Tad jau. i& anksto tam va
karui nori programą parūpinti

A. Žymantas tik dabar savo 
aimikį naujų narių įrašymą iš

bandė. Ir turėjo itin gerą pasi
sekimą: net tris susyk įrašė. 
Reikia tikėtis, kad ir ateityje jis 
toki jau pasisekimą turės.

Štai sąrašas naujai įrašytų 
narių <

Olga Helen Kumskis
Daniel D. Kumskis 
Marijona Brusokas 
Algird Kubiliūnas 
Anna Sadunas 
Joseph Tulickas 
Barbara Gurskis

žmones
jis niekam nepa- 

nesibijo teisybę

DELEGACIJA Iš INDIA
NA HARBOR

Pereitą sekmadienį buvo at
vykusi, taip sakant, delegacija 
j Chicago.

IS CHICAGOS LIETUVIU DRAUGUOS 
PASTOGĖS

The Empire State Ęxpress, 
išgarsėjęs greitasis. New York 
Central gelžkelio traukinys, 
pereitą savaitę atšventė savo 
auksinį jubiliejų. Pirmąją sa
vo kelionę tarp New Yorko ir 
Buffalę jis atliko spalių mėn. 
26 d. 1891 m.

Empire* State Ekspresui 
pradėjus antrosios šimtmečio 
pusės tarnybą, F. E. William- 
son, Nėw York Central gelž- 
kelid prezidentas, pareiškė, 
kad dabartinis šio traukinio 
inventorius bus pakeistas. Ar
timoj ateity, į keletą savai
čių, bus paleisti tarnybon du 
visai nauji traukiniai. Jie bė
gios tarp New Yorko, Buffalo 
ir Detroito.

Jie bus padirbti 
jaučio plieno 
sidės iš 
coaches, 
vagono, 
tavernos

observation-loungę 
Juos trauks 
arklių jėgos Jokorųptyvai.

Stoka kai kurių medžiagų 
sutrukdė statybą naujų trau
kinių. Virgi tikimasi,, kad jie 
taps užbaigti ir atiduoti gele
žinkeliu artimu Laiku, į keletą 
savačių.

Kiekvienas iš naujųjų Em
pire traukinių,, operuos kaipo 
paskiras vienetas. Vagonai 
bus apsaugoti nuo /kįersvėjo, 
jie turės ypatingai plačius 
langus, atlošiamus kiekvienam 
pasažįeriui krėstus ir kiekvie
nam krėslui fluorescent švie
sas. Kiekvieno vagono galuo
se bus erdvus pasėdėti ir 
praustis kambariai. Taipgi 
oro reguliavimas žiemą ir va
sarą.

Kai dėl vidaus puošnumo ir 
patogumų, tai, manoma, nau
jieji Empire traukiniai netu
rės sau lygių. ■

Galima išsirašytį per “Nau 
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

pasislėpę
savo
ji i

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 5ft% 
ANT VILNONIŲ SVĘTERIŲ Z a

— Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams^ P? I

■ Neriam vilnones pančiąkas vyrams ir moterim?. \ v* r 
■ BKlDGfcPORT KNITTING MILLS J J

Pranas Šelemanavičia, Savininkas A
504 VVest 33rd Street. , Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais, ir sekmadieniais

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

RUDUO
Yra gerai žinomas faktas, 

jog sveikatos, atžvilgiu ruduo 
esti blogas sezonas.

Rudenį oras nepastovus, daž
nai mainosi, o ypačiai Chica- 
gos apylinkėje. Sunku tinka
mai apsirengti, nes iŠ ryto gali 
būti šilta, o vakare šalta, arba 
atvirkščiai. Tas nuolatinis oro 
kitėjimas nepalankiai veikia 
žmogaus organizmą, — jis lyg 
nusilpsta, pasidaro mažiau at
sparus ligoms.

Atsparumo sumažėjimas ir 
yra įvairių ligų priežastis, štai 
kodėl rudenį žmones, labai daž
nai “šalčiais” serga.

Pats savaime šaltis yra ne
sunki liga, bet kartais gali būti 
lyg ir įvadas į sunkesnę ligą. 
Jei šalčiu sergąs žmogus nepai
so, tai jis gali susilaukti labai 
nemalonių pasėkų, būtent, gali 
susirgti daug rimtesne liga.

O kai pasidaro komplikaci
jos, tai žmogui tenka ir ilgiau 
pasirgti ir bereikalingų skaus
mų pakęsti.

Atsargumas ir apdairumas 
sveikatos reikaluose dažnai ga
lėtų nuo tų nemalonumų žmo
gų apsaugoti.

.Jacob L. Mosak. iš Chicagos 
Univ.

Dainuos Grenadieriai; dramos, 
juokai, įdomybės, muzika, t.t.

Primintjna radio klausyto- J 
jąms, kad šiandien, 7 tą valan
dą vakare,, iš stoties W.G..E,S. 
bus reguliarią antradienio pro
gramas,. leidžiamas pastango
mis. Peopl.es Rakandų Krautu
vės.

Šios dienos pyograman, apart 
visokių įvairumų, įeina ir “Gre
nadierių” trio, 
savo tartimi ir 
mu,

• Prie to, bus 
kaleliai, juokai, 
pranešimai ir t.t. O. iš Peoples 
Krautuvės bus gerų žinių apįe 
didį 2*5tą metinį: rudeninį išpar
davimą, kame yra progos vi
siems pasipirkti visokias namų 
reikmenis mažesnėmis kaino-* 
mis.

.John J. Rodgers, mašininių 
įrankių specialistas, ir

0. M. Waller iš Libby, Mc- 
Neil and Lobbv.

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

, Toji delegacija susidėjo iš 
vietos kultūros draugijos vei
kėjų. Atvyko jie, į Chicagos 
vyrų choro vakarą pamatyti 
operetės “Pirmas Degtindaris”.

Indianaharboriečiai atvyko 
pasižiūrėti, ar kartais jie nega-

}T. RYPKEVICIA 
'RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ*

1739 SOUTH HALSTED STREET

SSusivienijimąs Lietuvių Amerikoje yra du 
džiaugia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
• apdraudos tvirtovė Amerikoje./ Tai liątuyių
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 

w dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš-
I kais ryšiais vienon dideliu ir gražion šeiąoy-

|Į j e non. Dabar eina SLA., Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti. n*

A Susivienijamas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnį.

* Bet Susivienijimas teikia, lietuviams daugiąųs, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rupiųasi bendrais 
lietuvių reikalais. / ’

Dabar visose lietuvių; kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į* jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo, s 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. X- 
mi iww "■ .......  —i' ■ ......... ........

SERGA ŠOLTMANAS. :
♦ /. • -1

Prieš kiek laiko susirgo ži
nomas veikėjas, p. šoltmanas.

Jo liga, matyti, yra gana 
komplikuota, nes teko į ligo
ninę važiuoti. Dabartiniu laiku 
jis randasi Hines ligoninėje.

P-as šo Įtina na.s yra Keistu
čio klubo pirmininkas; Jis jau 
kuris laikas priklauso Chicagos 
Lietuvių Draugijai ir yra vie
nos komisijos narys.

Linkime p. šoltmanui greit 
pasveikti.

NAUJI NARIAI
Per paskutinę savaitę dau

giausia pasidarbavo p. K. Yo.- 
kubka ir A. Žymontas: vienas 
jų įrašė tris narius, o kitas du.

P-mu Yokubkai tenka kredi
tas, kad Cicero kolonijoje jis 
yra įrašęs daugiau 
bet kuris kitas vąjiffinkas. Ir jis 
nuolat stengiasi daugiau narių 
įrašyti. Kiti “pailsta”, bet p. Yo- 
kubka draugijos darbuotėj ato
stogų neima, *

P. GALSKIS, trustiisas
Pi MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLEĘt, finansų sekretori-us.
DR. MONTVIDAS, Dr-jps Daktaras, K. GUGIS, prajos Advokatas

Jikų susivienijimo 
ie Augusta ir Mik 

vvaukeeįLvakar, po jįiĮętų •atida
rė kambarį, kuris yra pašvęstas 
neseniai mirusiam I. J. Pade- 
rewskiui. Jame yra sudėti įvai
rus to kompozitoriaus—valsty
bės vyro asmeniškai daiktai, jo 
gaidos, pianas etc.

Iškilmėse dalyvavo 
ambasadorius iš Washingtono. 
Jan CiochąnoYvski su žmona 
velionio .giminės ir ChieagOc 
valdininkai. Užvakar vakare o- 
peros rūmuose įvyko Paderew- 
skiui pašvęstas paminėjimas.

“OPM” — federalė 
gamybos administracij 
kyrė šiuos šeši 
įvairioms svarbioms vietoms:

Maurice TV. l.ee iš Chicagos 
Universiteto.

Floyd J<. Lucas — mašineri
jų ekspertas.

Paul IV. McGann iš Chica
gos Univ.

5 Ar žinai, kodėl vieni jį gi
■ Į r-ia, kiti keikia, bet visi mėgs 

ta jį skaityti?

■J Net kunigai 
studijuoja, nors

į jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį*’ 
£ dėl to, kad 
«■ (aikauja ir 
£ skelbti.

i" Žmonių mulkintojus ir ap- 5 
\ gavikus jisai lupa be jokio 
!■ pasigailėjimo. £

J« Be to, jame rasi visokių pa- £ 
■J tarimų, pamokinimų, gražių S 
Jb eilių, įdomių paveikslų ir ži- £ 
■J njų iš viso, pasaulio. į

Ji Kainuoja tik $2.00 metams. £
■J Adresas toks: į

“KREIVIS” i
c 253 Broadway, į 
;! SO. BOSTON, MASS. 4

ACHING-STIFF 
ISORE MUSCLES
B GREITAI pagalbai vartoklt Mtistc-
■ role! Masažai tuo nuostabiu “priei-
■ erzintoju” aktualiai atvaro Šviežio 
I šilto kraujo akaudantiems niusku-
■ Janis ir padeda pasalinti lokalini su-
■ aikopirna. Geresnis nei mustard plas- 
■.ter! Padarytas 3 stiprumų

Jau prieš daugelį metų 
pire traukinys yra padaręs! 
greitumo rekordus. Pav. 1893,1 
metais, jo gąrsusi$ logomoty- 
vas 999 išvystė greitį 112.5, 
mylių per valandą. Tai įvyko, 
Coliunbja Pasaulinės Parodos, 
Chieagoje metais. Ilgą laiką 
šis greitis buvo rekordinis 
,gelžkelių istorijoj.
t Per 50 metų Empire trau
kinys padarė apie 40,000 ke
lionių (skaitant bėgimą į vie
ną pusę) tarp New Yorko ir 
Buffalo. Skaitant myliomis, 
išvažiuota apie 17,000,000 my- 
Jių,. ir šitose kelionėse nesu
žeista nė vieno pasažierio ne
laimingai. Įžymus asmenys, 
jų tarpe J. Valstybių prezi
dentai ir užsienių garsenybės, 
naudojosi Empire patarnavi- 
,miL Ir ateity New York Cent
ral tikisi tokio pat publikos 
palankumo, koks turėta iki 
šiol. ‘ Sk.

Peoples Radio 
Valanda

CHICAGOS i LIETUVIU j DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje,

Draugijos Ofisas, 1739 So. Hateted - Street 'telefonas Canal 0117 
VALDYBA: ’ f ’ ! 1 ■

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezįdenta3

NEREIKALINGI popię- 
Xiąi turėtų bųti išmesti 
laukan, nes namuose jię 
išstato; gaisro pavojų.

'TėMYKITĘ, kad. reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Sę- 
naft išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.. '

STĄTANT namą, neskai-. 
tykite medžiagos, kainos 
svambesnė UŽ, kokybę!

-■•-ir

16 Chicagiečiai
I Ginklą 
Administraciją

aukite CANAL 8500
.....................r " i....... ■■■'■■JiT.1 . ............ .................  1 ■ i'n ssta

?//

MIRACLE įWHIP!'| 
its ”d ifFe re.nt’' flavor % 
ąly/ays makes a hit. '

Peopl.es
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Algirdas Sužalotas Laivas Pasiekė Uosta

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
—Kas jau čia jis do preziden

tas. Geriau sakytumėt neprezi- 
den tas, tai butų teisingiau, — 
lėtai tarė labai senas senis, su 
baltais ilgais ūsais ir pilnu avi
žų tyrės šaukštu rankoje. Jis la
biausiai mane intriguoja tuo, 
kad kas rytas prieš valgydamas 
sudeda kryžių ant krutinės* o 
pavalgęs — ant vitrinos sykiu 
su pinigais. Aš pakol kas nekal
bu su juo, nes tepažįstu jį tik 
iš jo gilios senatvės, baltų ūsų 
ir kryžiaus, per kurį jis, maty
ti, siekia gausaus apetito ir len
gvo virškinimo. Dabar, žiūriu, 
kad ir jis prieš Smetoną savo

rytą aš jį pakalbinsiu. Vis tik 
turi būti doras žmogus, kad 
prieš smurtininkus eina...

—Gerai sakai, tėvuk, — pri
tarė jam gydytojas. — Koks jis 
čia gali būti prezidentas, 
nei viso krašto piliečiai, 
piliečių išrinkti atstovai

nei tų 
j pre-

šo supilti į kavą, nes pernelyg 
giliai buvo susidomėjęs su mu
zika, kuria pasitiks Smetoną.

—Tamsta, atsiprašau, nesi 
skeryčiok čia, kaip kokioj bar- 
nėj. čia kultūringa vieta. O ku1- 
turą----------- *----- .

—Ekskiuzmy,. ponas dudo- 
riau, ekskiuzmy, — atsiprašinė
jo sausasis, nedavęs progos 
kompozitoriui išaiškinti, ką iš 
tikrųjų reiškia kultūra. —- Aš 
to nemyninau. Aš tik norėjau 
pasakyti, kad čia yra fry kantri 
ir galima kalbėti apie Smetoną 
ir-------- ,

—Kalbėti, bet nelaistyti, — 
dabar nukirto jį kompozitorius.

—O ja, galima ir laistyti., — 
nenusileido sausasis. — Čia fry 
kantri. Tik Lietuvoj, kai Sme
tona diktatoriavo, tai nebuvo 
valia net paties žodžio “Smeto
na” vartoti. Turėjai visur saky
ti “grietinė”. Ei, veiterka, duok 
ponui dudoriui grietinės.

What did you say? — nu-

kaip—Gengsterių keliais,
koks Kaponė, į prezidentus įsi
korė,- -— rūsčiai tarė sausasis 
vyras, kuris kas rytas valgo 
kiaušinius su lašiniais, užsikan
da duona, pyragu ir sviestu, nu
geria kava su grietine ir cuk
rum, ir vistiek sausas kaip ša
kalys, plonas kaip šiaudas.

—We’l, hm, dabar — reikia 
gerbti ofisą, sakau, prezidento 
ofisą, — labai rimtu tonu, koks 
šių dienų redaktoriams visai ne
pritinka, atsiliepė redaktorius.

—Kad jis pats tą ofisą suter
šė, smurtu į jį įsibraudamas ir 
smurtu jį per visą penkiolika 
metų laikydamas, — pastebėjo 
gydytojai .

