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STALINAS PAGEIDAUJA, KAD BRITAI 
SUDARYTU ANTRA FRONTĄ EUROPOJ
Stalinas nenori svetimų žemių, jis butų 

patenkintas, jeigu apgintų savąsias
KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 

6 d. — Premjeras Stalinas šian
dien paskyrė Maksimą Litvino- 
va sovietų sąjungos ambasado
rium prie Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžios.

Konstantirt Umanski; kuris 
buvo ambasadorium Washing- 
tone ir dabartiniu metu randa
si Rusijoj, į Washingtoną ne
sugrįš. v . . .

Maksim Litvinov buvo sovie
tų užsienio reikalų komisaru, 
bet pradėjus Stalinui vesti de
rybas su Hitleriu, Litvinovas 
buvo atstatytas iš užsienio ko
misariato.

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 6 
d. — Stalinas šiandien kalbėjo 
į susirinkusius sovietų atstovus 
Rusijos politikos reikalais. Sta
lino kalba buvo transliuojama 
per radiją.

Stalinas pasakė, kad sovietų

Vokiečiai PAĖMĖ “STALINĄ”

dėkingas 
teikiamą

Apglija,

sioms
para-

lapkr.

armija buvo priversta trauktis 
atgal, nes Europoje nėra suda
ryto antro fronto prieš nacius- 
Stalinas tvirtina, kad dabarti
niu metu sovietų Rusija viena 
kovoja prieš vokiečius ir pa
geidauja naujo fronto vakarų 
Europoj.

Stalinas pabrėžė, kad britų ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
parama teikiama sovietams yra 
labai didelė, kuri kasdien auga. 
Stalinas labai 
valstybėms už 
ma. K-

LONDONAS,
6 d. — Sukviestiems sovietų 
atstovams Stalinas papasakojo 
ir apie sovietų Rusijos karo 
tikslus. Mes norime užkariau
ti svetimų žemių, sako Stali
nas. Pirmas musų tikslas yra 
išlaisvinti musų pačių žemes.

Antriniu musų tikslu yra iš
laisvinimas pavergtų Europos 
tautų, kad jos laisvai, be jo
kios užsienio intervencijos į jų 
vidaus reikalus, galėtų nusprę
sti savo likimą.

Mes esame už išlaisvinimą 
visų tautų, kurios randasi Hit
lerio tironijoj, skelbia Stalinas.

Stalinas pasakoja, kad Hitle
ris valdo pagrobtus kraštus ne
prisilaikydamas jokių dorovės 
dėsnių ir viską vykdo žudynė
mis bei grobimais. Nauja- nacių 
tvarka subyrės mažiausiai lauk
tu momentu ir savo griuvėsiuo
se palaidos patį Hitlerį.

Sovietų vadovybėn tapo 
rinkti tie patys žmonės.

peb

JAPONU JUROJ TAPO PASKANDINTAS 
KELEIVINIS JAPONU GARLAIVIS

Mikado valdžia įteikė sovietams labai 
griežtą protesto notą dėl įvykio

TOKIO, Japonija, lapkr. 6 d., vandenų padėtas minas. Japonai 
tuo metu jau perspėjo sovie
tus ir reikalavo, kad su minų 
statymu elgtųsi atsargiau.

— Praeitą naktį Japonų juro
je tapo paskandintas keleivinis 
japonų laivas Kehi Maru, ku
ris plaukė iš Korėjoj į pietų 
Japonijos uostą.

Pagelbon atskubėjusieji lai
vai išgelbėjo 247 keleivius. 10 
keleivių labai sunkiai sužeisti. 
Japonų jurininkai taip pat su
rado ir 17 lavonų.

Gelbėjimo darbai dar tebetę- 
siami, nes laive buvo 342 ke
leiviai.

Naciai traukiasi 
nuo Maskvos

Sovietų mina atne 
še nelaimę
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nacius trauktis atgal, 
sovietų koresponden-

sutraukė į Maskvos

TOKIO, Japonija, lapkr. 6 d. 
— Japonų laivyno sluoksniai 
yra įsitikžnę, jog sovietų palei
sta mina atnešė tokią didelę ne
laimę.

Japonų valdžia įteikė sovietų 
valdžiai labai griežtą notą.

Prieš keletą savaičių vanduo 
nunešė gana toli nuo sovietų

LONDONAS, Anglija, lapkr.
d. — Sovietų pradėta ofen- 

syva pralaužė vokiečių frontą 
ties Maskva keliose vietose ir 
privertė 
tvirtina 
tai.

Rusai
frontus dideles artilerijos jėgas 
ir naikina ne tiktai nącių pėš- 
tininkus, bet ir tankus.

Gauta žinių, kad soviętų ąt* 
mija yra pasiryžusi ginti Se
vastopolį, nes turi gerus {stip
rinimus. ’

ORAS
Debesuotas, vėsus.
Saulė teka — 6:29; leidžiasi 

— 4:38.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių kareiviai, pietiniam fronte, žygiuoja per užimtą Stalino miestą. 

Nacių cenzorius pažymi, kad paveiksle matomi kaminai priklauso labai svar
biai plieno dirbtuvei.

VOKIEČIAI PAĖMĖ SAVO KONTROLĖN 
VISAS LIETUVOS PAŠTO ĮSTAIGAS

Nacių komisarai jau pradėjo vokiškai 
krikštyti Lietuvos miestų gatves

LISABONAS, Portugalija, lapkr. 6 d. — Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad vokiečių tarnybinis paštas “Ostlande” nuo 
rugsėjo 1 dienos perėmęs ir civilinį pašto susisiekimą “buvu
sioje laisvoje Lietuvos valstybėje”.

Ten, kur paštai turi vokiečių personalą, pašto susisieki
mas jau veikiąs.

Įjungus provincijos pašto įstaigas ir agentūras į vokiečių 
tarnybinį paštą, paštas pradėsiąs veikti ir visoje Lietuvoje.

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 6 d. — “Deutsche Zeitung 
im Ostland” praneša, kad viena svarbiausių Vilniaus gatvių 
pavadinta “Deutsche Strasse” (Vokiečių gatvė). Kaip ta gat
vė vadinosi anksčiau, laikraštis nesako.

Iš šios gatvės esą iškraustyti visi žydai, kurie esą apgy
vendinti Vilniaus ghetto.

Didelis sprogimas 
chemijos dirbtuvėj

Laidoja Suvalkijoj 
žuvusius nacius

Sumuštos^sovietų jėgos trau
kiasi visame Krymo fronte. Vo
kiečių bombanešiai paskandipo 
tris sovietų karo laivus, kurie 
pasiliko Sevastopolio karo laivy
no bazėj‘ ./į;;,.' /
j Praeitą naktį pacjų J aviaciją 

Vėh bombarditvT)' Maskvą■ ar su
kėlė gaisrų. .

Rusai paskandino 
turkų laivą

STAMBULAS. Turkija, lapk.
d. — Sovietų narlaivis pa- 

škandino turkų prekybos laivą, 
kuris vežė prekes į Burgąs uo
stą.- Bulgarijoj.

Sovietų narlaivis patruliuoja 
Juodojoj juroj ir kontroliuoja 
laivų judėjimą.

Sovietų jurininkai įsakė tur
kams sulipti į laivelius, o vė
liau kanuolemis paskandino lai
vą.

6

Stalino paskelbti ka 
ro nuostoliai

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
d. — Stalinas šiandien pa

skelbė, kad kovų su vokiečiais 
metu žuvo 350,000 sovietų ka
reivių. Sužeistųjų ir nelaisvėn 
patekusiųjų skaičius siekia iki 
1,358,000.

Tame pačiame pranešime 
Stalinas tvirtina, kad sovietų 
frontuose žuvo 4,500,000 vokie
čių kareivių.

Į šį skaičių įeina užmuštie
ji, sužeistieji ir rusų nelaisvėn 
paimtieji.
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BERLYNAS TAPO DIDŽIAUSIA VERGU 
RINKA PASAULY, SAKO ROXOSEVELTAS

Prezidentas prašė okupuotų šalių atstovų 
perduotu gyventojams vilties kibirkšti
WASHINGTON, D. C., lapk. 

6 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pasakė labai svar
bią kalbą Tarptautinės Darbo 
Konvencijos ^atstovams.

Prezidento klausėsi 250 at
stovų, kurie atstovavo 33 tau
tas. Prezidentas sveikino visus 
suvažiavusius, bet ypatingai 
karštai sveikino okupuotų kra
štų atstovus.

Jis prašė perduoti paverg-

tiems gyventojams žinią, kad 
Jungtinės Valstybės jų neuž 
miršo ir neužmirš.

Amerikiečiai pasiry
žę ginti laisvę

Naciai išžudė 
300,000 serbų

LONDONAS, Anglija, lapk. 
6 d. — Jugoslavijos valdžia 
iš patikimų šaltinių šiandien 
patyrę, kad nuo karo pra
džios vokiečiai su italais iš
žudė 300,000 serbų.

200,000 gyventojų jie iškė
lė iš Slovėnijos ir apgyven
dino i Jugoslaviją.

Išvarytieji gyventojai ne
turi jokių prągyvenimo šalti
nių, kenčia didelį badą ir mir
šta nuo pradėjusių kilti įvai
rių epidemijų.

WASHINGTON, D. C., lapk 
d. — Rooseveltas įvairių tau- 

,tų atstovams šiandien pasakė, 
kad didelė Amerikos gyvento 
,jų dauguma yra pasiryžusi ko
voti, kol bus atstatyta laisvė 
pasauly.

Amerikos gyventojai, o ypa
tingai darbininkai, žino, kad 
naciai pirmon eilėn naikina dar
bininkų judėjimą, todėl ir ryž
tasi pasipriešinti Hitleriui.

Dabartiniu metu Berlynas 
tapo didžiausia vergų rinka pa
sauly, sako prezidentas.
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— Laivyno departamentas 
pakeitė žuvusiųjų jurininku 
sąrašą. Pasirodė, kad kai kuru 
paskelbti žuvę — atsiliepė.

— Japonai skelbia, kad pu
sė milijonų sovietų kareivių iŠ 
Sibiro perkelta į Maskvos fron 
tus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Sovietų armija bėga 
iš Krymo

■.i.i i ■ WV t v. 

BERLYNAS, Vokietiją/lipk.
6 d. — Rumunų divizijos pa
siekė jurą tarp Jaltos ir Teo- 
dosij os, skelbia . ydklęčių Šta
bas.

Suomiai ryžtasi . 
tęsti karą

■............. ■ r" r-

STOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 6 d, Sekretoriaus Hali 
pasiųsta nota suomių valdžiai 
įįpkė^ė labai didelių diskusijų 
valdžios ir visuomenės tarpe.

Vaino Tanner pareiškė, kad 
Suomija ir toliau pasiliks de
mokratiška, ųes joki ryčiai jos 
neriša ąu Vokietį) a;

.< Iš suomių laikraščių galima, 
spręstų kad dabartiniu metu 
Suomi ja• :„dar nesustabdysianti 
karo ptiefi sovietus.

S. CHARLESTON, W. Va., 
lapkr. 6 d. — Šiandien sprogo 
Carbide and Carbon Chemicals 
bendrovės dirbtuvė. Vėliau ki
lo nepaprastai smarkus gaiš 
ras.

Manoma, kad žuvo visi spro
gimo metu dirbtuvėje buvę dar
bininkai. Sprogimas buvo labai 
stiprus, o vėliau pradėjo siau
sti labai karšta ugnis.

Vadovybė apskaičiuoja, jog 
pęlaimės vietoje žuvo 18 asme
nų. Kelis pavyko išgelbėti ir nu
vežti ligoninėn.

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
d. — Laikraščiai praneša, kad 

ties Ąžuolų-Buda, Kauno-Ma- 
riampolės paplentėjer palaidoti 
16 vokiečių kareivių.

šie naciai žuvo kovose su bė
gančiais bolševikais.

Raudonos armijos dalinys, 
kuris žygiavo iš Kazlų-Rudos, 
susidūrė su artėjančiais vokie
čiais, smarkiai susišaudė ir to
se kovose tapo užmbšti paplen
tėj palaidoti naciai.

6

Staigiai nudvėsė
7 drambliai

dATLANTA, Ga., lapkr. 6
— Šiandien staigiai nudvėsė 
drambliai Barnuni ir Bailey cir- 
co.

Veterinarijos specialistai 
aidėję dirba, kad išgelbėtų 
kusius circo dramblius.

Prieš porą dienų staigiai mi
rė to paties circo klounas Milt 
Taylor. Visi labai stebisi to
kia staigia klouno ir dramblių 
mirtimi.

Benziną dirba 
iš išmatų

at-
li-

PASADENA, Cal., lapkr. 6 d. 
— Namų statybos kontrakto 
rius J. W. Jean šiandien išėmč 
naują patentą benzinui gamin
ti. Jis surado būdą pasigamin 
ti benzino iš įvairiausių išma
tų.

Pirmiausia išmatas Jean pa
verčia į alkoholį, o vėliau che
mišku budu suteikia reikalingą 
oktano kiekį.

Jean pagaminta benziną ge
rai varo automobilį ir žymiai 
pigesnė. Taupymo sumetimai ir 
privertė Jean ieškoti būdų ben
zinui gaminti.

— Burmos premjeras/U Saw

— Amerikos valdžia nutarė skolinti sovietams vieną bi
lijoną dolerių, kad galėtų pirkti Amerikoj karo medžiagą. Ru
sai sumokės skolas karui pasibaigus.

— Vichy sluoksniai patyrė, kad Hitleris rengia sudaryti 
didelę Baltijos valstybę, kurion įjungs Lietuvą, Latviją, Esti
ją, dalį Lenkijos ir Rusijos.

— Japonų valdžia perspėjo Apterikos diplomatus, jog jų
kariuomenė gali užpulti Burma vieškelį, jeigu ntepagerės san- ' orlaiviu iš Londono vyksta į 
tykiai su Japonija. • .. z \ ; Washingtoną, kad galėtų pasi-

—- Fėderalis teismas pripažino George prowne ir Willie tarti su Rooseveltu dėl krašto 
Bioff kaltais. nepriklausomybės.

— Japonai paskelbė, jog žuvo 143 asmenys garlaivio ne
laimėje.

— Britai neteko 8 orlaivių, kai bombardavo gerai ginamą 
nacių laivų kanvojų vokiečių juroje.

— Britų šargybos nukėlė daugiau negu 1,000 keleivių, ku
rie važiavo prancūzų laivais iš Indijos. Nukelti 4celi nacių netinė miųa. 
karininkai,

i | -r— Suomiai nemano tęsti karo
valstybėmis, bet jie nori garantijų

I f’ I

— Lenkų valdžia gavo tikrų 
žinių, jog naciai nužudė 60 len
kų veikėjų.

— Meksikos pakraščiuose ta
po surasta plaukiojanti mag-

< — PetainO policija Nicos mie- 
kartusu kitomis didelėmis ste areštavo 35 laisvų prancu- 
savo krašto sienoms. zų šalininkus.

20 milijonų nuosto
lių Vilniuje

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
6 d. — Skelbiama, kad per ka
ro veiksmus Vilniuje buvo su
griauta ar apgadinta 259 na
mai.

Apskaičiuota, jog karo metu 
visame Vilniaus mieste staty
bai padaryta 20 milijonų rub
lių nuostolių. Nežinia kas atly
gins savininkams už padarytus 
nuostolius.

Vilniaus mieste pradėti įvai- 
gatvių praplatinimo darbai, 
pradėjo veikti Vilniaus mie- 
buvusi veterinarijos klini-

rių 
Jau 
ste 
ka.

Minske surado 7 lie 
tuvių vaikus

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 6 d. — Skelbiama, kad 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
delegacija netoli Minsko surado 
pas vietos ūkininkus 7 lietuvių 
vaikus.

Prieš bėgdami iš Lietuvos 
bolševikai išvežė minėtus vai
kus iš Druskinihkų vaikų sto
vyklos. Vaikai esą tarp 6 ir 9 
metų amžiaus. Dedamos pastan
gos surasti tėvus.

— Britų aviacija užmušė 6,- 
000 belgų darbininkų. Vokiečiai 
prievarta varo Belgijos darbi
ninkus j anglų bombarduoja
mas ginklų dirbtuves.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vaL ryto iki 1:00 vaL popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:Q0 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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KUOPOMS •
BROOKLYN, N. Y. — Vieti

niai lietuvių komunistų lyde
riai sumanė “iškirsti šposų“ 
New Yorko, New Jersey ir apy
linkės lietuvių organizacijoms, 
tat laikau savo šventa pareiga 
pasaugoti tuos, kuriems nepa
keliui su komunistais, kad ži
notumėt, kame yra dalykas.

Jus žinote, kad Didžiojo New 
Yorko ir apylinkės draugijų 
atstovų konferencija įvyko ba
landžio 20 d., šiais* metais ir 
jūsų atstovai suorganizavę Lie
tuvai Gelbėti Komitetą, šis jū
sų suorganizuotas komitetas 
turėjo surengęs prakalbas lie
pos 27 d. ir turi pasitarimus 
kiekvienų menesį, kas liudija, 
kad jūsų komitetas dirba jam 
pavestų darbų.

Kas komitetų suorganizavo
Minėtame suvažiavime ba

landžio 20 d. dalyvavo šių or
ganizacijų atstovai: A. C. VV. 
of A. (siuvėjų) unijos skyrius 
54, Lithuanian Alumni and 
Students kliubas, LDD 7 ir 9 
kuopos, Lietuvių Piliečių Kliu

ir 65 kuopos, Lietuvių Radjo 
Balsas, Lietuvių Radip Dr-ja, 
Vienybė Press Corp., Liet. Ope
retės Choras, A. L. Legionas, 
Dariaus-Girėno Postas No. 1, 
SLA 152, 212/248, 126, 335, 38. 
225, 250, 372, 309, 101 ir 51 
kuopos, TMD 30 kp., Birutės 
Merginų Kliubas, Demokratų 
Kliubas, Šv. Jurgio Dr-ja, L.

