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TORPEDUOTAS KITAS J. A V. KARO LATHS
LAIVYNAS NETURI VILTIES SURASTI 

95 REUBEN JAMES JURININKUS
Torpedos paliestas laivas Šalinas pajėgė 
savo jėgomis pasiekti Islandijos krantus

. WASHINGTON, D. C., lapk. 
4 d. — Laivyno departamentas 
šiandien paskelbė, kad į vaka
rus nuo Islandijos buvo torpe
duotas Jungtinių Valstybių lai
vas Šalinas. šis karo laivas nau
dojamas ' žibalui, benzinui ir 
aliejui gabenti.

'Torpedos buvo paleistos į Sa 
linas be jokio perspėjimo. Lai
vas Atlantike buvo užpultas 
"viena naktimi prieš Reuben 
James užpuolimą.

Nežiūrint į torpedos padary
tą žaizdą, Šalinas sdvo jėgo
mis sugebėjo pasiekti uostą. 
Departamentas ankščiau ne
skelbė šių žinių, nes laivas ra
dosi juroje ir vokiečiai galėjo 
pasinaudoti informacijomis.

Saliną aptarnavo 107 jurinin
kai. Karo specialistai jį skaito 
vienu stipriausiu laivu aliejui 
ir benzinui transportuoti.

Kitoje notoje laivyno depar
tamentas paskelbė, kad laivyno 
vadovybė pametė jjltį surasti 7 
Reuben James karininkui ir'88 
jurininkus. Labai akyliai buvo 
apieškoti vandenys, kur ReUberi jų lavonai.

James buvo paskandintas, bet 
nepavyko surasti dingusiųjų.

Iš išsigelbėjusių pranešimų 
paaiškėjo, jog Reuben Jąines 
buvo užpultas naktį, visiškoje 
tamsoje. Manoma, kad torpeda 
pataikė į laivo vidurį ir destro- 
jeris sulužo į dvi dalis.

Užpultame laive pasigirdo la
bai didelis.sprogimas ir tai ga
lėjo būti paliestas parako san
dėlis.

Dalis Reuben James įgulot 
pajėgė išsigelbėti. Gyvais liko 
daugiausia tie jurininkai, ku
rie buvo užpakalinėje laivo da
lyje. Kanvojuje buvusieji laiva: 
išgelbėjo vandenin išmestus ju-' 
rininkus. j •

Departamentas laukia smul
kesnių informacijų apie visą 
įvykį.

Laivynas paskelbė dar vie
ną nemalonią žinią: praeitą sek 
madienį sudužo didžiulis oriai 
vis ir gyvybės neteko 12 žmo
nių. *

Departamentas neskelbia kui 
orlaivio nelaimė įvyko, bet pa 
sako, jog tapo sųraąti žuvusių-

Šalies Akyj? Nukreiptos Ant Hyde Parko

.... w...

NĄUJIENŲ-ACME Telepboto
Prezidentas Rooseveltas, savaitgalio svečių Kanados premjero Mackenzie 

King ir Olandijos princesės Julianos lydimas, atsiĮankc i pamaldas senoj Olan
dų bažnyčioj ties Prezidento gimtine. Iš kairūs dešinėn: Rev. I. A. Thalinan; 
Princesė Juliana priima gėlių puokštę nuo mažos mergaitės; Prezidentas Roo
seveltas; jo palydovas; Mrs. Rooscvelt; Premjeras King. Kanados Premjeras ir 
Prezidentas Rooseveltas keletą dienų- koųfcravo apie Kanados—J. V. apsaugos' 
reikalus. ’ • \

1,276 nacių jurinin- PRIVALOME GINKLUOTI AMERIKOS 
YBOS LAIVUS, SAKOfflORRIS

KOKIUS MAISTO KIEKIUS HITLERIO 
KOMISARAI SKIRIA LIETUVIAMS

Lietuvos gyventojai neturi teisės gauti 
daugiau pusės svaro duonos Į dieną

Lietuvos
280 gra-

savaitei:
100 gra-

LIS A BONAS, Portugalija, lapkr. 4 d. — Iš Kauno gauta 
žinių koki maisto kiekiai leidžiama pirkti kiekvienam 
gyventojui. Duonos dienai vienam asmeniui duodama 
mų (kiek daugiau pusės svaro).

Kitų maisto produktų duodama vienam žmogui 
mėsos — 200 gramų, (mažiau pusės svaro), sviesto —
mų (apie 3 ir pusė oz.), taukų — 50 gramų (nepilnos, dvi oz.), 
cukraus — 50 gramų, druskos — 30 gramų (apie 1. oz.).

Kruopų mėnesiui duodama 300 gramų (apie 11 oz.), miltų 
— 400 gramų (apie trys ketvirčiai svaro). Muilo .pagal kor
teles visai neskiriama. ?

Savaitei nustatyta 200 gramų marmelado, bet jo negalima 
gauti. Vaikai iki šešių metų amžiaus gauna vieną stiklą pie
no. Suvaržytas taip pat ir degtinės pardavimas. Suaugęs žmo
gus gauna ketvirtadalį litro (apie pusę pint) degtinės mėne
siui. X

sija tęsia posėdžius angliaka
sių streikui išspręsti.

Patirta/ kad CIO unijos pre 
zidentas J. Lewię tarpininkavi
mo <.komisijai pareiškė, jog uni
ja palaiko savo nusistatymą ir 
nemano nusileisti.

Tokius pat pareiškimus pa
darė tarpininkavimo komisijai 
ir kasyklų savininkų atstovas. 
Abiejų1 pusių nusistatymas .ne- 
pasikaitęs, sako komisijos pir
mininkas Baviš.

Vokiški vardai lietu 
vių Įstaigoms

STIPRIOS VOKIEČIU JĖGOS VERŽIASI 
ROSTOVO SRITIN, SAKO SOVIETAI
Dono srities angliakasiai priešinasi 

vokiečių armijai ir veja ją atgal
KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk.

4 d. — Vokiečiai sutraukė la
bai daug ginklų, kareivių ir 
pradėjo stiprią ofensyvą Ro
stovo srityje, skelbia sovietų 

• pranešimas. ' , .
Vokiečių jėgoms, kurios ver

žiasi į strategiškus Kaukazo 
vartus, vadovauja patyręs tan
kų maršalas von Kleist.

Dono srities angliakasiai 
smarkiai priešinasi vokiečių ka' 
riuomenei. Angliakasiai priver
tė vokiečius pasitraukti iš ke
lių kaimų.

tris sovietų karo laivus, kurie 
vežė kareivius. ; 1 i,

Kitas suomių pranešimas 
tvirtina, .jog suomių kareiviai 
jau pradėjo atakuoti Murman
ską. Suomių artilerija jau ap
šaudo miestą ir rengiasi pulti, 
jeigu rusai nepasiduos.

Suomiai netrukus at 
sakys Amerikai

Naciai pradėjo ata 
kuoti Leningradą
KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 

4 d. — Kiti kariuomenės pra
nešimai rodo, jog vokiečiai prą* 
dėjo pulti Leningradą. Miesto 
gynėjai visuose šio fronto vie
tose atmušė atgal vokiečius.

šiaurėje prasidėjo smarkus 
vėjai su audromis, kurie su
stabdys fronto operacijas ilgam 
laikotarpiui. .

Krymo srityje sovietų kariuo
menei pavyko atimti iš vokie
čių du kaimus ir dvi viršukal
nes. Kovos ėjo 11 valandų.

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
4 d. — Suomių valdžios atsto
vas šiandien pareiškė, kad Suo
mija netrukus pasiųs Jungti
nėms Amerikos Valstybėms at
sakymą dėl karo eigos su so
vietų Rusija.

Sovietų aviacija 
bardavo Helsinkį 
vieną asmenį.

10 suomių tapo 
žeisti nuo sovietų

% •

vakar bom-
ir užmušė

sunkiai su- 
bombų.

Kryme naciai paėmė 
Teodosiją * ’

Suomiai atsiėmė 
Koivisto salas

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
4 d. — Suomių valdžia šian
dien oficialiai paskelbė, kad Jų 
kariuomenė užėmė. Koivisto sa
las, kurios randasi suomių (lan
koj.

Suomiams pavyko sunaikinti

LONDONAS, Anglija, lapk. 
4 d. 
paskelbė, jog paėmė nelais
vėn 1,276 “ašies” valstybių 
karininkus ir jurininkus iš 
paskandintų narlaivių.

Britų admiralitetas neskel
bia paskandintų narlaivių 
taktikos sumetimais, bet pa
brėžia, kad juroje ir vokie
čiams dAroma nuostolių.

Admiralitetas tvirtina, kad 
praeitą savaitę Atlantiką per
plaukė didelis transportas be 
jokių nuostolių.

Britų admiralitetas

Britai paėmė 5 Pe 
taino laivus

LONDONAS, Anglija, lapk. 
4 d. — Britų karo laivynas 
šiandien paėmė savo kontrolei! 
penkis prancūzų prekybos* lai
vus šiaurinės Afrikos pakraš
čiuose.

Britų ^jurininkai išsaugojo 
prancūzų laivus nuo paskandi
nimo. Prancūzų jurininkai tu
rėjo Darlano įsakymą skandin
ti laivus.

Britų admiralitetas turi ži
nių, kad prancūzų laivai vežė 
kontrabanda prekes iš 'Afrikos 
ir teikė naciams.

Naciai sušaudė
169 serbus

Senatorius tvirtina, kad dabartinio karo 
negalima lyginti su 1914 metą kžh*U

WASHINGTON, D. C., lapk. j kiekvieną mėnesį, kiti siūlo juos 
d. — Senatorius Norris šian-

.dįjCn pareiškė, kad Jungtinės
Amerikos Valstybes privalo 
ginkluoti visus prekybos laivus 
ir leisti jiems plaukti į visus 
vandenis. ' ,

Norris tvirtina, kad dabarti
nio karo negalima lyginti su 
pirmu didžiuoju karu.

Praeito karo, metu senatorius 
Norris balsavo už tai, kad Jung
tinės Valstybės / nestotų karan'. 
Dabar jis kitaip galvoja.

4

Mokesčius rinks 
iš algų

WASHĮNGTON, D. C., lapk. 
d. Finansų^ departamentas 

rengiasi
4 
ateinančiais • metais 
rinkti valstybės mokesčius tie
siog nuo algų.

Departamentas dar nėra ga
lutinai nusistatęs kokiu budu 
mokesčiai bus renkami, bet ma
noma, kad buš vartojamas so
cialinės apdraudos mokesčių 
rinkimo metodas.

Siūloma mokesčius rinkti

BERLYNAS, Vokietija, ląpĮc 
4 d. — Vokiečių štabas šiauri- 
dien paskelbė, kad jų kąriuo-L..į- 
menė šiandien paėmč Teodosi
ją, kuri randasi pietinėje Kry
mo dalyje, artėjant prie Kerčo 
sąsmaukos. U.

Stalino miesto apylinkėse ita
lų divizijos atakavo rusu# ir 
paėmė iš jų svarbų strateginį 
kaimą.

Vokiečių aviacija dienos me-1 ryti sąryšyje su stipriu susi- 
tu bombardavo Maskvą ir pa-Į šaudymu,-kuris įvyko tarp viė- 
darė didelių nuostolių sbvįetų tos gyventojų ir vokiečių karo. | / 
sostinei. ’ j jėgų. '■ $ •

ZAGREBAS,. Kroatija, lapk.
—> £>umadijos provincijoj, 

Į, prie paties Belgrado, vokiečių 
karo vadovybės įsakymu tapo 
sušąudyti-169 serbai.

I * ■ /

Kalėjime laikomi dar 84 x gy
ventojai, kuriems gali būti pri
taikyta mirties bausmė.

f Sušaudymai ir areštai pada-

Planas pokarinei 
pramonei tvarkyti

BĘRLYNAS, Vokietija, lapk.
4 d. — Kauno radijas vokie
čių pranešėjo vadinamas “Lan- 
dessender Kauen”, o Vilniaus 
radijas — “Landessender Ost- 
land, Gruppe Vilna”.

Programos pabaigoje volfis- 
kas kalbėtojas sušunka “Heil 
Hitler”, po to seka vokiški him
nai.

Lietuviškas kalbėtojas palinki 
tiktai “Labos nakties malo
niems klausytojams”.

rinkti kiekvieną savaitę. De
partamentas reikalingas pini
gų.

Mokslo išradimas 
vidurių ligoms

BOSTON, Mass., lapkr. 4 d. 
— Amerikos gydytojai šian
dien tapo informuoti apie nau
ją medicinos mokslo pasiekimą 
vidurių ligoms gydyti.

Profesoriai surado sulfanilar 
midą, kuris sterilizuoja virški
namuosius organus. Dr. Perrin 
Long informavo susirinkusius 
gydytojus apie daug žadančius 
pasiekimus.

Dr. Radvin iš Pennsylvanijos 
Universiteto ligoninės tvirtina 
kad. praktikoj šis vaistas jai 
davė gerų rezultatų.

PITTSBŪRGH, Pa., lapkr. 4 
d. — Amerikos pramonininku 
prezidentas Walter Fuller su
sirinkusiems pramonės atsto
vams pasiūlė planą pokarinei 
Amerikos- pramonei tvarkyti.

Fuller siūlo dabartiniu metu 
gaminti daug karo medžiagos 
reikmenų. Tuo pat metu pata
ria gaminti reikmenis civiliams 
gyventojams.

Turėti' pasitikėjimą^ ateitimi 
ir gaminti galimai daugiau pre
kių. Pataria pasitikėti daugiau 

’sa sava rinka.

Goering bijo vykti 
Paryžiun

Per radiją skaito 
lietuviškai

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
4 d. — Per Kauno radiją Pet
ras Babickas skaitė paskaitą, 
kurią pavadino: “Branginkime 
gimtąją kalbą”.

Dramos artistas 
Kriščiūnas perskaitė 
čiaus-Alanto apysaką 
keliones”.

Artistas S. Pilka skaitė Jur
gio Baltrušaičio poeziją “Ašarų 
vainikai”.

Antanas
Jakševi-

Aprietiems pataria 
vykti Kaunan

Angliakasiai nenusi
leidžia savininkams

• WASHINGTON, D. C., lapk-
4 -d. — Tarpininkavimo komi

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
............ .. r.-------------- ---------- . » ‘ ■

~ Sovietų aviacija bombardavo Dancigą, Karaliaučių ii 
Rygą, kur įsteigto^ stiprios vokiečių karo bazės.

— Geštapo viršininkas Himmler atvyko Lenkijon ir sušau
dė 50 darbininkų. Naciai patyrė, jog lenkų aviacijos dirbtuvė
se daromas sabotažas. *

— Vokiečių artilerija apšaudo Sevastopolį. Berlynas tvir
tina, kad vokiečiai netrukus puls pačią juros bazę.

—- Pirmieji NeW Yorko mero rinkimų daviniai rodo, kad 
O’Dwyer surinko daugiau balsų, negu LaGuardia.

— Laivyno departamentas skelbia, kad sudužęs orlaivis 
užkliuvo ųž viršukalnės vienoje saloje, bet nepasako kiiY. Ne
laimėj žuvo 12 žmonių, i

—Možaisko. Kalininoi ir Krymo srityse Vyksta smarkios 
kovos.

Prancūzai rengiasi perkelti plieno pramonę j Afriką.
Paryžiaus traukinio katastrofoj žuvo 20 asmenų.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
4 d. —-• Prieš kelias savaites 
Prancūzijoj įvyko didele trau
kinio katastrofa, kurioje žuvo 
daug į rytus vežamų kareivių. 
Prieš patį traukinį tapo su
sprogdintas geležinkelio tiltas.

Išaiškinta, kad kelioms minu
tėms prieš sprogimą per tiltą 
parvažiavęs Goeringas. Jis tiek 
išsigandęs, kad į Vokietiją grį
sto orlaiviu.
* ? i i'. •* :

, Dabar Goeringas, jau bijo va
žiuoti Prancuzijon.

— Karo departamentas įsa * 
kė Amerikos piliečiams -mote
rims apleisti tolimąsias Pacifi 
ko salas dėl- įtemptos padėties.

,— Geštąpo lyderis Heydrich 
paskelbė, kad valymo metu ofi~, 
cialiaj tapo sušaudyti 335 če
kai.

—- Pėtaino valdžia areštavo 
14 Anglijos piliečių. „.

— Bri£ų aviacija bombarda
vo “ašies” karo, bazę Castel Be
nito, Tripoli pakraščiuose. Pa
degti karo medžiagos sandėliai 

sunaikinti stovėję lėktuvai.

LISAEONAS, Portugalija, 
lapkr. 4 d. — Dr. Balys Ma
tulionis ir toliau rūpinasi pa
siutusių šunų aprietais žmonė
mis. '

Gydytojas pataria visiems 
aprietiems gyventojams- neati
dėliojant skubėti į Kauną, 
jie gali būti pagydyti;

Ši liga paskutiniu metu 
tuvoje labai praplito, nes
kiojasi labai daug pasiutusių 
šunų.

kur

Lie- 
val-

ORAS
Debesuotas, lis.

'Saulė teka — 6:27; leidžiasi 
— 4:42.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė .dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo

KITOMIS DIENOMIS atda-
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Kanados rietuvių žinios
SIS TAS IŠ ŠEN IR TENN

Malonu prisiminti
. TORONTO, Ont. — Nors jau 
buvo šiarrie skyriuje SLA 236 
kuopos metinis vakaras pami
nėtas, bet norėčiau ir aA šį tą 
pridėti. Veikalas, kurio sąšta- 
tan jr> mah pačiai leko įfeiti, 
buvo gana juokinga komedija 
vardu “Plutele ir Pelės’’. Girti 
ar peikti pastatymą negaliu, tik 
vieną žinau, kad vaidintojai, 
kuriais buvo Ona Dagilienę, 
Ona-Margebenė, Jonas Marge
lis, Jonas Indrelė, Jonas Samu- 
levičius ir aš pati -— dejom vi
sas Sutartinas pastangas, kad 
veikalas pasisektų. Man tikrai 
malonu prisiminti, kad mes vi
si taip gražiai susiklausėm ir 
taip vieningai tą darbą atli
kom. Ypač Jonui Samulevičiui 
teko daug visokių reikalų at
liktų 'be vaidinimo, bet jis ir 
jo “juodbėris” atlaikė — viską 
tinkamai atliko.

