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NACIU NARLAIVIAI KANADOS PAKRAŠČIUOSE
VOL XXVIII • Kaina 3c

<>

J. A. V, IR KANADA SUDARĖ KOMISIJĄ 
GINKLU GAMYBAI BENDRINTI

Kanados premjeras ir Rooseveltas aptarė 
naujai steigiamos komisijos planus

TORONTO, Kanada, lapkn 5 
d. — Kanados laivyno ministe- 
ris Angus , MacDonald, infor
muodamas parlamentą, parėję 

• kė, kad vokiečių narlaiviai vei
kia pačiuose Kanados pakraš
čiuose.

Kąpados ' laivyno jėgos pa-
J 

skandino daugiau negu vieną 
vokiečių narlaivį. Vokiečių nar
laiviai tiek arti priplaukia, kad 
iš Newfoundlando juos gali pa
stebėti paprasta- akimi, tvirtina 
laivyno ministeris.

Kariados karo jėgos puola na
cių narlaivius, kai tiktai juos 
pastebi. Nacių narlaivių priar
tėjimą patiria tek toriais ir 
orlaiviais. Karo lėktuvai juos 
puola bombomis, o karo laivai 
leidžia bombas j vandens gilu
mą.

• Prieš kelis
narlaiviai užpuolė britų kąnvo 
jus visai prie Kanados pakraš
čių, bet kai tapo paskandintas 
didokas narlaivių skaičius* tąj 
šie užpuolimai ž'
jo. .Dabar vokiečiai rečiau atsi
lanko '• Kanados ,< -paktaš&uose, 
bet jie vis dėlto pastebimi.-

WASHINGTON, D. C., japk.
5 d
šiandien paskelbė,

dentas Rooseveltas su Kanados 
premjeru King nutarė įsteigti 
12 asmenų komisiją, kuri dės 
pastangas subendrinti abiejų 
(kraštų pajėgumą ginklams ga
minti.

Prezidentas paskyrė . Milo 
Perkins , Jungtinių Valstybių 
grupės pirmininku. Kiti Jung
tinių Valstybių nariai yra šie 
asmenys: James Forrestal, Ro- 
bert Patterson, W. Harrison, 
Edward Stettinius ir H. Vick-
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' Jungtinių Valstybių Laivyno/alyvą vežantis laivas,- (tender’is) Šalinas, kuris naktį iš spalio 29-39 d. d. 
“be perspėjimo torpeduotas” netoli* Islandijos. Laivui pasisekė saugiai pasiekti uostą. Niekas iš įgulos ne- 
buvo užmuštas ar sunkiai sužeistas. :

Laivyno Laivas Torpeduotas Netoli Islandijds
•š

W:

Demokratai laimi 
merų rinkimus

NEW YORK, N. Y., lapk. 
5 d. — Vakar dienos rinki
mai parodė, jog demokratiš
ki kandidatai laimėjo daugu
mą rinkimų.

Clevelando meru išrinktas 
demokratas Krank Lausche. 
Clevelande aštuonis metus 
reikalus tvarkė respubliko
nas. Detroitas ir New Jersey 
perrinko buvusius merus.

Socialistas McLevy penktą 
kartą didelės gyventojų dau- 

• gumos tapo išrinktas Bridge- 
porto, Conn., meru.

Visi paskirtieji asmenys už
ima atsakomingas vietas Ame
rikos karo departamentuose ir 
aktyviai dalyvaują ginklu ga
minimo administracijoj. ;

Prezidentas panašios komisi
jos įsteigimą aptarė su Kana
dos premjeru praeitą pavasari, 

mėnesius naci^Jbet konkretus žingsniai padary
ti tiktai šiomis dienomis-. Nau
joji komisija pirma suras ko
kios žalios medžiagos turi vie
nas ir kitas kraštas, aptars rei
kalavimus ir vėliau teiks žalią 
medžiagą dirbtuvėms.,

Kąnados, valdžįa tąip 4>at jau 
paskyrė narius į bendrą komi
siją, nes mano, kad ginklų ga
mybos darbas bus žymiai pa
greitintas.

Prezidento kanceliarija 
kad prezi •

VOKIEČIAI SIUNČIA DIDELES KARO 
JĖGAS TŪLOS SRITIN, SAKO RUSAI

' A

Virš 100 divizijų sutraukė vokiečiai į 
sovietų frontus, tik 28 liko Europoj

KUIBYšEVAS, Rusija, lapK. na užsilikusias sovietų kąriuo
i ' — . . . . . . _ ... ....■' *2 *. ■ x-i5 d. — Užsienio komisariato 

valdininkas Lozovsky skelbia, 
kad vokiečiai sutraukė labai di ’ 
dėlės jėga*s į Tūlos frontų sri
tis. (

Šioje apylinkėje jau 48 va
landų laikotarpy eina labai 
smarkios kovos" bet vokiečiai 
nepajėgė prasiveržti.

IŠ okupuotos Europos vokie
čiai sutraukė į sovietų frontus 
daugiau negu 100 divizijų, tuo 
tarpu Europoj pasiliko tiktai 
28, tvirtina Lozovsky.

menės dalis, skelbia vokiečių 
štabas. ■ \ ‘.

Krymą gananti sovietų kariuo
mene padalyta i tris dalis ir nėr

' 1 L ■;

gali koordinuoti savo jėgų. ?
Vokiečių aviacija be susto

jimo bombarduoja sovietų uos
tui. šių kovų tmetu vokiečiams 
pavyko paskandinti kelis rusų 
karo laivus. V,

Naciai rengėsi Mas
kvon penktadieniui

KUIBYšEVAS, Rusija, lap|<. 
5 d. — Sovietų užsienio komi
sariatas patyrė, kad vokiečiai 
buvo nusistatę pasiekti Maskvą 
ateinantį penktadienį.

Tą dieną bolševikai švenčia 
savo laimėjimą ir Maskvos ąik 
štėse paraduoja kariųornęnės 
pulkai. Hitleris norėjo sudųo|i 
bolševikams skaudų smūgį, oku
puodamas Maskvą revoliucijos 
minėjimo dieną.

Visuose f Maskvos frontuose 
vyksta smarkios kovos.

-------------------------—. t ■

Rusai orlaiviais ve-: 
ža kareivius /

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
5 d. — Sovietų valdžia naudo
ja ' didžiulius transporto lėktu
vus kariuomenei pervežti Į Mas< 
kvos frontus.

Pirmon eilėn pervežami pa
tyrę UralcT pačiužininkai, kurie 
galės vykusiai dalyvauti centro 
fronto kovose.

Vokiečių užfrontėj pasilikę' 
partizanai ir toliau tebekenkia 
nacių kariuomenek

Britai laukia karo
' Kaukaze

CENTRO EUROPOS VALSTYBIŲ RLOKAS 
JAU PRADEDA KRISTALIZUOTIS ■

Čekų, jugoslavų, graikų, lenkų atstovai 
padarė nutarimus pokarinei santvarkai

■ ■ ■ ■ ' •

NEW YORK, N. Y., lapkr.
Kolumbijos universite-5 d. — Kolumbijos universite

to patalpose Tarptautinės Dar
bo Organizacijos atstovai pa
darė svarbai ntttąrimu*-' /' *

■ '' • ■ - ■- > ■ -1 *'''

Čekoslovakijos užsienio nii- 
nistėris Masąrykas pranešė kon
ferencijai, kad centro Europos 
ir Balkanų valstybės padarė nu
tarimus dėl ateities santvar
kos.

Čekoslovakijos, Lenkijos, Ju
goslavijos ir Graikijos atstovai

lioje- iki m. gruodžio 31 
dienos. Veliąu vėl peržiūrės są
lygas. L '

aGuardiaišrinktas 
New Yorko meru
NEW YORKt 'N. ’Y., lapkr.
d. — Vakari.Fiorello H. La5 

Guardia < tapo '■išrinktai New 
Yorko meru trečiam terminui.

LaGuardia surinko 133,841

Japonai siunčia svar
bų diplomatą

TOKIO, Japonija, lapkr. 5 d.. 
— Japonų valdžia paskelbė, 
kad. siunčia svarbų užsienio rei -‘ 
kalų ministerijos valdininką j 
Jungtines Valstybes.

Siunčiamas Saburo Kurusu, 
kuris savo laiku buvo amba
sadorium Vokietijoj, turi spe
cialius * įgaliojimus. ^ \ 
\ M^ridriia^ ^kad jis dalyvaus 
derybose ąu Jungtinėmis Val- 
stybėmič ir suteiks paskutines 
instrukcijas ambasadoriui No • 
mūra, Kurusu vyksta Ameri- 
kon orlaiviu.

NACIU SKIRTI KOMISARAI PASIĖMĖ 
VISĄ MĖSOS KONTROLĘ LIETUVOJ

Komisarai grasina didelėmis bausmėmis, 
jei gyventojai nusižengs nuostatams
LĮSABONAS, Portugalija, lapkr. 5 d. — Anksčiau prane

šėme, kad nacių skirti komisarai įsteigė visoje Lietuvoje spe
cialius, skerdimo punktus, ku\* jie pagrobia mėsą už jų pačių 
nustatytą kainą.

Patyrėme, kad Lietuvos miestai, apraunami mėeos gami- 
niais^^l artitftiaustų skerdyklų ar dešrų gamintojų. Miestų val-

U j ■ ‘ ;4 • k

paskelbė bendrą’ deklaraciją. balsų .daugiau, negu jo politi-
. /' ' \ -Mi'a nrinčnc Anmnlrro hi Iznnrl: .

Pasitarimai pradėta 
vesti Londone

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
5 d. —- Čekoslovakijos, Jugo
slavijos, Lenkijos ir Graikijos 
valdžios, darbdavių ir darbinin
kų* atstovai pareiškė savo pa
sitikėjimą pergale ir visišką mi 
nėtų kraštų išsilaisvinimą iš na
cių vergijos.

Naujoje santvarkoje visi pa
sižadėjo duoti laisvę darbinin
kams organizuotis ir duoti 
jiems sprendžiamą balsą krašto 
reikaluose.

Pasitariinai pra'dėti Lpndone 
ir deklaracija tapo kiekvieno 
krašto valdžios patvirtinta.

Pataria kelti algas 
gelžkeliečiams

WASH1NGTQX, D. C., lapk. 
5 d. — Prezidento paskirta ko
mis j a gelžkeliečių padėčiai tir
ti patarė kelti gelžkeliečiams 
algas. ■ .

Siūlo vieniems /kelti algas iki 
71^%, o kitiems ibi lSl/2%-

Siūlo kelti algas laikinai ir 
pataria šį pakėlifhą JąŲcyti ga-

* i 4' , • * *z>

nes jam reikalinga žibalo atsar •

Hitleris randasi tokioje būk
lėje, kad negali ištisą žiemą sto
vėti apsikasęs, sako anglai.

V

S

nis priešas, demokratų kandi • 
datas O’Dwyer.

Anksčiau / vykusiuose rinki
muose LaGuardia surinko žy
miai daugiau balsų, negu da
bartiniuose.' •< . ■

zy

Knox pataria gin
kluoti laivus

WASHINGTON, D. C, lapk. 
d. — Laikraštininkams se • 

kretprius Knox pareiškė, kad 
prekybos laivų ginklavimas ga> 
Ii sumažinti nuostolius Atlan • 
tikę.

Narlaiviai bijo ginkluotų lai
vų ir vengia jų pulti. Jis pa
taria gaįįmai greičiau ginkluo 
ti Amerikos prekybos laivus, 
kad jie galėtų gintis nuo už
puolikų.

<. I >• . . . . 1

Dabartiniu metu narlaiviai už
puolimus daro tiktai naktį, nes 
dieną bijo priartėti prie laivų.

5

Naciai perėjo' 
Jailos kaliui^

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
5 d, — Vokiečių kariuomenė 
prasiveržė pro Jailos kalnus ry
tinėje Krymo dalyje ir nąiki-

LONDONAS, Angliją, lapkr. 
5 d. — Londono karo specia
listai mano, kad ateinančią žie
mą Hitleris ves * karą visame

svarbiausi
.*> . ’ ’ll» v. v

— Londono karo specia

Kaukazo rajone.
Britai mano, kad 

mūšiai tarp Vokietijos ir: An 
glijps bus vedami šiuose Kau
kazo rajonuose. Hitleris' būti- 
nai privalo veržtis į Kaukazą, 4:39.

■r

kazo rajonuose. Hitleris būti
A A. A * * * *A L.— ■

■;. • • \

JJL-M A’-O- • -v. -.
Debesiuotas, šiltesnis.-1 ■> « 

v Saulė teka• —6:28; leidžiasi

Suomiai rengiasi at
sakyti Amerikai

ŠTOCKHOLMAS, š v"e d i j a. 
lapkr. 5 d. — Suomių valdžia 
svarsto ^Jungtinių Valstybių 
notą ir netrukus rengiasi 
siųsti atsakymą.

t i y •

Tvirtinama, kad suomių 
ronas Mannerheimas nenori
tikti su -Kuli patarimu ir vely 
ja tęsti karą.

Suomių, radijas paskelbė, kad 
socialistų partija patarė minis- 
\teriui Vaino Tanner apleisti mi
nisteriją, jeigu valdžia nutartų, 
atmesti Amerikos pasiūlymą.

pa-

ba
su

— Britų valdžią paskelbė, 
kad Petaino prancūzai iš toli
mųjų rytų savo laivais veža na 
CĮUs į Vokietiją. Naciams iš 
duoda kolonialinius dokumen 
tus.

— Britų lakinas išmetė bom
bas į nacių parako sandėli m 
Prancūzijos pakraščiuose ir su 
kėlė didelius gaisrus’ ir spro 
ginėjimus- z '

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
' •’ į . ’ .i

— Japonų laikraščiai skelbia, kad naujai siunčiamas diplo
matas Amerikon ftifės galutinai išspręsti taikos ar karo klau
simą. * į ' ~"’Z

— 17 Amerikos piliečių^ kUriėMyko'j'Angliją statybos darr 
bams, žuvų vandenyne, kai tapo paskandįntaš britų laivas.

— Bd$foro vandenyse tapo paskandintas turkų minų lai
vas. Paskandino nepažįstamas narlaivis. " ,

— Finansų departamentas spaudžia kongreso finansų ko
mitetą greičiau pravesti naują mokesčių įstatymą.

\ -—Rusai skelbia, kad visos vokiečių^pastangos prasiveržti 
Maskvos frontuose tapo sulaikytos. Ukrainos frontuose rusai 
vietomis veja vokiečius at£al. .. -,

Petaino valdžia* paskelbė, kad laisvi prancūzai kartas, nuo 
karto išmeta parašiutininkus Prancūzijoj. Valdžiai pavyko pa* 
gauti vieną orlaivį su propagandistais. ,

— ^uomių radijas skelbia,/kad rusai;.dąr tebelaiko dalis 
buvusių Suomijos teritorijų. <

te

kj

5 :. »

niais^^ artitftiaustų skerdyklų ar 
dybos atsako prieš Vokietijos generalinį komisarą už mėsos 
išdalinimą. |

Visos mėsose parduotuvės privalo laikytis nustatytų taisyk
lių. Vokiečių kariams ar įstaigoms be leidimų mėsos produk
tus pardavinėti draudžiama.

Anksčiau išleistos vokiečių “Wirtschaftskomando” taisyk
lės pasilieka galioje, kiek jos neprieštarauja šiam įsakymui. Už 
šių taisyklių nesilaikymą nustatytos didelės bausmės. Taisyk
lės peikia nuo 1941 m. rugsėjo 6 dienos.

Per Kauno radiją 
skaitė Puškiną

Uždraudė tautiškas 
dainas

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
d. — Dramos artistai Petrai

tis ir Mackevičius per Kauno 
radiją skaitė Aleksandro Puš
kino veikalą “Mocartas ir 
lieri”.

Per Kauno radiją tąip 
dainavo solistas Orentas ir
listė Juzė Augaitytė. Poetas 
Stasys Santvaras deklamavo 
savo paties pasirašytus eilėraš 
čius.

Lietuviškų kurinių koncerte 
dalyvavo Sodeika ir pianistė Aš- 
lėbenaitė.

5

Sa-5

pat 
so

Lietuviais mes

LIS A BONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 5 d. — Per Kauno ra
diją 12 vai. dieną duodama var
pų muzika iš Karo Muziejaus 
bokštelio.

Dar nesenai varpai skambino 
meliodiją iš
esame gimę”, kuri virto savo 
rųšies antruoju himnu ir buvo 
ypač praplitusi prūsų lietuvių 
tarpe.

Jos žodžiai buvo parašyti di
delio lietuvių kalbos „mylėtojo 
Sauervveino—Girėno. Dabar ta 
melodija jau nebeduodama.

Stebuklingas vaistas 
žaizdoms

Daugiau lavonų ties 
Petrašiūnais

BOSTON, Mass., lapkr. 5 d 
— Amerikos gydytojų suvažia 
vimas. tapo informuotas, jog 
surastas Leve k stebuklingas 
vaistas žaizdoms gydyti. '

Prieš tris metus Rockefelle 
rio Institutas gavo šį vaistą ii 
visą laiką vedė tyriųėjimus. 
Vaistas pavadintas gramicidin 
ir labai pasekmingai gydo už- 
sisenėjusias žaizdas.

Vaistas labai stiprus ir bri
tų valdžia prašė leidimo sužeis
tiems gydyti,

1 ■ . J ■

LĮSABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 5 d. — Gaunama žinių, 
kad Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pastangomis netoli Kau
no, ties Petrašiūnais, surasti 
dar 32 lavonai.

Ištirta, kad čia buvo nužu
dyti ir užkasti 32 politiniai ka
liniai. '

. Bolševikų agentai juos nu
žudė šių metų birželio mėne
sį-

“Naujienų” Raštinė
x ■ ; , 

SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00

ryto iki 1:00 vaL popiet— Petainas skundžiasi, kad 
britai šiais metais sulaikė 44 
prancūzų Laivus.

-r^.. Britų garlaiviai paskan
dino tris italų karo laivus Vi
duržemių.' juroj.

I
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Kada nepasitikėjimas ardo tikrąjį meilę
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kusta KŠįŠ’ kKtvirtAdtęni

ras^^rzKEii
g Wo L. NAKMONTAWV&

. Veda Nelda Graziūtė, 
LENGVAI PASIUVAMA VAKARINĘ

.... . SUKNELĖ _

Radio Programai.
Vartojimas radio vaikams pa

linksminti ir pamokinti- yra la
bai pageidaujamas. Keletą sa
vaičių atgal šioje vietoje .buvo 
prisimintą apie radio progra
mos šeštadieniais specialiai ski
riamus ne tik vaikams,- -bet ir 
tėvams. Vaikai . parsinešė bro
šiūras apie tą reikalą. ,.. ..

niy apie pageidaujančius pro
gramus per radio, mokykldš ad
ministracija ir mokytojai malu-1 
niai suteiks reikalingas žinia*.

tJįielą perbėgo bejausmis šešėlis 
ir ji buvo bepradedanti nagri
nėti savo .netolimą praeitį ir jos 
pergyvenimą. Bet Pranas sku
biais žingsniais ir linksma iš
vaizdą. ,greitai įbėgo pas ją. Ji 
pasitiko jį dirbtinu linksmumu. 
Jis .peryedė akimis kampelius, 
kurie spindėjo savo jaukia tvar
ka ir tarytum šypsojos jam, 
kaip tąs tyrusis pavasaris. Ber-

. Truputis apie šaltį
Geriausias būdąs gydyt šaltį, 

lai lolimu ir nedraugišku bū
dų- , Neprisipratįnk prie šalčių, 
nes jie.v tikrai,pasinaudos ta- 

xyįnii. Kai kurie žmonės tik ir 
šneka.; apie pagavimą šalčio 
.ųti;įr,Šaltis , juos pagauna. Jis 
užklumpa, kada jie yra 'pavar
gę arba persivalgę, arba su už- 
kietejujsiais viduriais. Skaitli- 
linės.? parodo, Xąd paprasti šal
čiai. .padaro daugiausia nuosto
lių,. negu /kokia jcįta liga. ša 1- 
tį^,įyrą užkre.ęiamąs, jį galima 
pęręĮpptį kitaip. Jei turi šallį, 
saųgpkis .ir neųžkręsk kito. Ko
sint t ar ėiaudant užsidenk bur- 'M ■ . <. ...
ną< skepetaite. ? Suteptas skepe
taites nemaišyk su kitais skal
biniais, jas reikia skalbti ir 
sterilizuoti pa s k i ra i.