Kliubas, L. Tautininkų Kliubas, 
N. L. A. P. Kliubas, L. S. Kliu-

inųs veikėjai.^ - /
Kokiu pagrindu komitetui 

įsakyta dirbti

vinių Lietuvai politinės, ekono
minės ir tautinės nepriklauso
mybės, laisvos demokratijos ri-

vyriausybę, kad jos parama ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę buti^ kosekmirigiausia.

3. peikti moralę ir materialu 
paramų Lietuvos žmonėms j U 
kovoje už atsieisimų laisvos, 
■demokratinės, 'nepriklausomos 
Lietuvos.

4. Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas veiks tol, kol Lietuva at
gaus laisvę ir demokratinę ne
priklausomybę. ‘ ‘ - •
.. Šiuos jūsų draugijų atstovų 
priimtus nutarimus ir įsaky
mus Lietuvai Gelbėti Komitetas 
•ir pildo.-, r į ’ <

Ar reikia kito komiteto? 
v * v *• ' >* \ r»/ »

• • x t ’ L

Spalio pabaigoje komunistų 
lyderiai sukvietė keleto asme
nų pasitarimų tikslu suorgani
zuoti kitų draugijų komitetų. 
Tame pasitarime ir aš dalyva
vau bei nurodžiau, kad, draugi
jų išrinktas Lietuvai Gelbėti 
Komitetas gyvuoja ir atlieka 
jam paskirtas pareigas. Nuro
džiau, kad yra tai 40 draugijų 
sąryšis ir kad yra p revizija dar 
nepriklausančioms draugijoms 
į šį komitetų įstoti ir sykiu 
veikti. Kviečiau komunistų ly
derius dėtis į bendrų darbų Lie
tuvos gelbėjime. Bet tie lyderiai 
griežtai atsisakė eiti bendran 
darban. Jie pareiškė, kad Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas ne
atsako tikslui ir kad visa lietu
viškoji spauda, išskyrus Laisvę 
ir Vilnį, remia Hitlerį. Tuomet 
aš pareiškiau-, kad jei komunis
tai nenori su organizacijomis 
bendrai veikti, tai gali organi
zuoti savo komunistų organi
zacijas, o tuomet gal bus gali- 
jmij su jais susitarti.

* Jiodėl šiuo perspėju; draugi
ja?, kurios nėra komunistų va
dovaujamos, kad jų šaukiamo
je konferencijoje lapkričio 30 
d. nedalyvautų, nes dviems die
vams tarnauti negalima./ Jūsų

J d « 
i

Motina Ir Jos “Vištukai”
s . I . .

.....■ A-M—••'^AIIJIENŲ-AOME > Telephoto
J. V. Atlantiko Oro Patrulio jūrinių lėktuvų “ten- 

der’is’’ matomas su keliais Patrulio lėktuvais deny, o 
vienas keliamas viršun, pataisymui slaptoje bazėje iš 
kurioš patruliai operuoja. Fotografija: užgirta! J. V.

į:u.- : ?■?.- r. --.r'
Laivyno. ' L

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OF ILLINOIS (IJEITIVIV PREKYBOS 

BITUS) ■'■■■

2. Informuoti Suv. Valstijų

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

jimo Komitetas turi aiškius nu
rodymus Lietuvos gelbėjimo ir 
nukentėjusių brolių iii seserų 
gelbėjimo reikaluose, 'negu ta 
linkme galėtų bent kų pagelbė
ti šaukiama konferencija. 7

Varde E. G. K.
A. B. Strimaitis, pirm.

Lietuvių Keistučio Pašalpos ĘJiubo
30-tas metinis sukakties

TEATRAS ir KONCERTAS
Sekmadienį, Lapkričio (Noy.) 9 d., 1941

, ' Pradžiė* 4‘ vai. popiet ‘•tf*

SOKOL HALL
2345 South Ked^ie Avenuc

L. K. M. C’rtbras suvaidins vieno akto komediją “Moterų Medžio
tojas” ir sudainuos keletą dainų vadovybėj J. Kenstavičiaus, 
Liet. Keist. Pas. KJ. Choras vadovystėj P. Sarpaliaus taipgi atljk.š 
dainų programos dalį. Šokiams gros 2 orkestro^. įžanga 50c, taksų 
5c, viso 55c. Kviečia visus KOMISIJA.

■«-—-n

(Uropoje
ara ir kitus pasaulio.

aras
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas**. r
“Naujienos** yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas** šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išįmant Chi- 
cagą), MM CMMgoJe fr
Money Orderį ar čekį siųskite:

•NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

‘ ‘ ’ CHlCAGOi ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. f

- 1 - -I u'  M——■

■■

Hardware and Paint Sh.op adre
su 1901 5y. 47tįi Sį Parduoda 

aliejų, stiklų, įvairius 
įrankius- bei elektros ij* autoirto- 
įbilitp rėikmęnėi? '
• • <•' J s •

•Ą teinantį ketvirtadienį kalbė
simų anie išlaidas supirkimui 
maisto, o dąl/ar varde Lithua
nian Cljamber of Commerče of 
Illinois' (3Ž41 S. Halsted St., 
Pilone CALumet 7358) linkiu

V■jums? geros- kloties.
Annoųnceris ir Sekretorius,

(Viršmipėtos or^ąnizadjos vardu R Varkaly vicepir
mininkas ir' šekrritdniis, darri pranešimus kiekvienų 
ketvirtadienį^: 15 P. M. per radici stotj WliĖC 145!) 
K. t>.), '

KALBĄ XV \

Labas vakaras!
Praeitų ketvirtadienį mes ap- 

skaitliavdme, kad šiais laikais 
rokuosime $1,^06.00 kaipo vi
dutinį uždarbį per metus šeimai 
iš keturių (4). Todėl visos lie
tuviškos šeimos Chicagoje pra7 
gyvenimui išleidžia $45,000,000 
per metus.

2^% uždarbio arba $1.1,250,- 
000 sumokama rendpmis arba 
užlaikymui nuosavo namo. Iš 
tos skaitlinės, 10% mažiausia 
arba $1,1,25,000 lietuvių uždirbu 
įtų- pinigų eina ^iapšildymiiL. pa
gyvenamo narnoj J^BąE^r as 
klausiu namų savininkų, kurie 
savuose namuose' gyvena arba 
išnuomoja Ratus su šilima ki
tiems, ar jie perka anglis iš lie
tuviškų “coar yards’’ ir per lie
tuviškus vežėjus arba lietuvius, 
kurie atveža anglis į namus?

Kodėl, ne? Lietuviškos “cbal 
'yards’’ perka tokias pat anglis * * » ....
■iš tų pačių mainų, kur ir kitos 
Į“coat yards’’ perka, ir parduo
da, tokia pat kaina, kaip kiti, to- 
įkias pat. anglis. Tai kodėl ne
pirkti pas lietuvį? Ko<Jel neduot 
uždirbti lietuviui darbininkui ar 
vežėjui, kuris jums atveš ang
lis ir supils jūsų basemente ar
ba “šandėj“.

Atkreipčiau dėmesį ir tų gy- 
vęiitdjų flatc, kurie patys per
ka kuru qėl; rendavoto namo.

Mes turime Čhicagoje ir.apy
linkėje. 4 lietuviškus “coal, 
yards”, ir. kodėl joms neduot 
savo užsakymo anglims. Jie* lie
tuvius darbininkus užlaiko. Ko- 
dėl nereikalauti, kad lietuvis ve- 
Čejas atvežtų anglis iš lietuviš
kų “coal yardų”?

Aš ešti patyręs, kad ne ma
žiau kaip 5% nuomų arba lėšų 
užlaikymui nuosavo namo kai
nuoja pataisymui, iš kurio 2%( 
arba $225,000 yra išeikvojama 
dėl patąisymo r* w

r > • . oi, ;. ; ,.

įgams, durims, grindims ir elek
tros ir kitų dalių namo. Ar,niu
ksų lietuviai ainatnirikąi gauna 
šituos darbus vertes % miliono 
dolerių?, Ąr iš lietųyiškų krau
tuvių “plųmriing“ ir ^liard^vąre’’ 
medžiaga yra perkama?

8% arba $36.00 šeimos biu
džeto, o visi lįęfuyįai.'Člucagoje 
išmoka $900,000 už išdeko'ravi- 
mą, išpopierąyimą ir išmaliayo- 
jrihų nalno iŠ vidaus ir iš lau
ko. Prie dabartinių lįainų $225,- 
(166 kainuoja medžiaga; o $676,- 
000 išmokama1 darbininksms. 
Ar lietuviški sandeliai hanl- 
ware storęs”. įgauna šilų metinį 
biznį ir ar lietuviai, ainatninkai 
galina sitis inetines įplaukas? 
Jeigu ne, tąi kodč^ ne!,,

-' Iš vienos šeimos biudžeto iš-

r 

♦

3

» “plumbing“, ir 
3% arba $337,500 porčiui, ląn-

na-

10,090-čių Ateivių 
Laukia Pilietybės , 
Priesaikos Chicagoj
\ Vakar Prisaigdino Dar 300

y T;-v v r’.

Ateiviai Chicagoj ir apylin
kėse tikrai suskubo pilietybės 
ieškoti. Natūralizacijos depar
tamentas skelbia, kad nepilie- 
erių, kurie išlaikė kvotimus ir 
jau yra pasirengę priesaikai, 
yra apie 10,000. '

•».p

Dėl antradienio rinkimų fede- 
ralis teismas neturėjo teisės 
duoti, pilįętybės ' priesaikų per 
60 dienų, bet dabar juos 
dina būriais.

• -y y.;-’"

Stcinke -
* ■ •?.•

Užvakar
27Q ateivių
šiandien vėl keli šimtai. Taip 
bus kol. visi kvotimus išlaikę 
priesaikas priims ir gaus an
truosius popierius.

Tarp naujųjų piliečių, kurie 
priėmė priesaiką trečiadienį, 
buvo garsus ristikas Hans 
Steinke, 1847 Roscoe Street.

mokama taksais miestui 
$ 112.50, arba visi lietuviai iš
moka $2,812,500. ' Už vandenį 
šeima sumoka $9.Q0, visi lietu
viai $225,000. Už apdraudų na
mo nuo ugnies šeima sumoka 
per metus $5.00 arba $112,500 
visi Chicagos lietuviai >* už
mus, kuriuose jie gyvena. Ar 
jūsų namas yrą apdraustas pas 
lietuvį Insurance agentų?

Negalima patirti, ' kiek lietu
viai turi mortgičio ant namų. 
Todėl likusiejei pinigai sumo- 
kėti^reiiddniis ‘-įįjie| Tnętųs sunio- 
je *$220.06" šeimynos biudžeto 
arba $5,512,500 ChiČagbs lietu
vių' sunaudbjama trim tikslam:

V . <. ... K

1. Užmokėjimui nuošimtį/ant, 
esamo morlgičįaus ant. namo- 

i 2. Nuošimtis, Jturis priklauso 
savininkui už jo investuotus pi
nigus į namų;

saig-

Pilietis
•• •• •

priesaikų priėmė
vakar apie 300,

J. V. Valdžia nori 
kąmų kontrolės

— " - " ■ —l l ■ H —

Kongreso komitetas šiuo lai-' 
ku daro apklausinėjimus, ku
rie liečia sumanymus kainoms 
kontroliuoti.''Musų valdžia ge
rai žino,’ kad dabartinėje aplin
kumoje kainos gali kilti per- 
greitai ir kad tatai gali atneš
ti didelių sunkumų, milionams 
žmonių. ' ‘

Iki Šiol jau tapo uždėtos “lu
bos“. ant kai kurių reikmenų, 
ypač ant tfc kurios yra varto
jamos grašio apsaugą! ir ap
ginklavimui. Siūlomas dabar 
kongrese bijius proponuoja už
dėti “Ipbas“ visoms reikme- 
noms, labiausia tokioms, kaip 

% 4' * > • i » i » i

maistas ir kitos, kurios liečia 
kiekvieno asmens gyvenimo ka
štus. Suprantama, tenka tikėtis, 
kad kairios šiek tiek kils, nes 
pakilo kaštai reikmenoms ga
minti ir bizniui daryti. Tačiaft 
yra pavojus,, kad kylančios kai
nos nepaspruktų visai iš kon
trolės. ‘ •

Midwest Stores 'kostumerkos 
ir kostąmeriąi gali būti tikri, 
kad mokamos šiose krautuvėse 
kainos visuomet bus žemiausios 
galimos, šių krautuvių savinin
kai žino, jogei biznis jiems ^ge
riausia seksis tuomet, kai $ jie 
teiks pirkėjoms ir pirkėjams 
geriausias prekes kaip galima 
žemesnėmis kainomis.

Teikti šitokį patarnavimų 
Midwcst Stores savininkai yra 
gerai prisiruošę. Visųpirma, jie 
sudaro vieną didžiausių Ameri
kos groserninkų kooperatyvų, 
kurs turi milžinišką perkamąją 
pajėgą. Prekės perkamos didžiu
liais kiekiais tiesiai iš augin
tojų ir gamintojų. Didelis Mid-

west Stores organizacijos san
delis operiibjamas našiai. Visa 
tai teikia galimumo parduoti 
kostumeriams' reikmcnas juo 
žemiausiomis kaifiomiš. Ir viso 
to dėka šių krautuvių koštu- . 
meriai ir kostumerkos gali bū
ti tikri, kad gauna ir gaus ge
riausiai Vertybes. —Sk.

ANNA-JAMES TAVERN

Nauja Lietuviška Užeiga 
BRIDGEPORTE

/ 3212 So. Halsted St.
Savininkai James Janulevičia ir 

Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stipres- 
nitį gėrimų. Kviečiame visą publi
ką atsilankyti.

DUOFOLD
HEALTH

UNDERWEAR
Sveikatos apatiniai, kuriuos 
būtinai turite įsigyti, 
apsigynus nuo šalčio ir 
saugojus savo sveikatų.

kad
ap-

yra 
viršutinė

DUOFOLD apatiniai 
mėgsti, dubeltavi: 
eile vilnų, o ap 
boVelpos “cotton”*— kurie 
negraužia odos ir suteikia 
malpnių šilumą.

T

ŽEMOS KAINOS
IR GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTAS

YRA DVI LABAI GEROS PRIEŽASTYS PIRKIMUI 
“MIDAjVEST STORES” KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS—PeTN. IR SUBATQJ, LAPKRIČIO 7. ir 8

Taipgi turime didelį pa
sirinkimų vyrams Arrow 
marškinių, MaŪory ir Gim- 
beį sį-črybęlių,.jakclų insve- 
terių. f ft

o. Ant misidevejnno namo 
ąrba amortizacijos. ' /

Retas kuris turi pilnai išinų* 
ketų namų. Todėl ttirejo sko
linti pinigus ant mortgiČiaus. Ar 
lietuviškos taupyino bendrovės, 
susivienijimai, ar.'‘bankai esatę 
pasiskolinę pinigus. Kodėl ne? 
Mes turime lietuviškų bankų ir 
4 susi vieni j inius ir 10 lietuviš
kų taupymo bendrovių. Ar lie
tuvis advokatas peržiurėjo tam
stos popierius ir prižiūrėjo pa
darymų teisingo mortgičiąus. 
Kodėl ne? Mes. turime apię 40, 
lietuvių advokatų.

Šiandien aš pranešiu pavar
des. kelių advokatų, kurie pri
klauso prįe< Litkųanian ’ Gham- 
ijer of Commęi'ce.v 4 *

Advokatas K. p|Gugis — tu
ri ofisų 127 N. DęayĮiorp Street.

Advokatas Antą|ias Ą. OJis—- 
turį ofisų 134 N; ĖaSalle St

Advokatas Charles i?, Kai, —• 
turi ofisų. 6322. S. Wėstern Avė.

P^ie Lietuvių Prekybos Buto 
priklauso: i J '

Bankininkas John Brenza — 
prezidentas vienatinio lietuvių 
Metropolitan Staje išrinko, 2201 
S.' Leavitt si. 

i ■ 1 .Taupymo Bendi’oyiįj valdi
ninkai: ' '' " '•

Justin Mackiewicz -— prezi- 
dęntas* Standard Federal Šav- 
ings i Loan ' Association, 4192 
Archer Avė.'

Joseph F. Gribaųskas — sek
retorius Švento Antano Saving 
& Loan, Assn. Taipgi parduoda 
Real Estą te ir Insurance adresu 
1500. S. 49 Coųrt, Cicero, UI.

4 joseph Bagdonas parduo
da. “pliiinbing sii])|)li('s” ir “šuL 
dyt.uVUs adresu 4701 S. 'Wcst- i c i.:.7 I 'erh Avė.

Na ų j a ii pr isirašę, broliai Gr i- 
goriiai, 'kurie laiko Peoplcs 

■ . * ♦ t‘ f 1 ' f • , '

“GOLD MEDAL” KITCHEN-TESTED 
MII-TAT ” 5 SVARŲ 28<t 241/2 sv.

MAIŠ- MAIŠ' , , .......... . ................. ....................
“WILSON’S” LAUREL-LEAF
TAUKAI 1 sv. kartonas
“TASTĘWELL”
TOMATO CATSUP Didelės bonkos
, ’ \ ' t ' ;• : : -— -------—-

P 

c
“SARATOGA” SPICY KiONDENSUOTAS

TOJ^to souę 10kenascijų įuž 1,1.<
“HECKĘRS” FĄRINA V- sv. pak.

■* -■ ■ * ■ '■ ‘------------------ - ------------ -' ■> ■-——-—2------------------nu "■.