Negalima užmiršti ir Jono 
Yokubyno, kuris veikalui suf
leravo ir bendrai prisidėjo prie 
tinkamesnio pastatymo. Taigi, 
ačiū' jums visiems.

žįstamas ir drauges pasivaišini-, 
mui. Daugumoje buvo SLA 236 
kūdpos įlarėš; liek Ir pati % 
Statkienė ttai krioM priklauso;

Nesenidi Z. Sįahkičhę buvo 
ištikusi labki^avoj ingė, ib sun
ki liga, kilti phrėikaiavb krari
jo transfužljds ir sunkios ope
racijos. Per jos ligos laikotar
pį fŽ. Stahkiėnę buvo gausiai 
lankoma, t&i ctabįf paveikusi 
nutarė pasimatyti su visomis 
kartu ir tiktai gražiai jas vi
sas priimti.

Visos viešnios, kuriiį brlvo 
15, vaišinosi, linksmai dainavo, 
linkedamos šeimininkei dar ge
resnės sveikatos ir daugiau ne
sirgti.

šokiai
Lapkričio 8 d. 8 v.v. Lietu

vių Parapijos svetainėj^ įvyks 
Moterų Sekcijos Vakaras-šo- 
kiai.

Visi lietuviai prašomi atsilan
kyti ir priremti šią labdaringą 
organizaciją.

Kultuvą ir žmoniškumas
Keli metai tam atgal man

SLA 236 kuopos narių 
dėmesiui

Lapkričio 9 dieną, sekmadie
ny, 2 vai. po pietų, 101 Bat- 
liurst St., įvyks mėnesinis kuo
pos Susirinkimas, kuris vienok 
yra svarbus tuo, kad bus no
minacijos į Centro Tarybą ir į 
kuopos valdybą, todėl visų na
rių pareiga į susirinkimą atsi
lankyti ir nominuoti jiems pa
tinkamus asmenis.

Graži sueiga
Lapkričio 2 dieną Zosė^tan- 

kienė sukvietė sąyo geras pa
•----------------*------------------------------------------------------------------------
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America O n guard!

Abovd' is a rbproductloh of 'the 
Treaaur^ Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exaėt 
duplicatfon of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Čhester French.*' Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or ’ st office, are a vital part 
of *ica’s defense preparationa.

teko lankytis New Yorkc. Va
žiuojant gatvekariais ar sub- 
way teko matyti tvarkraščiūs: 
“Prašome nespiaudyti ant grin
dų”.

Toronte gyvenančiam žmo
gui toks užrašas daugiau negu 
nemalonus matyti, nes čia jo 
niekas panašfu būdu nėra įspė
jęs ir jis gal būt nėra matęs; 
kad žmonės gatvekary spjaudy
tų; žodžiu, kanadiečiai jau tiek 
kultūringi, kad tokiais žemais 
įspėjimais lietraktuojami.

Tas pat ir su,, rūkymu. To
ronto transportacijoj — gatve- 
kariuosė .ar miesto autobusuo
se neleistina rūkyti, nors ir ilgi 
ra jokių įsakymų, —* visi vie-' 
nok prisilaiko tos tvarkos ir 
niekad netekdavo matyti kokių 
nors rūkymo pėdsakų.

Dabar gi, kada karas įžengė 
į trečiuosius metus ir Toronto 
miestas susilaukė daug kariuo
menės, rūkymo reikal u paki ė 
jo. Jeigu pasilaiko burini ka
rių suvirsti į gatvekarį, tai j.e 
ruko kiek nori ir, žinoma, 
jiems niekas nieko nesako. It 
kas galėtų ką sakyti? Kokia ci
viliai įstatymai drįstų prikišti 
rūkymą karilii, k'utiš gal ui 
savaitės kitos guldys savo gal
vą karo fronte! . A -«

Ir čia kultūra turi nesileisti 
žmoniškumui, žmoniškas jaus
mas atsižvelgia į gyvenimo pa
dėtį ir aplinkybes kariui, bet 
civiliai žino savo seną tvarką.

, ' Frantes.

No. 2991—išsiuvinėjimaį baltiniams.

NAUJIENOS ^EĖdLEČRAFT DfcPT., No. 2991 * [
1739 So. Halstetf St., Chicago, il|.
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savo darbu. Galima sakyti, jis 
neiAažai pasidarbavo visuome
nės labui, tdd it visuomenė bu
vo dėkinga jalu už atliktus jo 
darbus, todėl ir prisirinko pil
na j Svetainė lietuvių ir svetim- 
taličliį į j'd laidbtuves atiduoti 
paskulibę j^iii pagarbą ir paly
dėti jį į amžiną atilsio vietą.

Laike velionio ligos, kuomet 
jis gulėjo dar ligoninėj, iki pat 
jo riiĮVliės i&iiljiai lankė jį vie
tos litttiviai ir paskutinėj jo 
gyvybės valandoj _ išbuVo prie 
jo Ša-vers Paknys, taipgi daug 
p^sidarbAvb mirusio reikalais 
draugė O. Urbunienė if O. Le
mus. *

Lydint iš svetainės į Holy 
Rosary bažnyčią ir iš bažny
čios su kunigu buvo palydėtas 
į Hely Family Kapines. Velio
nio karstą iiešė draugai W. 
StapohavičiUs, G. Palitinasj V. 
Marcinkonis, A. Matulevičius, 
L. Jasiulionis if P/ Gutauskas.

Amerikos j Kukliaužu .tfeaškymo Čafttbi joftas

15 karų pilni žmonių.
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Lai būna jam amžina ramy
bė'ilsėtis šios šalies juodoj že
mėj. Liekam nubudę visi, ne
tekę draugo. —G. Pabliurtas.

P. S. — Šiuo pranešu vi
siems Sūnų ir Dukterų Pašal
pinės Draugijos 7-tos kuopos 
nariams, kad mirus buvusiam 
kuopos sekretoriui L. Burbai 
j o pareigas perėmė G. Palikti
nas. Todėl visi kuopos nariai 
pašalpinės draugijos reikalais 
prašomi kreiptis žemiau nuro
dytu adresu. — G. Paliliunas, 
242 Magnus Avė., Winnipeg, 
Man,

Naujos Telefonų 
Knygos

400 telefonų bendrovės 
nAutojų dalina Chicagojė 
jas telefoninių abonentų 
gas. Jos yra 1,608 puslapių, 44
puslapiais didesnės, negu pava
sarinė abonentų sąrašų -laida.
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PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Teve,
ŽIUBĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

NAUJIENV-AęMB Telephpto
Flbyd Wise iš Prairie Center, III., deinonstrubja 

. . , ‘ / T J.

kaip jis.raškė kukuruzuš tautiniam konteste^ kur jis lai
mėjo Amerikos čampijonatą. Per 80 minučių jis priraš
kė budelius. 

• '7■ . . ... .......-■■■■■ ■ —

Winnipeg, Man.

MIRĖ ANTRAS JAUNAS 
LIETUVIS, LEO. BURBA

Tik praslinko dvi savaites 
nuo vieno jauno lietuvio mir
ties, o dabar ir antras pasekė 
jį. Leo. Burba persiskyrė su 
šiuo pasauliu nesulaukęs nė pu
sės amžiaus, turėjo skirtį s iš 
gyvųjų tarpo būdamas 38-nių 
metų amžiaus. Leo. Burba gi
mė 1903 4h. Kauknorių kaime, 
Lazdijų vals., Seinų apskr., Liė- 
tuvoje.ŲŲ ?

L. Burba atvažiavo į Kanadą 
1930 m. Kanadoj gyveno ir 
dirbo SUskachewaiii iV Slaiiito- 
bos proviiięijpseLo V^ni^ipege. 
Velionis stisirgd rugsėjo* 28' d. 
1941 m. Jo liga buvo leukemia; 
po dviejų savaičių sunkios ligos 
velionis mirė spalių 1*5 d. Pali
ko nubudime savo du brolius 
ir sėšerį Lietuvoje, taipgi draii

i f argus lietuvius pažįstamus

Ve l i o n i s pa s k u t i n i u

nuo ŠaĮids darbiniitkų,į kurioj 
paskutiniu < laiku Vėlionis dils 
bo, paskutiniam jo pagerbimui 
uždėjo ant jo karsto gražų vai
niką. 

.i

L. Burbos laidotuvių veika-/ 
lais ir svetainėj tvaiką vedė 
G. Paliliunas. Prie', velionio 
karsto paskutines kalbas ir įni
rusį biografiją apibrėžė 7-t'os 
kuopds pirm. \V. Stapoiiavi- 
čilis.. Nuo visuotnėnės kalbėjo 
E. SkinUlis it K. Beniušis. Ka
dangi velionis priklausė prie 
pašalpinės draugijos ir išbuvo 
tos draugijos du metus 7-tos 
kuopos šekretotįuhi ir daug 
dirbo prie W.iinSmego Lietuvių 
Klhbo ilieno'1 -rritėFio, daitg'dir- 
bO ’^lėl svetainės naudos, — ją 
rėniė kėip' fihdhšiniai; taip Ir

sunkioj savo ligoj dažnai minė
jo savo dėdę, kuris randasi Su
vienytose Valstijose, Waukc- 
•gaii, III. Pagal velirihid pagei^ 
davimą btivo pfanešta jo dė
dei, kad Leo. Burba sunkiai 
serga ir nori dar su juo pasi
matyti. Buvo gautas nuo jo dė-x 
dės atsakymas, kad negalįs at
važiuoti. Tuomet velionis nu* 
štdjo Vilties pasimatyti su arti
miausiu savo giminė dėde. Ve
lioniui mirus buvo pranešta jo 
dėdei arba Kaziui Burbai apie 
jo broliu sūnaus Leo. Burbos 
niiftį, bet gdila, kad jo dėdė 
daugiau nėbeatsiiitpė.

Tuomet Winnipego Simų ir

šaukė ekstrą draugijos susirin
kimą, kuris įvyko spalių 15 d.; 
aptarti mirusio draugo ii- drau
gijos nario palaidojimą. Susi
rinkime nutarė; kad velionio 
IdVdrią paskutiniam pagerbimui 
pašarvoti W. L. svetainėje.-Pa
gal draugų nutarimą graborius 
Feadish atvežė jo kūną į sve
tainę spalių 18 d. 1 vai. po pie
tų. Velionio kūnas pašarvotas 
svętairtėj Išbuvo iki 3:30 vai.

Kadangi L. Burbp dar gyvas 
būdamas pareiškė pageidavimą, 
kati mirus jam butų laidoja
mas su religinėmis apeigomis, 
tai taip ir buvo išpildytas jo 
pageidavimas. Jo karstas pa
puoštas buvo religiškai Ir gė
lomis apdėtas, kurias uždėjo 
ant yelionio karsto draugai 
nuo Mickevičių namo; gražus 
gyvų gėlių- pluoštas nuo pašal- 
piries 7-tbs kuopos ir nuu visų 
Wiimipėgo l etuvių gražus vai
nikai;»taipgi nuo St. Boniface 
iiėtiivių ir nuo Campbell Alleys 
grabus? gyvų gėlių pluoštai ir 
rilio Manitoba Glotliing ir

Insuliuokite savo namus patogumui žiemos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žiemos Vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. Nebrdngu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite musų apskaičiavimo jūsų namui.
ŽIEMINIAI LANGAI 

IR DURYSkokybės durys ir langai siu geru, stiklu. Pagerina namo išvaizdąGeros skaisčiu if siiteikia namui patogumo.Mes finansuojame jukų namų permo- deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.
APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SĖLSMANAŠ

CARR MOODY LUMBER CO.
M 1 STANLEY LITIVInAs—Generdlis Vylėjas

3039 So. Halsted St. . VICtory1272

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė Šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par- 

, duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduotu Ir 

• butą greitai išnuomuosite! 
\ Kasdien peržiūrėkite Smul

kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

‘■NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais! ' 
Tel. CANAL 8500

RED— 1TCHY- SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!Pirmas vartojimas nuostabaus, raminančio Žemo—pagal daktaro formulę — greitai pašalina smarkų niežėjimą ir tuojau ima gydyti paraudusią nušašusią o- dą. Įstabiai sėkmingas daugiau nei 30'metų! Pirmas bandymas Žemo įtikina!Visose vaisti- ŽEMO nėse ..:.................
MlDDLE-AGED 

REOPLE 
are common offenders

If you’re past 40, the chances arei 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės antį den
iu r es f reąuently cause this condition 
which you yoursėlf may*not detect 
būt which is so offensive tę others. 
Why not take the easy, pleašantpre- 
caution that so many f astidious pco- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a^ 
mouth rinsel It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath SuJeeter.

AW£RI<A S tARGEST.

kraft french 
dressing

R'-:



Ponas neprezidentas

—-----------

NAUJIENOS, Chicago, III.

VEDA . PLIENO—ANGLIŲ DERYBASAlgirdas
g

Treeiadien., lapkričio 5,1941

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
—Gal hunu t, — nutęsė den- 

tistas, lyg ir abejodamas, ar iš 
tironijos, iš fašizmo garbintojų 
išeis kas gero. O sausasis vy
ras tėškė:

—Iš velnio gegutės nepadary
si !

—VVeD, hm, dabar — dabar, 
vyrai, kai jau viską itaiŠkinom, 
tai imkite po tikietą. še, tik 
penki doleriai.

—Proto neturėčiau, kad pen
kis dolerius mokėčiau už pama
tymą surūgusio grinoriaus, 
nebetylėjo senukas su baltais 
ūsais.

—Smetonos, sakai, tėvuk, — - 
pataisė jį dentistas.

—Ar Smetonos ar rūgštaus 
pieno aš galiu šičia gauti už 25 
centus, ir dar bulvių su svies
tu prideda, — baigė senukas, 
krapštydamas pinigus iš gilios, 
bet labai susiplojusios pinigi
nės. — Gud bai, — sako jis iš
eidamas.

zidento ofisą !~- išrėkė sausa
sis vyras taip garsiai, kad visi 
valgykloje sužiuro, o virėja su 
lėkščių plovėja iškišo galvas 
pro langelį, pro* kurį valgį pa- 
duodaj ir žiurėjo, kas čia daro
si.

—Ar tikrai, aš taip sakiau? 
— klausė redaktorius, prisilen
kęs oro gazietos išduotojo au
sies.

—Šiur, kad sakei, lyg 
žinodamas, kati žodis 
menkas kaip žvilblis, o

- atsakome kuo-
ne visi.

Redaktorius nervinasi. Pirkė
jai tirpsta viena# po kitam, o 
bilietai nei iš vietos. Tai prade
da pasikarščiuodamas siūlyti: 
“Nesuprantate, gerbiamieji, rei
kalo, nesuprantate. Eisime pa
gerbti aukštą prezidento ofisą, 
o ne kokį ten Smetoną ar Sme
tonienę”.

—Ką, sveikas, sakei? Prašau

—Well, hm, dabar...
Gydytojas nusišypsojo 

veidu ir sako: “Nors liežuvis ir 
turi dvejus vartus, bet kartais 
jis ima ir išsprūsta su žodžiais, 
kurie yra ir tikri ir teisingi, nes 
iš pačios širdies gilumos. Maty
li, kad ponas redaktorius šir
dyj yra demokratas-liaudinin- 
kas, tik lupose fašistas-smetoni- 
ninkas. Tai tik laikinasis, par
einamasis kailis. Iš jo teks iš
sinerti, kai tik -kiti vėjai pūs
tels, kai lik jis bus nemadin
gas...“

—Well, hm, aš, aš — imk ti
kietą.

—Duok vieną, jei turi į baž
nyčią. Ten sugiedosime,, Lietu
va, tėvyne musų, be to, ir šiaip
jau muzikos išgirsime.

— Bus muzikos, bus muzikos, 
— aukštai pakėlė pluoštą gai-

!W«55RK«!!!?’W

ir ne
išlekia 
grįžta

V-nuAlE iciepuuu'

John L. Lewis (kairėj), United Mine Workers unijos 
prezidentas, apleidžia apsaugos tarpininkavimo tarybos 
būstinę, kur dabartinių melu vyksta derybos tarp plic-

bininkų. Dešinėj matosi Phillip Murray, C. I. O. virši
ninkas ir tarybos narys.

Reikia Daugiau 
Jaunuolių! 
Jaunuolių!!

jaunuomenę savo tarpam Tas 
geras pavyzdys mums. Rašykim 
jaunuomenės* daugiausiai kiek 
galima. O jie paveldės musų 
triūsu sukrautus milionus. 
S.L.A. nariai, neatsidėkite vien 
savo organizatoriais, čia visų 
darbas ir organizacijos ąteities 
reikalas. Daugiaus jaunuolių, 
jaunuolių!

6-to apskričio organizatorius 
• K. P. Deveikis-

Ieško Automobilio
X

Chicagos Upėj

6-to

Atsišaukimas į SLA Darbuoto
jus Dėl Vajaus

CtCERO. — S.L.A. reikalais 
ir apie jaunamečių vajų. Su pa
baiga praeito mėnesio visos 
kuopos 'apturėjo pranešimus iš 
centro . sekretpriaus Dr. M. ^J. 
Viniko, kad Pildomoji Taryba 
nutarė turėti jaunamečių vajų 
per du mėnesius — lapkritį ir 
gruodį. Kuopoms skiria pinigiš- 
ką dovaną. Vadinasi, kuri kuo
pa prirašys daugiausiai jaunuo
menės, ta apturės dovaną.