—Nedoras paukštis, ne* |ik,s 
savą, bet ir į svetimą lizdą der
gia, — tėškė sausasis vyras, 
ranka numodamas ir visai ne
tyčia paliesdamas kompozito
riaus Smetoną, kurią jis pamir-

— Grietinės — ką pila į ka-

- VVhat?! — susiraukė, tarsi 
čemerį kandus, merga.

—He means Smetonos, — iš
aiškino profesorius.

—O, yes. Tomorrow mes gie
dos Smetoną bažnyčioj, — pa
sigyrė padavėja

—You should say giedosim 
Smetonai, — “išlygino” jos ka1- 
bą ponas profesorius.

Ji nusigręžė,grietinės, o batų 
pardavėjas, kuris musų tarpe 
buvo ir kuris su virais niekados 
nekalba, tik su mergom, nes 
prie jų gliejasi aršiau, nei šla
pias molis prie ratų, ištraukė 
akis iš puodelio kavos ir mur- 
meno, “A—h, tai gražios stre

suos, tai strėnos, kaip tik ką pa
klota balta lova...”

Padavėjai patiko, ir ant jos 
veido smagiai šypsojosi pavasa
riškas pasitenkinimas, nors va
landėlei likviduodamas labai ne

:£:

NAUJIENV-AOME Teluphoio
Amerikos karo laivas, U. S. S. Kearney. (kairėj), 

pririštas prie kito tos pačios klasės naikintuvo, įplau
kia į neįvardintą uostą. Kearney tapo sunkiai sužalotas 
torpedos Allantike. Kairėj pusėj galima matyti sužalo
tasis laivo šonas. Fotografiją nuėmė U. S. Arniy Sig- 
nal Corps.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $*|Q g5
Sales taksai ekstra. /

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- Q TOKI? P T 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 01VJYJDIVĮ

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

ŠLEGAITIS
STOKER SALES

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

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

gražiai išaugusius jos dantis. 
Kompozitorių ir drauge dentis- 
tą irgi pagavo pavasariški -ku
tuliai, nes pirmasis šiltai apka
bino ją netuščiais žvilksniais, g 
antrasis tarė, “Dabar galim val
gyti su skoniu”. v

Tuo tarpu įėjo vaistininkas. 
Jo marškiniai, kaip ir visada, 
atsagstyti, be kaklaryšio, švar
kas ir kelinės niekados nelaidv- 
ti, raukšlėti, garankščiuoti, ne
lyginau t spraudą, ųrp^^gązietos 
išduotojo, kuris visai netoliese 
manęs sėdi ir valgo kvietinius 
blynus taip smarkiai, kad jo lu
pi) Čepsėjimas garsiau skamba, 
negu jo radijas.

■—Well, hm, dabar — dabar, 
žinau, kad dar neturi, — ale iš 
kur tu turėsi, -— tai imk tikie- 
tą, ponas provizoriau, — tuoj 
pakišo jam bilietą ponas redak
torius.

—-Neturiu iri nenoriu tuiėti! 
— trenkė provizorius. — Kas, 
jis man? Toks kaip ir visi, ku
rie čia- atvažiuoja pasiubagau- 
ti. Ir matysite — matysite, kad 
jis čia ateis ir srėbs barščius, 
kaip mes visi srebiame. Matysi
te. Juk jau ne sykį taip buvo. 
Atvažiuoja, matai, dideli ponai, 
ekscelencijos, su barzdomis,, fra
kais, >cilinderiais, landžioja po 
otelius, bet paskui ateina čia, 
visi ateina. Ar netaip buvo su 
Visuomiu, tuo lietuvišku Jė
zum? Šiur, kad taip. Juk atva
žiavo su barzda, fraku, lazda, 
portfeliu ir nauja biblija* ku
rion surašė kvailių kvailiausią 
tikėjimą. O paskui tykojo, kad 
tik kas sriubos bo!ę nupirktų

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

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

ir su šituo, matysite, kad bus, 
— primygtinai tvirtino provizo
rius. ' ■

—Ištirpsta čia tos ekscelenci- 
jos, vadinasi, mažų daiktų auk
šti pavadinimai, kaip ) dulkės, 
kur atsiranda muilas... — pa
stebėjo gydytojas.

—Jau aš jam sriubos nepirk
siu, —- protestavo laibasis vy
ras. — Jis buvo kaip koks ge
luonis Lietuvos kūne.

—Tvarkos, tvarkos, gerbia
mieji, neiškentė dentistas.

—Ar tokios tvarkos, kokia 
buvo Lietuvoje prie Smetonos?! 
—r movė provizorius.

—Tai šiur! — tarsi kumščiu 
kirto oro gazietos išduotojas.

-—Bet tai buvo ne tvarka, o

kratijos niekinimas ir žmonių 
teisių mindžiojimas, 
bėjo gydytojas.

—No! Tai nebuvo laisvės var
žymas, o tik jos tvarkymas! — 
šovė oro gazietos išduotojas.

—Diktatoriški branktai ant 
visų nešmetoninių laikraščių, 
draugijų, susirinkimų . . ... kul
kos į Suvalkijos ūkininkų nu
garas — tai laisvės tvarkymas!
— neatsiliko ir sausasis vyras.

—Well, hm, dabar>— na, vy
rai, dabar jau apžodžiaujate 
žmogų, apžodžiaujate, -— neri
mo ponas redaktorius,

—Apžodžiaujanię! — Ką mes 
apžodžiauįame? — šoko vaisti
ninkas. — Mes nesakome, kad 
jis žrhonėms' akis išgFiežė, mes 
tik sakome, kad jiSįSuvalkijos 
ūkininkus švinu Vaišino. O kad 
nuo tų smetoniškų vaišių visai 
nekalti žmonės krito, tai visi ži
nome, tai faktas, kurio nepaka- 
vosi, kaip, pavyzdžiui, numirė
lį kapinėse.

—Ylos maiše nepaslėpsi, — 
galva lingavo Senis ,sil baltais 
tisais.

—Juodų darbų nenubaltinsi, 
kad ir dar tiek kalkių varto
tum, — savo savaip pasakė lai
basis.

—Well, hm, dabar, a, tai pra
eities šiukšlės, — tarė ponas re- 
daktorids,' į tuščias lėkštes žiū
rėdamas.

—Pragaišties šiukšles, — pa
tvirtino gydytojas. — Ir butų 
Lietuvai daug sveikiau, jei tos 
šiukšlės butų Amžinai išveistos 
iš jos gyvenimo.

—Daržovės visados geriau 
auga, kai būna išravėtos visos 
piktžolės, — šypsodamosi tarė 
valgyklos savininkė, kuri visą 
laiką ant baro pasirėmusi klau
sė musų ginčų.

—Ir išnaikinti visi parazitai.
— pridėjo laibasis vyras.

O kompozitorius pažiurėjo į 
jį, paskui į šeimininkę ir, sti pa
saldintu šypsniu šlapiose nuo 
kavos lupose, tarė, “Gražioms 
poni.oms nereikia į politiką kiš
tis”.

Vadinasi, jos turi būti lė
lių galerijoj, — nusijuokė gy
dytojas. A

Vaistininkas, nurijęs paskuti
nį kąsnį, pakilo eiti.

—Tai neikusi tikieto? — vėl 
siūlė jam bilietą redaktoidus. >

—Jei į bažnyčią, tai duok. Sa
kę, kad be tikieto niekas neįeis. 
O aš noriu išgirsti, kaip šven
toj vietoj giedos pagonišką him-

testavo ponas vargoninkas.
- Tai praeities šiukšles įsitei

site,.^ atkirto provizo^us.
— Well, hm, dabar T - dabar, 

sakau, daugiau rimties, vyrai, 
daugiau vienybingumo ir pa
garbos aukštam ofiąui, — ragi
no įkaitusį šliuptarnį ponis re- 
jlaktorius. — Tamsta žinai, kad 
dabar tas visokias ššš . .., well, 
hm, žinai, pabėgę iuš ar atbė- 
gėlius įsikidžia Dėdė Sanus, t ii 
kodėl negali įsileisti Krušas?

—Gud bai, -- sumojavo ran
ka provizorius ir išlėkė. O gy
dytojas pradėjo šitaip:

—Tai dabai karti gyvenimo 
iro.nija. Anąmet, kai aš lankiau
si Europoj, tai atsistebėti nega
lėjau girdėdamas ponus, juo la
biau {asistuojančius politikie
rius, kaip jie ^tyčiojasi, klega, 
šaiposi iš “dolerinės Amerikos”. 
Jie sako, kad musų demokrati
ja ir laisvė, tai tik gengste- 
riarris, bu (Jėgeriams ir Kapo
nėms rojus. Jie tvirtina, kad 
pas mus nesą jokios kulturo >, 
tvarkos, o labiausiai, sako, tai 
rinito valstybinio sąmoningu
mo ir drausmingumo. Mes čii, 
girdi, gyvenam perdaug lai vai 
ir palaidai, kaip indėnai. Tai 
dar ne viskas. Jie mano, jog ši
tas didelis, kraštas yra be šir- 
dies, be žmoniškumo, be krau
jo, nes čia, girdi, žmonių gys
lomis tik iš'.irpęs auksas v< i’;s 
čiojąs... Begėdžiai! Bet dabar, 
kai jų. pačių mylėtas ir garbi 1- 
tas fašizmas bei nacizmas pri
varė juos prieNsienbs, tai nebė
ga, bjaurybės, pas savo bičiulį 
Mussolinį ar Hitlerį, iš kurių 
sėmėsi savo dvasiai visą vals
tybinę išmintį, bet — smelkiasi 
viŠi į tą “netvarkingą”, nedrau
gingą” ir “nekultūringą” Dėde-. 
Šamo žemę! Dar kartą sakau,

“Mob Town”

Billy Halop, narys “Dead- 
End Kids” “gaujos”,"kuris vai 
dina filmuose, ir Annc Gwynne, 
Universal gamintam veikale 
?Mob Town”, kuris dabar yra 
rodomas Oriental Teatre, Ran- 
dolph prie State.

Ten dabar taipgi duodami 
vodevilio programai, kurį šią 
savaitę pildo Milt Britton su 
orkestru ir grupe komikų, šo
kėjų ir dainininkų.

begėdžiu! Bet gerasi-: Dėdė So
mas, k.trio šiidyj pi mą \ i't- 
užima laisvė ir demokratija, ku
ris kibai geibia ;mogų kaipo 
žmogų ir galvą guldo už jo po- 
itines ir religines, teises, įsilei

džia kad- ir palai.’.unus. Ir g rai 
daro. Jie čia pamatys tikrą de
mokratiją politikoje, pajus pd- 
nos laisvės šilimą ir, gal būt 
pasitaisys: gerais, pidoii.is ii 
naudingais žmonėmis virs.

(Bus daugiau)

Garsinki! ės “N-aose”

Valgomo Kambario 
Gražus Setas

stipriai .padarytas*. ’ Kol dar yra, 
galite gąutiB sena k^jna,

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG.

JOE KAZIKAITIS,, Sav. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 5516

-

PRADĖK TAUPYTI
. ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai N Ę Š A 
nuošįnpčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fc|deral Savings and Loand Insu- 

11/
rance Corporation, Washington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki j8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6rval. vakaro.

ną. —- Atsakė vaistininkas, se
nas ir kietas šliuptamis.
, —Ten šliuptarnių neįsileisi 
ine kad ir su tikietu, — užpro

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

A

1739 SO. HALSTED STREET

Negausite
D\KAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką leies arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gausite vertin
gą EKSTRA,- kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo- 
kėjote.Atsilankykite. dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite 
Charre 
Ace’t

H.Ut*

Atdara
K»*f virt, 

ir 
Aefit.

vaka
rai*

6446 So. Halsted St.

N * ■priklausomybe 
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 3rA%.

KEIST UTO SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

Jos M. Mozeris, Sec.
3236 S. Halsted St. CAL. 4118 

. -....-...........--... ’...

ANGLYS "kasyklų8 
l’ŽOANEDINIMAS C.ARANTl’OTAR 

Liberalus kreditan—Imkite laiko kiek tik 
Reikia! ,

W<*t Vlrsrln’a 1 unm—Shcveled Tonui $7.05 
Pocaliontan Mine Run Tonui $8 25
W. Kent”cky l’/j” Stoker Nut Tonui $0.25 
South Ill'nois Stoker Midgets

.................................. . Tonui $0.25
Superka 111. arba Ind. Lump, Kkk 

arba N”t ......................... ..... Tonui $0.25
III. ScreenlnRR 1%” ................... Tonui $1.05
Visos Kainos O-tomj kiekiu) ar dauglan.
ANGLIŲ SAMVFMAI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACKSON BLVD. WEB«ter 4422

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
zra naudingos.

M A D 0 S

No. 4915 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa*< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 1739Į, 

’So. Halsted St., Chicago, III. j

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Stų Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.............

Mieros ..........   per krutinę

(Vardas ir pavardš)

ii (Adresas) l

(Miestas ir valstijai
.  ■ i > Ii*—n    I
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f/. ■ ■ ' .. >1ūteakyme kalu*}
Chicagoje—paštu: ■ _ - >

Metams ----- -------—$8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams J___ ____  3,00
Dviem mėnesiams į,50 
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojua:
Viena kopija ......... '., , 3c
Savaitei ---------- --- 48c I
Mėnesiui . ^5o

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ----------—$6.00
Pusei metų —3.25 
Trims mėnesiams __ ,—1.751
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui -- ----------- .75

Užsieniuose: t
Metams $8.00
Pusei metų ------- 4,00
Trims mėnesiams —---------^ 3.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. w ■ r , - *----- . r-, ir n - t

APŽVALGA-
«. .. ...ZJ ' . - - .v, i : ....

ARMIJA PEREME DIRBTUVE

LONDONAŠ NĖPASITIKI 
GEN. MPOŠNIKOVU

f' L4 j i' '4 ' , D.’ i.y<.

Sovie.hj Kari?: y»4«>vy beje tdą« 
bar kone antra savaitė įs 
vyksta ..atipąinos, Neseniai bu
vo pašalinti ii savo pareigų trys 
garsieji Stalino maršalai: Voro- 
šilov, Bądenny ir Timošenkp. 
Pirmieji du tapo. pasiųsti yisąi 
į užfrontę, o Timųšenkę tajpo 
perkeltas; į Ukrainą.5 Centro 
fęontą'ginti buvo pavesta gene
ralinio štabo Virš’ijiiifkui, gen. 
Grigorijui Žukovui.

. - ' ■ '/G- ' '• - '<-• y '

Bet užvakar britų radio. pra
nešė,. kad gen. Žukovas jau yra 
atstatytas, o jo vieton paskirtas 
gen, B. M4 Sapošnikov, kurį 
Stalinas pakėlė į maršalus.