No. 2 kenai 2 už lpc,___________________  „ ■ I n ■ >■■■■■■ «■ I .—A. .X™ 
“FUJI” BEAD MOLASSES 5 unc. bonka 2 už 25c

■. - --------------------------------------------------- ------------------J------U----------------------------------- - --------- —

U

“GERBER’S” Vaikų Maistas 3 ken. 25< 
“LIĘĘYJS” OHILI CON CARNE No. 1 kėnai e 12c 
“SŲN-MAID” BESĖKLĖS RAZINKOS 15% uhc. pak. 10ę ....... .... ............................. ................L—------------- U..........-............................................. .

“MIDWEST” 'PUIKIAUSI CALIFORNIJOS
BUTTĖR BĖANS - No. 2 ken. 2 už 21
. A----------- .-1^......................................       \ - ........-...... t---- U.------- ■
“MIDWEST” PUIKIAUSIAS
Raikytas PINE APPLE 2% ken. 23c 
Puikiausi- SALOTAI Did. galvos 2 už 11^ 
TEXAS BĘSĖKLIAI ' '• - !'J ■ --- ' ;

GRAPEFRUIT 96 dydžio. Vienas 30

v

“FUJI” BEAN SPROUTS
„I ■» II JI............ ll ■ I ll/l ■ I. i 11. ■*—

JI” CHOę SŲEY SĄŲCE

TURIME PIRŠTINIŲ, 
KAKLARAIŠČIŲ ir tt.

• • / *.' • - • K . i

3 unc. bonka 2 už 19c

Martinius
VYRIŠKŲ RŪBŲ 

KRAUTUVĖ
3358 S. Halsted St.

■ Tel. Yards 1066

: e

VVISCONSIN ŽALIEJI KOPŪSTAI 5 sv. 10c
—-;--------------------------------------- i---------------- ---------- L Jb...--------------------------------------------- i----- u-------
GERIAUSI VIRIMUI OBUOLIAI ' ' 4 sv. 15c
“OLIV-ILO” VEIDO MUILAS' 3 už 17c
“DREFT” 1 Dideli pakeliai ~ 22c

“GOLD DUST” 2 maži 9c. f-' Dideli pak. 16c
“IVORY” FLAKES arba SNOW ‘ Maži 9c. Z didi pak. 43c 
BATHROOM TISSUE 
““S EMJĮNOfrE’’

Dideli pakeliai

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

ĖST STORES
500 Nepriklausomą Apylinkinių Krautuvių

t 1. r- .

i
Murinę soothes, cleanses and refreshes 
ttritated, reddened membranes caused 
bv head eolas, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

c . :■ y

youn ErES

iljj

4 "* 23«1000 LAPUKŲ 
ROLĖJE, _____  • - -

1 CENTO IŠPARDAVIMAS
swAn muilas ^OTAAsbu už 10*

• ‘V’ffAV’ RAISTAS 6 k.en. 25* 
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR' MĖLYNAS ŠTAMPAS

/ $100 DTKAI Kaš Savaitę.1 Taupykite Musų Kuponus 
'.P................. -i ^^...,,1 ......................—.   ■■■

food: that’s djąestible 
a s m ilk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTSl 
M E LTS PERFECTLYt



— -------------------------------------- - < ——
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Penktad., lapkričio 7, 1941

Algirdas

Ponas neprezidentas
— ..... I ■ I I

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
Už dviejų suolų nuo manęs 

sėdįs baitas senelis storos mal
daknygės iš rankų ir akių ne
paleidžia, ir jo akys siuva tos 
maldaknygės puslapiais taip 
smarkiai, kad rodos jį kas bo
tagu plaktų. Matyti, įprato žmo
gelis fabrike skubėti, tai skuba 
ir bažnyčioj. Juk masinės ga
mybos dvasia įsismelkė į visas 
gyvenimo kerteles. Bet tai ro
do, kad jis poteriauja ir supo- 
teriauja kelis kartus daugiau, 
negu- tie, kurie tik- dairosi ir 
žiopso, kur varnos lekia. Jis tu
rėtų ir didesnį atpildų danguje 
gauti. Bet ar gaus? Juk sako
ma, kad ten busiu visi lygus — 
kaip Bolševikijoj... Bet tada ši
tas stachanoviškas poteriauto- 
jas bus labai nuskriaustas, juo 
labiau, kad čia, aplinkui, daug 
matau ir miegančiųjų. Norėčiau 
jam teisybę į ausį šnapštelėti, 
bet neprisilenkiu taip arti. Gai
la senelio.

' NAUJIENOS, Chicago, III.

Prisipažino Nužudęs Vaiką

3
Sugriovė vargonai ir pabudi

no mane iš šilų 
mišios

minčių sapno... 
dar tebesitęsia, 
(nors kunigas 
balsu giedat ir 

su choru

už plačių vandenų, svetimame 
krašte gyvenome. Vis dėlto bu
vo miela, dar mieliau ir dau
giau vilčių * ir norų pagelbėti, 
padėti savo kraštui; Ir toj pa
čioj krūtinėj, kuri dabar su to
kiu dideliu dvasios pakilimu 
gieda, Lietuva, tėvyne musų, 
niekados nestigo šilimos seniai 
savo tėvynei, ^saviems namams, 
kuriuose teko gimti, augti ir sa
vo krašto vargelį vargti, kuris 
dažnai būna malonesnis už sve
timo krašto prabangų, liuksusus 
ir lobius. Juk neveltui sakoma, 
kad svetur gera būti, bet namie 
dar geriau. Ir duosni musų ran
ka 'visados buvo jam tiesiama.

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

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

6446 So. Halsted St

žiūriu, 
Pradeda įkirėti 
ir labai gražiu 
dabar jau vargonai
palydi puikiai). \

Pagaliau — sulaukėme! Lie
tuvos himnas: Lietuva, tęvyne 
musų. Aplekiu akimis aplinkui. 
Gieda laisvamaniai, gieda daug 
ir katalikų, — visi su pakeltu 
balsu, nepaprastos 'rimties pil
nu, su karšia krutinę, kuri per

Dievas neįrašųs savo vardo žy
driame, dangaus skliaute? Tada, 

• sako, visi matytų jo vardų, — 
kaip mato biznierių arba pro
fesionalų vardus ant jų durų 
arba langų, — na, ir tikrai ži
notų, kad jis yra, o visokioms 
abejonėms apie Dievo buvimų 
ar nebuvimų! butų paskutinis 
galas. Mokytas klebonas, sako, 
atsakęs, kad šitame pasaulyje, 
girdi, yra labai daug visokių 
kalbų, tai, sako, jeigu Dievas 
užrašytų ant dangaus skliauto 
savo vardų lietuviškai, tai nesu
prastų kinai ir japonai, o jeigu 
kiniškai, tai nesuprastų lietu
viai, na, sako, ir išeitų nei šis 
nei tas. O todėl, sakoj ponas 
Dievas savo vardo nei ant dan
gaus durų nei ant langų, — 
kaip biznieriai arba profesiona
lai, — nededųs. Ir šitokiu budu, 
sako, labai mokytas klebonas 
sutriuškinęs bedievio netikėjimą 
ir įtikinęs jį, kad Dievas tikrai 
yra.

Aš dairausi į šonus ir į pry- 
šakį. Stebiu žmonių išreiškę ant 
jų veidų. Tikintieji pasitenkinę. 
Jie gėrisi ir pučiasi pamoksli
ninko “gi’ia išmintimi” ir jėzui
tišku gudragalviavimu. Bet lai
svamanių veiduose pašaipingai 
šypsosi tas bedievis, kurį labai 
mokytas klebonas “sutriuškino” 
ir 
dievį atsakant klebonui šitaip:

—Pone klebone, nepakanka 
atvesti tik vienų medalio pusę, 
reikia ir kitų. O ta kita yra ši
ta: Šv. Rašte parašyta, jog Die
vas labai papykęs ant Babelio 
bokšto mūrininkų ir jų padėjė
jų, kam jie įsigeidė bokšto sie-

naiJJIENU-aCME Teio.pnrno 

iš Ful-
Jordon 
III. ka- ' 
berniu-

Warrcn Snyder, 5 metų amžiaus berniukas 
ton, Ilk, rastas nužudytas netoli namų, ir Leo 
(dešinėj), 23 metų amžiaus ex-kalinys, Morrison, 
įėjime, po tariamo prisipažinimo, jog jis nužudė 
ką su britva. *

, , —— ... ....

nas taip aukštai išvaryti, kad 
jie išliktų sveiki ir gyvi, — net 
nesušlapę ir nepersišaldę, — kai 
mielaširdingasis Dievas ir vėl

parinktųjų tautų — žydus, štai, 
prieš daugelį metų jis atidavė 
juos į Babilono verguvę.

A, jei tik tiek pikto butų pa-

Olsen Atdara 
Kr t virt. 

Ir 
AHt.

r*l»Ebann
nuo savo tėvynės, nuo savo ša
lies laukų, pievų, miškų, upių, 
upelių, miestų, kaimų, kiemų ir 
namų. Mes juk ten augome, 
kvėpavome, džiūgavome ir kar
tu troškome laisvės -— savo 
mielam kraštui nepriklausomy
bės. Ir tie troškiniai išsipildė. 
Tik jau tada, kai mes toli toli,

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

d ■ ■ ■ ■ ■S Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 E Q E nfiO fiH 
ATSARGOS FONDĄ ViršO J 0 3, U U U. U Ų

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč?
PAULINA RUSSIAN and 

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

Massage ir
Męvements

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

Sav. MASSĄCF

Nepriklausomybė 
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
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniai': 9 A. M. iki 8 P. M.Dievas, liepė jiems liautis, vadi
nasi, sienų aukščiau nebevaryti, 
liktai uždėti stogų, ir atliktas 
kriukis. Bet jie nepaklausė, nes 
jiems labiau rūpėjo jų pačių ir 
jų vaikų kailis, negu Dievo va
lia. Tai mielaširdingasis Dievas, 
kad atkeršyti jiems už nepa
klusnumų, kaip šiandien atker
šija visiems Hitleris, sumaišė 
jiems liežuvius, ir jie nebegalė
jo toliau susišnekėti, o pirštais 
susirodyti irgi nemokėjo. Ir kai 
mūrininkai iš viršaus prašė 
vopnos, tai vyrai iš apačios at
nešė jiems bulvinės košės, o 
kai, nusikeikę, paprašė plytų, 
tai padavė kūjį su piauluvu! 
Dievas aukštai dausose kvato
josi, o mūrininkai pėbpykę spio- 
vė ant viso bokšto ir nulipę 
pasiskirstė po visus'žemes kam
pus. Iš jų išsiplėtė žmonija, na, 
ir visokios kalbos.

kultūringų babiloniečių 
lab‘ai daug pasimokino, 
prasikrapštė ir pamatė daug 
šviesesnį, kilnesnį gyvenimų, 
negu “pažadėtoje žemėje”. Net 
savo Biblijos didžiųjų dalį jie 
Babilone bebūdami parašė. Kai 
kurie ir turtus susikrovė, ir tie 
grįžo iš nelaisvės pralobę.

akis,

o .

MADOS

Virtuvinė' - $8.75
s vieša

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

REPublic 3713

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

’ 1739 So. Halsted St

klebonas. Buvę šitaip: Bedievis 
paklausęs kleboną, kodėl, girdi,

REMKITE TUO* KURIE 
GARSINASI

- /

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Pranas Selemanayičia, Savininkas

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

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. JSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- C T IT I? R T RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0 A VJlYiJllį jS

and _
LOAN ASSOClATIONoFChkago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11M
A J*

v'

u

(Vardai ir pavarto)

(Adresai) i

į ;

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, IU.

Čia įdedu 16 centų Ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi 7*% , 
Mieroi .......  „ per krutinę

Į sakyklų lipa kresnas vyriš
kis pamokslo sakyti. Bet nesa
ko, kažko laukia. Laukiu ir aš. 
Mat, tik prieš dešimtį metų gir
dėjau vienų Lietuvoje be l an
kydamas.' Jis buvo tuščias, kaip 
kiaura valkatos kišenė. Įdomau
ju, ar ir šitas bus toks. Paga
liau pamokslininkas pastato 
kryžių ore trimis pirštais ir 
pradeda. Visų pirmiausia jis į- 
rodinėja, kaip yra lengva sukri
tikuoti laisvamanius — bedie
vius. Pasakoja, kaip vienų be

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNĖ ŠVIESA!
MAŽESNĖS ELEKTROS BILOS!

/ ____
Gausite 100% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesų

Jūsij Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" ŠVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA UŽ SAVE

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... Q g5
Sales taksai ek/tra.z

...................................................■ ■!■■■■■ ■■■■..................................11,111, I I II I I j?

STOKER SALES 
6921 South Western Avė
• ĮVEDU ŠILIMA • BOILERIUS • IR SUTAUSAU SENUS

K®

1

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad' “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbų tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

NAUJIENOS
Canal 8500

—Žinoma, žinoma, kad taip. 
Be Dievo žinios nei plaukas nuo 
galvos nenukrinta, — tvirtina 
klebonas.

—O — šitaip, — šypsojosi 
bedievis. — Vadinasi“, tamsta 
klebone, tvirtai tiki, kad viso
kių kalbų atsiradimo priežasti
mi buvo Dievas, kad dėl tų kal
bų įvairumo Dievas pirmiau ne-| 
galėjo ir dabar negali įrašyti 
savo vardo dangaus skliaute ir 
tokiu budu išblaškyti visas abe
jones bedievių galvose apie jo 
buvimų ar nebuvimų?

—Doras žmogus tiki taip, 
kaip šv. Rašte pasakyta, — tvir
tino klebonas, rūsčiai kaktų su- 
garankščiavęs.

Aš vėl žiuriu į marškiniuotų 
pamokslininkų pasakojantį ki
tų religiškų anekdotų. Jis dabar 
jau nebesi tenkina vien , tik jė
zuitiškomis mandrybėmis, bet 
stveriasi ir istorijos skvernų. 
Jis sako, kad žmonės šiandien 
beveik visur zirzia, kam Dievas 
nesudraudžiųs > Hitlerį. Sako, 
Hitleris užpuola tautų po tautai 
ir jas pavergia, o Dievas tyli. Į 
kų tai, sako, panašu, kad Die
vas nė piršto nepajudina, kada 
tokios neteisybės ir baisenybės 
dedasi jo sutvertame ir valdo
mame pasaulyje! Juk pakaktų, 
sako, vieno jo rankos, mosto 
kad sustabdžius Hitlerio, Stali
no ir Mussolinio siutimų ir 
kraujo upių bėgimų... Bet jis to 
nedaro. O kada jis nieko ne
daro, J;ai jau ne tiktai bedieviai, 
bet ir patys tikintieji pradeda 
abejoti jo galybe ir gerais no
rais. Jie tiesiog sako, kad Die
vas turįa labai mėgti karų, kad 
jis jo nesustabdo. Kaip čia ki
taip, sako, išaiškinti?

—Vai šitaip, — palinksta vi
su stuomeniu į žmtmes klebo
nas, — šitaip. Dievas yra pra
tęs ne tiktai mylėti žmones, 
bet ir bausti juos. Ir jis baudžia 
ne tiktai musų tautų, bet ir jo

pilnai įrengta
Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy

mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
Speciales Kainos Krautuvėms ir Ta Vernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė . Phone: Canal 2183

AeKIENO KALTE?
Bet—
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti\ už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVICIA gyvasties
LANGŲ į739 SO. HALSTED STREET APVOGIMU

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

H

No. 4913—Namie dėvėti sukne
lės. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18 ir 20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40.

z Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pftr 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali**' 
te pasiųsti pinigus arba pašu
to ženkleliais kartu su užsakyk 
mu. Laiškus reUda adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 1739,( 
So. Halsted St., Chicago, III.

(Miestas Ir valitija)



NMJNCNOS
ThC Litmuanian Daily* Ntwi

Published Daily Ęxcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. CoM Ino.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscriptioa R a tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

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

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

Centralines Europos Sąjunga
New Yorke, Tarptautinėje Darbo Konferencijoje, 

lenkų, čekų, jugoslavų ir graikų delegatai paskelbė, kad 
tos keturios tautos yra pasiryžusios sudaryti po karo 
ekonominę sąjungų. Jų atstovai New Yorko konferenci
joje pasirašė bendrą pareiškimą, su pritarimu savo val
džių Londone. .

Kai bus atsteigta taika Europoje, tos keturios vals
tybės — Lenkija, Čekoslovakija, Jugoslavija ir Graikija’ 
— ketina dar kviesti, kad j jų sąjungą stotų taip pat ir 
Romanija, Vengrija ir Bulgarija. Jos visos kartu suda
rytų valstybių bloką su kokiais 110 milionų gyventojų; 
Bet kolkas Romanija, Vengrija ir Bulgarija dar yra su- 
sirišusios su “ašim”; pirmosios dvi aktingai dalyvauja 
kartu su naciais kare prieš Rusiją, o Bulgarijos terito
riją naciai yra okupavę.

Jeigu tas planas bus įvykdytas, tai Anglija ir još 
talkininkai turės užmiršti skirtumus tarp dabartinių sa
vo draugų ir savo priešų. Stalinas reikalauja, kad Ang
lija paskelbtų karą Romanijai ir Vengrijai už tai, kad 
jos susidėjo su Hitleriu, — tuo tarpu kai lenkai, čekai, 
jugoslavai ir graikai daro planus įtraukti tas “nusidėjė
les” į savo sąjungą!

Keturių tautų delegacijų pareiškimas New Yorko 
konferencijoje yra pirmas žingsnis į Centralines Euro
pos suorganizavimą, kad toje srityje susidarytų stipri 
jėga, kuri galėtų atsispirti vienoje pusėje prieš Vokieti
ją, antroje — prieš Rusiją.