Galima labai pigiai nusipirk- 
ir

(Tęsinys)
Netikėtos jv nęlęmtos .Valės 

vestuvės sln^<o praeitin, žiemos 
baltučiai rūbai gaubė žemę. Va
lė ėjo žmonos ir šeimininkės 
pareigas., Jots kuklus, trijų kam
barėlių,, bu tas, gražiai, ir švariai 
prižiūrimas; buvo jaukus, šiltas 
ir ramus. Nors Valė ir nesijau
tė laiminga, vienok Prano ge
rumas! jai vertė skaitytis su 
juo? kaipo vyru. Prie to dar, tas 
tyrusis kaimo vaikų džiaugs
mas, kasdien girdimas jų ne
kaltas klegesys, ir tas idiliškas 
laukų tylumas, prii;išo ją prie 
šios ramios tylumos. Ji supra
to, kad gyventi vistiek verta.

žiemos ilgaįs vakarais, Pra
nas ištaisinėdavo vaikų sąsiuvi
nius, o Valė dirbdavo rankdar
bius. Retkarčiais juodu aplan-

buvo .pąyfts^i/,,

*1:
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Tai
aš pirmą,vkąiįą ^rą^jąų^trąjps-; 
niuką į NaiŲi^ų^^otę^ų. .Sky
rių. Buyfūk bająnįžįo vpiėą$me: 
Kaip puikiai ^kąmĮįią, fta^ žqįis 
balandis. Aš tųą’ui^įąirj draugų 
sparnuočių, .bąĮąndžių, kurie 
anksti rytą mane Jauko ir su,

Taipgi informacija galima gau- sava kalba sveikina. Mano ge-
t i nuo įvairių žurnalų,, ypąčjąi 
skiriamų tėvams ir mokytojoms

se laikraščiuose. • i
Bet šiame reikale, kaip ir Jo

tuose, kurie liečia vaikų gero
vę, tėvai turi įvesti į tinkamą, 
tvarką. Vaikai ti,r^ supraski,’ 
kad dėl radio programų negali
ma apleisti mokyklos . lekcijų. 
Vaikams taip įdomus yra radio. 
programai, kad jie galėtų -visą’ 
dieną sėdėti ir klausytis.

Taipgi, laike muzikos prakti- 
kavinvo

simo
ti savrt -'lekčijas/Taip dafyda’* 
mas, jis gąlčįs vėliau ^įycrtinti 
klausoma muziką kaipo ir tą 
girdėtą per radio. šis punktas 
yra čionai .minimąs, nes kai gu
riuose namuose radio čirški per 
\ isą ištisą dieną — ar kas klau
so, ar ne.

Dėl radio programų nereikia

šiuiii vaiko miego yaląjįdp.mjs. 
Šiame reikale turime priduoti 
ypatingą svarbą tiems nepagei
daujantiems , programoms, ku
rie kenkia vaikų . sveikatai ir 
miegui. Niekuomet negalima 
leisti ,yaikučiains. klausytis, taip 
vadinamų “thrillers, .mystery 
and detectivą stonies” ir t.t% ?•

Besiklausydami yįrŠpapiine|Q' 
programų vaikučiai,t(ir kartąis 
suaugusieji) taip susijaudina, 
kad negali ramiai miegoti. Jų 
sapnai būna labai baisus ir, iš-'

riausi draugai, tie sparnuočiai... 
Dabar, jau lapkričio mėnesi 5,. 

ruduo. Sąlųos, \{ėjąi , nupurtė 
medžių lapus, žemėn. Kas atsi
tiko SU’vasara?

J . j >('■ i Į , / > I i J
Balandžio, gegužes ir kili me

nesiai juk buvo visos degančios 
jaunystės 'laikotarpis, tad ir aš 
juk eąa(tos; gamtos dalelė ir 
pergyventi linksmas dienąs bei 
Uiko valandas visokių įvairy- /» • t’
bių, kokia tik gamta žmogui su
teik^ Turime , vėliau ;,;vąsaros 
mėpesiųs. JKiek.vienąo viliojo vi- 
smnOį.dyklaikyje palįktk:|iamus 

KalnįsU tie

mm-’s 
togumu. Kąs gali nupiešti. Ją 
puikusmilžjujšką atvaizilą, kokį 
buvo ųupįešus jnųms niusų ,ga- 
1 inga; .gamtą .yasaros, metu. Juk 
ųžiųii’.šti.ią viską negalima. Ru- 
.dęiiĄ mėnesiai jaji čia su savo 
gamtoj.. grožiu... šitas. <senis,. ži
las. šalnotas .kupris, viską, s u n -ti
kino sudraskė sumynė. Nusky
nė yijSUs.gęb’nų gražumus, pali
ko tik pljki gėlyno . stuburini.

ti popierinius “facc tissuesv 
vartoti vietoje skepetaičių.

Virtuvės reikalai
/ > o ; v ę m » r r.

Po išmazgojimo .arbatinio 
'kavinio puodo, leisk jiem ]i pa
stovėti, sū . ^atkęltąis uždanga
lais, kad oras galėtų įeiti į vi
dų ir gražiai išvėdintų vidujinį 
kvapą. »

Cįjtrhiąi,, duos( Jų^yk,tiek sky- 
stųnp,J<iek> gauni , . paprastai, 
jęįgu pirm jų'.spaudinio sudėsi 
Juos ant šilto, pečiaus, ir oalai-

vaikai yra taip sujiųliiiti,, kąd. 
visai negali užmigti iki ąųksty- 
vų vsflandų ryto. Tas kenkia 
vaikol'syęįkatai.........

nočiau, tu viską keiti, tu viską 
naikini, kas buvo jauna, kas 
buvo, malonu visiems. Tu da
rai viską. Tu pieši miškus savą
ją spalva. Tu rodai visiems sa
vų galybę, tu erzini ir manoMar 
jauną sielą. Žinau tavo norus, 
suprantu tavo tikslus. Tu viską 
pieši, senatvės spalva. Palik ma
ne jaunystės grožyje, „ meldžiu 
aš. tavęs. Eik į miškus, purtyk 
dra,sl|yk. jau lavų įvairiomis 
parvomis nupieštus medžių la- 
pųs^įžiuain esi pasiryžęs viską 
sunaikinti, viską pakeisti, viską

™ m; 1.’Hrn
Šį. suknelė yra planuota pasilinksminimo valandė- 

lems, švelnios šviesos, saldi muzika ir tu, Šviesi vakaro 
žvaigždė, šioj, .lyg prie figūros nulietoj, suknelėje. Kaip 
paveiksle matote, nuo naujai ilgos bliųskųtės, gerai pri
taikintos apie klubus, kabo ilgas, platus sijonas, ši suk
nelė yra pasiūta iš melsvo:-“celanesc” šilko, ir delikat
ilai ružayo “chiffdn”, su aksominiais kaspinėliais, kurie 
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skersai perverti lyg suriša bliuskelę.
v ■ . I ‘ . I I . • , • f

Šios formos numeris yra 4894,# ir gaunamas nuo 12 
iki 40 numerio. Kaina tiktai 15 centų. Užsisakykite Nau
jienų IPattcrn Departmente, prašydamos Pattėrn No. 
4894. ' '

kyši ‘apie 15 nimufiį laiko. Ar- 
Ba;įdėkite juos ant trumpi) lai- 
kd į verdantį vandenį.

Pirm virini o ^vištienos, iš
trink ją iš viršaus su riekute 
citrinos. Tas padarys paukštie
ną minkštą ir pilną skystimo.

T . \ * 
r " ' /

• Nuvalymui lipšnių ( kepamų 
skaūradų, trink jas lygiai su 
smyrk),. popierių, „paskui t nąur 
dok taūkus ir druską ir .galiau 
nuplauk su karštu vandeniu.

Mokyklos vaiko valgis •
Mokyklų atsidarymas, reiš

kia,- jog vasaros laisvė vaikams 
pasibaigė — vaikai ir mergai
tės turi atsiduoti vienodam vei
kimui, kur kiekvienas žingsnis 
užžiurimas — išskyrus valgį. 
Visą vasarą motinos prižiūrėjo 
jų .vąlgį — jos žiurėjo, jog per

savo gležnomis šakelėmis, lyg 
reikšdami padėką > gerajai šei
mininkei. . Valė Pranui atrodė 
kaip gražioji gėlė tik . .. jos 
veide jis .pastebėjo liūdesio at
spindį- ię apkabinęs užklausė, ar 
ji nesijaučia labai nuvargusi? 

j Po nekurio pasikalbėjimo, Pra
nas pareiškė, kad butų gerai šią

Gakąrięnė ir Julė. Tokiais mo
mentais jie smagiai praleisdavo 
vakarą. _ . . . ...

Nuslinko; gilioji žiema. Arti
nosi pavasaris, Pradėjo atgyti

įvairios gėlelės, žalumas dengė 
žemę. Artinosi ir sekminės, prie 
kurių Valė, ruošėsi ypatingu 
stropumu. Kada ji baigė darbų

įęitų Įpąlęnaųs pavasario oro, 
tai ji pąstebėjo,'kapl viskas ap
linkui taip.gyva irf.njalpnu. Be-

',M} '• 
mine tos sek m mes, kada ji tmp 
skubėjo namo ir ten r ado klėtį 
irgi papuoštą berželiai taipgi 
tas baltas kanvalijas, kurios nu
teikė'jai tiek nusivilimo, skau
daus sielvarto ir liūdesio... Jos

Kino-TeatraS
f 1 ar ty .

“Lydia” — labdaringa sene
lė..— po ilgų metų susitinka su 
trini savo jaunų dienų meilu
žiais ir su jais atsiminimais pa
sidalina.

. Tuo tarpu ir. jus galite iš-

lė iš karto nęporėjo sutikti, bet 
po ilgesnių diskusijų sutiko.

NMIIIIIIHHIIIINIttlIMHtl

M ai,s tas
Veda MORTA RUGIENA

“Brovvn Brittlę Piė 
with Pecan Crust”
, (šiandien čia paduodame recep* 
tą “pajaus”, kuriuo p. Mary Ja- ’ 
nu?is/J Nurthwėstern universiteto'.' 
Abbot jHifl ’fc’mU vy iapsia*, kepė
ja, ląiiftęjj^ptrnlą* .oruą' ųacionalčs 
Amerikos .lęst^uratinių; 4 kųnvcnci- 
jos kepimo konkurse.

Prisiųsddma ši receptą “Naujie
nų” moterų puslapiui, p. Janulis 
pranešė, <kad ji yra gimusi Chica- 
goje, o.augo ir pradinius mokslus 
išėjo Hege'.vū ch 4 priemiestyje, III. 
Ji pirmiausia pradėjo dirbti garsių 
Harding valgyklų (Cpicagoje) ke
pimo skyriuje kaipo mokinė, ir ton 
išsilavino į ekspertę kepėją. “Nau
jienoms” laipgi teko patirtų kad 

ir tor-

Abbott 
avenue

Tąd jgalimą^ matytį,, jog. ėjai 
yra dar vienas skyrius. vaiko 
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auklėjjfjaf), su gurino tėvai turi 
susipažinti, kad geriau žinoti.' 
kaip įvesti geriausią tvarką. j

Yra pageidaujama pritaikinti 
radio programus priė vaiko mod 
kyklos ir muzikos lekcijų1. Bei 
to, reikia pridėti programus iš 
istorijos, biografijos ir pasakas 
apie labdaringus darbus ir cha
rakterius. Taipgi reikia’įpratin
ti vaikus, kad jie pasiklausytų' 
geresnių muzikos programų*

Prieš einant gulti butų tinka-; 
miau, kad vaikai pasiklausytų 
geros. muzikos,. kad..galėtų »eiti 
įgulti ir nesujudintų., Ja^- 
da vaikučiai ramiai irt sveikaj 

. jišsiniięgrtjų Ir fkiękvi^nąs .tėvas 
pop,J<ąd. j<n vaikas turėtų nesu
drumstą poilsį.

tavo.galingo trus.o, tavo, pieši
mo atvaizdo’ palikę , ptiką -- 
nuoga. .Atmink t,u, seni, kad tu

nupurtęs lapus, pats dingsi, su- 
DykjSi gamtos, glėbyje.t Paliki 
mane. tphaU /gyvpi^ti. ,.Gyventi 
gėrėtis gąmtos atmąinoinis. Irk- 
lųotis lt laiveliu, , kuriame ęsu. 
Nors ateiti^, nėpa man žiųoma, 
bet viltis gyventi yra skais.ti./ 1

.Palik mane jauną, aš uorių 
gyventi amžinai. Marytė

i.* .. . ... . ■ ■■ ....
GERAI šEIMININKeMŠ 
ŽINOTI, KAD:
,.Gąlima( užlaikyti; ęlekiflkinį 

geroj .tįyarkųj, jpigu.kas 
savaitė mitrinsite jį. $ u ,pg rafi
nuotu skuduru. Prosas visados 
bus Švelnus.

MOTINOS AKYS

duodą, naudą, d$lto,, 
•’ -d pačios Naujienos 
7 a naudingos.

Vienas šaukštas , citrinos &ub 
čių pridėtas į tą siipl^ktą kiau
šinį, kuriame žuvį (pam^rkiąĮę 
prieš kepant, priduoda jai ypa
tingai gerą skonį. —Kaimynka

Tarp kariaujančių aname 
Rusų ir Japonų t kare buvo .ir 
vienas musų artimųjų kaimy
nų. Nelaimingasis lietuvis pate
ko jĄpųnų nelaisvėn..No^s apie 
jį nieko nebuvo žinoma, bet jo 
motina vis sakydavę, kad jį 
Jankę savo sūnaus, sugrjžtant...

,tPraėjp gan .ilgas laidąs po 
karo. Vieną dieną mudvi su 
kjtipiynkp. |ųuėjopx.į miestuką, 
Ėceidamos kebu pasjlįkom Jca-’ 
reivį, Jo. (|r^bužiąį visi f;s,up^’- 
šį. Jo veidas saulės-nudegip.- 
tąs, vėjo supustas ir labai su
vargęs.
.;/ j W. prQ,kaIbejp j. mudy,i; .ir ^et 
pava.rdęm pavadin(b,Mu,<lvi ne
pažinom jo ir klausėm v Įeini 
k i tos,. t .kasgi. toješ^ į., „g^ų bųt i 

kreivis. ,^£sjtiko jįs ^ą,ų-.

Jis;
s.^ĮjI^sJfįko 4s4vo 

brolį ir seserį ir mylimą mer-

gįau jam’ pažįstamų žnipųfų, 

nepažįst?

,: r. ■ >> , .x«. ■ > 1 ■■■■■

giną,;,;su kuria buvo, susižieda
vęs, bet nė vienas -jų,nepažino 
nuvarginto, be galo persimai- 
iūųsjioV) kajeiyįo. ( Tas jį; labai 
skąudįnp, ir jus giljąi nulindo. 
Pasijautė viso pasaulio užmirš
tas. \ .

gatvės, pamatė seną moterį, ši 
ne tik kad nesuspėjo prieiti šį 
nudriskusį ir visiškai, atsimai
niusį kareivį, bet ir iš tolo pa
žino, kad tai jds šunelis. .Pru 
bėgus pr.ie jo aplčabinp jį ir 
karštai bučiavo; Abudu iš 
džiaugsmo apsiverkė.

Po>tyąĮąndęJps jis sake: “Ma- 
“O ... wielk ¥<’tiiiėieį ; ,gaĮ. .tayp 
kitokios, akys,m .kad 5 tų: pažinai 
'"‘"H-, net iš. lolo, luiomel. pč 
vienas. iš kitų artimųjų’ nepnži- 
ų(^ praėjo mane be atsigrįši-. 

AJbhuJL -s\‘- *'■»*-< ■ 3 •-,t* f n Į v 
....Pasodo,,; .kad.Hiptijms .al^s 
mat^; ir pažįstą ejaų^ ko, ką ki- 
ti visiškai nepą^tgbi.

Marė Janonienė

ir jš. jų . .vaikai,.,s,tiprėj(o. Dabar 
vaikai- r ai;ba n.ešasi savo .valgį 
arba perka mokyklos, v.algyk.- 
loj. Pastaram, atsitikime .turėtų 
būti tinkamas sudarymas, val
gio, kad butų užtektinai jnąis- 
lingas. Jeigu reikia užkandį 
neštis, motjnps žino, ką įdųo- 
da>(, beh netikros ar, bus. .suval
gytą, Jus, tikslu . turi .būti pri
rengti valgį taip, kad butų ska
nus rir ,patraukiantis, ir, duoti 
įvairių,. ,|ųrintį, reikalingas vai
ko augimui medžiagas.

.; ! > .. ... • •" • • > •»

. Galit .prirengti vaiko mokyk
los pietus ir sudėti į gražias 
dėžutes, kokių galima šiandien 
pirkti, .kuriose, sudėjimo pro
blema pasidarę'. lengva. Ther- 
mps bonkoą užlaiko: . šiltą ar 
šaltą .:usk^stinią?u,..žiūrint -kokio 
ircįkplinga.., Lęmųnadą, vaisių 
skystimą arba pieną šiltam ore. 
Pamaišyk ( jUŽkandžius , Jcdąnt 
kitokias .duonąs — kvi^tinję, ,sė- 
leiių: arba garu r keptą , ru^, 
taipgi įdeėant kitokių mėsų. 
Pridėk mažų sėlenų Bandukių

vaikaiiĮts tinka ( kuriose esti 
datulių. Tąip^ laiks ųų^.ląįko 
pridėjimas .. .valgymui
grūdinių maistų patiks. > } Kiau- 
ainius galima priruošti keletu

United Artistas ...teatre primena 
sąyo buvusiems meilužiams, 
kad, jie ir. ketvirjąs jaunikaitis 
ją tikraimylėjo..— bet nė vie
nas tikrai jos nei neįvertino, 
nei pažino. . Tania atsiminime 
klojasi .malonus, gyvi epizodai. 
Veikalas vykęs — patiks ypa
tingai moterims, Merle Oberon 
yra veikalo ^žvaigžde; Alau 
Marška 11 jos . ilgiausiai atmin
tas meilužis; Edna Mac Oliver, 
jos. charakteringai žingeidi, 
sp.rauni, globojanti teta. Suža
vės jumis “Lydia’l, taip kai ji 
savo laiku tų jaunikaičių šir
dis supainiojo. , Verta jūsų pa- 
tcpji.jimo —r. Jiųosą . valandėlę 
turint. —Suzaifna Viliutė.

t ’ f t . . » A . į

būdų — kietai virtus, lęimštus 
arba pjaustytus ant duonos.

viętiį. Pųdjngąi J<aip korpų,,ry
žių, kiau^inięnęs, gelitino ąrba 
pyragaičių su vaisiais. —FLIS.

kitą, sulimpa,jjąmjeginkitę įvar
vinti .yieną-aptrą lašą, glįcerinos 
tarp* jų. Už kėlių valandėlių, ja 
glicerjna atljuoduos stiklus, taip, 
kad bus galima lengvai atskir
ti. . . \

. ■ f ' J f UI; n ■ "•» A ”
Pirkite tose Krautuvėse,, ku-

f.' r f ’ , * W r U...