Stalinas, prieš kiek laiko pa- 
jiems teritorinių kompensacijų; o Washingtonas apsi- vyriausiąją, visų sovietų 
ima tose taikos derybose tarpininkauti. Šitą žingsnį rei-h?^^ lsaV° n?* 
kia pasveikinti. į() įec^į§kas patarėjas, babar'

“Naujienų” simpatijos visuomet buvo Suomijos pu- jisai yra paskirtas centro (Man
sėje. Mes ir dabar esame įsitikinę, kad Suomijos konflik- kvos), fronto vadų.
te su bolševikais pastarieji yra agresoriai, o Suomija Prieš keletą savaičių, kaip pa- 
nuo jų ginasi. Kad bolševikų valdžia buvo agresorius sklido gandas, kad Raudono- 
1939 metais, kuomet ji Suomiją užpuolė, apie tai negali viršyn^se bus
būti jokios abejones. Del tos agresijos sovietų Rusija L p*ranešta, kad Angli:os 
buvo viešai pasmerkta ir išmesta iš Tautų Sąjungos. vaWžįa pasitiki maršalų Timo- 

Naujame Suomijos-Rusijos konflikte didesni kaltinin- šenko, bet,, ne generolu’ŠapoŠ- 
kai yra taip pat bolševikai. Stalinas išprovokavo suo-bi^0^’,^1^^ artimus S,tu
mius, kuomet jo orlaiviai, kai tik prasidėjo vokiečių-ru- 
sų karas, ėmė mėtyti bombas į Elsinkį ir kitus Suomijos 
miestus bei uostus. Nežiūrint šitų oro atakų, Suomijos 
seimas pradžioje pasitenkino tiktai protestu ir pareiškė, 
kad Suomija bus neutrali. Bet bolševikų atakos nesiliovė, 
ir Suomija buvo priversta gintis., Pagaliau, kuomet Rau
donoji Armija pradėjo generalinį ofensyvą prieš Suomi
ją, tai suomiai stojo j karą prieš sovietų Rusiją.

Normaliose aplinkybėse kiekvienas padorus žmogus 
turėtų pripažinti, kad Suomija, kurią bolševikai neseniai 
buvo apiplėšę ir kurią jie dabar mėgino antru kartu nu
skriausti, turu teisę lupti juos,„kiek tik ji pajėgia. Bolše
vikai jau yra iš Suomijos teritorijos išvyti (išimiunt Han- 
go salą) ir nustumti daug toliau, negu t'a vieta, kur buvo 
senoji Suomijos-Rusijos siena. Suomiai užkariavo gero- 
ką sklypą Rytų Karelijos, kuris pirmiau priklausė So
vietų Sąjungai. Nekaltai užpulta tauta turi teisę ne tik 
gintis, bet ir nubausti užpuoliką.

Bet, deja, šiandien aplinkybės Europoje nėra norma
lios. Rusija dabar kariauja prieš hitlerišką Vokietiją, ku
ri yra pavojingiausias demokratijų priešas pasaulyje. 
Kuomet suomiai baudžia Maskvos piktadarį už padary
tas jiems skriaudas, tai jie kartu padeda ir Vokietijai. 
Tokiu budu suomių karo veiksmai prieš Rusiją kenkia 
demokratijom — ir gali ateityje pakenkti jiems patiems. 
Nes jeigu Hitleris laimėtų karą, tai Europoje nepaliktų 
nė vienos laisvos tautos. Netektų laisvės ir Suomija., 

■ ii , iv "įfijii "**i " '■ 

Taigi dabar yra ne laikas suomiams maginti suvesti 
savo sąskaitas su Rusija. Jiems turi rūpėti didesnis rei
kalas — demokratijos apgynimas nuo hitlėrizmo. šitam 
reikalui jie privalo paaukoti savo siaurą tautinį interesą, 
kuris dėl susidėjusių aplinkybių šiandien prieštarauja 
Europos ii’ viso pasaulio demokratijų interesui.

Grynai praktišku atžvilgiu dalykas čia'yra toks, kad 
Anglijai ir Amerikai ypa labai svarbu turįjti atdarą ke
lią į Rusiją per Murmansko ir Archangelsko uostus. Jei
gu suomių armijos eis dar toliau į rytus ir į šiaurę nuo 
tų pozicijų, kuriose jos yra dabar, tai paminėti uostai 
bus nuo Rusijos visai atkirsti. Faktinai suomiai jau’ yra 
keliose vietose perkirtę Murmansko geležinkelį. Todėl 
Anglija reikalauja, kad jie pasitrauktų atgal, ligi seno
sios Suomijos-Rusijos sienos.

Kol Rusija nepasiduoda naciams, jai reikia padėti; 
o kelių Rusiją pasiekti yra iš viso tiktai trys: Archan
gelskas (dalinai su Murmansku), Vladivostokas ir Irano 
geležinkelis. Vladivostokas labai toli ir jį gali užblokuo
ti japonai. Susisiekimas per Iraną ir Kaspijos jurą irgi’, 
nežinia, kaip'ilgai bus saugus, nes vokiečių divizijos jau 
artinasi prie Kaukazo. Leisti, kad į Rusijos priešų ran
kas patektų ir Murmanskas^su Archangelsku, reikštų pa
likti Rusiją visai izoliuotą ir atiduoti ją nacių vilkams 
nudraskyti! . ............. ..

Butų labai negerai, jeigu prie to prisidėtų dejjjolira- 
tinė Suomija. Mes neabejojame, kad galingoji Suomijos 
socialdemokratų partija ir darbininkų profesinės sąjun
gos dės visas pastangas karą prieš Rusiją sustabdyti. 

z Amerikos valdžios įspėjimas Suoiųijai sitas jų pastangas 
sustiprins, taip kad ir maršalas Mannerheimaš Eita pri
verstas kalbėti apie taiką su Rusija. Bet jeigu Hitleris 
suomiams už tai keršys, tai ar jie gaus pagalbą iš' Ang
lijos ir Amerikos?  - • \ p- A

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago,, IU, under the act of 
March 3rd 1879. 
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Naujienos eina kasdien, išski

riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„ 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Įspėjimas suomiams
Valstybės sekretorius, Cordell < Hull, painformavo! 

spaudą, kad Jungtinės Valstybės įspėjo Suomijos valdžią, 
jogei Suomija, neteks Amerikos draugingumo, jeigu ji 
tuojaus nepaliaus kariavusi prieš Rusiją. Sekretorius 
Hull sako, kad Amerika jau pranešė Suomijai, jogei so
vietų valdžia sutinka daryti taiką su suomiais ir duoti

lino sėbras. Tačiau Stalinas Jų 
įspėjimų nepaisė ir padare taip, 
kaip jam patiko. Anglų ir ame
rikonų karo ekspertai negauna 
leidimo nė į frontą nuvykti 
Rusijoje.

