
VOL XXVIII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879
..................... .............. - - ■ . ■ - - ___________________ I

Chicago, III., Antradienis, Lapkričio-November 11 d., 1941

"" . ........... . .......... ..... ........imi ........................ m ! i '■■■
I The Dirst and Greatest Lithuanian Daihį in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Niwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO, INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 266

BRITAI NESITAIKYS SU HITLERIU, 
NESIDERESSUNACIUATSTOVAIS

Churchill pataria japonams apsigalvoti 
prieš karo veiksmų pradžią Pacifike

LIETUVOJE BOLŠEVIKAI FABRIKAVO 
VEIKĖJU PAREIŠKIMUS SPAUDAI

Kipras Petrauskas spaudai nieko nesakė, 
o komunistai paskelbė ištisą interviu

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. — Jeigu Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms nepavyktų su
sitarti su japonais ir Amerika 
butų įvelta į karą prieš Japo
niją, viena valanda vėliau Di
džioji Britanija skelbs karą Ja
ponijai, šiandien pareiškė britų 
premjeras W. Churchill.

Britų premjeras kalbėjo Lonf 
Mayor pietų metu ir šia pro
ga padarė japonams labai griež
tą perspėjimą. Japonų milita- 
ristai, sako Churchill, neap- 
skaiČiuoją į kokią pavojingą 
padėtį jie įvels visą savo kra
štą.

Jungtinės Valstybės deda pa
stangas išvengti karo Pacifike, 
bet japonai neįvertina tinkamai 
Amerikos valdžios pastangų. 
Japonai neprivalėtų pradėti ka
ro su Amerika jau vien dėlto, 
kad ji pagamina tiktai 7 mili
jonus tonų plieno, tuo tarpu 
J.A.V. pagamina 90 milijonų 
tonų į metus. Plienas yra spren
džiamas veiksnys.

Ta pačia prog^‘Churchin*pa- 
reiškė, kad vokiečiai netrukus 
pradės vėl bandyti susitaikyti 
su britais. Britų valdžia turi 
visą eilę informacijų, kurios ro
do,. . jogtaikos pasiūlymas yra 
labai artimas.

RUSAI SULAIKĖ VOKIEČIU ARMIJA 
• SEVASTOPOLIO FRONTUOSE

Naciai bombardavo sovietų karo bazę ir 
užėmė strategines vietas šiaurėje

• \

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
10’d. — Beviltiški sovietų ka
riuomenės puolimai prie Seva 
stopolio, Krymo karo bazės, lai
kinai sustabdė vokiečių verži
mąsi pirmyn, skelbia oficialus 
nacių pranešimas.

Sevastopolio srityje vyksta 
labai smarkios kovos ir šimtai 
rusų kasdien žūva.

Vokiečių aviacija smarkiai 
bombardavo visą Sevastopolio 
karo bazę. Kerčo srityj naciai 
užėmė naujas pozicijas.

Naciai laimi prie 
Leningrado

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
10 d. — Leningrado srityje vo
kiečiams pavyko paimti Tich • 
vin stotį, kuri turi labai dide
lės strateginės reikšmės, skel
bia nacių štabas.

šiaurės frontuose paskutinė
mis savaitėmis vokiečiai paėmė 
nelaisvėn 20,000 sovietu karei
vių.

Visame Leningrado fronte 
vokiečiai pradėjo smarkiai spau 
sti apsuptas sovietų jėgas.

Smarkios kovos prie 
Leningrado

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. — Iš suomių pusės vo
kiečiai metė Leningrado kovon 
kelis tūkstančius naujai atvež
tų kareivių, skelbia informuoti 
britų sluoksniai.

Visose Leningrado apylinkė

Didžiausias nelaimes sukėlu- 
šieji žmonės mano, kad jiems 
pavyks išvengti bausmės ir jie 
galės visam laikui pasisavinti 
visus tuos turtus, kuriuos jie 
plėšimasi, suktybėmis ir smur
tu yra įsigyję.

Britų valdžia niekad nepra
dės jokių taikos derybų su Hit
leriu arba bet kuria kita vo
kiečių visuomenės grupe, kuri 
atstovaus nacių režimą, pareiš
kė Churchill. Karas gali būti 
ilgas, britams dar teks daug iš
vargti, bet jie kovos, kol nacių 
režimas bus visiškai sunaikin
tas-

Dabartiniu metu britų avia
cija jau tokia stipri, kaip vo
kiškoji. Netrukus britai turės 
pakankamą tankų skaičių ir 
ateinančiais metais galės ban
dyti su vokiečiais susikirsti.

Britai dabartiniu metu gau
na nepaprastai didelę paramą,iš 
Jungtinių Valstybių. Churchill 
pareiškė 'viltį, jog ši parama ir 
toliau plauks į Angliją. Britų 
vadovybė mano, kad netrukus 
ji galėsianti pasiųsti kelis di
desnius karo laivus į tolimuo
sius rytus. Churchill optimis
tiškai žiuri į ateitį.

Abiejų pusių lyderiai senate tebetęsia debatus net ir po to, kai neturalumo įs
tatymas nubalsuotas atšaukti. Iš kairės dešinėn: Senatoriai, Millard Tydings, Al-
ben Barkley, Tom Connally ir Bennęlt Clark.

VALDŽIA ĮSAKE BAIGTI STREIKĄ 
LAIVYNO STATYBOS DARBUOSE

San Diego mieste admirolas C A. Blakely 
perėmė savo kontrolen visus darbus

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 10 
d. — Admirolas C. A. Blakely, 
kuris" yra vietos laivyno bazės 
viršininku, šiandien perėmė sa
vo kontrolen visus naujų laivų 
statybos darbus.

Sustreikavo 3,500 AFL dar
bininkų, kurie sustabdė paruo
šiamuosius laivų statymo dar
bus.

Blakely išleido atsišaukimą, 
kuriuo kviečia visus atgal į dar
bą. Jis ieškosiąs darbininkų ki
tose vietose, jeigu streikuojan
tieji nestos darban.

AFL vadovybė įsa
kė dirbti

AVASHINGTON; D. C., lapk. 
10 d. — Richard Gray, AFL 
unijos statybininkų preziden
tas, šiandien pasiuntė telegra
mas į San Diego, liepdamas 
darbininkams pradėti darbą.

Statybininkų vadovybe pasi
žadėjo nekelti streikų krašto 
apsaugos darbuose, bet spręsti 
nesusipratimus taikiu keliu.

San Diego unijos z vadovybė 
nesilaiko bendrų unijos dėsnių 
ir skelbia streiką be vadovybės 
sutikimo. ,

Didelė traukinio 
katastrofa

KENTON, O., lapkr. 10 d. 
— Praeitą naktį nukrito nuo bė
gių 70 mylių į valandą iš New 
Yorką į Chicago važiuojąs trau
kinys.

| Nelaimė įvyko dėl sprogusio 
traukinio clunderio. Tapo už
mušta 12 asmenų ir daugiau 
negu 50 sunkiai sužeista.

Sužeistųjų tarpe randasi di
dokas čikagiečių skaičius. Už-

se vyksta smarkios kovos ir ru
sai vykusiai priešinasi naciams.

Kistenga kaime vyko labai 
smarkios kovos ir sovietų ar
mija kovos lauke išklojo 2,500 
vokiečių kareivių. , •

.............—-——r-

Stalinas nori pasima
tyti su Rooseveltu
KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 

10 d. — Sušvelnėjus dabarti
niam sovietų kriziui, Stalinas 
pageidautų pasimatyti su Roo
seveltu ir aptarti karo politi
kos reikalus.

Stalinas labai patenkintas ir 
džiaugiasi Roosevelto pasiūlyta 
bilijono dolerių paskola.

Litviriovas, išskris kartu su 
Amerikos ambasadorium Stein- 
hardtu į Teheraną, o vėliau jie
du kartu skris į Jungtines Val
stybes. ■ .

•  ... •»■’ '.• •

Partizanai išžudė 
linksmus nacius

■ 1 * 1 «'* ■ .......... .  I

MASKVA, Rusija, lapkr., 10 
d. — Sovietų agentūra skelbia, 
kad rusų partizanai išžudė 150 
nacių, kurie užfrontėj smagiai 
linksminosi.

Partizanų užpuolimas buvo 
padarytas Oriolo srityje, įuv 
vokiečiai visai saugiai pradėjo 
jaustis. •>

Partizanai rankinėmis grana
tomis išmušė baliavoti pradė
jusią didelę nacių grupę.

0 R A S
Debesuotas, šiltesnis. e
Saulė teka —• 6:34; leidžiasi 

— 4:34.

muštųjų tarpe buvo viena ne
senai vedusi pora,1 kuri grįžo 
po. medaus ■ mėnesio., ?.

— Japonų ir Amerikos diplo
matai galės vartoti reikalingas 
sumas iš “įšaldytų” pinigų.-Abi. 
valdžios susitarė.

— Ponia Čankaišek padova
nojo Bronx zoologijos sodui.,dvi 
pandas.

Weygand remia 
Vichy politiką

i /

VICHY, Prancūzija, lapk.
10 d. — Gen. Weygand šian
dien suteikė šveicarų laik
raščiams pasikalbėjimą, ku
riame aiškiai pasako, jog jis 
lojaliai remia Petainą ir Vi
chy režimą.

Weygand pasmerkė laisvus 
prancūzus, nes jis manąs at
statyti Prancūziją bendradar
biaudamas su Vichy režimu.

Prancūzams stokuoja įvai
rių 1 medžiagų, nes trūksta 
benzino ir negali tinkamai su
tvarkyti transporto priemo
nių.

x---------------------------------------J

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Tarpininkavimo komisija CIO angliakasių streikui sprę

sti 9 balsais prieš 2 atmetė John Lewis suformuluotus reika
lavimus.

— Rooseveltas priėmė prancūzų pasiuntinį' Haye, kuris pra
šė maisto Vokietijoj laikomiems prancūzų belaisviams.

— Britai patyrė, kad vokiečiai permetė į Karelijos pusia
salį 60,000 kareivių, kad šis fronto ruožas butų garantuotas, 
jeigu suomiai trauktųsi.

— Smarkios kovos vyksta Krymo pusiasalyje ir Tūlos sri
tyje, sako rusai. ‘ „

'— Filipinų salose vyksta prezidento ir kongreso narių rin
kimai. Tikimasi, kad prezidentu ir vėl bus išrinktas Quezon.

— Kinijos ministeris lankėsi užsienio departamente ir kal
bėjosi su Rooseveltu. Išėjo labai patenkintas.

— Japonai informuoti, kad Jungtinės Valstybės pradės 
prieš juos karą, jeigu japonai bandys pulti Singapūrą arba olan- 
diečių Indijos.
> — Australija, Zelandiją, Kinija ir Tai valstybė veiks ben
dromis jėgomis, jeigu japonai bandys paimtu Burma provin
ciją.

Padidintas “juodas” 
pirklių sąrašas

WASHINGTON, D. C., lapk. 
10 d. — Prieš kelias savaites 
paskelbtas “juodas” pirklių ir 
prekybininkų sąrašas padidin
tas 653 naujais vardais.

Amerikos valdžios atstovai 
išaiškino, jog žymiai didesnis 
bendrovių skaičius prekiauja 
su'naciais, negu pradžioje tai 
paskelbė.

Iš anksčiau paskelbtojo sąra
šo išbraukta 51 firma.

Nenori atskiros 
oro armijos

WASHINGTON, D. C., lapk. 
10 d. — Karo sekretoriaus pa
dėjėjas Robert Pątterson prie
šinasi atskiros oro armijos su
darymui.

Pątterson mano, kad aviacija 
privalo glaudžiai bendradarbiau
ti su laivynu ir sausumos ka
riuomene. Jos veikimas priva
lo būti derinamas su šiomis ka
ro ginklų rųšimis.

Atskira aviacijos armija įneš 
dar daugiau nedarnumų, skel
bia Pątterson.

— Pradėjo tardyti kepurių 
ir skrybėlių gamintojus,' nes 
jie paėmė nepaprastai dideles 
kainas už pagamintas Amen 
kos kariuomenei kepures.

LISABONAS, Portugalija, lapkr, 10 d. — Bplševikų okupa
cijos laikais sovietiniuose laikraščiuose neretai galima buvo už
tikti žinomų lietuvių visuomenės veikėjų ar šiaip pasižymėju
sių asmenų išsireiškimus, palankiai nušviečiančius Stalino “sau
lės” sukurtą santvarką.

Dabar pradeda po truputį aiškėti kokiu budu tie liaupsini
mai patekdavo į okupantų, laikraščius. Dažniausiai jie tilpdavo 
visai be atatinkamo asmens žinios ir būdavo paskelbiami visiš
kai išgalvoti. *

Toks atsitikimas buvo su Kipru Petrausku. Viename so
vietiniame laikraštyj buvo įdėta jo fotografija, o greta pa
skelbtas išgalvotas bolševikų interviu. Iš tikrų šaltinių dabar 
patirta, kad Petrauskas niekad tokio pareiškimo laikraščiui nė
ra davęs. Jis iš laikraščio patyrė apie “savo” išsireiškimą ...

Paskendo britų de- 
strojeris Cossack

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. — Britų admiralitetas pa
skelbė, jog tapo paskandintas 
britų destrojeris Cossack. Bri
tai neskelbia kur įvyko nelai 
mė.

Cossack praeitais metais už
puolė vokiečių laivą IMtmark, 
kai šis plaukė Norvegijos pa 
kraščiais ir atėmė 400 britų be
laisvių. .

Cossack paleido kelias torpe 
das į Bismarką, kurios priver 
te nacių laivą kelis kartus ap
sisukti vietoje.

Japonai puola J.V. 
dėl Panamos

TOKIO, Japonija, lapkr. 10 d. 
— Japonų laikraščiai kaltine. 
Jungtines • Amerikos Valstybes 
dėl Panamos valdžios suvaržy
mų Japonijos piliečiams.

Panamos valdžia uždraudė 
japonams vesti bet kokią pre
kybą savo krašte.

Japonai nepatenkinti tokiu 
valdžios nutarimu ir sako, jog 
tai esą negirdėtas dviejų val
stybių santykių stovis, nes nė 
vienas kraštas nepaskelbė kare 
kitam.

Žuvo 94 aukso 
ieškotojai

GUAJAKIL, tekuadoras, lap 
kričio 10 d. — Iš Cuenca pro
vincijos ateina žinios, kad 91 
aukso ieškotojai neteko gyvy
bės.

Ieškotojus užpuolė žmonių 
galvas medžiojanti indėnų gru
pė, kuri išžudė visą aukso ieš
kotojų brigadą.

Ši indėnų giminė vadinasi 
chibarais, vartoja automatiškus 
šautuvus ir aštrius peilius gal
voms piauti. Chibarai nenori 
įsileisti auk^o ieškotojų ir kiek 
viena proga juos žudo.

— ■ ■ r ■ — ■ ■* i.

— Rooseveltas kalbės per ra
diją praeito karo pabaigos pro
ga.

— Britų aviacija smarkiai 
bombardavo Hamburgą, sukėlė 
gaisrų.

r— Italai prisipažįsta, kad 
britams pavyko paskandinti Af- 
rikon plaukiančius karo laivus.

— Džibuti kolonijoj siaučia 
didelis badas ir Petaino valdžios 
atstovai mano, jog netrukus ji 
nueis pas “laisvus prancūzus”.

Pramonės įmonės 
pradeda darbą

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 
10 d. — Laikraščiai praneša, 
kad didžioji Vilniaus pramonės 
dalis jau atnaujinusi savo dar
bą.

Ypač daug darbo turinčios 
medžio įmonės. Pradėjo veikti 
lentpjūvės, darbo turi baldų 
d.irbįjvės, skubiai gaminamas 
popierius ir kąrtonas.
...^Įvairios statybos medžiagos 
pareikalavimas yra labai dide
lis- Negalima reikalavimų pa
tenkinti.

Šiauliuose įvestas 
apgulos stovis

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 10 d. — Šiauliuose pa
skelbtas vokiečių apygardos ko
misaro Gaewcke įsakymas, ku
riuo šios apygardos gyvento
jai neturi teisės nuo 9 vai. va
karo iki 6 vai. ryto išeiti iš sa
vo namų.

Išimties prašymai gali būti 
paduoti apskrities viršininkui 
tiktai per miestų merus.

Už pasirodymą gatvėje drau
džiamu laiku policija baus gy
ventojus 300 rublių pabaudos.