I

ji yra tikra artistė pyragų 
tų dekoravime. • < ■ 

; Kaip naujai pastatyti 
Hali rūmai, prie.. Chicago
ir Michigan avenue, buvo atidary
ti Northwestem universiteto stu
dentams ir profesoriamą, p. Janu
lis buvo paskirta jų valgyklos vy
riausia kepėja, ir dabar ten tebei- 
'na pareigas.) < .

■Žemiau seka “Brown Brittle” 
pajaus leceptas vienam “.pajui”:

’/4 puoduko sviesto
% puoduko rudo, cukraus

V2 šaukštuko druskos 
puoduko pieno .

šaukštai kornų krakmolo 
šaukštai miltų, pyragams 
kiaušinių tryniai
šaukštuko vanilijos

.šaukštas sviesto 
kiaušinių baltymai 
šaukštai cukraus

Gaminimo būdas
1) Sutarpykite sviestą, pridėki

te, rudą cukrų ir apie . pieno, ir 
pakaitinkite iki 210 laipsnių, po to 
pridėkite api£ pusę likusio pieno. 

! 2) Sumaišykite miltus su krak
molu su Likusiu pienu.. -Įplakite 
kiaušinių . trynius,’ ir viską pridėki
te prie kaitinto cukraus ir virinki
te kol mišinys papi.darys. skaistus.

4) Suplakite gerai baltymus ir 
(įmaišykite cukrų.- v .

* 5). Sudėkite plaktus baltymus į 
virintą , mišinį ir supilkite kol 
karštas į “pajaus” kevalą.

Kaip tešlą paruošti

Kiekvienam “pajaus” kevalui — 
priprastą tešlą “.pajui” įmaišyki

te % puoduko kapotų pecan riešu
tų ir kepkite tik tiek, kad šviesiai 
paruduotų.

Kaip “pajų” užbaigti
f; ( 1 a '.X ■<. «

Į 2 kiaušinių baltymus įberkite 
apie 2 šaukštus ar 1 unciją cuk
raus, ir z suplakite į-- “meringue”. 
Ištepkite, .lygiai ant. “pajaus” vir
šaus su plačiu peiliu ar spatuia.

Tada apibarstykite “meringue” 
rudu: cukrum ir palaikykite “pajų” 
ant ugnies po broileriu kol paru-

2
2
3 
%

2 
4

i
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rios garsinasi “NAUJIENOSE"f duos.
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NAUJIENOS,' Chicago, UI.

w Algirdas

Ponas neprezidentas
(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

II..
BAŽNYČIOJE

Labai ankstybo pavasario 
lopšyje voliojasi ir šypsosi šil
tas sekmadienio rytas. Žmones, 
palikę lovas ir namus, spiečia
si aplink Jurgio bažnyčią. Spie
čiasi darbininkai, biznieriai, 
profesionalai ir persenę bedie
viai, dabar jau atsivertę, kaip, 
pavyzdžiui, senas “aidoblistų” 
veikėjas ir redaktorius, kuris 
dažnai klupoja “nežaležnoj” 
koplyčioj ir klausosi arkivysku
po šv. mišių, tik jam vienam ir 
telaikomų. Mat, labai garsingoj 
ir šlovingoj lietuviškoj Bridge- 
portėj yra mažų, didelių ir to
kių fjarapijų, kurios tik vieną 
parapijoną teturi, ir kuriam tik 
vienas šv. mišias laiko ne. koks

bloznelis vikaras, bet patsai ar
kivyskupas.

O tiesus saules spinduliai šau
lio iš aukštųjų padangių ir 
blitzkriego tempu galabija viso
kias bacilas, krūvų krūvomis 
susikrovusias pasaulinių sker
dyklų (kurias Upton Sinclairis 
su savo “Raisto” pagalba vale 
ir neiš vale) viduryj, pryšakyj, 
užpakalyj ir pašonėse. Ateina 
kvapnus pavasario vejas, žalius 
medžių lapus /išbučiavęs ir jų 
aromatu gerai pasistiprinęs, ir 
šluoja jis viską, kas tik atsiduo
da skerdyklomis ir mirusios 
žiemos šiukšlėmis, storai susi
gulusiomis ant gatvių, šaligat
vių ir pokščių stogų. Iššluoja, jis 
ir kiekvieno, čia besirenkančio,

plaučius, iššveičia gerklę, žo
džiu, apvalo visą krutinę, khd ji 
butų švari švarutėlė, kada rei
kės giedoti tą brangiausią kiek
vieno lietuvio sielai bei širdžiai 
giesmę: Lietuva, tėvyne musų! 
Juk čia renkasi daug ir labai 
nuoširdžių pabijotų, kurie ta
riasi išgirsiu tai, ko nei patys, 
nei jų tėvai, nei tėvų tėvai nėra 
girdėję, — giedant Lietuvos

kiu stipriu balsu, tokia pakilu
sia širdimi ir taip kupina savo 
senai lėvyųei meilės kritine, 
kaip niekad pirmiau!

Bet gražios jų viltys ir šiltas,

ta, stačiai šukėmis, ant kietų 
bažnyčios laiptų pasipila, kai 
dievobaimingi šveicoriai piktai 
juos nustumia ir bedieviais aš-

Tankerio Kapitonas
TT- ...... . "■ ; ■■

tik vienai giesmei: LIETUVĄ 
TCVYNE MUSŲ, šita yra rpan 
blankiausia. Tik dėl jos teisybę 
pasakius, čia ir atėjau. Ir dabar, 
žiūriu, kad aš labai gerai pa
dariau;) nes, iki gausiu šitą 
brangių giesmę giedoti, ‘galia 
sau stebėti apeigas, kurias 

"krikščionys iš stabmeldžių pa
siskolino.

Dirsle’.ėju į kairę, šalia ma-

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50%. • 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterrtns.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 
Pranas Selemanavičia, Savininkas

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

O aš stoviu už nugaros gero 
savo bičiulio, labai storo smuk
lininko, ir tariu jam: “Eik svei
kas pirma, o aš laikysiuosi pin
tais tavo užnugario, tai nepa
matys. Aš, matai, lafiias kaip 
šiaudas. Tave vistiek įsileis, nes 
žino, kad už tokią šventablyviš- 
ką malonę gerai užfliudysi”.

—Orait, — sako jis, einame.
—Einame, — sakau aš.
Ir einame.

V-AVM E 'L'oiepnutu
Komandierius Harley F. 

Cope iš New Orleans, La.', 
tankerio Šalinas; kapitonas.

r ■ vLaivas buvo torpeduotas
netoli Islandijos, bet sau
giai pasiekė uostą.

Karštai ir skubiai, net šu pra
kaitu kaktoje. Atrodo, jog jis 
randasi labai stipriame pagavi
me pe tiktai dvasios šventos, 
bet ir masinės Fordo gamybos. 
Ir aiškiai matyti, kaip poteriai 
ritasi iš jo lupų, sakydami “fli
veriai” iš Fordo fabrikų.-

Dabar vargonai pasigauna 
daugiau rimties,, prakilnumo i/ 
muzikalionio grožio. Ir choras 
išsitaiso, išsilygina ir gieda taip 
Žaviai, kad mano širdis skendė
ja aukso taurėje, iš kurios vi
sos devynios mūzos grožio vy
nų geria...

{Bus daugiau)

—'Kilį*)* H.-i imt “" *v iii

• Bandymai įrodo Tavern Pale turint 67% geresnę “gal
vą” penkias minutes po įpylimo, štai įrodymas! Vieno
dose sąlygose Tavern Pale .buvo išbandytas prieš 10 
gerai garsinamų alų. Tūlam skaičiui stiklų kiekvieno 
alaus leista stovėti tą patį laiką po įpylimo. Po to kiek
vienas patikrinta. Tavern Pale parode' 67% didesnę “gal
vą”, negu. vidutiniai visi kiti bandyti alus..

Tavern Pale
The Beer for a "Good Hoad”

Ask for the Beer 
that Won the

GOOD HEADTEST
by67%/^

(RA NE COAL COMPANY 
5332 So. Long Aventte 

. 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 LŲMP .... . $’|Q-25
Sales taksai ekstra.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- QTAK'I<’PT 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

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

M A D O S

POPIETINES SUKNELES
No. 4854 — Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20. '
No. 4831—Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20, taipgi 30, 32, 34, 

36, 38 ir 40. '
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti sayo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio-kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užaaky- 
įpu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted S L, Chicago, Ui.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. HalsteJ StM Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį
Mieros ..............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
/ -t •_ * .

(Adresas)

(Mieįtai’k viSitiJa)

sena ant raudonos nosies, pasi
tinka mano bičiulį, manęs visai 
nepastebėdami, ir aš įeinu, kaip 
dvasia.

Atsisėdame. Mano bičiulis ro
do pirštu margą, kaip patiesa
las (“karpeta”), langą, kurio 
apačioje stovi vieno pusdievio 
biznieriaus vardas ir pavardė. 
Sako, kad prieš 1929 m. krizės 
antplūdį šito biznieriaus kišenes 
galybė buvusi tokia pajėgi, kad 
visai lengvai sutupdžiusi į tą 
langą visą legioną šventųjų ir 
ant jų pilvų padėjusi savo po
no pavardę...

“Kas to pinigo neklauso”, ta
riu sau. “Ir šventuosius ir pra
keiktuosius jis suvaro J krūvą, 
tarsi šuo avis į bandą”. . .

O vargonais vargonuoja Var
goninkas taip griausmingai, kad 
visi šventieji altoriuose ir pa
sieniuose akimis mirksi. Aš žiū
riu į labai plonas ir baisiai ne
skoningas šventovės kolonas, 
skliautus palubėje ir aukštas 
sienas, kurios, man rodos, siū
buoja ir jau grius — grius, kaip 
anuomet griuvo Jericho sienos, 
kada Dievo parinktos tautos vy
rai, moterys ir vaikai, Dievo 
skrynią ant pečių užsidėję, apie 
jas vaikštinėjo ir triubijo...

Vargonų griausmingumas to
lydžio auga. Jau visai aiškiai 
matau, kaip ima tirtėti altoriuo
se sustatytų stabų — šventųjų 
— kinkos; ima drebėti ir visas 
jų kunas. Ir ateina man į gal
vą vienuolio tėvo Tilvyčio 
posmuotas posmas:
“Širdies kultūrai padirbėjus 
Išgrius materijos stabai;
Nebus beturčio, dings engėjos, 
Mylėsis žmonės įstabiai”.

—Butų visai teisingai pasa
kyta, — manau sau, — jei tik 
prie širdies kultūros butų pri
kergta ir proto kultūra. Tada 
juk tikrai visi materijos stabai 
išgriūtų, o bažnyčia nors kiek 
apsivalytų, nes joje tų stabų 
daugiau, negu kada nors jų bu
vo pagonių šventovėje.

Dabar choras veja ir nepa
veja vargonų. Vienas vyriškis 
rėkia taip aštriai (tarsi.vaikas 
savo mamą vydamas ir nepa
vydamas), kad visus užrėkia, 
tik, žinoma, ne vargonus ir pui
kiai įsismaginusį vargoninką. 
Smarkiai šaukia ir kitas. Ir pri
mena jie man labai sveikus ir 
drutus Lietuvos kaimo bernus, 
kurie visa gerkle ir širdžia bliu- 
vauja... Bet moterų balsai pa- 
kimę, duslus, sakytumei jos gie
dotų galvas po pagalve pakišu- 
sios. Aš laukiu nekantrauda
mas, kada jos pabus, akis pra- 
sikrapštys ir giedos su pava
sariška aistra, kaip jaunam 
kraujui ir pridera giedoti. Ir, 
mano laimei, ilgai laukti neten
ka. Jos nubunda, pragiedrėja ir

SU-

įsisuka į gyvus muzikos vingius 
visu kimu ir krauju. Aistringos 
jų krutinės įsisiūbuoja, nelygi
nant lik kų išplaukusių kviečių 
varpos; audros pagautos, o, jų 
širdys pakyla taip aukštai, kad 
net vyškų palubėse joms ankš
ta...

O aš taupau, kaupiu savo 
krutinę, kvapų ir visas jėgas •

Du Dideli Gaisrai
! ! t . » « • » * t

VVestsidėj
Vakar rytą degė Nelsen Bro

thers statinių dirbtuve, ad. 1442 
W. Hubbard street, ir Richter 
and Sons maisto produktų san
dėlis, 1114 W. Fulton avenue. 
Žalos ugnis padarė apie $25,000;

-t-

PASKUTINE PROGA!
.• <».;■ • ■ | *į , • s. • y * * ■ •/ ~' • x*i

PADĖKIT uzvakdyt chicagos naują rytmetini LAIKRAŠTĮ 
ir Pasakykit kodėl norit jo

PRIZAIS

r

$10,000.00 CASH
Kontestas Užsidaro Sekantį 

Pirmadienį, Lapkričio 10
• Dqr nėra vėlu stoti į šį dideliu pini
gų koųtestą. Bet negalite daug ilgiau lauk
ti, jeigu norite dalies -didelių paėkirimų 
grynais • pinigais! Šis kontestas ijžsictard 
.tikrai ir galutinai vidurnaktį, Pirjpadienį, 
Lapkričio 10-tą. Taigi turite veikti {tuojau!

LENGVA PARUOŠTI ĮNEŠIMĄ—Jus 
veikiausia girdėjote ir skaitėte apie Chi
cagos NAUJĄ RYTMETINĮ DIENRAŠTI- 
Ir jeigu taip, tai galite lengvai sugalvoti 
vardą, kuris, jūsų mapymu, tiks jam. Ir 
jus veikiausia turite gerų idėjų, kodėl no
rite šio NAUJO RYTMETINIO LAIKRAŠ
ČIO. O jos kaip tik yra tai, ko šis kon
testas reikalauja — jūsų pagalbos laik
raščiui užvardyti ir jūsų minčių, kodėl 
norite jo. Ir tai yra kaip, tik tie dalykai, 
kurie laimės didelį pirmą prizą $5,000.00 
grynąis pinigais! Todėl paimkite truputį 
savo laiko dabar ir įstokite į lenktynes 
už didęlį cash paskifimą!

šis kontestas siūlo didelius atlyginimus 
už idėjas. Ir jeigu jus sutinkate su tūks
tančiais Chicagiečių, kurie pareiškė įsitiki
nimą, kad Chicagai ręikia NAUJO RYT
METINIO DIENRAŠČIO, tai dabar turite 
progą iškeisti savo' idėjas į grynus pinigus! 
Taigi pasiųskite savo idėją vardui ir savo 
sumetimus, kodėl norite NAUJO RYTME
TINIO DIENRAŠČIO. Jūsų sumanumas 
gali atnešti jums gražų atlyginimą ir jus 
tikrai turėsite smagumą ruošdami įnešimą.

NĖRA KO PIRKTI—šis kontestas yra 
.paprastas ir lengvas. Bet kas gali įstoti ir

bbt ’ kas gali, laimėti. Šeimininkė, biznie
rius arba mokyklos vaikas turi tiek pat J 
progos laimėti, kaip ir kolegijos profeso- ■ 
rius. Nėra nięko pirkti. Nėra dėžių viršelių-, 
nėra pardavimo kortelių, nėra prenumera
tos. Tik mintis ir sumetimai, kurie, jūsų 
manymu, reikalingi įnešimui paruošti. Jus u 
net galite tai padaryti į 5 minutes ir uždir
bti $500.00 . . . $1000.00 į .minutę už' savo 
laiką! Taigi sukruskite! Jus patirsite, - kad 
yra tikrai smagu! Ir pažiūrėkite į didelį 
sąrašą cash prizų!

DIENRAŠTIS, KURĮ NORĖSITE SKAI
TYTI—Mes norime, kad didžiuotumėtės
CHICAGOS NAUJUOJU RYTMETINIU
DIENRAŠČIU. Jis bus gerai redaguojamas. 
Jis bus sąžiningas—teisingas—stiprus—-drą- . 
sus! Jis praneš žinias teisingai. Jis bus pil
no dydžio dienraštis (ne tabloidas). Jis* 
turės autoritetingus žinių straipsnius ir pa
trauklius skyrius. Jis .apims visas veiklos 
sritis, kurias didelis dienraštis turėtų ap
imti—Chicagą, Visą Tautą, Valstybę ir Pa
saulį. Jį redaguos ir leis atsakingi, patyrę-, 
gabus žmonės. CHICAGOS NAUJASIS RYT
METINIS DIENRAŠTIS tarnaus visuomenei 
GfeRAI!

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS—Vei
kite šiandien. Paimkite keletą minučių ir 
paruoškite įnešimą. Įteikit paštui, kad pa
spėtų sprendimui. Tai gali pasirodyti pel-

1 ningiausiai suvartotas jūsų laikas. Perskai- 
•' tykite paprastas taisykles ir sukruskite 

tuojau! Rašykite įnešimą anglų kalba.

I MĄS PRIZAI

$5,000.00
2- RAS PRIZAS

$1,000.00
3- ČIAS PRIZAS -

$500.00
/ • > • .................... ■ • . ' •

' 4-tas, 5-tas, 6-(as, 7-tas ir 8-ta$? PRIZAI 

$100.00 KIEKVIENAS
KITI 100 PRIZŲ 

$10.00 KIEKVIENAS . 
KITI 200 PRIZŲ

$5.00 kiekvienas 
KITI 1000 PRIZŲ

$1.00 kiekvienas

1308 PRIZAI IŠ VISO!

$ $ $ $ $ KONTESTO TAISYKLĖS
Pasiūlykite geriausią, jūsų manymu, vardą CHICAGOS NAUJAM 

RYTMETINIAM DIENRAŠČIUI. Po to parašykite pareiškimą iš 100 
žodžių ar mažiau, nurodydami, KODfiL jus norite šio dienraščio. Ra
šykite tik ant vienos popierio pusės. Parašykite aiškiai, spaustu raš
tu, savo vardą, pavardę ir adresą įn,e^ime.
2. Įnešimas turi būti jūsų originalas, jųsų tikru vardu, su jūsų nuo
savu parašu, su jūsų pilnu adresu. Neduokite vardų “A-M”; Septinei, ' 
Coųrier, Inter-Ocean, Journal, Ppst arba Chronicle.
3b Jus galite duoti įnešimus šiam kontestui tiek kartų, kiek norite, 
bet kiekvienas įnešimas turi būti pilnas. Siųskite įnešimus Vardo Re
daktoriui, Post Office Box 3700, Chicago, Ui. •

šis kontestas pasibaigia vidurnaktį, Lapkričio 10, 1941. Įnešimai, 
pašto pažymėti vėliau, nebus priimami sprendimui. Prizai—1308 iš 
viso—bus išdalinti šitaip: '
$5000.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam geriausią įnešimą. 
$1000.00 ęasrf bus duota asmeniui įteikusiam antrą geriausią. įnešimą. 
$500.00 cash bus duota asmeniui įteikusiam trečią geriausią įnešimą..' 
$100.00 kiekvienam (iš sekančių 5 geriausių. . - •

PRIZUS PASKIRS IKI GRUODŽIO 1-MOS - PASIŲSKITE ĮNEŠIMĄ DABAR!

$10.00 kiekvienam iš kitų 100 geriausių.
$5.00 kiekvienam iš kitų 200 geriausių.
$1.00 kiekvienam iš 1000 kitų geriausių įnešimų siuntėjui. ,
5. Įnešimai bus sprendžiami atsižvelgiant į1* originalumą, ypatingumą, 
minties tiksliųną. Teisėjų sprendimas bus galutinis. Sudėtingi arba 
“prašmatni” įnešimai negalios ekstra. Dvigubi prisjai bus duoti lygy
bės atvėju.
6. .Įnešimai, raštai ir idėjos patampa NAUJO RYTMETINIO DIEN
RAŠČIO savastimi ir gali būti vartojami ar nevartojami, paigal nuo
žiūrą. Įnešimai nebus grąžinami. Nebus susirašinėjimų dėl įnešimų. 
Įnešimai,, kuriems pašto apmokėjimo trūksta, nebus priimami.
7. kontestas atdaras kiekvienam Kontinentalių Jungtiniu Valsty- 

\ ; bių gyventojui, išėmus samdinius CHICAGOS NAUJO DIENRAŠČIO,
i jų skelbimų agentūras; atstovus ir narius jų šeimų. Kontestas prisi

laiko Fedėralių, Valstijos ir Lokalių patvarkymų.
, Laimėtojams bus pranešta per paštą ne vėliau, kaip Gruodžio 1-mą. 