Tautos, gyvenančios tarp Rusijos ir Vokietijos, nuū 
seniai buvo tų dviejų milžinų skriaudžiamos. Norėdamos 
atsiginti nuo vieno skriaudiko, jos turėdavo ieškoti pa
galbos pas antrąjį;..bet kuomet jų “užtarėjai” susitar
davo, tai jos žūdavo. Taip, 1939 m. pabaigoje, Stalinui 
susidraugavus su Hitleriu, buvo sudraskyta Lenkija; o 
keliais mėnesiais vėliau Stalinas, su Hitlerio pritarimu, 
prarijo Pabaltijo kraštus.

Jeigu visos mažosios šalys, kurios guli į vakarus nuo' 
Rusijos ir į rytus nuo Vokietijos, susijungtų, tai jos ga
lėtų nebijoti nei Maskvos, nei Berlyno. To nepadariuš, 
saugumo mažomsioms centralines Europos ir Balkanų 
pusiasalio tautoms nebus — taigi nebtis saugumo ir tarp
tautinei taikai.

Yra, beje, dar kitas būdas apsaugoti mažasias Eu
ropos tautas nuo vokiečių ir riisų agresingump, tai — 
sudraskius tas dvi grobikų imperijas. Spaudoje jali dūug 
kartų buvo girdėti balsai, kad po karo Vokietija tyrės 
būti suskaldyta mažiausia į'pustuzihį atskirų riedidėlių 
valstybių. Tą patį dalyką kai kurie rašytojai siūlo ir Ru
sijos atžvilgiu. Bet kiti sako,’ kad tai butų žiaurios* “ope
racijos” ir, kažin, ar jos butų sėkmingos.

Lietuva (su kitais Pabaltijo kraštais) taip pat guli 
tarp Europos rytų ir vakarų. Todėl tie Centralines Eu
ropos suorganizavimo planai paliečia ir ją.

M. Litvino vo paskyrimas
Sovietų vąldžia paskyrė savo ambasadorium Wash* 

ihgtone Maksimą Litvinovą, buvusį SSSR užsienio rei
kalų komisarą. “Naujienose” šitas Litvindvo paskyrimas 
buvo “išpranašautas” daugiau kaip savaitė laiko atgal. 
Spalio 28 d. Apžvalgoje buvo pasakyta:

“Dabar, kuomet Maškva yra priversta iš bėdos 
kooperuoti su demokratinėmis valstybėmis, tai iš už- 
pečkid tapo ištrauktas Maxim Litvinov, kurį ’ Stali
nas pašalino iš užsienių 'reikalų komisaro vietos 1939 
m. pavakarį, prieš' sušitariant su Hitleriu. Litvinovas 
busiąs pasiųstas į. Londoną atnaujinti ryšius su ang
lais, kuriems jišai pirrūiau pasakodavo apie ‘sovietų 

. demokratiją’.
“SakorAa, * kad iš’ Londono Litvinovas vyksiąs į 

Washihgtorią, kaipo sovietų ambasadorius, vietoje 
“Ūmanskis yra čekištas^ išėdęs iš Ambasadoriaus 

rikos delegacijos nariais ir nebegrįžo.
“Ūmanskis yra čekistas, išėdęs ii ambasadoriaus 

vietos Alėkšūndrą ftojatiovskį. O Litvinovas žvalgy
boje netarnavo.”
Prie to nebėra kas daugiau pridėti, negut tiktai tiek, 

kad Litvinovas, kuris* gyvento Londoriė ir pažįsta Vaka
rį Europos kultūrą, pasirodė turįs daugiau išmanymo 
apie tarptautinę politiką, negu “tadtų voždius”.

(fisakyme kaina}
Chicagoje—paštu:

Metams ---------- .--------------$8.00
Pusei metų______________ _ 4.00
Trinas mėnesiams -2.0(1
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SKURDAS, RUSIJOJE bo, o ne'/miegojo. • Kapitalistų 
Rusijoje nėra, todėl niekas ne-

Pro-bolševikiško dienraščio 
“P M” (leidžiamo New Yorke) 
redaktorius, Ralph Ingersoll, 
neseniai sugrįžo iš sovietų Ru
sijos, kurioje jisai praleido ke
lias savaites, studijuodanias 
krašto padėtį; ir tučėjo pasikal
bėjimą*: su* patim'Stalinui' Jo į- 
spūdžius spausdina keletas A- 
merikos laikraščių.

Ingėrsoll’o aprašymų tonas 
yra palankus bolševikams; Pa
duodamas nemalonius faktus a- 
pie žmonių gyvenimą bolševiz
mo imperijoje, rašytojas pridu
ria pateisinančius arba sušvel
ninančius paaiškinimus. Pavyz
džiui, jisai pasakoja, kad Rusi
jos liaudis yra bė galo suvargu
si ekonominiai, bet jisai suran
da, kad žmonės dėl savo netur
to “nesiskundžia”, nės jie tikimi 
sulaukti geresnės ateities — tik;* 
deja, šitą jų viltį dabar sugrio
vęs Hitleris, užpuldamas Rusi-

Kad sovietų valdžia paskati
no Hitlerį pradėti dabartinį pa
saulio karą, pasirašydama su 
juo garsųjį: “MAskvos- paktą” 
(1939'm'. rtigp. -23 d.), apie tai 
Mr; Ingersoll - “užmiršę”. Kad 
Stalinas leidd' naciams sutriuš
kinti Holandiją; Belgiją ir 
Francūzją ič' tuo budu sunai
kinti “dviejų" frontų karo” ga
limumą, to Mr. Ingersoll taip: 
pat “neatsimena”. O juk šian
dien yra aišku, kad naciai nie
kuomet nebūtį drįsę pulti Ru
siją, jeigu jie’nebūtų gavę pro
gos pirma parblokšti Prancūzi
ją-

Kitoje vietoje “P M” redak
torius daro palyginimą tarp 
Rusijos ir Amerikos darbininkų 
gyvenimo ir suranda, kad pa
prastas darbininkas Sovietų Są
jungoje uždirba per mėnesį 200 

t • f i I ■
rublių. Jisai nepasako, kiek 
kainuoja Rusijoje duona, mėsa, 
drabužiai, avalynė ir kiti gyve
nimui reikalingi daiktai; bet tą 
rtiso ddrbih'inko uždarbį jisai 
perveda į amerikoniškus dole
rius pagal “oficialųt kuršį” (5 
rubliai už vieną'dolerį),’ ir tuo 
būdu pas skaitytoją susidaro 
įspūdis; kad žemiausias uždar
bis Rusijoje tąi — $40 per me
nesį arba beveik 10 dolerių per 
savaitę. O mechanikai, girdi, 
uždirba net po’ 1,000 ir po 1,500 
rublių1, t. y;.po$Ž00 ir po $300 
per menesį.

Tuo gi tarpu pajs Ingersoll 
vėliau parodo, kad rublis yra 
Vertas ne 20 amerikoniškų cen
tų, kaip nustato “oficialus kur
sas”, bef tiktai kokius 3 centus! 
Vadinasi, 200 rublių mėnesinis 
uždarbis tikrumoje reiškia ne 
$40, bet viso apie 6 arba 7 do
lerius; o savaitei išeina ne $10, 
bet ‘ tik apie pusantro dplėrio.

Taigi, norint gauti tikrą' Ru
sijos gyvenimo vaizdą iš Inger- 
soll’o* rašinių (kidk jisai suge
bėjo jį nupiešti), reikia jo “pa
dailinimus” ignoruoti ir imti 
tiktAi faktus, kūrinos jisai paJ 
duoda.

Rusija sukišo viską į pra- 
ihonę ir kariūomeifęt

Rusijos žmonės, sako Ralph’ 
Ingersoll, yra labai suvargę:

“99 nuošimčiai visų Rusi
jos žmonių turi mažiau ma- 
terialiniį' gėrybių, negu tik 
menkas skaičius . labiausia 
nuskurdusių amerikonų.”
Vadinasi, ir Amerikos skur

džiai gyvena" daug’ gėriaiY, negu: 
99% Rusijos žmonių.

Tai labai liūdnas dalykas, kad 
po 24 metų bolševikų viešpata
vimo Riisijos liaudžiai tenka 
kehtčti didesnį vargą’, negu uba
gams “kapitalistiškoje” Ameri
koje!

Ret juk Rusija turi bęgales 
visokių' gamtos turtų ir jūs gy
ventojai per tūps 24 metus dirx

galėjo žmonių pagamintus lo
bius pagrobti. Tai kodėl bolše
vizmas paskandino tą milžiniš
ką kraštą neapsakomam skur
de? Amerikos laikraštininkas 
suranda priežastį:

‘^Daugiau kaip per 20 me
tų”, sako jisai, “rusai sąmo
ningai šykštavo ir1 badAvo su 

• tikslu nusipirkti du ištaigiū- 
! \ gu irr pasakiškai brangiu 

daiktu, kurių jiė niekuomet 
(? — “jf.” Red.) pirmiau ne
buvo turėję: pramonės įmo
nę ir kariuomenę.”
Čia Mr. Ingersoll truputį per- 

sudo. Nes pramonės įmonių Ru
sija turėjo jau ir prieš pirmąjį 
pasaulio karą^ o Rūsį jos armija 
dar'caro buvo didžiaYisia Eūro- 
įpos| kontinente. Bolševikai ne
buvo pįrmutiniai, kurie tas dvi 
“prašmatnybes” sutvėrė, bet jie 
jas be galo padidino.

žodžiu^ Rusijos skurdą, kaip, 
sako Ipgersoll, pagimdė milita- 
rizacija ir industrializacija.
> Su tuo reikia• sutikti. Mūsų 
skaitytojai žino, kad “Naujie
nos” šitas svarbiąsias Rusijos 
skurdo priežastis nurodinėjo 
per metų metus. Mūsiškės Mas
kvos davatkos labai piktai mus 
už tai plūsdavo. Mizara, Bimba, 
Andrulis, Prušeiką ir kiti (ko
munistų “švietėjai” šaukdavo, 
kad jokio skurdo ‘Rusijoje ne
są ir kad visi pasakojimai apie 
milžinišką militarizmo augimą 
Rusijoje tai — “kiaurus melas” 
ir “darbininkų tėvynės šmeiži
mas”. Bet dabar matome, kad 
tuos visus “melus” pilniausiai 
patvirtina; Amerikos* laikrašti
ninkas, kurį ir patys komunis
tai giria už jo straipsnius apie 
SSSR. 1

Mr. Ingersoll tačiau yra nai
vus žmogus, kuomet jisai tvir
tina, jogei Rusijos liaudis tyčia 
kentė vargą ir badą, kad Sovie
tų- Sąjunga galėtų įsigyti didelę 
pramonę ir gerai | apginkluoti 
armiją. Faktas yra tas, kad bol
ševikų valdžia žmonių nuomo
nės'visai neklausė! Kiekvienas, 
kuris drįsdavo paabejoti apie4 
Stalino politikos išmintingumą,1 
buvo' be pasigailėjimo “likvi
duojamas”.

Darbininkų ruždarbiai.
Apie Rusijos darbininkų už

darbius Mr. Ingersoll kalba vi
sai paviršutiniškai. Jisai nuro
do, kad sovietų sistemoje vieš
patauja labai' dideles atlyginimo 
už darbą nevienodumas, beveik 
kaip Amerikoje; reiškia, komu
nistiškos lygybei Rusijoje nebė
ra. Toliau jisai rašo:
. “Paprastas rankp'elnis gau-
' na 200 rublių"per mėnesį. Iš

lavintas darbininkas gali už
dirbti nū’o 1,000 iki 1;500 ru
blių. Inžinierius gali pasiekti 
2,000, o gal bu t ir dar dau
giau, aš tb nežinau.”
Atskirai paimtos, šitos' skait

linės nieko nepasakoj Pirmiau
sia, rašytojas mus nepainfor
muoja, kiek yra; tokių rankpel
nių, kurie gauna pb 200 rublių 
per mėnesį. Galimi numanyti, 
kad jų skaičius yra daug dides
nis, negu mechanikų ir inžinie
rių, uždirbančių’ po pusantro 
tūkstančio arba po di tūkstan
čiu rublių. O tarp tų dviejų 
kraštutinių grupių, ( veikiausia 
yra pats skaitlingiausias sluok
snis — pusiaulavintų; darbinin
kų, kurių uždariniai svyruoja 
tarp 300 ir 400 rublių. Bet apie 
šią darbininkų mašę Mr. Inger
soll visai neužsimena.

Piniginis atlyginimas, be to, 
iiedūoda jokios nūovbkos apie 
darbininko materialinį padėtį, 
kol mes nežinome/ kiek prekių 
jisai gali savo uždarbiu nupirk
ti.' Esame priveikti pūsi tenkinti 
tiktai šitokia to laikraštininko 
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pastaba apie gyvenimą ruso, 
uždirbančio 200 rublių:

“Toks darbininkas minta 
juoda duona ir kopūstais, tu
ri vieną eilę darbinių drabu
žių ir gyvena susigrūdęs vie
name kambaryje su kitais 
penkiais ar šešiais žmonė
mis.”
Prie šitų savo žodžių M. In- 

gersoll priduria dar šitokį reik- 
šniingą sakinį:

“Bet jisai gyvena pasauly
je, kuriame jo draugų gyve
nimas nėra geresnis.”
Jo draugų — taip.' Bet tas 

laikraštininkas lik-ką nurodė, 
kad privilegijuotoji mažbma so
vietų Rusijoje gauna penkis ir 
net dešimtį kartų didesnius at
lyginimus; negu paprastas dar
bininkas. Reiškia, tos mažumos 
atstovai nėra paprasto darbi
ninko draugai!

Gyvenimas, kaip matome, vi
sai nėra panašus į “rojų”, ku
rį mums nuolatos piešdavo ko
munistiškos pappgos.

Rublio infliacija.
Stalinui anąmet pradėjus 

vykdyti Rusijoje “industrializa
cijos piatilietkas”, buvo pašte- 
bėtaj kad smunka sovietų rub
lio vertė; kitaip sakant, Rusijo
je prasidėjo infliacija. Savo lai
ku “Naujienos” šitą faktą pa
žymėjo kelis kartus.

Amerikos ' laikraštininkas su
rado, kad infliacija Rusijoje yra 
seniai ir padarė labai stambų 
“progresą”. Jisai rašo:

“Pinigų infliacija1 Rusijoje 
buvo nuolatos mažiausia per 
10: paskutinių metų. Aš šitą 
faktą’ susekiau, pažiūrėjęs, 
kokios buvo' algos ir’ pinigų 
kursas 1930 m., ir suradęš, 
kad'oficialiai nustatytas kuri 
sas’ tuomet' buvo du rūbliu 
už $1 (b*'ne 5.3’rtibliiai už;$l; 
kaip dabar),' o: algos buvo 
tik 60 rubllį, viėtbjė 200 r iri 
bliu, kaip dabar.”
Sovietų, rublio vertė ameri

koniškais pinigais tuomet, vadi
nasi, buvo 5,0 centų, o dabar 
yra 13.8 centų. Bet tai valdžios 
nūstatytis kursas. Tikrumoje, 
sako Ingersoll, sovietų rublis 
yra vertas ne daugiau*, kaip 3 
arba 4 centus.

Kodėl taip, smarkiai • nusmu
ko sovietų pinigai per paskuti
nius 10 metų? Todėl, kad; valJ 
džia neturėjo kuo padengti in
dustrializacijos išlaidų ir spaus
dino vis daugiau ir daugiau 
“bumaškų”.

Kadangi pinigų vertė vis laJ 
biau smuko, tai Rusijos darbi
ninkai savo “pėdėmis” galėjo 
vis mažiau ir mažiau nusipirk
ti maisto, drabužių ir kitų' reik
menų. Vadinasi, industrializaci
jos išlaidos buvo padehgiaihos

MINTIS IK VALIA
Filosofai ginčijasi dėl žmo

gaus valios, jo minties laisvu
mo. Jų nuomonės skiriasi: vie
ni sako, kad mintis, valia turi 
laisvę ir niekieno kito nekon
troliuojamos, nevaldomos; kaip 
tik paties žmogaus, o kiti sako, 
kad yra kaž kas tokio, kas var
žo1 ’ tą laisvę. Kaip ten bebūtų, 
bet aišku, žmogus laisvai gali 
pasirinkti blogą arba gerą kryp
tį savo gyvenimui. Jisai jaučia
si,' ar bent turi jaustis, esąs ne 
menka dulkele, patekusi į gyve
nimo jūrą, ir vedama bangų, 
bet tvirtu plaukėju, turinčiu jė
gų kovai su vilnimis ir laisvai 
galinčiu pasirinkti plaukinio 
linkmę.

Musų norai, jei tik jie nenu
kreipti prieš visuomenės inte
resus, niekieno neturėtų būti 
varžomi. Mes turime jaustis lai
svi savo mintyse ir darbuose. 
Jei kas sakytų priešingai, tas 
nepripažintų tobulėjimo, kultū
rinio kilimo, nes' tikras — vi- 

darbininkų išnaudojimu.
Rublio vertei smarkiai smun

kant, valdžia buvo privesrta ke
lis kartus pakelti algas; ir kiek
vieną kartą, kuomet ji tai pa
darydavo, ji girdavosi pasau
liui, kad Rusijoje “kyla šuoliais 
darbininkų gerovė”! O iš tiesų, 
kilo ne darbininkų gerovė, bet, 
priešingai, visą laiką augo dar
bininkų skurdas, nes rublio ver
tė smuko greičiau, negu buVo 
didinamos algŪ8.

Tokiu budu industrializacija, 
kurią pravedė Rusijoje Stalinas, 
buvo ne “progreso •stebuklas”, 
kaip ją piešė Maskvos propa
ganda, bet milžiniškas Rusijos 
ddrbininkų apipMšimas.

Sovietų Rusija pasistatę dau
gybę pramonės “gigantų” įvai
riuose miestuose, kuomet * liau
dis vaikščioji apdriekusi ir ba
davo. O šiahdien' daugumą)'tų 
“gigantų” pagrobia naciai. Tai 
ką dabar RŪsija tufėš? Ką tū- 
rčs jos liaudis už visą per me
tų metūšTškehtėfą skundą?