Pataria auginti cuk
rinius runkelius

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 10 d. — Lietuvos žemės 
Ūkio Rūmai skelbia, kad ūki
ninkai turėtų didinti cukrinių 
runkelių sėjos plotą.

Turint galvoj, kad Lietuvai 
vis dar neužtenka savojo cuk
raus, liepiama auginti runke
lius. \

Ypatingai patariama runke
lių ukiu susirūpinti tiems ūki
ninkams, kurių ūkiai yra arti 
cukraus fabrikų.

— Britų valdžios sluoksniai 
mano, kad suomiai neigiamai 
atsakys į sekretoriaus Hull no
tą dėl karo sustabdymo prieš 
rusus.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASIŪGĖS

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kultūros draugijų konferen
cija šiais metais įvyks gruodžio 
1 1 d. Walter Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt St. Ih-asid^s 1 
vai. po pietų.

Visos kultūros draugijos yra 
raginamos prisiųsti savo atsto
vus į konferencijų.

Šia proga vėl .. pakarto j ame. 
kad valdybos, nariai automatiš
kai yra priimami delegatais. Ta
čiau jei draugijos turi per 50 
narių, tai jos gali rinkti ir de
legatus, — vieiią delegatui nuo 
50 narių. Suprantamas daiktas, 
kad delegatų rinkimas valdybos 
narių nepaliečia, —. valdybos 
nariai visvien naudojasi delega
tų teisėmis. . , .

Gyvenimo, sąlygos sutrukdė 
kultūros draugijų veiklų, nelei
do pravesti gyvenimai! tų nu
tarimų, kurie buvo padaryti 
prieš trejetų metų. Tatai įvyki 
dėlei prasidėjusios pasaulyje 
suirutės.

Dabartiniu laiku gyvenimas 
iš viso pasižymi savo staigiais 
posūkiais. Sunku numatyti, kas 
gali rytoj atsitikti. Visa Euro
pa skaudžiai liko karo užguita. 
Nuo top nclaiųiės’ncišsisuE) nė 
Lietuva. Kaip dange is kttų val
stybių, taip ir ji kenčia hitleriš
kų jungų.

Nors musų kraštas oficia iai 
ir nekariauja, tačiau jis yra pa
siryžęs prieš niekų nesustoti, 
kad hitlerizmo siaubas butų vi

siems laikams sunaikintas ir 
nuo žemės karpuojio nušluotas, 
Nes. tik tada pavergta Europą 
galės išsilaisvinti, ir pavergtos 
tautos atgauti .♦avo nepriklau
somybę. Tarp tų tautų yra ir 
Lietuva. ,

Kultūros draugijoms pravar
tu įsitraukti. į tų sąjundį, ku
ris yra susirūpinęs Lįetuvos pe- 
prįklausomybe. jr tai tqkia ne
priklausomybe, kuri bųtų laisva 
nuo visokių neprašytų “globų 
ir globėjų”.

Visai galimas,.daiktas, kad ir 
šį, karta Amerikos, lietuviams 
teks .nemažai prisidėti prię ,Lie 
tuvos) nepriklausomybės atgavi
mo, kaip tai buvo pirmojo pa
saulinio karo metu.

Butų gerai, kad kultūros 
draugijų konferencija pasisaky
tų Lietuvos klausimu ir įsijung
tų į bendrų sųjudį, kuris sie
kias! Lietuvos nepriklausomy
bės.

P. J. RIDIKAS BAIGIA
ĮRENGTI SAVO 

KOPLYČIĄ
Povilų^ J...Ridikas, Chicagos 

Lietuvių Draugijos yice-pirmi- 
ninkas ir laidotuvių direkto
rius, jau baigia įrengti savo ko
plyčių adresu 3354 S. Halsted 
st. .• . . . ?.•’..

Koplyčia, galima sakyti, liko 
dvigubai padidinta. Per kelis 
mėnesius p. Ridikas neturėjo 
laiko niekur išvažiuoti, — buvo 
priverstas remonto darbus pri-

/-------------- ------------- ----------------- /----------

Valgomo Kambario I 
Gražus SetasStipriai .padarytas. Kol dar yra, | galite gauti sena kaina.

ARCHER AVĖ. I
FURNITURE MFG. i

JOE KAZIKAITIS, Sav. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516 u...... =

Susivienijimais Lietuvių • .Amerikoje yra di< 
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. , Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon 'didelėn ir gražion -šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariam? priimti, r _ ” i *

Susivienijirtias iš apdraudos riedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. ‘ |

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

SUSIVIENIJIMAS. LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

visa

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’s Ehe secret?

••MJRACLE WHIP! 
Its ’ ’d iffe rent” fl a vo r 

k a|way^nrakes a hit.

MILLIONS AORIt—Miracle Whip does wotk 
v/ith satads! A uniąue combination pf old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing. ,

i.

NOTRE D AME NU GALĖJO LAIVYNĄ

$

, . . NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
sVazdas iš futbolo lošimo tarp Notre Daine universiteto ir Laivyno akademijos komandų. Laimėtoju išė

jo Notre Daine, 20-13. y , .
,,, ,,

O
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AR JuS KENČIAT 
JiiSBB

iPLASTER
NAUDODAMA. PER VIRS 50 METŲ 

PARDUODAMA VAISTINĖSE

žiūrėti. O dabartiniu laiku toks 
darba?, kaip ąmerikonai, sako, 
yra “paių ip. the neck”: tai,.me
džiagos laiku, negulimą, gauti, 
tai dąrbininkai neateina tada, 
kai pasižada ąteiti. . < .

Lyg sunki našta * nuo pečių 
nuslinks, sako.. p. Ridikas, kai 
darbas bus visai bagtas.

Nors darbas buvo ir įkyrus, 
vienok: dabar p. Ridiko laidotu
vių įstaiga atrodo tikrai 
niai.

šau

HARVEY, ILL.
Harvcy Lietuvių Kultūros 

Draugija rengia| draugišką va
karėlį, kuris .įvyks/lapkričio 15 
d. Tai bus. penkių metų tos 
draugijos gyvavimo paminėji
mas. Tąja proga ir\yra rengia
mas, tas paminėjimas.

. Visų narių pareiga gausingai 
atsilankyti. Užtikriname, kad 
laiką tikrai smagiai praleisite.

. įLttl -• i
Parengimas įvyks -J. Seiriata- 

vičiaus) svetainėje, 15109 South 
Halsted St. Pradžia $ vai. vaka
ro, .Įžanga nemokama. Kviečia

AURORA
Pereitų sekmadienį įvyko Au

roros Lietuvių Kultūros Drau
gijos, .susirinkimas. Į susirinki
mą buvo atsilankęs J. Poshka, 
“Jaunimo” redaktorius. Susirin
kusiems jis pasakė kalbą.

. Skyrius, pageidauja, kad ir 
dažniau svečių atsilankytų.
da susirinkimai pasidarys 
vesni, įvairesni.

g.V'

ROCKFORD, ILL.
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Drąugija, spalių (Qct.) 31 d- 
klubo kambariuose surengė šau
nų maskų balių savo nariams ir 
simpatijomis. Visų pirmiausia 
tenka atvirai pareikšti, kad šis 
vakarėlis nusisekė kuo puikiau
siai visais atžvilgiais; Nors tų 
dienų oras buvo labai nepalan
kus, nes lietus pradėjo lyti tuo
jau po pietų ir lijo visų vakarų 
be atvangos iki rytmečio, bet 
žmonių prisirinko pilni klubo 
kambariai,'ir visi smagiai laiką 
praleido iki antrai valandai ryt
mečio. Mat, įžangos buvo ima
ma tik 25 centai nuo asmens 
padengimui niuzikos lėšų, o val
giai ir gėrimai buvo teikiami 
nemokamai, ir tos visos išlaidos 
buvo padengtos įs fclubps iždo. 
Mat, klubas laikas nuo laiko vis 
surengia savo nariams kokių 
nors pramogėlę, kur nariai su
siėję nemokamai išsigeria ir 
užvalgę. Taip bešnekučiuodami 
susidraugauja ir savo pažįsta
miems pataria į šią, orgapizaęi- 
ją rašytis. Tokiu budu Roękfor- 
do Lietuvių Kultūros Prąugija 
narių skaičium ir didęja kas 
metai, šiame vakarėlyje buvę 
daug ir su įvairiais kostiumais 
apsirengusių, todėl buvo paskir
ti net keturi skirtingi prizai pi
nigais tiems, kurie pagal Įįonii- 
sijos nuožiūrą atrodė geriausi.

—Volungis

kbRĖSPONbENCiJdS
naūkegaii,III.

SLA 262 KUOite DVIDE, 
ŠIMT PENKIŲ METŲ SU
KAKTIES PAMINĖJIMAS

Lapkričio 23. d. SLA 262 
kuopą naines Savo dvidešinit 
penkių metų gyvavimo sukak
tį. Tai bus, taip sakant, jubi
liejinis parengimai. Jis įvyks 
Liuosybės svetainėje, Adams ir 
8tTi St. ........... :

tad. uftrft mažiausios

pietų ijr tęsis iki 5 yak Progra
mų pildys Wąukegano Lietuvių 
Moterų , Choras po vadovyste 
p-ios Pranaitienės^ įChoras jau 
yrą gerai susidainavęs, gerai iš
silavinęs,
abejones, kad ^jisa savo užduotį 
tinkamai

Dalyvauja taip !pąt' solistė 
Olga Bituniskaitė; .kuri dabar
tiniu laiku lanko muzikos mo- 
Rytojų kursusjir .jietruhus tuos, 
kursus baigs. Tai viena iš ga
biausių Waukcgano lietuvaičių. 
“ ji yra gera pianistė ir gera 
dainininke.

Programoje bu,s ir duetas iš 
vietos . gerai žinoinų. dainium-

atliks'.

Antano Bilumskio. Juodu yča 
geri solistai ir labai susidaina
vę duetuose, i. ....

Kalbės adv. K. P. Gugis, SLA 
iždininkas ir žinomas veikėjas.

-' ■ • 

' ‘ , į'

i Darbai pas mus pagerėjo. 
Kurie, dirba, tai dirba ir virš
laikius. Tačiau yra ir nedirban- 
čių. Naujam .koks darbas gau
ti nėra lengva. Jei kurios dirb
tuvės ir samdo darbininkus, 
tai samdo tik jaunus ir tik to
kius, kurie moka vienokį ar 
kitokį amatų/ O jei |<as amato 
nemoka, tai galinau prie dirb
tuves dienų ir naktį stovėti.

American Stežl ir Wire Co. 
samdo tik tokius darbininkus, 
kurie nėra senesni/kaip 40 me
tų amžiaus. Šoksnio amžiaus 
žmogus ten neįsigaus. O t.uo 
tarpu senesnio amžiaus darbi-

didelis jų nuošimtis darbo ne
turi/ , > . '. ....

Jeigu dabartinių laiku tokia 
diskriminacija daroma, tai kas

Mirė dvi SLA 262 ,. kuopos 
narės, b.utcpt, Amilic Skrusdie- 
ne ir Oųa .Grevienė. Abi, paly
ginti, jaunos/ moteris,, Sl<rus: 
dienė buvo Waųkegąnc gimusį 
ir augusi. Jos vyrąs Jonas 
Skrusdis yra plačiai vietos lie? 
tuviams žinopias. Jį gerai pa
žįsta ir apylinkės lietuviai. Lai
ko jis ‘‘8th.Street Tavern”.

Skrusdienėą laidotuvės buvo 
labai dideles. Jose dalyvavo 
daug žmonių, į z .. .

Ona Grevienė buvę persike? 
Jusi gyveųtį į .Chięago n’ ten 
įej^f į tavęrno biznį.. .Tijy apie 
tris mėnesius ten. pagyvenusi ji 
staiga pasimirė. Palaidota liko

Chicagoję. Paliko vyrų Jokūbų

Juozas Mačiulis

Grand Rapids, Mieli.
KALBĖJO A. SMETONA

Pas mus įvairių nuotykių at
sitinka, nežinia tik kodėl apie 
juos nieko laikraščiuose nepra
nešama. Matyti j musų veikėjai 
pradeda, susenėti. ir. .aptingti, o 
iš jaunesniųjų neatsiranda, kas 
galėtų juos pavaduoti.

--- —y—H-f -T- ■ r ——;  
suerzino žmones, kad kai kurie 
jų grįžo':iipmo. .... . ...

Pasiteiravus, kodėl, buvo pa
skelbta, jog įžanga nemokama, 
o dabar iš žmonių pinigai ko- 
lektuojami, rengėjai teisinai, 
kad spauda klaidų padariusį?.?'

Pasipiktinimas žmonių buvo 
tųks didelis, jog ir į prakalbas 
ėjo tik, vadinamieji tautininkai 
ir nedidelis skaičius, parapijonų. 
Tokiu budu prakalbos visai ne
kaip tenusisekė.

Šia proga bus pravartu pažy
mėti, jog vietos draugijos vien
balsiai atmetė pakvietimą prisi
dėti prie rengimo p. Smetonai

* » « ‘ *■ - ■ - - - »■ ■ ■ -fr-* - ♦ - --------- -- , a I ■ ■ I ■

T . ■""I" ■ ) . . ' . ? —

—SAVAITRAŠTIS-

•‘ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

T- - I • I ..

U. S.. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

• i r \ * • • •

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

teA. L. Balsas”

Ų

kalbos, kurias .surengė Lietuvių 
Biznierių Klubas. Pasikvietė 
kalbėti p. Antanų Smetonų įr 
nutarė įžangos imti po 25 cen- 
tus- . a . ,

Gal ręngūjąj^pahugp, kad nia- 
žai žųujpių „tęatsi’aųkys, tpdūl 
per vietos laikraščius pranešė, 
jog įžanga bus nemokama.

Bet koks buvo žmonių nusi
stebėjimas, kai jie, atvykę į 
svetainę, patyrė, jog įžanga vis 
dėlto imama. Tas triukas tiek

nierių Klubas, kurio nariai pri
klauso ir kitoms draugijoms, 
pasišovė prakalbas.rengti. Gali
mas daiktas, kad dabar jis gai
lisi tai padaręs, nes žmonės pra
deda labai nepalankiai apie tą

nerašysiu..Papasakojo, kas Lie
tuvoje buvo padaryta per truin-

bei kaip bolševikai Lietuvą pa
grobė. Bet tie dalykai yra vi
siems žinomi, kas tik laikraš
čius skaito.

Casilla de Gorreo 303,
I •* » • •/ ■ A «

Buenos Aires, Argentina

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO «,

U

lA g r r. tAteičiai

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

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
• ■’ ' ■ — • ; M ; . j; jLi-.LL- - 1 2
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
6 vai. vakaro.

INSURED

ŠIANDIE

Užtikrinti!

Čia jūsų indėliai NEŠA
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 r. < -! '• ,,,
per Federal Savings and Loąnd Insu-
' ’t“ n’ '* trr,’}, : j.
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASŠbDIAtlON

1739 SO. HALSTED STREET

pasislėpę savojį į ii parapi- rankasmėgstažmonės - jis niekam nepa- nesibijo teisybę

i ' Ar žinai, kodėl vieni jį gi-■ ria, kiti keikia, bet visi mėgs-■ ta jį skaityti?■ .Net kunigai■ studijuoja, nors■ j'čninls draudžia■ paimti.J 4 “Keleivį”i dėl to. kad■ taikauja ir* skelbti.• . Žmonių mulkintojus ir ap- j J gavikus jisai lupa be jokio i■ pasigailėjimo. J■ « Be to, jame rasi visokių pa- • J tarimų,’ pamokinimų, gražių J■ eilių, įdomių* paveikslų ir ži- • ; nių iš viso pasapljo. . ( . I
■ Kainuoja tik $2.00 metams. •J Adresas toks:.,... . . •
■ UIZ17T nitrion •

■! 253 Broadway, 5
■: SO. BOSTON, MASS. į

r I i, n Ų ..fc —..1 I»I|I 1..^ .1,11 I <

G&RB. Naujienų skaityto* 
fot ir skaitytojai prašomi 
pirkinių ^reikalais * eiti i 
tat krautuves, * k a r i o s 
pMMael Naujienose,

KRAĖT FRENCH 
DRESSING

9

AMERICA'! IARGESI j
SEUIHG SRANO ...'
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Algirdas

Ponas ne prezidentas
Pagrobė

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
III.