Stokim Darban!
Broliai organizatoriai

apskričio ribose, prašau ir ra
ginu stotį 'darban. Augusių va
jus pasibaigė, bet musų dar
bas nepasibaigia ir nepašibaigs. 
Visi žinom ir suprantam, jog 
jaunieji turės užimti musų vie
tas — norim ar ne. Tad,’ trau 
kime savo tarpan jaunuomenę, 
nes musų pirmtakunai padėjo 
musų organizacijų pamatus, ir 
žiūrėkim, kad nežūtų jų tfiu 
sas.

• Kurios Org. Gyvuoja —
Apdraudos bendrovės, pašal

pos draugijos išliko gyvos ir 
bujoja tik tos, kur/os įtraukė

Policija ir krantų sargyba 
Chicagos upėje, prie Goose 
Island salos, Northsidčje, ieško 
keleivinio automobilio, kuris 
buk įkrito j upę vakar rytą. 
Nežinia ar taip ištikro buvo, 
nes liudininkai nieko tikro ne
galėjo pasakyti- apie įvyk’, ir 
nežinia ar automobilyj, jei jis 
įkrito, buvo keleivių.

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

Negausite 
DYKAI 
LĖLIŲ
Negausite už dyką leTeš arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, UET Gauiite 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
Acc’t

Atdara 
Ketvlrt.

Ebann vaka
rais

6446 So. Halsted St.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti, tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal tnusų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje^ UŽ apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%. , 
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
' Jos M. Mozeris, Sėc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
---------- i-- _______ ___

ANGLYS ŠKĄSYKLŲS 
I’ŽOztNF.niNIMAR flARANTTOTAR 

IJberaliiH kreditas—Imkite laiko kiek tik 
Reikia!

Wešt Virrinla I.nmn—Shoveled Tonui 97.95 
Pocahontas Mine Rnn ... Tonui 96.25 
W. Kentucky IMt” Stoker Nut Tonui 
South Ill’nois Stoker Midffets 

......... .. .... ............ Tonui
Superba III. arbh Ind.' Lump, Kįck 

arba Nut ... ............ ... Tonui
III. Scrcenings 1%**. 
Visos Kainos (Menu 
ANGLIŲ SAMPKLV

MVSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

53 W. JACK8ON BLVD. WEBster 4422

96.25

96.25

96.25
.... __  Tonui 94 -05

klekini ar daugiau.
I G AT.IMA MATYTI

MASTĖR WIND0W SHADE C0.
S- J. Vondrak Tei. Lafayette 4560

Langam^ Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDĄS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
v CASH AND CARRY.

—ironizavo redaktorius. -
—Ar apsikrėsime ar apsirgsi- 

me, tai musų dalykas, bet į li
gotą patalą sveikos galvos tai 
jau ’nekišime. Sašizmas ar na
cizmas yra liga, biauri liga. —- 
Pirmą kartą taip aštriai tarė 
gydytojas.' 1

’ Smetonuota Iri j ūkė — redak
torius, kompozitorius ir oro 
gazietos iŠdnotojas — užsimo
kėjo už pusryčius ir išėjo. Butų 
kartu išėjęs ir gydytojas,'' bet 
tarsi tverte nutvėrė smalsią jo. 
akį straipsnis, “žodžiai apie

—Grinorius žino, ką reikia į 
laikraštį dėti, jei nori, kad 
'visi skaitytų, — tarė jis sau 
nuėjo tiesiog namo.

(GALAS)

jį
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.—Ja, bus muzikos ir -— Sme

tonos, — šaipėsi laibasis vyriš
kis. — Bus ir fašizmo, pasūdy
to su nacizmu... MADOS

S E TAI
kol

o

žemės,

Krislu -

alyva

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

PUIKUS PARLOR

tpiss

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- Q TA IT 17 P T 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ OlvZSYJDltį

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

STOKER SALES
6921 South Western Avė. REPubJic 3713 
»ĮVEDU ŠILIMĄ « BOILERIUS » IR ŠUTAUSAU SENUS

raštinės “Building 
Departamente. Jisai 
dalyvauja politikoje.

Kili MML

ja>s. ‘
—Well, hm, dabar, matai...
—Jis sakė, kad eisiąs pagerb

ti ne Smetoną, bet aukštą pre-
ĮVAIRIOS ŽINIOS

- ' 4 f 1

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONUI SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS

• Pranas SelemanaviČia, Savininkas
504 VVest 33rd Street > Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

Prancūzų Vaikams 
Siunčia Maistą -

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lorig 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 ....... $10 25
Sales taksai ekstra.

ir jis, susmigęs, pusbalsiai skai
tė:
“Jaučiu, kaip šve’nioji rasos • 

ašarėlė,
Iškritus iš Jėzaus švenčiausių

Suvilgė man sielą, aplaistė lyg 
gėlę,

Ir uždegė ,ugnį galingų liepsnų“!
Valgyklos savininkė ir pada

vėja priėjo arčiau, ir abidvi 
prilenkusios ausį, klausėsi, 
gydytojas skaitė balsiau:
“Gludi viešpatauja pasaulyj 

naktis,—
Taip, Jėzau, tamsi7 ir manoji 

širdis;
Prie Tavo tik kojų skaidrėja 

jinai,
Kai kaista užgesę, atšalę jaus

mai.’’

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

sž

B

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. . v

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

LONDONAS, lapkr. 3 d, — 
Blokados ministerija šiandien 
paskelbė, kad anglų valdžia 
davė leidimą Amerikos Rau- 
donamjam Kryžiui nuvežti 
Prancuzijon viepą“' laivą su 
maisto produktais.

Raudonasis Kryžius ves j 
Prancūziją vaikams reikalin
gą maistą.

Amerikos pastatytu tarnau
ja! dabosi kad atvežtas mais
tas butų tvarkingai paskirsty
tas. Seks, kad vokiečiai ne
bandytų jo pagrobti.

—Japonų valdžia nesiren
gia klausyti vokiečių patari
mo ir neskelbs karo Amerikai 
dėl užpuolimų Atlantike.

—Maršalas Boris* šapošni- 
kov oficialiai paskirtas sovie
tų vyriausio štabo viršininku. 
Anksčiau tas pareigas ėjo gen. 
Žuko v.

—Rusai gali sudaryti 27 mi
lijonų kariuomenę, sako pulk.1 
Klimov, bet neturi kuo juos 
apginkluoti.

Miisų padaryti. Pilkite dabar, 
jie nepabrango. •J’ ’

ARCHER AVĖ. FURN1TURE MFG
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 ARCHER AVĖ. LAFayėtte 3516

I PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A teičiai Už tik rin ti!
yVWWWWWWWW' WWWWVWWWWWWV*a

Padavėjos veidas pradėjo įsi- 
rausvinti. Bet ponia savininkė, 
jau J^eturioliką metų su vyru 
išgyvenusi, tik šypsojosi. O 
skaitytojas skaitė toliau:
“Kai visa užmiega ant 

kas gyva,
Tik ji čia vis mirksi, su 

mi budi;
Jį degina meilė, o jąją
Ji mato, kaip Kristus kankina

mas liūdi...**
—Kas taip gražiai tas dainas 

sudėjo? — klausia batų parda
vėjas, kuris visados ir visur 

‘prie mergų gliejasi, tarsi šla
pias molis prie ?atų,

—Vienuolės, seserys —v už
vienuolyno sienų.

-A—-------hx — visu krutinėk
kvapu, kiek tik ten buvo, atsi
duso jis.

Vargšės mergaitės, — tarė 
gydytojas.

Jis išėjo. Bet kai prie lango 
atsigręžė, tai visi: ppnia savi
ninke, padavėja, virėja, lėkščių 
plovėja ir batų pardavėjas bu
vo sugriuvę į “Draugą

Paskyrė Vyriausiu 
Apkainuotoju

Arthur Lueder, valstijos au
ditorius, paskyrė * 46-to wardo 
republikoną Max Laųdesman’ą, 
vyriausiu apkainuotoju audito
riaus 
Loan“ 
seniai

J. Steponavičiai 
Bostone

Iš draugų teko patirti, 
Jurgis ir Antoinette Steponą 
vičiai, “Naujos Gadynės“ cho
ro dirigentas !r solistė, dabar 
gyvena Rostone, Mass., kur ro
dos, turi pastovų darbą. P-s 
Steponavičius ten dabaę buk 
mokinąs chorą.

Porą- metų atgal jie apleido 
Chicago, kai p. Steponavičius 
gavo pakvietimą apsigyventi ir 
dirbti Floridoje

and 
jau

kad

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

čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savinas and Lo’and Insu
rance Corporation,^Washington, D. C.

4916
••No. 4916 — Namie dėvėti suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48. ’

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaine 15 centų. Gali-, 
te pasiųsti pinigus arba p aš-, 
fo ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pattern Dept, 1739Įj 
So. Halsted SU Chicago, I1L į

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET



■t

*

k

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily7 Newb 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Co„ Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
I6.00-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, BL, under the act of 

z March 3rd 1879.

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

Ctsakymo JUUnai
Chicagoje—paštu:

Metams---------------------
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams -------
Dviem mėnesiams ™._
Vienam mSnesįui _____

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija ----- -------
Savaitei ________ __ _____
Mėnesiui---------- _____—

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ------- ,_ t______ $6.00

Pusei metų ...........   3.25
Trims mėnesiams ___ ...z™ 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsienhiom: .
• Metams________

■ Pusei metų-------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

/

i

SPAUDOS BIULETENIS

; Jurų karas

18.00 
__  4.00 
___ 2.00

‘ ’l- '
8c 

18c f 
75c

|8.Q0 
_ 4.00 
_ 2.50

Vokietija jau pradėjo karų jurose prieš Jungtines r 
Valstybes. Vakar laivyno vyriausybė Washingtone pa
skelbė žinių, kad naciai torpedavo dar vienų Amerikos, 
laivų Šiaurės Atlante, tanklaivį “Šalinas”.

Prieš tai vokiečių submarinos buvo padariusios ata
kas prieš tris Jungtinių Valstybių kar^ laivus: Grear,

• Kearny ir Reuben James.
Kad tai yra karoj. veiksmai, jokios abejonės negali 

būti
M ■ I

Visai*aišku, ko Vokietija nori šitais puolimais prieš 
Jungtinių Valstybių laivus pasiekti. Ji nori arba privers
ti Jungtines Valstybes sustabdyti maisto ir amunicijos' 
siuntimų į Angliju — arba išprovokuoti šį kraštų į atvi-. 
rų karų su Vokietija.

Berlynas, tur būt, numano, kad Amerikų nugųsdin- 
ti torpedų šaudymais į laivus negalima. Daug lengviau ja 
yra išprovokuoti į karų. Jeigu Amerika atsakytų į tas 
provokacijas karo paskelbimu Vokietijai, tai automatiš
kai įeitų galion tas vokiečių sutarties su Japonija punk
tas, kuris sako, kad, stojus į karų prieš Vokietijų nau
jam priešui, Japonija turi tuojaus eiti vokiečiams į talkų.

Vadinasi, Berlyno tikslas yra įtraukti į karų Japo- 
nijų. šituo keliu Hitleris tikisi nušausiųs du kiškiu: vie
na, Amerikos laivynas bus priverstas veikti Didžiajame 
Vandenyne (Pacifike) prieš japonus'ir todėl negalės duo
ti pilnos pagalbos Anglijai Atlanto okeane; antra, japo
nai puls rusus Sibire ir tuo budu padės naciams pribaigti 
ir sudraskyti Stalino imperijų.

Prezidentas Rooseveltas ir J. V. kongresas, tur būt, 
gerai supranta “ašies” sfrategijų ir šitoms nacių provo
kacijoms nepasiduos. Jungtinių Valstybių

zli šaudyti vokiečių submarinas, ir nepaskelbus karo Hit
leriui. Šiandien jau tokia mada, kad karo paskelbimo vi
sai ir nereikia. Patys naciai tų madų įvedė.

Geriausias atsakymas į Vokietij6s agresijas bus: at
šaukti neutralumo įstatymų, kad Dėdės Šamo laivynas 
turėtų visai laisvas rankas ir galėtų kirsti nacių “barš
kančioms angims” ne tiktai atviroje juroje, bet ir jų liz
duose. Laikas abejonėms ir svyravimams jau praėjo. Už
puoliko ginklų-gali atremti tiktai ginklas.. ,

Nacių žuvo 3,000,000

KOMUNISTIŠKI 
IDIOTUKAI

Vietiniame komunistų šlamš
telyje vienas žioplys rėkia, kad 
“reikia padaryti tam galas”, — 
būtent, tam, kad “Naujienos” ir 
“Draugas” informuoja savo 
skaitytojus apie Lietuvą, dėda
mi Dr. Ancevičiaus pranešimus 
iš) Berlyno, tuo tarpu kai na
ciai skandina Amerikos laivus.

Butų gerai, kad tie komunis
tai, iš tiesų, bandytų “padary
ti galų” laivų skandinimui, —- 
jeigu jie gali^ Dar visai neseniai 
Maskvos pakąlikai išvien su 
Hitlerio Geštapo agentais darė 
sabotažą Amerikoje apsiginkla
vimo pramonėje.

O kai dėl informavimo apie 
Lietuvą,’tai, žinoma,, nei “Nau
jienos”, nei kiti ląikįtaščiai to 
nepaliaus darę. Spauda tam juk 
ir gyvuoja, kad informuotų vi
suomenę, — q ne tam, kad 
žmones apgaudinėtų, kąip kad 
daro komunistiški leidiniai.

NEUTRALITETO AKTAS 
NEUŽTIKRINA 

SAUGUMO

Nr. 5. — Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, Nęw York, N. A

I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
(Tęsinys)

“Sehiau Baltijos baronai, na
cių pirmtakunai pavergė jų 
protėvius ir tokiu budu sudary
tas neapykąntos palikimas, pa
siekė šią kartą. Toji neapykan
ta buvo sustiprinta asmenišku 
prityrimu, kai vokiečiai okupa
vo Pabaltės ktaštus 1918/19 
metais ir įrodė esą tiesioginiais 
įpėdiniais $įnov$s “Geležinių 
kryžiuočių.” Paskutinis kartus 
prityrimas buvo jų karštus o- 
kup-avus Sovietams. Nežiūrint 
tariamo “liaudies prašymo” p 
jungti tuos; krąštus į Sovietų 
Sąjungą, neginčytinas daly kės, 
kad didele tų kraštų gyventojų 
didžiuma norėjo palikti lais
vais, nepriklhUsomų valstybių 
piliečiais. Dabartiniu metu ne
apkenčiamos vokiečių “hordos” 
Užplūdo ją kraštus skelbdami, 
kad ji© šias mažąs tautas “iš
laisvinsią”, ir atslątysią jų ne- 
priklausomybę. Anti-bolševisti- 
nis kryžiaus karas maža tesi^ 
kėlė entuziazmo Pabaltės vals
tybių tautų tarpe, kurios skai- 
Jo, kad tiktai jos tėra teisėti 
krašto šeimininkai.

“Išeinant iš dabartinės padė
ties, Sovietų pergalė Pabaltės 
kraštams reiškia grįžimą padė
ties okupacijos, sudarytos prieš

J. V. kongresas dabar svars
to sumanymą atsaukt arba grie
žtai pakeikti neutralumo aktą, 
kad jis nebetrukdytų Amerikos vienerius metus. Vokiečių per- 
laivų judėjimo pasaulio, varide- gale reiškia sugrąžinimą vergi- 
nynuose. “America First” ko- jos, kurią kentėjo jų protėviai, 
mitetas ir kitų rųšių: izoliacio- Abi padėtys yra netoleruotinos 
nistai tam sumanymui labai žmonėms, kurie amžiais gyveno 
priešinasi, sakydami, kad neur ir dirbo dęį savo krašto laisves, 

ir nepriklausomybės.
“Gal būt, Kreinlius skaitė Pa

baltas valstybių okupaciją kaip 
,karo priemonę prieš numatytą 
Vokietijos puolimą. Tačiau iš
rodo, Maskva butų ' pasiekusi 
geresnių rezultatų, jeigu vietoj 
įjungti tuos kraštus į So'vietų 
Rusiją, ’ būt pagelbėta - joms 
stiprinti' jų apsaugą irj-ii jeigu 
būt siįteikt|i realybės Sovietų 
valstybes vyrų skelbtai kolekty
vinio saugumo doktrinai. Pasi
rinkimas Pabaltės tautoms bu
tų buvęs aiškūs. Vokiečių agre
sija butų tuč tuojau padariusi 
jas sąjungininkai^ anti-Hitleri- 
nių pajėgų. Jos butų gynusio? 
savo šalis, kaip nepriklątlsomos 
valstybės greta savo didžiojo

trąlumo įstatymo panaikinimas 
reikštų Amerikos įsivėlimo į

Bet klausimas, ąr tas įstaty
mas galį Ameriką nuo karo apr 
šdugoti? ' ' •

Žinomas Washingtono laik
raštininkas,1 Raymond Clapper,

Neutralių šalių stebėtojau kurie yra gerai painfor^ 
muoti apie musių eigų rytų fronte, mano,'kad per pus-d 
penkto mėnesio karo Rusijoje naciai neteko 3,0OOJK)O ka
reivių. Kiek šitame skaičiuje yra užmuštų, kiek sužeišttj 
ir patekusių nelaisvėn, nežinia. •

Maskva skelbė daug didesnes vokiečių nuostolių 
skaitlines, bet/bešališki stebėtojai bolševikų pareiškimais 
netiki. Savo nuostolius Maskva visuomet mažina, o prie-1 
šo didina (panašiai/beje, elgiasi ir Berlynas).

Bet spėjama, kad trys milionai tai pusėtinai tikra 
skaitlinė. Jeigu taip, tai nacių žygis rytuose kainavo! 
jiems baisiai brangiai. Trys milionai kareivių tai 200 pįl-[ 
nų divizijų! . z . . I

*Vokiečių-rusų karo pradžioje buvo apskaičiuojama, 
kad Hitleris pasiuntė prieš Raudonųjų Armijų tarp 260 
ir 300 divizijų. Reiškia, du trečdaliu tos kariuomenės jau 
yra žuvę.’ / > Į

. Suprantama, kad vokiečiai tuos nuostolius padengė 
naujomis divizijomis ir atsargos dalimis; antraip, jie bu
tų turėję sustabdyti savo ofenzyvų visame rytų fronte. 
Bet tai nelemia nieko gero Hitlerio karo mašinai. Kaip 
ilgai ji galės būti papildoma naujokais ir atsarginiais?