Laimėtojų vardai taipgi bus paskelbti Chicagos NAUJAME RYTME
TINIAME DIENRAŠTYJE. ' .



4

4 NĄUJIEĮšrOS, Chj[cag()t BL Ketvirtad., lapkričio 6, 1941

Th« Lithuanian DailySiMcw»

Published Daily Except Sunday by 
rhę Lithuanian News Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone " CANal 8500.

Sųbscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year oūtside of Chicago
$0.00 per year in Chicago 

3Cper' copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.'

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadjefllus. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, L1L Telefonas Čanal 8500.
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Uūmkyni* kalnai
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Mėiiesjui _ __ /___ ____—

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
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Antradienio bąlsavimąį
Iš visų balsavimų, kurie įvyko pereitą antradi^iį į- 

vairiuose Amerikos miestuose, įdomiausi būyo New Yor
ko mero rinkimai. Jais.buvo susiinteręsavęs net ir už- 
sienis, kadangi La Guardia buvo indorsųotas prezidento 
Rooseveltę.

Prieš New Yorko merą ėjo senoji demokratų organi
zacija New Yorke, Tammany Hali; gubernatorius Leh
man; demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmi
ninkas, Edward J. Flynn; ir buvęs pašto viršininkas, 
James A. Fąrley. Kadangi La Guardia yra pagarsėjęs 
savo griežtu nusistatymų prieš nacius, tai jo oponentą 
rėmė taip pat visokių spalvų fašistai, Roosevelto priešai 
ir izoliacijos apaštalai.

Bet La Guardia laimėjo 133,000 balsų dauguma. Ji
sai baįgid antrąjį terminą ir dabar tapę' išpuiktas dar 
ketverięms metams. New Yorko administracija rems ir 
toliau prezidento Roosevelto politiką. x

Reikšminga atmaina įvyko Clevelando administraci
joje. Tą miestą iki šiol valdė republikonai, bet dabar ta
po išrinktas demokratas Frank J. Lausche. - : .

Bridgeporte vėl išrinktas McLevy
Bridgeporto (Conn.) balsuotojai išrinko meru penk

tam terminui socialistą, Jasper McLevy. Stipriausias ję 
oponentas gavo tik pusę jo balsų skaičiaus. * /

McLevy nėra Normano Thomaso rųšies socialistas. 
Visa Connecticut valstijos socialistų organizacija seniai 
pasitraukė iš Thomaso vadovaujamos Šocialist Party. 
McLevy eina išvien su Social-Demokratų Federacija, ku
ri karo klausime rępiia prezidento Roosevąltdt'politiką.

■ i ■ '_______________J. -L ,p;- . j

Pavojus bolševikų šventei
Iš Kuibyševo ateina žinia, kad Hitleris esąs pasiry

žęs paimti Maskvą iki lapkričio 7 dienos, kuomet bolše
vikai švenčia savo revoliucijos sukaktuves.

Atrodo, kad komisaras Lozovskis bando pats save, 
nugąsdinti, nes juk naciai savo intencijų jam nesakė. Ar 
Hitlerio divizijos jau taip arti priėjo prie Mąskvčs, kad 
jos gali ryto įmaršuoti į Raudonąją Aikštę šalia Krem-

Neperseniai įvykusiame Rusi
jos šelpimo mitinge, New Yor- 
ko Madįspn Squarė Gąrden are
noje, komhnisjtų partijos kalbė
tojai reikalavo* kad ^upg^ines 
Valstybės paskelbtų karą Vo
kietijai ir įkartu su pritari j ją 
aųįdąrytų naują frontą prieš ųa- 
cius Vakarų Europoje.

Nexy York diepraš,tis “Tupės”, 
kuris uoliaį remia prezidento 
Roosevelto , užsienio politiką, 
padare apie tą mitingą sekančių 
pastabų: 1,1 r ’ ‘ ' r b'
' “Hk prieš kelis iųėąęsius 

tie patys kąlbęt°jpi sąjkė, ka.d 
Didžioji Britanija vedanti 
‘imperialistinį kąrą’, ‘ir Jiepe 
Amerikai laikytis iš tolo nuo 
to Europos konflikto.

“Didžiosios Britanijos ka
ro tikslai nuo to laiko nepa
sikeitę, bet Rusiją užpdįbjė 
naciškoji Vokietiją. Tai vi$ąs 

. skirtumas. Kortiųnįstų vai
dams ne galvoj, kad bandy
mas sudaryti vakarų frontą 
dabartiniu laiku lengvai galė
tų pasibaigti katastrofa de
mokratijoms. Ko jie reika
laus už metų laikb nuo da
bar, jeigu Rusija bus privers
ta .pasirašyti atskirą taiką su 
Vokietija? Ar šitame atsitiki
me Ęritani jos karas dar’vis 
bus įkąrąs uz demdkrątiją ir 
laisvę, ar jisai vėl •pavirs im
perialistiniu karu? Koįriunis- 
tų vadai parode seniai, kad 
jų nuomonės yra importuo
tos iš užsienio:” \

“... .‘sukilėlių’ susidėjimas 
su> naciais reikš naują, okupa
ciją Ljęįtuvajį, Naciai yra šiėjc- 
jįėk gudresni už bolševikus, 
bet jie yra tokie pat despo
tai/ Męs ešamęęė- 
n)čji ' Lietuvos višųopienės 
y^ijkėjai nešuos iiitlę- 
rizmo įrankiais, kaip kad jie

kams. (/‘Naujienos.”, '1,941

’tL’bift‘'a"?' '? ■
►Sekančią dieną “Naujienos”
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llįęsilihuja perkaląs melavę, kad 
visa iie ‘ stalimško' pįauko lietu
vių spauda esanti “brbhitleriŠ- 
ka” ir skleidžianti “nacių pro
pagandą”. Apgavikai, * kurie 
tuos kdmunisių šlarhštus redu
kuoja, turi begėdiškos drąsos 
prikaišioti' ‘‘prdhitlerišką propa
gandą” net ir “Naujienoms”.

Vakar, pav. Aridriilio-Prusei- 
kos organas apie mūšų dienraš
tį ir kitus lietuvių laikraščius 
paraše:

“Kad Lietuvos, kaip ijr ki
tų okupuotų kraštų žmįonės 
dejuoja pO nacių r letena ir 
keikia juos, td jps nerasite 
tuose Ipįk^ašČiųosė.”
Tuo gi tarpu kiekvienas ;nu- 

ąų skaitytojas žino, kad “Nau
jienose’^ nuolatos telpa praneši
mai apie žiaurią nacių priešpati- 
dą okupuotuose kraštuose -L 
Noryegi joję, 1 Čekoslbvakįjbję^ 
Francužįjbje, Lenkijoje, Ilolan-' 
dfjoję ir t.t. yįsį matė “Naujie- 
nosC” pranešimus apię žmonių 
marinimu badu, apie arė^avp 
mus*, pį^VersĮtiną darbą, mįriįęs 
naušmes nacių okupuotose ša
lyse.• ’*•’

Nesuskaitoma, daugj’bė tų ži- 
nii| yra tilpusi musų dienrašty
je, ir redakciją nuolatos pabrė
žiu tuos faktus savo straips
niuose, aiškindama hitlėriškų 
okupantų židuruinę.

Kai dri1 “ndci.ų letenos” Lie
tuvoje, įai “Naujienos” prądejo 
kalbėti apie tai, kai tik Vokie
tijos armljbs įsiveržė į Lięfūyų. 
Kartu7 pirmomis žiniomis a- 
pie Vokietijos-Rusijoš kąrą 
!‘Naųjįęh0šę,”‘ bųYo įdejtas įspė
jimas^ 1<ad naciai ųp išvaduos 
Lietuvą, bęt ją, pavergs. Ji* pas
kui po to .‘‘Naujienos’.’; diena iš 
dienos aiškino %kaityfbjams; 
kad Lįętųyęs' užėmimas. Hitlę? 
rio jėgomis reiškia liaują prie
spaudą Lietuvos žmonėms. Dar 
^tuomet, lęaf rzymį dąlfe 
kos iMįlvių džįa'ųgesi, išgirdo 
apie sukilimą Lietuvoje prieš 

gimė bolševikų pučąs. Bet kiek turi kentėti Rusijos liau- hj^šęyiku^, ‘^Įmijįęnps.” štai ką 
\ ? • > • ■ ■ • • ’ ’ '> * • pareiškė:' ’’

Lenino mumijos garbintojams, tai, žinoma, butų bai
sus moralinis smūgis. Jie žadėjo visą pasaulį atversti į 
“leninizmą”, o čia nestengia apginti net savo sostinės, 
iš kurios beveik per 24 metus sklido į visas šalis “komu
nizmo” evangelija.

Maskvos Kremliuje, beje,* buvo pasirašyta Stalino 
“draugingumo” sutartis su naciais. Nuo.tos dienos (1939 
m. rugpiučio 23) praėjo tik truputį daugiau/kaip dvęji 
mętai. Von Ribbentropas tuomet buvo Stalino garbės 
svečias, ir Maskva gyrėsi, kad jos sutartis su Hitleriu 
sustiprino “tarptautinę taiką”. \

Visi žino šiandien, kad tai buvo melas, nes. Maskvos 
.gaktas atkėlė Hitleriui vartus į pasaulio karą, kuris už 
savaitės laiko ir prasidėjo. Ir pats Stalinas žinojo, kad 
jo sutartis su Hitleriu turi šitą reikšmę; nes jisai iš anks
to išsiderėjo sau iš Hitlerio visokių ‘/kompensacijų” už 
tą patarnavimą Vokietijos militarizmui: pusę lenkų te
ritorijos, “laisvas rankas” Suomijoje ir Pabaltijo kraš
tuose ir t.t. *

Na, ir dabar Hitleris ne tik kad atsiėmė iš “genia
laus tautų vado” tas visas dovanas, bet jau rengiasi “iš- 
nevožyti” pačią bolševizmo šventovę, įžengdamas1 į’ją Le
nino pučo sukaktuvių dienoje!

Lozovskis sėdi Samaroje, o tie, kurie dar • paliko 
Kremliuje, tur.but, nebeturi nė laiko pagalvoti apie*'sdvo 
nusidėjimus žmonijai. *

Nusidėjimas žmonijai buvo ne tik Stalino sutartis 
su Hitleriu. Nusidėjimas Rusijai ir viso pasaulio demo
kratijoms buvo Leninio ir Trockię įvykdytas Rusijoje’pęp- 
versmas, kuris sugriovė besikuriančią laisvą respubliką. 
Tos piktadarybės nuodai užkrėtė darbininkų Judejiftią 
daugelyje šalių ir paruošę dirva fašizmui/naciznįųi'Tr Ri
toms panašioms žmonijos kankynėms. .......... • \

Jei Hitleris pagrobs Maskvą, tai jisai, žinoma, neiš-' 
vaduos pasaulio nuo tų nelaimių, nes jisai pats "yrą vai
sius tos pačios suirutės, iŠ kurios 1917 m. lapkričio 7 d.

ir ji ĮLfetuya.) ,tųii 
liaiijų šmųr.t^;' naują 

pavergimą. ~ ir pn^ to ' dar 
demokraihių valstybių įtari
mą, kad ji tuos smurtininkus 
‘remia’.!” (“Naujienos”, bir
želio 25 d.)

Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sų- 
, jungos žodis.

Nąci.b okupaciją Lietuvoje 
griežtais; žodžiais . pasmerkė ir 
visuomeninė organizacija, ku
rios pirmininkas yra P. Grigai
tis: Demokratijos ir. Lietuvos 
Nepriklausomybes Sąjunga. Jos 
pąfeiškimas buvo'įdėtas “Nau
jienose” birželio 26 d. ir skam
ba taip: t

“Kol Lietuva bus po Hitle
rio letena, tol ji negalės tu
rėti tikros žmonių valdžios. 
Kiekviena H it lėrio kontrole je 
stula ryla ‘vyriausybė’ bus 
priversta tarnauti jo politi
kai, kurios tikslas yra pa
vergti silpnąsias tautas ir už
valdyti pasaulį. Po metų sun
kios priespaudos po bolševi
kų jųngįiį Lietuvai dabar 
iėks kentėti ir vargti naujo
se, gal būt* dar baisesnėse są
lygose... į

? • “Mes sėjame už laisvą, iš 
visbkips syetinios priespau
dos išsivtuiavusią ir demofera- 
tiniais pagrindais tvarkomą, 
nepriklauSorną Lietuvą. Kaip 
kitos pavergtos tautos, taip 
ii* musų gimtasai kraštas at
gaus laisvę tiktai' tuomet, 
kuomet -bus sutriuškintas 
hitlerizmąs, kuris šiandien y- 
ra pavojingiausias priešas Ąt. 
mėrikos Jungtinėms Valsty
bėms ' ir viso pasaulio dėmo-

■ kratijoms.”
Apie tą laiką ęmė siuntinę (i 

savo pranešimus Dr. Pi*. Anęė- 
vięįus. Iš jų. męs pradėjome pa
tirti, kokiomis priemonėmis na
ciški okupantai išnaudoja pa
vergtos Lietuvos žnioiies. Ir šfpi 
“Naujienos,’,*! birželio 27 d. re
dakciniame straipsnyje parašė:

Ekonominis Lietuvos 
išnaudo^į^as.

“Atėję į Kauną, vokiečiai 
padare savo tvarką, įvesdami 
pirmiausiai nauj^ valiutą — 
markes/ Markės kursą nau
jieji okupahtai nustato taip: 
už vieną marką Į 0 rublių/

“šijtąš* markės kursas, žb 
noirią* neturi nieko bendro 
su auksine to pinigo veriie. 
Tai sauvališkas nacių patvar
kymas; kurio tikslas yra ‘tei 
setų būdų’ ąpįpįėšįį gyye.ų,to
jus. Nustatyjaini markės 
‘Vertę’ 10 karįų aukštesnę, 
negu rublis, naciai dabar gaL 
lėfe Už įri^dykę siipirkmęti 
prekes Elėfųyoj. 0 Vietiniai 
gyventojai; kurie markių ne
turi, negalės nįęko nusipirk
ti.” " L'....’"•
Sekančią dieną “Naujienos” 

įdėjb pąaiskinįm'ą ’ąpię^’Dr.’ ’ Rr. 
Ancevičiąus teĮęgramąs* 
skaitytojai jąs sųppąsįtų,. m pa? 
ęakč štai M?

“PradejomeĮ gauti telegra
mų iŠ 1)r. Prano Aiiiccvičiaus, 
iįųris ligšįęl, gyvęno Berlyne.

f’Supraniąma, kad žliiibs, 
kurios ateina iš 
aįrįįi jiitų ĮJįįlęrio kontrdli do*

kęn

j amų teritorijų, yra nudažo
mos tam tikra ‘spalva’, nes 
kiekviena, diktatūra stengiasi 
paskleisti savo propagandą. 
Tačiau musų skaitytojai su
gebės atskirti ‘pelus nuo gru
dų’, ir mes jiems tame padė
sime sąvo pastabomis ir ko
mentarai^.” (Birželio 28 d.)
Tą “Naujienos” ir darė, ąt- 

kreipdamos skaitytojų dėmesį į 
ryškesnius faktus ’ĄnceviČiątis 
pranešimuose lt iŠkeldąmos aik
štėn tikrą įtį prasmę. Tuo tar
pu komunistiški idiotai plepa, 
kad “i^aujiėhęs” deda Ąncėvi- 
čiaus telegratiias su tikslu sua
gituoti žm’Oneš Hitlerio naudai!

Tą pačią dieną, kaip “Nau
jienose’’^ tilpo paaiškinimas a- 
pie AnceviČiauš praneširiius,. 
dienraščio redakcija pabrėžė; 
kad kova dėl Lietuvos Vadavę 
mo dabar turi būti atkreipta 
prieš hitlerizmą. “Naujienų”' 
ėditorialė buvo pasakyta:1 •

“Bolševikai yrą sunkiai nu
sidėję. Lietuvai, bet kuomet 
dabar .jie iš įLiriuvos pasi
traukę, keršto prieš juos ne
reikėtų turėti. Jie nėra payęt- 
j ingi. Pavojingas Europai ir 
visam pasąųh.ui yra Hitleris. 
Jo ‘kryžiaus karas’ tai — 

. humbugas. Ne su Hitleriu, 
bet prieš Hitlerį privalo stoti 
visi, kurienis rupi Lietuvos 
laisvė.” (.“Nąuj;” birž. 28 d.)
Šituo nusistatymu vadovau

damosi, “Naujienos” pakartoti
nai pasisakė už Rusijos rėmi
mą, nėpaisant to, Jdid sovietų 
valdžia yra diktatoriška/Tačiau 
Maskvos agentai “Naujienoms” 
atsilygina už tai purvų drapsly- 
mu ir begėdiškais šmeižtais! Vi
si žino, kad komunistai nieko 

► * ! ’ •

nedaro be įsakymo iš Maskvos, 
■ į • ; f i * ’ 1 *» z , •

todėl kyla abėįonė apie sovietų 
valdžios valios genimą santy
kiuose su demokratijomis. Jei
gu Stalinas tikrai nori pagalbos 
iš Amerikos, tai jisai turėtų su
drausti savo šunjs, kad jie ne- 
,lotų benį p.riešptuoy Amerikos 
žmones, kurie jam tos pagalbos 
nepavydi!

Iš Dr. Ancevįčiaus telegramų 
ir iš kitų šaltinių Anierikos lie
tuviai dabar žinp, kad naciai 
payerįė Lietuvą “Osjlando” pro
vincijos dalimi; kad jie pasky
rė Lietuvai valdyti komisarą 
von Renteiną; kad jie grobia 
Lietuvos žmonių turtus, perse
kioja žydus, bruka vokišką kal
bą į mokyklas ir, pagaliau, kad 
jie jau pradėjo šaudyti Lietu
vos žmones, kaltindami _juos 
“sąbptažu”!
' Šitas žinias “Naujienos” skel
bė ir darė savo pastabas, griež
čiausiai pasmerkdainos žiaurų 
Hitlerio budelių šeimininkavimą 
Lietuvoje. Daugelį tų žinių ir 
patys komunistai persispausdi
no iš “Naujienų”.

Tačiau “Vilnis”, to viso aki
vaizdoje, drįsta rašyti, kaj

• / ' Z t . ■ ' •

“Naujienose’’ nesą jo^įų žinių 
apie tai, kad Lietuvos žmonės 
“dejuoja po nacių letena ir kei
kią. juos”! Kaip apibudinti tokį 
koinunislų organo elgimąsi?

7 Ar tai hera besąžiniškų šaria
tai^ ir politinių ^ėngsterių tak
tika?

ĮVAIRIOS ŽINIOS

atiduodamas

BERNAS, Šyęięąrij.ą, lapkr- 
d. ‘ -1 šyeįcąrij o j teko paĮtir- 

. . .. ..t. < . -. >

LaGuardia Perrinktas New Yorko Majoru

NA U J IENŲ-ACM E Photo
Fiorello LaGuardia su šluota, kurią jam įteikė prie- 

tclių būrys simbolizuojantis “palaikymą švaros” Ncw 
Yorko mieste. Antradienio rinkimuose LaGuardia tapo 
perrinktas Ncw Yorko ‘majoru trečiam terminui.
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Įvairios pasaulinės žinios
Japonai nepatenkin

ti laiškų kontrole
TOKIO, Japonija, lapkr. 4 d/ 

— Japonų valdžios atstovas 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
dėl Amerikos finansų departa
mento Įsakymo 
laiškus.