(Tęsinys)
Bet vis nerimavo, kažko teš

kinėjo, šniukštinėjo.
—Tai ko jam betruko? — 

paklausi, mielas drauguti.
—Nugi pačios. Jaunos pačios, 

ne penkių dešimčių, kaip jis 
pats. Tiesiog mergiščios, dar su 
trumpu, aukščiau kelių, sijonė
liu ir su kūdikio šypsena, ku
ri labai saldžiai bėginėja jo vei
du, kada jis gauna švarią, sau
są palutę... Juk kur matei, svei
kas, kad persenęs bernas norė
tų tris kartus už save jaunes
nės?

Ir gavo. Juk tokios jau die
vų užgaidos (kaprizai): kam 
duoda, tai ir dribtelėja. Puskel- 
nių Julytę. Mergiotę visai jau
ną, bet jau suspėjusią išvystyti 
pačius gražiausius kūno apva
lumus.

Bet kad jį ir nereikėjo vilioti. 
Jis džiaugsmu plyšo ją gavęs. 
Tik pamanykite, vyras tų me
tų, su trigubu smakru, pilvu 
ligi kelių ir svoriu: du šimtai 
penkios dešimtys! Liumbd. Tai 
viskas, jei ne jo pinigai. Bet 
pinigai, ak, pinigai! Jie išper
ka, ištarpina, nematomais pa
verčia visokius* persenusio ir 
pertekusio bernū nelygumus. 
Juk kai labai jauna merga nu
sitaria ištekė,i už persenusio 
berno, tai ji dieną naktį tegal
voja tik apie jo pinigus, o apie 
jį patį nusispiauja savo širdyje
bei sieloje; žinoma, jei yra šiek 
tiek žmoniškiau išauklėta ir ne 
sidrapsto, kur papuola...

4b
0 kadangi Visi vaikai labai 

mėgsta savo tėvus mokyti, iš
mokyti ir “suvaldyti”, tai negi 
kitaip darys jauna pati. Nieka
dos. Ir Julytė tuoj pasidarė sti
pri Julija ir pradėjo savo seną 
Vinąą Burbųliauską, kietą kaip 
plieną, atskiesti ir minkyti — 
stačiai tešla versti. Ir* paveriė. 
O paskui iŠ savo seno Vinco iš
kepė “Bill”, o iš Burbuliausko 
— “Birbill”. Stambiausiomis 
raidėmis užrašė ant mėsinės 
lango, durų ir viršuj durų, ir 
abudu atsistoję žiurėjo, išdi
džiai pažonėsna įsirėmę, galvas 
aukštai pakėlę, kiekvienas tik 
apie save temanydamas: “kas 
aš.”

Tai šitaip, mielas drauguti, 
dygo, augo, klestėjo ir gausėjo 
Vinco Burbuliausko,’ iš Makric- 
kų kaimo, nuo Balbieriškio, 
turtai, nuopelnai ir garbė. Tai 
šitąip: . pirmučiausia tik artojas 
iš Lietuvos, visai sveiko kūno 
ir proto žmogus; paskui jaučių 
nešiotojas pasaulinėse skerdyk
lose; paskui jau net geniališkas 
nekilnojamojo turto agentas, 
nes visai lengvai parduoda pie
čius ežere, dešimt mylių nuo 
kranto;, paskui visuomenės vei
kėjas, apšvietos nešėjas, sklei
dėjas ir išbarstytojas, kad jos 
spinduliai negulėtų krūvoje, 
bet pasiskleistų pO plačius kul
tūros dirvonus, baisiai apleis
tus, įželusius, net biauru žiūrė
ti; paskui visų devynių galybių 

fondu
organizatorius, pirmininkas ar-
tautiškų bei labdaringų

Bet nors ir jautęsi jis inteli
gentas baigtas ir pilnas, kaip, 
pavyzdžiui, Amjrudis su Bimba 
jaučiasi baigti, pilni, komunis
tai, vis dėlto troško dar aukš
čiau pakopti inteligentijos kop
tomis, dar aukščiau pakilti į 
padauses, kad visai arti priartė
jus prie saulės, jeigu jau ir ne 
prid tikrosios, tai nors prie Sa
lomėjos Neries sukurtosios... 
Suprantate...

Tai ir nusprendė “sutverti” 
naują fondą, '“sudaryti” komi
tetą, žinoma, su savim pryšaky- 
je, ir vykti į Dėdes Šamo sos
tinę, “idant pasimačius”, kaip 
jis sakė, su ankstai pastatytais.1 teritorijoj

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

į

(Bus daugiau)

Prancūzai internavo

A Mara 
Kefvlrt. 

ir 
firit.

gančių, tarsi marmuro bokštas, 
skrybėlių, prieš trejas kelnes L- 
šitokias kelnes! —- ir piemenį į

tris 
britų7 lakūnus, kuriuos blogas 
oras privertė nusileisti Petaino

EbannEgj

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, drfving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Armįjos uniformą, įšokęs 
automobiliu privertė va
žiuoti ten, kur jis liepė. Jai 
pasisekė pasprukti ties Dix- 
on, III.

NA'ęJIENŲ-ACME Photo
Miss Mariau Nowl, 26-šių 

metų amžiaus, Bettendorf, 
Iowa, mokyklos mokytoja,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

. j i 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 LljMP ....... $-| Q gg
Sales taksai ekstra.

bernatorius, kaip prezidentas.
Vienas frakas jau buvo per- 

ankštas, tai išleido siūles. Lai
mė, kad nė kiek nesuankštėjo 
šilkiniai cilinderiai. Juk tie siū
lių neturi, Vįr jų nepraplėsi. Bet 
kad butų ir nereikėję juos dau* 
giau praskėsti, jeigu jie butų ir 
suankštėję. Jo galva, mat, ne 
pilnėjo, bet vienval tuštėjo, 
traukėsi, raukėsi, kaip raukiu
si ir užsiraukia šaltinis, kuris 
seka ir išseka, džiūsta ir visai 
išdžiūsta.

/Vyrais, su ponu prezidentu, ir' 
atlikus labai daug svarbių rei
kalų dėl labo tautos ir apšvie- 
tos”.

Taigi, kad “dėl labo tautos ir 
apšvietos...”

Tarė padanė. Tokia jau jo ge
ležinė valia.

Ir naują fondą pavadino: 
“Tautiškų ir Kultūriškų Dirvo
nų Plėšimo ir Apšėjimo Fon
das”. x

Naujas 
.Tyrimo triumfas

Olsen

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

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
(vykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
eagą), |6.00. Chicagoje ir Europoje—1&00.
Money Orderį ar 4ekj siųskite: i

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiusime veltui*

ba iždininkas, taigi jaū ir baig
ias, vadinasi, iš abiejų, pusių, 
šonų ii* galų, rafinuotas visuo- 
meninkas, inteligentas ir šyic 
suomeninkas, nes juk šviečia
mąją visuomenę šviečia ir per
šviečia net ligi pat dugno jos 
kišenių...; paskui dviejųį mėsi
nių savininkas ir “namie daly
tų” dešrų ir maltinių fabrikan
tas; pagaliau, lajiai jaunos žmo
nos vyras ir tikras amerikonai 
— Bill Birbill!

Ir šitokių aukštybių žmogus 
pasiekęs, negi tik mėsinėje prie 
trinkos (kaladės) su kruvina 
prijuoste stovės? Tai negalima. 
Smeigėsi į stambios finansinės 
įstaigos prezidentus. Ir įsismei
gė. Pinigų, mat, ten labai daug 
įdėjęs turėjo, tai ir išstūmė ki- 

F • <. • > f

tą tokį stambų, kaip ir jis pats 
visuomeninką, inteligentą ir 
šviesuomeninką.

O tai buvo dar vienas laimė
jimas, dar vienas aukštas 
□einas ant jau turimųjų 
□einu didžiausios krūvos. 
<u, ir dar vienas frakas; 
pirmutinį jis pirko ežero pie
čius pardavęs, antrąjį — jauną 
pačią gavęs, o trečiąjį — prezi
dentu tapęs.

Matote...
Ir dabar jis turėjo, trejetą

nuo-
nuo-
Aiš-
ncs

Užgirtas floarescent įtaisas 
nuostabiai žemai įkainuotas!

KEISTUTO SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

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

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

y:

URINZ, 
v.% E Ves

Research Luminaire
- . i 7 BU i

• Aukštos kokybės spa roto 
stiklo šonai ir apačia maži
na paviršio skaistumą ir žy-

, bėjimąp;;':

• Lankstus—bet 
netų skaičius 
eilėlniš viena

koks šių vie- 
galima1 įdėti 

ant kitos.

• Iš krašto įdėti arba .prijun
giami vienetai—galimi gau
ti su 2 ar 4 tūbomis.

• Certified by Fleur-O-Lier.

• Prieinamos — tūbos galima 
greitai ir lengvai pakeisti.

Po mėnesių tyrimo svarbus už
davinys tapo išpildytas! Žemai 
įkainuotas fluorescent įtaisas, 
atsakantis užgirtiems fluores- 
cept . šviesos standartams, da
bar jau paruoštas.

Naujas Research Luminaire 
duoda dvigubai daugiau švie
sos iš to. paties elektros kiekio 
... teikia jūsų prekėms dvigu
bą akių patraukimą—dvigubą 
pirkimo patraukimą.

Norėdami pilnų faktų apie 
Research Luminaire ir apie ki
tus Fluorescent įtaisus, telefo- 
nuokite RANdolph-1200.

MADOS

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 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS
i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

trejas dryžas kelnes, trejetą šil
kinių cilinderių, trejetą porų 
lakuotinių batų ir trejus marš
kinius, kurių krūtinė buvo taip 
kieta, kaip cemento šaligatvis.

Jis dažnai žiurėjo į jitaš ga
lingas civilizacijos bei kultūros 
mandrybes ir apsidžiaugti nega
lėjo, kaip puikiai jos atrodo, 
kaip aukštai jį iškelia, visokiuo
se rinktinių žmonių pokyliuose, 
iškilose ir skaitlinguose tautiš
kuose mitinguose, kur turtingi 
ir garbingi pabijotai aukoja 
šimtines, o paskui, užkulisy, pi
nigus skaitydami, atsiima....

\Taigi, kad atsiima. Taip tik 
rai buvo anais metais, kada di 
deli ir baisiai garbingi tautie
čiai varpu skambino, šimtines 
klojo, paskui atsiėmė, ir vėl 
varpu skambino, duodami žino
ti visiems, kaip duosniai plaka 
jų širdis, kada jie "ištiesia savo 
i*anką linkui tautiškojo ir 'lab
daringojo aukuro...

Jis patampė siūles, sagas, žiū
rėdamas, ar gerai laikosi, ar 
glaudžiai susiglaudžia. Jis kar
tu ir sakė, šitaip: “Durniai, ku
rie versitetuose sėdi, knygas 
perka ir pinigus, kaip į’lbalą, 
mėto. Nusipirktų šitokius dra
bužius ir atrodytų, kaip di
džiausi mokslinčiai arba prape- 
soriai”.

—Hm., neišmanėliai, hm, — 
įžūlios pašaipos pilnomis lupo
mis šaipydavos jis, — hm, kas 
ta viena galva, kad ir mokyta, 
prieš trejetą šitokių frakų, prieš 
trejetą šitokių aukštų ir žvil-

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chieago, HL

Čia |dedu 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavysdj No...... .

Mitros -------- per krutinę

Ae—
KIENO KALTE?

Bet—

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgą 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 pasirupink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams l 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

s

Praktiška suknelė.No. 4912 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-! 
te pasiųsti pinigus arba paš-< 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 173flĮ( 
So. Halsted SU Chieago, I1L j

Rašom visokią Apdraudą
■ ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties

1739 SO. HALSTČD STREET APVOGIMU 
(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

LANGŲ 

rakandų
(Adresas)

(Miestu ir valstija).
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vieno generolo ir karininko bu
tų pristatytas politinis užveiz- 
da..

“POLIT-KOMISARŲ” 
ĮSTAIGOS KENKS

MINGUMAS '

tai vengė kokių nors prisimini
mų apįe bolševikų “pasaulio re
voliucijos” tikslus, kurie taip 

’ garsiai buvo skelbiami* iš Mas- 
| kvos daugiau kaip per 20 metų 
laiko, betį jisą’i' stengėsi .paža
dinti savo klausytojuose tauti
nio patpbtizmo jausmus. Jisai 
šaukė Rusijos žmones ginti sa
vo kraštų, kuris davė kultūri
niam pasauliui tokius garsius 
vardus, kaip “Flėchanov, Benin, 
Vilinsky ( ?) , čemyševsky, Puš- 
kin, Tolštoy, Glinka, čaikovs- 
ky...”

* O žinote, kas yra Pl'ecliano- 
vas? Tai ru^ų socialdemokratų 
teoretikas, dešiniojo “menševi
kų” sparno lyderis, kurį bolše
vikai taip persekiojo, kad jisai, 
sirgdamas^ turėjo bėgti iŠ Petro
grado į Suomiją — ir tenai mi
rė (1918 m.)! Pirmiau Maskvos 
propagandistai nevadindavo 
Plechanovo kitaip, kaip “darbi- 
ninku išdaviku”, “proletariato Į priešintųsi Anglijai 
mulkintoju”, “social-oportunis- [nacių Vokietija, 
tu” ir panašiais epitetais. O da
bar “pats” Stalinas jau stato 
Plechanovų pirmesnėje vietoje 
net už Leniną!

Kitoje savo kalbos dalyje ji
sai apeliuoja į slaviškų tautų 
broliškumo jausmus, nurody
damas, kad vokiečiai kankina 
lenkus, čekus ir serbus. Bet tuo 
pačiu laiku Stalinas nenori at- 

Į sižadeti ir savo grobio, kurį ji
sai buvo įgijęs su Hitlerio pri
tarimu. Lietuvų, Latvijų ir Es
tiją jisai vadina “Sovietų Bal
tijos” sritimis.

Tačiau prieš vakarų šalis, ku
rios dabar padeda Rusijai gin
tis nuo Hitlerio, Stalinas dabar 
nori pasirodyti jau ne tiktai pa- Šitokie žodžiai galėjo būt pa
triotu, bet ir demokratu. Jisai ^k Berlyne, Vokietijos 
aštriai kritikuoja nacių santvar- afm^os 8eneraūmo štabo. Pa
kų, kurioje nėra demokratiniu K11 o^c.’ ka<l Ritlcriui taikiniu- 
laisvių. ' kavo ir musM lietuviški bimbi-

niukai.
Nacizmas — demokratijos ---------

priešas. Neramios žinios.
Kremliaus' diktatorius sako: “Laisvės” num. 270, 1940 m.

“Be| Anglija ir Amierikospra^iekus *iuo(Hšius rašo: 
Jungtinės Valstybės turi ele
mentarines demokratines lai- 

! sves. Tenai ekzistuoja darbi
ninkų ir tarnautojų profesi
nės sąjungos. Yra darbininkų 
partijos ir yra parlamentas, 
tuo tarpu kai Vokietijoje | v 
prie Hitlerio ’___  __ _
institucijos tapo sunaikintos 

“Užtenka tik palyginti ši;
tuos faktus vienoje ir antro
je pusėje, kad suprastum at-. , . ,. . - . , ,
žagareivišką Hitlerio režimo yi° van ens. nt erinė 
prigimtį ir visą melagingumą ^n< a’ Laisvė
Vokietijos fašistų atakų prieš'( lau8sniu spaust mo.
Anglijos ir Amerikos pluto- 
kratiškus režimus.”
Tikra1 tiesa. I5et kaip čia se

niai pati Maskva ir jos klapčiu-

Hitlerio talkininkai.
“Laisvė” vasario 6 d. 1940 m. 

džiaugiasi:
“Vokietijos ^valdonai vis 

dhžniau kalba, kad jau bai
giasi ‘ramumas?, kad jie ruo
šiu didelį smūgį Francuzijai 
ir Anglijai. Ir jeigu jie dabar 
pradėtų smarkiai veikti, tai 
yeikiausiai eilę mažesnių val
stybių, kurias Anglija stumia 
karan, nuo karo sulaikytų ir 
daugelis jų susilaikytų ir pa
abejotų, ar verta joms mes
tis į karo ugnį”.