A. SMETONA dar vis 
AIŠKINASI

—J
~~~~ ' ■.

P-P Smetonos advokatas da-| 
bar bųndo nuiniti atsakomybę 
nua *J«Vtos.RS’ręjhęĮą,' 
ma^ Jųd,. kad pagal jp “kons
tituciją” , pasipriešinimo klausi- 
mą turėjo pirmiausia .išspręsti 
ministęrių kabinetas’; p ministe- 
rių kabinete tąs kĮausijnąs, gir
di, nebuvo net pastatytas bai
sa vilkui, Taigi jisai, preziden
tas, negalėjęs veikti.

Tokių budu visas dalykas už
kliuvo už Smetonos “konstitu-l 
cijo^V parągrafo ’ Kadąngi įie- 
buvp paslęlg^ pagąL.tą paya- 
grafą^ tąi^Smetona rado galima 
nusiplautu rankas* ir pasitrauk-

* Tai šitaip elgęsi “tautos va
das” kritingiausioje Lietuvos 
respųblikaį svalando j e, kuomet 
ėjo klausimas apię valstybės 
suverenumo gynimą 1

N • M;.į‘ V' į

Neiškėlė protesto . ____ .... .... ..__ __________ ____________________
Bei ;.toliau p. Rimvydžioj SPAUDOS BIULETENIS

slralps.iis «lSku>«, tai ir lauiis- N,, 5 _ LteĮ. Ge„ Kaw Yort. N. y
terių kabineto nutarimas nebū
tų leidęs p. Smetonai veikti, 
nes—

“... kariuomenės vadovy
bė čia turėjo lemiamiausios 
reikšmės, ir pasipriešinimo 
galėjo neįvykti net ir visiems) 
ministeriams ir prezidentui į 
esant nuomonės, kad reikia 
priešintis.”
O kariuomenės vadas, gen. 

Vitkauskas, esą, nenorėjo prie
šintis. ......... ■

Ar tai ne liūdna padėtis? Nei 
prezidentas, nei ministeriai, pa
sirodo, tame svarbiame mo- 

| mente neturėjo jokios galios:
I viskas priklausė tik nuo gen.
Vitkausko? ■

O kas tą generolą buvo pasky
ręs kariuomenės vadu? A. Sme
tona! Taž kodėl į>. Smetona to

; 1 • > . ..Vienas asmuo, pasislėpęs pse
udonimu “Kaz. Rimvydis”, gin
čijasi su A. Vaičiulaičiu, kuris 
nurodė, kad buv. Lietuvos pre
zidentas p.w”A'. -''^įxiętp.n'aV'>nes-ir; 
priešino soviefįy ultimatumui, generolo fiepašalino ir nępasky- 
nežiurint to fakto, kad daugu- rė jo vieton kito, kuris butų su
ma jo ministerių stojo už pa- tikęs ginti Lietuvą nuo bolševi- 
sipriešįnimą. Smetonos teisinto- L
as “Dirvoje” rašo:

“Kas dėl p. A. Vaičiulaičio 
aritmetiką kad, girdi, dau
guma ministerių ir preziden
tas buvo ųž pasipriešinimą, o 
vis dėlto . nebuvo pasipriešin
ta; ta į. turiųię, pirmų pir
miausią^ pakartoti, kad pasi- 
pnešinjiinę ginklu klausimas 
pagal Lietuvos Rousti tucij ą 
(ąi^tą, kurią -paskelbė Smę- 
topą? Red.) turėjo
bųfi nuspręątąs J^inisterių 
Tarybos ir Respublikos Pre- 
zidėrito , pąskįrai, o jei jau 
buvo nukrypta nuo konstitu
cijos, tai visvien negalimą 
daryti tokios aritmetikos, 
kaip daru p. A.t Vaičiulaitis,! 
ir ypąč ignoruoti kariuome
nės vadovybės nusistatymo, 
kuris čia buvo vaukščiausio 
svarbumo. B^’.A. Vaičiulaitis 
prikiša, kad klausimas nebu
vo pastatytas balsavimui, o 
pats skaičiuoja balsus, tary
tum ten balsavimas butų į- 

' vykęs.
“Kaip tikrovėje^tas balsa

vimas butų ėjęs, tiksliai pa
sakyti negalima...”.
Apie tai, kas įvyko paskuti? 

ąįąme Smetonoj vyriausybės 
posėdyje (1940 <14-^15
d.) — kajp kur^ 
bėjo ir elgėsi, niekas Ameriko
je negalėja p. “R:—•« -- 
P^ą^ofų kaip 
Smetona. Iš straipsnio stiliaus 
galima numanyti, kad ne ] 
kįtas, o p. Smetona, tą sraipsnį 
rašė.a^,,,, ,, .

Wil1’ 
tdjaš nenuneigia to, kad minis- 
tęrių kabi#ęt,ę gąlėj^ tyųtf 
guma ųžį pasipriešinimą Maskri „T"1 ; - -
vos ultimatumui. Jeigu taip, tai kurie brangina Lietuvos 
tyotmef ;p. Siųetonos pasiteisini- vardą, .
mas, kad jisai norėjęs priešių-1---- 7—.ĮTTn)-' ' -lr'' •".,l

tis, be t negalė j ęs, kadangi i n i- REMKITE TUOS, KURIE
pikterių kabiųętas jam neprita
ręs,atpuola. ;;

tyftžtyf pą, 
tai pats p,

Bet iš Smetonos vyriausybės 
posėdžio aprašymo aiškiai ma
tyt, kad jisai nedėjo jokių pa
stangų nustatyti vyriausybės na
rius prieš kapituliaciją bolševi
kams. Smetona giriasi, kad ji
sai pats norėjęs priešintis, bet 
tai kas iš to? Kodėl jisai nekal
bino minis terių paremti jo nu
sistatymą? Kodėl jisai nebandė 

i pakreipti savo pusėn kariuome
nės vado? Kodėl jisai bent ne
pareikalavo, kad ministerių ka
binetas formaliai nubalsuotų, 
priešintis ar ne? Tuomet butų 
buvęs paliktas aiškus rekordas, 
iš kurio butų galima dabar 
spręsti, kas norėjo Lietuvos ne
priklausomybę ginti, q kas ne.

Nieko to nebuvo padaryta. 
Susirinkę tokioje, lemiamoje 
valandoje, p. Smetona ir jo mi- 
nisteriai pasišnekėjo ir išsiskir
stė, nieko x tikro nęnutąrę pačiu 

| svarbiąusjtįoju klausimu. .
Pagaliajeigu jau nebuvo 

gąljmą priešintis bolševikų in
vazijai ginklu, tai kodėl p. Sme
tona ir jo valdžia nepareiškė 
protesto, bpnt žodžiu? To nepa
darė nei minisfęriah nęi “tautos 
yadas’’,. Jisai pasiskubino, suras
ti priekabę pasprukti į užsieni, 
ąp^imę.sdamas seygąnęiu ir per
duodamas savo pareigas p. Mer-

...
Išdūmęs į Vokietiją, jisai tę- 

nai' tąjp pat nepareiškę.nę yie- 
ijq žodžių protesto prieš bolšg- 
Vikų įsiveržimą į Lietuvą^ Tik 

kasIbeVeik užv.|nętų laikų, kai p 
>snį Smetona afkęjiąyo į Afrieriką, 

tai jisai ėmė įrodipėti, kad jisai 
dar su javini vežioja “respubli
kos pre^ideptp” galią ir “vals-

Tai y{ra pasipiyinijmas žpię-

\ Garsinasi,,
« XI A lt. 1 T Ii! 'M n S

, „TAUJIENŲ-ACME Telephoto
Pulk. Roy M. Jonės iš J. V. Oro Korpuso (kairėj) įA ■ t * • •

ir Maj. Petcr Beasley (vidury) su Tony Grrmaldi, C.
I. O, atstoviu lėktuvų dirbtuvėje, Bendix, N. J., kurią 
armija perėme savo žinion. Ji buvo ilgą laiką streiko 
uždaryta.

I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA

nių sunkumų, Amerikos vy
riausybė bando išdirbti tokia fo 
litiką, kuri leistų jai duoti g - , 
liinai didesnę pagalba naciam > 
besipriešinančioms grupėms ar
ba s,u jomis kooperuojančiomis 
vyriausybėmis ir vis, tik išveng
ti nuo per giįaus įsivėlimo į 
mažųjų Europos tautų rie'.e- 
nas.”

II. ANGLIJOS SPAUDA
Pabaltės valstybių ateitis.
Šitokia antrašte p, Erich R. 

Sarw, buvęs Estų telegrafinės 
agentūros atstovas Londone, 
paskelbė straipsnį Londone, 
Anglijoj, leidžiamam žurnale, 
“Free Europe,” Nr. 49, iš 1941 
m. jęugsėjo mčn, 19 d., kurį čia 
ištisai paduodame:

> “šiuo metu, kai Sovietai ir 
Vokietija surakinti žūtbūtinėj

I kovoj, kyla klausimas kokio 
nusistatymo yra Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos gyventojai? Ką 
jie veikia? šiem šešiem milijo
nam žmonių tenka priverstina 
traginga dalia stebėti rungty
nes, kurios naikina jų laukus ir 
miestus. Jiems tėra pasirinki
mas tarp velnio ir jo tetos, jie 
jaučia nęgalį tikėtis, kad Rusi
ja ar Vokietija atstatytų jų 
tautinę nepriklausomybę.

“Lengva pasakyti, kad šios 
■ Į tautos privalėtų nesvyruoda

mos imtis ginklo prieš svar
biausią žmonijos priešą. Pana
grinėkime padėtį jų pažiūrų. Jų

Su tomis tautomis, kurios tu
ri savo “laisvas” Vyriausybes 
Londone, diplomatinis santy
kiavimas nesąs sunkus. Jungti
nės Valstybės iki šiol tebepri* Į santykiai su Sovietais yra fak- 
pažįsta Jugoslavijos^ Lenkijos torius dominuojąs tų tautų gy- 
ir Graikijos vyriausybes ir yra| 
davusios < 
Čeko-Slovakijos grupei Londo
ne. “Laisvųjų Francuzų” judė
jimas turi teritoriją savo kon
trolėje, todėl diplomatiniai san
tykiai, nors ir susikomplikavę 
dėl Vichy rėžimo egzistencijos, 
gali būti palaikomi. 

» » • ■: * i r

Tuq tarpu vengrų, austrų ir 
rupumų “laisvi” judėjimai J. A. 
Valstybėse yra priežastimi di
plomą tinių^ galvosūkių. , Pavyz
džiui, vengrai J. A. Valstybėse 
suorgapiząvo grdpę, išstojančią 
prieš dabartinę leguliarės Ven
grijos vyriausybės politiką ko
operuoti su ašimi. Šitai grupei 
vadovauja Tibor Eckhardt, 
Vengrijos jiarlamento narys, ir 
Jonas Pelenyi, buvęs Vengrijos 
ministras Vašingtone, Nežiūrint 
kiek ta grupė besipriešintų Bu- 

‘ dapesto vyriausybei, ji negali 
■ stoti už mažesnę Vengriją, ar- 
‘ ba už dabar jos žinioje esančių 

Čeko-Slovakijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos teritorijų grąžini
mą. Jeigu Amerika visa širdimi 
remtų šitą Vengrijos grijpę, tai 
tas ne tik komplikuoja jos san
tykius ąu. Vengrija, bet taip pat 
ir su trijų Vengrijos kaimynų 
vyriausybėmis.

■ ' ■ itt.••

i. Siupiuęjęs ,dąr Austriją ir Al
baniją, autorius prieina ir prie 
Baltijos valstybių:

“Kitas nemalonus diplomati
nis gąĮvoąų.kjs yra tai Ameri
kos diplomatiniai santykiai at
eityje su trimis mažomis Balti
jos valstybėmis: Lietuva, Latvi
ja ir Estija.

“KadąM raųdonųjl, ąrwija kė
lėsi į tas šalis, pirmiausįą rei
kalaudama bazių, o vėliau jas 
prijungdama prie, Sovietų Są
jungos, Jųngt. AmęrA Valstybės 
šitą veiksmą pasmerkė. Diplo
matiniaišitų, mažų šalių atsto
vai tebepasilieka Vašingtone, 

k .• k . * ' .: -A »•<*....

Amerikos spauda apie Lietuvos 
vargus. ]

Lietuvis žurnalistas Stasys 
Pieža, “The • Chicago Herald- 

: I American” nuolatinis bendra
darbis, parašė ilgą straipsnį a- 
pie Lietuvos vargus bolševikų 
okupacijoje. Straipsniui jis me
džiagos sėmėsi įš Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtonę .lei
džiamo biuletenio “Curreut 
News on the Lithuanian Situa- 
tion,” iš lietuvių spaudos ir ki
tų šaltinių.

Tas straipsnis buvo spausdi
namas “Chicago Herald-Amer- 
ican” per keturias dienas nuo 
spalių 12—15 visose to laikraš
čio laidose, kurių kasdien išeina 
aštiionlos.' ’ ’

Straipsnio pasisekimas buvo 
toks didelis, kad jį įsidėjo kiti 
Hearsto laikraščiai, kurių viso
je Amerikoje yra aštuoniolika. 
Ypatingai didelėm antraštėm ir 
pirmuose puslapiuose Jis buvo 
įdėtas šiuose dienraščiuose:

Los Angeles Examiner, N^w 
York Journal-American, San 
Francisco Exanj i nėr, Milwau- 
kęe Sentinel, Boston American, 
Petix)it Times, The San Fran
cisco Cąll-Bulletin.

Tą proga Chicago Tribūne 
spalių 19 dienos numeryje įdė
jo. Lietuvai ir kitom Baltijos 
valstybėm palankų .vedamąjį.

“Chicago Herald-Am.erięan” 
dėl to straipsnio susilankė per 
50 įvertinimo laiškų,, kurių tris 

prelato Mykolo Krušo, kun. 
P. Rv. Ciniko ir kųn. Antano 
Mažuknos, redakcija paskelbė, 
“Laisvos” vyriausybės - 

niava Jung. Amerikos Vai- . 
stybėms.

Spalių .26 d. “New York .He- 
rald ’jribunę” įdėjo savo kores
pondento Vašingtone James G. 
Simonds straipsnį, kuriąme na
grinėjami-sunkumai dęl oku
puotu šalių užsienyje susidariu
sių taip vadinamų “laisvų vy
riausybių”.

“Valstybės Dopąrianientui 
prieš akis stovi t viena iš. sun
kiausiu ir painiausių piobjei^ų 
Amerikos dipioniĮąŲuėj išturi- 
joj, bandant išvyštyti atitinka
mą kryptį šantykiupsęę sĄ “lais
vų” vyriausybių judėjimais, ku
rie dabar orgauizupjami Jung
tinėse; A. Valstybėse .ir 
iieužsiangažuojapt . j.a$ 
bet I^okidj pokarinėje 
konferencijoje,” . , 
<n Autorius .nurodo, , daugelį 
priežasčių, kuriųs Valstybės Dę- 
partamento. darbą daro tiesiog 
neįmanomu. Pirmiausia tos . i . u.
įvairios grupės atstęvaują tau- butų nepriimtini Jungtinėms 
tas, kurios yrą y ieną kitai prie* Am. Valstybėms, atsižvelgiant į 
šingos^ o nęretąl esą pasitaiko, ' atsisakymą pripažinti Sovietų 
kad dvi prieŠįugęa “laisvoą” tos suverenitetą anfe šitų Baltijos 
pat tautos grupės susidarau- valstybių.
čiot ; ' “Akivaizdoje šitų diplomati-

pai

kąrtu 
remti 
taikos

l vybės. Tos tautos žodžiu ir dar- 
daliną pripažinimą Į bu įrodė norinčios turėti gerus 

santykius su Sovietų Rusija. 
Nežiūrint to, visai nepriklauso
mai nuo jų kilo tragiška padė
tis. Jų rytų kaimynas pasielgė 
tokiu budu, kuris tegali būti 
traktuojamas kaip agresija. Da
bar iš vakarų užpuolė jas jų 
amžinas priešas, žiauresnis 
gu kadaise savo naciškam 
nedalė.

r

ne- 
ap-

Hitlerio Propaganda

Sovietų. Sąjungą ir vokiečių ka
riuomenė veržėsi okupuoti Bal
tijos valstybes, Amerikos vy
riausybė atsidūrė tie^s dilenfa. 
Ji atsistojo rusų pusėje prieš 
Vokietija bet jos nusistatymas 
Baltijoj valstybių atžvilgiu jau 
anksčiau ; paskelbtas. Prie
bet kuijio. ateities taikos, stalo 
nugalėtoj# Rusiją .galėtų pasta
tyti tokius reikalavimus, kurie

Komunistų Spaiidoje

atnešti. Nacių
žmones įti-

bjaurųjį žy-

H i tie- 
jM'r

“NEBUS TEISINGUMO, JEI 
HITLERIS NELAIMĖS...”
Hitleris, pasigrobdamas vieną 

tautą po kitos, skelbia pasau
liui, kad jis tik siekia žmonijai 
laimę ir taiką
propaganda bando 
kinti, kad tas bus 
kinti tik išnaikinus 
diską kapitalizmą.

Kolnunistai, ištikimai 
riui tarnaudami, jo žodžius 
savo spaudą- mielai skleidė, 
onas Pruseika (Vabalas) 
metų vasario 13 d. “Vilny” 
sišiepia, kad

“Naujas Amerikos amba
sadorius Britanijai Mr. Vi- 
nant yra geras deklamato
rius. Jis sako, kad po karo 
‘demokratiniam pasaulyj bus 
socialinis teisingumas ir eko
nominis saugumas’.”
Bet juk Hitleris, pasijuokda

mas iš Vinanto žoilžių, per sa
vo propagandos mašiną pareiš
kė, jog pasauly nebus vietos nei 
teisingumui nei saugumui tol 
pakol pasiliks “kapitalizmas”. 
Rruseika erių kišk u sekimu tam 
pačiam (vasario J3 d.) “Vil
nies” numery ir rašo:

“Jei liksis kapitalizmas, tai 
neliks vietos nei teisingumui, 
nei saugumui.”

’ < - f ' -(*■ M* ' 1 • ••

Iš Hitlerio smegenines per 
komunistų burną. J. P.

šių 
pa-

—Virgiuio Ga-yda vėl kario- 
kad Amerikos nariaivi ai 

skandiųa italų laivus Vidur-

—Singapūre gen. Wavcl] ta
riasi su britų karo ir politikos 
vadais.

—Graikų karalius rengiasi 
aplankyti Jungtines Valstybes.
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BUSIMIEJI AVIATORIAI.---------—. iKQLONiJA, 

KURIOS NARIAI YUA GRIEŽTAI PRIEŠTARĄ 
NUSISTATĖ — kOLEKTYVIŠ tltflS. —! KRAI-1 
TIS GYVENIMO PRADŽIAI, -r HUTERIEČIŲ 
SEKTOS ATSIRADIMĄS. — NAUJŲ KOLONIJŲ 
STEIGIMAS. — HUTERIEČIŲ KULTŪRINIO 
GYVENIMO LYGIS. 

T

Kai susitvarkėme ir -išėjome i Tas mažai kam žinomas Ka- 