Tatu Maru buvo 
kelioms valandoms

kontroliuoti

sustabdytas 
San Fran- 

ęisco uoste, kol tapo iškelta 60 
tonų laiškų. ' Finansų departa
mentas įsakė kontroliuoti laiš
kus, kad jais nebu.tų išvežtas 
JąporfijoU Auksas ir kiti už
drausti dalykai.

japonų valdžia rengiasi įteik
ti Washingtonui protestą.

5

Lydintoj ai nutarė 
baigti streiką

WASHINGT()N, D. C., lapk.
d. — Sidney Hillman šian

dien pareiškė, jog pavyko su
sitarti su lydintojų unijoj yir- 
šininkais svarbiam streikui iš
vengti.

Lydintojų viršininkai patapė 
darbininkams baigti streiką.

Hillman tvirtina, kad Califor- 
nijos dirbtuvėse streikavę lydin
to jai bus priimti j darbą.

— Inžinierius McConnell tvir- 
tirte/k'ad Amčrika' bus priver
sta vartoti milžinškas savo si
dabro atsargas vietoj varo 
elektros laiduose.

NENUSIMINK, TĖVYNE MANO

ti, kad didėjąs maisto atsargos 
is neokupuotos Pįahcązijoę yę- 
žarnos į Vokietiją?

• Nącįų.' agentą! sjjpirkm^j.ą 
maistą Prancūzijoj ir jos kolo
nijose. ‘ Jie moką geriau, negu 
gęriąųąį prąpČd^ą pirjdįai & 
vistą ye|aįi Vo'kię.tįijbn.

Vokiečiai » d<jb pąstajngas 
gĮąudįįąu su^yvėptį su p^ąpc^.- 
žąiš Paryžiuje, gyventojai 
kiekvieną dieną y|s labiau tpli 
ųasf puo paonį

O nenusimink! Tėvyne mano,
Tu šalis praeities kilnių didvyrių. z
Nors ir likimas
Tau kelią mirties į pragarą paskyrė 
Ir veik metus brolžudiška kova šalyje virė.

Raudonojo smako kruvinasai maršas 
Tavo šventoje žemelėje sustojo.
Jo nasrai Tėvynei buvo karstas
Ir tatai Tavo ištikimi sūnus žinojo. ’
Nors be vadų,
Visi kaip vienas mirtinai kovojo.

Kovą ta taip nelygi buvo, —
Ten, kur vienas raudonas pakalikas krito, 
šimtas Tavo beginklių sūnų žuvo.
Ir ne viena motina su kūdikiu rankose pravirko, 
Kada sužinojo,
Kad jos Tėvynė ir sūnūs vergaut paskirti liko.

Beveik metus Lietuvos dangus raudonas buvo, 
Sielvarto skausmu alsavo broliška minia, 
Ji Šaukės pageltos visų!... ir Keistučio dievų, 
Bet atrodė, —- jos nieks negirdėjo — Viltis jau 

[griuvo...
Ir siaubo kurti naktis apgaubė Tave, Tėvyne. 

O Tavo buvęs vadas, barzdotas senelis—be išminties, 
Kuriam Tu patikėjai savo vairą ateities.

\ PhVojui vos atėjus, prie pirmos progos, 
Ęaliko Tave vargingam skurde ir be vilties.

O tuo laiku, Tėvyne,
Kada Tu mirties patale merdėja i,
Veik kiekvienos gimtos bakūžės slenkstį 
Brangiu ^rojišku krauju nušlakstci, 
Ir priešę nuslopinta priverstinai tylėjai.

Tavo tas tuščias garbės kupinas vadas, 
Atbcgęš čia, už "jOrii) marių dideliuos mies’.uos 

, Pramogas puotas kėlė, o žmona vaikėsi madas.
Naują sau svitą kute ii* skundėsi.... esą jie varguos. 

Bet didi audra atėjus'išblaškė tamsumą nakties. 
Raudonį debesys nuskriejo prie savo pražūties.
Nbrs dar ir ukaiiuotas rytas, bet Tu jau kupina 

[vilties.
Šimtais išvežtų sūnų j svetimus kraštus
Likimb nežinai! z
Nežinai, ar jie sugrįš — ar tenai vergijoj žus7 

Bet nenusimink, Tėvyne mano!
Retežiai skaudžios nelaisvės greitai sutrupės, - - 
Tiesos ir meilės saule nušvies padangę Tavo, 
O Gejjmino kalne — vęl vąrpaį laisvės suskambės.

Adele Nausiedas 
Spalis 1941, Los Augeles, Cal.
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Pirmadie-
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stovyklą, tai turėtumėt išgerti

darbas atlikti- ĮCelis mene

Apart Apsaugos, Turime O c Q E n fl fi 0 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJJJ|UŲj|FU

metu—-įĮegt pleškančia. liepsna 

gyvenamą yęrt^.

«"»' Partn* 
riui patariau, kaip reikia kosiu

į. —- Amerikonas. — 
Iliustruoti lapeliai. — 

L — Pamokslas 
^jųopės, kurie mėgsta patys savo 
- Ne tik kirpėjas, bet ir poetas. —

Nėra Saugesnės Vietos Dėl jTaupyiri
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. MVTfečk 

dienos, Šeštadieniais 9 A. M. iki 8

Kirpėjas.
zkiau
Ten gera, kur ippsų nęra
Maudyklė, Kur vanduo vfsada šiltas 
apie jaimipi^ - 
kalbos klausytis
Kaip reikia praeivių dėmesį patraukti

Ri^ti ir 
iau ne- 

AtsisVeiKino-

RemKite Lietuviškų 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
ČQ.— WHOLES ALI

4707 So. Halsted Si
Tėl Bou.lėvard 001 ■

NAUJIENOS NEEDLECųAFrT DEP^., 
1739 So. Halsted St\ įhicarfb, Iii.
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infiUtn WE MAY .6MM, 

į K n ENP 50 ^BU. 
THEBt'5 NO PtAtE l$i 80

susigriebė 
savo kalbų. Nebekajb

tįąfima, kai bgrię m turite

Rime, “fed $’
• 'i, ■ ... i ! ‘ "1 ’ .. *<’M ’.r.o .. k.K

be£ pašaukę savo
fonavę CAN^l $5Q0 galitę visgi gęrętįs bu-

\.r.?

lėliu Cfri£ago’$ Own Mojąarch Beer namie

\ itiOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
i’erkraustom fotničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų darbas 
,arantūotas. Taipgi pristatėm 
mglis f visas miešto dalis.
' 3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 00G6

kuris mėgsta daug 
dar labiau m "g ta 

kalbos 1 kiaušy d< 
yra pasi engęs 

drožti ir vienam kiau

to pradėjau mokytis, kai buvau 
dar visai jaunas berniukas. Ži
note, visai kitpkie laikai tada 
^uvo. Trejus metus pas kirpėjų 
gizeliu turėjau būti. Taip kaip 
Kuropoje. Pradžioję tik muiią 
leisdavo sutaisyti beiybritvą pri
ruošti. Atsidėjęs turėjau prisi
žiūrėti, kaip reikia su kostume- 
nais apsieiti. Tik kai įgudau ir 
Įgijau gerokai patyrimo, tai 
pradėjau laipsniškai kirpėją pa
vaduoti. Kiekviena mano klai
da tuoj budąvo atitaisoma. Sun
kiai tuos trejus metusi reikėjo 
dirbti. O atlyginimo — tai be
veik jokio negaudavau...

Kiek patylėjęs, jis ir vėl pra
dėjo. Kalbėjo lyg su panieka:

—Šią dienų kirpėjai... Jie nie
ko neišmano, kaip reikia tinka
mai

jau^uplili nėbėyažiųočiaų. įr. 
sakykite, kas su piO'Iritisu jau-’ 
niW' ‘ ■ yąža i
tarytum gaisro- gesinti, o kai; 
riuVą^iuoja,’ tai hę^ityo kur gąiši- 
deti. Pasirodo, kad jie turi dau
giau laiko, negu gali 'jį' tųika- 
mai sihiaudotį. i

• Šiaip; taip’ tas labai šnekus 
kirpėjas baigė’ $twie kirpti ir* 
skųsti. Turiu pąsąkyty, jog dar-' 
bą j is' atlįjko visai tipkąųiaj. Ne- 
žĮurint to, kad visą laiką kal
bėjo, prakalbą sakė, bet šlaito 
taip, jpy yįšaj jokio “ųžkliųyi-, 
mo” nejaučiau. Tarytum laižy
tu nulai’^. ' '

.tuDuLPuKi RUOF1NG AN b 
S HE ET METAL CO.

:216 Š. Halsted St. VICtory 496.' 
togus, rynat stoglangius u 

sienų apmušimus.
disome bet ką. Atpaujiname bei 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

, ' apdraustas.

NAUJIENOS, 
L7.3? W‘e<? si-

M><ĮeriiĮjką§ Mieg- 
ruimio Outfitas

Lova ir komodos. Pirkdami tuojau 
sutaupysit pinigų. Atvykite musu 
krautuvė; ' '*•(.' ų• ARCHER AVĖ.FURNlTUkE &IĖG.

•TOB XA’ZH<Ai«š. Jsiv 
4140 ARCHJER AVENUE

LAFayettę 35^6 •

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madą 
knygą, jeurią galite gauti pas 
• miš. Siųskite savo orderius!

sūnėną” dar bebuvo baigęs sklis
ti kitas kirpėjas? ' Jokio kito 
kostunleriį> ^įe^vp.

Jšrodęs visus iliustruotus la
pelius, inano kirpėjas ii* v 
dejų in^Jli:

—-Kai nuvąžiųbstye į pąnff, 
tki būtinai pąląįpio]ki|;e po kai- 

I nu;®- Al?ie .trys mylios ;fuo, im;;- 
sjtiįko yra maudykla, tyrios ya^- 
dtib1 pusėtinai apykaršti^; ^ė- 
mą vasalą to vancleųs tęmpera- 
tlira yira vienoda: Mat, ten yra 

I karšto vandens šaltiniai. Kai ke-

CROSS STiycA SĄMF^LER
No

mo rietu.
J t4£ 2 v. ............. ....
jo dePĮbpšt^iįoti; kaijį p^eivių^uį^*' Ja'okson 
dėme^’ a tkrėipJJ . - Alsisto J b prie | 
lango ir lyg apstulpo napoleo-| 
riiškoje pozoje.

Ęįtas kitėjas 
skųsti sūnėną. I?ėMi Uįj; 
bėbuyę prasjmes 
me ir išėjome.

Turiu prisipažinti, jog kaž 
kaip lengviau pasijutau, kai av 
šiduriau gatvėje: to kirpėjo eks 
centriškumas jau t buvo beprade
dąs man pusėtinai įjkyrėti...

(Bus daugiau)

vo ■"ėuiražtį^-Jcajp ,.#»kįt>jna,' su marius .
skonių, pnuzomis ; bei reikia- drovisi. Mat, jaunas ir patyri 
maiš pab^žimais. Netrūkūs

Kirpėjas — senyvas žmogus. 
Gerokai apiplikęs. Dėvi didelius 
akinius su juodais rėmais. Jo 
ūsai tvarkingai apkirpti, kažko
kios neaiškias spalvos.

Vietoje nenūstovi. Rodosi, 
kad kaš jo padus svilintą. Plau
kus irgi kažkaip “iš notų“ ker
pa. Žirklės tik žybčioja, išduo
damos visai suderintus garsus, 
Vadinasi,' meistro rankose • ir 
žirklės gali būti savo rųšies mu- 
zikališku instrumentu.

Labai dinamiškas kirpėjas: 
žirklės jo rankose lyg kerpa
moji mašinuke (ųTba, o liežuvis 
— tai dar labiau...

—Tai jus iš Amerikos... — 
pradėjo jis tratėti, patyręs, kad 
musų gyveninio vieta yra Chi- 
cago. — /Vš irgi amerikonas-. 
Gimiau Kentucky valstijoje.
Augau Indianoje. Kirpėjo ama- sius kirpimo mokykloje pabu

DQMINĮKAS KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
H. Rajewski “Shorty”

kalL^ti: .
žinote, ™rlu Parasęs e)

anie ir i° 8ražJ' 
er9 štai kaip jos skamba...

, i. nčadčjo deklamuoti sa Ir J,1S F- ‘ ■

K. Augustas

7000 mylių automobiliu vais. O'tiio^rarpu moka tik ga
dinti... .i '1' c

Nežinau, kaip ilgai jis butų 
man skaitęs lekciją, apie kirpi
mą ir jo savybes, jei* nebūčiau 
jo kalbos nutraukęs. Progai pa- 
šijtaikitis, aš paklausiau, kokiu 
budu jis Kanadoje atsidūrė.

—žinote, buvau jaupas. Vie
toje negalėjau nurimti. Vis lai
mės ieškojau. Mane masino di
deli miestai, linksmas gyveni
mai. Indianoje pasidarė ankšta. 
Jokių prošpėktų nesimatė. Nu
tariau tad pėrsikėlti Į New Ydr- 
k^. Po kelių metų ir ten ėmiau 
nerimti.' Ėmiau dairytis ir ieš
koti kitos vietos. O tuo tarri.i 
sklido žinios apre auksines pro
gas Kanadoje.’ Susigundžiati ir 
atvykau. Tai buvef daug metų 
atgal. Laimės, kaip matote, ^ne
suradau, nors Kanadą skersai i- 
išilgai išvažinėjau. J Gyvehuf 
Winnipege, Ednlontone ir kitur, 
betrukus bus trys metai, kaip 
čia apsigyvenau. Atrodo, kad 
gerai yra ten, kur musų nėra. 
Norėčiau grįžti į Anjeriką, Jięt... 
Aš dabar Kanados pilietis ir, 
tur būt, teks čia amžius baigti.

Kalbėjo lyg prislėgtu balsu. 
Jautėsi kažkoks ^artumas, nu
sivylimas. Taip kalba žmonės, 

zkurie pradeda savo praeitį na
grinėti, — praeitį neišsipildžiu
sių svajonių, sudužusių vilčių, 
nepatenkintų troškimį. Taip 
kalba žmones, kurių gyvenimas 
galėjo būti kitoniškas...

žmonių kalboje, tu'r bu t, liūd
niausias posakis yra: galėjo bū
ti kitaip...

i 4 l * I i ’*/ •

Ir" nedaug tesurasite žmonių, 
kuriern^ tas posakis nebūtų 
reikšmingas.

Greit kirpėj 
pakeitė 
jo apie savo karčius praeities 
patyrimus. 

♦ 1 * > ’ ■

—Sakote, — pradėjo jis vėF, 
— važiuojate į Banff. Tikrai 
nesigailėsite. Tik' pereitą savai
tę iš ten grįžau. Bus1 ko pama
tyti; Beje, ar turite literatūros 
apie Banff ir kitas vietas?

' Nebaigęs nė kirpti, jis paė-. 
mė nuo lango didelį pundą 
iliustruotų lapelių. Vienį’ jų 
vąizdavo Banff nacionalį par
ką, o kiti — JaSper parką.'Ka
bino tuos lapelius pasiimti, ir 
tuo pačiu laiku pasakojo apie1 
įdomesnes vietas bei savo paty
rimus. • > ' ’

! —Žinote, — kalbėjo jis, — 
vienas mano pažįstamas »jau
nuolis paįišoye mane iniyęžji. 
įCąip gyvas busiu’, daigiau su 
juo nevažiuosiu. Trauk juos ga
las, thbs' jąūriiidlius. friėko ne-' 
paiso — lekia kaip akis išdegę. 
Inkšti kalnai, vingiai, — o jis 
sau ša d n a be nįekur nieko. Ma
žas neapsižiūrėjimas’, ųžsiziop- 
sojimas — ir tavo kaulų riiėkhs 
nebesurinkių, kai į pakalnę .nu-1 
dąrdžtųjnėi/ Pakako njap tęs 
keliones: geriau pėsčias suĮtik-

Vardas ir pavardė

Adresas ...............

y j Cbrtt iąl., MifpUCRAFT SERVICE, INC.

. . ' PATTERN
2925—Išsiuvinėtas sicnlibsTas.

ūkti, bet jis vis dar Jei Insurance reik, pa*
J. . 7 p. p.Vileišį EIK

DR. P. VILEIKIS
’ ‘ ‘ Atstovas ’ ■ 1

Prudential In^. Co. ofv America
- 1 HAR 2500

' * Home Office. Newark, N J.
5922 W Roosevelt Rd.. Austi n 1175

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija* įrehgta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
ĘNG. 5883-5840

—Tikrai sakau, — pabrėžei j 
jis, — inkelių pasipraų4yrij^j 
aš pasijutau lerigvęsnis, lyg 
jau nė jau. Sustirimo sąnariuose 
nebejaučiau.

Aš kl&usiaūs, ir tik karŲtarJę--. 
mis turėjau1 progos yieri^.‘j|B; 
žodį įkaušti į tą mįięįyięr: 
vienpu^šką pa^ka/bėjpn^ ‘; 
i Taip paprastai yra, kai sutj; 
k i žm ogų, ’ x
kalbėti' įr 
pats savo 
Toks žmogus 
prakalbą 
sovui...

’ Staiga

N A U.TIEnos. Chicago, III 
^3 kartus ten pasimaudysi te, tai 
tuoj geriau pradėsite jaustis 
T^ip buvo su manim.

i Ir jis pradėjo slhulkmeniškai 
aiškinta apie savo negala\imul 
ir kaip jam tos'šiltos

Milda Buick Sales
VJENI^TfeLĖ LIETUVIŲ BUICĘ’Q ^GENTU^A 

907 West 35th Street, Ghicago, III. 
Telefonas LAFAVETI’^ Žb22 ' • ‘ • Rez." Tef; ViCTORY 2499

PIRKIT SI PASITIKĖJIMU

FALLIEO^ 
tumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 0 
/Stogam Medžiaga, j Mes Finan- 
’ suojam. Pristatymas DYKAI 
2^’ S. JKEDZ1E AVENUE

tel. Į.AWNDALE 2830

jpąrcus 
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

' ! vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 

-muziką ir kitus įdomius 
parnešimus.

LOAN ASSOOATlONofChitago 
JUSTIN MACKIE WICH\r rėš. 
4192 Archer Avenue

VlRginia

)■■■■■■
- W-v _ - A. % % ’fį T*. n . rr.P K Cf



NAUJIENOS. Chlcago, III Ketvirtad., lapkričio 6, 1941

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS IŠKILMINGAI 
MINĖS PALIAUBŲ DIENOS SUKAKTI 

Rengia Iškilmes Sekmadienį, Lapk. 9-tą, 
Savo Rūmuose

Dariaus-Girėno Postas No. 
271 of the American Legion 
minės dvidešimts trečias Karo 
paliaubų sukaktuves, sekmadie
nį, lapkričio (Nov.) 9-tą, Da; 
riausuGirėno Post® name, 4416- 
20 So. Western Avė.

Bus įvairus programas, šokiai 
ir kitokie pasilinksminimai.
Programas — “Be Pabaigos“
Programas prasidės ketvirtą 

vai. po pietų ir baigsis kuomet 
svečiai sutiks. Reiškia, laikas 
neaprubežiuotas. Visi galės šok
ti, dainuoti ir linksmintis kiek 
tik spėkos leis.

Bus daug žymių svečių ir gar
sių kalbėtojų, American Legion 
įvairių departamentų viršinin
kai, ir buvęs vyriausias Lietu
vos kariuomenės kapelionas 
kun. F. Barauskas.