: ’ Čia aiškiai matyti Vokietijos 
hitlerininkų veidai. Brooklyno 
stalincų organas iš gilumos šir
dies troško, kad kiek galima 

[daugiau mažesnių valstybių 
kovoje su

Reikia ir tai žinoti, kad Auga
lijos ir Francijos darbo uni
jų centrai yra kontrolėje su- 
biurogratėjusių socialistų ar
ba jiems artimų. Na, o Ang-

Otaakym* kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams----------------------- -
Pusei metų---------------------
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui

Chicagoj per išsiimtinėtojus::
Viena kopija ___________
Savaitei______ _________ —
Mėnesiui __ ________ _____

Jungtinėje Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ............... .......    $6.00

Pusei metų . .............- 3.25
Trims mėnesiams----------- 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui----------------- .75

UžsleniUoM: t
• Metams ......   $8.00

Pusei metų ------ ------------- — 4.00
Trims mėnesiams __ :______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mbney 

Orderiu kartu su užsakymu.

Šiiį metų liepos 16' d. SSSR 
valdžia išleido dekretą aįie! “po
litinius komisarus” Raudonojo
je Armijoje. Pernai rųęiai's tie 
“polibkomįsarai” buvę pašalin
ti, kaipo, kenksminga įariuęme-! 
nei instituciją, feet šiepięL PTar 
sidėjus Rusijos karuį su Vokie- 
tiją, Stalinas juos vėl įsteigė. 
Dėl “kamuflažo” jie dabai* yra* 
oficialiai vadinami “karo komi
sarais” (“voennye komissary”}. lĮviška’; stiliuj sunkus ir nesklan-1 
| Kodėl tai buvo padaryta? žodžių parinkimas labai 
Vienintelis atsakymas į ši^ shibuoja Sovm-
klausimų. gali; buii tas, kad įS1‘
linas nepasitiki armijos kari- ?!
ninkais. 7 T“™^°'

Atsteigus Raudonojoje Armii- !8verslaa l. raar ' z,°'
joje politinius komisarus,, B b®n‘ trlsde’
kvos spauda parašė nemažai gamose dalyse savo
-. . . • j- -j ♦ kalbos, aiškindamas nacių ‘ uz-.straipsmų, įrodinėdama jų .,, • v‘Inaųdi^m^’ ftąro fijonte; kai "ugari / .. s?vietų.„ .uzl?"gan ’ 

t « - v i * k- .i • -i /ii"”' Auriuj i& tų pasakojamų per- u^®°! .n_ 
eina. Jungtines Valstybes dar jame pilnai nedalyvauja, isiunt£ savoj1 laikfa^čiaW Ame- ?e Jisa1’^egsta sta- 
bet jos jau nebėra neutralios. ’ ’rikos korespondentai.. Bet prięš ltyti. s?n ir į juos at-

Tas faktas, kad Amerika atsisakė dėti savo parašą1 įmetus laiko tapati sovietą Lak*nec b ka\p
po taikos sutartim po pereitojo karo, buvo viena svar- b^uda rašė visaj. kitaip. PoL ; Wa f)0Vril^ja taip: «Ar 
blausiųjų priežasčių to, kad pasaulis nesusilaukė tikros kai maršalas Timošenko (kuris- L.. galinla.s ^iMas-??’ — ir at- 
taikos. Už tai dabar pati Amerika tūri mokėti labai kl0met buvo paskirtas vyriau-Lako. “Negalimas!” Ar gailimas 
brangia kainą ' ” hitlerininkai yra

Be Amerikos pagalbos Europa negalėjo to karo bąig- Ljausibjb Sovieto^ prezidiume-hsocial*?tal.? Negalimas Ar gah- 
ti. Juo labiau, be jos pagalbos Europa negalėjo panaikint [nutarimu apie polit-IiomišarųĮiJ^froi1tj>

rininkų? Negalimas.
Nors Stalinas pradėjo savo 

įkalbų^ užsimindamas apie tai, 
kad 1917 m. lapkričio 7 d. (spa
lio 25 d., pagal Rusijos kalein 

“Tvirtai vykdyti gyvenime I dorių) bolševikai pagrobė Ru- 
\ nutarimus, kuriuos padiktuo- sijos valdžią į savo rankas ir 
i ja inušiųį aplinkumą, komap- įsteigė “sovietinę” valdžios for- 
! duotojąs gali' tiktaiį tuomet,įmą, bet toliau, šita tema jisai 

kuomet jisai yra vienas as- nepasakė nieko. Nei apie “pro- 
l'lętariato diktatūrų”, nei’ apie 
bolševikiškų^ “socializmų”, nei 
apie “pasaulio revoliucijų”. Vi
sų savo kalbų jisai pašventė pa- 
iskutinių keturių su viršum mė
nesių įvykiams^ t. y. karui su 
Vokietija.

• Karo’nuostoliai.
; Jeigu’ Stalinas turėtų teisin
go žmogaus reputacijų, tai kai 
kurie jox kalboje padaryti parei
škimai galėtų labai nudžiuginti 
naciškos Vokietijos priešus. Pa
vyzdžiui, jisai pasakė:

“Per keturis mėnesiui ka
ro musų nuostoliai iki šiol 
buvo 350,000 užmuštų, 378,- 

i 000 dingusių (patukusiu ne
laisvėn. — “N.” Red.), su-

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Mūšią paliaubos
Šiandien lygiai 11 valandų prieš vidurdienį sukanka 

23 metai, kai sustojo pirmojo Pasaulio Karo mūšiai. 
Jungtinės Valstybės tas sukaktuves -švenčia, paminėda- 
mos Amerikos kareivius, kritusius Francuzijos laukuo
se. Yra budinga, kad Amerika nešvenčia taikos, kuri bu
vo padaryta po to karo.

Iš tiesų, per paskutinius 23 .metus tikros taikos ir ne
buvo. Nebuvo jos ir iki 1939’ m. rugsėjo 1 dienos. Buvo 
tik mūšių paliaubos. Mūšiai pasiliovė,, bet taiką pasaulin; 
negrįžo. O šiandien jau ir paliaubų nebėra. Karas; vėli

STĄLINO KALBA

Lapkričio 7 d. Stalinas pasa
kė Maskvoje ilgų kalbų, pami
nėdamas 24-fas metines bolše
vikiškos revoliucijos j sukaktu
ves.. fetišas kalboš tekstas,, ang
liškam vertime, buvo persiųstas 
oro bangomis į Amerikų.

Stalinas ne oratorius. Jo kai-* r
bos- konstrukcija labai primity-

ti karus visam,laikui. Jungtinėms Valstybėms pasitrau-įpąnaikinimų, Maskvos laikraš? 
kus iš Europos ir atsisakius dėtis prie Tautų Sąjungos; P*odinėj:o, kad: ta reforma 
naujas karas turėjo kilti. r"«Sa; Rtadtmosio^

Prezidentas VVilsonas tatai suprato. Jisai sake, kad• “Pravda” rašė-
Amerika aukos^ savo turtą ir kraują su tikslu “padaryti 
galą karui” ir užtikrinti demokratijai saugumą pasauly- L 
je. Daugelis žmonių tas Wilsono mintis mėgino išjuokti. 
Bet dėl ko žmonija kovoja šiandien — ar ne dėl tų pačių h 
tikslų?

Wilsono pasiulymu buvo įsteigta Tautų Sąjunga. Ji p muo, kuris turi pilkų galių, 
taip pat buvo išjuokiama. Tie, kurie juokėsi, deja, sura- L “Griebtas ir tvirtas vieno 
do pakankamai šalininkų Amerikoje tam, kad Jungtinės 
Valstybės butų sulaikytos nuo stojimo į Tautų Sąjungą. : 
O dabar visi mato, kad be tarptautinės organizacijos gin- • 
čams tarp atskirų valstybių spręsti pasaulio' taika nega’- į šalinta.
Ii būti §augi.

Viena iš tų valstybių, kuri ne tiktai nenorėjo į Tau
tų Sąjungą stoti, bet prieš ją atkakliausiai kovojo, buvo 
sovietų Rusija. Jos valdžia dėjoši be galo pažangia ir re* 
voliucinga, kuomet ji pravardžiavo Tautų Sąjungą “im
perialistinių banditų sąjunga”. Bet, iškilus Europos hori
zonte kitam “revoliucionieriui”, Hitleriui, jį patį buvo

“Grie^tas ir tvirtas 
asmens galio# principas yra 
neapseinama pergalės sąlyga. 
Ir todėl visa, kas gali tų prin
cipų susilpninti, tuiįi būti pa-

Kad komanduoto jas
• galėtų pilnai pravesti savo 

valių, spręsti stovinčius prieš
• jį- uždavinius visiškos atsako

mybės jausmu, jo rankose 
turi; būti sukoncentruota visa

i gajia' pulke arba pulkų jmv 
, gįnyje. Komanduotųjas tai —- 

i, pilnų galių turintis armijų 
priversta siųsti savo Litvinovą į demokratinių valstybių! • vadas. Jo autoritetas turi bu- 
sostines ir agituoti už “kolektyvų saugumą”. O kuriuo nePajudinamas. Kiekvienas
kitu budu tas kolektyvus saugumas gali būti sųorgani-
zuotas, jei ne susidėjus visoms taikioms tautom# T vien®h menB' g&ioį armijoje' ši&rL 
sąjungą? nimas^ veda prie disciplinos

Šitas mintis “Naujienos” skelbė prieš 23 metus ir senėjimo ir, tųtfėį prie ka- 
jomis vadovavosi per visą “mūšių paliaubų” laikotarpį, riuomenės tinkamumo mu- 
— už ką tam tikri “revoliucionieriai” lietuvių tarpe' darė]' šiams susilpninimoi” (4940 
mums labai piktų priekaištų. Bet dabar jau ir jie mato, m‘ ruSPlucl° 13 d-)
kad pasaulyje dedasi velniava, — kuomet ėmė skęsti tie, Aštresnį pasmerkimų “polib- 
iš kurių jie sėmė savo išmintį ir įkvėpimą. komisarų” įstaigai, sunku įutą

Mūšių paliaubų laikotarpis baigiasi ir • Amėrikaid ^rast;į
Kiekviena diena ją vis labiau priartina prie to kruvino ikeriks^inga. įįta1'ga at. 
sūkurio, kuris siaučia plačiuose Rusijos laukuose ir At-įgaivinta, š. m. liepos 16 d. de- 
lanto vandenyse. Ne prezidento Roosevelto administraci- kretą!
ja stumia ją į tą verpetą, kadp pasakoja jos priešai ir

są laiką plečiasi. Sunku įsivaizduoti, kaip Jungtines Vai- [
stybės galės išsisaugoti; ’

Bet jeigu Amerikai teks stoti į karą, tai šį kartą ji (hurio, pulko ir f.t.) veiksmų 
turės pasirūpinti, kad! jps auka nebūtų bergždžia. Po šib’,~i,-‘‘--“L -
karo tuirės butii tikra taika. 0 ji bus tiktai tuomet, kai 
Jungtinės Valstybės prisiims atsakomybę už taigos su
tarčių vykdymą.

Hitleris pirmas nešausiąs

Tas dekretas įsakmiai nuslav 
izoliacinihkai”; bet jisai pats čionai ateina, nes jisai W polit-komisaras turi 

’ ' 4 ‘; Į'vėikti' “šalia komanduotojb”, stf
kuriuo jisai neša “pilnų atsako
mybę” už kariuomenės dalinio

atlikimų. Vadinasi, komisaras 
;ne tiktai prižiūri politinę ka
riuomenės, ištikimybę, bet taip 
pati ir dalyvauja kartu su ka- 
Įrihinktr komandoje. Vieno as
mens galios principas, tokiu bu
du, yra visai paneigtas. Vadovy
bė Rkudoiiojbję' Armijoje ir 

1 kiekvienoje jos dalyje pasidarė 
i dvigalvė”.

Beje, pats1 fnbršalas Tįttiošlšn- 
ko, kurio iniciatyva politiniai 
komisarai buvo panaikinti, šie* 
met tapą pašalintas iš vyriau
sio? armijos' .Vada; viętbsi o vė- 

’liaū' ii* iš Maskvos fronto.I • . •.
Aišku) Stalinas sayp armijos 

.generolais .ir kailininkais nepa- 
1.srtiRir, įte/vieiipį kitoj karinome* 

ti opoziciją kongrese ir sutrukdyti neutralumo įstatyme11^6 visam® pasaulyje nėra to-
1 J ž 1 ‘.kios “tvarkos”, W kielių

Savo- kalboje Miūncheųe; lapkričio 8 d.,. Hitleris 
darė įdomų pareiškimą apie, karą juroje. Jisai tarė:

“P. Prezidentas R’ooSeveltas įsakė savo laivam? 
šauti, kai tik jie pamatys vokiečių laivus. O aš įsa
kiau vokiečių laivams, kuomet jie pamatys ajnerikor 
nus, nešauti į juos, bet gintis, kai jie bus užpulti.”
Iki šiol naciai elgėsi visai- priešingai. Jię jau paskan

dino keletą Amerikos laivų, šaudami į juos be jokio įspė- 
• jimo. Ar Hitleris dabar nori savo pareiškimu sustiprm-

pakeitimą?

laisvėn. — “N.” Red.), 
žeistųjų skaičius siekia

, 020)000 v$rų, Per tų< patį- lai-Į 
. kotarpį priešo nuostoliai už- 
1 muštais; sužeistais ir suim

tais buvo daugiau kaip 4,- 
500,000 vyrų.” Į

4 /

Rusija, vadinasi, pražudė 1,- 
740,000 kareivių, o Vokietija — 
puspenkto miliono.

Jeigu Stalinas nemeluoja, tai 
.Hitleriui, neilgai) trukus^ turės 
būti “kaput”, nes jisai per ke
turis mėnėsius laiko pražudė 
;pusę savo armijos. Bet' nė vie- 
’iia’s bešališkas stebėtojas tokio
mis Stalino skaitlinėmis netiki.

Niekas netiki ir ikro; kad Ru- 
įSijos nuostoliai buvo pustrečio 
karto mažesni, nėgiį Vokietijos. 
Neutralių šalių karo ekspertai, 
•priešingai, mano; kadi rusai ben
drai netenka bent pusantro kar- 
to daugiau kareivių, negu) vo
kiečiai, — labiausia^ dėl to, kad 
vokiečiai rusus neretai apsupa 
ir paima didelį jų skaičių ne
laisvėn. Taip atsitiko prie Mo- 
jgilevo, prie( Kijevoį prie Smo
lensko ir kitur.

Tiesa, negalimu tikėti ir Ber
lyno pranešimais; kšd rusų nuo
stoliai esą “taip 7 ir 8 milionų”. 
Tikrų žinių, veikiausia, nebus 
galima patirti, iki nepasibaigs 
ikaras.

Rlechanovo, Lempoj ir Puš- 
1 kino Rltsija.
‘ Savo kalboje Stalinas ne tik-

veik visuomet pildė tai, ką 
imperialistinės jų valdžios į- 
sakydavo. Todėl reikia 
džiaugtis, kad Anglijoj ir 
Francijoj atsiranda balsų pa-

Francijoj atsiradusiais taikos 
balsais R. Mizara dabar gali pil
nai džiaugtis, nes toje šalyje 
taika pagal Hitlerio norus pil
nai įgyvendinta. Dar laimė, kad 
panašios “taikos” Anglija nesu
silaukė. Ar musų komunistai 
pagalvoja, kaip jų vadai darbi
ninkus mulkino ir mulkina.

Verti iš Hitlerio gauti 
medalį.

Brooklyno komunacių orga
nas “Laisvė” balandžio 6 d. 
1940 m. savo laidoje rašo:

“Anglijos Jr Francijos ka
ro provokacijos nesibaigia. 
Anglijos laivai piratiškai už
puldinėja vokiečių laivus 
Norvegijos vandenyse. Jie 
puola ir kitų šalių laivus. 
Konfiskuoja prekes ir paštų. 
Visai nesiskaito su tarptauti
nėmis jūrininkystės teisė
mis.”