Kita sovietų1 “prašmatn5’bė’\ 
anot In'gėn’solt’o; tai — milži
niška ką¥iūbnYėft&\ Jf ’ tįfp: pat 
prarijo beghlek turtd'. Bet ajY- 
gihti Rusiją nūo Hitlerio ji ne- 
Stėngia. Todėl SbViėtųV Sąįūnga 
ddbar gali visko netekti.

Stalinas labai klydo, įsivaiz
duodamas, kad Rusija bus ga
linga, jeigu ji pavers savo gy
ventojus driskiais, bet įsitaisys 
didelę armiją ir didėlę pramo
nę. Todėl jisai- vedė; tokių' poli
tiką, kuri padėjo Hitleriui su
ardyti pasaulio taiką.

Jci^u Rusijos valdžią būtų 
rūpinusis savo gyveatojų gero
ve; tai'tčkia įteikime jai nebū
tų atsitikusi.

suomeninis gyvenimas remiasi 
laisve. Be laisvės gyvenimas ne
įmanomas.

Visur visame ir visados turi
me stengtis, kad musų valia, o 
ypač mintis butų laisva. Tai vie
nintelis turtas, kuris yra musų 
vienų asmeniška nuosavybė, ku
ris mums priklauso, nes į kokią 
linkmę norime, į tokią galime 
pakreipti. Musų palinkimai ir 
įpročiai turi būti ne musų val
dovais, o tik vergais, ir nelai
mė, jei jiems pasiduodame, jei 
tampame jų vergais. Patekę jų 
valdžion netenkame ramumo, ir 
nuolat jaučiame, kad nusikalto
me, nes tam blogui galėjome 
atsispirti ir vietoj jo padaryti 
gerą, naudingą darbą, galėjome 
nugalėti savo palinkimą, - nes 
musų norų vykinimas priklau
so Iiiūsų pačių4 valios.

Vienam nerūpestingam jauni
kaičiui Lamenė tarė: “Tamsta 
esi jau tokiame amžiuje, kada 
būtinai reikai pasirinkti kokį 
nors kelią gyvenimui. Praleisi 
laiką — pateksi į paties iškastą 
duobę; nestengsi nuristi ak
mens, užgulusio tamstos būty
bę visur savo sunkumu. Išmok 
valią valdyti, sutvarkyk savo 
gyvenimą ir baik betikslį, iš- 
tvirkusį gyvenimą, panašų į 
lengvą pūkelį, kurį vėjas visur 
nešioja.”

Bekstonas sakydavo, kad 
žmogus, ypač jaunas, gali tap
ti tuo, kuo panorės, jei tik tvir
tai pasiryš ir nenusimindamas, 
nenuilsdamas pasirinktu keliu 
sieks norimo tikslo. Viename 
laiške savo sunui rašo: “Esi jau 
tokiame amžiuje, kad reikia pa
sirinkti gyvenimui linkmė: kai
rė ar dešinė. Įsikūnyk savo sva
jojamas idėjas ir parodyk pasi
ryžimo ištvermę, nes šiaip pa
rodysi savo menkumą, tinginys
tę, netvarką ir tuštumą. Jei pa
suktume! į pastaruosius takus, 
tai vėliau bus sunku atrasti tik
rasis kelias, nėšfeūgsi, gal, pa- 
šifršūkti.’ Aš eStf įšitikihęs, kad 
jaunas ghK tajYtt kŪŪ tik nori; 
tėi žinau iš savęs phtiės. Mano 
Įminė ir pasisekimas yra vaisius 
phsirinkiino tobulo Kelio jauny- 

Lsteje. Jei tū rimtai pasiryžai 
tdtyti energingu ir darbščiu, tai 
peri visą gyvenimą* busi pa ten
kintas.”

Valia yra: pasiryžimas, pasto- 
yiimas ir tvirtumas/ dėlto ir 
priguli nuo vadovaujamo žmo
gaus budo savurūų. Valia, pa
kreipta patenkiniūHH jausmų, 
aistrų, tampa dehionu, nuody- 
jan'čiu paties ir kitų gyvenimą, 
gi pakreipta į gerą, tampa gd- 
lingū valdovu,' vbdančiu žmo
niją prie tobulėjimo, kultūros...

Nevaržykime minties įvairio
mis pasenėjusiomis dogmomis, 
ok laf jirtai ldi'svdl kuria, lai pa
deda žmoniją! tobulėti!

i
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Atlahtiko: Patelio Lakūnai .

7000 mylių automohilšd
. j Jei ^surance 'Teik pa»

Kerniau Lietuvišku 
žyduką,

NATHAN KANTER
MLTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLESALh

4707 So. Halsted Si
Trl Rnulevard 00,1 .

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

.itaiubr* vR'i ROOF1NG AM 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 496.
>togus, rynab stoglangius ii 

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

apdraustas,

XVIII;
PERKAME KĖPURŲ. — ŠNEKUS PARDAVĖJAS. — 

ŽURNALŲ IR LAIKRAŠČIŲ PARDUOTUVĖJE.— 
KINIEČIŲ RESTORANAI' KANADOJE IR AME
RIKOJE. — KINIEČIŲ KAPINĖS. — PRISIMINI 
MAS. • ‘

Labai graži vieta; Būsite paten
kinti? Vienok1 leiskite man vie
nų dalyką jums patarti: kadan
gi važiuojate automobiliu, tai 
aplankykite Lake Louise, o iš 
ten pasukite į JaspeV < parką. 
Vadinamasis Jasper kelias, pa
lyginti,, dar neseniai liko pra
vestas. Tuo keliu važiuodami, 
jus pamatysite tokių vaiždų ir 
reginių, kokių' niekur kitur pa
saulyje nėra. Gražumo ir didin
gumo atžvilgiu net Šveicarija 
vargu gali prilygti. Tai nuomo
nė žmonių, kurie yra buvę Švei
carijoje. Iš to jus galite spręsti, 
kad važiuojate pamatyti tikrai 
įstabių vietų? Kai tik proga pa
sitaiko,’ tai aš visada važiuoju į 
Banff parką. Jis visada man į- 
domus, visada grįžtu naujų į- 

1 spūdžių kupinas.
Keista, jis nesiskubino irius 

palikti, nors keli nauji koštu- 
įnoriai į krautuvę užsuko? PaJ 
lys tliiėjbmė susiprasti, kad ne
dera jo laikas gaišinti. Tuo tar
pu jis nė mažiausio nekantra
vimo neparodė. Rodosi, kad tai 
jo reikalas kostumeriams teikti 
informacijas.

Kai išėjome iš kirpyklos, tai 
vis dar lijo. Kažkaip nepatogu 
buvo nepridengta galva vaikš
čioti. Einame tad1 į krautuvę 
kepurės pirkti. •

Departamentine krautuvė pu
sėtinai didelė. Prekių įvairių. 
Aš susirandu kampą’, kur' kepu
rės pardavinėjamos, o sūnėnas 
dairosi kitų smulkių dalykų pa
sipirkti.

Prieina pardavėjas. Labai 
malonus ir mandagus žmogus. 
Tikras džėiitelmehas. Gana kal
bus. Neskubėdamas, -nelxiūdy
damas, kaip sakoma, per “gvol- 
tą” kų nors parduoti, jis paro
do kelių rųšlų kepures. Išsiren
ku. Amerikoniškais pinigais už 
ją- sumoku $1.35. Ji visai gerai 
atrodo: Amerikoje už tokią ke
purę gal 'reikėtų mokėti apie 
pustrečio dolerio. Nusiperku 
dar vilnones kojines. Anglijoje 
pagamintas. Jos apie 50 nuo
šimčių pigesnės, negu Ameriko
je.

Pradedame kalbėtis.
—Vadinasi, jus važiuojate į 

Banff, — prabilo pardavėjas.—

H.■

Diena Iš Dienos

su
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Vardas ir pavardė
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CONRAD
IOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
Šviesomis. D a r b a$ 
garantuotas.

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

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av.-Jg ,209

Valgomo Kambario ’ 
Gražus Setas

Stipriai .padarytas. Kol dar yra 
galite gauti sena kaina.

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFC.

JOE KAZIKAITIS. Sav. 
4140 ARfCĖER aVĖNOĖ

LAFayette 3516

Milda Buiofc Sales
VIENINTELĖ LIĖfUVltf ĖUICHfij AGEtfftjRA 

West'3#th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYEtYĖ 2022 • Rez. Tėl. VIČtOR'tf 2490

Vardas

Adresas
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NAUJIENOS, 
1739 S0. Hhlsted SL. 
Chičagb? in.

DOMINIKOS KURAItlS ' — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
HZ Rajevvskr ‘ Shttrty”

PATTtRN' 2979‘j
No. 2979 — Mėgsta staltiesė. •

NAUJIENOS NEĖDLĖCKAFT DEPt
1739 So.’Halsted St., Ctiicaio, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Miestas ir valstija

NAUJIENŲ-ACMJ2 Photo
A. G. Veiltrašco iš Bostono (kairėj) ir Charles Saiid- 

ler iš NfcAV Yorko, barzdas užsiauginę'J. V. Laivyhd A’U 
lanliko ’ Oro Patrtiliolakūnai? Jiedu’* užšidėga cigarėtą1 
rcguTičratiš skraidyhto’ ihetu? ši- yra? autoritetų ■ užgifta1 
fotografija? nuiiiita1 J.’ V*. Laivyho Atlaiitiko Oro1 P'atčti- > 
ly, kuris’ operuojamas' iš slaptos liažės tikšiu apsaugbti' 
Lend-Lease paramos pervežimo kelius. Fotografija už- 
girta J. V. Laivyno. • .

Atsisveikinome labai draugiš
kai. Jis palinkėjo ifitimš pasise
kimo ir smagiai laiką praleisti. 
Šypsojosi. Jo žemutiniai dantys 
žibėjo kažkokia metaline spal
va. Atrodė, kad tai iš nerūdi
jančio' plieno padaryti dantys...

Užsukome į žurnalų ir laik
raščių parduotuvę. Per kelias 
dienas net laikraščių nebuvome 
skaitę. Tokiu būdu nežinojome, 
kas pasaulyje dedasi.

Keistas dalykas, kaip kelionė
je galima užsimiršti, nutraukti 
saitus, kurie tave riša su kas
dieniniu darbu, kasdieniniais 
rūpesčiais.

Taip, kelionė yra geriausia 
priemonė užsimiršti, bet neuž
miršti matytų vaizdų, įgytų į- 
spūdžių.

Parduotuvėje daugiausia už-4 
tikome Amerikoje leidžiamų 
žurnalų. Vienas kitas iš Angli
jos. Amerikoje leidžiami žurna
lai Kanadoje paprastai skirtih* 
gaiš viršeliais pasipuošia: viršėL 
liai atrodo kitaip, bet turinys 
las pat.

Apie pirmą valandą po pietų 
visi susitikome prie automobi
lio. Pasirodė, kūd ir motėVys 
aplankė vieną kitą 'krautuvę i? 
šio to- pasipirko. Lyginome kai
nas su amerikoniškomis. Visi 
turėjomė sutikti, kad Kanadoje 
vilnoniai drabužiai daug piges
ni, — apie 30 nuošimčių? o gdl 
ir1 daugiau?

Pradėjome ieškoti restorano. 
Žindm’a-, ilgai11 nereikėjo ieškoti'
įlies jų čia buvo ganą daug. Pa- 
sirinkorti’ė tokį, kuris mūnis la
biau į akis krito Ir kuris atro
dė labiau patrauklus.

Pataikėme į kiniečių restora
ną. Vėliau. įsitikinome, kad' Ra- 
naddjė< iš viso rėsXoTaūiį; biznis 
daugiausia yra ' kiniečių , ranko
se. Taip bent yra Alberta? ir 
Britišh Colufnbią 'pVOviiicijoSė'?

Išoriiie savo išvaizda kiiiiečių 
rėšfdrafiai Į nOŠiskiria nu’d' kitų. 
Iškabos visai nieko nesako apie 
“čūp’Sūi'”, kaip tai yra Am’ėrikb- 
je. Nors, tiesą j “čapsui’\ ir čia 
gailina gauti.

Kitas skirtulndš yra tas, kad 
Kanadoje kiniečių1, restoranuose 
padavėjos yra' kanadietės mer- 
giū’oš,' o n'ė kirtiėčiai.

šiaip kiniečių restoranai ga
na švarus. Maistas irgi neblo-

Calgary mieste‘kiiiiečių; nia- 
tyfi? yrk’1 gana'* daug. Pfiė' pat 
mTėtįto' inatŽlVfė net kiniečiiį'.ka
pines, — pirmas savo gyveni
me. Kapinės nedidelės, bet gau
sumas akmėnlni'ų pamihklų'lliu- 
dijo, jog' tėti nemažai jau pa
laidota.’ Paminklai buvo išmar
ginti kmietiškaiš parašais.

Ryšium str tomis kaįilnėrhfe 
maii prisiminė vienas profeso
rius, kuris dėstė politinį .ekono
miją Missouri universifčfė: \

Vienoje savo paškiaįtojė- jis 
užkliuvo Už. kiniečių. Nukrypo 
nuo temos ir pradėjo kalbėti 
apie “geltonosios rases” pavo-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kentiicky’s puikiausiu ’Boiirhon

T,i SMETONA
Dr. į P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovą.*

Prudential Ins. Co. of America 
175 W Jaekson , ž HAR 2500 

Home Office, Nebark, N J.
5922 W Roosevelt Rd.. Aust i n 1175

jų'. Įrbdinėjo, kad'kiniečiai yra 
labai ištVerinmgi; ir visadd ga
li nustelbti baltaodžius; Sakė? 
kad net blogiausioje' sąlygoše 
kinietis tarpsta. Jokios negero
vės negali jo įveikti. ■

Pagaliau jis yisai rimtai krei
pėsi ’į’klausovus:

—Ar jums kada nors teko 
matyti kinietį laidojant? Ar jus 
kada girdėjote1 apie kiniečio

Tie klausimai dar ir šiandien 
tebeskamba manė ausyse. Ma
tau ir to profesoriaūš veide a$y- 

dė, kad jis ir pats nustebo, pū
sta tęs, švelniai-tariant, tuos ne
išmintingus klausimus.

Tariau sau? Įjptų gerai, kad 
tas profesorius a įvažiuotų čia ir 
įsitikintų, 1 jog kiniečiai tikrai 
miršta, ir jie, bendrai imant, 
miršta ‘ gal jaunesnio ahižiaus, 
negu' baltaodžiai.

' ■ < - (Bus ’ daugiau) >

Išsiėmė Leidimus
Vėdybortiš

( ChicagO jė)

Kazimieras Lapenas, 23,
Sopliie’ Sovėnški, .25

John 'Domfnikaitis; 37, su Ėli-
zabetĖ JasėVičiuš? 46'

Jošeph Giefcis, 26', su Rošfe-
mary Den'ėės, 19

Vetold Butkus; 23? su Jea-
nette Rczac, 19 .

Reikalauja
Pefskiiit

Joseph Vistain nuo Betty Vis- 
tain
’ Aldona' Burrichter nu& Tho-
mas' G.1 Burrichter'

Gaiiiia
'P ei* skirs, s

‘ Šiite1 ntib Jdhiėš' Shbta

Gllll MAI 
CHICAGOJE 

t

DŪONJAK, —
3016’ South Wcn't\vorth; 1 avėtiue, 
gimė spalių ’ 24; tėVaf: Johh’ ir 
Evelyn?

LUPA, Carol,! 4^24' Si>ū‘th' 
Mapl’ėMbdd aVenuej giliAė sp^- 
lių-2.7, tėvai': JbŠeph ir Bėrriicė.

STERBIS, Eugene, 213a ’#.' 
Walt;di¥’ strėėt,• gimė spalių 21, 
tėvai: ChaTldš ir' Ma'ry.

Paragauk jos,dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo

THE "DOUBUhRICH” BOURBGN
86 PROOF.^THIS WHISKEY. IŠ-4-YĘARS OLQ. SCHENLEY: 

DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

TAUPYMO RANKUTĖS

h- OI

Savings and Loan 
duoda kiekvienam

Univeršal 
Association 
progų įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer- 
sal Savings and Loan Associa
tion,' 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią.’ bankutę nem’oka- 

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Univeršal Savings
AND LO AN AS SŪGiATl tfN

1739 SO; HALSTED STREET

Ateičiai Užtikrinti!
MA DU

OK OF PRTTEHOS

Taupykite dabar, kad, Bedarbei už
ėjus; nėreikėtiį dejuoti. Taupykite 
shugibjė5 įstaigoje, kaip U>ilVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

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

čia jušų. ihdėliai NĖ Š A 
nuošimčio. Yra apdrąusti iki $5,000 
per Fedėral Savings and Loand Insu
rance Corporation^ Washingtori, D. C.

mai. šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir 
smulkiau apie mūšų planą pa-, 
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Univeršal Sav- 
ingš and Loan Association raš: 
tinę, 1739 S. Halsted St.

Lumber Co.
LUMBER, MILLVVORK 

Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZlis AVENuE

Tel. LAVVNDALE 2630

v i»>K J1N A?
ii Al * LONG DISTANCh

įkrausimu forničius,'pianus ir 
sūkius rakandus bei storus 
cžam į formas ir kitus įmes 

as. Žema kaina. Musų darbas 
aran luotas. Taipgi pristalom 
nglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 006S

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

•^FOTOGRAFAS

■>areus
RYTINE RADIO

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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.