Macjeod miestuko pažiūrėti, tai nados kampelis nęatsiljeka sa- 
saųlė jąu ' leidosi. Pirmiausia vo pasiryžimu sunaikinti tą pa
krito į akis maršuojančių kade- vojų, kuris dabar grūmoja vi- 
tų būriai. Jų pilnos gatves. Po 
tris, keturis ar penkis jie para
duoja iš vieno miesto galo į ki
tą. Tiesą pasakius, jiems nėra 
kur nė “išsitiesti”: vos įsisma
gina eiti, kaip jau miesto pa- 
kraštis.

Tie kadetai — tai busimieji 
aviatoriai. Jie čia suvežti iš į- 
vairių kraštų ir mokosi karinės 
aviacijos. Netrukus jie bus pa
siųsti į Angliją, Egiptą ar kur 
kitur, ir ten jie padės naikinti 
Hitlerio galybę.

Visi jie jauni, sveiki ir ener
gingi vyrai. Jie laisvu noriKsto
jo j aviavieją ir yra pasiryžę 
gyvastį aukoti, kad galėtų ap
ginti pasaulį nuo Hitlerio do
minavimo. Standoff kolonija yra tik apie
» ................  "T""..... ... ........ ....... ■■■ .1 .11.1 .1 ............ I -■ II .... --------

NUSISTATĖ

sam pasauliui.
Ir keista, kad štai, visai ype-

>>■
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toli nuo šios vietos yra įsikūru
sį Standoff kolonija, kurios na
riai yra griežčiausi pacifistai.

Tai vadinamieji huteriečiai* 
kurių vakarinėje Kanadoje pri- 
skaitoma iki 4,000. Jie gyvena 
kolonijomis arba, savo ., rųšies 
komunomis. Bendrai dirba že- •
mę, už kurią moka mokesčius. 
Savo sunegalėjusiais nariais ir 
senatvės sulaukusiais žmonėmis 
jie patys rūpinasi... Iš valdžios 
jie jokios pašalpos nereikalau
ja. Nereikalavo jie jokios pa
galbos nė tada, kai Kanada bu
vo skaudžios depresijos palies-

.ARAM* /POTVVNTV

i

t iPolvynio apsemtas Oklahoma City. Aštuoni asmens žuvo ir tūkstančiai liko 
be namų. Potvynis iškilo po smarkaus lietaus.

fVA IRIOS ŽINIOS
Vokiečiai nutarė >bausti

'. i. . ., j L./i FTudenuai ins.
piiftjmi visus tuos žydus, ;..ku-[175 vv. Jackson 
pe drįs be nacių leidimo aplei
sti gh^ttO.. •- J.į--.; ...

rr-. Praeitą naktį vokiečiu.lėk-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas *

Prudential Ins. Co. of America
i DAR. 2500

Home Office,' Nfewark, N. J.
5922 W Roosevelt Rd., Austin 1175

bas >
Londone. Trismčnesius vokie
čiai i nebombardavo Londono. . 

/■ ,-r- Majoras Glement Attlee, 
britų privy sęal lordas, išskrido 
į Qttąwą, tyujr pasakys kalbą 
Canadian klubui.

—Britų aviacija palietė 11 
nacių laivų Biskajos ir Norve
gijoj pakraščiuose. Smarkiai 
oombardavo Nąpolį.

Remkitc Lietuvišku 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR

’ CO.—WHOLESALE
4707 So. Halsted Si.
Tel. Boulevard 0014

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL- CO., 1200 N. Ashland Av. BKl™ 7209

»i ’f.f. n : t \
DOM1NIKAS KURAITIS — Savininkas

AGENTAI 
Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,

H. Rajevvski **Shorty”

Milda Buičk Sales
VIENINTRLfc LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, Ui.
Rez. Tel. VICTORYTelefonas LAFAYETTE 2022

i.
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Jai norite žinoti, apie karą ir kitus pasaulio 
įvykiu®, tai skaitykite “Naujienas**.
“Naujienos** yra pirmas ir didžiausias lietuvių •
dienraštis Amerikoje.. , < r. ■
Užsirašykite “Naujienas** šiandien^ Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant. Ghi- ■

oRiDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.su štabo karininkais atvyko į 
^ingapurą. Tarsis dėl galimos 
japonų atakos.; .

Bendix dirbtuvių darbi
ninkai nutarė įdirbti sekmadie- 
ųiais^kąd pavytų streiko me
tu užsilikusį darbą.

Du Mirė Football 
Lošime .

Laike Chicago Bears ir Green 
Bay, .Wis., Packers footballo ko
mandų lošimo Chicagos Wrig- 
ley stadione,- įvyko dvi netikė
tos mirtys.

Turbut nuo širdies ligos' stai
giai pairę 59 m. Mayme Halas, 
žmona Chicagos komandos, sa
vininko. brolio, ir vienas 48 m.- 
John Drėsen, iš Racine, Wis- 
Pt s -—------ .
Bowleriš Wilman 
Supliekė Ch; D0w

Dearborn-Jackson kliube sek
madienį įvyko prelimjnarės 
“bo\vling” rungtynės naciona- 
liam turnyrui, kuris įvyksta gr. 
7 d., Coliseume.

Juozas Wilmanas, garsus chi- 
cagfctfs Wbowleris”’ supliekė !,-• 
071 prieš 975, “bowling^T; eks- 
pęrtą Charlie Dow iš Milwair- 
kee, Wis. Abu dalyvaus turny- 
re.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

’ LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

t Tel. LAWNDALE 2630
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nimo. Jie tarytum sakyte sako: 
‘‘Nesikiškite į musiį reikalus, o 
mes nesikišime- Į jūsų, iš jūsų 
mes norime tik vieno dalyko, 
— palikite mus ramybėje ir 
nevaržykite njusų įsitikinimų”.

šiaip jų kultūrinio gyvenimo 
lygis nėra labai aukštas: .jie 
nesidomi nei literatūra, nei mu
zika, nei kitokiu m,enu. Jų na
muose nerasi nei mųzjd<ąlių iii: 
strumentų, nei paveikslų. Jų 
akimis žiūrint, tas prašmatnu
mas yra visai bereikalingas.

Huteriečiai, jeigu nori, gali 
savo kolonijas apleisti ir gyven
ti taip, kaip kiti gyvena. Tai nė
ra džiaudžfama jiems daryti. 
Tačiau prie naujų sąlygų jiems 
labai sunku prisitaikyti. Vadi
namieji “pabėgėliai”, beveik vi
sada grįžta atgal į savo koloni- 
M-' . - : L;L, .-s

(Bus daugiau)

;.--o (A\Lvi ' '*Ų‘į
• 20 mylių (nuo Maeleodo. Tos 
kolonijos huteriečiai valdo S,000 

i akrų žemės, šeši tūkstančiai ak
rų yra jų nuosavybe, o du tuks'

kolonijoje gyvena 
huteriečių. Visi pastatai yra 
apynauji ir geroje tvarkoje. Ko
lonija turi savo .mokyklą.

Gyvenami namai pastatyti lyg 
kokie barakai. Kiekviena šeima 
turi butą iš dviejų kambarių. 
To pakanka, nes nei virti, nei 
skalbti namie nereikia: visi na-' 
riai valgo bendroje valgykloje, 
o jų drabužiai skalbiami kolo
nijos skalbykloje.

Butų įrengimas yra labai pa
prastas, kadangi beveik visi bai
dai yra namų darbo.

Kai merginai sukanka šešio
lika metų amžiaus, tai ji gau
na skrynią kraičiui krauti. To
kią jau skrynią'gauna jaunuo
lis* kai jis susilaukia dvidešimt 
metų amžiaus. Merginai yra 
duodama kita kiek didesnė 
' - ■ > ; j. . ■1 ' ■! ■ .skrynia, kai ji išteką. Tos skry- 

nios ir sudaro visą privatinį 
turtą: ką pasiseka į tas skry
nias per kelis metus sukrauti, 
tą jaunos poros ir turi, šeimy
ninį gyvenimą pradėdamos.

Visi huteriečiai valgo bendro
je valgykloje ir visiems jiems 
yra gaminamas bendras valgis. 
Maistą jie patys pasigamina sa
vo kolektyviame ūkyje. Duoną 
kepa dideliais kepalais, gyvu
lius patys piauna ir jų mėsą lai
ko šaldytuvuose. Iš savo ūkio 
turi pakankamai pieno, surior 
sviesto ir kiaušinių; Net /cuk
raus beveik neperka, kadangi 
daugiausia naudoja medų.

Huteriečių vaikai taęp 3 ir 6 
ipętų amžiaus lanko vaikų, dar
belius. Paskui iki šešiolikos ine- 
;tų lanko pradžios mokyklas, 
i Tuo mokslu jie ir pasitenkina.

Žentės. darbus jie ątlielta la
bai tvarkingai, sisitematiškai.. 
Dideles skubos pas juos nėra 
net ;ir per , vasaros darbume 
Jie laikosi to nusistatymo,, kad 
ki#k gakma.su mažesnėmis' pa
stangomis sap'duoną pelnyti. 
Nei pasaulinėmis, nei kitokioj: 
mis problemomis jie sau galvos 
nesuka. Stengiasi kaip galima 
rająaiaų sau gyventi* ,• 
. Kaip istorija rodo-, huterįe- 
čiųt.rėjįginė šelpta gimė. 1528^ m. 
Vokietijoje.. Jos įkūrėjas buvo 
Jacob Hutter.. Pagrindinis tos 
sektos dėsnjs yra toks; huterie- 
čiai niekųęinet neprivalo ka
riauti. Tarpusavyje ir^šu savo 
kaimynais' jie turi sugyventi 
taikpjer Joldų ginklų, kurie, yra 
skiriami žmonių žudymui, jiems 
nevala laikyta. > . ,r

Kiek žinoma,. Amerikoje jie 
ganą seniai apsigyvenę,,; Kai 
prasidėjo Amerikos-Ispanijos 
karas, tai huteriečiai pasiskubi
no į Kanadą , persikelti,, kadan
gi bijojosi, ka<! jų neimtų į ar
miją. Vėliau jie vėl į^ L A- 
męriką ir .ramiai gyyeųj^i piru 
mojo pasaulinio kam. ? '

Pasaulinis karas, ip ;vėt su- 
drUpistė jų. ramybę^ ne,s jaunes
ni jų nariai buvo į aroniją pa
imti. Tada huteriečiai ir vėli

20 mylių nuo Maeleodo. Tos 
»<■''»* . ‘it i-

akrų žemės, šeši tūkstančiai ak-

tąneius jie miomuoja. Iš viso 
kolonijoje gyvena per šimtą

» "\l ’ ė* f t
Money Orderį ar čekj siųskit*:

NAUJIENOS
1739 South , Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS „ ( 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltai*

Mūšų
Spaustuvė
Atlieka .
vairiausius 

audos
’ Darbus!

Jeigu esate biznyje ir jurus reikia atsispausdinti bi
lų* steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasipuošusi jum^ patąrpaUti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS-

N A U J i E b S
»■ f. t anaL850(L

»WKJI

SU

persikėlė į Kanadą ir ten pradė
jo kiirti savo kolonijas.. , .,_rt

Naujų kolonijų įsteigimas y- 
ra labai paprastas: pirmiausia 
lyderiai užperka žemės plotą 
naujai kolonijai. Paskui jie,pa
renka šeimas/ kairios turi į nau
ją vietą kraustytis. Čia jokio 
atsisakymo, jokių pasipp^ini- 
mę negąli Luti: kas gauna 
kymą,, Jįpaustytis, tas ir turi 
kraustyk . j ?

Natyęs kolonijos . jstęigim.ąs 
dąžnąį. lal>ai, brangiai ,ą^einat. 
Tarsime,/ Albertos pręyiĘiciięje 
yra Wąrner kolonija, už kurios 
6,400 žem-Čs , plotą buvo sumo
kėta 3&$5,000. Be to, trobesių 
pastatymas bei inventorius kai
navo dar $175,000. .

Iš kur huteriečiai gauną' tor 
kias milžiniškas sumas pinigų?

Kaiįr jau imatčme^ jię gyvęmi 
labai kukliaiijr apsieina. b$, pra
bangos dalykų; Perka jie tik to
kius daiktus, i be kurių jokiu 
budu negali ^apsieiti. Ir perka 
tuos daiktus! beveik urminėmis 
kainomis iv kelios kolonijos-su
sidedu į daiktą ir perka dides
nį kiękį< reikmenų. Tpkiu budu 
jie gauna didėlę nuolaida.

** ' ■ 4

■į:1'./

Privatinio turto huteriečiai' 
beveik neturi: visas kolonijos 
pelnas yra dedamas į bendrą iž
dą. Iš to iždo ir yra skiriami 
pinigai naujiems žemės plotams 
pirkti. Jei viena koloniją, nepa
jėgia to padaryti, tai kelios su
sideda į daiktą. , . . ,

Kaipo taisyklė huteriečiai pa- ! 
siž.ymi . savo svetinguniu, tačiau ! 
su pašaliečiais jie mažąi ryšių.1' 
-tepalaiko. Gyvena jie užsidarę j 
ir daugiausia rūpinasi tik savo > 
narių gerove,. Jie ląiko?i..nųQŠa- ;

siž.ymi. savo svetingumu, tačiau

vlCfOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

( MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus.

■ 7ežam į farmas ir kitus mies 
us. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom

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

FOTOGRAFAS

f . y. » - ' 9 f • * 'f ' ’ * 'i <  "

hiKtasSš$lW®0
t

CONRAD
. FOTOGRAFAS
Studija i įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir • Hollywood 
šviesomis. Darba? 
garantuotas,

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

u- -; • . j,- > j ?•! ■ \ į ų ą * ' u

r Auart Abšaužtife; Turime E nnn ftfl 
ATSARGAS FONPA ffršWJiUUUrUU
Dabar Mokam 3% Ųy Padėtus, Pimgus

. ' e ‘ Nėį> Šaugcsiaės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
Savaitės dienomis 9 A. M. ikf 4 i K M.\ Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniafe: 9 A. M. iki 8 P. M.

1

. Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE^' 

p, > ii...

LOAH ASSOdA-HONoIOuoLg.

4192 Archer Avenue
, VIRginia tlii

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IS STOTIES—

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

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

f ■ vai. ryto. 
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus..........

K ŪF PRTTEROS

m. ,
Vardas

MiestasI
Valstija

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

' 1 NAUJIENOS,, r 
1739 So. Halsted S L, 
Chicago*.

KIENO KALTE?
Bet- ,

užmokus Bilas?
i

Ar /ŲS gafetameHe užmokėti už padarytus nuosto- 
liūs? Ar JUS galite rizikuoti ifgiį metą bylas teisr 
f’ " " ' ' -m" ■ f k- 1muo s eĮtarios ažt'rauktų dar didesnes išlaidas? [sta-
tymai jums uždraustą vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos, liam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia-

• t v *' * - J'
lės žemos i kainos aisakomingėems vaimatojams!
i s ■ •• -‘x ' i '•

Klauskite apie šią apdraudą Šiandien!

T. :WLYFKM.'V;#IėI A 
17& ^ AA^ŠTĖD įatREET 

■_ NAMES
“I KKMMĮa&lį

gakma.su


iTT 3į , 5i ’

iii e ii a iš Dienos
“Reikia Penkių 
Blanketų”

Iš Californijos
Chicagiete Ona Dovgin ir 

duktė Gene, kurios neseniai nu
skrido į Los Angeles, Cal., vizi
tui, rašo iš' ten, kad “Pasiekė 
Los Angeles American Airlines 
lėktuvu į 14 valandų. Patarna
vimas puikus.”

Toliau sako, “Čia oras geras, 
saulė kaitina, bet naktį tai 5 
blanketų reikia užsikloti, taip 
šalta. Vistiek Chicago j e links
miau prie savąją.”

Siunčia visiems draugams la
bas dienas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago je)
Vincent J. Ivanauskas, 25, su

Frances R. Kuzniarskis, 20
Frank Harkabus, 19, su An

na Katauskas, 19
Peter Chepulis,

Svitainis, 22
Joseph Caruso,

Kuzma, 22
Louis Montvid,

Troup, 19
James Martines, 31,

cella Gavanus, 27
William Radauskas,

Rose Famkevich,
John Phillips,

T6cus, 42
Peter Zavadis,

Norbut, 30
Albert Kukis, 22, su Alvina 

Jeskevvitz, 23

23,

24,

21,

v'

\ X. NAUJIENOS, Chicago, III. •
pital, laiškutį su linkėjimais 
greitai pasveikti.

Vicepirminiųkė D. Dijokienė 
ėjo pirmininko pareigas,-

Dėkoja draugams.
Choras dėkoja visiems radio 

garsinto j ams, “Naujienoms”,

LAKŪNAS IŠLIKO GYVAS

atsilankiusiems, aukotojams it- 
Keistučio Kliubo nariams p p. 
Klimui,-Olšauskui, taipgi <|ar- 
bininkams uį rudeninių ‘šokių 
pasisekimą.

Į choro lėmėjų skaičių dabar 
įeina advokatas Michael K zu- 
nas, kuris laiko ofisą adr. 69 