“Nežmoniški žmones”.
“Laisvė” vedamajame edito- 

riale nr. 210, 1939 m., rašė:
“Bet kol Hitlerį Anglija 

sunaikins, tai ji pirmiau tu
rės sunaikinti milijonus vo
kiečių, anglų ir franeuzų. O 
jeigu ji Hitlerį ir sunaikintų, 
tai su tokia politika, kokia 
vartoja Anglijos-Francijos 
imperialistai, jie kitų Hitlerį 
Vokietijoj įstatytų. Vadinasi, 
Anglijos žmonės kol kas ne
žino, už kų juos nevidonas 
Chamberlainas siunčia į sker- 
dynę! Nepaisant to, Grigai
čiai ir kiti nežmoniški žmo
nės,
— šitų žmonių skerdynę re
mia ! O tuos žmones, kurie šį 
karų vadina imperialistiniu, 
ir ragina liautis kariavus, 
Grigaičiai apšaukia ‘Hitlerio 
agentais’. Didesnio prasiradi- 
mo berods pasaulyj dar nėra

imperialistų bernai,

“Taip neramios žinios atei
na mums iš Amerikos, kad 
Amerikoj įvesta privaloma 
karo tarnyba ir ruošiasi sto
ti karau Anglijos pusėje.”
Matyli, koks nors staliniškas 

valdžios' šitos |šarlatanarf la«ką rašė. Jam 
neramu Lietuvoje buvo gyvenai 

.* | po< Stalino “saule” dėl to, kad 
Amerika didina savo kariuome
nę ir gali pagelbėti Anglijai. Tai 
tyro vandens hitlerinė propa-

sn

Matote, kaip musų lietuviški 
.komuniniai pora metų tani al
gai giedojo gadzinkas už 1 Hit
lerio taikų. Grigaitį, kuris sto
jo už hitlerinės Vokietijos su
mušimų, “Laisvės” redaktorius 
apšaukė nežmonišku žmogum, 
didžiausiu prasiradeliu pasauly 
je. i

Užmušė Savo
214 Metu Posūnį

Hudson policija suėmė 23 
metų chicagietį, George H. Hali 
Jr., 2151 Cleveland Avenue, ku
ris mirtinai sumušė savo 2’/2 
metų posūnį James, kai tas ėmė 
verkti.

Roko Mizaros balsas 
prieš karų.

“Laisvės-” ųr. 246, 1939 m., R. 
kai putė į vienų dūdų su nacių I Mfizara) vedamajam straipsnyje 

Balsai Prieš Karų” rašė:
“Kad Amerikos darbo unii- 

jos priima rezoliucijas prieš 
karų, tai rodosi nieko nepa
prasto. Bet svarbu, kad atsi
randa Anglijoj ir Francijoj 
'darbo unijų, pasisakančių 
prieš Įtarų; Tiesa1 jų' ne tiek 
daug, bet-jos pasisako. Rei
kia atminti, kad tos valsty
bės paskelbė Vokietijai karų, yra naudingos.

propaganda, niekindami Angli
jos ir Amerikos “pluto-dėmo- 
kratijas”!

Ąntra vertus, ar yra tos “de
mokratinės laisvės” Rusijoje? 
Ne;’ sovietinėje Rusijoje jų taip 
pat nėra, kaip ir hitleriškoje 
Vokietijoje. Bolševikai jas su
naikino tokiu pat budu, kaip ir 
naciai. Tai koks yra1 staliniškos 
Rusijos režimas? Atžagareivis- 
kas!

ON SALE ATYOl'R iM)ST OFFICE OR BANK

BUY
U^-ITĘDį-
STATES

SAVINGS
#bonds

ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD?
Ąbove.ia a reprodiiction of the 

Treasury Department’s Defense 
savings Pčstėr. showing an exact 
duplicatibn of the original'“Minute 
Man? statae by fąmęd- seulptųr 
Daniel Chostėr Frenčių Defense 
Bonds and Štampu, on sale at your 
bank or post office, are A vilai part

> — Lenkų, premjeras Sikor
skis tvirtina, kad britai jau yra 
laimėję Viduržemių juros mu
ši. Sikorskis lankosi Maltos sa
loje.

.Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

LIETUVOS NACIU VADO KALBA
(Tąsa iš pirmo' puslapio)

(Tęsinys)1
Kai Smetona “apstatė” Vol

demarų ir valdžion, pasisodino 
savo švogprį Tiibeib “(geležinis 
Vilkas” atsidūrė nemalonėj. 
“Vilkiukai” negalėjo naudotis 
valdžios iždu be Smetonos kon-t į) » f 'trolės ir jų veikimas buvo' su
varžyta^; “Vilkai” negalėjo pa
kęsti tokios savo “vado” apgau
les ir rengė naujų perversmų 
prieš Smetonų ir jo švogerį.

Perversmas “vilkams” nepa
vyko, kar kurie jų'buvo areš
tuoti, kiti iš kariuomenės pava
ryti. Pavarytųjų tarpe buvo ir 
Virbickas.

Nepasisekus naujam smurtui, 
Virbickas pasakojosi, kad jis 
visuomenei judėjime' daugiau

nedalyvausiąs ir su visais

Jeigu Hitleris nebūtų atėjęs 
Lietuvon, tai vargu Lietuvos 
visuomenė apie šį smurtininkų 
:butų daugiau ką ir girdėjusi, 

i. Kaip Pozdniakovas Lietuvoje 
pasirinko Paleckį, Gedvilų ir 
Sniečkų Lietuvos visuomenei 
mulkinti, taip Hitlerio paskir
tas komisaras von Renteln pa
sirinko Virbickų Lietuvos Na
cionalistų Partijai vadovauti.

Pribrendusi Lietuvos visuo
menė nebendradarbiavo su Sta
lino skirtais komisarais; reikia 
tikėtis, kad ji nebendradar
biaus ir su' Hitlerio' skirtais 
“vadais”. —Stasys Dobilinis 

(GALAS)



Antrad., lapkričio 11, 1941 NAUJIENOS. Chicago. 111. 5

000 mjliii automobiliu Į
XXI

BANFF YRA GRYNAI KURORTINIS MIESTUKAS.— 
SVARBIAUSI GATVĖ. — PAšTĄS, — VIEŠBU
TIS, KURIS PRIMENA “LOŠT HORIZON” FILME 
VAIZDUOJAMĄ PALOCIŲ. — GĖLĖS. — BRIE
DŽIAI BK KITI GYVŪNAI.—SULPHUR KALNAS

Apsitvarkę, apsiprausę išva
žiavome Banff miestelio apžiū
rėti. Tai grynai kurortinis mies
tukas. Gyventojų jis priskaito 
apie pustrečio tūkstančio. Tai 
nuolatiniai gyventojai. Tačiau 
sezono metu čia visada yra- apie 
penki tūkstančiai vasarotojų ir 
turistų. Jie suvažiuoja ne tik 
iš Kanados, bet ir iš Jug.tinių 
Valstijų bei kitų kraštų.

Pats miestelis nepasižymi 
kuo nors ypatingu. Galima sa
kyti, tai vienos gatvės miestu
kas, nes visas biznis yra susi
koncentravęs toje gatvėje, čia 
visos didesnės ir mažesnės krau
tuvės, viešbučiai’, garažai, gaso- 
lino stotys, policijos punktas, 
aptiekos, muziejus* ir, pagaliau, 
didelis imponuojantis pašto tro
besys. Paštas yra pačiame gat
vės gale. Jis aptvertas, ir reikia, 
važiuoti per vartus. Kelias eina 
aplink trobesį.

Toji svarbiausi gatvė labai 
plati, o jos vidbryjė medžiąi aui-

ga, — tai savotiška alėja.
Kas be ko> yra ir daugiau 

gatvių,, bet jos. nereikšmingos. 
Ten beveik jokio biznio- nėra,, o 
tik gyvenami namai, maži vieš
bučiai ir pusiau viešbučiai bei 
turistų namai.

Gyventojui^ matyti, daugiau** 
šia pasilaiko iš turistų. Apie' tai 
galima spręsti iš krautuvių, gau
sumo: jų Čia yra daug ir įvai
rių. Gal daugumas verčiasi at
mintinių (suvenirų) bizniu.

Kadangi iki sutemų dar Bu
vo gerokai liaiko, tai nutarėme, 
aplankę paštą, pasidairyti po 
apylinkę. Iš svarbiausios gatvės 
pasukome po kairei. Kelias ėjo, 
į kalną. Iš abiejų pusių buvę; 
medžiai. Staiga tarsi uždanga 
pasikėlė ir mes pamatėme ne
paprastų vaizdą]: po kairei nuo 
musų tarytumei1 iš žemės išdy
go neapsakomo gražumo trobe
sys. Tai buvo Banff Springs' 
viešbutis.

Savo imponuojančia išvaizda, 
savo pasakišku gražumu bei iš
taigingumu1 tas trobesys prane
šė viską, kąi mes kada nors bu
vome matę.

Tai priminė tą pasakišką pa
lečių, kuris yra vaizduojamas 
“Lošt Hbrizoil” filme.

Viešbučio sienos išmūrytos iš 
šviesiai pilko akmens. Stogas

“MES ESAME GYVI . . .”

MAUJUŽNŲ-AUMtl Pilotu

Jablt Austo Campbell^ (kairėj) iš Greensboro, N. C. 
ir Vernoh' ffowelk Thotnvi'llk; o.c kurie iš karto buvo 
paskaityti žuvusiais dbsl’rojeriu, Reuben James, nelai
mėje, atrasti sveiki ir gyvi1 Pliiladelpjujoje. Prieš pa
skandinto laivo paskutinę kelionę, šiedu jurininkai bu
vo perkelti į1 kitas pareigas.

rių vasarą žiemą bėga apykarš
tis vanduo. To vandens tempe
ratūra yra vienoda, — inaž-

k

kad jis 
stovėti.

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 Selemanavlčia, Savininkas

501 West 33rd: Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos' ligų.
BOROCYL CO., 12W) N.. Ashland Av. »*>• ,2n,

DOMINIKAI KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI

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

»---- ---- ----- ------—-- --- ------------—---- ------- ----------- ----- ,:i: j 2.f „ ■ r --------i ■ III ■■■■ IMI ii i ■! 1 ui, n III ii III ,fci

~ ~ ------- —— ------------------------ 1 , .

Dem-ai Dėkoja 
kiėtiiviamsW
Balsus Teisėjams

ir Sb. Emerald avė., 7:30 v. v.
Kuriems laikas leis, malonė- 

!kife ;,atlsitekyti ir drauge su 
‘svečiu’ praleisti valandėlę laikfo» 
.Visus kviečia rengėja k

Lygos koresp. S. G.'

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK
į DR. P. VILEIŠIS
I Atstovas i

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

, Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175. __ > _ . ____ _

Lietuvių Lyga kviečia savo pri- 
' tarėjus į bankietą V. Sholiui (

'lyg žalsvos spalvos. Keli Bokš
tai. Kai saulė šviečia, tai jos 
spinduliai atsimuša į trobesį ir 
.tarsi jį iliuminuote iliuminuo
ja įvairiomis šviesomis, t

, Trobesys ir ilgas ir 
Labai masyvis. Atrodo, 
čia gali šimtus metų
Aplinkui puikiai ištaisytos tera
sos ir įvairiausios gėlės. Gėlės 
matytos ir gėlės f nematytos. 
■Daugiausia tik pirmą kartą ma
tytos.

Banff iracionaliame parke 
priskaitoma 500 įvairiausios rų
Šies gėlių. Iš to jus galite, su
prasti, koks tai nepaprastas ge
lių margumas ir įvairumas.

Ir iš kairės, ir iš dešinės, ir 
tiesiai nuo viešbučio žiūrint, — 
vis milžiniški kalnai; Kai kurių 
kialnų viršūnės baltos, sniego 
dengtos.

Visai netoli viešbučio vin
giuoja Bow. upėr kurios vanduo 
yg melsvai žalsvaš.

1 Sustojome. Tiesiai negalėjo
me akių, atitraukti nuo to pasa
kiško vaizdo. Dabar aš geriau 
supratau, ką poemas Keats norė
jo pasakyti žodžiais: “A thing 
of beauty is a jby for ever”.

O dabar apie to viešbučio 
prozaišką pusę.

Viešbutis turi (500 kambarių

i Čia yra įrengtos vonios, o 
taip pat ir maudykla. Sumokė
jai 25 centus ir gali sau mau
dytis. Maudymosi kostiumą ga
ili nusinuomoti už penkis cen
tus. Nežiūrint, kaip vėsus oras 
(bebūtų, bet čia vanduo visada 
šiltas.
h Kai kuriais atvejais tos vo
nios yra rekomenduojamos ser
gantiems žmonėms, kurie pa
prastai gydosi' netoli nuo ' čia 
esančioje sanatorijoje.

Netoli nuo to$ maudyklos; 
pačioje Sulphur kalno viršūnė 
je, yra observatorija (stebėjimo 
punktas). Iš td punkto, kuris 
yra apie pusašttmto tūkstančio 
pėdų, aukščiau 1 nei juros lygis, 
puikiai matosi apylinkės, — kal
niai, kloniai ir''hiiškai. • 

(Bus ''daugiau)

Lietuvių ibemoliratų Lygos 
!of Gpok CoUnty ir visų veikė
jų įvairiuose lietuvių warduose 
vardu reiškiame padėką vi- 
jsięnis savo Šalininkams demo- 
ikratams, kurie praėjusį antra- 
įdienį, lapkričio 4! dieną, prisi
dėjo prie išlaimejimo dem. tei- 
•sejų likieto. Su jų laimėjimu 
Lyga tikisi ateityje susilaukti 
tinkamos paramos lietuvių 

: kandidatams.
Pagerbs Sholįi

; Toliaus; pranešam, kad san- 
Mhriečiai, su’ pagalba Lygos, 
'rengia puotą Viktorui; Škuliui, 
kuris yra perdėti niu Washing- 
tone visą didžiųjų Amerikos 
radio stočių if kuris yra1 arti- 
,mas žmogus prezidentui Roose- 
veltui.

Bankietas rytoj
’ Minima pagerbtuvių puota 
įvyks rytoj, lapkričio 12 dieną, 
Viking Temple salėje, prie 69

— Nacių propagandom mini- 
steris Goebbles paskelbė, kad 
netrukus Hitleris padarys '“pa
skutinį pasiūlymą demokrati
joms” taikytis.

— Vengrų admirolas Kirty 
smarkiai serga, pakilusi tempe
ratūra.

Standard Federal 
Savings and Loan 
Association

Telefonas LAFAY^TTE 2022

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicaffo, III. 
Telefonas EAFAVŠTTE 2022 • Res Tel. VICTORT 2499

Z

COFR. HttDLKCRAFt S5RWOMNG

OAHLIA APPLIQUE iPATTERN 298$
. J J. .. - p

No: 2989—-Iš šmočiukų’ snsiuvinėtas lovai Užklodas;

Adresas

Remkite Lietuvišką 
" Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
TeL Bouievard 0014

*
ttRlDGEPORT ROOFING AND 

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

sienų apmušimus.
Taikome bet * ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

šiandien nedaro biznio
Dėl’ Armističe Day šventės 

šiandien, lapkričio 11 d., bus 
uždaryta ir nedarys biznio Stan
dard’ ,Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kuri 
randasi adresu’ 419L’ Archer 
Avenue.

[PIRKIT SU PASITIKEJIMuĮ

kEUMATISKr SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini. 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
žilumą. Virš 18 milijonų'Honkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo1Pain-Expellėrio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

^ALLIED'l 
Lumber Co.

LUMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga? Mes Finan- 

i suoj&m. Pristatymas DYKAI 
j 27*59 S. KEDZIE AVENUE

Tek LAWNDALE 2630

Turtas Wš$6,500,000.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų* darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

AVINGSFED

Apart Apsaugos, Turime O C C R n ft ft n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš® 33U».UUVo>UU 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinip’us

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų ' 
Savaitės dienotniš 9 A'. M. iki \4 P. Ml, Trečiad. 9 A. M. iki 12 

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

palaiko-

l

popie- 
išmesti

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• ATYDŽIAI tčmykit, kad 
švarumas butų i 
maš apie namUš:

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie' 
išstato gaišto pavojų.

__ _________^uid
LOAN ASSOCIATION ofChicago
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11M j »

CONRAD
FOTOGRAFAS

Stadija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesdrtiis. Darbas 
garantuotas.

42b W. 63rd St.
TeL ENG. 5883-5840

menini per dieną. — $6150; po
rai — $T0; Už geresnius kam
barius, suprantamas daiktas, 
reikia mokėti kur kas daugiau.

Kaip matote, tas įstabus vieš
butis eiliniam piliečiui nėra pri
einamas, — juo tenka lik iš to
lo ir iš oro pasidžiaugti ir pasi
gerėti.

Pačiame Banff miestuke vieš
bučiai intin pigus: prasidedi 
•nuo.' vieno dolerio už kambarį.

Taip sakant, atsižiūrėję į 
Banff Springs viešbutį, mes tę-

laiką važiavome lygtima. Vieto
mis' miškas Buvo pusėtinai tan- 
ku&j Tačiau1 protarpiais matėsi' 
ir aikštės. Vienoje tokių aikš
čių pamatome didelį- būrį brie-

Gaisras yra įustį narna didžiausias
PRIEŠAS!