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

Adresas

Miestas

Valstija
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Valdžia Statys 
TukstanČius Namų, 
Ginklų Darbininkam

2,216 Illinois Valstijoj
WASHINGTON, D. C.—Fe- 

deralė valdžia vakar paskirstė 
kelioliką milionų dolerių Įvai
rioms valstijoms statyti mažus 
gyvenamus namus ginklų dar
bininkams. ,

Jie bus statomi tokiuose mie
stuose ir miesteliuose, kur bu
vo atidarytos didelės ginklų 
pramonės, ir dėl to susidarė di
delis butų trukumas.

Daugiausiai — Joliete
Illinois valstijoj valdžia sta

tys 2,216 tokių namų. Indiano
je — 2,275, Michigane — 1,- 
680, Wisconsine — 400.

Didesnė dalis namų, skiriamų 
Illinois valstijai, bus pastatyta 
Joliete, III.

Kiek Valstijos 
Valdžia Kainuoja

$33 Kas Piliečiui

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos finansų departamentas 
apskaičiuoja, kad valstijos val
džios administracinio aparato 
užlaikymas ir jo darbai kainuo
ja po $33 į metus kiekvienam 
Illinois piliečiui.

Įstaigų užlaikymas atseina 9 
centus iš kiekvieno dolerio. Se
natvės pensijoms eina 14.79c, 
pašalpai — 18.5 centų, vieške
liams —■ 15.6 centų, kalėjimams 
ir ligoninėms — 8.9 centų, ir 
7-8 centų nuošimčiams už val
stijos skolas. ,

■ M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Sfoįn JF. (Kuiieifcfe

įkniaubia m diduaukia laidojimo įstaiga

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Viri TeL YARDS 1741-1741 
So. Hamitago Aoo. 

M7 South Fairfield Avenue 
Tslofonas LAFAYETTE 8717 

T> KOPLYČIOS VISOS!
JLjyHa 1 chicagos dalysi

■

ZbUMyklte musų radio programų Antradienio Ir šeštadienio rgt- 1 
■MiiaK ryto Iš WHIP stoties (15M KJ '

B« POVILU tALTDIIKRU

NARIAI

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Phone CANal 2515
TeL Pullman 1279

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE*

2314 Weat 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 Eart 168th Street

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

Telefonas YARDS 1419.

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

tuiiiHimimmiiimiiiimiiiiiiiiib

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Likvidavo Streiką 
Clevelande 7

Unija Įsakė Darbininkams 
Grįžti

CLEVELAND, Ohio. — CIO 
plieno unijai reikalaujant, apie 
600 darbininkų grįžo į darbą 
Triplex Screw Company dirb
tuvėj, kuri gamina dalis White 
Motor trokų bendrovei. Unija 
apšaukė streiką nelegaliu.

Dirbtuvės lokalas aiškina, kad 
sustreikavo, kai firma prašali
no iš darbo du unijos komi
teto narius.

Uždarė Rockfordo 
Mokyklas Dviems 
Mėnesiams

•
Atidarys Tik Sausio 5

ROCKFORD, III. — Didžiu
ma rockfordiečių dabar labai 
gerai dirba, gauna geras algas 
ir moka nemažus mokesčius. 
Vienok aplinkybės taip susidė
jo, kad Rockfordo apšvietos ta
ryba neturi pinigų ir šiandien 
uždarė visas viėšas mokyklas 
dviems mėnesiams laiko.

Jų neatidarys iki po^ Naujų 
Metų, būtent, sausio 5 d.

Kas Atsitiko

Miesto majoras C. JIenry 
Bloom sako, kad apšvietos fon
das išsisėmė dėl nuosavybių 
vertės numušimo 1933 metais. 
Tais metais real-estate vertė 
Bockforde buvo nukirsta nuo 
$85,000,000 iki $53,000,000. Mo
kesčių norma apšvietos reika
lams prieš tai buvo $2.00, ir ji

Direktoriai

.NAUJIEN Ų-ACM E Telepnolo
Peno, Okla. apiclinkės gyventojai padeda miestelėnams laiveliais išsikelti iš 

vandens apsemtų namų. Potvynis iškilo po Poteau upei išsiliejus.

taip pasiliko nuosavybių vertę 
numušus. ' ■ '

Neturi pinigų Algoms

Rockfordo miesto valdyba ke
lis kartus bandė mokesčius ap- 
švietai pakelti, bet balsuotojai 
kiekvieną kartą referendumuo
se-tuos pasjulymus atmetė. • •

Tokiu budu, pinigai galiau 
visai išsisėmė, ir apšvietos ta
ryba. nebeturi iš ko nei moky
tojams algų mokėti nei 23-jų 
mokyklų triobesius užlaikyti.

--- 7-------------

Jaunas Lietuvis 
Jurininkas Žuvo 
Torpeduotam Laive

A. G. Stankus > .
\VASHIN.GTONr;,D. TlS.

laivyno departamentas . vakar 
paskelbė, kad vokiečių subma- 
rinui paskandinus destrojerį 
“Reuben James”, žuvo jaunas 
lietuvis jurininkas iš Worces- 
ter, 'Mass., '■— Antanas Gedimi
nas Stankus.

Galimas daiktais, kad žuvo 
ir -daugiau lietuvių, nes laive 
buvo jūreivių iš Wilkes Barre, 
Pa., Bostono, Binghamtono, N. 
Y., ir įvairių kitų miestų, kur 
gyvena lietuviai.

Anglijoj Žuvo
Illinois Lakūnas

)
1 --------------------—,

CARBONDALE, III. — Gimi
nės gavo pranešimą iš Angli
jos valdžios, kad mūšiuose su 
nacių aviacija žuvo vietos la
kūnas, Charles W. Bush Jr. Ji- 
sai buvo narys britų karo avia
cijos, — savanoris.

N. WilkeŪš 

Chicagoje
_______ z... —

Biznio reikalais Chicagon 
trumpam vizitui atvyko Cle- 
velando, O., lietuvių veikejas- 
biznierius p. N. ^Vilkelis. Yra 
apsistojęs pas pp. K. Stepona
vičius. ■ i ' I i

/ 

Laivynas Pagerbė 
Brightonparkietį

T. J. Greetis

U.S. karo laivynas vakar 
įteikė pagyrimą jaunami juros 
kadetui iš Brighton Parko, Ta
dui J. Greečiui, nuo 4444 So. 
Talman avenue.

Vakar jisai garbingai baigė 
16 savaičių laivyno kursus 
Great Lakęs laivyno mokyklo • 
'je, prie Chicagos. Paskutinėms 
keturioms mokslo savaitėms 
Greetis buvo pasiųstas i Fordo 
dirbtuvę, Dearborne, Mich.

ARKANSAS UPĖS DŪKSTA Anna Kaskas P-lės 
B. Salaveičikiutės 
Vestuvėse

5 i - r

Giedos Šuberto “Ai>e. Maria" 
✓

Chicagos Operos solistė p-lė 
Anna Kaskas rytoj rytą giedos 
Šuberto “Avė Maria” p-lės 
Bertha A. Sullivan-Salaveiči- 
kiutės vestuvėse su p. Robert 
Redmond’u.
Apeigos įVyks St. Richard 

bažnyčioje, prie 5039 South 
Koslner avenue, 11 valandą 
ryto. Kita dainininkė, p-lė Al
dona Grigonį ulė, giedos pa
maldų metu. c

Kartu Augo.

Siunčia “Delegaciją” 
Aplankyti Narį 
OakForeste

Iš Suvalkiečių Draugijos 
Darbuotės.

Sužinojusi, kad vienas jos 
narys yra Oak Foręsto prie
glaudoje, Chicagos Lietuvių 
Suvalkiečių Draugija tuojau 
nutarė palengvinti jam ilgas 
ir nuobodžias .dienas toje įs
taigoje. \

Choras siunčia būrį narių tą 
ligonį, Antanu Cliarnauską, 
aplankyti ir įteikti jam dova
nų. Lankytojai bus drg. O. 
Willis, S. Cherienė, A. Slan
kiu, ir A. Valakas su J. End- 
ziuliu. Jie vizitą ligoniui pa
darys labai greitoje ateityje. 

< . / -f i ;

10 Naują i Narių.
Suvalkiečiai laikė savo pas

kutinį susirinkimą spalių 27 
d., Hollywood salėje, 2317 W. 
43rd st. Jame įsirašė 10 naujų 
narių, jų tarpe 4ir Suvalkiečių 
choro naujoji - mokytoja, p. 
Salomėja Cherienė. Ji trum
pai kalbėjo į narius kviesda
ma visus ateiti į chorą dai
nuoti.

Draugija nutarė rengti va
karą ir tą darbą pavedė ko
misijai, į kurią įeina S. Che
rienė, A. Stankin, O. Willis, 
M. Carter ir V. Yuška.

Atmetė Koni. Peticiją.
Susirinkimui buvo prisiųs

tas laiškas su peticija Earl 
Browderį paliuosubti iš kalė
jimo. Nariai jį tuojau atmetė. 
Kažin kaip galima įkalti pa
šaliniams į galvą, kad Suval
kiečių Draugija neturi teisės 
ir nenori kištis į politinius, 
ypač komunistų partijos, rei
kalus?!

Po 'susirinkimo pasilinksmi- 
nom šokdami ir dainuodami. 
Buvo keturi muzikantai, ku
rie smagiai, netingėdami trau
kė polkas ir suktinius. Drau
gija parūpino gėrimus pasi
linksminimui, o “bučeriai” 
Peter Sachauskai, nuo 4359 S. 
Maplewood avė., pavaišino 
užkandžiais. Drg. J. Gražulis, 
4533 South Fairfield avenue, 
parūpino duoną.

Smagus tai buvo susirinki
mas, ,o dar smagesnė jo pa
baiga.'

Mary Carter.

Žmona Mokės 
Alimoniją!

Apskričio divorsų teismas 
priteisė chičagietę mokytoją, 
Mrs. Marie Varraveto Cum- Ik Į •
niings, 2738 Pine Grove avė., 
mokėti $7.00 savaitinės alinio,- 
nijos savo buvusiam vyrui, Ce- 
cil, Cummings.

Iš Suvalkiečių 
Choro

Praeito penktadienio vaka
re, Gage parke, prie 55 ir S. 
Westei*n avė., choras laikė 
pamokas. Seni nariai ne visi 
dalyvavo, nes buvo didelis 
lietus. TurĮbut, pabijojo šla
pio oro. Bet atėjo šeši nauji 
nariai ir prisirašė prie choro.

P-ia S. Cherienė maloni ir 
gabi mokytoja. Pati dirba iš 
tikros širdies, tokiu budu pa
duoda gerą ūpą ir daug ener
gijos visam chorui priprasti 
prie naujų ir gražių dainelių.

Du Kvietimai.
Pamokų pertraukoj choras 

turėjo trumpą pasikalbėjimą. 
Choras yra užkviestas į dvi 
vietas dalyvauti programose. 
Lapkričio-Nov. 23 d. Žemai
čių kliubo parengime, o 30 d., 
rodos, Sandaros parengime.

Taigi, visi choro nariai ma
lonėkite dalyvauti sekančiose 
pamokose, kad galėtume ge
rai • ir gražiai pasirodyti že
maičiams, taipgi sandarie- 
čiams, su nauja mokytoja ir 
su nauja energija.

P am okos-Pen k t ad ien iais.
Choro pamokos, vadovybe-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
^'^ff****1^ ' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki *8 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. KARU NURKAT
. (NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVE
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

Jaunoji yra duktė drg. Sa- 
laveičikų, 5042 South Ken- 
neth avenue, ir sesuo daini
ninkės p. Anelės Steponavičie
nės, kuri kartu su p. Anna 
Kaskas augo rytuose, ir se
niau kartu su ja koncertuoda
vo. Abi draugauja jau nuo 
jaunų dienų.

Vestuvės Privatinės. /
Po vedybinių apeigų pp. Sa- 

laveičikų namuose įvyks pri
vatinė vestuvių puota.

(Rytoj vakare p. Kaskas 
daro savo debiutą Chicagos 
operoj. Dainuos “Kaukių Ba
liuje”).

je p. Salomėjos Cherienės, 
Gage parko salėje, prie 55 S. 
Western avė., penktadieniu 
vakarais.

Ona Svirmickienė, koresp.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WFST MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 poniot. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswlck 0597

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

Tff? V. A. Riminis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRTKnr ’TS
(Svdvtnias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Offco vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėiiol na^al susitarimą.

Ofiso Tel.: VAPns 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C 7. VPZFJ TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. RRTTKn J. 
^TTRRTCK’AS 

gydyta™ ® V» r’TTT^TTRGAS

Wost 63rd St.
VALANDOS- 9—4 nonfet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susltarlma.
' Telefonas HFMlock 7899

Namų teL REPabUe 4688

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų TeL VTRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais rnn io iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A W PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Ėmergencv: MIDwav 0001

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

VAL 11 iki 3 nopiet. 6 iki 8 vakaro
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RTTST.TOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W 18th St. "Ofnl? Mnr«in St 

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

TpI. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. ChnrUę Segal
OFISAS

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

CHTOAGO. 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 MTDWAY 2880

TeMfonas YARDS MM 
nr Mo
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 poolet 

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telenhnne KENwood 43AS

ADVOKATAI

K. P. KŪGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

—pagal sutartį.

A. A SI AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1R*4.
Namų tel.—Hyde Park 3395

WHTTNEY TARUTIS
advokatas

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

Vai.’nūn 1:00 pnniet iki 8 v. vtk.
134 N. LA SAULE STREET

Ronm 2014 Tel. STAte 7578 
Vai.: nuo 9*00 <k< 11:00 rvto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel VTCUrv M7»

t
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Dividendai Iš <
Užsidariusių Bankų

Parduos “Hitlerį” 
Iš Varžytinių CLASSIFIED ADVĘp.TIS^MEJCrS

Šie užsidarę bankai Cook ap
skrityje išmokės po mažus di
videndus depozitoriams pirm 
negu užbaigs likvidaciją:

Pinkert State Bank 
Papanek-Kovac State Bank 
Peoples State of Arlington

Heights
Phillip State Bank and Trust 
Prudential State Savings 
Reliance Bankzand Trust 
Ridge State ir. , 
Ridgeway State Bank.

Jeigu taip tikrai butų, tai at 
sirastų nemažai kostumerių 
kurie Adolfą “nupirktų” ir pa 
siųstų jį kur į negyvenamą sa
lą Pacifiko vandenyno vidury
je, iš kur jis nebegalėtų grįžti 
pasaulį kankinti.

SPORTAS!
-........ I I ■ ..............................  . t ' 3

Išmoka $12,870

šis “Hitleris”, kuris bus par
duotas ateinantį ketvirtadienį, 
skerdyklų Tarptautiniam Amfi
teatre, yra arklys, priklausąs 
ūkininkui Harry Primer iš Peo- 
ria, III. Amfiteatre per tris die
nas vyks metinės arklių var
žytinės.

Lapkričio 11 d. Ashland Boti- 
levard auditorijoje (Van JBuren 
ir Ashland—BĮ vd.) risis vadi 
namasis “Angelas”, kurio ma- 
nadžeris yra Karolis Požėla*. 
“Angelas” risis su išgarsėjusiu 
“Jumping Joe” Savoldi.

, I PERSOnAl ' AA’ ••
' _ _____

PAIEŠKAU GIMINIŲ: brolio ir 
seserie gyvenančių North Ameri
koj. Brolis Juozas Matusevičius, 
sesuo tytatusevičiutė-Fejartienė Ma
rė, gyveno Shenandoah, Pa., sesuo 
Matusevičiutė-AlišaUskienė Magdė 
gyveno Shamokin, Pa. Jurgis Ma
tusevičius, Caile ' Charcas 41.19, Bu
enos Aires, Ąrgentina.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia Ą

BUSINESS CHANCES

Valstijos auditorius taipgi 
praneša, kad autorizavo Hinck- 
ley State Banką, Hinckley, III., 
miestelyje, išmokėti depozito
riams $12,872 dividendu, už pi
nigus, kurių jie atsižadėjo kad 
išgelbėti banką ‘nuo užsidary
mo.

Rengiąsi Paliaubų 
Dienos Iškilmėms

Aštriai Nubaudė
• » ♦ I

Už Neatsargumą
Teisėjas John Gutknecht, 

miesto trafiko teisme paskyrę 
dvi $1.00 pinigines bausmes chi-» 
cagiečiams, kurie buvę kaltina
mi neatsargiu važiavimu. Vie
nas nuteistųjų yra Rudolph Ya- 
nas, 2722 West 18th Street, an
tras, U’J m. Ralph T. Carlson. 
Pastarasis baudžiamas penktu 
kartu.

' Atvyksta 6F000 Kareivių
Vakar gu|b. Green išleido pro- 

kliamaciją. ragindamas visus 
valstijos gyventojus iškabinti 
vėliavas Paliaubų dieną, lapkri
čio 11-tą.

Kelyje į Chicago dabar yra 
keli šimtai armijos trokų, su 
6,000 kareivių iš Camp Forrest 
stovyklos, kurię maršuos Pa
liaubų dienos eisenoje, 
goj.

Visi yra iš Chicagos 
nois valstijos.

Chica-

ar Illi

Atsako Tik Už 
Savo Skolas

»'rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.

3| nVFIXI.V™»“‘"□ L U V Lili Iv Visas Pasaulio^ 
' Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

M 
H 
M

M
K 
M
M

Mykolas Bakunas, 3604 
Lowe avenue, skelbia, kad 
lapkričio 5 d., jisai atsako 
už savo skolas.

Panašų pranešimą daro 
Josephina Ordinas, gyvenanti 
ad. 3137 West 38th Place.

So

tik

PATYRUSIOS PROSYTOJOS, 
geresnės medvilnės, Vayon' dreves. 
Pastovus darbas, geras mokestis, 
maloni aplinkuma. 4119 Belmont.

REIKALINGA MERGINA nuo 
20-30 metų' ąmžiąus dirbti taverne 

’ 2462 Blue Išland Avė.
■____ X . . /.-/-U./J.:. . ___ :____

DŽENITORKQS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipki tęs 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205. 343 So. Dearbbrn.