O juk mūšiai rytų fronte dar nepasibaigė. Leitfngra- 
das dar nepaimtas. Maskva dar nepaimta. Rostovas dar 
nepaimtas. Krymas dar nęiižkariautas. O po to dar teks 
užkariauti Kaukazu. Ir dabar, kuomet Hitlerio armijos 
turėjo panerti tokius baisius nuostolius, atėjo blogiausi 
orai; neilgai trukus, Rusijoje prasidės žiaurus žiemos 
šalčiai. Kiek vokiečių kareivių išnaikins ligos?

Karų su rusais Vokietija gali laimėti. Bet jo pergalė 
gali būti tokia, kaip senovės karaliaus Pyrro, kuris sušu
ko: “Dar viena tokia pergalė ir aš esu žuvęs!”

Vienas rašytojas neperseniai pastebėjo, jogei Hitle
rio užsimojimas nukariauti Europą taip nuvargins vokie
čių tautų, ji nebegalės atsigriebti per 30 arba 50 me-

nesuteikia. Štai pavyzdžiai: v j

“Vokietija atmetė šios 
(Jungtinių Valstybių) val
džios reikalavimą užmokėti 
netoli $3,000,000 atlyginimo 
už paskandinimą ląivo Robin 
Hood, kuris buvo paskandin/ 
tas Pietų Ątlaiite, toli nuo 
karp ?onos. Kitas laivas, tilrj 
rėjęs Amerikos vėliavą^ Le- 
bigh» buvo paskandintas toje 
pačioje srįtyje. Trečias buvo 
pąskaų.dŠntas Raudonojoje 
juroje. Kiti du amerikonų 
laivai, užčegHsliruoti Panamo
je, paskandinti Pietų 
Atlantoje; vienas jų plaukė į 
Braziliją.

“Visi šitie incidentai atsi
tiko,. esant galioje neutralu
mo įstatymui, Vietos, kurio
se tie laivai paskendo, rodo, 
kaip toli sięk& jujrų karas.”

I 
Tai ką) dabar Amerika, šitų 

faktų akivaizdoje, turi daryti? 
Paršąukti visus savo laivus na
mo ir uždaryti juos savo uos
tuose? Bet tuomet Jungtinės 
Valstybes turėtų atsisakyti nuo 
prekybos su užsieniais, o tai 
reikštų pramonės ^susiaurinimą 
ir netekimą .įvairių medžiagų, 
be kurių negali apsieiti Ameri
kos dirbtuvėj

Aišku, kad Amerika negali 
šitaip, apsįtverti kiniška 'sieną 
nuo pasaulio ir ųierdėtį. godelį 
sako CIappėr, neva jokios p^ast? 
mes varžytį saVę ąęUtrahimo į- 
Statymu, kuris siąm kraštui • • . .... .... Z. ... ... ..

ir, kad pastarųjų mėnesių pa
tvarkymai buvo karinių sume
timų padiktuoti, ' įneštų vilties 
Spindulį j šešių milijonų žmo
nių gyvenimą ir iššauktų masi
nį sukilimą prieš užpuolikę Vo
kietiją; Tas-taip pat nukreiptų 
veją iš Vokietijos propagandos 
burių įr užkirstų kelią jų pasi
ruošimams sudaryti vasalines 
(puppet) vyriausybės su gali
mais Quislingais, laukiančiais 
įsakymų Berlyne ir Šveicarijo
je.
“Deklaracija atstatanti tų val

stybių nepriklausofnybę laimė
tų lietuvius, latvius ir estus 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, ku
rių didžiuma nusistatę prieš,ru
sus. Tai turėtų sustiprinančios 
įtakos visiems kitiems, kurie y- 
ra užsiangažavę šioje kovoje už 
laisvę, kai pamatys prieš vokiš
ką frontą stiprėjant ne tik ka
ro, bet ir dvasiniam lauke.

“Dabartiniu metu esama tam 
tikro skaičiaus Pabaltes valsty
bių vyrų, buvusio režimo Sovie
tuose, Suvienytose Amerikos 

'Valstijose ir kituose kraštuose. 
Jų vardai daug sveria tėvynėje. 
Susitaikymas tarp jų ir Rusijos 
neišvengiamai tuojau iššauktų 
rcperl’usijų. Dabar palieka Ru
sijai praskinti kelią tolimesniam 
Didžiojo Alianco sustiprini
mui.”

Anksčiau suminėtam p. Erich 
R. Sarw straipsnyje minima vo
kiečių okupacija Pabaltės kraš
tuose 1918/19 metais. Faktinai, 
kiek tai liečia Lietuvą, toji oku
pacija prasidėjo anksti 1915 
metais.

Kas liečia autoriaus minimus 
galimus Quislingus, jo, greičiau
sia, turėta omenyje tik jam te
žinomos sferos. Kas liečia lie
tuvius, mes neturime nei įrody
mų nei pagrindo spėlioti apie 
galinius Quislingus už Lietuvos 
sienų. Mums ’' besinori tikėti, 
kad jų butų ir kitų Pabaltės 
tautų tarpe.

“šiandien Pabaltes valstybių 
padėtis yra desperatiška. Ją 
problema;' turi eventualiai būti 
išspręsta. Juo greičiau tai įvyks, 
tuo geriau visiems, kuriuos tai 
liečia. Estai, latviai ir lietuviai, 
kurie visada buvę, geri kovoto
jai tęs'kovą prieš abi pusi pli
kom kumetini, nes ginklai nuo 
jų atimti.fi 4 '

“Britų imperijos paskelbtieji 
karo tikslai yra išlaisvinti pa
saulį nuo vokiečių totalitarizr- 
mo, padaryti jį saugiu demo
kratijai ir padaryti galimu vi
som tautom,, didelėm ir mažom, 
gyventi savji gyvenimu, laisvai 
ir nepriklausomai. >

“Po šitokiais karo tikslais pa
sirašė Amerika, o dąbar jie pa
sidarė Sovietų skelbiamais ka
ro tikslais.

“Sovietų vyi’iaųšybės ' dekla
racija paskelbta^ dargi šią vėly
bą valandą, ta prąsme, kad 
1920 inętų Taikos sutartys su 
Estija, Latvija ir Lietuva suda
rys bazę ateities santykiams,

■ ■■ ■ 1 r-
......... 1 fa"

ten t, 29,1 į() Ui-vo Jungtinės Ka
ralystės (Britanijos ir $iaųrės 
Airijos) kareiviai.

“Šitos skaitlines”, sako p. 
Ford, “sumuša vokiečių ir 
italų propagandos pasakoji- 
musx kad Aifglija nenešanti 
savo dalies aukų ^imperijos 
karo pastangose.”

_ __ _ * Kiltuose karo ton tuose, 
ir dingusiais, V^tyrjnią Ryti} Australijos, niimsterfo,. An- 
koVdse, t.y. Graikijoje, Kretoj ffiįpy karhipjnenė turėjo J 70,- 

000 nuostolių, britų laivynas 
3^500, d britų ąvįącija 8,500/

saugumo ueužti^yiuą.
- ■ .U., /

BRITŲ NUOSTOLIAI 
VIDURINIUOSE 

RYTUOSE
" 'J?.1. ĮJl

Rato miinsteris 
Francis Ford praneša, kad Bri- 

įtąnija įy dominijos pražu
dė 55,519 vyrų užmuštais, su
žeistais, patekusiais į nelaisvę

saloje, Syrijoje ir Etiopijoje, pu 
desuioji to skaičiaus daliį bu

Kai su kuo kalbėdamasis no
ri jam įrodyti kurią nors tie
są, tai pirmiausia reikia nesu
pykti, pasilikti ramiam ir ne
pasakyti nė vieno negero įžeid
žiamo žodžio.

, Epiktetas.

* •Trečiadien., lapkričio 5,1941
Ir nubudau įsitikinęs, jog rei- 

<ia ką tai daryti ir dirbti, kad 
Je nelygumai butų išlyginti k 
kartumai 'pašalinti, Sukuriant 
abipusišką supratimo atmosfe
rą, kad galima, butų apie tuos 
klausimus (kalbėtis ramiai ir 
protingai, be karščiavimosi ir
pakeltų jausmų. Reikią ieškoti 1^ 
kelių prieiti prie tų klausimų 
realiai ir giliau.

Kas tą daro? Niekas!
Kalbasi abiejų pusių lyderiai, 

kokie tai bandymai viens kitą 
apsukti, bet masės — lenkų, lie
tuvių, ukrainiečių, čekų ir t.f. 
— josf po senovei gyvena ir 
mąsto praeities jausmais ir kar
čiais atsiminimais.”

III. z LENKŲ, UKRAINIE
ČIŲ, ŽYDŲ, RUSŲ IR 

KITŲ SPAUDA
“Vilnius, musų Vilnius...”

“Novoje Rus. Slovo” redakto
rius savo dienraštyje spalių 28 
d. praneša apie išstojimą iš Ko
miteto jDemokratijai Remti, 
’hes jo nuomonė, kiek tai liečia 
pokarinės Rusijos sutvarkymą, 
skiriasi nuo kitų Komiteto na
rių nuomonių.

“Novy Swiat” redaktorius P. 
P. Yolles irgi buvo, paskutinia
me “Komiteto Demokratijai 
Remtį” susirinkime. Po to savo 
dienraštyje spalių 25 d. jis 
skundžiasi:

“Grįžau namo nulindęs, įspū
džių, kuriuos teij teko pergy
venti, prislėgtas. Mane atakavo 
vienu kartu iš kelįų pusių, štai 
mane puolė redaktorius ukrai
nietis. Po jo atakavo lietuvis— 
tie patys užmetimai ir priekaiš
tai.

—Vilnius, musų Vilnius... Ko
dėl esate tokie neteisingi? Ko
dėl nepripažįstate mums tokių 
pačių teisių, dėl kurių patys ko
vojate prieš kitus?

Po jo jbaltgudžių kilmės ru
sas. Vos tik jis pabaigė, išsto
jo čekas: —Mes butume kovo
ję prieš vokiečius, prašėme Jus 
likti neutraliais...

Pasijutau ly^ gaujos šunų ap
suptas zuikis^ Atsakinėjau, sa-. 
vaip gyniaųs* kaip tas apsuptas 
zuikis. Ne tame dalykas, kad 
kai kurie užmetimai be pagrin
do (kai kurie teisingi)^ ir ne 
tame dalykas, kad gyąiaus, nę 
tik, teisindamas, be{ ir puolimu. 
Ne j , .

Grįžau vėlai, iššiganiįęs, kiek 
daug neapykantos; prieš mūs 
pas kitus... Vaizdftvausr sau, 
kad tai nė aš, bet busima Len
kija bus tąįp apsupta, kad 
jį bus pakelti tie balsai valiau.

fi • ..j/a
/

Hitlerio Propaganda
Komunistų Spaudoje

ATSIDAVUSIAI PAAN
TRINA GOEBBELSO 
MAŠINOS ŽODŽIUS

________ k

IV, KNYGŲ APŽVALGA
Kapituliacija Lenkijai—Vilnius.

Neseniai išėjo knyga “The 
Geneva Racket 1920-1939*’, pa-Į 
rašyta Robert Bell ir išleista 
Robert Hale Limited, Londone, 
Anglijoje.

Šioje knygoje liečiama Lietu
va ir ypatingai Lietuvos ginčas | 
su Lenkija dėl Vilniaus.

Autorius nurodo, kad Tautų 
Sąjungos Tarybos 1920 m. rug
sėjo mėn. sesijoje svarstytas 
Lenkijos-Lietuvos ginčas dėl 
Vilniaus miesto ir Vilniaus kra
što buvęs mažiau patenkinamas 
negu Alando salų klausimo Į 
svarstymas.

“Tai buvo pirma iš daugelio 
bylų, kurioje Tautų Sąjunga 
pasirodė bejėgė apsaugoti agre
sijos auką ir leido agresoriui 
pasilaikyti ką jis jėga buvo už
grobęs.”

Plačiai; išnagrinėjęs generolo 
, Želigovskio prieš Lietuvą įvyk- 
. dytą smurtą ir Tautų Sąjungos 
. nusistatymą autorius sako:

“Aiški Tarybos pareiga tokio
mis aplinkybėmis buvo, reika
lauti, kad Lenkijos kariuomenė 
butų tuojau atitraukta iš Vil
niaus, kaip preliminarinis žing
snis ginčui toliau svarstyti. 
Lord- Balfour laikėsi tos linijos, 
bet Leoij Bourgeous, Prancūzi
jos vyriausybės vardu pasiprie
šino ir nebuvo galima prieiti 
vienbalsio Tarybos sprendimo. 
Taigi, pirmais Tautų Sąjungos 
egzistencijos metais Taryba be 
bausmės praleido agresijos 
.veiksmą.”

Tarp kitų faktorių autorius 
sako, kad jei jau nežiūrėti to 
fakto, kad Vilnius buvęs Lietu
vos sostinė pradedant XIII šimt
mečiu stipriausias argumentas 
Lietuvos naudai buvęs ekono
minis. Vilnius ekonominiai bu
vęs būtinas Lietuvai, ji baisiai 
kentėjusi be Vilniaus. Tas eko
nominis argumentas turėjęs nu
sverti. Jeigu ši nuomonė esan
tį klaidinga ir lenkų prentenzi- 
ja į Vilnių pripažinta, tai Len
kijos Vyriausybes* veiksmas pa
imti dalyką į savo rankas ir jė
ga teritoriją užimti, neapginti- 
nas ir neturėjęs būti toleruoja
mas nę vieno momento.

Reikia pripažinti, kad šioje 
knygoje autorius Lietuvos tei
sę į Vilnių nagrinėjo objekty
viai ir išsamiai.

(GALAS)

Aukso mintys

•r Naciai yra patenkinti senato
riaus Wheelerio politika. Jiems 
patinka to montaniečio karštos 
kalbos prieš prezidentą Roose- 
veltą ir jo užsienio politiką. 
Wheeleris šaukia, kad Europos 
karas neapeina Amerikos nei 
mažiausiam laipsny. Hitlerinin
kai jį giria už “sveiką” patrio
tizmą. Wheeleris ginčija, kad 
prezidentas Rooseveltas yra an
glų diplomatų spąstuosna įpuo
lęs ir, kad jis apstotas Ameri
kon “sugužėjusių princų ir ro
jalistų”, yra pasirengęs paauko
ti Amerikos vyrų gyvastis at- 

| pirkimui “tituluotų ekscelenci- 
jų sostų”. Naciai, kuriems to
kios kalbos padeda geriau savą 
propagandą skleisti ir Amerikos 
žmonių opiniją sumaišyti, atsi
dėję giria, kad senatorius 
Wheeler kalba teisybę.

Komunistų laikraščiai, Hitle
riui atsidavę nuo to laiko kai 
jų “saulė” Stalinas pasirašė su 
Berlyno žmogžudžiu “bendrų 
interesų” sutarimą, nacių pro
pagandą visais budais šioje ša
ly skleidė. Nereikia stebėtis, kad 
ir komunistai atrado senatorių 
Wheelerį autoritetingu ir iš
mintingu lyderiu esant.

Vincas Andrulis, komunistų 
redaktorius, “Vilnyje” (sausio 
2 d. 1941 m.) kalbėdamas apie 
Wheelerį tarsi tas butų svarbus 
didžiumos, gyventojų valios reiš
kėjas, rašė:

“Senatorius Wheeler sako, 
į Ameriką sugužėjo princai, 
rojalistai, potentotai. Jis va
dina juos ‘slekeriais*. Sako, 
jie patys bijo kariauti, bet 
nori, kad Amerika už juos 
kariautų. Netekę ‘ckscelenci- 
jų’ diplomatai irgi nori, kad 
Amerikos jauni vyrai savo 
gyvastimis atpirktų * anieans 
titulus.”

j Gocbbelsas užgieda, “šventas 
Hitleri”, o komunistai nusiže
minusiai atsako, “Melskis už 
mus.” Ir ta naciška litanija 
tvinkina šios šalies orą. J. P.

u

»

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI
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Išgyventi savo amžių, kaip 
tikras žmogus kad gyvena, ne 
visai jąu taip lengva ir papra
sta, kaip tat iš karto atrodo. 
Mes žinome, kad žmogus .nuo 
laukinių žvėrių ir naminių gy
vulių skiriasi savo protu. Va
dinas, jei norime būti tikri žmo- 

,nės, tai neprivalome panėšėti 
nei į žvėris nei į gyvulius.

— 6 kada žmogus būva pa
našus į gyvulį?

— Tada, kai jis vien savo 
pilvui gyvenai, nesivadovauja 
protu, vergauja geiduliams, ne
sirūpina sielos skaidrinimu.

— O kada jis būva panašus 
į laukinį žvėrį?

— Tada, kai jis savo tiks
lams pasiekti vartoja smurtą: 
kai su kitais elgiasi atkakliai, 
pykdamas; apmaudą giėždamas.

AR JIESKAI 
DARBO?

. SKUITYK KASDIEN------------ ;

'[NAUJIENAS)
Į.../-—IR THIYK SKILTIS-------------

''KEIKIA 0ARBININKU (I

* ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

nil tatl lilslei Slrttl, CilCAtB. ILL

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

atimti.fi
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Pasakėčia

arklys botagui taip

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

Turtas Virš$6,000,000.00

MNGS

FOTOGRAFAS

nūobliiAbt'3'

Virtuvine
šviesa

KIENO KALTE?