W.est Washingtoii Street.

♦

Nauji Nariai.
t

su Nellie

su Irene

su Lyla

su Mar

47
50, su

30, su

su

Djdla

Pearl

Antradien., lapkričio 4,1941

TORPEDUOTAS LAIVAS UOSTE KITI LIETUVIAI DAKTARAI

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Kap. Clarence Bates, ties Moprehead, Minu, sudužu

sio keleivinio lėktuvo lakūnas, kuris buVo vienintelis as- 
niuo išlikti gyvas. Kiti 14 skridusių žuvo. Ča kap. Bates 
ligoninėje aplanko jo, žmona. • ,

čauskas. :
Keistučio choristai susirenka 

ketvirtadieniais į pamokas kaip 
8:00 v.v., Ilollywood Svet. Po 
pamokų choras turi akordeo
nistą šokiams. “IŠ Choristų”

■ ■■ ... e ■ m , , , , 1 ,

Muzika Iš Kinijos, 
Dainos Iš Arabijos 
Beliajaus Koncerte

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. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel.
Namų Tel.

PROSPECT 6737
VIRGINIA 2421

DR. MARGE RIS
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. Wpstern 
Telefonas HEMLOCK

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

Avė 
0201 
9 vak. 
sutartį

Joseph Freeman, 27, su Pet- 
ronella Rochkus, 26

John Mack, 26, su Josephine 
Butkus, 24 /
• Simeon Kardelis, 24, Bernice
Shadis, 23

Anthony Futmonski, 22, su 
Helen Brazaitis, 21

Andrew Vasallas, 32, su Ju- 
lia Rudd, 33

John Piasecki, < 27, su Gene- 
vieve Pukszta, 25

Alex Kaminskas, 53, su Delbi 
Kaminskas, 39

Peter Pocius, 22, su Ida Giz- 
zo, 19 »

Walter Bružas, 28, su Estelle
Jeros, 25

Freeman Moore, 
živatkauskas, 20

Reikalauja
Perskirų

X

Emilia Maezes
Maezes

Marijona Balęs
C. Balęs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn jf. (Eubeiftisi
SENIAUSIA m DIDilAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA .

GIMIMAI
CHICAGOJE

Įvyks šį šeštadienį Internatio
nal House \Rumuose.

nuo Steve

31, su Anna

nuo Walter

1

i

NAUJIENŲ-ACME Photo
keit.-Komanderis Anthony L. Danis, nuvargęs ir ne- • 

v siskutęs, nufotografuotas po to, kai jis saugiai į neįvar
dintą uostą -atplaukdino torpedos sužalotą Amerikos 
naikintuvą, U. S. S. Kearney. Fotografiją nuėmė U. S. 
Army Signal Corps.

Ofiso Tel. HF.Mlock 5524
Rez. Tel. HEMIoek 1643

Ėmergencv! MIDwav 0001

Al. .1. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Choro Nariai

DIENĄ IR NAKTf '
Viri TeL YARDS 1741-1742

So. Hermitagc 
South Fairfield Avenue 

TelefedM LAFAYETTE S727 
KOPLYČIOS VISOSE 

JLFy’IY.ail CHICAGOS DALYSE

AUŠKALNIS, ----------------
7257 South Talman avenue, gi:- 
mė spalių 23, - tėvai: John ir 
z-m j i v — J f j A J’1 •.« •Stella.

GAIDĖS, Frank, 1105 South 
Leavitt street, gimė spalių 
tėvai: Frank ir Emily.

GAPŠIS, Virginia, 2141
2’3rd Place, -gimė spalių 16, 
vai:. Paul, ir Adolphine.

NAUJOKAITIS, Dianne, 3121
South Union avenue, gimė
lių 18, tėvai: Joseph ir 
garet.
1 PAŠKAUSKAS, Joseph
rge, 7010 South Campbell
nue,K gimė spalių 24, tėvai: Jo
seph ir Josephine.

ZALNA, Angeline, 721 Gren- 
shaw Street, gimė spalių 11, le
vai: Walter ir Victoria. *

BENKO, David F., 8636 
Blackstone Avenue, gimė spa
lių 16, tėvai: Artton ir Viola.

URBAN, John Jr.
Lituanica Avenue, gimė
23, tėvai: John ir Anne.

17,

te-

sĘa- 
Mar-

Geo-
Ave-

KbuMykite motų radlo programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
moiiih, l»:00 vah ryto ii WHIP rtotiM (1524 KJ

Laidotuvių Direktoriai
_ _______

1 s

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
MUHtmUUIlHailHtIIIIIMtIIIIUHf

Ambulance 
Patarnavi- > 
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

J. LHJLEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefenu YARDS 141*. ,

L J. ZOLP
1646 W«t 46th Street Phone YARde 0781

3342 So. 
spalių

Rengia Operetę, 
Minės 2 Metų 
Sukaktuves

Labai Veiklus Tas Keistučio 
Choras.

Lietuvių Keistučio Kliubo 
choras- lail^e regųliarį mėnesinį 
susirinkimą spalių 27 d., Holly- 
wood svetainėje, kuriame nuta
rė rengti “Birlhday Party” pa
minėti choro antrų metų gyva
vimo sukaktį sausio 10 d., 1942. 
Į komisiją išrinko Aldonu Ma
žeikis, Stanley Martinį ir Tony 
Lowain.

šokėjas V. Beliajuš su W. Gry
baite lietuviško šokio 

kostiumuose,
Vytauto -.Beliajatis koncertas 

šeštadienį, lapkr. 81 d.,1 pasižy
mės ne vien įdditiiuis ir egzo
tiškais orientaliais^šokiais, bet 
svečiai gaus progą išgirsti ne
paprastai keistą kiniškų instru
mentų muziką. Ją sugros Dr. 
Graliam Chem.

gražiabalsę jemenietę Zehava 
Rabišo Na’amani, kuri sudai
nuos jemenietiškas ir arabiškas 
dainas. Yemen’o kraštas randa
si pietryčių dalyje Arabijos pu- 
siausalio. .

Pereitą kartą chore dalyvavo 
šie vaikai:

V. Daračiunaitė, Mary Dvi- 
laitis, N. Girdwainis, Stella Ga- 
radauskas, Klem. ir Frank Gau- 

į šas, Irene Jokantas, Loretta ir 
| Albertas Kassel, Bernice Kaz
lauskas, Arthur K^rpitis, Stan
ley Mačiulis, Lucille Milius, Al- 
bert Phillips, Algird ir Jonas 
Shumaker, Ruth ir Ronald Sin
kus, Ruth Stanionis, Rita Ta- 
mulionis ir..Eugene Vilis.

“Carmen” bus pakartota lap
kričio 30 d., Eighth Street tea
tre.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE" KITATAUČIAI

K. Steponavičius, 
Vedėjas.

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir JO’edėį. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California -Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
* Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
Tš BT ĮSUOS

Gerai lietuviam^ Žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. J8th St.. netoH Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A've 
— 2-ros lubns — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos!

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Hawaii Dainos, šokiai.
Hawajiškas danas sudainuos 

Boni Janulis iš Pirmyn choro. 
Hawajiškus šokius šoks Ka
zys Dūlys jr Juozas Lankus, 
taipgi V. Beliajuš ir Antanas 
Brunsa.

šokėjai.
Visus solo numerius sušoks 

pats Beliajuš, o grupėse daly
vaus Birutė Kremianskaitė, bro
liai Lankai, Juozas ir Alfas, ir 
kiti. *

Po koncerto bus bendri šo
kiai prie jugoslaviško Tambu- 
ritsa Orkestro. Tas irgi nauje
nybe. Koncertas bus Interna
tional House salėje, 1414 E. 
59tli. Įžanga lygiai aštuntą. Z.

Vėl Ruošia “Pirmyn” 
Vaikų Chorą Operai 
“Carmen”

6

l

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų* telefonas Brunswick 0597

Telefonas YARDS 0994
Dr, Manrieo
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ik! 3 popiet

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

ADVOKATAI

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

K. P. C.UGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SI,AKIS
ADVOKATAS

. 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR STRIBAI ’T«
Gvdvtm’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso val.:Nuo2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
vak. Nėdelioi paeal susitarimą.

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. ,STAto 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VTCtorv W7»

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 

, Nedaliomis pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

Repeticija šįvakar.
Neffo Salėje t

Visi "berniukai ir mergaitės,' 
kurie dalyvavo pereitame ope
ros “Carmen” pastatyipe, jau 
yra šaukiami ruoštis antram 
pasirodymui scenoje.

Visi “Pirmyn” vaikų choro 
nariai yra prašomi susirink,ti 
šįvakar, W. Neffo Salėje, 2435 
South . Leavitt Street. Repetici
jos pradžia 7 v.v.

8

Pitone TARda 4908

YARds 1138
YARds 1139

DR. KARE NERKAT
(NURKAIJTS)

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

k RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue^

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut IMth Street TeL Pullman 1274

Operetė Vas. 8. z
Taip-gi buvo išrinkta komisi

ja sutvarkyti visus reikalus cho
ro operetės vakarui — vas.' 8, 
1942,. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Komisija susideda iš N. 
Klimas, Anthony^ Jakutis ir Lu
cille S. Dagis. . \

Choras nutarė pasiųsti garbės 
nariui James Sholteman, kuris 
randasi Edward;Hiries Jr. Hos-

DR. RRTTNO J 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—fl 
vakaro, tręČiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą., 
Telefonas HEMIoek 7399 
Namų toL REPubUe MM



Antradien^ lapkričio 4,-1941

CLASSIFIED ADsTl

K* Čeęukas.Pirmas
o

Sekmadienio vakare Chjęa-

Kazanairckienė — pirm.

REIKALINGOS MOTERYS sku
durų sortuoti. B. MILLER & Sons. 
1347. So. Ashland Avė. CANal 1024

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui •

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION VVANTED 
Ieško, Darbo

PŽRSONAL 
Asmenų Ieško

MOTERIS PRIŽIŪRĖTI 5 metų 
mergaitę. Kambarys ir užlaikymas, 
$5, savaitei. Rose Siminaitis, 930 
W. 35th Place.

• IEŠKAU DARBO. Karpenteris, 
patyręs visokį darbą, šaukite .

CICERO 4239

s?

Lietuvės Šį Ketvirt 
Pradeda Dirbti 
Raudonam Kryžiui

Gamins chirurginius bintus
Chicagos Liethvįą Moterų 

Klubo na rėš, ? ^arę
klubč liuosnorių darbuotoju 
skyrių prie Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, pradės aktųalį 
darbų šį ketvirtadienį, lapkri
čio 6 d.

Visos šio skyriaus narės tų 
dienų susirinks Amerikos Rau
donojo Kryžiaus patalpose, 616 
South Michigan Avenue, ant
ram aukšte.

Jos nusitarė dirbti chirurgi
nius bintus — “surgical dress- 
ings*

Raudonojo Kryžiaus valan
dos yra nuo 9-tos ryto iki 5*4 o s 
vakare. Nares prašomos ateiti 
ir dirbti tiek valakų, kiek pa
tinka ir kiek nori pašvęsti šiam 
darbui. /

šio Chicagos Lietuvių Mote
rų Klubo liuosnorių vieneto 
pirmininkė yra Mrs. Antoinette 
Kazanauskienė (tel.* Cedarcrest 
9117) ir jos pagelbininke Mr$. 
Jeanette Adomaitis (Kenwood 
5162). Dėl platesnių informa
cijų pašaukite vienų iš šių, šiam 
gražiam darbui pasiaukavusių,

AGOTA ROKAITIENfi, 
po tėvais Valentaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 1 d., 9:15 vai.
1941 m., sulaukus .pusės 
gimus Tauragės apskr., 
rėš parap., Kunigiškių

Amerikoj išgyveno 39
Paliko dideliame nubudime 

4 sūnūs, Vincentą, Izidorių, 
Petrą ir Kazimierą: 3 mar
čias: Wandą, Elzbietą ir 
Cfaą, 4 anukuš, brolį Mykolą 

ir jo šeifrią ir 
giminių, draugų ir 
Lietuvoje — duk- 
Steponaitienę ir 

brolį Joną ir jo

ryto, 
amž. 
Gau- 
km. 
met.

Valantiejų 
daug kitų 
pažįstamų, 
terį Oną 
jos šeimą, 
šeimą ir seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 3961 So. 
Artesian Avė. tel. Lafayette 
6847. Laidotuvės įvyks treč., 
lapkričio 5 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nękalto Pras. Ran, 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš, ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Agotos Rokaitie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį .patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Sūnus, 
Marčios,, Duktė, Brolis ir 
Gimines.

Laid. Direkt. J. F. Eudęi- 
kis, Tel. YARDS.. 17.41,

Kuopos Narių .Atydai

M
£XYXXZXXXXXXXXXXXXXXYXXXXS

H

mams.

1941

St.
w.
Iš

ŠV;

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

14.90 ton.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton.
6.75 ton.

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui'

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

M 
H 
M

1-3 ton.
1-3 ton.
— 6 pund. $1.00

K
K 
M

./

»yxxxxxxxxxxxixmxxxxxxxx7.ui niir 11/1 A Siunčiam GėlesL0VEIKIS
h----------------------- Dalis.
h KVIETKININKAS
H Gėlės Vestuvėms, Bankietams
m ir Pagrabanąs. ■
J 3316 SO. HALSTED S1X
m Tel. YARD& 7308

m Gėlės Mylintiems m 
Vestuvėms, Ban- * 

k i etoms; Ląidotu-K 
vėms.Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
------------------------ --------- —I---- ,----

NĖRA APSIGYNI 
MO TAKSU
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan .............
De Soto sedan. ...........
Plymouih sedan 
Ęlymouth, club coupe 
Nash sedan ........ .....

1941
1941
1941
1940
1941
1940 De Spto sedan .........
1940 Packard sedan .........
1940 Studebaker sedan ...
Dauguma turi radio, šildytuvus
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

$945 
$995 
$695
$665
$885
$765 
$735 
$595

WENZEL
Autorizuotas Dyleris

DE SOTO-PLYMOUTH
1143 Diversey I

AtdarKvakarajs ir sekmadieniais I

Todėl neužmirškite, narės, 
kurios darbui užsiregistravote, 
būti Raudonajam Kfry^jui, 616 
South Michigan Avė., Iaį>kri 
čio (November)*-6 d.

Visus lygiai Šelpia
Padarykime gražių pradžių. 

Atsiminkime, ' katį1 Raudonasis

iiieje patekusiems, neskiriant 
tautų, tikybų nei rasių. -—N. G.

Dabar žinome, Kad 
“Raidas 
Samogono Virėjas

žinome kaip tas velniškas iš
radimas. b,uvo padarytas

ditorijoje painformavo apie 500 
publikos kaip atsirado samogo- 
nas. Nupiešė scenoje, su dainų, 
pagalba, ir baisius rezultatus,, 
kurie ištiko artojų, kai jis to 
skystimo ragavo. (Bet žmonės,, 
matyt, yra nepataisomi, nes po. 
vaidinimo vakaro publika buvo 
apstojusi barų ir traukė “vel
nio išradimų” ir tų “išradimų” 
praskiedintoj alaus formoje, 
nors kų tik scenoje buvo per
spėta,' kad amžinos kančios ir 
dantų griežimas gręsia jo var
totojams).

Petrausko muzika
Degtinės išradimo ( procesas 

ir jo liūdnos pasekmės buvo 
nupiešti dviejų aktų operetėj, 
“Pirmas Degtindaris”, kuriai 
muzikų paruošė velionis Mikas 
Petrauskas, o- žodžius -P. Bukš- 
naitis. Veikalas nėra vykusiai 
parašytas kaipy muzika, taip 
libretu, be to, kai kurie vaidin
tojai šlubavo rolėse Vienok 
tie Vyrų Choro veteranai įdė-

a. t a.
JUOZAPAS A. ŽITKUS . 