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—Iš STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

musų dėmesį patraukė brie
džiai. Jie buvo nepaprastai di
deli. Ganėsi jie prie kelio ir jo
kio dėmesio f mus nekreipė. 
Mat, niekas jų čia nekliudo, nie
kas nepersekioja, tad jie nesi
bijo žmogaus.

Nuo kelio užtverta vielų tvo- 
la. Tai apsaugos sumetimais, 
,kad briedžiai, elniai ir stirnos 
Inesipainiotų' ant kelio. Kur to
kių tvorų nėra, tai pasitaiko 
Inelaimib,: automobiliai- susidu
ria šu tais gyvūnais; į Ypačiai 
tai atsitinka nakties metų; Stip
rios šviesos apakinti tie gyvu- 
iliat nebesusivokia- kur bėgti' ir 
dažnai susiduria su automobii* 
liu.

Pi^adėjome kopti į aukštą 
kalną. Ėeveik pačiame jo’ vir
šuje pastebėjome pašthtią;, kurį 
slėpė tyg kokię garai. Tai buvo 
maudykla Sulphur kalne, čia y- 
ra šilto vandens versmes, iš ku-

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagas kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butą: suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas/ kurias kas
inėtas' gaisras atneša1 musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su- 

. naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių,. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali m u s apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes t

§T. RYPKEVICIA
“RASOM VISOKIA APDRAUDĘ”

1730, SOUTH HALSTED StREET

OK 0F PRTTtRnS

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurių galite gauti pas 
'mus. Siųskite savo orderius!-

No, 2989:

- - ' r CANAL 8500Vardas it pavardė

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPt 
1/739- Sw Halsted St. Chivagtą Iii!

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.- • • Vardas

Adresas

A Miestas

► NAUJIENOS, 
1759 So. Halsted St, 
Chlcago, Ui.

Valstija

v■■ii
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Prezidentas Prašo 
Likviduoti Detroito 
Streikąi*

Streikuoja Ekspresso 
Tarnautojai

WASHINGTON, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas kreipėsi į 
AFL teamsterių unijos virši
ninką Dan Tobin’ą, prašydamas 
užbaigti įsisenėjusį streiką De
troito Bailway Express agen
tūroje.

Prezidentas nurodė, kad val
džios taryba ginčą dabar spren
džia, ir kad streikui nebęra 
prasmės, nes taryba padarys be
šališką nuosprendį, pilnai atsi
žvelgdama ir į unijos, taipgi į 
firmos argumentus.

Tobin “Atsiklaus”
Tobin pareiškė, kad jisai su

sižinos su unijos teamsterių 
unijos ekzekutyvio komiteto na
riais nuspręsti ar prezidento 
prašymą priimti.

Visi Trys Broliukai 
— Visi Uniformose

CLEVELAND, Ohio. — Vie
tos lietuvių Giedrių šeimyna 
tikrai gerai atstovaujama Dė
dės Šamo ginkluotose jėgose.

Jonas Giedrys — tarnauja 
U.S. armijoje;

Brolis Michael — tarnauja 
U.S. karo laive, o

Brolis Edvardas — yra U.S. 
marinuose.

Dabar Jau Visiems 
Bus Aišku — 
Lapkričio 20-tą!

Green Išleido Thanksgiving 
Ftookliamaciją

SPRINGFIELD, III. — Jau 
kelis kartus buvo pranešta, bet 
dar kartą pakartojam, kad šį
met Illinois • valstija švęs 
Thanksgiving Dieną lapkričio 
20-tą, o ne 27-tą, kaip kai ku
riose kitose valstijose.

Ne Vien Kalakutai Svarbu
šį kartą prnaešimas yra “ofi

cialus”. ' Mat, gubernatorius 
Green išleido Thanksgiving pro- 
kliamaciją, kurioje nuskiria 
lapkričio 20-tą kalakutus valgy
ti, bet svarbiausia, ragina kiek
vieną žmogų savo namų tyloj 
tą dieną susikaupti ir pagalvo
ti apie laisvą gyvenimą, privi
legijas, gerovę, kuria šios ša
lies žmonės naudojasi.

Jis ragina amerikiečius neuž
miršti, kad ta gerovė neatsira
do pati savaime, — bet kada 
tai praeityje Amerikos pionie
riai už tas laisves ir už šios ša
lies gerbūvį turėjo kovoti ir sa
vo kraują lieti.

Prisiminkim Lietuvą
Jis prašo atsiminti, kad mes' 

čia ’ kalakutus valgysime — ir 
ne vienas gal persivalgysime — 
o kitur žmonės nėra tokie lai
mingi. Ne tik kad neturi nepri
klausomo gyvenimo, bet netu-

MINNESOTA SUPLIEKS NEBRASKA

• \ NAUJIENU-ACME Telephoto
Įtemptos akcijos momentas Minnesota-Nebraska universitetų futbolo lošime. 

Minnesota laimėjo, 9—0.

CIO Įsako Fordo 
Streikieriams
Grįžti į Darbą
Unija Streiko Nepripažįsta.

DETROIT, Mieli. — CIO 
Auto Workers unijos vadas 
Richard T. Leonard įsake 270 
streikierių (weldcrių) Fordo 
dirbtuvėse grįžti į darbą šian
dien, o jeigu kurie negrįš, tai 
į jų vietas bus pastatyti nauji 
darbininkai.

Unija streiko nepripažįsta 
ir jį pasmerkė. Dėl jo laikinai 
be darbo buvo apie 20,000 ki
tu darbininku. C b
Žada Streikuoti, Chrysleryje.

CIO toliau paskelbė, kad 
žada paskelbti 5,000 darbinin
kų streiką Chrysler tankų dir
btuvėje, jeigu kompanija ne
pakels algų.

muštieji buvo:
Dale B. Harold, 22, ir War- 

ren Talpin, kareiviai; IVfrs. Elias 
Trumbo, iš Ottavva, III., ir Ethel 
Mills, iš Marseilles, III.

KITI LIETUVIAIDAKTARAI

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. We’stern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS

g

' LUDOTUV1Ų DIREKTORIUS..

3foįn įf. (Euheikte
SENIAUSIA IB DĮDMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE T 

DIENĄ IR NAKTĮ \

Visi TeL YARDS 1741-1741 
tfOS-M So. Hermitagc Apk 
4447 South F airį i et d Aveniu 

Telefonas LAFAYETTE 4717 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
bm4UK 10:00 vai. ryto Iš WHIP stotie. (1524 K.) 

■■ POVILU 4ALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai

ri ką valgyti ir badauja, netu
ri pastogės, nebeturi šeimynų. 
Mums lietuviams lai ta šventė 
primena/ kad tragingas dienas 
dabar pergyvena ir musų pa
čių gimtinė — Lietuva.

Jo Gyvenimo 
Lapai“Jau 
Pradėjo Geltonuoti”

— Todėl Nusižudė
MINNEAPOLIS, Minn. — Su

laukęs 80 metų amžiaus ūki
ninkas M. T. Cummings, iš 
Drayton, North Dakota, nu
sprendė, kad atėjo laikas jam 
užbaigti šio pasaulio vargus. .

Pirmiausiai jisai atvyko į šį 
miestą, ir fiktyviu vardu nusi
samdę kambarį vienam mažam 
viešbutyje. Iš čia jisai parašė 
laišką kapinėms su laidotuvių 
instrukcijomis, taipgi įdėjo če
kį išlaidas padengti.

Atsiminė Ir Spaudą
Po to parašė savo biografi

ją laikraščiams, kurioje pažy
mėjo, kad “jo gyvenimo lapai 
jau pradėjo geltonuoti, ir lai
kas jam pasitraukti”.
Savo žmonai paliko eiles, kurio
se išpažįsta jai savo didelę mei
lę. Tai atlikęs, Cummings nu
sižudė chloroformu.

Besimokindamas 
Šaudyti Pašovė 
Savo Brolį

Areštuotas
OAK PARK, III. — Du bro

liai, Povilas ir Jonas Baltrun’ai, 
1450 South Springfield avenue, 
Chicago, operuoja garažą šia
me miestelyje, prie 826 North 
Boulevard avenue.

Vienam garažo gale pastatęs 
taikinį, Povilas pradėjo į jį šau
dyti 22-tro kalibro šautuvu. Mo
kinosi šaudyti medžioklei. Bet 
besimokindamas pašovė savo 
partnerį ir brolį Joną, kuris da
bar guli ligoninėje. Povilas Bal
trūnas buvo suimtas už šaudy
mą pavojingo ginklo miesto ri
bose.

Keturi Žuvo Auto. 
Nelaimėje

MADISON, Wis. — Madiso- 
ne, prie Middleton Road tilto, 
įvyko dviejų automobilių ne
laimė, kurioj 4 jauni žmonės 
buvo užmušti, o 8-ni kiti su
žeisti. žuvo:

Dr. John Edwards, Janet 
Hefman, Percilla Pierce ir 
Francis Baldwin, studentai 
Wisconsino universitete.

Proviso Komanda 
Prakišo Football 
Oampionatą

Andy Puplis Nusiminęs
MELROSE PARK, III. — Di

delis “smutkas” yM apėmęs 
Andy Puplį, trenerį, lošiką Ma- 
czulAitį ir kitus Proviso moky
klos football komandos narius. 
Ikišiol jiems viskas klojosi kaip 
ant sviesto, ir jie pilnai tikė
josi laimėti Chicagos priemies
čių football čampionatą.

Bet šeštadienį provisiečiams 
teko susikibti ^kaimynais 
Oak Park footballininkais, ir 
10,000 publikos, akivaizdoj e An
dy , Puplio miklinta lošikai ne
atsilaikė. Pralaimėjo oak-paFkiė^ 
čiams 7-0. V

Kartu pralaimėjo Suburban 
League pirmenybę*

Kiti Rezultatai
i žemiau seka rezultatai loši

mų tarp garsiųjų Amerikos uni
versitetų komandų, šeštadienį:

Vakaruose
Ohio State, 46; Wisconsin, 

34. į
North western, -20; Indiana, 

14.
' Minnesota, ,9; Nebraska, 0'.

Iowa, 21; Illinois, 0.
Purdue, 0; Michigan State, 0.
Detroit, 7; Marąuette, 6.
Oklahoma Aggie;s, 13; Saint 

Louis, 7.
Kansas State, 3; South Ga

rdina, 0.
Oklahoma, 55; Iowa State, 0.
Butler, 18; Toledo, 2.
Cincinnatiy 20; , Carnegio 

Tech, 0.
Rytuose

Notre Dame, 20; - Navy, 13.
Pittsburgh, 13; Fordham, 0.
Cornell, 21; Yale, 7.
Pehnsylvania, 19; Columbia, 

16. * J
Penn State, 34; Syracuse, 19.

’Harvard, 20; Army, 6.
Dartmouth, 20; Princeton, 13.
Boston college, 26; Wake Fo- 

ręst, 6.
Missouri, 26; New York U.> 

0. ;
Pietuose

Texas, 7; Baylor, 7.
Texas Christian, 35; Cente- 

nary, 7.
Duke, 56; Davidson, 0.
Gporgia zTech, 20; Kentucky, 

13.
Georgia, 19; Florida, 3.
Alabama, 19; Tulane, 14.
Tennesfsee, 28; Howard, 6.
Mississippi State, 14; Au- 

bum, 7.
Vanderbilt, 20; Sewanee, 0,
Rice, 21; Arkansas, 12.
Ndrth Carolina, 27{ Rich- 

mond, 0. ’

Texas A. and M., 2'1; South 
Methodist, 10.

Vakaruose
Stanford, 13; So. Califronia, 

0.
Oregon State. 19; U. C. L. A., 

0.
Washington, 13; Cabfornia, 

6.
Washington State, 26; Idaho, 

0.

Nelaimingos
Meilės Tragedija

Traukinys Užmušė 
4 Žmones

LELAND, III. — Burlington 
gelžkelio prekinis traukinys su
daužė keleivinį automobilį, už
mušdamas jame buvusius ketu
ris žmones, du kareivius iš Fort 
Sheridan ir dvi moteriškes. Už-

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos

Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI

BAY CITY, Mich. — Vakar 
patirta, kad pereitą ketvirtadie
nį slaptai susitiko 15 metų ūki
ninkaitė, Nilyn Cauchon^ ir 24 
metų Carl Stark. Per sniego pū 
gą jie nuėjo penkias mylias į 
apleistą triobesį prie šio miesto 
ir ten nusinuodijo..

Jaunuoliai mylėjosi ir norėjo 
apsivesti, bet mergaitės tėvai 
tam priešinosi, dėl amžiaus skir
tumo. Jie yra J. Cauchon’ai, iš 
Atlanta, Mich. .

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
į Yąlandps, ųuo 1—3 . ir 7—8 

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergency MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI

AKIU 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- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. KARL NURKAT
(NURKAJTIS)

Pritaiko atgaklomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
. ant lengvų išmo
kėjimų

8409 S, Halsted Street 
PHONE YARDS 3089 

RAKANDŲ KRAUTUVE

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid, M. D.
West Tnwn State Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

valč. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VAI.ANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7890 
Namų tel. REPUBLIC 4688

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir' Laboratorija
1031 W. 18th St. netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir
, nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
• dieną, išskiriant šeštadienio vaka- 
’ro ir nedėliomis. x

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HAL8TED STREET 
Tel. CALnmet 6877.

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

Room 2014 Tel STAte 75Tt 
Vai.:'nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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SUSIRINKIMAI
1 (t X ——______

i; DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS i'mėn. susirinkimas į- 
Vyks vlapkiičio;.!,!? d. 7:30 vai. vak. 
Chjcagbs 'hliiėtuviųt Auditorijoj', 
3l< Halsted‘ St. A Visi nariai 
ešar kviečiami būtinai dalyvauti 
šiame sus-me, tneS dradgijos ban- 
kietas -įvyks : i lapkr, 15 ir reikės 
darbinirikų> i ■■ itam; > vakarui. Duoklės 
bus priimaniosHfiuo 7:00 vak.

—Lucille S. Dagis, rašt.

4 J1 t'i i;; l u . -T . A. 1

CLASSIFIED ĄDS.
Ui.............n ■■■■! ..........
PERSONAL \ ’ READ Į ESTATE: FOR ftiALE 

Namai-žemė Pardavimui

............... •' d " H'v f v .•/L.-Ln,.

{vairios žinutės iš Naujienieęių Gyveninio
Laukia auksinių

Kazimįeras ir Ona Bartkui, 
4125 So. Cįainpbell Avė.,, gyve
na savo nuosavame name. Jje 
gražiai išauklėjo dukterį F ran
čos, kuri yra ištekėjusi už Wm. 
Shydlauskas ir gyvena 4031 S. 
Maplewood Avė.

K, ir O. Bartkui pernai turė
jo Silver Weddi,ng ir atrųcjo, 
kad jie sulauks dar ir auksinio 
jubiliejaus.

' Gera naujienie^ė
Della Dau^kurdas, 2543 \V. 

45th street, Della’s, Tavern. sa
vininkė, yra ilgametė naujienic- 
tė ir “N-nų” rėmėja.

Naujieniečiai turėtų jų rem
ti kai kada užsukdami į jos 
biznio vietų. Jos vyras Ka
zimieras mirė gruodžio 22 d. 
1936 m. Ji išauklėjo sunūs Kle
mensų ir Edwardų.
Ruošiasi sidabriniam jubiliejui

ONA MAČULSKIENĖ 
(MITCHELL), po tėvais 

Merkevičiutė..
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 8 d., 5:15 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž, 
gimus Žiūrų Gudelių kaime, 
Šunskų parap. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. ?

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris: Anna it Sue 
Schmidt, žentą Bernard, sese
rį Magdaleną Mackevičienę, 
švogerį Joną ir jų šeimyną iš 
Rockdale, Illinois, 2 pussese
res ir 4 pusbrolius ir jų šei
mynas Amerikoje. Lietuvoje 
pariko motinėlę ''Marijo
ną Metkevičienę ir seserį Ma
rijoną Pašiukevičienę ir jos 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose 
2855 W. Pershing Road, Tel. 
Lafayette 2449. Laidotuvės 
įvyks seredoj, lapkę. 1 12 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras.' Pan. šv; parap. 
bažnyčią, 44th ir Fairfield av., 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš: ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

'Nuliūdę liekame: . Dukterys, 
Žentas, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.
Laid. Direkt. S. M. Skudas,

n

h 
M 
M

to veikis si 
———— - - Dalis.

KVIETKININKAS - t 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

iY Pagtabhmtf.
3316 SO. HALSTED. ST.