ŪK OF PRITEMS

Vardas

Miestas

Loš Valstijiniam 
Handball Turnyre

o juo labiau, kai pilvas tuščias 
it vietoj maisto gauni mušti?
Bet ką suprasi, durniau šaltas...
Jei, kaip manė, tave kapotų, 
švitriai Šmaikštyti tuoj austo-

UGNIES 
langų 
AKANDŲ

LIAI
CENTUS MOKĖTI 
ŽEMĖS ŪKIO PARODA 
SIGRAŽINTI.

naujienos,
1799 Sa. Halsted S L, 
Chietg*. BĮ.

Deanna Durbin
“Palace” Teatre

ONDĄ Virš$535,000.00

BUY 
UNITED 
STATO 
SAVINOS 
fBONDS

Darcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
• —IŠ STOTIES—

jums reikia atsispausdinti bi
jokite, kad “NAUJIENŲ” 

Atliks

- $8.75, 
pilnai įrengta

TĄ II H—

GERBIAMI NAU JIE 
tytofel Prašomi Pirl

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

LOAN ASSOCIATIONof Chkago 
JUSTIN MACKIEtflCH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11M

Juozas Platak-Platakis pa
skelbi kad jisai dalyvaus hand- 
bąli turpyre, (užį valstijoj čam- 
pionatą), kuris įvyksta nuo 
lapk. 10 iki 16-tos, Midwest 
Kliube prie Hamlin ir Madjson. 
Platakis yra nacfųnalis čampio- 
nas. x ,

• Iškritęs iš kėdės, kurioj I 
suposi, mirtinai susižeidė 78 
m. John Hazlett, 2548 Monroe 
Street.

. XVI.
KANADOS RESTORANAI IR MAISTAS. — KELIAI. 

— AMERIKONIŠKI IR ANGLIŠKI AUTOMOBL 
UŽ GAZOLINO GALIONĄ REIKIA 35 

CALGARY MIESTAS. — 
NUSITARIAME PA-

—O tu sakyk, ar aš gi kaltas, 
kodėl mane taip mušti ima — 
manai, kad lengva tempti veži

rtelilKlU LlVtuviSkv 
žyduką, 

nATHAN * KANTER
.VI' 1 LA1/ L1QUOR 
GU.- VVHOLESALt

4707 So. Halsted S.
TpI RoulpvMrd no

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

tum.
Įr vėl! Suriksiu, neiškęsiu — 

skaudžiai mano Akla* dega.
h;.; i

—Tylėki -r- liežuvį pamosavęs 
stipriai supliauškino botagas. 
—Tikiu, kad tiek nedaug teėdęs 
betempdamas sunkųjį vežimą, 
gali patrukti visai be gėdos.* 
Bet :tau vienam, tepasakysiu: 
tave'pliekiu, aš ne dėr to gi,' 
kad tu nenori traukti vežimo 
mane todėl piktumas ima, 
kad tujen — gyvulys kvailute 
ir leidies įkinkytas būti!

-—Ach, jau kentėt man ne
patinka 
suriko.

Tave ir tavo šeimininką,
tą poną Feitelj, vežiką, 
nelaimės didžios teištinka!
—Kaip? Kas tatai kada gir

CONRAD
FOTOGRAFAS 

t ūdija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
viešomis. D a r b as 
irantuotas.
420 W. 63rd St.

I'eL ENG. 5883-5840

. Kalbėdamas Chicagoje, lenkų 
ambasadorius Washingtone, Jan 
Ciechanowski, pareiškė, kad 
Lenkijos valdžia trėmime (An
glijoje) jau rūpinasi pokarine 
taika, ir žada sudaryti “laisvą 
demokratinę federaciją” su Če
koslovakija.

Juo gilyn į mišką, juo dau
giau medžių.

Iš tiesų atrodę, kad mes va
žiuojame gilyą į mišką. Ūkių 
vis mažiau bepasitaikė. Atstu
mas nuo vieno miestelio iki ki
to darėsi vis didesnis.

Reikėjo apsirūpinti gazolinu. 
Kanadoje sutvarkyta taip, kad 
visos gazolinus stotys užsidaro 
7 vai. vakaro, o atsidaro 7 vai. 
ryto.. Per tas dvylika valandų 
niekur gazolino negausi. Sek
madieniais gazolinas visai nėra 
pardavinėjamas. Vadinasi, iš 
kanadiečių reikalaujamas pasi
aukojimas. Jie turi nuo kai ku
rių pramogų atsisakyti.

Gazoliną, matyti, Kanada im
portuoja iš Amerikos, nes savo 
pakankamai neturi.' Kompanijų 
vardai kanadi^ki, bet jos pa
laiko glaudžius ryšius su ame
rikoniškomis firmomis. Pavyzd 
džiui, Standard Oil turi užmez
gusi ryšius su Imperiat, Ltd.,— 
Kanados gazolino kompanija. 
Jei kas turi vadinamąją “kredi
to kortą” iš Standard Oil, tai 
Kanadoje be jokio vargo gali 
“į bargą” gazoliną pirkti iš Im
perini, Ltd.

Kainos gana sūrios, 
Foną reikia 35 centus mokėti. 

Į Prastesnės rųšies — 33 centai. 
Nieko stebėtino, kad kanadie
čiai labai automobiliais' nesi
švaisto. Tas malonumas atsiei
na perdaug brangiai.

Iki Calgary teko važiuoti a- 
Ipie 200 mylių. Tai vienas di
džiausių Alberta proVipcijos 
miestų, — gyventojų priskaito 
per 83,000. Jis randasi prie Bow 

f upės. Čia yra keli dideli malū
nai, skerdyklos. Netoli miesto 
buvusis Anglijos karalius ir da-

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jisijį Nmttoėe Jūsų Biznio pietoje.,

Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavemams)

CHERN FLUPRESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė.?'..........  Phone: Canal 2183

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!

.turiu Ei* vRl RUOF1NG AaL 
SHEET METAL CO.

4216 S. Halsted St. VICtory. 4965
Stogus, rynas, stoglangius ii 

sienų apmušimus.
i'aisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Rašom visokią Apdraudą 
įį RYPKEVIČIA gyvasties 

t7& S&. HaLSVbD STREET 
. “r'i'- (NAVttBNV «AW

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK 
.. . . DR. P. VILEIŠIS 
, . Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W./Jackson HAR 250d
Hofue Office, Newark. .N <J.

5922 W Roosevelt Rd». Austin 1175

Pasirodė, kad vienos apylin
kės ūkininkai buvo surengę su
sirinkimą,. Po to susirinkimo jie 
visi kartu važiavo A į Calgary, 
kur tuo laiku buvo žemės ūkio 
paroda.. - ... . x ,

Buvo jau apie vienuolikta va
landa ryto. Judėjimas tikrai.di
delis. Mat, pasitaikė šeštadienis, 
kada iš visų apylinkių žmones 
suvažiuoja “šapinfi”.

Suradę tinkamą vietą, susto-j 
jomė. Nusitarėme ię mes po, 
miestą pasidairytų pavaikščioti 
po krautuves, šio to pasipirkti 
bei pasigražinti.

Lijo. Krito toks -smulkutis 
lietus, lyg migla. Sušlapti nebu
vo pavojaus, bet nebuvo ir di
delio malonumo.

Moterys nuėjo į grožio salio- 
ną, o sūnėnas ii* aš į kirpyklą. 
Sakome, per tą ląiką oras gal 
pasitaisys, tad bus smagiau po 
miestą pavaikščioti. . ,

Užeiname į kirpyklą. Niekuo
met jos neužmiršiu.

(Bus daugiau)

bartinis Bahamas salų guber
natorius turi E. P. Rancb, at
seit, didelį dvarą.

Calgary apylinkėje prieš kiek 
laiko liko surastos naftos vers
mės. Galimas daiktas, kad ne
trukus ten bus pagaminama ne
mažai gazolino.

Netoli Calgary mes pakliuvo
me į didžiausią spūstį. Automo
bilis prie automdhilio, . ir vos 
tik judėjo, Aplenkti juos nebu
vo galima, nes, kelias siauras, 
o jie labai arti vienas prie kito 
važiavo. Turėjom^ ir mes iš 
paskui vilktis iki pat miesto. 
Tik įvažiavus į miestą, jie pa
suko į vieną pusę, o mes į ki-

DAUGIAU ŠVIESOS!
. MAŽESNES ELEKTROS BILOS1

Gausite JQQ% daugiau šviesos vartojanį; “FLUORESCENT” šviesą 
U . Jūsų Sumažės Pęir Pusę!

Ar jtyS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muosekurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintas. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Speda
lės žemas kainos aisajcomingieitis vairuotojams 1 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

' NAUJIENŲ-ACM E Telenboto
Floyd Wise iš Prairie Cen- 

ter, III., kuris Illinois valstijos 
kukurūzu raiškymo kontes- 
te pastatė naują rekordą pri
raškydamas 50.96 bušelius.

Macleode teko pirmą kartą 
Kanados teritorijoje valgyti. 
Restoranas visai amerikoniškas, 
ir valgiai maždaug tokie pat. 
Skirtumas tik kainose: Kanado
je maistas vis dėlto žymiai pi
gesnis. Apytikriai gal apie ko
kius dvidešimt penkis nuošim
čius.

Kai • grįžome į stovyklą, tai 
automobilių jau buvo privažia
vęs pilnas kiemas. Keli iš Ame
rikos, o kiti iš įvairių Kanados 
provincijų. Tai daugiausia vis 
turistai.

Kitą rytą, vadinasi, rugsėjo 6 
d. atsikėlėme gana anksti. Bu
vo dar tamsu. Oras Šaltokas ir 
tarsi skverbto skverbėsi per 
drabužius.

Žvyro kelias baigėsi ir prasi
dėjo asfaltinis. Galima sakyti, 
visai pakenčiamas. Vienas geras 
dalykas — tai jis itin tiesus, be 
didelių ir staigių užsisukimų 
bei zigzagų. Trafikas, palydinti, 
visai nedidelis, — tik retkar
čiais sutinki priešais atvažiuo
jantį automobilį.

Kanadoje, žinoma, labiausiai 
populiariški Amerikos gamybos 
automobiliai, ir tai mažesnieji. 
Didesnių ir brangesnių automo
bilių visai mažai teteko matyti. 
Pasitaikė vienas kitas ir Ang
lijos padarytas automobilis, — 
kiekvienam* šimtui gal vienas 
ar du. Jie labai išsiskiria. Paly
ginus su Amerikos atrodo lyg 
griozdai, ( tarytum tai, butų 
tik nutašyta lenta, kuomet A- 
merikos X

Anglijos automobilių priekis 
tai lyg buldogo snukis: at

bukęs ir negražus. Bet šiaip iš 
visko matyti, kad jie gana eko
nomiški.

✓ 1CTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
’erkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
/ežam į farmas ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų darbas 
.arantuotas. Taipgi pristatėm 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St. 
šaukit Tel. VICTORY 0066

"FLUORESCENr' ŠVIESOS 
neabejotinai apsimoka už save

K Augustas 

[M mjliiiauMiliu į

Garsios filmų aktorės-daini • 
linkės Deanna< Durbin naujau
sias filmas yra “It Štarted with 
Eve” — kuris dabar rodomas 
“Palace” teatrė, prie Randolph 
Ir LaSalle. Kaip ir pirmesnie- 
ji,* taip ir šis Deanna Durbin 
filmas tūri labai dideli pasise
kimą.

Paveikslas viršuj parodo ją 
su Charles Laughlinu, kuris 
kartu su ja šį kartą vaidina. 
Filme taipgi roles turi Robert 
Cummings, Guy Kibbee ir^AVal- 
ter (CatletL • • i -

Antras veikalas “Palace” tea
tre yra “Burma Convoy”.

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo,' pėrdi- 
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. BRC^į.

DOMfNIKAS KURAITIS — Savininkas
‘ • AGENTAI
Jonas Rodinas, Ant Labanauskas,

H. Rajėwski “Shorty” • -

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZlh AVENbE

Tel. LAWNDALE 2630

Apart Apsaugok, Turime
ATSAR“ "
, Dabar Mokam ,3% Už Padėtus Pinigus

1 Nėra Saugesnė$ Vieios Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dlenorriis 9 A. M. iki 4 P. M.. Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Jeigu esate biznyje ir 
lų, steitmentų, laiškų 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UAŠUKITe"Ir 'PAMATYKTfE~iPAVYZDŽIUS

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, 111.
Telefonas LAFAYETTĖ 2022 • (R<^. tel. VfCTORY 2499

S ‘»miiJi

JR : : v;.
Ša ■-
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Valstija



CHICAGO ORGANIZUOJASI IŠKILMINGAI 
PAMINĖTI “CIVILINES APSAUGOS 

SAVAITĘ”
Kviečia Lietuvius Ir* Kitus Ateivius

. Dalyvauti
Prasidės Paliaubų Dieną, Lapkr. 11

Prezidentas Rooseveltas, no
rėdamas, kad Amerikos žmo
nės geriau susipažintų su civi
linės apsaugos reikalingumu 
ir svarbumu, išleido prokla
maciją pagal kurią sekanti 
savaitė visoj šaly bus atžy
mėta kaip “Civilinės Apsaugos 
Savaitė.“ Pradedant antradie
niu, Paliaubų Diena, iki sek
madienio, piliečiai bus infor
muojami kuriais budais jie 
gali geriausiai prisėdėti prie 
civilinės apsaugos idėjos pas
kleidimo. ir įgyvendinimo.

Chicagos miestas Civilinės 
Apsaugos Savaitę irgi pride
ramai atžymės. Pirmadienį 
Karių Centro rūmuose įvyko 
įvairių organizacijų dtstovų 
susirinkimas, kurį
Majoras Kelly, ir jame plačiai 
aptarta kaip geriausiai chica
giečiai gali kalbamą savaitę 
paminėti..

Susirinkimui pirmininkavo 
miesto advokatas Barnet Ho- 
des. Jis patiekė tentatyvį Sa
vaitės planą, kurį susirinku
sieji su mažomis pataisomis, 
gal geriau pasakyti — su ke
liais praplėtimais, priėmė.

Savaitės Tvarka.
Civilinės Apsaugos Savaitės 

dienotvarkė bus tokia:
Antradienis, Lapkr. 11 d.— 

Paliaubų Diena.

Trečiadienis, Lapkr. 12 d.— 
Kovo# Prieš Aikvojimą Diena.

Ketvirtadienis, Lapkr.
—Prisirašymo Ąpsaugos Dar
bui Diena.

Penktadienis, Lapkr. 74 d. 
—Sveikatos ir Geroves Diena.

Šeštadienis, Lapkr. 15 d. — 
Civilinės Protekcijos Diena.'

Sekmadienis, Lapkr. 16 d. 
—Laisvės Diena.

Visos iškilmes prasidės Pa
liaubų Dienos rytą su tradi
ciniu vienuoliktos valandos 
susikaupimo momentu. Tuoj 
po vienuoliktos, vidumiesty 
prasidės didelis paradas, ku
riame dalyvaus specialiai tam 
atvykę iš Camp Forrest, Ten- 
nessee, septyni tūkstančiai ka-

13 d.

NAUJIENOS, (Jhicago, III.

S

SUDUŽUSIO LĖKTUVO JGULA

Auto. Užmušė
tai atrado jo kūną krūmuose 
prie Missišsippi upės, netoli 
Fulton, III.

Trečiadien,, lapkričio 5,1941

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

sukvietė ^reivių.
Maršuos Chicagos Kareiviai.

Kariai bus visi chicagiečiai 
arba iš Chicagos apielinkių ir 
šio miesto žmones pirmu kart 
pamatys kaip atrodo tie jau
nieji vaikinai, kurie išvyko 
Armijos tarnybon nuo to lai
ko kaip drafto įstatymas pra
dėjo veikti.

sirinkimui raportavo pulk. 
Milton ir pulk. Arvey.

Be kareivių, parade daly
vaus didelis skaičius marinų 
ir jūreivių iš Chicagos Laivy
no distrikto. Paliaubų Dienos 
vakare Michigan avė. praeis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjti jf. (žBubeitus?
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4005-07 So. Hermitago Avo* 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 4727 
_ i KOPLYČIOS VISOSE 

JLFyivai CHICAGOS DALYSE

KlMMyklte musų nulio programų Antradienio ir Šeštadienio yyt- 
11:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

*a POVILU 4ALT ».T • l

Laidotuvių Direktoriai

1646 West 46th Street

1

v

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonai YARDS 1419.

J. MULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

NARIAI
I

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos
HIlHltUIHKIIIIttlIlItlHlltlIlIHtlI

L J. ZOLP
Phone VARds 0781

2314 West 23rd Place Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East Ittth Street TeL Pullman 1279

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

i

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NAUJIENŲ-AC^E Photo
Kap. Clarence Bates (dešinoj), lakūnas, kuris vie

nintelis išliko gyvas šiurpioje jo valdomo lėktuvo nelai
mėje lies Moorehead,- Minn. Patarnautoja Berniėc Bow- 
ers (kairėj) ir trylika keleivių žiįvp. x ‘ . ■ t

kitas paradas —- šis bus Chi
cagos gyventojų • suorganizuo
tas ir kiekvienas dalyvis neš 
liepsnojantį žibintuvą. Susi
rinkimas išreiškė pageidavi
mą, kad šiame “torchlight” 
parade kuo skaitlingiausiai 
dalyvautų darbo • žmonės ir 
tautinės grupės.

Diskusuojant šį paradą įvy
ko kurijozas, kurin įsivėlė lie
tuvių komunistų atsiųstas jau
nas Sacal, “Vilnies” angliško
jo skyriaus redaktorius.

“Indorsuoja“
Pirmininkas Hocfes pakal

bėjęs apie paradą paprašė su
sirinkusiųjų’ atstovų išsireikš
ti ką jie turi pasiūlyti sek- 
mingesnio parado surengimui. 
Susirinkime dalyvavo, mat, 
atstovai nuo tokių svarbių or
ganizacijų kaip Amerikos Le
gionas ir įvairių stambių dar
bo unijų.