gyveno 1928 Canalport Aye._
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 d. 1Q:55 valį pęieš 
, pjet, 1941 m., sulaukęs pusės 

amž., gimęs Vaitiškių kairhe, 
N.erpajunų parap. Amerikoje 
išgyveno 30 metų. z

Paliko dideliame nubudime 
. moterį Domicėlę,, po tėvais 

Kasparavičiūtę, dukterį Tillie 
ir žentą Joną Turauską, tris, 
brolius: Adomą, Mykolą ir 
Joną ir jų šeimynas, pusbrolį 
Vincentą Palionį ir ją šeimy
ną ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoj paliko brolį 
Petrą ir šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo kopi., 718 W. 18th St. 
Laidotuves įvyks ketvirta^, 
lapkričio 6 d., 8:00 vai, ryto, 
iš kopi. į Dievo Apveizdog 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamajdos.už 
velionio sielą, q iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Žitkaus 
įminės, draugai ir pažįstami 
esa.t nuoširdžiai, kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam, paskutinį patar- 
navim. ąjr atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Duktė, žentas, Broliai ir 
Gimines. z

Laid. Direkt. S. M. Skudas. 
Tel. MON.roę 3377.

RANDALL DENNIS 
REAGAN

Persiskyrė su yšiuo pasaulių 
lapkričio 2 d., o: 10 vai. ryto> 
1941 m., sulaukęs 3 savaičių 
amžiaus, gimęs Chicago,. I/t.

Paliko didėliame nubudime 
motiną Helen, tėvą Edwar- 
dą, jaunutį brolį Michael, 
močiutę Uršulę ir tėvuką Jo
ną Zautis, močiutę ' Mary 

' Reagan ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudekis koplyčioj, 4605 So. 
Hermitąge Aye. Ląidofuvės 

J įvyks antradienį, lapkr. 4 d., 
11:00 va], rytų. Mįšips už ve
lionio sielą bus laikomos

■ Symphorosa bažnyčioj^, 
: 62nd' St. ir Austin Ave.: 

bažnyčios bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. RąndalJ Dennnis 
' Reagan giminės, draugai ir 

pažįstami esiat nuoširdžiai 
• kviečiami dalyvauti laidotur 

vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.
Motina, ^ėvap, Močiutės, 
Tėvukas ir. Giminės.

Laid. DireRt? J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

Pirmoji nuotrauka parodanti pagijusį Pierre Lavai 
(dešinėj) po pasikėsinimo ant jo gyvasties prieš du me
nesiu. Lavai kalbasi su United Press korespondentu VL 
chyjfe, Ralph HejUzen.

jo į jį- tiek entuziazmo ir švie
žumo, kad nepaisydama truku
mų publika jiems smarkiai plo
jo.

Dirigentas Kazys Steponavi
čius veikalų .papuošė Offen- 
bach’o kompozicija “Orfėjus 
Pragare” iv “Aukso Dievaičip” 
arija iš. Fausto, kurių sudaina
vo Belzebubas, Pranas Jakavi- 
čius. Buvo smagu šis daininin- 
kas-komikas pamatyti lietuviš
koj scenoj po labai ilgos per
traukos.

“Raulas”
Įdomiausią “velniūkščio” ro

lę turėjo Bruno Brooks, kuriam 
pragaro tamsenybės. pavedė 
gundyti artojus. Negalėdamas 
kitaip jų pagauti į Belzebubo 
nasrus, šis “Artoju Velnias” ap
simetė ūkininko bernu “Rati
lu” ir išrado nelaimingų, ugnin
gų skystimų, kuriuo artojų ir 
visus jo kaimynus lengvai pa
sigavo ugnies, sieros ir kančių 
požemiams. '

Labai elegantiška elgsena, ii' 
rankų bučiavimu pasižymįs Bo
bų Velnias — Antanas Rypke- 
vičius ypatingai gerai atliko sa
vo trumpų rolę ir sukėlė labai 
daug juoko. Antrame qkte vy- 

pasirodč ir jo žmona p. 
Rypkevičienū, motutes

kušiai 
Kąstč 
rolėje.

.KAROLINĄ VILKIENE 
po tėvais Simokauskiutė

Persiskyrė su -šiuo pasau
liu. lapkričio 2. d. 1:40 vai.' 
popiet- 1941 m., sulaukus pu
sės amžiaus; gimus Lietuvoj, 
Jeznų parap., Trakų apskr., 
Vilkų kaime. Amerikoj išgy
venu 38. metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Juoza
pą, dukterį Edną, 2 sūnūs, 
Aleksandrą, ir Joną, švogerį 
Juozapą Grigaitį- ir jo šęimy 
rią, 2 pusbrolius, Juozapą Si* 
mokauską ir žmoną Pranciš
ką ir Joną Svenčišką, jo žmo
ną ir jų šeimynas ir daug kP 
tų giminių, draugų, ir pažįs
tamų. Kūnas pašarvotas na
muose 2437 E. 93 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 

lapkričio 6 d., 8:00 vai. ryto, 
iš namų į šv. Juozapo parap. 
bažnyčią, So. Chįcago, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi. a. a. Karųlinos Vilkie
nėj giminės, drąugai ir pažįs- 
terfii esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti’ laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė, Sūnus, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J; F. Eudei- 
kis, Tąl. YARDS. 1741

NAUJIENOS, CMcagO, PI.

LAVAL PAGIJO

Kiti sąstato nariai
Malini jaūnamarti buvoi V. 

Deveikiutė, kuri sklandžiai at
liko gražiausių operetės dainų. 
Kitose , rolėse buvo lietuvių 
publikos mylimi scenos vetei*a- 
naLmėgėjai D. Milleris, P1. Ber
geris, S. Sluoksnis^ F. Juodis, 
K. Radišauskienč^ S, Paulus, J. 
Dambro, S. Jokubauskas ir A. 
Daukšas., , •

Į talkų Vyifiįt- Chorui kaipo 
šokėjai ir kaiiftp jaunimas atė
jo Beliajaus šokėjų grupė ir 
“Pirmyn” choro narių būrelis.

šis vakaras buvo, “senosios 
gvardijos” pasirodymas, su gy
vumu ir jautrumu, kuris, suke
lia daug praeities, atsiminimų. 
Jei turėjo trukumu, tai' juos 
daugiau negu padengė vakaro 
rengėjų nuoširdus . ūpas ir 
tuviškumas. —Buvęs.

lie-

Daržai Uždaryti,
Piknikai Pasibaigė
Grybai Surinkti
Tad Laikas Į Susirinkimus!
SLA 226 Kuopos Nariams
NORTH SIDE. — SLA. 226 

;kuopos stisirinkimas įvyks tre
čiadienį, lapkr. 5 d., 7:30 v.v,., 
J. Grigaičio svet.', 3804 W. Ar
mitage Avė.

Per vasarų kuopos susirinki
mai buvo neskaitlingi, o prie
žastis buvo, — “vakacijos”.

Bet dabar; jos jau užsibai
gė; piknikų daržai jau užda
ryti, grybai jau surinkti, o va
karai pasidarė- ilgi ir nuobo
dus. ( •-

Tatai, gerbiamieji SLA. 226 
kuopos nariai, susjrinkime vi
si' nors vienų sykį į mėnesį, 
kad atnaujinti thrpusave pažin
tį, nes per atostogas nutolam 
vieni nub kitų ir kad pasidar 
linti įspūdžiai^, kuriuos įgijome 
vasaros laiku.

Yra Labai Daug Reikalų
svarbiausia, tai susivieni

jimą ir kuopos. reikalai, kuriui 
turime labai daug apkalbėtu 
Prasideda Pildomosios Tarybos 
Nominacijos, Vajatis reiktai, 
Kuopoš parengimo reikalas. Yra 
ir daug kitų svarbių klausi-

Tatai, gerbiamieji kuopos na- j 
riai, padarykime susirinkimus
skaitlingus ir gyvus. '

Atsineškimę daug ir naudin^ 
gų sumanymų kaip visam su
sivienijimui, taip ir 226. kuopai.

J. Marijaus Sumanymai
Ypatingu dėmesį šios kuopos 

narių užsipeljio musų seno vei
kėjo Juozo Markaus susivieni
jimui naudingi sumanyma'i, ku
rios per pastaruosius keletu su- 
sįrinkimų buvo bandyta svar- 
riubs. per pastaruosius keletu su- 
:buvo • labai neskaitlingi, tai 
svarstymas buvo atidėtas.

Aš tikiuosi, kad draugas J. 
Markus šitame susirinkime tais 
sumanymais suįdomins visus 

i narius..

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; t Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospeet 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lueille S. Dagis 
—Kontrolėm rašt.,' 2902 W. Rer- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kėsos 
Globėja, /3435 So*. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm,, 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas —

• Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

DR-STES TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS:- Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI,; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 

t rašt.—J., Yuskenas, 2547 W. 45th
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 

; 4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik- 
į turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
s glob/: Frank Wenskus, 2639 W.

43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S.
1 Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 

kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių
i apiekunas — Ą. F. Czesna, 4501 

S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1,425 W- 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, UI.; Stella Gasper—Fim 
rašt., 3338 £į., Emerald Avė.; E.
Ramašauskiėnė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius, 3824 

‘Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad.. pir
mą , valandą popiet, Hollywood 
svet,, 2417 W. 43rd St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA. 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkųs, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st>., teL Spąulding 7903; 
IŽd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spąulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N.-KedZie 
Avę., tel. Spąulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spąulding 
7903; Maršalka. —. A. Kuprevię.ia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage

■ Avenue.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkus—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiąna 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 

! —A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasięrius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vus—J. Jackus, 6504 So, Ęock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min,—J. A. Shulmįstras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt 
—Lueille S. Dagis, .2902 W. Per- 
shing Rd., Lafc 63O0j- Fin, rašt.—* 
F. Mikliunas, 4917 S. Čomenskey 
ąvo,, Lat 1152; Kontr. rąšt — 
E. Margevičius, 4409 S. Fąirfield 
avej Kasos globėjas; ir koresp. 
—Bi J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.-rT. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yard& 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Unioii avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 33th st„ 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teistho. sękr.—L. Jucius. Draugi* 
jos Susirinkimai įvyksta kaš. antrų 

' trečĮadie.nį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted s j,. ______

i, ASSOCIATION OF lFt H U A- 
NIAN PjtOPEHTY OWNE&S OF 
BRIDGEPO!
METAMIS: .

3442 ‘ S, Union AVe.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931^ Soutli

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
go arba partnerio, pusamžio, gero 
zmogatus, kuris turi šmotuką že
mės Chicagos apylinkėje, kuj ga
lima vištas auginti. Draugai, ku
rie interesuojatės, rašykite pla
čiau. Pakalbėsime per laišką. Ra
šykite 1739 So. Halsted St., Box 
2566.

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

KRIAUČIUS REIKALINGAS, 
katalikas labiau pageidaujamas. 
Kreipkitės 23 N. Franklih St.

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

REIKALINGAS PATYRĘS bu- 
šelmonas. Darbas visus metus išti
sai?
MODERN CLOTHING STORE, 

744 Maxwell St.

BUSINESS CHANCEŠ
Biznio Progos

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 W. 23rd Place.

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

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

GROSERNĖ, MEAT MARKET 
pardavimui pigiai. Savininkas ap
leidžia miestą. Lietuvių apylinkė. 
3246' S. Emerald vAve.

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

MAINAMS na-PARDAVIMUI, 
mas su Hardware Store arba be. 
kampinis lotas,kampinis lotas, didelis garažas, 
įsteigtas 18 metų. Modernus gyve
nimui kambariai užpakaly. Savi
ninkas 2737 W. 51 St.

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ. MOTERŲ DR-JOS 

APŠVIETA susirinkimas įvyks 
antradienį, lapk. 4 d., 7:30 vai. V. 
Jonistų svet., 814 W. 33rd' St. Su
sirinkimas svarbus, nes daug rei
kalų yra apsvarstyti. Dr-gės ne
pamirškite atsivesti, naujų narių.

—S. Puniškienė, rašt.
SLA 226-TOS KUOPOS (Northr 

side) susirinkimas trečiadienį, lap
kričio 5 d.,_ J. Grigaičio salėje, 
3804 Armitage avenue, 7:30 vah 
vakaro. Dienotvarkėje bus daug į- 
vairių svarbių reikalų. Visi nariai 

,prašomi atsilankyti.
—J. Naujalis.

Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220' S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. /rašt., 3144 So. 
Wallace St; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So.. Throop St; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka,. 3130 South Halsted S t 
ši. Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesi pirmą trečiadienį, 
7:39. v. vak., Chicagos Lietuvių 

' Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, -* farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitešnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

463J S. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 1001.

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.

- SHULMĮSTRAS 
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500. 
flatų mūras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700. 
flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050,

6
tas

6 
da

kaina $20,000.
Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

ir

GERI NEBRANGUS
MŪRINIAI NAMAI parsiduoda 

Marųuette Parke:
10 flatų 4 ir 3M kambarių.
12 flatų 4 ir 3 kambarių.
6 flatų 4 ir 3% kamb.
18 flatų 3V2 ir 4 kamb.
15 flatų 5—4—3’/2 kamb.
2 flatų 5 ir 5 kambarių.
Lotas 30x125 prie .parko, pigiai, 

norėtų pirkti arba mainyti 
namus ant jūsų mažesnių 
atsišaukite ar rašykite.
JOSEPH VILIMAS, 

6753 So. Rockwell St., 
Tel. HEMlock 2323.

Kas 
šiuos 
namų,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

95 AKRŲ BENDRA ir gyvulių 
farma, 1 mylia Hart; geriausia 
ganykla kauntėje. Geri pastatai. 
Plati upė pagal visą ilgį. t Gera 
farmaT pirkti arba 'investmentas 
ateičia pasinaudoti. $2975.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

5 AKRAI
Derlinga juoda daržo žemė, dai

lus trobesis, vieta graži ir aukšta, 