Tei. YARDS 7308

M 
H

■ ■ m n m Gėlės MylintiemsH 
d U U ff'Vestuvėms, Ban-tJ

I I O IM Okietams, Laidotu- m 
\ J >1 I f|vėms, Papuoši-* 

- "ii r/ t, , mams. <
K GĖLININKAS
K 4180 Archer AvenueJ

Phone LAFAYETTE 5800

NĖRA APSIGYNI-' 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
1941 Dodge- sedan •.......  $945
1941 Dė Soto sėdau ............ $995
1941 Plymonth sedan $695
1940 Plymouth, club coupe $665
1941 Nash sedan' .............. $885
1940 De Soto sedan ............ $765
1940 Paekard sedan L.......... $735
1940 Studebaker sedan .... $595

i ’ • ... ' ’

Dauguma turi* radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
k^rų. • ,'•»*’}

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL 
lAutoriziiotaš Dyleriš 

DE SOTOa—PLYMOUTH
. 1143 Diversey ..., ,

Atdara vakarais ir sekmadieniais _________ i_______ A

JOSEPH J. CIŽAUSKAS, KILĘS 
IŠ SIMNO (ŠIMONIŲ). KREIP
KITĖS Į NAUJIENAS, 1739 SO. 
HALSTED ST. MATYKITE J. AU- 
GUST. SVARBUS REIKALAS JŪ
SŲ NAUDAI.

• % / . • • • » • •
Kazimieras ir Josephine Kriš

čiūnai, gražios užeigos savinin
kai, 4501 «• So. Ashland Avė., 
išauklėjo dvi gražias ir talen
tingas dukteris.- Viena iš ,įų, 
Kristina, yra gabi dainininke 
ji dainuoja -per radio ir pri
klauso prie Pirmyn choro.

Kokį pašaukimų turi kita Jų 
duktė, Ęlena, fsunku pą^akyti, 
neų j> dar lanko aukštesnius 
mokslus. 1 »

Ghas. ir JosephinęT Kriščiūnai 
minės savo ženybipio gyvenimo 
25-kių metų jubiliejų lapkri
čio 23 d. Dariaus-Girėno salėje.

Marshall Field b-vėj
\ i . ;; 1 S::.-*

J. B. Shimalius, 4Q34 South 
Whipple st., nuoširdus nąujie- 
nietis. Dirba Mųrshaįl JField £o. 
informacijų biure jau 31 me
tai. Gražiai išauklėjo .sūnų Sig- 
mundą ir dukterį Beirnįęg, Jo 
žmona Bernice mirė jau 10 
metų atgal.

žagarietė
■:. ■ i ; . j:* i: , i 1

Gražiai gyvena naujieniečiai 
Anna ir Anupras Plukai,. 8365 
Kerfoot Avę. Gražiai išauklėjo 
dukteris Teresų, Emilijų ir 
Onutę. Reikia -žymėti, Kad 
draugė Anna Pinkas yra veikli 
Žagariečių Kliube.

Telefonuokit
Mano “reistras” apie mano 

kostumeriuš riaujieniečius šiuo- 
mi baigiasi. Jei randasi tokių, 
kuriuos apleidau, rašykit ar te- 
lefonuokite. > . .

Steponas Narkis,.
4353 Š. Tahriari" Avė. 
Tel. Virginia 1279.

Katilius Chicagoj
Š t < ,/» 

rv.r; z • ■ ............

Iš Wilkes Barre, Pa., Chica- 
gon yra atvykę, L.R.Kv Susivie
nijimo viršininkai, ■ p&; Kviet- 
kąuųkąs. .irJKatjUusrpasĮtarti „su 
organizaęijos viršininkais, gy
venančiais, Chjęagoje. ...
! Jie sako, kad jų Susiyieųi^įi- 
mas rengiasi pravesti naciona- 
lį narių vajų.

rv LttdinU'č
Jadyborns ,

(Chicagoje)
, yyįUjąj^. Tųttle. 23, su Aldo 
na $ęrpctis^2Qį..

Fęst^rp^nyder, 24,. su Mar- 
garęt^iliua,;^ ,.į (

Ąr^ur fMatz, 26, su Franceš 
Aid^asiųį^ii^

Jack Ph i įlips, 26, su VąĮerię
I 1 1

PAD^VO^
1/ « U ■ X i f «<!»>; df. i «

VIKTORAS MILKINTAS.i-
Mirė spalip 25 d., ir, palai

dotas tapo fepalid 29 d„‘ o da
bar ilsisi J i šv^: Kažimfero ka-1 
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems1, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą .neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu- ' 
sų tar.po, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dėr 
kavojamei mūsų * dvasiškam 
tėvui" * Kūrį;’ ' ZakaVattskui ‘ ‘Ir 
Vargonipinkui -..r-Jdnušauskui, 
kurie i atlaikė įspūdingas, pa
maldas už jo - sielą; ..dekavo- 
jame graboriui Antanui t Pet
kui, kuris savu- geru, ir man* 
dagiu patarnavimu ; garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį',y. o 
mums ’ .palengvino ■- perkęsti 
nuliūdimą ir= rūpesčius, d3kh- 
vojame igėlitį Jr-- ’šy.,.SMi^ių 
aukotojams/i. ^rabneŠiams ir, 
pagaliau, dėkavoj ame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau; musų,'myli
mas vyrdn ir tėveliu sakome:- 
ilsękis Jaltoj žemėje. j.

Nuliųdip f Įtekau f Meterfe 
Adėlė, į Snntff sCfarence ir 

-RtcharrMr-Gnnmčs.-------- “—

■ . . itA'ūJIENŲ-AęikE Teiepno^o :
„ , Tpiy Harmou Jkaįrej) buvęs garsus futbolininkas ir
kino artistas, pildo prašymų’ Būti priimtu karo aviaci-
JO11- •?' ; x

_____ -■ ___ZLiiC-C——
Srubas, 27 ,c ... . , , .

John Rukštala, 30, su Gene
vieve Mažeika, 20

Tfieodore .) Rom, 21,
rothy Jozvvickj 20

Alexander Klaud, '26,
Gukenis, 19

Charles. Boskus, ;
len Kullman, 1^.

Ęenrjr ?Kvekton, 42, su Rose
Gibas, 33 > >

Edwąrd St^ncel, 27, su He- 
len Kąleta,^a * t ,

Steve Ęuters, 21, su Stella
Zubilęp 19

Eugene Bpurdage, 39, 
len Judy, 33 '

■ X'į r'.. '' 1,;‘ *

Reikalauja
Perskirti

Charles Smith nuo
Smith.

> \ • ■> •
t *. į.---- 1--- 1-------------------------- -
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27

4 r ' i.

sui Do

su Ida

su He-

su He

Annie

Vin-

GIMIMAI.
CH1CAG0JE

DABELIS,. Davię^4447
cennesi Avenuc, giiiiČ spalių <30 
tėvai: David ir Liljįę.
< :2918
Įfy Ępcky.eJh St^ęe^.igimę spa- 
lįfįį(3Q^ tėvai: AnJiony ir St‘c- 
plianic,. .;

i <,SUW.- »;ieSfelfiTJe.ibu ■ 
yp, ^(įlaryta.. Rankdarbių; paro- 
ę Ul, . kimioje y ra. išstatyti .viso • 
kiaiįsį kuyinp^ (rąnk,dar-
bių. mėgėjai padare liuosu laiko. 
Ąplaęk^kit# ;pkroiįų,Jtfusi&jįebė - 
čįte jįiėk daųgf>yisokįų; naųdin- 
gųudųrbų gamina.atlikti po re- 
guliario darbo valandų.
!i‘. i į:.n ilk- - a>. •

Priėmė 240 Naujų 
Advokatų

Vakar po pietų Illinois. aukš
čiausias teismas Springfielde 
suteikė teisę advokatauti 240 
vyrams ir moterų, kurie baigė 
įeisiu .mokslus. Daugiau negu 
pusę, ji} „buvo, iš C^ęągos, kiti 
iš įvairių Illinois mieštų.

s* r* \\

>h/.'Vairuotojas Išliko Gyvas
r- Jfanią,. apskrityje |ęrm. Rut?

ketjjrj .^ai^yvaię 
sįginĮila^ę yyrąį. .,įifttejdS!.(,ke^ 
salvaą šūvių, I Ipjieno! irpkų, ,pri- 
klausaiitį MayMood Fhrins, Ine.,

SPORTAS
X ;   —■

ŠIANDIEN. DIDĘLpS RISTI, 
NES: IMSIS "ANGELAS”,. j&P 
*‘S T R A N G L Ė R” LEWIS, 
“JŲSiPlNG JOE” SAVPLDI, 

EltL BARTUSH #R KITI

Šiandien Ashland BouĮevard 
Auditorijoje (Van Buren ir 
Ashland Blvd.j risis plačiai Ęu- 
ropoję ir-Amerikoje išgarsėjęs 
“Angelas”, ^baisiausias ristikas 
pasaulyje^ kurį iš Prancūzijos 
atsiyežė ;^<aroliS( Požėla. ... ...

“Angelas” risis su “Jumping 
Joe” Savoldi, apie kurį prięš 
kelis metus visi Amerikos spor- 
fininkai kalbėjo. Mat, Savoldi 
)buvo geriausias futbolininkas ir 
gražiausiai nuaugęs atletas.
j ,J^jpOį ristikas Savqldi turi ne
paprastų rekordą: jis yra lai
mėjęs imtynes., iš Jini. Londos.
( ’gd “S^rapglęr’’... Lewis< yra 
pažįstamas kiekvienam ristynių 
mėgėfuk Pasaulio čempionatų 
jis išlaikė ilgiau,, negu bet. ku
ris kitas ristikas. Jis išgarsė
jo savo “hėdlokais”. Jis imsis 
su (Jie Olsonu.
•' Ęill; Bartuslų kuris yra laik?- 
nias kaipo, vienas geriausių ris • 
tiku- imsis su Emil Dusek.

Be to, imsis dĄr Steinke, Sa- 
Stahl ir .kgi.i,.;.......

g. Kainos yi^.ai ^įeinamos. Ris • 
tynės prasidės 8:15 vai. vaka
ro, '■ ;•■■■' .. -į... .

-ir/ y ?■ - v r

pieninoj; . ve,da atkaklių ko- 
vų.su^pienę^ hiiija; . . , fv 

; Tfoko Vairuotų j,aą,Lęwis
scvick, ir, pagelbininkas John 
Miilęr,' abu iš Maywood, išliko 
nesužčisti..

i b-
Šilsirinkimą

I ('Pilt ftltlrTy
I L:^rS. | C^įjįąlinė^ kuopos ir 

susirinkimas 
Įyyksi ? t^ęčĮąjdieni ‘lapkričio 12 
(į., Naujienų ~
8 M/. >isuf 

Prašo .Visus
atsilankyti.

name. Pradžia

narius būtinai

W. T.'Stanton.

Šęštadienį namie, staigiai 
mirė Waltęr T, .Stanton, Cook 
apskričio. Superior teismo tei
sėjas, kuris pereitų antradienį 
buvo perrinktas naujam ter
minui. Jisai buvo kandidatas 
depiokrlatiĮ koaliciniam są
raše.

Velionis .gyveno adr. 705 W. 
Garfidld ayenue. Buvo apie 
64. metu amžiaus.

Spėjama, kad į jo vietą gub. 
Green paskirs žymų republi- 
koną juristą ir buvusį teisėją, 
Edgar Jonas.

JPAŲEŠKAU BROLIO - JONO 
Karmuzo. Pirmiaus gyveno Clėve- 
lande, Ohio. Taipgi paieškau kitų 
brolių ir seserų. Rašykite: Peter 
Karmus, 603 W. Adams St... . .

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS PROSYTOJOS, 
geresnės medvilnės, rayon dresės. 
Pastovus darbas, geras mokestis, 
maloni aplinkuma. 4119 Belmont.

AMBITIŠKOS MOTERYS 
Norite gerų uždarbių?_ Investmen- 
tas nereikalingas, 
moterims pai duoti 
teriškus apatinius, 
duškų užvalkus, 
daug kitų daiktų.

Miss RHODA, 126 N. Wells.

Chįcągos .Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams 
tj ( (. ; •„ ; ą i , [ ■ i ..■« ; ? .

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—Ji Jackus,-p 6504 So. Rock- 
well st., ,teb> Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J.. Ah . Shulmistrąs, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. . Dagis, 2902 . W. Per
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avę., Laf. 1152; Kontr. rašt/ — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir korėsp. 

s -r-B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI;, 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union “ avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th •st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos. susirinkimai įvyksta kas antrą 
ttečiadienį, kiekvieno mėnesio, 

‘ Chiėagos Liet. Audit., 3133 So.
HąĮstęd st.

f ASSOCIATION OF LIT H U A- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen— pirm.,

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm./ 2931 South 
Emerald Avė.; • S. Kunevičius: — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 Šo. 
Wallace < St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop Bt.; J. Mo- 
tiejunas-^-kontr. raštą. :3400 South 
Halsted S tų L. Leudanskis—,mar- 
šalka, 3130 South Halsted St. 
Ši Draugija laikos susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30! v.‘ vak.; ChicagoS Lietuvių 

, Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS t KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Tąlman avė., tel; Virginia <1279; 
Pirm, pagėlb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
-*-Julia Petraitienė, 812 ,W. 33rd 

st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky 'avė.; 
Ižd. — Paul J; Petraitis,1 812 !w. 
33td st.; Ižd. pagelb. — Ona- Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus 'Virkus, 4432 So. 
Fairfield Avė. Susirinkimai aftsi- 
buna kas trečią. trečiadienį, Hbl- 
iywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street. - - ; ; r. \

AMERICAN L1THUANIAN CITL 
ZEN’S CLUB—Political . and Bene- 

ficial of the 12th Ward,fc Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K, Šova—pirmi 4060 S. 
Maplewood Avė./ F. . Jakaviče— 
vice-pirnY., 2857/So. Lmerald Av.; 
Paul- JJ Petraitis—‘Ant. rašt., 812 
W. 33rd St.; 'Lucille S. Dagis— 
turto, rašt., 2902 ^ Pershing Rd.; 
Lariy /Lubilc—dcoritr, adašt, . 2804 

45th Št.; - E./ RfrneiMs—kasos 
globą 2444 ’ Wi Pefshing Rd.; į. 
Balnis—kasierius,, 2910 W.r 4Qth 
St, tel: Lafayette 6927; Parengi- 
mų Komisija:. G., Green, M. Kai
rienė,: D. DattskdrdienėT A. Miller 
-^teisėjas/ 4?58 So. Western Avei; 
DK T. Dundulis—Dr. ‘ kvotėjas, 

■ 4157 Archėr/Av.eąu tel. Virginia 
bOSO; « Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno', mėnesio 3 sekmad., 
Holiywbdd-ąvet., (2417) W. 43rd 
St r./Kliųbą priimami* vyrai ir 

nuo cl6 iki 45 metų- ainž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

Keletas vietų 
pančiakas, mo- 

.paklodes, pa- 
rankšluosčius,

PATYRUSI BENDRAI namų pri
žiūrėtoja, 25-35; padėti virti, kūdi
kis; nereikia sunkiai dirbti, nė 
skalbti. Gyventi vietoj; savo kam
barys. $10—$15. KEYstone 6983.

MOTERIS, NAMŲ prižiūrėtoja, 
pilna priežiūra 2 mokyklos mergai
čių; tėvai dirba; $10—$12, MID- 
way 2271.

■r^-PERKAM,/parduodam ir mainom 
namus; lotus, farmas ir biznius.' 
Turime.' dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Nęrinti 
pirkti, ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

paūL Kl smith & co.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS IŪ01

DŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys*- Krei.pkitės 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205. 343 So. Dearborn.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, apyse
nė moteris arba našlė. 3 užaugę. 
Kambarys ir užlaikymas? $9. L. 
Steinlauf, CALumet 5855.

CURTAIN STRETCHERS, paty
rusios. Be špilkų metodas. 6714 
Wentworth, NORmal 9257.

MERGINA BENDRAM NĄMŲ 
darbui, gyventi vietoje, nereikia 
virti. $10. BUTterfield 2727. -

TIKRI BARGENAI 
- • SOUTH SIDE ■ 
kambarių muro bungalbw, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500.
flatų maras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700.

6
tas

6 
da

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

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

BENDRAS NAMŲ DARBAS. 
25—40, savo kambarys, vonia, ra
dio, nereikia skalbti. 3 vaikai, 
4-5. $12. Carroll, 71 Luella, HYDe 
ParĮc 707?..