Pirmu atsistojo komunistų 
jaunuolis Sakalas. Nuo ner- 
vavimosi drebančiu balsų jis 
pasakė, kad jis yra atstovas 
nuo lietuviškosios *• spaudos, 
tuoj pataisydamas, kad jis at
stovauja “Chicago 
‘V’ Conference” ir 
“lietuviškas kūnas
indorsuoja” parado surengi
mą.

Kiek vėliau pirmininkui at
sikreipus į susirinkusius pa- 
sisiųyli į parado surengimo 
komitetą, komunistų jaunuolis 
Sacal, vis rodydamas didelio 
nervavimosi, vėl pirmasis at
sistojo ir pareiškė, kad “aš 
norėčiau komitetan įeiti.” Pir
mininkas vėl paklausė jo pa
vardės ir kurią organizaciją 
jis atstovauja. Komunistų jau
nuolis pakartojo, kad jis at
stovauja “Chicago Litliuanian 
V Conference.” “Koks yra jū
sų adresas?” pirmininkas Ho- 
des užklausė. Čia komunistų 
jaunuolis visiškai susimaišė 
ir tik po ilgos patizos sušnib
ždėjo “3116 South Halsted st.” 
Jo balsas taip drebėjo, kad 
pirmininkas negalėjo suprasti 
jo atsakymo ir prašė pakarto
ti “garsiau”. 'Pakartojęs, ko
munistų jaunuolis pridėjo, 
kad tai yra “jo asmeniškas 
adresas.”

kad tas* 
širdingai

šiandien Laidotuves
SPRINGFIELD, III. — šian

dien viętos kapinėse yra laido
jamas senas Springfieldo lie
tuvis, Louip Kasparas, porą die> 
nų atgal užmuštas automobilio 
nelaimėje.

iisai buvo apie 58 metų am
žiaus ir Springfiėlde išgyveno 
virš 30 mėtų laiko. Paliko žmo
ną Frances Kasparienę.

Velionis buvo švogeris chica- 
giečio Al Petronjo, gyvenančio 
Roselande.

670,289 Valstijoj 
Dar Gauna Pašalpą

Susirinkinlc^ • dalyvavusieji 
žmonės turbūt nežino, kad šio 
komunistų jaunuolio Sacal re
daguojamas “Vilnies” jau
nuolių skyrius š. m. gegužės 1 
d. skleidė tokią nacių propa
gandą:

Ką Pirmiau Skelbė. ' .
“Ar yra bent vienas toks 

naivus žmogtiš, kiiris tiki, 
kad valdžįa Washingtone at
stovauja žmonių valią? Kuo
met milžiniška dauguma žmo
nių yra priešinga sąjungoms 
su svetimomis valstybėmis, tai 
musų karą kurstantieji kon- 
gresmanai, po Prezidento va
dovybe, tyčia žaidžia mintim 
apie .Amerikos konvojus britų 
laivams. Tai tikriausias Įveliąs 
dar kartą įvelti Jungtines Val
stybes į karą, kuris yra ne 
musų dalykas.

“Musų karą kurstantieji šu
lai (t. y. kongresmanai ir pre
zidentas.— J. P.) mano, kad 
vienintelis kelias įkaitinti A- 
merikos žmones Jai—kad Vo
kietija paskaildiiilų kelis lai
vus. Jie map.o {pr, geidžia), 
kad lai parupirtSį,reikiamą ki
birkštį antraip įPasaulio Ka
rui. Žinoma, visai , galimas 
daiktas, kad laivus tyčia pas
kandins Britanija, o Vokietija 
bus apkaltinta.” >'■

Taip Maskva Dirigavo.
Komunistai taip rašė, užtai;* 

kad toks buvo k įsakymas iš 
Maskvos. Stalinas turėjo išro- 
kavimą ardyti Amerikos žmo
nių vienybę ir skleisti Hitle
rio propagandą. , Komunistus 
ir nacius rišo “bendrų intere
sų” unija., Kokiais išrokavi- 
mais ir interesais dabar komu-, 
nistai lenda.įHolkiąs Organizaci
jas, kurias jie ( griežčiausiai 
smerkė vos keletą menesių at
gal? Dorieji piliečiai turi pa
sisaugoti!! —Jf P.

^Vilnies“ Adresas.
Žinoma, nei pirmininkas 

Hodes, nei susirinkusieji, iš
imant gal kitus lietuvius at
stovus dalyvavusius susirinki
me, nežino kad Sacal’o pa
duotas adresas yra komunistų 
dienraščio lizdo adrešas. Tas 
komunistų jaunuolis bijojosi 
ir žodžiu prisiminti, kad jis 
susirišęs su komunistų laik
raščiu ir jų ,judo^išku judėji
mu. šiame susirinkime jis 
turėjo užtektinai drąsos sėdė
ti kartu su žmonėmis, kurie 
giliai susirūpinę šios šalies li
kimu ir kurie nuo pat krizės 
pradžios nedvejojanaai rėmė 
Prezidentą Rooseveltą ir jo 
pastangas padėti kitoms de
mokratijoms nušluoti nuo že
mės payiršiaus 
ęizmą.

kruvinąjį na

Legionierių Vadas 
Maldauja Palaidoti 
Pol. Skirtumus

South Bendiečiai 
Reikalauja 
Paskelbti Karą

Dvi 
for

“Suvienytų Ameriką”

SOUTH BEND, Ind. — 
vietos organizacijos, Fight 
Freedom' komitetas ir Indiana
Committee . for National De- 
fense pasiuntė kongresui ben
drą rezoliuciją^ kurioje reika
lauja tuojau paskelbti karą "Vo
kietijai.

Sako, kad toks žinksnis už
baigtų vidujinius ginčus Ame
rikoje ir sustiprintų gyvento
jų pasiryžimą daryti viską, kas 
galima, šalį apginkluoti.

Ko Laukia?

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. Westem Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
• (Lietuvis) 

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

Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9

Ofiso 
Namų

--------7— 
345,392 Mažiau Negu Pernai 

J

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois'Public Aid Commission ra
portuoja, kad iš tiesioginės pa
šalpos gyvena ar prie WPA pa
šalpos darbų dirba valstijoje 
670,289 žmonės. Jų skaičius 
kasdien mąžčja. Pavyzdžiui, 
pernai, birželio mėnesį šelpia
mų buvo 345,392 daugiau ne
gu dabar. Tuo laiku iš tiesio
ginės ar netiesioginės pašalpos 
gyveno kas aštuntas žmogus 
valstijoje, o dabar nuošimtis 
sumažėjo iki kas dvylikto žmo
gaus. Chicagoj pašalpą gauna 
kas keturiolilflas žmogus.

Sudegė Saldumynų
Dirbtuvė •

NORTH CHICAGO, III. — 
Nuo sacharino sukrauto vienoj 
įmonės dalyje užsidegė ir be
veik iki pamatų sudegė (Dry 
Molasses Products Corporation 
dirbtuvė,. Morrow Avenue, 
N. Chicagoje. Nuostoliai siekia 
iapie‘ $£’0,000.’

Nužudė 5, Metų 
Berniuką

Be to, kaipgi ilgai Amerika 
leis vokiečiams šios šalies lai
vus skandinti jiems neatsaky
dama jėga už tai?

MORRISON, III. — Leo 
dan,» 23 metų eks-kalinys, 
sipažino, kad skustuvuku 
nužudė vietos gyventojų 5 me
tų sūnų Warren Snyder. Skau-

Jor- 
pri- 

jisai

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OFT.

• LIETUVIS

Lordui

Apmėtė Halifax’ą 
Kiaušiniais, 
Pomidorais

DETROIT, Mich. —
Halifax, Anglijos ambasadoriui 
Amerikai, einant konferencijai 
pas Detroito vyskupą Mooney, 
izoliacininkų organizacijos na
rės dviejais atvejais apmetė jį 
kiaušiniais ir pomidorais. Poli
cija moteriškes išvaikė.

LIETUVIAI

DR. MARGĖRIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. A. W PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

Emergencv: MIDway 0001

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
.Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.<■
\Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis , ir Nedęl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 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 

Subatoi .nuo 1 iki 4 noniet.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Piilsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 w. 1R*h .St., netnM Mnnran St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nua 6 iki 7:30 vai vak. kiekvieną 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro
ir nedėliomis. t M * "1

Tel. CANAL 3110
* Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Ch^rlos Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10-^12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

“Reikia Hitleris ' Sumušti”

INDIANAPOLIS, Ind.—Lynn 
U. Stambaugh, Amerikos legio
no naujasis komandantas, kal
bėdamas Legiono viršininkams, 
pareiškė, kad Amerika turi at
siekti vidujinę vienybę, kitaip 
gali įvykti katastrofa.

Visi politiniai skirtumai, 
nesutikimai tarp “Lewis’ų”

ir 
ir 

pramonininkų,^ ir politinių par
tijų turi pranykti, nes reikia 
Hitleris sumušti. Anierikai gre
sia didelis pavojus, jeigu besi- 
kiviršydama namie, ji pražiop
sotų progą hitlerizmą iš pasau
lio išnaikinti. >

>» ■.

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
giausias 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 MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Nąmų telefonas Brunswlck 0597

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

Pirmadieniai: 7 iki I) 
Šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR V. A. Šimlrns
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRUrni/TS
Gvdvtnfasb ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

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

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtav8 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedčliomis pagal sutartį.
8

DR. C- Z VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti ,47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valpudo” nuo 9 iki 8 vakaro 

Serfdoj pagal sutarti.

Telefonas YARDS 0994
Dr TVTaurJpn KfiFiri
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwond 4309

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A- STOKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom Sf.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 7872
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VTCtory

DR. RRTTM) X 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAFTOJE VTRTO.TR 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMIock 7899 
Namų

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street
, PHONE YARds 3089 tel REPublfc 4889

VTRTO.TR


Treęiadien., lapkričio 5,1941

DEMOKRATAI LAIMĖJO RINKIMUS
u,..- r/ .. Z‘

Gavo Dvigubai Tiek Balsų, Kiek Republikonai.

NAUJIENOS, Chicago. pi.

LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
0F ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS

Antradienio vakare lapkr. 
4 *d.) 8 valandą, kai tašoma 
ši žinia, teisėjų rinkiniuose 
balsai dar ne visi suskaityti. 
Tačiau jau aišku, kad rinki
mus laimėjo demokratų parti
jos remiamas koalicinis sąra
šas.

Kaip žinoma, buvo renkami 
Superior teismo nariai, be to, 
du municipalinio (Chicagos) 
teismo nariai.

Ir Jau dabar numatoma,

LUDVtKAS tlENINIS v . 
gyv. 10740 So. Albany Avė.,

♦ Tel. Cedarcrest 3130
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr., 3 d., 6:40 vai. vdkaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 

» gimęs Švenčionių apskr., Pa
lučių mieste. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Elizabeth, po tėvais 
Mikaitę, 4 dukteris: Eleną 
Plonis, žentą Antaną ir anū
ką, Sofiją Gavril, žentą Juo
zapą, Stanislavą ir Elzbietą, 
švogerį Andriejų Mikaitį ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj 
3 brolius: Joną, Justiną ir , 
Anuprą, 3 seseris: Julijonu, 
Teklę ir Antaniną ir šeimy
nas ir. kitas gimines.

Priklausė prie Amerikos 
Liet. Piliečių Kliubo.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiąus kopi., 44 E. 108 St. Lai- ' 
dctuvės įvyks ketvirtad., lap
kričio 6 d., 9:00 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Kristinos parap. 
bažnyčią, .110 ir So. Homan 
Avė., kurioje atsibus gedu
lingos ' pamaldos Už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ludvfko Deninio 
giminės, draugai ir pažįsta- 

z mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris; 
Dukterys, Žentai, Anūkas, 
Švogeris ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachavvicz Ir 
| Sunai, Tel. CANAL 2515;

kad už demokratų sąrašą bus 
paduota apie 520,000 balsų,'o 
už rėpublikdiių sįraŠą — apie 
250,000 balsiu.

Laimėję Hrikittius vį Ą^škri-i 
čio teismą k&ttdfdatiai Šie:

, WHilam H. Mc^urely >. 
Michael L Mckinley 
John '-'M. O'Conhor 
Peter H. Schivaba 
John J. Liipe 
Harold G. Ward 
James F. Fdrdy 
Robert C. O’Connell 
Joseph A. Grąbėr 
Charles A. Witlidms 
Oscar Hebei 
Francis B. Allegretti 
Oscar F. Nėtsori 
E. /. Frankhauser 
William J. Lipdsay 
John F. Haas 
Wulter T. Stanton 
Rudolph F. Desorl 
John P

John C.

McGoorty
S. Schivartz 
Letve. 
» • F ' »

rinkimus į muhici-Laimėję
palinį teismą karididatai yra:

For Chief Justice of the
Municipal Coųrt of Chicago

Edivard 5. Scheffer.
For Associate Jiidge of thfe 

Municipdl Čdiirt of čliicagb.
Samuel Heller.

Tik Už Savo 
Skolas

Sam Jonaitis; 3066 Lyman 
avenue skelbia, kad • jisai ? atei
tyje atsakys tik už taš sko
las, kurias pats Užtrauks.

(Viri irti u i; F; Varkaid; Viętepik- 
daw ih-aiVešinUte kiekvieni}

I SiunčiamLO VEIKIS tvLTpXuo
............  '' Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagraoams.
3316 SO. HALSTED ST.

____ 2 Tel. YARDS 7308

■ IFfc W £ ^ėIės Myjiritiėiriš 
J 1 U O A Vestuvėms, Ban- 
9 I BU 81 flkietams, Laidotu- V 11 U vėms, Papuoši- 

niams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue.
. Phone 'LAFAYETTE 5800

LUKTERĖK

Brolau!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIŪRĖTI
SKELBIMŲ!

PETRAS RAMONAS z 
feyvėno 1732 $o., Union Avė.

Persiskyrė . stl šiuo pasauliu 
lapkr. 3 d., 11:30 vąl. vakarb, 
1941 m., sulaukęs pusės' aįiž.. 
gimęs Lięt.1' Plungės parap., 
Raulakių kaime. Anąęrikbj iš
gyveno 34 metus. ?

Paliko -dideliame nuliudime . 
moterį Ortą; pb tėvais Naf- 
montaitę, sūnų , Kazimierą, 
Seserį Sužanną, 2 puššesferėš, 
Leliją Ltikšiėhę ir Kazimie
rą Dakanavičienę ir jų šei
mas; švogerį Antaną Naf- 
montą, .pusbrolį Juozą Jašin- 
ską ir-kitas gimines ir .^rau
gus. LiėtuVojfe mdtiri^ Zėndi- 
dą Ramonienę ir gimines.

Priklausė prie ’ Chicagos 
Lieiuviiį Draugijbs.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi.: .710 W. 18th St.K

Laidotuvės įvyks shtfatoj, 
lapr. 8 fl., 8:30 vai. tyier, iš 
koplyčios -į DiėVb APYeizdoš 
parap. bažnyčią, kilnoję ^tsi- >, 
bus gedulingoš įj&rritllddš Už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Petro Ramono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nubširdžiai | kviečitųril 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarria- 1 
Virpą ir atsisveikinimą, .

Nuliūdę liekame:,, Moteris, 
Šdrtus, 'Šesiio, Piišsėšėtė, 
Pusbrolis ir Gimines.

Laid. -Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

NfiRA APSIGYNI
MO TAKSU
ANT ŠI V BEVEIK

NAUJŲ KĄltŲ
1941 Dodge sedan ............
1941 Dfe Soto šedan ..........
1941 Plymiftith sedan ........
1940 Plymouth, clutt coupe
1941 Nash sedan. .... ........
1940 •De Soto ’sėdah ..........
1940 fackard sedan ..........
1940 Stūdebaker sedan ....

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smalkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbiį, jeigu 
jo ieškote.

Smalkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM ' 
PUSLAPYJE! .

$945
$Š95
$885 
$7b5 
$735 
$595

Dauguma turi radio, šildytuvus; 
Rašyta garantija su kiekvienų 
karu. , ' -

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas. ijyierU .

DĘ SOTO-tLYMOUTH
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais
• ■ ■ • .L. _______ . —sta — j

m'L.'.i-—r~, ,a.uš, r i

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

GERAS
BĘ. J’NĄVllĖlONeturėtų būti.

i.. /V-fV'v r> ?

Biudžktaš vien&s

Nors t'&tt sįtaieįta h'ėiliH-į 
me, bet spėjama, kad Chicago j e 

li^įviį; i? jiaštorji-na 10b

pasirGkfo;
daug yta Ifek && ji’ 
nų valkiHį; kiėl< inbįėrį ir iiiet- 
ginų. Yi^ inifelį;

liūs vyrų, kitbšė umėm pėrtėk" ■ 
Iius liierginų. Nevedę vyrai ir 
mėrgijos tose valstybėse len
gvai gali surasti porą?• • • ' ■ l . _ \
Pajamos Chicago lietuvių pra
gyvenimui: 45 milionai dolerių.

šiam' aipskaičiavimiii inišjmė 
šeimą iš keturių, kuri uždirbg 
$150.00 į mehesį, alrBa $1,800.60 
į metus. Ji turi sūrių ir dukterį J 
Taigi, vien tik lietuviškos šei
mos ChicUgoje tun 45 milioriUs 
dolerių pajaujų per riiėt'ūš pra
gyvenimo iš darbo, biznio ar 
p’rokesijbš.

Nors dabar veik visi gauna: 
darbo,’ kast tik nori jdirbti, ta
čiau yra šeimų, kurios turi ma
žesnį uždarbį. Bet yra ir tokių 
šeinių, kurios turi daug didesnį 
uždarbį, negu čia z pažymėta.'; 
Bet, bendrai imant; uždarbis 
pragyvenimui visų lietuvių Chi-; 
cagoje virš 45 milionų dolerių.

Yra tautinių grupių, kaip, ša-: 
kyšime, švedų, kurių šeimos vi
dutinis uždarbis viršija $2,000 į 
metus. .

-ŠiuSžėtaš išlaidbiriš.