Com. Antanas H. Kasper

Kalbės Zuris r f

Taip pat kalbės Dariaus-Gi
rėno Posto koinandantas An- 
thony H. Kasper, teisėjas John 
T. Zuris ir kiti. * .

Tad, brangi lietuviška visuo
menė, pašvęskite ateinantį sek
madienį, lapk; 9-tą, Armistice 
Day celebracijoms.

Kviečia Visus Lietuvius
Legionieriai maloniai užpra

šo į šias iškilmes senus ir jau
nus, lietuvišką inteligentiją, 
profesionalus, biznierius ir šiaip 
sunkaus darbo žmones. Visi bus 
mandagiai priimti ir pilnai pa
tenkinti.

Kviečia Dariaus-Girėno Po
sto Administracija ir Koman- 
dantas, p. A^ithony H. Kasper.

Frank Krasauskas.

Rengia Šokius 
Šį šeštadienį

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kur| naudoja tūkstančiai žmonių. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumu. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

Surengė Smagų “Halloween” 
Vakarą

Nepaprasta šokių ir pasilink
sminimo sueiga įvyks šeštadie
nio vakare, Jonistų salėje, 814 
W. 33rd St. Bus dovanos, ska
nus užkandžiai ir geras orkes-

3foĮjn Jf. (Euiieihis!
SENIAUSIA IB DIDMAUflA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ

Viri Tel YARDS 1741-1741
So. Hermitage Ano. 

4447 South Fairfield Avenue 
Telefeiuu LAFAYETTE 4727

— 2 KOPLYČIOS VISOSE 
Uyil.01 CHICAGOS DALYSE

KMacykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio nrt- 
moUaia, 14:00 vaL ryto iš WHIP stotie* (1520 K.)

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

1646 W«rt 46th Street

8319 Lituanica Avenue
YARds 1138
YARds 1139

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

. LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placę Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street TeL PuUman 1276

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

Telefonu YARDS 1419.

I 
i?

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Californią Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cieero

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Myli

I

Buvę Legionierių Komandantai 
Kviečia I Iškilmes

ouvę Dartaus-uirtiiu, Auivrican 
čion, Posto komandantai, kurie kartu stP dabartiniu 
Posto viršininku, p. A. H. Kaspęriu/kviečia lietuvius 
į Paliaubų Dienos panlinėjinią. Jis, įvyks Posto salėj, 
4416 South Western Avė., šį sekmadienį, (Smulkme
nos žinioj). 1

Paveiksle iš kairės yra, J. A. Mickeliunas, B. R. 
Pictkewicz, Dr. V. Nares (Narijauskas), Jonas Yuška 
ir W\ /B. Scbastian.

tras. Visus širdingai kviečia at
silankyti parapijos komitetas.

“Halloween” Pokilis Genai 
Pavyko

Lapkričio 1, šeštadienio vaka
re, Šv. Jono parapijos, Jonistų 
salėje, įvyko šaunus “Hallo- 
ween“ pokilis. Publikos buvo 
pilnutėlė salė: buvo daug jau
nimo ir paaugusių žmonių. Va
karas buvo paįvairintas klasiš
kais šokiais, kuriuos išpildė An
drejevo mokiniai. Po šokių pro- 
gramėlio buvo išdalinta daug 
“cash“ dovanų už geriausius 
kostiumus.

Trauke Paveikslą
Po to programo dalyviai bu

vo surikiuoti j grupę ir- buvo, 
nutrauktas jų atvaizdas. Publi
kos ūpas buvo labai geras ir 
visi geroje nuotaikoje šoko ir 
linksminosi, šį sekantį šeštadie
nį irgi įvyks parapijos sueiga, 
tad visus širdingai kviečia at
silankyti, paraki j dąt/)|ęqmitętasf 

„ i.St. Kiršis.

=Mabio=
“Be Tuščių Kalbų, 
Be ‘Balabaikų’ ”
Apie Budriko radio programą

Praeitą sekmadienį pasiklau
siau Juozo Budriko krautuves 
leidžiamo radio programo. Na,’ 
sakysit, ir kas tokio? Mes kas 
sekmadienį 5:30 (WCFL-1000 
kil.) ir kas ketvirtadieni 7 v.v. 
(WHFC-1450 kil.) jo klauso
mės. Jei taip, tai sakykit, kas 
jums labiausiai patiko?

Pradeda Su Himnu
ir— Programas patriotiškas 

rinitas, jokių tuščių kalbų, jo
kių “balabaikų“. Programas pra
dedama orkestrui griežiant him
ną, “Lietuva Tėvynė Musų“, ku
rį gieda Budriko choras. Po to 
sekė gražios lietuvių liaudies 
dainelės: “Kur banguoja Nemu
nėlis“, , “žirgelis“, “Daili Teta“ 
ir k. Ponia Juozaitienę dainuo
ja 'solo “Našlaitėlę“ ir keletą 
kitų dainų.

Kelioliką minučių paskiriama 
gyvenimo vaizdeliui “Sakalų 
Šeimyna“, kuris tikrai realiai ir 
įdomiai suvaidintas Budriko ra
dio artistų.

Programas šįvakar
šį ketvirtadienį, kaip teko nu

girsti, irgi bus įdomus progra
mas su ' įdomiomis naujomis 
dainomis ir įvairiomis žiniomis. 
Ketvirtadieniais programas duo
dama iš WHFC-1450 kil. radio 
stoties. Ant.

Oak Forest Senelio 
Padėka Geriems 
Draugams, Moliams

CIO-AFL “Paliaubos 
Gary, Indianoj

Jį, Kolieką, Kaip Savo 
Giminaitį“

FOREST, III. — Ger- 
dienrašti “Naujienos“:

Dvigubas Mirties.
Sukaktuvių
Paminėjimas

A. Balnionienės ir Jos 
Dukters

NORTHSIDE. — Pereitą sek
madienį į Lietuvių Tautiškas 
Kapines susirinko skaitlingas 
būrys S. Balnionio giminių ir 
draugų paminėti jo žmonos 
Agotos, 20 metų, ir dukrelės 
Elizabeth 11-kos metų, mirties 
sukaktuves. /

OAK 
biamas

Aš, Jorhas Rusteika, meldžiu 
tamstų gerbiamo dienraščio lei • 
dėj ų patalpinti, šitą mano labai 
širdingą padėką mano bran
giems prieteliams ponams Jonui 
ir Petronėlei Moliams, gyvenan
tiems 1916 Canalport Avė. Jie 
mane aplankė 2 dieną lapkri
čio, ir atvežė savo dvidešimts 
penkių metų gyvenimo vestuvių! 
pyrago, ir .didelių dovanų nuo j 
savęs> ir nuo visos jų brangios 
familijos, Josefinos ir žento 
George Soopp, ir Jono Moliuko, 
katras šiomis dienomis veda pa
nelę Mikniutę.

“Surprizas” < #
Tai man buvo surprizas toks, 

kad aš/ niekad nemaniau tokių 
brangių prietelių turįs. Nors aš 
turiu daug visokių giminių Chi- 
cagoj, bet niekas manęs nelan
ko šioj prieglaudoj.

16 Metų Prieglaudoj
Geraširdžiai ponai Moliai 

ra man giminės nei artimi 
siedai. Lietuvoj, tik aš juos
žinau Chicagoj, ir jau 16 me
tų kaip aš čia gyvenu, bet po
nai Moliai nėra dar praleidę 
nei vienų metų, kad manęs ne
aplankytų, kartą ar du į me
tus. Ir visada gausiai apdova
noja. Taipgi ir jų sūnus ir duk
tė Josefina ir-žentas myli mane 
kolieką kaip savo giminaitį.

Todėl, aš noriu jiems visiems] 
palinkėti geriausios sveikatos, 
ir pasisekimo su jų visų vedy
bomis, ir didžiausios laimės per 
visą?jų ilgą gyvenimą. Labai 
širdingai ačiū jiems.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

Du Kalbėtojai
Prie gėlėmis papuoštų kapų 

stovėjo S. Balnionis ir jo sū
nūs, abu didelio liūdesio apim
ti, abu išbalę. Netrukus po de
vynių po kapines ^pasklido liūd
nų melodijų garsai“. Po atatin
kamą kalbą apie motiną ir duk
terį, kurios jau ilsisi žemėje, 
pasakė R. Kisielius jįjį drg. V. 
B. Ambrose.

Apeigoms pasibaigus, p. Bal
nionis pakvietė visus jų daly
vius pietums savo namuose.

Paminėjimas buvo jautrus 
įspūdingas. >

O. Sudeikienė.

GARY, Ind. — Vietinės CIO 
ir AFL unijos čia sudarė pa
liaubas kovai, kurią per kurį 
laiką vede plieno liejyklose. Abi 
grupės prižadėjo nebegaudyti 
narių-viena nuo kitos, ir neiti 
per AFL ar CIO pastatytas 
kietų linijas. •

Nutroško 
Gaisre

ne- 
su- 
pa-

»

pi-

na-ALTON, III. — Gyvenamo 
mo gaisre nutroško Mrs. Myrtle 
Jacobs, vietos advokato V. M. 
Jacobs žmona.

Žuvo Dėl 
Tarakono

■ PEORIA, III. — Besivyda
mas tarakoną, kurį norėjo už
mušti, viename vietos viešbu
tyje tris aukštus laiptais 
sirito 46 m- Fred Webster. 
tinai susižeidė.

Detroitas Laukia 
CIO Konvencijos

ir

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

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkit^ Silpni, Seni 
Jauskitės Smarkus, Švieži, Daug; Jaunesni

Vartokite Ostrex. Jame yra abelnl etiprylal, 
žadintojai,, dažnai reikalingi po 40 m.--ku- 
nani, stingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
iodo. Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras ražo: ‘‘Tas labai patarnavo mano Ilgo- 
niatn. Aš pats ji vartojau: Pasekmės pui
kios.” Pradek Jaustis smarkesnis ir jaunes
nis nuo šios pat dienos. • -

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

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

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo
kėjote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite 

Charge
Acc’t

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nu-
Mir-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DETROIT, Mich. — Šio 
sto CIO unijli nariai 
stambių svečių — CIO centro 
komiteto ir įvairių unijų vir
šininkų. Jie jau dabar pradeda 
suvažiuoti nacionalei CIO kon
vencijai, kuri prasidės lapkri
čio, 17.

LIETUVIAI

mie- 
laukia

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

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 

Seredomls ir’ Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868
Sudegė Du yt Ofiso Tel, VlRginia 0036
Maži Vaikai Rezi^i£sr Je^nas:__________ BEVERLY 8244

p-vAL?iGAm- hMichk- Prie DR. t. dundulis 
Pike Lake, Mich., ūkininko na- GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 
mo gaisre sudegė 8 metų Bar- 4157 ARCHER AVENUE 
nara Ann ir 4 metų Jean Louise Ofiso Valandos:*
Walters. Namas užsidegė nuo vakaro
kerosimo pečįuko. Z Trečiadieniais pagal sutartį.

AKIŲ SPECIAtlSTAl
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. W PRIJS1S
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. .1. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TS -RTTST.TOS
Gerai lietuviams Žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. IRfh St. netoli St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Sega!
OETSAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

į pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas YARDS 9994
Dr Mąiirirn Kalių
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dięnąs 2 iki 3 pobiet

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

ADVOKATAI

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

Pirmadieniai: 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11. iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.- ’ 
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A SMKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

nn STRnrnT ’TS
Gvdvtoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimų.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

sOlsen
Ebannt

8

r**

■•V

TeL STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VTCtorv 1919

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVE 
3409 S. Halsted Street 

PHONE YARds 3089 .

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

v

• ADVOKATAS 
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALumet 6877.
Vai.: nuo .1:00 popiet iki 8 v. vtk.

134 N. LA SALLE STREET
Room 2014

Vai.: nuo 
3149 SO.

Tel.

Atdara 
Ketvlrt. 

ir 
SeSt. 

vaka
rais

6446 So. HalstedSt.
\ •

g~- I ■■■ i.n ....Ti-MraiMi-■■I—

GERB. Naujienų skaityto* 
fos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti / 
tat krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Nepriklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo' planus. Taupykite ir 
paskolas mkjte žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN A8SOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec. o 

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

DR. C. 7 VFZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
* Sercdoj pagal sutarti.

DR. hrttno j.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimų. z 
Telefonas HEMIock 7899 
Namd teL REPubUe 4688
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Šįmet Rate-

\ HELP VVANTED—MALĖ 
. i Darbininkų '‘Reikiaz Į / _'

.................    litu I i

/ REAfc BSTATE FOR SALE 
-t ė. Pardavimui

. ........ . 2
NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŽUVO.. ĖOMBANEšIO - NĖLAiMĖJ1 ■ <L1ĘTPWIW»S SKONIS Vėl LINKS 
TA PRIE KOMEDIJŲ, KITU MNOS 

VEIKALU
4 • • t 1 iA 'n. Mhimiž ■ fehi. |, i U, »

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis Nespėja 
Vaidinimus Ruošti

ROSELAND. — šįmet Rate
lis pradėjo veikti lyg ir paty
lom. Vienok, darbo turi net ir 
perdaug. .* . .. . ,,

Štai, 26 d, spalių suvaidino 
“Dainų, be Galo”, o sekmadie
nį, lapkričio 9 dv, Roselando 
Lietuviu Parapijos salėj, t 9-to 
Wardo Liet. Demokratų kliubo 
parengime, vaidins labai gražų 
vaizdleį iš lietuvių gyvenimo, 
“Važiuoju į Ameriką”. Vaidi
nimas su dainomis, ir visiems 
labai patinka.

_• ♦ \j . c* ' r’

yažiucs,.! West
30 d. lapkričio,

žiuoja į West Pullmaną. Lietu
vių Moterų Sąjungos parengi
me suvaidins vėl “Dainą be Ga
lo”. i, ... Z*.,..-

Gruodžio 28 d. Liet, 
salėj, įvyks Roselando 
vių Kultūros Draugijos
girnas su vaidinimu, dainoms,- 
ir šokiais. Čia Ratelis irgi t ap
siėmė vaidinti, bet veikalą dai 
neparinko.

Dąrb.
Lietu- 
paren-

r-r-r-H

<į.y»ifeaa»mli III nulinį 'H' i iii Iii rir-»- »

HELP WANTED—F^MAJLE^ .

? REIKALINGOS MOTERYS' sku* 
diirų šoi tUoti. B.' MIJjLER & Sons. 
1347 So. Ashland Avė. CANal 1024

Pullmaną
Ratelis va-

PETRAS 1 RAMONAS • ' ‘ 
gyveno 1732 So. Union Avė. i 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 3 d., 11:30 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., * 
gimęs Liet., Plungės parap., 
Raulakių kaime. Amerikoj iš- w 
gyveno 34 mętiĮs. . ■ - ;

Paliko dideliame nubudime ' 
| moterį Oną, po tėvais Nar- . 

montaitę, suntį Kazimierą, ' 
seserį Suzanną^ 2 pusseseres, 
Leliją Lukšienę ir Kazimie- .

L rą Dakanavičienę ir jų Sei
fe mas; švogerį Antaną Nar- 

montą, .pusbrolį Juozą Jašin- 
ską ir kitas gimines ir drau
gus. Lietuvoje motiną Zenai- 
dą Ramonienę ir gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas P.. J. Ri
diko kopi., 710 W. 18th St. 1

Laidotuvės įvyks subatoj, ;l 
lapr. 8 d., 8:30 vai. ryto, iš • 
koplyčios į Dievo Apveizdos I 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už T 
velionio sielą, o iš ten bus I 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. * .1

Visi a. a. Petro Ramono ’] 
giminės, draugąi ir pažįstami ;] 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- | 

( teikti jam paskutinį patarna- Į 
■^ viihą ir • afciiVeikirfiMra?";/ - j 

Nubudę liekame:-''Moteris, 
Sūnūs, Sesuo, Pusseserė, 
Pusbrolis ir Giminės. .1
. Laid.‘ Direkt. P. J.'Ridikas, I 

■ TeL YARDS 1419.^ p (i :.

“Liūdesio Metai”
■ 1 ’• ' i1 fy ; .-'* ’ * į r- r i •
Šįmet kai,, kuriems *ratelie- 

čiams yra Irudąsio metąi. štai, 
nepersemąi S. Dilius savo mo
terį palaidoj o,, netrukus po to. 
Norbutų mylimą sūnų ištiko 
tragingą mirtis...

Bet ką padaryt, kad jau gam
tos toks patvarkymas. Viskas 
vyksta savo keliu. Audros, bai-: 
sus vūsulai, žemės, drebėjimai, 
nelaimės, ligos ir mirtis — vi
si savo darbą dirba.

“Civilizuotas 20 Amžius”

.Gyvenam 20-tam šimtmety;/ 
skaitomus civilizuoti, bet tikrą 
civilizaciją gal (Vut dar.tik.-kū
dikis. Štaij (jęiųrėkit^ kącivi
lizuotas” Hitleris daro! Vienoj 
rankoj kardas, kuris žudo žmo-, 
nes, o kitą ištiesęs šaukiasi prie 
moterų ir merginų, gimdykite* 
kuodaugiausiai vaikų, nežiurč- 
kite kas bus jų tėvai! Barba
ras Stalinas nors vietos turi 
net ir perdaug, vienok užgrobė 
mažas tautas, kankino ir žudo 
kaip jam patinka.

— Stepukas.
____ «.-----------------t. .»• >.

Statys Roselande 
Kdfaediią ^-Važiuoju 
J Ameriką”

►TXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXX^
M

M LOVEIKtS Siunčiam Gėles h 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

Dalis. 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir- Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST. 
Teh YARDS 7308 ' "*t «

M

H
K

<xxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxi*
• 'f-;

bXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^“           nxiz« lt—Al-*—
s

MM

H 11 Vi A Gėlės Mylintiems 
i i " * 11 A Vestuvėms, Ban- 
I I IB ■■ <lkictams, Laidotu- 

"VII Ų_O vėms’ Papuoši- 
įj ' > ‘ - ‘1 »’ * • mams.
K GĖLININKAS
H 4180 Archer Avenue.

Phone LAFAYETTE 5800 < -

M 
M

K
M 
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx£

PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY -♦ • 

2700 ROOSEVELT ROAD
Tel. KEDZIE ,3840

1 Ar Galite Pastatyti
.Sau-Namą? '

ARBA ATNAUJINTI ' 
DABARTINĮ SAVO NAMĄ

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

NĄ'ŪJIEM U-ACME'» T«JAinoV.
Ensign Gavi N..Thornquįst (kairėj) iš Ne.wkųi, įlą.ss.r 

ir Ensign Caęl Bialck iš New Hackensačjk,. N. Y.K kurie 
krr’u su dešimčia kilų skridusių, žuvo didelio laivyno

■-ir ■: .a '- V •

Nenori Komunistų
Į kliuba gali prisirašyti n i 

lietuviai piliečiai, išskiriant k i- 
įpunislus, kurie, lietuvių dar-: 
buotei daug kenkia.; r • . - ;..i

Susirinkimas Antradienį. - .
Norintieji gali prisirašyti per 

ateinantį susirinkimą,. kuris į- 
vyks antradienio vakare, lapkr. 
18 d., Visų šventų paęap. svet., 
10806 So. Wabash Avė., arba 
per kliubo vakarą, lapkričio 9 .d.

• Narys

i

Keistučio Klubas 
Miiies 30-ties 
Metų Sukaktį
Rengia Vakarą Sokol Salėj 

Sekmadienį.

'REĮKALINGĄSf t patyręs likerių 
sėlsmanas'. Lankyti ' lietuvišką Ir 
lenkišką biznį? Vferčiamės visomis 
nacionaliai garsinamomis bratidies.* 
68 E., Cermak Road, tel. Calumet 
4517. |
---------------------- 1------------- - ■ n.-,-...