C :, ’ ■ • o ' • •

REIKALINGA jMERGINA padė
ti diib’ti už baro ir patarnauti prie 
stalų. Marthąjs. Tavern, 666 W. 14 
St., tel. CANAL 9248.

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

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

GERA PRQGA SENYVAM žmo« 
gui arba jaunuoliui užsidirbti pi
nigų. Town of Lake kolonijoje 
tuojau reikalingas laikraščių išne
šiotojas, senyvas žmogus arba high 
schooi jaunuolis, dalį laiko pašvęs- 
damas gą'lį. neblogai uždirbti. Tuoj 
kręipkitės į Naujienas, 1739 South 
FJaistėd St., Telefonas CANAL 
8500. ' -

TAVERNAS SU NAMU pardavi
mui, mainymui arba rendon. Ran- 
dąsi .priešais 'didelų dirbtuvių. Kai
na $3,500 — įmokėti $500. Priims 
mainais ką jus turite. Turime vi
sokių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western- REPublic 3713 

Vakarais PROspect 1111.

FARMS FOR SALE
.______ Ūkiai Pardavimui______

76 AKRAI; SAVININKAS; $eri 
trobesiai; elektra; vaisiai; vištų 
farma arti mokyklų/ bažnyčių. Pa
gal Yellovv River. $1,300 cash, ba
lansas lengvomis sąlygomis. M. F. 
OSBORNE, R. 4, Plymouth, Ind.

1 6425 SO. ASHLAND Avenue. 
Parsiduoda taverna. Graži vieta, 
pigi renda, geras biznis^ Pigiai. 
Arba priimsiu partnerį. Sunku 
vienai apsidirbti.

LABAI GERA 80 AKRŲ farma, 
puikus namas, elektra, 48 mylios 
Chicaga, 3 mylios geras marketas 
—$2,000 reikia. 320 akrų patraukli 
farma,’ geri trobesiai, gera trans- 
portacija. Pigiai, Rašykite: Bc|x 
203, Huntley, III.

160 AKRŲ MIESTELIO Peotone 
apylinkės pietinėje dalyje. Theo- 
dore Fletcher, Peotone, III.

URBA□ ■ ■ nei m. m Gėlės Mylintiems* 
h f 1ĮJ n Vestuvėms, Ban-h 
m I n n ilkietamį 3 K m ■ M p a b uos irp

E GĖLININKAS
t 4180 Archer Avenue
K’ Phone LAFAYETTE 5800

mams. M 
M 
M

K 
M 
U

FRANK GADEIKIS

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Dąrbininkų-Dąrbininkių Reikia

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris pridaboti' farmą. Darbas len
gvas, užląikYmąs ir mokestis. Atsi
šaukite po 6 vai. vakaro.

' 3432 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė su moderniškais fikče- 
rįais. Biznis išdirbtas .per daugelį 
mietų. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos*. 1245 So. Cicero Av.

HELP WANTED—MALĘ 
.Darbininkų Reikia .

DELIKATESŲ IR SALDAINIŲ 
krautuvė; $900 biznio į mėnesį. 
Gyvenamieji kambariai. $550'cąsh. 
'5752 So. Racine Avė.

VVHOLFSALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

X, ALIŠAoSKAb, SŪNŪS, 
6343 bu. Western Avė.

Chicago, 1d Tel. REPublic 6051
------

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

REIKALINGAS DUONOS kepė
jas — juodos duonos kepti. Kreip
kitės adresu 10502 S. Michigan.

TIKRAS BARGENAS pelninga
me resorto biznyje. 4 furnišiuoti 
katedžiai, įrengta grosernė, su-* val
giais—šokiais taverna resorto šir
dies sekcijoje, arti Michigan ežero. 
A. H. CLARKĘ. Realty Co., South 
Haven, Mich, x

PIRMARANKIS KEPĖJAS — 
juodai duonąi kępti. Kreipkitės šį 
vakarą. 3500 So. Union Avė.

FURNISHĘD ROOMS—TO KENT 
•’ Gyvenimai Kambariai

T

•i.
SIUVAMOS MAŠINOS

Taisymas, pardavimas ir pirki
mas Visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

MUSHJAlu IiNSaR’iVIS—VVANTĘD 
Muzikaliau Instrumen^^^^

KAS PARDUODA PIANO vė
liausio modelio. šaukite CANal 
1430.

FINAM CK AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

‘ SEVVING MACHINES
- Siuvamos Mašinos

NĖRA APSIGYNI- 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVĖIK

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan ..............
De Soto sedan ............
Plymouth sedan .......
Plymouth, club coupe 

Nash sedan ...............
De Soto sedan ............
Packard sedan ............
Studebaker sedan ....

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

1941 
1941 
1941 
1940 
1941 
1940 
1940 
1940
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantiją su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

,'ENZEL
Autorizuotas byleris

DE SOTO—PLYMOUTH
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 5 d. 2:50 vai. ryto 1941 
m., sulaukęs 48 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Tūbau
sių kaime, Kretingos valsčiuje 
ir apskr. Amerikoj išgyveno 
28 metus.
nuliudime Lietuvoje. 2 broliu 
ir seserį, Amerikoje, pažįsta
mą Elžbietą Miliauskienę.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo kopi., 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks lapkr. 8 
dieną 10 vai. ryto iš koply
čios į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Frank Gadęikio 
giminės, draugei ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paąkutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame,
» Lioliai, Sesuo ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius S. M. 
Skudas,. Tel. Monroe 3377.

Ęaliko dideliame

/.•.'■Y.__________________ ___ r. 1n

uv,

JONAS GAŲBAS
(Gyveno 3529 South Halsted Street)

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 nuliudime moterį Viktoriją, po tėvais šnapščiutę, sūrių 
Joną ir dukterį Adeline, sesers vaikus, Tony Musteiką ir jo 
žmoną Antoinette ir Felix Musteiką, 5 pusbrolius, Ike ir 
Adolph Gaubus (Grand Rapids, Michigan) ir Antaną, Eddie ir, 
Jurgį Lapinskius ir jų šeimynas, pusseserę Barborą Lapinskie
nę ir jos šeimą, 5 švogerius, Petrą šnapštį, Feliksą Klimą, Sta
nislovą Balnionį, Frank Railą, ir Antaną Louis (Grand Rapids, 
Mich.), Kazimierą Mistiną, švogerkas ir jų šeimynas, dėdiną ir 
dėdę Armonus (Grand Rapids, Mich.) ir daug kjtų giminių ir 
draugų. Lietuvoje seserį ir šyogerį Skačkaųskus ir gimines. 
Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos ir Simano Daukan
to Draugijos. Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkr. 8 dieną, 1 vai, popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Gaubo giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 'ir suteikti jam pa-; 
skntinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius P. J. Ridikas, 
Tel. Yards 1419

Tačiau lietuviams bus svar-x ) 
bu pamatyti Bill Bartush, ku
ris yra vienas geriausių pasau
lio ristikų. Jis gal daugiau yra 
žinomas Europoje, negu Ame
rikoje. Mat, prieš ka/ą jis va
žinėjosi po visą Europą ir jo 
niekas ten neįveikę.

Bartush yra lietuvis, gimęs 
ir augęs Roselande- Bromo teris 
W. Gcttson siūlo penkis šim
tus dolerių bile vienam, kuris 
įveiks Bartush.

Bartush risis su Emil Dusek. 
O broliai Dusekai yra plačiai 
žinomi ristikai.

Sporto mėgėjams bus'tikrai 
malonu pamatyti Ed. “Strang- 
ler” Lewis, kuris penkiais at
vejais laimėjo pasaulio čempio
natą. v s

Lewis risis su Ole Olson.
Dalyvaus dar Hans Steinke, 

S te ve Savage, Jack Zarovich 
Diek Stahl.'

KAMBARYS RENDON vyrui ar 
moteriai, prie 2 žmonių. Transpor- 
tacija 1 blokas. Furnaso šilima, 
šiltas vanduo. Su valgiu ar be val
gio. 5211 So. Spąuįding Avė.

RENDAI FURNIŠIUOTI kamba
riai su valgiu ar be valgio. NOR- 
mal 5842. ' •••

RĘNDAI FURNIŠIUOTI kam 
bariai su valgių ar be valgio. Nor
mai 5842. 1010 WV 69th St.\

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai-*-Bendrai

ĄNT RENDOS 2 KAMBARIŲ 
flatas—šviesus, švarus, su toiletais, 
elektra ir gasu. 4417 So. Artesian 
Avenue.

ir

Rytoj Krizantemų
Parodą Parkuose

Įžanga Ne mokama
Garfield ir Lincoln parkų 

konservatorijoje, rytoj praside
da metinė krizantemų paroda, 
kuriose yra apie 700,000 įvai
rių žiedų. Parodos nemokamos, 
ir atdarbs publikai nuo 8 ryto 
iki lOrtos vakaro kiekviena die
ną. * • •:

Jos užtruks iki lapkričio 30- 
tęs. . s .

SUSIRINKIMAI
' TEISYBĖS. MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėnesinį susirinki
mą, sekmad., lapkričio 9 d., Chica
gos • Liet, Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 12 vai. dienos. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus renkami darbininkai Rudeni
niam Baliui, kuris bus lapkričio 29 
d. Chic. Liet. Auditorijoj. Taipgi 
kurie negavote tikietų, tai kreipki
tės pas raštininką susirinkime.

—-A. ĮKauĮakis, rast.
JAUNŲ LIETUVIU AMERIKO

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

—S. Kunevičius, rast.

Dvi Protesto 
Rezignacijos Iš 
Advokatų D-jos

Didins Elektros 
Stotį

. SPRINGFIĖLD, III. — Val
stijos pramonės biuras skelbia, 
kad Dixon, III., miestelyje ne
trukus bus pastatyta nauja elek
tros stotis su 59,000, kilowattų 
turbina jėgai gaminti./

šiandien Chiicagoje lankysis 
Lynn U.1 Stambaugh, Amerikos 
Legiono nacionalis komandan- 
tas. Stevens viešbutyje jam 
yra rengiamos priimtuvės.

GREITAM PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS

Už .pusę kainos galite įsigyti vie
ną iš gražiausių barų Bridgeporte. 
50 pėdų baras apšviestas lietuviš
kom spalvom. Renda pigi, “leasas” 
314 metų. Prie “transfer” kampo. 
Savininką galima matyti nuo 5-tos 
vakare. Priežastį patirsit vietoj.

310772 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

GOOD HOUSfcKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET 

' SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

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

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

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

didelės mieros ..1.......
Quaker, visai naujas, sempelis $39 

RAD1OS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija, 

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

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

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

no-

$24
$29

$39

$29
$34

$49

PARSIDUODA PEČIUS kietų 
anglių. Nebrangiai. 2122 W. 24th 

Street. 3 aukštas.

REMKIT.E TUOS, KURIE 
GARSINASI

n

IEŠKAU PIRKTI TAVERN arba 
p.usininko į tavern biznį. Rašykite 
greitai. Box 2567, 1739 So. Halsted 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeinė Pardavimui '

PERKAM, parduodam ir malnoų: 
namus, lotus, fairmaš ir biznius 
Turime, didelį pasirinkimą namu 
pirkti už casp arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio p» 
tarnavimo šaukite:
PAUL M SMITH & CO

REAL ESTATĘ — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 100L

TIKRI BARGENAI
SOUTH SIDE 

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

6 
tas

6

8 flatų 4/4—4/5. Renda $4,050, 
l^aina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

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

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI
Modelįriė 6 kambarių, muro rezi

dencija. u Ką tik užbaigta. Tailo 
maudyne, lietinė (shower).

' 5835 $0. Mozart.
Statytojas" parduos arba mainys.

NAMŲ SAVININKAI,

Mes turime daugiau nei Du Tūkstančiu (2000) pro
spektų, kurie yra markete pirkti real estate Ciceroje, Ber- 
wyne, Riverside ir kituose Vakariniuose priemiesčiuose, 
taipgi Lawndale-Crawford distrikte.

Mes pardavėme daug namų į keletą valandų po to, kai 
jie buvo paduoti mums, o vienas namas tapo parduotas i 
40 minučių, kai njes gavome jį pardavimui.

Musų real estate pardavimų departamentas susidaro iš 
Devynių (9) gerai išlavintų sėlsmanų. Mes užtikriname jus. 
kad jeigu jūsų nuosavybės kaina yra tinkama, tai mes grei
tai parduosime ją už VISĄ cash.

4

John O. Sykora ofisas yra vienas ųioderniškiausių, pa
žangiausių, darbingiausių ir patikimiausių real estate ofisų 
Illinois valstybėje.BIZNIO ^NUOSAVYBĖ, suside

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

SHULMISTRAS ’
Realty Company 

4016 Archer Ąvenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

Jeigu turite real cstate pardąvimui, įrengtą arba tuš
čią, ir norite greitos veiklos, tai telefonuokite, rašykite ar 
atlankykite musų ofisą tuojau, ir gausite greitą, našų ir 
mandagų patarnavimą.

(

Nedelskite! Pamatykite Mus Šiandien!Pasitraukė Apskričio Teisėjas
Antradienio • teisėjų rinki

mams Chięagęs a.dyoįatų, drau
gija (Bar Ąssociation) indor- 
savo kai kuriuos dabartinius 
teisėjus naujam terminui, ki
tus penkis teisėjus patarė bal
suotojams nerinkti.

Į>et pasitaiko/ kad 'visi dabar- 
tipiai teisėjai laimėjo.

;..,r ■ / b
Ęatarė Neripkti

Protestuodami pijieš advoka
tų draugijos “kišiipasį į poli
tiką”, iš jos ‘parijį rezignavo vy
riausias apgkričįp teismo tjeiše-, 
jas Midjaęl L. M^Kiplęy,' ir tei 
sėjas Osėąr Hebei; kurį, drau
gija patarė neberinŲi.v

Rekomendacijoj, aįie teisėjų^, 
advokatai pąi;ęiškė, ka(į ‘‘Hębel( 
yra. geras teisėjas, bęt p arsenas 
ir, nešveikųoją’*

GERI NEBRANGUS
MŲRINIAI NAMAI, parsiduoda 

Marąuette Parke:
10 flatų 4 ir 3/2 kambarių.
12 flatų 4 ir 3 kambarių.
6 flatų 4 ir 31/? kamb..'
18 flatų. 35i ir 4 kamb.
15 fratų, 5—-4—3/2 kamb. ,
2 flatų 5, 'ir 5 kambarių.
Lotas 30x125 prįe .pšrko, pigiai.
Kas 'norėtų pirkti arba mainyti 

šiuos namus ant jūsų "mažesnių 
namų, atsišaukite ar rašykite.

• ■> • '■ • * i '■ . ‘ '

JOS.EPH VILIMAS,
6753 So. Roękvvell St., 
Tel tįSMlock 2323.

T

2411
S. 52nd
Avenue SYKORA

Phones
CICERO

453
454

1

G Y VOS VIELOS ORGANIZACIJA
NARYS: Ęerwyn-Cicero Real Estate Board; Illinois Association 
of Ęeal Estate Boards; National Association of Real Estate Boards.

1

27 metai Real Estate Bizny. “Musų draugai garsina mus”. Paklaus- 
, kitę žmpgaus, kurs pardavė arba pirko real estate per musų ofisą, 

apie muslį patarnavimą. Geriausias garsinimas, kurį mes kuomet 
r nors turėjome, yra vieno klijento rekomendacija kįtam.

MUS VADOVAUJAME GREITUOSE 
PARDAVĮMŪęSE!

Atdara Sekmadieniais 1 IL M. iki 5 P. M.Klausimasname.

Būtinai visi

■

L. S. S. CENTRALINĖS KUQr 
POS ir L. D. Draugijos 4 }a,oPoš 
bendęas susirinkimas įyykįi penk-i 
tadienį*. lapkričių 7 d., 8 vali vaka
ro Naujienų ----- 
maršruto ir kiti Ihbai svarbus rei 
kalai bus svarstomi, 
privalo dalyvauti.

11457 SO? SPAULDING. 2 akrai 
geri'statybai arba fa jinai. 1^* Muk- 
š|o medini?*' trębesis, barnė, visti- 
,ninjcas. ‘Mąinys į Nuosavybę mj(įš; 
te. '

l ' . GIERASH & BEZEMEK
1620 W. 48th St. Tel. Yardš 2225
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Lietuvių Keistučio Pašalpos| pažymėli darbininkai pra- 
i:..i— 1-.1.- —- °i§omi būti svetainėje, ne vė- 

‘liati kaip 2 vai. po pietų.

Penktad., lapkričio 7/1941

VAKAR CHICAGOJE

Kliubo pirmininkas, drau- l Tikim, kad musų viešą, pa- 
s J. ShoUemanas, jau grižo kvietimą priimsite ir visi ir

laiku busite

Kliubas laikė susirinkimą 2 
d., lapkričio, Hbllywood svet.

jau viskas 
metiniam

Bendokaitis
V. Juška, J.

visos paskirtu 
vietoj.

patarnaus sve- 
komitetai — in- 
choro raportų

■
r, A. Avižienis, 

K. Mažeikis, 
M. Kasparaitis.

KEISTUČIO DRAUGIJA SEKMADIENĮ MINI 
SAVO 30 METŲ SUKAKTUVES

Rengia Didelį Vakarą; Įvairios Žinios 
Iš Veikimo

gas J. ShoUemanas, jau grįžo 
iš ligoninės ir vedė susirinki
mą. Nors dar nėra visai svei
kas, bet jaučiasi gerai ir at
rodo gerai, tik truputį sumen
kėjęs.

Biznio Komisija pranešė su
sirinkimui, kad 
prirengta Kliubo 
baliui, tik prašė darbininkų. 
Taigi išrinko apie 30 darbi
ninkų, kurie 
čiams. Kiti 
vestmentų ir 
nedavę.