akmeninis kelias, elektra, blokas 
nuo grįsto kelio, mokyklds. Kaina 
tik $975, $100 įmokėti, $10 į mėne
sį. South Side.. L. H. Lahon, 945 
West 78th St. RADcliffe 5481.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejų?

55

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

‘MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c Gal. 
100 Gal. po 8c Gal. 
150 Gal po 7Vfeo Gal.

gal. kubilai su kranais, $3.75 
kiekvienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

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

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

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

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

Run ..... .........
Stoker Nut ....
Suplautos malkos
WENSEL AND SONS Hem. 8774

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, Iii Tel., REPublic 6051

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

• Mėnesiniais atmokėjimais. 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS ’ 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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"R VAKAR CHICAGOJE
NELAIMĖS

Žuvo 2 Žmones.

• v
1S

Robcrl 
avenue. 
111., po- 
atrastas 
46 ine-

Gustavson,

Šiandien Apskričio 
Teisėjų Rinkimai

šiandien Chicago j e ir visuo
se priemiesčiuose, kurie įeina 
į Cook apskritį, įvyksta teisė
jų rinkimai.

Reikia išrinkti 20 Superior 
teismo teisėjų.

Chicagoje 'taipgi reikią < iš
rinkti Municipialio teismo vy
riausią teisėją ir vieqą eilinį 
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.

Kandidatų sąrašas buvo pa
duotas vakar dienos “Naujie
nose”.

Garsus Dailininkas 
Naujo Laikraščio 
Kartunistas

•NAUJIENOS, ■ CMcagd,' IL
HMM

NOTRE DAME IR ARMIJA IŠĖJO LYGIOMIS

Nemokami Radio, 
Elektros Kursai

mo- 
ave..

Englewood High School 
kykloj, 6201 S. Princeton 
yra atidaromi nemokami vaka
riniai radio ir elektros kursai,, 
kuriuos gali lankyti jaunuoliai 
ir vyrai, nelanką kitų regulia
rių mokyklų.

Pamokos nuo 7 iki 10 v.v., 
penkis vakarus savaitėj. •

Likvidavo Saldainių 
Dirbtuvės Streiką
Pakele Algas, Davė Atostogas.

Vakar buvo likviduotas nuo* 
rugsėjo 10 užtrukęs streikas 

*Waltcr Johnson saldainių dir
btuvėje, 341 W. Superior avė.

Kompanija pasirašė sutartį 
su CIO kepėjų ir saldainių 
gamintojų unija, kurioje pa
kelia algas 10 centų, prižada 
apmokamas atostogas, 
senioritetą ir pagerina 
darbo sąlygas.

]<bda 
kitas

Gavo Pamokslų Apie 
Šeimyninį Gyvenimą

Matyt, Jo Neįvertino.
Gavę raportą, kad adresu 

3124 Southport avenue, vyras 
grąsina savo žmoną nužudyti, 
ten nuskubėjo du policistai, 
vėliau trys detektyvai.

Ten gyvenąs 27 m. Andrew* 
Tiedemann policistus įsileido, 
po to grąsindamas juos nu
šauti privertė susėsti virtuvė
je ir ten jietns pasakė “spy- 
čių” apie šeimyninio gyveni
mo nesmagumus, ir kodėl ža
da žmoną nužudyti.

Vėliau, betgi, policistai jį 
nuginklavo ir uždare Town 
Hali nuovadoje. Bet neilgai 
jis ten buvo, žmona užstatė 
už jį reikalaujamą ' kauciją.

Pasitraukė Iš 
Darbų Komiteto

Charles Wertier, Pulitzerio 
Prizo Laimėtojas '

Naujasis Chicagos rytmetį • 
nis dienraštis, kurį netrukus 
jau pradėsime skaityti, pakvie
tė garsų dailininką į savo vy
riausius kartunistus. Jisai yra 
tik 32 metų amžiaus Charles 
G. Werner, 1939 metais laimė
jęs Pulitzerio premjerą už pie
šinį, kuriame išpranašavo Čeko
slovakijos sudraskymą po ne
garbingos Muencheno taikos.
\ Jisai ikišiol buvo kartunistas 

“Daily Oklahęman” redakcijo
je, Oklahoma. City, Oklahoma 
valstijoje. Jisai paeina iš Marsh- 
field, Wis., ir pradėjo pirmiau
siai dirbti Springfield, Missouri 
laikraščio “Leader” redakcijo
je.

Sporto štabas
Naujo dienraščio sporto re

daktorius Warren Brown skel
bia, kad jisai angažavo šiuos 
laikraštininkus bendradarbiauti 
jo sporto skyriuje:

Harry MacNamara, ikišiol su 
“Chicago Herald-American”

James Kearnes, ikišiol su 
“Chicago Daily News”

Edgar Munzel, ikišiol Chicago 
White Sox spaudos skyriaus 
viršininkas

Tom Siler,. ikišiol su Associa
ted Press^ ir

Dee Sparr, ikišiol su “Chica
go Evening American”.

' Konkursas Vardui Išrinkti
Naujas laikraštis netrukus 

bus suorganizavęs pilną redak
cinį štabą, bet vardo dar ne
turi. Konkurgo laikas jam var
dą’ išrinkti jau baigiasi, tad- 
jeigu turite gerų sugestijų, pa
siųskime ‘ jas adresu, kuris bu
vo nurodytas skelbimuose “Nau
jienose” pereitą ir užpereitą sa
vaitę. Už geriausią sugestiją 
laikraščio leidėjai skiria $5,000 
premiją, taipgi 
$5,500 prizais už 
sias sugestijas.

išdalins apie 
kitas geriau-

Du Chicagiečiai 
Paskandintam 
Laive

Likimas Nežinomas

reiepiio<

Įtemptas momentas Armijos-Notre Daine futbolo lošime, New Yorke, šeš
tadienį, kuris pasibaigė lygiomis 0:0. Lošimo žiurėjo 76,000 žmonių.

MINNESOTA -NUGALĖJO N'ORTHWESTERN į - ‘ -

• 'Prie Skokie ir Dundec 
vieškelių, turbūt mirtinai bu
vo sužeisti 22 metų mergina 
Agnės Mamic iš Kansas City, 
Kan., ir 31 metų chicagietis 
Jtoseph Brandenbeįrą, 1473 
West 73rd Street. Jų „ automo
bilis susikūlė su kita mašina, 
kurios keleiviai išliko sveiki.

• Netoli nuo tos kryžkeles 
North Shore traukinys užmu
šė 30 ni. chieagietį 
Bee, 6640 N. Ashland

Prie Bedford Park, 
licijos nuovados buvo 
automobilio užmuštas 
tų Thure 
Justice, III

< 18 colių gilumo prūde prie 
201st ir Ashland avenue pri
gėrė 73 metų senelis, Fred Gy- 
ger, gyvenąs Bloom valsčiuje. 
Nelaimė j vyko kaimyno kieme.

• Nuo mažos kojos žaizdos, 
po kurios išsivystė kraujo už- 
nuodijimas, mirė 56 m. chica
gietis Frank Higa, 611 S. Dear- 
born.

• Nusiritęs skiepo laiptais 
mirtinai susižeidė bridgeportie • 
tis, Leo Kieffer? 3809 Lowc 
avenue.

įįįį

S#

8$

Bill DeCorrcvont (49), NortlnvesUri^.j.universiteto lošikas, ofensyvoje su 
kamuoliu prieš Minnesota universiteto rinktinę. Lošimą laimėjo Minnesota 8:7. 
—:-------------------- • ———i—.———,————-——-------— -------------- —i

Floridoje Mįj$ 
Senas Lietuvis 
Enoch Polleck

Žada Mažus 
DivideMfe

Mirė Žymus 18-ietis, 
Juozas Žitkus

‘Reuben James”, 
submarinas pa- 
Islandijos, buvo

Destrojeryję 
kurį vokiečių 
skandino prie 
bent du chicagiečiai, Harold
James Orange, 18 m.a., nuo 3407 
Walnut Street, ir Įeit. Benjamin 
Ghetzler, 1246 S. Avers avenue. 
Žinių apie jų likimą šeimynos 
dar neturi. Spėjama, kad di
desnė dalis įgulos žuvo.

Jūreivis Orange žadėjo par
vykti namo Kalėdų šventėms.

Išgydė 38,818
Vėžio Ligonis

• Nuo blogo ar netikusiai 
pagaminto maisto susirgo 24 jū
reiviai laivyno mokykloj, Navy 
Pier prieplaukoje. Nei vieno gy
vybei nėra pavojaus.

• Savo bute, 510 Linden 
avenue, Wilmette, vąkar pasiko
rė komercinis fotografas, Ed- 
ward J. Freiberg. Jis buvo 66 
metų amžiaus.

• Už pašto dėžučių apiplė
šinėjimą buvo suimtas 29 me
tų eks kalinys, Thomas Hosier. 
Giriasį suvogęs labai daug če
kių. t

• Corporal Robert Specht iš 
Fort Sheridan buvo paskelbtas 
armijos 6-to distrikto (Chica
gos rajono) 
pionu. Jisai 
Wis.

Knygų Platintojas, Apšvietos 
Rėmėjas

18 KOLIONIJA. — Mirė Juo
zas Žitkus, gyvenęs ir savo rū
bų si u vy kielę užlaikęs ad. 1928 
Canalport Avė. Apari to, dar 
Ą.A. Juozapas užsiiminėjo po- 
pieriavimu. Tą darbą atlikinė
jo atliekamu laiku, po visą Chi- 
cagą.

Senesniais laikais jis buvo 
knygų pardavėjas, vėliau— rub- 
siuvys., Juozapas buvo uolus ir 
nepailstantis “Naujienų” skai
tytojas ir rėmėjas. Prie .apšvie
tos — kur tik galėjo — ten 
prisidėjo kad tik musų žmo
nes progresuotų.

Laid. — Ketvirtadienį
Daug darbo ir skatiko teko 

Juozapui paaukoti vietos Rožių 
ir Lelijų Kliubo organizacijos 
darbuotėje, nes jis buvo vie
nas iš inicijatorių.
xLai bunst* jam lengva Ame
rikos žemelė, o jo žmonai ir 
dukterei Teofilijai, kuodidžiau- 
sia užuojauta — joms netekus 
šeimynos vyriausio draugo.

Kūnas- pašarvotas p. S. M. 
•Skudo koplyčioje, laidotuvės 
ketvirtadienį įš koplyčios į Apv. 
Dievo bažnyčią, o iš čia į šv. 
Kazimiero kapinyną, kur velio
nis turėjo savo lotą.

Juozas

trimitininkų Čam- 
yra iš Kaukauna,

gaisras vakar po- 
daug žalos R.

• Didelis 
piet padarė 
Janis gėlių krautuvėj ir United 
Light Co., sandėlyj, ad. 6836-38 
South Halsted St. Susisiekimas
Halsted gatvėj buvo nutrauk
tas valandai laiko.

City, Iowoje buvo 
metų chicagietis,

• Mason 
suimtas 35 
Albert A. Slater, 542 Addison . 
st., kaltinamas išeikvojimu 
$72,000, ‘ priklausančių United 
Bottling .snd Dlstributing dega
linės kompanijai. Jisai buvęs 
jos viršininkas.

Turbųt Mirtinai
Pašovė Du
Policistus

t

Helen Bartush
Komunistų Mitinge

Kaip pranęŠįąjjvalstijos audi
toriaus raportas,, šie bankai dar 
išmokės mažus dividendus prieš 
baigiant ■ likvidaciją: :'
Wirst Statė Ęank of Chicago 
Heights

Forest Park Trust
- Fullerton State Bank

Garfield Statę Bank
Halsted Street State Bank 
Humboldt Štate, ir ‘ . *' ■ -A'..’ < f • ' i • .
Italian Trust and. Savings 

Bank . ■■ ‘

Bandė Apiplėšti Kabaretą
Uptown “nightkliube” pikta- 

daris’vakar rytą keliais šūviais 
pašovė du policistus, kurie jį 
netįkėtaf užklupo, ir lurbut abu 
mirtinai sužeidė. Jie yra, Peter 
McGuire, nuo 6334 N. Francis- 
co avenue, ir 32 m. Willia:n 
Sullivan, 5412’ N. Campbell avė.

Policistai visai neturėjo pro
gos piktadariui revolveriais at
sakyti.

Po įvykio kliubo kostumeriai 
plėšiką suėmė, ir jį tiek sumu
šė, kad jisai neteko sąmonės. 
Dabar yra kalėjime..Sakosi esąs 
George R. Baker, alias George 
Vickers, pereitą kovo mėn. iš
leistas iš joliet kalėjimo.

Buvo Apie 76 Metų Amžiaus, 
Kasėjas Iš Montana

Orange Parke, Floridoje, spa-; 
lių 21-mą mirė Enoch Pellečk- 
Ignacas Paulikas, senas Ame
rikos lietuvis iš Montanos. Bu
vo ten pat Floridoje palaidotas 
spalių 23-čfą. 1

Velionis mirė sulaukęs. 75 me
tų ir 7 mėnesius amžiaus. Nuo 
pat atvykimo Amerikoje iki 
1935 metų jisai dirbo už kasė-^ 
ją Montana valstijos metalo ka
syklose. Septyni metai atgal ap’ 
sigyveno Moose Haven Home—- 
Moose organizacijos užlaiko
muose namuose Floridoje, kur 
ir užbaigė savo dienas. :

ų Velionis buvo. nuolatinis 
“Naujienų0 skaitytojastūrbut 
nuo pirmo numerio?Buvo ne
vedęs. ’ ‘ ' . - - • :! /■ '

Paliko Seserį
Chicagoje jisai paliko seserį 

Barborą Eidintienę,, 5760 South 
Princeton avenue, kuri su .duk- 
tere Mrs. Estelle Andrew§ bu
vo nuvykusi į Floridą laidotu
vėmis. . ■ ; . ,

K.

Dainininkė Helen Bartush 
sekmadienio popiet dainavo an- 
ti-hitleriniam masiniame mitin
ge, kurį komunistų partija su
rengė Chicago Civic Operos rū
muose. Ten dalyvavo apie 2,500 
publikos, daug ir lietuvių ko
munistų.Pranešimas 11-to

Wardo, 16-to Pfec
Balsuotojams

Prigėrė Brįghton 
parkietis

Uietingiaušias Spa
lių Mėnuo Chicagos 
Istorijoj
Vaikai Negavo Progos Kostiu-

* mais Pasirddyti.-
; • ChicAgos 6tY>Vb1tItas.-.pranęX- 
kad šių ipetų Xęalp menuo bu
vo lietingiausias' miesto istorį- 
joje. /'A-.,,

Prie naujojo “rekopdo” nu
statymo bene daugiausiai prisi
dėjo pereito penkimlienio šlykš
tus, oras, kuri&įpa tvindė patik 
kęs, sūtrįkdy^pias susisieki
amą, o, svarbiausiai, atėmė pro
gą vaikams pAsiCpdyti gatvėse 
SU savo naujais Hpįloween kos
tiumais.

Du Kiti
Balsavimo stotis naujoj vietoj

Teisėjų rinkimai įvyksta 
šiandien, lapkr. (Nov.) 4 d. Dėl 
pertvarkymo politinių kvartalų 
Chicagoje, noriu pranešti li
to wardo, 16-to precinkto bal
suotojams, kad 16-to precink
to balsavimo vieta (Polling 
Place), randasi dabar antrašu 
3414 S. Lituanica Avė., ir toj 
vietoj balsuos visi tie, kurie gy
vena tarpe Lituanica Avė. ir 
Morgan gatvės, ir tarpe 35-tos 
gatvės ir 33-čio PI. —B. J. Ja
kaitis, kapitonas 16 prec.

Prie Peoria, III., Illinois upė
je, prigėrė 44 metų Edward 
Katzberg, nuo 4239 So. Camp
bell avenue, taipgi Mrs. Thomas 
Wellburn, iš Argo, III. Spėja
ma, kad ten prigėrė ir mote
riškės vyras, TKomas Wellburn, 
bet jo kūno dar neatrado.

Gaisras Dėl 
Cigareto

Nuo neatsargiai numesto ei- 
garėto buvo •< užsidegęs namas, 
adresu 3201 South Halsted st., 
priklausantis S. Nėd'varui. Ug
nis buvo greitai užgesinta.

Mažas < gaisras .taipgi buvo 
kilęs Central Auto Sales gara
žu, ties 3453 South Morgan 

l street.

Sur-
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Kaltina Diskriminacija
.Iš gub. Green įsteigto komi

teto “On Reemployment” pasi
traukė Edward L. Ryerson Jr», 
Inland Steel Corporation virši
ninkas. Jisai kaltina, kad tas 
komitetas, įsteigtas parūpinti 
darbus bedarbiams, veikia tik-, 
tai su privatinėmis dąrbų įstai
gomis ir diskriminuoja negrus, 
be to, ignoruoja valstijos už
laikomą darbų biurą-Illinois 
State Employment Service.

“Nekoperuoja”
Komiteto pirmininkas, taipgi 

valstijos iždininkas, Warren 
Wright, atsakydamas Ryerson- 
ui sako, kad valstijos darbo 
biuras yra netikusiai (tvarko
mas ir kad Chicagos pašalpos 
administracija nenori su jo ko
mitetu koperuoti.

American College of 
geons skelbia, kad pereitais 
metais dakatarai išgydė — 
pilnai ar dalinai — 38,818 
žmones sergančius vėžiu, apie 
2,700 daugiau negu užperei- 
tais metais.

YDŲ TO TEI4. U5,
THE! DlS-RAY IS A WEApON OP 
PEACE*. IT 5HAIX IMEVER BE 
USED, EXCEPT TO DEF£ND THE

PROFESSOR LONG 
13 RIGHTĮ M Y 
COUNTRY ACCEPTS 

HIS TERMS.

AND MINE! AND MINE

Garsinkitės “N-nose”

I ROFESSyR LON© 
REFUSAL. TO 

HAND THEM THE 
PIS-RAY SECRBT, 

ANGBRS ONEORTWO 
NATIONS WHO HAD' 

HOPED TO USB lt 
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