REIKALINGAS y‘PATYRĘS ibu- 
šelmonas. Darbas visus metus išti- 
sai.U 
MODERN ‘ CLOTHING-- STORE, 

744 Maxwell St. 
-------------- ---------------------------------- '■■>< •' .

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

, parduodam' ir inunom 
namus, Idtiis, farmaa** ~ir' biznius. 
Tukime didelį' "pasirinkimą namų 
pirkti už cafih afbamainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Išaukite*. : •. <• . 
PAUL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE

4631. S. Ashland. Avė.
Tel. YARDS 1001.

PECAN PAKUOTO JOS, moder
ni įmonė. 162 N.. Franklin.
. - - -I b A- '??■ -.V—’****■ *r-------------

PATYRUSIOS —' PROSYTOJOS, 
geresnės medvilnės, rayon 'dresės. 
Pastovus darbas^ geras mokestis, 
maloni aplinkuma. 4119 Belmont.
• V. Lx'! - r*- /'•------------ *

#) REIKALINGA1 * MERGINA • nuo 
20-30 'hnetų:; amžiaus dirbti taverne 

2462 Biue Island Avė.
“‘KtCrN "A : j ' f1'" —MT'.hU -A :-----------

■ REIKALINGA ^MERGINA' padė
ti diiblkuž’fbard’ ip’ pątathauli prie 

,’štalų. Mathia's Tė’Vėrn, 666 W. 14 
St., tel. CANAL 9248.

į*, DŽENITORKOS- 1 IR SKROBINTI 
hidtėrys. KtO^pkitės 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205.- 343 So. Dearborn.
—a *■ AV/’r/—va*--------- -

^-$15 SAVAITEI:’.MERGINA. Ben- 
'drarii namų dArbui. Nereikia skal
bti.1 SaVO kambarys, vonia. Lake- 
view 6249.

dainuos „Keistučio- Pas. Klįubo; 
choras ,.pp (yą.dovybe P, Sapgai
liaus; sųdaibUĮps kelętą (jjihęljų! 
taipgi ir L..M.K., choĮ-ą$’ po va
dovybėj* Ktnslav.ičiauą.

ŠOjkianiš gros 2 orkestrai. Tas- 
viskas<įvyks, .sekmadienį). lapkri
čio , 9 dM l Sokol Hali, 234^ 
Kedzie Aventie, kąip 4 valandą 
pQpie.tr Visus Keistučio simpati- 
kus ir ^mietelius .kviečiaių atsi
lankyti į virš minėtą..parengi
mą. •

Už Komisiją pasirašo • .■
J. D .Bendokaitis

^BENDRAS ‘ t NAMŲ - DARBAS. 
Nereikią skalbti. .‘S^vo kambarys. 
13 i užaugę. WebęV, 3730 Lake Shore 
Drive. 5, 
it , ‘ii i>‘«. irti '■ i-l i-
HELP WANTED-MALE-FEMALE

4 Darbininkų-DarbininkiU ' Reikia **
REIKALINGAS VYRAS ir mo-į 

tevis’į kriaučių dirbtuvę. Darbas: 
užtikrintas, gera mokestis.

2635 West 39th Place.
___ L  į-—E J fe.   — ----------------- ----------------

REIKALINGAS VYRAS ar mo-! 
tevis pridaboti farmą. Darbas len
gvas, užlaikymas ir mčkestis. Atsi
šaukite po 6 vai. vakaro. •

3432 So. Emerald Avė.

REIKALINGI V1-MOS ‘ KLASĖS 
patyrę Beėf Boners. Valandų arba 
šmotų darbas. Superior Packing 
Co., 4119' So. Union Avė.

TIKRI BARGENAI
SOUTH SIDE

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

kaina $20,000. 4
Turime, didelį pasirinkimą namų
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE,
2506 Wėst- 59th St.

• Tel. REPublic ^731.

6 
tas

6 
da

8
- REIKALINGAS DUONOS ? kopė

jas — juodos duonos kepti? Kreip
kitės adresu 10502 S. Michigan.

STOCK MEN

ir

ĮSTOSIĄS]
r«o*i • ••• na • i >e i i t ■ i i i i i t ■ i ■ i > ■ i i ■ ■ ■ i i i i ■■■ i i i i i i i i ■(■ihiiT

“Angelas” Risis 
Chieagoje

Dalyvaus į!d. “Strangler” 
Lewis, .Bill Bartush, Hans 

Steinke ir kiti

•« f

O

Petras Sarpalius

SEVVING MACHINES
Siuvamos ^Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pąrdavimas ir . pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų. -1 f; ' V? L v (i . '

STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago , Avė. , ĘRŲ. 71.1.2

SUSIRINKIMAI

—’ t \ •< < • • ,* , . . » • 1
Roselando Lietuvių Demokratų 

Vakaras

mokratų Kliubo metinis yaka-i 
ras, Visų Šventų parapv;i(sveU

lošta graži komediją ( “Aš . Va
žiuoju į Ameriką”, ,pf po yaid,i-( 
nimo bus šokiai. Pradžia 7 valų 

t. ......
9-to Wįir<Jo Lietuvių,. Pęnip-

suvirš biinėųesįąi atgal, ir jau 
turi netoli 150 narių. , •

.į U ij<< * tH-j
Rūpinasi Wardo Lietuviais. Į

■ t piu :! ■ ' . I 1' *»* \:t . • > į
„ Daųg^apsiąį..... rupipasį, sąyo

wa rdp, r ęįkąląis,. dol.ej ; pa vislių’ 
žmonių, ląip pat ir visųųnienūs 
labui, Ir, pęr trumpą klubp. gy-: 
vavinią .j’.i^Į .daugeliui piliečių 
davęs pagailbą.

N.ųų, L, Keistučio
Klįuljųi^ tekp;, pęrgyyeųti y j - 

3pl<jų įvykių. Priėjo dabar pri- 
kįj^usp 1,676 nariai, kaip vyrai

p Lapkričio 6-tą. dieną. “Keiątu-: 
lįs” .atžymės^savo sukaktį. Bus 
ąilyaidiotą-, vieno , .veikimo; ,ko- 
ipę(lĮja,Į. “Moterų Mcdžiolojąs”, 
kurių stato kankliečių lošėjai;

mėnesi-
Nereikia

JONAS GAUBAS
(Gyveno 3529 South Halsted Street) -

»

$945
$995
$695

NĖRA APSIGYNI 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
1941 ;Dodgė seddn ........... .".
1941 De Soto sedan ...........
1941, 'Plylncrtrth sedan
1940 Plymoath, club coupe $665
1941 Nash sedan ............... $885
1940 De -Soto sedan ........  $765
1940 Pacteard sedan  .......  $735
1940 Studebaker sedan _  $595

/ • i

Datrguma turi radio, šildytuvui 
Rašyta garantija su kiekviertu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

\VF.NZEI.
Autorizūotas 'D’yleris

DE« SOTO—PLYMOUTH
1143 Diversey j

Atdara vakarais ir sekmadleniaia |

/

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkr. 4 dieną 6:30 vai. vakaro 
1941 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Lietuvoje, Stačiūnų 
kaime, Šiaulių apskr. Amerikoj išgyveno 31 metus. Paliko dide
liame nubudime moterį Viktoriją, po tėvais šnapščiutę, sūnų 
Joną ir dukterį Adeline, sesers vaikus, Tony Musteiką ir jo J 
žmoną Antoinette ir Felix Musteiką, 5 pusbrolius, Jke ir J 
Adolph Gaubus (Grand Rapids, Michigan) ir Antaną, Eddie ir 
Jurgį Lapinskius ir jų šeimynas,» pusseserę Barborą Lapinskie- 
nęir jos šeimą, 5 švogerius, Petrą šnapštį, Feliksą Klimą, Sta-.J 
nislovą Balnionj, Frank Railą, ir Antaną -Louis (Grand Rapids, • 
-Mieli.L Kazimierą Misuną, švogerkas ir jų šeimynas, dėdiną ir i 
•dėdę Armonus (Grand Rapids, Mjch.) ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoje seserį ir švogėrį Skačkauskirs ir giminės. 
Priklausė prie Chicagos Lietuvi^ Draugijos ir Simano Daukan
to Draugijos. Runas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 Š. 
Halsted* St ' w K • ‘ -•* -|
• Laidotuvės įvyks šeštadieni, lapkr. 8 dieną, 1 vai. popiet.1 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių. Tautiškas kapines. ;1

Viši a. a. Jono Gaubo giminS's,J draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami-dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa- j 
skutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. __ J

Nubudę liekanle . ’ * . • is.,...
I MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS ,

* ■■ Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius P., J. Ridikas, | 
JeL Yards 1419

į Kitą, antrad.ięnį,, .lapkričio 11 
4.jį. įvyks .didžiausios imtynės 
kokios Jtada .norsj yraų buvusios 
Chicągoje. . Ashland.. Įloulevard 
auditorijoje . (Ą.shlap(į'yr Van 
Ęu^en) { ^įsis )t vadjiriąinas “An- 
gęlaą’/. (.Mąuricę (/fiĮl^t), kuris, 
1UU, b.ųVjrii m^noĮTią$. ;b,eveik 
kiekvieną^ išąnątyxno;ąri}ą gir- 
dėjiko. T[ąi;tbąi$unąs,.kuris pa- 
sižyqii .nępaprą^tą, jėga, ‘.h

Angelas.”,, jipsis ,.sų .‘^ump- 
įng....<Įpę” , Sąypldi,.;()<ųri^ prieš 
,^ęlįs ipętųS; nųgajųjų Jiųi.^Lon- 
dosą, buvusį pasaulio čempioną. 
Savoldi j jšgarsčjj) dar ir j tuo, 
.Rad Nętrę P,ame .universitetą 
lankydarpa$ buvo vięnaę. geriau
sių futbolininkų visame kra- 
Šte- j :.4 ; Li ■ ;• U ■: j

Kitą to vakaroatrakcija — 
įai Ed. “Strangler” Lęwis, ku- 
ri$ per kęlią. .ihetus,.buvo pa
saulio čempionas,., Jisai yra( vie
nas labiausiai žinomų ir labiau
siai populiariškų ristikų visoje 
Amerikoje* Imsis jis su Ole 
Olson.
i.Chicagietis Bill Bartush, lie< 

tuvis iš Roselando, 'kuris tiek 
Europoje, tiek Amerikoje pa
sižymėjo kąipo vienas geriausių 
ristikų pasaulyje, turės .progos 
iš naujo savo karjerą pradėti. 
Dalykas tokis, kac^ pereitą pa
vasarį jis turejo pasiduoti, Sun * 
kiai operacijai, D|lei t,o . buvo- 
priverstas įr ęiątypcS puikauk-, 
ti. Dabar, jis visiškai pasveiko 
ir vėl rungsis, dėl piriperiybės.. 
Jis imsis su plačiai žinomu Emil: 
Dusek., .į į .

Be to, risis dąr ir „Jiajis, 
Steinke su Rudy Sįtrongberg. 1

Kaip hiato t,e, programa buš- 
tikrai pirmos rųšies

L. S. S. CENTRALINĖS .KUO
POS ir L. - D. 'Draugijos 4 kuopos 
bendras • susirinkimas įvyks penk
tadienį; lapkričio 7 'd., 8 vai. vaka
ro NatijienųA name, 
maršruto ir kiti labai 
Italai bus svarstomi, 
privalo dalyvauti.

’ JAUNŲ ' LIETUVIU1 AMERIKO
JE TAUTIŠKO -KLIUBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio 7 d., 7:30 , vai. vakare, 
Chicagos-Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St.1 Susirinkimas svarbus, 
visi nariai malonėkite atsilankyti, 
o kurie neužsimokėję už tą pusme
tį, mokesčių, malonėkite apsimokė
ti, kad neliktumėte suspenduoti.

\ —S. Kunevičius, rast.
MORNING STAR KLIUBAS lai

kys1 susirinkimą ketvirtadienį, lap
kričio 6, 8:00 vaL vakaro Grigai
čio svetainėje, 3800 W. Armitage 
Ave.*> Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti. L- ... .t t

—M. čepulevičius, s rast.
‘ \ . • •

ROSELANDO LIETUVIŲ1 KUL
TŪROS 1 DR-JOS "men. ’ susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
6 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių Dar
bininkų svėt., 10413 So. Michigan, 
Avė. S. (Dilis, ra^t., 226 W. 110 PI.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARK 
•MOTERŲ’ st'isirinkimas įvyks •4ap- 
jkričio 6-tą dieną' 8:00 vai.’ vakare 
'pirm. A. Zabukienės namuose, 
2605 W. 43rd St. Narės- visos ban-, 
-dykite 
svarbių reikalų susirinkime.

i * r ... — Mary Carter.

Klausimas 
svarbus rer- 
Butinai visi

atsilankyti,- nes turime

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kryme nitmi neteko 

90,000 kareivių
LONDONAS, Anglija., lap,k. 

(4 d. — Sovietų šaltiniai t tvir-, 
ttina, kad Krymo kovų metų 
yoldečiai neteko 90,000 . kąreir 
vių. Į šį skaičių įeina užmuš
tieji, sužeistieji ir nelaisvėn pa
imtieji naciai.

Krymo kovoje tapo, $ u jiaiki^- 
.ta.. 150,.vokiečių lėktuvų ir 250. 
kanuolių. J ,. j . .... ■

.Soivjetų valdžia,.traukia 750,- 
000 kareivių , iš-Sibiro.J Rosto
vo, ir Maskvos. fr,ontų$. Ątvy^-, 
^tančįoji. armija yrją pratusi ko
voti dideliuose šalčiuose. f

* • f rt’r- L-.. . ■ • _ s • »• J

Nuo 18 iki 30 metų amžiaus, ne
reikalingas patyrimas, privalo mo
kėti- rašyti ir skaityti angliškai ir 
pereiti daktaro ekzaminaciją. At
sišaukite ypatiškai:
GOLDBLATT. BROS.,

10' Aukštas, ęentralinė
• Employment Raštinė, 

STATE ir VAN BUREN GATVĖS. 
----- ♦vrįd* !:/ ;; 1

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos i

• TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartų su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 karh- 
bariai -užpakalyje. Kampa? 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas,’ 2257 W. 23rd Place.

TA VERNĄ IR ROOMING hou- 
še su namu. Parduos arba mainys. 
2113 So. Halsted St.

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

•> ATDARA - APŽIŪRĖJIMUI --
Modelinė 6 kambarių muro rezi

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

5835 So. Mozart. 
Statytojas parduos arba mainys.

BIZNIO NUOSAVYBĖ, 'suside
danti iš krautuvės ir 3 po 4 kam
barius apartmentų. Katedžius už
pakalyje. Muro namai, pečiaus ši
lima; Labai geros pajamos. Randa
si prie gatvekarių linijos. Idėali 
vieta tavernai arba bet kuriam ki
tam bizniui. Savininkas turi pa
aukoti, nes turi ^kitokius interesus.

SHULMISTRAS 
Realty- Company

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą..

REAL ESTATE TO EXCHANGE

. 11457 SO. SPAULDING. 2 akrai, 
geri statybai arba farmai. ll/z auk
što medinis trobesis, barnė, višti- 
ninkas. Mainys į nuosavybę mies
te.

GIERASH & BEZEMEK*. ' 
Į62,Q 48th St. Tel. yąrtfs ,2225.

TAVERNAS SU NAMU pardavi
mui, mainymui arba rendon. Ran
dasi .priešais didėtų dirbtuvių. Kai
na* $3,500 — įmokėti $500. Priims 
mainais ką .jus 1 turite. Turime, vi
sokių kitokių bargenų ir mainų.
" ‘ • C. P. SUROMSKIS,

6921 Sol Westerri' REPUblic 
. . • Vakarais PROspect 1111.

3713

FARMS FOR SALE
. T1T l Ūkiai Pardavimui
76TAKRAI; SAVININKAS; gėri 

trobesiai; elektra; vaisiai; vištų 
farma arti mokyklų, bažnyčių. Pa- 
g^l Yellow River. $1,300 cash, ba- 

‘larbias lengvomis sąlygomis. M. F, 
OSBORNE, R. 4, Plymouth, Ind.

PARDAVIMUI TAVERNA su 
visais fikčeriais. r- Parsiduoda; dėl 
valdžios darbo kitame mieste. Park 
Inn Tavcrn, 352 W. 72nd St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė su moderniškais fikčė- 
riais. Biznis išdirbtas .per daugelį 
metų. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 1245 So. Cicero Av.

5 AKRAI
Derlinga juoda daržo žemė, daili 

vieta namui- .pastatyti. Vieta graži 
ir aukšta, akmeninis kelias, elek
tra,- blokas nuo- grįsto kelio, mo
kyklos. Kaina tik $975,'$100 įmo
kėti, $10 į mėnęsį. South Side. L. 
H. Lahon, 945 West 78th St. RĄD- 
-cliffe 5481.

■ ■■■II iii .B.A

CO AL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

‘ ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 sWest '34th Place 

z •• VIRGINIA 2286’ * 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS

50 Gal. -po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal.

/ 150 Gėl po 7\fcc Gal. '« 
gal. kubilai su kranais, $3.75 

kiekvienas.
AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 

ALIEJAI

4- t

DELIKATESŲ IR SALDAINIŲ 
‘krautuvė. $900 biznio į mėnesį. 
•Gyvenamieji kambariai. $550 £ash. 
5752 So. Racine Avė.

i TIKRAS BARGENAS pelninga- 
•mė fesorto biznyje. furnišiuoti 
katedžiai/įrengta grosernė, su val
giais—-šokiais taverna resorto šir
dies sekcijoje,, arti Michigan ežero. 
A. H.- CLARKE Realty. Co., South'

: i - --------- - -
55

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandaižir Įtaišai Par^v^

GOOD HOUSEKEEPING SKOPS
WAREHOUSE OUTLET

' SŲąiNKO 1 T M .
NEPALYGINAMUS i

barčMt.us ...
Iš SAVO 8 APSKRIČIO

i . . ' KRAUTUVIŲ
Visai naujos prekės, floor senke
liai; demonstruotojai/ pertaisytaš ir 
atsiimtas stakas ir Įvairus kitokie, 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du ' tos pačiosr rųšies. > Dabar su
krauti viename milžiniškame pa-, 
statė jūsų patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama** reguliari; Good 
Housekeeping Shops garantija.~ 
350 GASINIŲ ‘ IR ELEKTRIKINIŲ

’ K .. ' ; PEČIŲ. '
- i - Originaliuose Crates. * 
Įkainuoti Greitam Pardavimui 

Magic Chef, Crovvn,’i Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo.

I$18—$29—$39—449—$59. 
t ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 
Alcazar .5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
American Sunflame, kretuose, 

didelės inieros .................
Quaker, visai liaujas, sempelis 

RADIOS IR (KOMBINACIJOS.
Visai.'^naujas .phone, kombinacija, 

■ sęmpęlis? •*......Į...............x..... .
Zę-nith pilone/ komb., sempelis 
Philbo adtct. changer, naujas,

buvo $#0 ‘ ..L.L..z...............
: ĖALDYTUVAI

’ ^apiriklte? Anksti. 
; yišmbkėjimEH. 
(Yinaiisų ^Co. C.An

1. , -ANGLIS 
Miller Ci'eek ... 
Black Band ... 
Fkln. Gounty .... 
Fkln. Egg ....
Central Nut :... 
Anth’cite Rge.-

* Chestnut ......
Kopper’s Coke 
Pocah’s 1 M. Run 
Pet. Carbon Štili —• • 
i Run .............. 1-3 ton.
Stoker Nut .... 1-3 ton.-.
Suplautos malkos ‘-i- ‘6 ptmd. $1.00 
IVENSEIr AND SONS-Henk .8774
■i—■ .....

no-

$24
$29

$39
$39

$29
$34

$49
i /.Tr4-P.ptainasf**4teįkė į britam# 
protestą , dėl. viso įa|vų trahs- 

pąėmjnip;, Judijoa vapĮte-.
nyne. Laivai platikė į Madaga-
skarią, <. . A t t

X-; Detroite lordui Halifaksu i
pataika kiaušiniu. Jis .buvo /Pirkite tose^ krautuvėse, ku 
sinaS? apmėtytas toniatėmis/ rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Apriboti kiekiai. 
Nėra reikalo su 

____ _ NAL 3668.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antradį Ketvirt., šeštad. 

iki, 10. Sekmadienį iki .8

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

1-3 ton.
. 1-3 ton. 