Vajaus reikalu drg-s Slul- 
gaitis pranešė, kad kokia tai 
seserų draugija nori prisidėti 
prie Keistučio Kliubo. Tas pa
likta valdybai.

Pataisė Konstituciją.
Nuo konstitucijos taisymo

Septynis Sužeidė 
Gatvekarių Tunelio 
Nelaimėje

Du Gatvekariai Susikūlė 
Po Chicagos Upe s 

Vakar rytą Washington gat
vės gatvekarių tunelyje, po 
Chicagos upe, septyni žmonės 
blivo sunkiai sužeisti, kai su
sikūlė du greitai važiuoją gat- 

komisijos, draugas J. Sholle- vekariai. Keleivių abiejose buvo 
manas pranešė, kad jau pro- apie 90. 
jektas yra padarytas ir tikisi 
trumpoje ateityje šaukti su
sirinkimą jį apsvarstyti.

Valdybos raportuose pirmi
ninkas pranešė, kad jis nieko 
neturi ,nes per visą mėnesį 
buvo ligoninėje. Vice-pirm. 
pranešė, kad viskas yra tvar
koje ir visos bilos išmokėtos.

Vakaras Sokol Salėje.
Balius rengiamas paminėti 

Kliubo 3O-ties metų spkaktu- 
ves. Jis įvyks Sokol salėje, 
2345 South Kedzie avenue, 4 
vai; popiet.

Programas susidės iš vaidi
nimo ir dainų, kurias išpildys 
Keistučio Kliubo chorąs ir 
LKM Kanklių choro nariai. 

Mažai Mirčių.
Finansų rašt. pranešė, kad 

per spalių mėnesį nebuvo nei 
vienos mirties. Ligonių irgi 
mažai randasi ir visi 
žomis ligomis, šįmet 
mažai mirčių yra.

Kliubo advokatas draugas 
Kaziunas pranešė, kad Kliubo 
pinigai bankuose yra tvarko
je. Buvo užsiminta apie pik
niką ateinantiems metams. Pa
likta valdybai sužiūrėti daržą. 

Drg. N. Klimas kvietė keis- 
tutiečius dalyvaiiti bankete, 
kurį rengia Amerikos Liet. 
Pil. Kliubas, lapkr. 15 d., Hol- 
]ywood svetainėje.

Choro Sukaktuvės.

su 'ma-
Kliube

Kilo Panika
Tarp jų kilo panika, bet pa

sisekė ją greitai numalšinti.
Nelaimė įvyko, kai vienam 

gatvekariui, kuris važiavo iš tu
nelio, kelyje pasimaišė automo
bilis. Motormonas George Muel- 
ler uždėjo stabdžius, ir gatve- 
karį sustabdė, bet jis po to pra
dėjo ristis atgal tuneliu, kur 
tomis pačiomis bėgomis važiavo 
kitas. gatvekaris.

Sužeisti Pasveiks
pagul-Visi sužeistieji buvo 

dyti St. Luke’s ligoninėje. Pa
vojais jų gyvybėms nėra, štai 
Sužeistųjų sąrašas:

Titus Sinith, 34, nuo 509 E. 
38th street;

Ugo Halzapfel, 62, 3639 
Wayne avenue;

Stapley Slazinski, 63, 1874 N. 
Leavitt;

Mrs. Jean Hoffman, 
N. Mozart;

Mrs. Julia Mrozek,
N. Mozart;

Mrs. Mary ’ Kehart,
Overhill.

John Keaveny, 4862 Warner.

31,

39,

31

2158

2507

4035

Vaikai, Kalėdų 
Diedukas Jau 
Atvažiuoja!

Taipgi pranešė, kad Kliubo 
Choras rengia party 2-jų me
tų sukaktuvėms -10 d. sausio, 
1942 m., Hollywood svet. Dau
giau nebuvo svarbių reikalų. 
Visos bilos tapo išmokėtos ir 
susirinkimas uždarytas 4 vai. 
popiet. —Kor. N. K.
Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo Darbininkų Atydai. 

■ . "> / _ .

Visi, kurie yra sužymėti, 
yra J apsiėmę dirbti L. K. P. 
Kliubo 30 metiniam parengi
mo lapkričio 9 d „Sokol svet., 
2345 So. Kedzie avenue. Gas- 
pądinės, kurios pagamins sve
čiams valgius, yra šios: Mrs. 
Shaltmonienė, M. Makšriėnė, 
K; Survilienė, O. Svirmiskie- 
n|, Mrs. Adomaitienė, Mrs. 
Jurienė, A. Lingal. Visas pra
šome būti svetainėje 1:30 po Į 
pietų. 

♦ • . I »

Vyrai darbininkai: pp. Dra- 
sutis, W. Buishas, A. Grigas, 
J. Kundroška, J. Klimas, .Gur- 
ždis, Baranauskas, J. Laųwis, 
A. Smalštis, W. Venckus, M. 
Chaplinskas, M. Kamarauskas, 
J. Stalioraitis, M. Butvilą, F. 
Petrila, H. iGriha>»A. ^bertrikis, 
Margavičia, F. Jančus, A. Mą- 
linaysk'at,.! Macijauskas, Gedi 
kai kur|y Per Klaidą neturim i 
šiame sąraše. Pažymėti ir n?

švęs Thanksgiving Chicagoje 
Lapk. 20 d.

T’uojau po Thanksgiving die
nos Chicagoje, vidurmiesčio 
krautuvės išpuoš savo- langus 
kalėdinėmis prekėmis, ir gat
vėse pasirodys Kalėdų Diedukai 
renką aukas neturtingiems vai
kams.

“Maloni Žinia”
Visiems vaikams turbut nė

ra malonesnės žinios. Kalėdos 
jau tikrai netoli!

šįmet Chicagoj ir Illinois val
stijos Thanksgiving diena bus 
švenčiama lapkričio 20-tą, o kai 
kur kitur lapkričio 27-tą.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

KONVOJUS ATLANTIKO VANDENYNE

- t ACME-NAU.TIENU T^iephotn
Štai vaizdas, kurį pamatęs priešo submarino komandierius apsilaižytų. Tai konvojus, susidedąs iš dau

gybes išsirikiavusių laivi/, plaukia skersai Atkuiliką. Viršuj dešine), matosi dalis J. V. Atlantiko Oro Pairu- 
lio lėktuvo sparno. Fotografija nuimta iš to lėktuvo. Viena iš šių patruliuojančių lėktuvų užduočių yra ser
gėti šitokius konvojus. Fotografija užgirta J. V. Laivyno. '
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O Gavęs širdies ataką prie 
Lake ir Kilpatrick savo auto
mobilyje mirė buvęs Chicagos 
policijos kapitonas, George 
Lynch. Jisai buvo 63 metų am
žiaus, išėjęs pensijon, ir gyve
no 5261 W. Monroe street. 
Jisai buvo apdovanotas kelis 
kartus už drąsą.

• Cook apskričio grand džiu- 
rė dabar vėl svarsto kaltinimus 
prieš įvhirius buvusios Capone 
gaujos’gengsterius už operavi- 
mą pinigų lošimo biznių Chi- 
cagoj ir priemiesčiuose.

• Viena Chicagos motina ati
davė policijai savo 13 metų šu
ny, kurį ji sugavo vagiant pre
kes iš krautuvių. Pavardės po
licija neskelbia.

• Chicagiečiai Gust Stallas’ai,
•

5558 Diversey avenue, nuėjo į 
krautuvę palikę savo du ma
žus vaikus ąutomobilyje. Kai 
sugrįžo, viena jų, 19 mėnesių 
Angelina, buvo negyva. Kaip ji 
mirė — nežinia.

Valdžia Reikalauja
Baigti American
Gan Streiką

šoriai (iš lenkų okupacijos lai
kų) buvo uždaryti koncentra
cijos stovyklose, kur kai kurie 
mirė natūraliom mirtim, o ki
ti buvo sušaudyti.

Kriminalis Teismas 
Išteisino Juliu 
E. Sereika

Praras Akį 
Dėl Žaislo

Prižada Ginčą Išspręsti
Federalės valdžios Mediation 

Board vakar kreipėsi 
rican Can kompaniją 
metalo uniją užbaigti 
firmos dirbtuvėje, prie 
ir Western avenue.

Valdžia prižadėjo, kad prie 
pirmos progos spręs ginčą, ki
lusi tarp unijos ir kompanijos, 
ir padarys rekomendacijas j? 
likviduoti.

į Ame- 
ir CIO 
streiką 
61 mos

Ruošia Kvotimus 
Valstijos Civiles 
Tarnybos Darbams

pe-
mėnesio pradžios. Joje

Dirba 2,600
Dirbtuvė streikuoja nuo 

reito 
dirba apie 2,600 darbininkų, jų
tarpe labai didelis skaičius 
tuvių.

Unija reikalauja didesnių 
gų ir pripažinimo.

Lenkai Sako, Kad 
Naciai Išžudė 60 
Lenkijos Lyderių

lie-

Šeštadienį Paskutinė Diena 
Užsiregistruoti

Illinois valstija yra paskel
busi visą eilę kvotimų civiles 
tarnybos darbanjs, kuriuos ža
da netrukus užpildyti. Reikia 
įvairių tarnautojų valstijos lab
darybės depaAŠįtientui, taipgi 
sveikatos biurui1/' 

sf ■
Paskutinė dięna iižsiregis 

truoti kvotimams, yra šeštadie
nis, nevėliau 5-t,os vai. po pie
tų. Adresas, 433 W. Van Buren.

- r . . . -

^eikalatija $125,000 
Iš^Gelžkelio i

ga-

Už Sunaus Abi Kojas
Theodore Soltbrs, 8807 Com- 

mercial avenue, užvedė . bylą 
prieš Elgin, Joliet and Eastern 
Railway gelžkelį, kurioje rei
kalauja $125,000 atlyginimo sa
vo 9 metų sunui Theodore Jr. 
' Tėvas sako, kad gėlžkelis ne
turi apsaugojęs bėgių prie 101- 
mos gatvės, ir kad jo sūnūs, 
neturėdamas supratimo apie bė
gių pavojingumą, ten užlipo, ir 
po traukiniu prarado abi savo 
kojas. • ,

Prof. Bartel, Kitus
Lenkų taryba Amerikoje 

centru Chicagoje) skelbia 
vusi žinių iš okupuotos Lenki
jos, kad'naciai ten nužudė 60 
profesorių, ' mokslininkų, šiaip 
inteligeptų ir politinių lyderių.

Sako, kad naciai sistematiš- 
kai naikina Lenkijos inteligen
tiją, kad tuo budu suparaližuo^ 
ti Lenkijos liaudies pastangas 
atkovoti šalies laisvę.

Lietuviams žinomi
Tarp nužudytųjų buvo lietu

viams girdėti Prof. Bartel, bu
vęs Lenkijos premjeras; litera
tūros profesorius Krokuvoje, 
Ignace Chrzanovvski, ir istori
kas Bronislaw Dembinski.

Vilniaus Prof., Stovyklose apie 20% daugiau negu per re- 
Taryba toliau sako, kad vi- kordinį skalių: mehesį pereitais 

si Vilniaus universiteto profe- metais.

Montgomery Ward 
Apyvarta Spalių 
Mėn. — $68,000,000

1 Didžiule Montgomery Ward 
prekybos firma skelbia; kad 
šių metų spalių n)ėnesj pada
rė apyvartos už $68,138,051, 

‘ •* ‘ ‘ : '. '.‘i ' 0 ■ \

Buvo Kaltinamas Melagingu 
Liudijimu

Kriminalio teismo vyriausias 
teisėjas Julius H. Miner, pa
leido nuo atsakomybes jauną 
Bridgeporto lietuvį, “bučerių” 
Julių E. Sereiką.

Jisai keistai įsipainiojo į si
tuaciją, kurioje vietoj kaltinto
jo paliko kaltinamuoju.

Buvo Pašautas
Gegužės 1'3 d., AFL bučerių 

agentaš Tom Devėro, dabar 
jau prašalintas, laike kokio 
ginčo su Sereika, jį pašovė, 
reika pasiskundė apie tai 
licijai, ir toji agentą Devero 
ėmė.

y
Kai atėjo laikas 'liudyti prieš 

Devero kriminaliam teisme, Se
reika pasakė, kad jisai “nieko 
apie įvykį neatsimena” ir “ne
gali tikrinti ar Devero tikrai 
jį pašovė ar ne”.

“Prarado Atmintį”
Teismui nebuvo kitos išeities 

kaip kaltinamąjį Devero palei
sti, bet tada paėmė Sereiką na- 
gan, ir apkaltino jį melavimu. 
Policijai jisai liudijo, kad De
vero, jį pašovė, o dabar jau sa
ko, kad nežino ar Devero kal
tas ar nei

Sereika teisinosi, kad laiki
nai prarado atmintį. Jo advo
katas, Lloyd Heth, pridūrė tei
sėjui Miner’iui, kad Devero by
loje Sereika liudijo po priesai
ka, bet kai raportavo apie įvy
kį policijai, tai jisai nebuvo pri- 
siegdintas, tokiu budu jis gal 
tiada melavo, bet teisme sakė 
teisybę.

: Jeigu dalykas jums atrodo 
komplikuotas,. tai galimas daik
tas, kad jis taip atrodė ir tei
sėjui Miner’iui, nes jisai pareiš-

Se-
po- 
su-

Du 18 metų berniukai, Vie
ton Hensen, 4333 Altgeld st., 
ir Walter Schick, 2434 Nortb 
Lowell avenue, žaidė mažu žais
liniu šautuvuku, kuris šaudo 
korkus. Vienas šovinys įlėkė 
Hensen’ui į akį, ir dėl to jisai 
j o j e praras re gė j i m ą.

Tai ne pirma panaši nelaime 
su tais šautuvukais.

Suėmė Du Auto 
Vairuotojus

Iš Nelaimių Vietų ! - I ’
teismai traukia atsa- 
du automobilių vai-

jų yra kaltinamas 
užmušimu ir pabėgi-

Pabėgo
Miesto 

komybėn 
ruotojus.

Vienas 
žmogaus
mu iš nelaimės vietos- Tai 42 
metų Jerome \ Javurek, 
Normandy avenue, kuris 
mirtinai suvažinėjo vieną 
liam Bockelmaną, nuo . 
Belle Plaine avenue.

Sužeidė Moteriškę
Antras, kaltinamas pabėgi 

mu iš nelaimės, vietos, yra Wil- 
liam Setterfield, šoferis turtuo, 
lei Marie Crerar, 2'99 - Lakt 
Shore Drive. Madison gatvėje 
jisai sunkiai sužeidė 31 metų 
Anna Kroeger, nuo 101 Maren 
go avenue, Forest Park. .

3531 
buk 
Wib 
3652

Link Beit Gavo 
$349,800 Kontrakta

Gamins Dalis šautuvams
Link-Belt bendrovė Chicago- 1

j e gavo $349,800 užsakymą u 
armijos gaminti dalis šautu
vams. - i

Johnson and Johnson kompa 
nija taipgi gavo $81,110 užsa
kymą gaminti chirurginius reik
menis.

kė, kad nežino ką tokiame at- Peorijos dirbtuvė, Caterpillar 
sitikime daryti ir pasiuntė Se- Tractor Co., statys armijai au- 

’ reiką namo. tomatiškų keltuvų už $495,107.

• Iš Chicagos upės, ties 
1765 Elšton avenue, buvo iš
trauktas lavonas jurininko Wil- 
liam Swanson, 3209 Wilton 
avenue. Jisai nukrito nuo lai
vo ir prigėrė sp. 25.

• Iš Ida Mae suknių krautu
vės, 2615 Devon avenue, pikta
dariai išnešė 300 suknelių ’ už 
$4,300, taipgi pasivogė $247 pi
nigais.

• Du ginkluoti piktadariai 
atėmė $1,283 nuo 30 m. Elmer 
Holger’io, viršininko Halvorfold 
firmos, 605 W. Washington bul
varas. Jisai išėmė pinigus iš 
banko algoms išmokėti.

e Ugnis padare kelis šimtus 
dolerių žalos Chicago Waste 
and Textile Company sandėly
je, 233 West Grand avenue., K, I I

• Valgykloj ties 7660 Vin- 
cennes avenue staigiai mirė 
gatvekarių motormonas, Char
les A. Tegar, 72 W. 71st st. 
Buvo 59 metų amžiaus.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Karinę prievolę atlikti atei
nančios savaitės pradžioje išei
na Walter Laskos, 11833 So. 
Morgan street.

Neteisėtai Užsiima 
Medicina

Suėmė Tris Chicagiečius
Illinois valstija išpirko va- 

rantus prieš tris chicagiečius. 
kuriuos kaltina užsiėmimu ne
legalia medicinos praktika. Jie 
nėra daktarai ir neturį teisės 
žmones gydyti.

Kaltinamieji, yra,
Miller, 2238 Dayton st., 
A. Roberts, 1636 West 
street, ir L. E. Pearson, 
Mihvaukee avenuė.

Frances 
Ford 
63rd 
4018

Miesto taryba priėmė įstaty
mą, kuris reikalauja, kad krau
tuvininkai laikytų svarstykles 
savo krautuvėse tokioj vietoj, 
kad ir pirkėjai galėtų aiškiai 
matyti jų rodiklius.

JACK'SWIFT-
MOTOR’S MISSING. THE TANKS 
ARE ORY. WE ’RE DUE FOR A 
FORCED LANOING. HANG ON 
FOR A CRASH. EVERYBODY1

BŪT no plane could 
SURVIVE THAT HOPe.
OVER THE GREAT

GLACIER, DONO

v- • ‘ . L ■ . ' • >

YOU 00 NOT KNOW SWIFT 
0? QR HlS FRIENDS. THEY

BŪT JACP5 AND HI5 COMRADES NBBD ALL OF THElR 
LUCK NOVA