Būtinos išlaidos pragyvenimui 
viėųos šeimos yra maždaug to- 
kips, kąip ir kitos šeimos, kuri 
gyvena^ įose pačiose sąlygose. 
Todėl galima analizuoti biudže
tą blitiuų pragyvenimui išlaidų 
visų lietuviškų šeinių Cliicagb- 
Je- '• m

Šioje plotmėje aš turėjau 
datfg patyrimo įfer pereitą pa-v 
satllihį karą? Ištyrimas b'titirtų 
pragyvenihiui išlaidų ir jų (švy- 
riiviniaš brivb viena rilahb spe
cialybių.

Rusijoje; kadd pragyvėnimiii 
jšlaidos prieš pašaUliiiį karą ki
lo dięila iš dienos; reikėjo su
rasti ^bdą, saikaviinui atlygirii- 
mo darllinirikamš už darbą, iš 
kurio jje. galėtų pragyvehti; Tdš 
buvo rpano surasta ik pritaiky
ta prie gyvenimo.

Tokia pat sištebių sekimui 
būtinų pragyvenimui išlaidų aš 
įvedžiau ir Švedijos dirbtuvėje 
International Harvester kompa
nijos prieš pasaulinį karą; — 
Tuo aš, noriu pasakyti, kad yrą 
galimybė apskaičiuoti butinąs 
išlaidas kaip vienos šeimos, taip 
ir atškiros gfrupės ar taritbs A- 
iftėHkoje.

šį vakarą aš patieksiu padali- 
liiirią iiajamiĮ į labai bendras 
kdlegoi’ijas būtinų išlaidų. At
skirais skaičiais Sekančiose kal
bose išanalizuosime kiekvieną iš 
čia pateiktų grripių ir stengsi
mės įžiūrėti, dr lietuviai biznie
riai, profėsloiialai ir amatinin
kai, gauna lietuvių uždirbtus pi
nigus, ar rie?

Kategorijos išlaidos; Nuoma 
arba užlaikymas niidsavu riainb 
25 iiuoš. ’

Šeiibdš biudžętaš mėnesinis 
$37.50, metinis $450.

Biudžetas visų Chicagos lietu-! 
vių-11,250,000.00.

Kategorijos išlaidos. Drastaš: 
35 nųoš, \ !

Šeniibs biudžetas riicnesiliis' 
$52.50, mėliu i s $(j?>0.00.

Biudžetas visų Chicdgbs lie-į 
tuvių $15,750;000.ę0.

Kategoiįjpš išlaidos. bkabu> 
židl ii* skalbimai 20 ridod.

j "f'.'
Šeimb^ iiiudžbys niėnbšihis

$30.iW, »,ob.
' BIiidžėtA-s HžU diiėaĮfoš te- 
tu-ųą \ i

$&gi-■. ajišVifeth 10 
inioš. ■

šeimos biiulžetus fnėhesiiiis

SiiitlžėlAs YiS'O Chibagbs |letd-

portacija, netikėtos išiaidos ir 
su ta ii] jos 1 () m 1 oš.

iiiRtižėtdš hiėnėšiiiiš 
$15.00, iiiėtinis $180.

Biudžetas visų Chicagos lie
tuvių $4,500,000.00.

Kategorijbš išlaidos. Viso 100 
nuoš.

Šeimos biudžetas męhėsinis 
$156.66, metinis $1,800.00.

Ėiudžėtaš visų Chicagbš lietu
vių $45,600,000.00. '

Musų nariai:.
Šiandięh aš turėsiu^laiko pa

minėti tižį 8 narius mūšų orga
nizacijos, kitrie savo duoklėmis 
ir darbais remia veikimą Liėtu- 
ahian Cllamber of Commėrce 
of III. ir duoda progos teikti 
naudingus pranešimus visuome
nei. •

Adv. Antanas A, Šlakis, di
rektorius ir pirmininkas ‘'Rusi
nės and Comiiierce” komisijos. 
Jo raštinė, 7 Š. Dearbokn St;

Williain Sebaštian, — direk- 
tdritis ir pii^iimn.kaš Spaudos 
ir Pranešimų Komisijos. Jis yra 
elekįros įvedimo kdntraktbrius. 
Jd Krautuve ir ofisas randasi; 
adresu ,4140 jĄrcber Avė.

Ak F; Ktukški$| — direkto
rius it* pirininiilkas Atletikos ir 
Sporto komisijos. Jis yra vie
nas direktorių Chicagos parkų. 
Jo raštine 6825 S. Western avė.

Chicagos Draugij’ų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
». . Į

JAUNŲ LIETUVIŲ. AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—yice-pirm., 3432 
So. Wallacė Št.; Stanislovas Ku
rtė vičius—nut. rašt., C2'''* 
Unitai Avė.; Fęlix Kasp
rašt, 3534 So. LoWe" Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 32Q0 
So.,s.LoWe Avė.; Walter Dulevi- 
čips—kontr. rašt., 8728, Harper 
fvVp.; Martinas Pienis—iždo glo- 

ėj'as, 3£02 Sol Emęrald Avė.; 
Lazimierės Valaitis—ligonių pri- 
įutėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
’oviląš . Petraitis —koresponden

tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai

3220 So.
įer—fin.

Lietuvių Auditorijoj, 3133 South
Halsted St. ~

Į CLASSIF1E.D ADS
HELP VVANTED—FEMAJLE 

. .s. Darbininkių Bfeikte ; . _ • _
> sku- 
; Sons, 
ai 1024

REIKALINGOS MOTERY 
durų sortuoti. B. MILLER c 
1347 So. Ashland Avė. CAP

. GERi UŽDARBIAI.
ambifiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinomas kojinių 
ir moteriškų apatinių fabrikantas 
turi vietos kelioms moteriškėms. 
Miss Rhoda, 126 N. Wellš St.

AMBITIŠKOS ŠEIMININKĖS.
Proga Užditbti ekstra pinigų namų, 
asmeniniams reikalams, šioms Ka
lėdomis. Darbas pHė drešių natriuo
se. Nereikia cash, nereikia depozi
tų. Kreipkitės kambarys 400, 6 W. 
Randolph.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos .

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

TAVERNA IR ROOMING hou- 
se Su namu. Parduos arba mainys. 
2113 So. Halsted Št.

Joseph A Kibort, 7— direkto
rius ir pinhihinkas Finansų ko
misijos. Jis yrd real ėsta te brd- 
ker. Sti jiio galite sušfsiekti: 
6436 Blackstone Avė.
. Dr. Kazys. Drangėlis, — di
rektorius šios organizacijos. Jis 
yrh daiitisfeš ir priima pacien
tus adresu 2403 W. 63 St;

Barhey R; Piėtkievvičz,—vie
nai direktorių šios Organizaci
jos. Jis turi bižnį real estatė ir 
Insurance biznį ir yra generali- 
iiiš kdnt^Rktbfiits iiiiinų itaty- 
rtid. Jb bliSiis Ž525 W. 47tli St,

■

Domihic Pivoruhas, — vie
nas direktorių šios organizaci
jos. Jis turi dtionbs ir pyragų 
kcpyki^adi-csii 4622 Š. Siarsl,- 
fiėld AVė.

iTUlius P. Rkkštis, — pirmi
ninkas Komisijps ryšių su kito
mis orgahižaęijomis. Jis yra 
faririauįštas iP tii’ri vaistiiię, 
(Dnig Store) adresu 1900 Sb. 
Halsted St. ’ 1 •

Raginu kiaušy tojus daryti 
bižhį ir ndtidbiis profeijbš pa7 
taHitivimaiš' indsų iidrių.

Atėiiidiitį ketvirta(iieiiį pra
nešiu, kas gavo ^11,256,0’60.00, 
kuriuos Chicagbk lietuviai |šihb- 
kejo nuomomis užlaikymui 
nuosavo ųamo.> O dabar, vardu 
Lithuanian Chambcr of Com- 
inęrce ,of Į1L, 3241 So. Halsted 
St., Telepiibiič CALumet 7358, 
linkiu kuogeriaušibs kloties.

ŽEMAIČIU KULTUBOS . KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi- 

ninkaš^-4Štep6haš Narkiš, 4353 S. , 
Talrnėn dve.^ tėl.. Vi!rgiį.ia 1279; 
Pltfti.. pagelb — M. Čęplinskas, 

z 33?9 So. Lįtųanica avė.; Nut. rašt.
—Julia Pett^itieriė; 812 W. 33rd 
st.; Fin. rast.-----Leonas Genio-
iis, 4905. SO; Koihinsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd si.; IŽd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 Ę. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Faiffield Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywo6d Inh svet., 2417 W. 43rd 
Street.

.M’** ‘■M'fri' » «<■ ■■ i i r- 1   ■ i ■■ .

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe ąve.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica. avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunaš— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted > st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rast.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kiš—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai pHimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS1 IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. Calįfornia avė.; 
Nutar. rast—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius —• 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gl.

Bložieriė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai z vyksta kas trečią 
sekmadieni r (nedėldienį), kiek
vieno : mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet.’, 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

LITHUANIAN D E M O C R A T~IC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Ppes.—Floyd

J. Doviai, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
ėording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—-John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francįsco aye.; 
Baigt, at į^fms—Mr. A. Dūlcus, 
0404 So. Campbell avė.; Legal 
Ądvisbr—Chas. Zekaš, 2511 W. 
69th št.; Finanpė Cdmmittee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petrulį, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Dąivjs,,, Mr. . Kaz. 
Slepetis, and, Mr. Gura; Board 
bf Grievančės—J; Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritte'r; Piibli- 
ęįty Committee — Ch. Daivis.

PECAN PAKUOTOJOS, moder
ni įmonė. 162 N. Franklin.

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

PATYRUSIOS PROSYTOJOS, 
geresnės medvilnės, rayOn dresės. 
Pastovus darbas, geras .mokestis, 
maloni aplinkuma. 4119\ Belrrioht.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, 25-35, 
2 vaikai. Kreipkitės sekmadienį 
arbą vakarais. Mr. Frank Krum- 
weide, N. Garden Avė., Behsėn- 
ville, 111.

’) HEŲP VVANTED—MALĖ 
,Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs likerių 
sėlsmanas. Lankyti lietuvišką ir 
lenkišką biznį. Verčiamės visomis 
nacionaliai garsinamomis brandies. 
68 E. Cermak Road, tel) Calumet 
4517. >, 
------1--------------------------------------

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

Joseph Vaišvilas,

PARDAVIMUI, MAINAMS na
rnas su Hardware Store arba be. 
Kampinis lotas, didelis garažas. 
Įsteigtas 18 metų. Modernus gyve
nimui kambariai užpakaly. Savi
ninkas 2737 W. 51 St.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba renduosiu. .. . ■ ;

935 West 59th St.

TAVERNAS SU NAMU pardavi
mui, mainymui arba rendon. Ran
dasi .priešais didelų dirbtuvi 
na $3,500 • ‘ ------
mainais'ką jus turite. Turime vi
sokių kitokių bargenų ir mainu.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western REPtlblic 3713 

Vakarais PROspect 1111.

is didelų dirbtuvių. Kai- 
— įmokėti $500. Priims

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

744 Maxwcll St.

PATYRĘ MEDŽIO DARBŲ ma
šinistai, stalioriai. 2541 W. Cermak.

FURNIŠHĘD ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, ptie mažos šeimynos. Bunga- 
low. 7042 So. Campbell Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE —- LOANS—- 
INSURANCE

4631 S AshlanH Avę.
Tel. YARDS 1001

RĘNDAI FURNIŠIUOTI kam 
bariai su valgiu ar be valgia. Nor-, 
mal 5842.

SEHING KlACaiNteŠ
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųŠių siuvamų maši
nų.

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

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 įnlOkėjimas, balansas leng
vais mėnesiniais išmokėjimais- 
Veftft investuoti, pamatykite jį 
šiandien.

SHULMISTRAS
Realty Company 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

IŠORE MUSCLES
I GREITAI pagalbai vartokit Mliatc-
■ rolo! Masaząą.i ttib iuioptajtiiu "iirleft- 
I erzintoju” .pKtuUHąt atvaro Šviežio
■ Šilto kraujo skaųdahtlotns muSku- 
.■ lunlH ir padedą, pasalinti lokalinį ąu- 
<■ eijfophną. (lemu i h nelmiiHtard plas-
I tėr! Padarytae 3 Htiįritnu)

AMERICAN LITHUANIAN UITI 
ZEK’S CLUB—Rolitical and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — YĄLDY5A J94Į ME
TAMS: K. Soya--pirhx, 4060, S. 
MaplęiVbod Avė.; t\. JakaviČė— 
V/ice-plrm.j 2857 So. Ęmerald Av.; 
PaUl . J. Rętraitiš—nut. rašt., 812 
W. 33rd St;; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2982 W: Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt.» 2804 
W. 45th St.: k. Rimėikis—kasos 
glob:; 2444 Wi Pershing Rd.-; J. 
Balnis—kasieriųs, 2910 W. 40th 
Št., tel. Lafayette 6927; Parengi- 

' nių Kdmišija: G. vGreen, M. Kai
rienė; D. DaUskurdiėnė; A. Miller 
—teisėjas; 4258 So. .Western Avę.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Ąvfe7 tel. Vifginia 
003,6. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno fnėpešib 3 sekmąd., 
Hollyvvood svėt:, 2417 W. 43rd 
St. Į Kliubą priimami vyrai ir 
mdtėrys nuo 15 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimiš.

d/l. k. Vytauto draugijos
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Januliu 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So; UPjbn AVė.; 
Nut. rašt.'—P. Killis, 3347 South' 
LįtUanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Ęock^ell St., Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frhnk Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Koritrolės rašt.—Adam 
Bužinskas;Ąpiėkunaš iždo—J. 
Dimša; Maršalka—5C. Visockis;
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditorijų—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius .—P. 
AUgustirias, 656 W. 35th St. Susi
rinkimas laiko kas trečią antra-, 

. diėhį kičkviėho .mėnesio.
■ . L- . • ' _ •

YĄLDY5A ,1941 ME- 
Sovft—pirm., 4060 S. 

Laplęwood Avė.; Ž'„ JakaviČė— 
lęb-plrm., 2857 So. Ęmerald Av.;

SUSIRINKIMAI
■ U?** * ••••*» ' f*

MORNING STAR KLIUBAS lai
kys susirinkimą ketvirtadienį, lap
kričio 6, 8:00 yal. vakaro Grigai
čio svetainėje, 3800 W. Armitage 
Avė. Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti. u

—M. čėpulevičius, rast. 
.ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS mėri. susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
6 d., 7:30 vai. vak. Lietuvįų Dar
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. S. Diliš, rašt.,226 W. 110 Pi.

LIĖTUVIŲ BRIGHTON PARK 
MOTERŲ susirinkimas įvyks lap
kričio 6-tą dieną 8:00 vai. vakare 
pirm. A. Zabukienės namuose, 
26051 W. 43rd St. Narės visos ban
dykite y atsilankytų nes turime 
svarbių reikalų Susirinkime.

— Mary Carter.
OF LITHUA- 

OWNERS of 
susirinkimas į- 

vyks t’reč., lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
vakaro Chicagos, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted Št. Susirin
kimas svarbus, visi nariai namų 
sdvininkai malonėkite atsilankyti. 

—S. Kunevičius, rast;
SLA 226-TOS KUOPOS (North- 

side) susirinkimas trečiadienį, lap
kričio 5 d., J. Grigaičio salėje, 
,3804 Arrriitage avenue, 7:30; vai. 
vakaro. Dienotvarkėje bus daug į- 
vairių svarbių reikalų. Visi narlžii 
prdšorni atsilankyti.

—J. Naujalis.

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. Rcnda $4,050,

Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEV1CE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

6
tas

6
da

8
kaina. $20,000.
ir

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI
Modelinė 6 kambarių muro rezi

dencija. Ką tik užbaigta. Tailo 
maudynė, lietinė (shovzer).

5835 So. Mozart.
Statytojas parduos arba mainys.

ASSOCIATIOI* 
'NIAN PROPERTY 
Bridgeport, męn.

FARMS FOR SALE
, . . Ūkiai Pardavimui’•

5 Akrai
Derlinga juoda daržo žemė, dai

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

76 AKRAI; SAVININKAS; geri 
trobesiai; elektra; vaišiai; vištų 
farrria arti mokyklų, bažnyčių. Pa
gal Yellow River. $1,300 cash, ba
lansas lengvomis sąlygomis. M. F. 
OSBORNE, R. 4, Plymouth, Ind. 
• .. , . . .......

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, Ųi Tel. REPUblic 6051

STKONG OVEB HEBE
Are They Ealing Food, Mfearing
Clothės, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
■ i-'-i—nu 10 nm fHjiojfl JI- - - - - - - -

——-Iii UHWU» IMT MK------ r
The WorW» Greateat Lithuanian Daily 

The I “W»nt Ad" new»Daner
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FINANCE AND LOANS
Finansai Ir paskolos , _

PASKOLOS
* GREIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION. 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd. 
BEN, J. KAZANAUSKAS, Sec

Turtas virš $1,100,000.



NAUJIENOS, Chicago, Iii Treeiadien., lapkričio 5,1911B

VAKAR CHICAGOJE

penki kiti

oficia •

5 metų
Patterson

, - NĖRA SKIRTUMO TARP NACIU IR KOMU 
' NISTU, SAKO JAN VALTIN

Už Pagalbą Rusijai, Bet “Ne Stalinui 
Gelbėti”

125,000 SEKA KUKURUZŲ RAŠKYMO KONTESTA

“Komunistų veikla šioje ša
lyje ir kitose valstybėse yra 
paremta apgaudinėjimu, melą* 
gystėmisj' suktybėmis* ir kito
kiu niekšiškumu.”