1-3 ton.

10:75 ton 
8.'50'ton. 
7,40 ton. 
6.65 ton.

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

14t90tdn.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton.
6.75 tdn.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai t

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuoJ 40 
iki 60%. Mes- pristatome bite kur. 
Pašaukite ar rąžykite dėl daugiau 
informacijų. ? Vien 'tik nncionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

•ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
i r 5 6343 So. Westem Avė. ■' 
ę^go^Iįi-ą7 Jęl, ftEĘųĮ?Įiqr.6O51
I T* t
—.H>i.lllll.»l|l.l .....................................................H Į —

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos ■

P A ,8, Ė.b L.o S 
,.;GRĘIJ’IRZ PIGIAI.. 
AMT UMŲ ų.MOąGięjŲ 

į Mėnesiniais almokčjimais 
MtTTfcL

į. SAViNGS' ■..< 
and LOAN ASSOCIAT1ON

,5c, of<CHICAGO. r-.- 
r. 2202 \J¥< <^rmak

BENyj; KAZANAUSKAS, Šeo
Turtas virš $1,100,000.

pQpie.tr


.NAUJIENOS, .GhWQ,- IH.>6

VAKAR CHICAGOJE
*-

•Ketvfrtad., lapkričio 6, 1941
■ 1 'tVtU'.g'rv v ——   -

PAŠTAS RAGINA KUOANKSCIAUSIAI 
SIŲSTI KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

UŽSIENIN
, . ' ; < - 'T

Ryšulių Lietuvai, Kitoms Pabaltės šalims,
Lenkijai, Rusijai Nepriima

p.S. pašto viršininkas Chi
cagoje, Ernest J. Kruetgen, iš
leido pranešimą, kuriame rągh 
ną visus chieagiečius išsiųsti 
kuoankščiausįai kalėdinius svei
kinimus ir laiškus užsieniui..

Dėl karo pašto susisiekijnas 
su užsieniu yra labai nenorpią- 
lus ir nežinia kaip ilgai siun
tiniai gali užtrukti kelyje. To
dėl, kuo ^ ankščiau kalėdinis 
siuntinys .. bus? pasiųstas, JųO 
daugiau progos jis turės pasiek* 
ti adresatą prieš Kalėdas.

Laišįtąi t- J Lietuvą
Į Lietuvą ir kitas Europos 

šalis galima siųsti laiškus —- 
reguli&rius, apdraustus, ir Qt*o 
paštu, jungtinių Valstijų paš
tas juos išsiunčia, bet dėl ka* 
rb padėties negarantuoja ar jje 
nueis. Dažnai laiškus pasiųstus 
Lietuvon Vokietija. sugrąžina, 
arba jie žūna kelyje.

Ryšuliai
J Lietuvą negalima siųštį ry

šulių su rūbais, maistu, avaline 
ir kitomis .dovanomis. Paštas 
čia "Amerikoj jų visai nepri
ima. ' ?•

Kareiviaąis Nelaisvėj
Paštas leidžia Europon sių

sti ryšulius tiktai kareiviams 
nelaisvėje. ■ Tuo reikalu geriau? 
šiai pasiteirauti Raudonojo Kry
žiaus raštinėj, kuri tokių ry
šulių persiuntimu belaisviams, 
rodos, užsiima.

Ryšulius negalima siųsti ir į 
kitas Europos šalis, išėmus An
gliją, Šveicariją, Portugaliją įr 
Ispaniją. Jų negalimą i 
ropos sovietų Rusljbn 
ran.. ./

Tremtinių šelpimas Rusijoj
Amerikos Raudonasis Kry- 

žius bando atidaryti kelią šel
pimui įvairių į tautų tremtinių 
ir* pabėgėlių sovietų Rusijoje, 
bet ikišiol,sako,' negalėjo, tuo 
reikalu su Maskva susitarti.

1 Į Pietų Ameriką
■ S.-?; ■ , %• • ' "J' ■

. Chicagos paštas pataria Ka
lėdinius sitiritiniiis į Pietų Ame- 
riUą pradėti siųsti apie gruo
džio 3. Siuntiniai'į Arijos kra
štus ‘it Australiją p-gi turi išf 
eiti kdo ankščiausiai.

• ' • ■' C* * -

% . Kareiviams
šeimynos, kurios turi sūnūs, 

brolius ir kitus gimines U.g. 
kariuomenės ar laivyno ekspe
dicijose, kurios yra okupavę Is
landiją, ar "yra Newfoundland, 
Bahamas salų ir kitose U^S. *bta • 
zėše, privalo laiškus ir ryšuĮiųs 
pasiųst! apie gruodžio 8

- / . Į Hawaii
Laiškai į Hawaii turi 

nevėliau gruodžio 12-tos.

’4

I

ir
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iišeiti
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J A CK SWIFF

Tito Schipa
Neatvažiuoja-

' t ■ -A 1 '• 'J- f. . * ’ ■ ’ •

Kareivis džiaugiasi “kuo tai 
nauju”... bile armijos sto
vykloje—taip pat cigarete. 
Taip, ir kas tai naujotapo 
pridėta prie Old Gold

nr--

• 4 •

Nino/Martini Jo Vietai, Operoj 
' ■' '-■%>< ' > ' %• ■
./Chicagos opera skelbia, kąd 

jos solistų sąstatą šįmet nębus 
dąinininkn Tito Sąhipa, garsaus 
Italijos tenoro. Jisai dabar kon
certuoja Pietų Amerikoj, ir; pa- 
skėlbęr kad iš ten važiuos |ie- 
šiai Italijon. Amerikon nebe; 
K!i*. ?; :■ ' . ' i/.:

a Du Debiutai ‘
Jo vietai, opera pakvietė ghr- 

sų Metropolitan Operos dąjį|įĮ- 
ninką Nipo; Mattipi, kuris Chi- 
cagoj pirmu kartu p s 
lapkričio 15 į., Almavivos

, ]6je,x operoje, ♦‘Sevilijos" Kirpė
jas■ ' • / /'/• :

v Debiutą Chicagoj toj pačioj 
operoj padarys garsi Lraziuetč, 
sopraho, Bidu Sayao

Jau Ruošiasi 
Nepriklausomybės
Minėjimui
K p m Ketas šauk’A Susirinkimą 

Planams Daryti
Phicągoj jau rūpinasi suren- 

gįpiu Lietuvos nepriklausomy
bes sykaktuvių minėjimo 1942’ 
metų vasario mėnesį.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Djepojs Minėjimo Komiteto val
dyba išsiuntinėjo ‘ pakvietimus 
visiems komiteto nariams į su- 
sirinkimą rytoj vakare* Dariaus- 
G|r£nd salėje. -

Šis komitetas, vasario men., 
šiais metais, surengė nepriklau
somybės minėjimą (Randdlph 
Auditorijoje), kuriame pirmiC 
kartu Amerikos lietuviams kal
bėjo UIS. ministras Lietuvai, 
Owen J. C. Norem’as, taipgi 
Lietuvos ministras Washington, 
pulk. P. Žadeikis, “Naujienų*? 
redaktorius, Dr. P. Grigaitis, ir

Komiteto sekretorium 
Labanauskas, Lietuvos 
lato sekretorius.

yra L. 
konsu-

Mirė J. Gaubas, 
Senas Bridgeporto 
Biznierius

C'- ' ——

: Buvę Keistučio Bendrovės 
Direktorius -

• • ' ’» _ . j r • į

Užvakar vakari* šv. Kryžiaus 
ĮigohĮnėje nuo širdies, ligos ir 
įvairių komplikacijų mirė Jonas 
Gąubas, 3529 South Halsted 
street, senas Bridgeporto gy
ventojas ir biznierius. Jisai bu
vo apie 55 metų amžiaus.
i' ■’ • •> ■ ’

i . Velionis buvo direktorius Kei
stučio Taupymo ir Skolinimo 
bendrovės, taipgi priklausė prie 

. kelių pašalpinių organizacijų. 
Frie 35 tos ir Halste<i. Street ji
sai užlaikė Monarch gėrimų san- 
d&L

• v- . ■ - • ■ ■

> Laidos Tautiškose
• k• . - - • • r t • '

; Jo kūnas yra pašarvotas P. 
J. Ridįko l&plyčioje, 3354 So. 
Hąlsted Street, iš kur šeštadie
nio popiet bus palaidotas Lietu
vių Tautiškose Kapinėse. Ve
lionis paliko žmoną Viktoriją, iš 
namų Šnapščiutę, sūnų Joną 
cĮukterį Adeline.

Atmetė 64-ias, 
Friemė 15-ką 
Apeliacijų

pereitą savaitę drafto apelia
cines tąryb8s Cook apskrityje 
įjriįmė tik 15-ką, o atmetė 64 
ipeliąęijas nuo kariuomenėn 

Jaukiamų vyrų- juos paliuosuo- 
4. Tarp atmestųjų buvo ape- 
iacįja nuo Danieliaus Mątęcu- 
po, iš Niles, Ilk, kuris pareiškė, 
kąd fųri tėvus užlaikyti.

ITH BOTH SIDES 
6IROIN6 THEMSELVBS

THE MASTE RY
• OF THE W0RU>, 

MFT US fAKEA ;

OP THE GLOBĖ.

. Anna Kaskaš Atvyko Chięagon/

p- 
j

%

ANNA KĄSKAS ' Z’/? '; f
Vakar rytą Chiėagon atvyko <įaininii\kę Anha 

• Kaskasi Jkur> šį .šeštadienį dainuoja operoj-“Kaukių, 
Balius”, su kuria Chicagos Opera atid.ąro 194į me
tu sezoną: Tai bus /p-les Kiiskąs operinis/; debiutas 
Chicagoje.' \ Y /• .-į.

Lietuvis Mirė
Prarijęs Didelę
Doza Nuodu 

/.i* ’ y. • ’ ~ v
Paėmė Juos Per Klaidą

šeštadienį© rytą ŠV. Kazimie
ro kapinėse yita5 laidojamas aš- 
tuoniolikietis, Petitas Ramonhs, 
angliškai* kartais vadinamas 
Raymond’u. Jišai mirė apskri
čio ligoninėje šios savaitės pra
džioje- nuo' didelio, kiekio nuo 
dų, kuriuos paėmė per klaidą. 
Buvo sušauktas , įnkvestas, bet 
negalėjo, aiškiai nustatyti kąip 
tas įvyko.. ? ,/ .f:,'-'

Paliki žmęną, Sūnų
u .* ■ I ,

Velionis gyvebo. su' šelniyna 
ad. 1732. South / Union-.avenue. 
Jo kūnas yra pašarvotas P. J, 
Ridiko koplyčioj,’ ad.. 710. West 
;18th strect.</./■ .?.'/ <?'

JĮishj paliko žmoną Oną Nar- 
montaitę-Ramonienę, sūnų Ka
zimierą ii*' daug : kitų / girhinių. 

r ‘ ’ •„ :' ' .i',.
>>.. :-----------—.—■

Dorothy Thompson,
; '> L i t ’ -

Masaryk Kalbės
Chicagoje

Mitinge, Lapk. 19, Y
‘ » ! • \ ' ’ ’ «

Fight for Freedom komitetas 
skelbia, kad lapkričio 19 Tarp
tautiniam - Amfiteatre, 4^nd ir 
Halsted st., įvyks įvairių tau
tų masinis mitingas, kuriame 
kalbės Dorothy Thompson, gar- 
si Amerikos publicistė.

Taipgi kalbės Jan Masaryk, 
Čekoslovakijos pirmo preziden- 
to sunuš-. Jisai dabar yra Čeko
slovakijos valdžios,/ Anglijoj, 
užsienio ministras.

.......-.......— " 1 .-„i . ' ...... .. " .......................

Nepripažins Arizo
nos Divorsiį %

.v —T--- ' ‘-f

Apskričio teisėjas DeSoį’t pa
reiškė teisme, kad “greiti” di- 
vorsai, gauti Arizonos valstijos 
teismuose, pebus pripažįstami 
Illinois valstijoj.

Kas tai 4^4^W*tapo pridėta!

i-

I.A1AKIAM
"f

j? 
*■

*TAI LATAKIA!
(Ištariama La-ta-ky% 
-a), parinktinis, labai 
kvapus Rytų Vidurže- 

** mio tabakas, dabar 
pridėtas prie Naujųjų 
Old Golds. Kaip virė
jo prieskonis maiste, 
jis sutveria visai nau
ją, puikesnj cigareto 
skonį.

r* ’*

LIMltS
VANIA.OHO, INDIANA

AUSTRALIA, WITH THE NEW 9O.UWt 
POLE OFP ITS SOUTHWEST TlP, IS 
A PESERTED, FROZEN LAND.______

•■■■“■■•“■■I

THE ANTARCTIC ICE 
EXPO3IN3 A MIGHTY 
MOUNTAlNg ANO PLAINg.

SHIFTING OF THE EARtM^S AXlS 
HĄS ORIVEN THE NORTH POLAR 
CAP INTO/THE NORTHERN LIMltS 
QF PENNSYUVANIA, OHIO, INDIANA, MORAS S UNDEI 
ILLINOlSį IOWA AND SOUTH DAKOTaĮ Wgi|ĮIP;DLANT

NORTHERN SI BERIA 0ECOMES A 
MO&ASS UNOER THE TROPIC SUN 

IT LIFE AWAKES.

V-** L;
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Jau vėl Duoda
Pilietybes
Priesaikas

; v . . _____
Vakar 270 Nauji Piliečiai

U.S. natūralizacijos biuras 
Chicagoje vėl duoda pilietybės 
priesaikas . apįikaritams, kurie, 
pasekmingai, išlaikė kvotimus. 
Saigdinimas buvo r nutrauktas 
per du mėnesius dėl antrądje- 
.n: įvykusių* rinkimų ę.ook ap
skrityje. To reikalauja įstaty
mai. ■'
r" '•»•. 't-'. 4

- Vakar prįėsaiką priėmę 270 
ateivių, kurie , per tą 60 dienų 
laikotarpį išlaikė reikalauja
mus kvotimus.

Mokės Mažus 
Dividendus

uz-Vti'stįja skelbia, kad .šie 
sidarę bankar dar išmokės ma
žus dividendus depozitoriams, 
pirm* negu užbaigs likvidaciją. 
/ ’ ‘ ? '?•:

North Avenue State
Melrose Park State
Morgan Pafk Trust and 

ings, ir
Noel Sitatė Bank

Sav-

Vienas Sausas, 
Kitas Šlapias

vie-
24-

Antradienio rinkimuose 
nas Chicagos precinktas, 
tas, 3-čiam warde, referendu
me atmetė pasiūlymą. įvesti, 
“prohibiciją” jo ribose.

“Sausieji” betgi laimėjo 5-to 
wardo 65-tame precinkte, kur 
taipgi buvo referendumas gėri-

.. mų klausimu.

LIETUVIAI 
ARMIJOJE 

•. .» ■ ■ ■ 

i . :

šios savaitės pradžioj armi
ja paėmė karo prievolę atlikti 
šiuos lietuvius:

Tadą J. Szumilą, 117 East 
117th Placc, ir

Lewis W. Kazlauską Jr., 638 
West 119th slreet.

Apskričio Rinkimų 
Skaitlines
, Lietuviai Su Demokratais

Kaip jau buvo pranešta va
kar, laimėjo demokratų koalici' 
nis sąrašas kandidatų į apskri
čio teisiną. Tame sąraše dau
giausia'! . balsų gavo teisėjas 
Schwaba — 527,921.

Pralaimėj usiam republikonų 
sąraše daugiausiai balsų gavo 
buvęs teisėjas Jonas — 314,- 
627. Balsų skirtumas yra virš 
200,000.

Balsavo apie 
tojų.

“Lietuviški” 
goj, kaip buvo 
atidavė apie 70% balsų demo- 
'kratams.

900,000 balsuo-

wardai Chica- 
galima tikėtis;

f   |,J 111,1 1   

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Philip J. Lukas, 31, su Gar- 

net Biggs, 31
Bruno L. Marcinkus, 22, su

Irėne E. Tysl, 24
Mitchell Kolimas, 26, su Ge

ne vieve Ogorek, 23

Tascpat pažįstamas pakelis, 
bet NAUJI Old Golds) 

P. Lorillard Kompanija 
—įkurta 1760 m.

0 Policija bando patirti pa
vardę moteriškės, kuri užvakar 
nusižudę puldama po North- 
westėrn traukiniu prie Ravens- 
wooc| ayėriue stoties* Ji buvo 
apie 50 metų amžiaus. Spėja, 
kad ji buvo Mrs. Ernest Water- 
street, £106 Montrose tave.

• Į nąmą ad. 7758 Constance 
avenue, bandė įsilaužti 38 me
tų plėšikas Ray Bingham. Bu- 
vp suimtas. Pasirodė, kad jisai 
yra pabėgęs iš Jefferson City, 
Mo., kalėjimo, kur turi atlikti 
99 metų terminą už žmogžu
dystę.

ę Metams kalėjimo buvo nu
teistas 38 metų jolietietis, J. 
Stone, Chįcagoj suimtas už sa
vo žmonos mušimą. Jisai reika
lavo, kad j* pervestų jam ben
drą taupymo sąskaitą banke.

• Ugniagesiai dirbo per pu
sę valandos, bet galiau dirbti
no kvėpavimo budu atgaivino 
chicagiejtę Marion McGuire, 
5519 Kenvvood avenue, kuri ne
tikėjai gavę širdies ataką vie
noj Chicagos miesto valgykloj.

Šiandien Laidoja 
Mountgreenwodieti 
Liudvika Deniui
Mirė Po Ilgos Ligos, Apskričio 

Ligoninėje
Iš Lacha\vicziaus koplyčios, 

Roselande, 44 East 108th st., 
šįryt yra laidojamas senas 
Mount Greenwoodo gyventojas, 
Liudvikas Deninis. Jisai mirė 
šios savaitės pradžioje Cook 
apskričio ligoninėje, po ilgos li
gos. Jisai sirgęs apie tris me
tus laiko.

Iš Švenčionių
Velionis gyveno ad. 10740 

South Albany avenue, su šei
myna. Paliko žmoną Elizabetli 
Deniais ir 4 dukteris, Eleną, 
Sofiją, Stanislavą ir Elžbietą, 
taipgi daug giminių čia ir Lie
tuvoje. Paėjo iš -Palučių mie
ste, Švenčionyse.

Jis bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Ruošiasi Vakarui, 
0 Mokytojas

Ęet Keistučio Choras Tikisi, 
Kad Jis Pasveiks 

/ 1. ’ * - * V

Lietuvių Keistučio Choro mo
kytojas p. Petras Sarpalius bu
vo užpuoliko sužeistas ketvir
tadienio vakare, sp. 30 d., ei
nant įš painokų prie 44-tos ir 
So. Western Avė. Užpuoliko 
tikslas nežinomas — ar norėjo 
apiplėšti ar atkeršyti. Su gelež
galiu perskėlė p. Sarpaliui gal
vą.

Nors žaizda nėra pavojinga, 
bet -sužeistasis turi gulėti; lovo
je keletą dienų. Vienok choris
tai tikisi, kąd p. Sarpalius bus 
su jais Keistučio parengime, 9 
d. lapkričio.

.x Klimas.

remkite tuos, kurie
■' GARSINASI