“Komunistų lyderiukai yra 
morališkai silpnos ' asmenybes 
ir jie tik tol gali dirbti, kol 
jiems sekasi slapstytis tamsio- 

, se pakampėse. Išvilkite tų Mas
kvos agentų darbelius švieson, 
užleiskite saulės spindulių ant 
komunistiškų suktybių ir niek
šybių ir greitu laiku komuniš- 
tiųis judėjimas susmuks!”
Autorius, “Out of the Night”

Tokį kovos prieš komunistus 
receptą keli tūkstančiai clpca- 
giečių girdėjo iš Jan Valtin, bu
vusio komunistų agento, kuris 
pernai parašė sensacingąją kny
gą. “Out of the Night”, kurioje 
jis » smulkmeniškai iškėlė aik
štėn komuųistų kriminališko ir

• išdavikišku pobūdžio ^veiklą. Val
tin, kurio tikroji pavardė yra 
Krėbš, kalbėjo antradienio va
kare Englewood Lions kliubo 
forume, Englevvood mokyklos 
didžiojoj auditorijoje.

Autorius savo paskaitoje iš
kėlė daug įdomių smulkmenų iš 
komunistinio judėjimo. Jis nu
rodė kokie pavojai gręsia šaliai, 
kuri į Maskvos agentų veikimą 
žiuri pro pirštus.

Naciai
Daug kalbėjo ir apie nacius. 

Kilimu jis yra vokietis ir jo 
daugiausia veikta Vokietijoje. 
Jis daug dirbo Vokietijoje prieš 
Hitlerio iškilimą, kada naciai ir 
bolševikai ten bendrai grtoyė 
demokratinę santvarką (taip 
kaip ir pereitą pavasarį jie ben
drai veikė ir Amerikoj.)

“Tarp nacių ir komunistų nė
ra didelio skirtumo. Vieni kal
ba apie ‘parinktąją rasę’, o an
trieji apie ‘parinktąją klasę. Ir 
vieni ir antri siekia pasaulio 
dominacijos. Abeji vartoja te
rorą savo siekiams įgyvendin
ti. Jei yra kiek skirtumo, tai 
jis gludi tik stiprume. Nąciai 
yra stipresni už bolševikus. Na
ciai turi gabesnę vadovybę,” 
kalbėjo Valtin.

Autorius ragino amerikiečius 
susiprasti ir siekti stipresnės 
vienybės namie. Naciai ir ko
munistai dėjo ir deda visas pa
stangas amerikiečius sukelti 
prieš vienas kitą, jis sakė.
Hitleris — Galingesnis Priešas

Valtin tęsė, kad Amerikd tu
ri kiek .galint teikti paramą 
kariaujantiems rusams. “Ne 
Stalino diktatūros ir komuniz
mo, siaubo išgelbėjimui, bet sa
visaugos sumetimais. Nacizmas 
šiuo metu yra stipresnysis de
mokratijos priešas. Mes nega
lime žiūrėti • kas toks per vie
nas šiandien nacius šaudo, bile 
tik šaudo. Jei žmogėdros pliek
tų nacius, tai savisaugos sume
timais mes remtume ir tuos. 
Nacizmas turi būti nušluotas 
nuo žemės veido. Vėliau pasau
lis apsidirbs ir su silpnesniuo 
j u to siaubūno dvynuku— ko
munizmu.”

Kalbėtojas pasakojo, • kad 
vienos paskaitos metu iš pu
blikos atsistoję komunistai 
pradėjo jį kolioti kodėj tas ko
munistus niekina ir. lygina su 
naciais. Jie ragino Valtin’ą pa
sisakytu kad Amerika turi ne* 
delsdama siųsti Sovietams vi
sokią paramą, net Amerikos ka
riuomenę. • 
Kodėl-gi Jie Ten Nevažiuoja?

Valtinas atsakęs tiems ko
munistams, kad jis pilnai pri
taria pasiuntimui vyrų iš Ame
rikos į Sovietų frontą. “Aš pa
siūliau surinkti visUs komunis
tus, juos apginkluoti ir nuvež-

4 :

JACK SWIFT

PAZAN, Jean Marie, 700 W. 
21st Street, gimė rugsėjo 20, 
tėvai: John ir Marie.A -y,

lliyiR

ti Rusijon. Po tų žodžių komu 
nistai nutilo ir daugiau nesta
tė jokių reikalavimų ir net 
klausimų.”

Užpuolikas Sunkiai 
Sužeidė Petrą 
Sarpalių

Geležgaliu - Pramušė Galvą
Po gydytojo priežiūra namie 

guli inž/ Petras Sarpalius, gar
sus ChiZagos lietuvių muzikas 
nuo 1408 East Marųuette Road- 
Pasirodo, kad jisai buvo sun
kiai sužeistas užpuoliko, kuris 
jį užklupo pereitos savaitės pa
baigoje Brighton Parke, prie 
Western avenue, tarp 43-čios ir 
44-tos.

Ėjo Iš Repeticijos
Užpuolimas įvyko p. Sarpa- 

lini einant iš Keistučio1 Choro 
repeticijos Hollywood salėje, 
prie 2423 West 43rd Street. Iš 
užpakalio prišoko apyjaunis ne
gras, ir kirto jam ^>er galvų 
su geležiniu daiktu, kuris tur
būt buvo kūjis.

Piktadaris Pabėgo
Užpuolikas rengėsi atimti p. 

Sarpaliaus pinigus, bet netolie
se gyveną žmonės įvykį paste
bėjo ir išbėgo užpultąjį gelbė
ti. Užpuolikas tada pasileido 
bėgti į kitą gatvės pusę, ten 
sėdo į laukiantį automobilį ik 
nuvažiavo.

Sarpalius buvo nuvežtas pir
mai pagalbai į Southtown ligo
ninę, o iš ten į Illinois Central 
ligoninę. Ten daktarai surado’ 
kad užpuolikas pramušė 
galvą ir reikėjo septynių 
čių” žaizdų užsiųti.

Labai Mažai 
Susidomėjimo 
Teisėjų Rinkimais

jam 
‘sti-

Piliečių
Cook ap- 
pastebėti, 
apskričio

Balsavo Apie 45%
Vakar Chicagoj ir 

skrityje buvo sunku 
kad vyksta svarbus 
teisėjų rinkimai. Juos priminė 
tik yėliavos iškabintos prie bal
savimo stočių ir kai kur sto- 
vinėją ir lapelius daliną parti
jų agentai.

Maęai Balsavo
Chicagoj, apart apskričiu tei

sėjų, reikėjo taipgi išrinkti du 
miesto teisėjus v<akancijoms už
pildyti.

Balsuotojų stotyse buvo ma
žai, gal apie 45% piliečių, tu
rinčių teisę balsuoti. Balsavo 
nepilnai 1,000,000 iš virš 2 mi- 
lionų- registruotų piliečių. « .

Demokratai Laimėję
Einant į spaudą rezultatai ne

buvo žinomi, bet atrodo, kad 
laimės visi arba beveik visi de 
tnokratinio “koalicinio” sąrašo 
kandidatai.

w'

. 2 \______—ž

WAuJIENu-ACME Teiepbotc
šiihtas dvidešimt penki tuksiančiai žmonių susirinko. č \ivną Tonicą, III., 

ūkį sekti tautinio kukurūzų (komų) raskymd' kontesto. Titulų laimėjo Illinois
' valstijos čąmpijonas Floyd Wise. > ' , ‘ '

------------------------------------------- —i—,— ------------- -- ------ t.--------------------------------------------1-

Dividendas 
Maywood Banko 
Depozitoriams
Gaus 5% ; Kitų Bankų Stovis

Bertaininiame raporte apie I .
užsidariusius bankus, valstija 
praneša, kad Maywood H ta te; 
Bankas netrukus išmokės depo
zitoriams 5% dividendų.- Tai 
turbut bus paskutinis. Praeityj 
bankas grąžino 40%.

Riti Bankai
*

Mažus dividendus ilgainiui 
išmokės ir šie bankai: >

■ Kimball Trųst and Savings 
Lake Vievy State 
Lincoln Trust and Savings 
Logan Sųuare State and Sav

ings, ir 4
Marijūette Park State

t*.

Bando Atgauti
Vyro Pralaimėtus
Pinigus

Skundžia Cicero Įstaigą
CICERO. — Chieagietė Es

telle Tomczyk, 3014 Allen avė., 
užvedė bylą Circuit teisme prieš 
James Belinis, savininką Rock 
Garden Kliubo Cičeroje, 2131 
S. Cicero avenue.

Ji reikalauja sugražinti jai 
$2,650, kuriuos jos vyras Wal- 
ter pralaimėjo lošdamas kau
liukus kaltinamojo įstaigoje.

----------- ;--------------- ——rų

Aštriai Nubaudė 
Jaunus žmogžudžius

Kriminalio Jeismo teisėjas 
Jonas paskyrė" sunkias kalėji
mo bausmes trims jauniems 
kriminalistams, kurie mirtinai, 
nukankino 55 metų sargą Mi- 
chael Hetmaną, baidydami iš 
jo išgauti pinigų. ,

18 m. Willie Norv.ell gavo 
199 metus kalėjime

15 m. James Norvell, jo bro
lis — 50 mėtų, ir

16 m. Edgar Shepąrd, irgi 
50 metų.

JrOFESSBR LONG 
ISGIVEN POWER 

TO RUSH W0RK 
ON RAY-GUN 

DEFENSES, 
AS A M A JORI TY 

OF THE NATIONS 
OVER-R IDE 
BJECTfONS 
iF DIS2ENTING 
IĮMTEREST3*

AGREAT TECH NIC AL PLANT AT RlTTSBURGH 
13 TAKEN OVER 0Y THE ALLIED NATIONS, 
WITH THE PROFESSOR IN CHARGE.

KITA NELAIME

V-aU.M.M ^’elepftiuo

Davįd L Cdoper-J ties St» Tho-
> . . . ■ . • X; • j ’> . <
mas, Onl., ^uOŽlhsio Amcr-
ican TAirlmes leK|ųvd lakūnas.
Šioje nelaimėje® žuvo dvide-

• ♦ •šimt žmonių. Lėktuvas skri-
d o iš. 'New York o į Chi cagą. •

Paskelbė Operos 
Savaite

šeštadienį Atidaro Sezoną
Majoras Kelly išleido pro- 

kliama^iją paskirdamas lapkri
čio 8^1^'‘ęhii^iį§ Operos- Sa
vaite”.

Jisai organi
zacijas,-ir ;mųzM^mŠgėjus lan 
kyti operos -paOty^uS ir ją 
remti finanšmfi^tv •

Lapkričio 8 d., Chicagos ope
ra atidaro šių metų sezoną su 
“kaukių Baliumi”, kurioje dai
nuos ir lietuvaitė, Anna Kas- 
kas. '

Užsimušė Nukritęs 
NuoStogo'

Nukritęs nfto^togo,‘kurį tai- 
:sė adresu 180*4 Farwell avenue, 
i užsimušė 52 darbininkas 
■Edwin Hedmam 4147 N. Kėd- 
vale avenue. Namas buvo 4 aukštų. %7' ■ : ®

Galiau, Adolfas
’ į

Jozelis Gaus

Apskričio Kalėjimo Rūmuose
Adolfo Jozelio, to garsauš ar- 

goiečio vargai dar, deja, nesi
baigia. Kaip pamenat, tai tas 
produktingas 13-kos vaikų tė
vas, kuris buvo iškraustytas iš 
savo 13-kos kambarių namo, 
kai į jį atsikraustė uošvienė.

Jam teko gyventi tvarte, vė
liau vištininke, paskui ir gard
žiu j e.

Nemoka Alimonijos
Dabar apskričio teisėjas Ru- 

dolph DeSort žada/ jam parū
pinti “pastovią vietą”? Teisėjas 
rengiasi Juozelį uždaryti apskri
čio kalėjin\e,' už tai/ kad jau 
antras tnėnuo kaip jis nemoka 
savo žmonai alimonijos skait
lingą vaikų armiją užlaikyti. Ji
nai yra užvedusi perskirų by
lą,, kurioje reikalauja atskiro 
pragyvenimo sau ir vaikams.

“13”
. Palaukite, , ar tiktai, Jozelio 
bėdos' nepareina nuo tos nelai
mingos skaitlinės “13”? Jei tu
rėtų 14 ar 12 vaikų, kas žino, 
gal - jam viskas eitųsi kaip 
sviesto ? Gal prietarui ir 
šiek tiek pamato.

ant
yra

Nauji “Naujienų” 
Skaitytojai

j »•
20 Metų Biznyj

North Side biznierius, P. Zig- 
munt^s, 4653 West Mihvaukee 
Avenue, siuva naujus vyriškus 
rubus ir visokius taiso ir va
lo. P. Zigmuntas jau- «užlaiko 
savo dirbtuvę per 20 metų.

. Nuo Pirmo Numerio
Taip pat užsirašė “Naujie

nas” John • Stasunas, Chicagoj 
plačiai žinomas veikėjas. “Nau
jienas” skaito nuo įsisteigimo. 

i Aš užrašinėj u , “Naujienas” 
visiems.

Arthur Stanionis, 
3950 W. Gladysn 
NEVada 8856

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

žuvo Motutė, Anūkė
• . Prie Ne\vport ir Racine 

avenue susikūlė trys keleiviniai 
automobiliai. Nelaimėje du žmo
nės'buvo užmušti, o 
sunkokai sužeisti.

Užmuštosios yra, 
June Millęr, 1142 
avenue, ir

50 m. Catherine Gurnery, jos 
motutė.

žuvo Atlantike
„.Karus jau palietė tris chica

giečių šeimynas. Armija
liai pranešė chicagiečiams 
Weed Robinson’ams, 7549 So. 
Michigan avenue, kad patru
liniam lėktuvui nukritus į At
lanto 
nūs, 
liam 
vedė

vandenyną, žuvo jų su- 
armijos leitenantas 
P. Bobinson. Jisai 
7 menesiai atgal.

Du Destrojeryje
destrojeriu “Reuben

Wil- 
apsi-

Su
James”, kuri paskandino nacių 
submarinas, žuvo jaunas jūrei
vis, Harold J. Orange, 18, sū
nūs chicagiečių M. Orange- De- 
strojerio 
žuvo Įeit. Benjamin 
sūnūs Dr. Martin 
1246

paskandinime taipgi
Ghetzler;

Ghetzlerio, 
South Avers avenue.

Žinomas Lietuviams.
Leit. Robinsonas buvo gera: 

žinomas jauniems RoseLmdo 
lietuviams, kurie kartu su juo 
lankė Fenger mokyklų 1936— 
1939 metais.

Armija Vėl Pakėlė 
Lapkričio Kvotą

kad
Dabar 5,181

Armija vakar paske’bė, 
pakėlė lapkričio mėnesio draf 
to kvotą Illinois valstijai iki 
5,181. Pirmiau kvota buvo 3, 
951.

Ji buvo pakelta toTTėl, kad 
spalių .menesį pritruko klasifi
kuotų vyrų kvotai išpildyti.

Apiplėšė Kelis

Bandė Nušauti Policijos 
Viršininką

Pasivogęi automobilį trys plė 
šikai užvakar naktį ir vakai 
rytą apipiešė kelis chicagiečius 
ir vos nenušovė Alsip mieste 
lio policijos viršininką Silfred 
La Pointe. Jisai bandė juos su' 
imti miestelio ribose prie 127tk 
ir Crawford avenue.

Apiplėšė Marųuetteparkietį
Piktadariai apvogė ir atėmi 

automobilį nuo Clarence Van- 
derbleek, 7236 S. Washtenaw 
prie 30-tos ir Western, vėliau 
apiplėšė I. H. Langenderfer’į. 
5666 Normai, prie 40th ir Nor
mai, ir dar kitą chicagietį prie 
38th ir South Park. Po to api ' 
plėšė ir vieną Harry C. Em- 
berson’ą, La Grange,

• Chicagietė Irene Walsh, 
3754 Magnolia, užsimokėjo $5.00 
pabaudos ir prarado teisę vai
ruoti automobilį 6 mėnesiams. 
Ji.įvažiavo į krautuvę ties 4613 
N. Damen avenue, po to pabė
go iš įvykio vietos.

• Ligoninėje mirė 61 metų 
chieagietė Catherine Olszew- 
ski, 5057 Addison, sp. 29 su
žeista boilerio sprogi/ne.

• Englewood nuovadoje yra 
įkalinti 6 southsidiečiai, kurie 
iš Atlantic and Pacific krautu
vės pasivogė 1,000 svarų sve
riantį seifą. Jame buvo $4,500. 
Policija atrado seifą baldų san- 
dėlyj ties 5741 So. Halsted 
Street.

E. Grushas Grižo• •

Iš Armijos
Iš Camp Forrest stovyklos 

Chicagon yra grįžęs “Lietuva 
Beno” nario Juozo Grusho sū
nūs, Edvardas Grushas, kuris 
ten tarnavo su federalėn tar
nybon paimta nacionale gvardi
ja. Edvardas buvo paleistas’ iš 
armijos, nes jisai yra virš 28 
metų amžiaus.

Traukinys Užmušė 
Darbininką

Prie Fuljcrton avenue stoties 
eleveiterių linijos traukinys už
mušė 38 metu darbininką Pat- 
riek Barry, 6302 Lakewood avė., 
kuris su buriu kitų darbinin
kų taisė ten bėgės.

Diena Iš Dienos
.. ........................................... . ■ II! ..................................................H. ..................i

su Ber-

23, su

32, su
31

Vi a

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms;

(Chicago je)
Fred Williams, 22,

nice Kesielius, 18
Adam Paplawskas,

Violet »Ęcker, 21
• Edward Rudinski,

Anna Kasmauskas, iš Cicero
John Bendzat, 37, su Estelle

Mikužis, 24
Grant Wullette, 32, su Pau

line Gaidamovich, iš Cicero, 22
Frank Sąlak, 28, su Virginia 

Tamašauskas, 21

Reikalauja
Perskirų

Virginia H. Seda
’.es Seda

• >Mary A. Staken nuo Albert
G. Staken

Anne Radvvell nuo Charles
Radwell

nuo Char-

GIMIMAI 
CHICAGOJE

MIKALAJŪNAS, Barbara, 
3821 West 55th Street, gimė 
spalių 21, tėvai: Joseph ir Cla- 
ra.