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DARBININKAI. Kreipkitės tuo
jau. Rosen’s Bakery. 2549 West 
Division.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

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

GERAM BIZNIERIUI GERAS 
BIZNIS

Tarp didelių dirbtuvių taverno ir 
restauranto biznis su < namu. Sto
ras ir 5 kambariai pagyvenimui, 
garažas. Kaina $3,500. Įmokėti $500. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priims mainus ką jus turite. 
, , 43^ Sp.. ^Ashland Avc.. _.
■ • -v j" ?j. ;“.t.; c

COAL—WOOD—OIL > 
Anglys—Malkos Aliejus

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

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

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

ir

2—4 FLATŲ NAMAI, 65 ir Mozart. 
1 namas 4 flatai po 5 kambarius, 
kitas namas 4 flatai po 4 kamba
rius. 3 karam muro garažas. Šty- 
mo šilima, stokeris. Apžiūrėjimui 
šaukite -Mr. Frank Jurjevich. Gro- 
vehill 2958.

KAMPAS, 3 AUKŠTŲ MŪRAS, 
pajamas nešanti savastis, krautuvė, 
2-5, 3-4 kambarių flatai. Pečiaus 
šilima. Metinės rendoš $1,296. Arti 
Halsted ir 72nd. Kaina $8,000.

WIERENGA & OTTENHOFF 
7110 So. Halsted St.

STEvvart 5687.

PARSIDUODA 10-FLATIS Mar- 
ųuette Parke, gražiausioj apylin
kėj. Geriausia transportacija. -Na
mas yra geriausioj padėty. Table 
top gas rangės, Frigidaires. Mūri
nis garažas, naujas namas. Greitam 
pardavimui kaina tiktai $26,500. 
Nedaug tereikia įnešti. Atsiliepki
te 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St.—2-ros lubos.
Rytmečiais PROs.pect 6025.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PIENO FARMA, 100 akrų, 80 
galvų galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias ll/z myl. miestelis, mo
dernus inventorius, biznis gerai iš
dirbtas. Randasi apie 70 mylių 
Šiaurėje nuo New Orleans. Savi
ninkas išeina pasilsiui. Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mana- 
ger Box 266, Bogalusa, La.

• v/ a ’ ■.-. <> ■ • r ►
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SEWING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

FURMTURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

Iš

GOOD ' HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET 

SURINKO ,
NEPALYGINAMUS 

BARGENUŠ ■ 
SAVO 8 APSKRIČIO 

KRAUTUVIŲ
Visai naujos prekės, fioor sempe- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas ir 
atsiimtas stakas ir įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienag 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.

1 Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith/ Det-

, no-

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

14.90 ton.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton.
. 6.75 ton.

Miller Creek .... 
Black Band .... 
Fkln. County .... 
Fkln.' Egg ......
Central Nut ....
Anth’cite Rge.- 
' Chestnut .....
Koppėr’s Cokfe 
Pocah’s M. Run 
Pet. Carbon Štili 
; Run ........ 
Stęker Nut ......
Supiaūtos malkos 6 pūnd. $1.00 
WENSEL AND SONS Hem. 8774

ARC FUEL OIL COMPANY • 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286
.1 ; Aukščiausios Kokybės 
MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS

ALIEJUS 
50 Gal. po 9c

100 Gal. po 8c Gal.
150<Gal Įpo 7*&c Gal. 

gal. kubilai su kranais, 
' vienas.

Gal.
Gal.

$3.7555
vienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO
■ ALIEJAI

r
/ .įOTCiESALE FURNITURE
* "Rakandai ir įtaisai Pardavimui
u; ,. ĮMOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktairandasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

CĮiicago, Ui Tel. REPublic 6051

roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo.

$18-429—$39—$49—$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 

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

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija; 

’ sempelis •.... ............... .
Zenith phone, komb., sempelis 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo $119 ‘ Z.:?.....’:...-......
; . ŠALDYTUVAI

Šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai.' Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668. t - < 
1232 S. HALSTED ST. 
Atdara Aritrad., Ketvirt., šeštad.

iki 10. Sekmadienį iki .8 
--- - y*-* ■■■•—.* . ....... . ■ ..........

PARDAVIMUI DIDELIS anglinis 
pečius. Apšildo 6 • kambarius. 3336 
Ųit.uanica Avė. YARD§ P955. ,

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

$24 *.
$29 -
$39

$29
$34

.GREIT IR PIGIAI 
, ANT 1-MŲ MORGIčjŲ, 

i Mėnesiniais atmoksimais 
MUTUAL FEbERAL 

. SAVINOS
and LOAN ĄSSOČIATION 
'of CHICAGO. n { 

.. 2202 W.r Cermak tRd. >

Turtas virš $1,100,000.

I



Prezidento Rodsevelto Kalba 9:59 šįryt

Co..

Corp., $35,-

& Son, Ine..

Co., $36,636.
Co.. $117,-

NOVEMBER

RE© CROSS

NAUJIENQS, Chicago, III Antrad., lapkričio U, 1941
’*-^**,; '' *'* ' *'* ""

ŠIANDIEN PALIAUBŲ DIENA, ĮVYKS DU
PARADAI VIDURMIESTYJE

$52,794,000 NAUJAIS KARIŠKAIS KON
TRAKTAIS CHICAGOS DIRBTUVĖMS

Didžiausi — Republic Steel, Harvester, American 
Foundries

Šiandien visa Amerika iškil
mingai mini Didžiojo Karo Pa-( 
liaubų sukaktuves. Prezidentas 
Roosevėltas iš Washingtono pa
sakys specialę Armistice Day 
kalbą, kurią Chicagos radio sto
tys transliuos pradedant 9:59 
ryto. Kalbą perduos visos di
džiosios stotys.

Chicagoje šiandien įvyks du 
paradai: ,

Apie 11:15 ryto įvyks 33-čios 
Illinois divizijos kariškas para
das, su visais divizijos mecha
nizuotais pabūklais. Maršuos 
Michigan avenue gatve.

Apie 6:17/ vakare įvyks 
lių paradas su žibintuvais. 

1

Tylos Minutė.
11-tą valandą 

mieste 
atiduoti

civi-

ryto visas 
sustos vienai 

pagarbą žuvų 
kareiviams ir

ju-
dėjimas 
minutei 
siems Amerikos 
jurininkams.

Šiandien biržos bus uždary
tos, taipgi bankai.

Mokyklos Uždarytos
Chicagos Apšvietos taryba 

pranešė, kad šiandien ir visos 
viešos mokyklos bus uždary
tos.

Bus uždaryti didesni sandė
liai, taipgi visos maisto krau
tuvės, kurios turi unijinius dar
bininkus.

Vaikų Konkursas
Programo pabaigai Dariaus 

Girėno Postas surengė muštro 
konkursą, kuri išpildė Posto na
rių sūnus ir dukterys. Jie pa
sirodė taip gerai išmiklinti, kad 

’ konkurso vedėjas jokiu bud u 
negalėjo jų suklaidinti. Konkur
so tikslas buvo parodyti kaip 
atydžiai maži vaikai klauso ko
mandų ir greitai atskiria įsa
kymus, kuriuos jie turi pildyti 
o kurių ne. Publikai ypatingai 
patiko viena mažytė mergaitė, 
gal 6 ar 7 metų amžiaus.

Programo dainų dalį pildė 
šaltimiero radio valandos dai
nininkės.

Užmušė 12,44-is 
Sužeidė Chicagos 
Traukinio Tragedijoj

Sudužo Prie Tlunkirk, Ohio
Prie Dunkirk miestelio, Ohio 

valstijoj, ant Pennsylvania gelž- 
kelio bėgių gulėjo susprogęs 
garvežio cilinderis. Dėl to gele
žies gabalo, naktį iš sekmadie
nio į pirmadienio žuvo 12 
nių, o 44-ri 
žeisti.

buvo sunkiai
zmo-

s ti

be-

šiandien, Paliaubų Dieną, Amerikos Hamto- 
. nasis Kryžius pradeda metinę rinkliavą aukų 

finansuoti įvairius labdarybės darbus, ku
riuos ši garsi labdaringa organizacija atlieka.

- Ji šelpia sužeistus kareivius, dėl karo nuken
tėjusius civilius žmones, tremtinius, nukentė
jusius gamtos nelaimėse, epidemijų aukas,ctc.

Žada šelpti Lietuvos Tremtinius.

Ji žada duoti pagalbą ir Lietuvos tremti
niams Sibire, kai tik tuo reikalų susitars s(i

Kiekvienas žmogus (urėtų aukoti Raiųlonam 
Kryžiui tiek kiek jis gali,..Nėra organizacijos, 
kuri užsipelnytų daugiau paramos iš visuome- • 
nūs, kiek Raudonasis Kryžius.

VAKAR CHICAGOJE
Ir lietuviams šiandien, bus 

įdomu pamatyti karinę eisgną, 
nes joje maršuos daug jaunų 
lietuvių, kurie dabar tarnauja 
armijoje.

Civilę eiseną vakare sudarys 
nariai įvairių Chicagos unijų ir 
kitų organizacijų, kurios remia 
Amerikos ginklavimo progra
ma.

Lietuvių Minėjimas
Dariaus-Gdrėno surengtam 

Armistice Day paminėjime sek
madienio vakare kalbėjo jau 
minėtas teis. Zuris, buvęs Illi
nois valstijos komandantas p. 
Olds, taipgi p. Kvietkauskas iš 
Wilkes-Barre, ir kun. Barau
skas. Pastarasis pasakė įdomią 
kalbą, kurioje pabrėžė, kad Lie
tuva, ir kitos mažos Europos 
tautos, kovodamas hitlerizmą, 
kartu kovoja ne vien už savo, 
bet ir Amerikos ir viso pasau
lio laisvę. Todėl, jis „pridūrė, 
kai Amerika kariavo pereitame 
kare, ir dabar vis aštriau susi
kibdama su hitlerizmu, ji ko
vojo ir tebekoja ne vien už 
savo laisvę, bet kartu ir už Lie
tuvos nepriklausomą gyvenimą.

“Lietuva Nusikratys
• /

Jisai pareiškė viltį, kad su 
Amerikos žmonių pagalba Lie
tuva nusikratys nacizmo jungo 
ir vėl atgaus nepriklausomybę. 
Kaip Lietuva nekentė bolševiz
mo, taip ji nekenčia ir naciz
mo. .

Paminėjimo programą vedė 
komandantas A. H. Kasper. 
Eks-komandantas Olds pasakė 
smarkią kalbą,’ kurioje pajreiš^ 
kė, kad Amerikos legionas pri-, 
taria

sinis 
ian” 
New 
apie

trenkęs nuo 
ir sudužo ekspre-

Pennsylvan-

Į cilinderį 
gių nusirito 

traukinys
važiuojantis iš Chicagos, į
Yorką. Traukinys važiavo 
70 mylių greitumu.

Užmuštieji
žemiau seka užmuštųjų 

rasas:
Nežinoma moteriškė
Nežinomas vyras
Jaunavedžiai Agnės Avin^ton 

ir Leo Avington, iš Mansfield, 
O., kurie buvo atvykę Chicagon 
jaunosios motiną aplankyti.

Bauer, Irvin, Laurelton, N. J.
Ensign C. G. Blade, Rock Is- 

land Arsenai, Rock Island, III.
Ernest Houseknecht, 616 E. 

Iroąuois Street, Freeport, UI.
J. L. Gephart, Fort Wayne, 

Ind.
Martin E. Kay, 2109 

35th Street, Milwaukee.
Mrs. Irene Ray, 35, 

Springs, Md.
Mrs. Marjana Rili, 54, San 

Jose, Calif.
, Henry Heiles, 60, New York 
City. ,

Sužeisti Chicagiečiai
Sužeistųjų tarpe yra šie chi

cagiečiai ar Chicagos apylinkių 
gyventojai:

Peter Kuzma iš Joliet, III.
S. M. Davidson, 1509 Oak 

Park avenue, Evanston.
J. C. Godhelp, 1660 East 

Hyde Park. .
Herbert Sanders, 5Š16 South

są-

North

Silver

1

• Į Michigan ežerą, prie 
Pratt bulvaro, įšOko^ir prigėrė 
41 metų moteriškė^Mhry Horn- 
er. Ji buvo prižiūrėtoja aparta
mentų namo ties 1200 Pratt 
Blvd.

• šiandien, Paliaubų Dieną, 
Dailės Institutas bus atdaras 
publikai nuo,, 9 vai. ryto iki 5 
vakare. Įžanga per visą dieną 
nemokama. Institutas randasi 
prie Michigan ir Adams.

• Piktadariai išnešė grobio 
už $300 iš namų ad. 6424 So. 
Ashland, kuriuose gyvena Paul 
Seigmeier.

t

• Į saldainių krautuvę, ad. 
7861 South Ashland, atėjo jau
nas piktadaris ir pareikalavo 
pinigų. Savininkė Pauline Ste- 
fanos, prigrūdo į maišiuką me
džiaginių viščiukų, naudojamų

Michigan.
C. L. Stephens, 348 East 45th.
Everett Smith, 710 East 68tĮi.
Theijdore House, 325 E. 60th.
Vernon .Redd, 5644 Calumet 

avenue.
Wellington Jordan, 5221 Mi- 

chigan. v
Eula Walker, 2348> Warren 

avenue.
Robert Johnson, 6111 South 

Park.
Emmett Davis, 3743 South 

Park;
Rudolph Jackson, kareivis, 

Chicago Heights.

Velykoms, ir juos padavė vagi
liui. Net nepažiūrėjęs kas ja
me buvo, jisai įj&felgriebė mai
šiuką ir išbėgo fettkan. Ddbar 
turbut keikiasi, pamatęs kokį 
grobį gavo.

• Chicagos policija ieško ka
linių Joseph Kodiialk ir Albert 
Skyerce, kurie iš Man-
teno ligoninės. '

• Trys jauni, ginkluoti “gun- 
jnenai” , susirinko $440 nuo pa
tarnautojų ir kostumerių val
gykloj ties 100 East Ohio st. 
Visus privertė sulipti ant ba
ro ir Rišenius ištuštinti.

O Iš automobilio ties 1442 
N. Western avenue, nežinomi 
vagiliai pasivogė kailių' už $5,- 
000. Jie priklausė agehtui Sam- 
uel Myers, iš Appleton, Wis., 
kuris buvo užėjęs į krautuvę 
tuo adresu'užsakymą paimti.

f?flĮ ■

• Viešbutyje ties 9 
Racine sudege 50 metų 
riškė, užsiregistravusi 
Mrs. Brown.

I *

• Vagys pasigrobė
Checker Taxi bendrovės 
že,’ ties 2713 W. Van 
Street. . ■. ■’

• šeštadienį 27 nv Mrs. Irene 
Rivard, 4007 Ęllis sivenue, buvo 
automobilio sužeista. Vakar ji

t : b i.

pagimdė 6F2 syį mergutę Illi
nois Central ligoninėj. Abi svei
kos. 4

South 
mote- 
vardu

$1,600 
gara

is uren

Chicagos Prekybos Buto (As-- 
socialion of Commerce) apskai
čiavimu, pereitą savaitę 106 
Chicagos ir apylinkės dirbtu
vės gavo lygiai $52,794,000 kon
traktais iš karo ir laivyno de
partamentų.

Republic Steel gavo $35,000,- 
000 naujai dirbtuvei pastatyti 
ir pristatyti armijai procesuoto 
plieno; International Harvester 
gavo $2,476,000, o American 
Steel Foundries — (Indiana 
Harbor) $9,072,000.

Žemiau seka pilnas kontrak
tų sąrašas:

Ace Fastener Corporation. 
$15,356.
Aėromotor Company, *$92,680.

Agar Manufacturing Corpo 
ration, $4,444.

Ali Steel Eųuipment Compa
ny, $668.

Allied Radio Corporation, $4, 
622.. •

American Automatic Electric 
Sales Company, $153,191.

American Feather Produet. 
Corporation, $17,100.

American Laundry Machine 
Company, $182.

American Steel Foundries, 
$9,072,265. I

American Steel & Wire Co., 
$377.

Ampro Corp., $2,040.
Armour — $181,000

Armour & Co., $184,428.
Automatic Transportation 

Co., $66,960.
Ėastian Blessing Co., $27,091.
Bauer & Black, $11,985.
Belden Manufacturing Co., 

$771.
Bethlehem Steel Co., $40,300.
G. H. Bishop ęo.,t $750.
Blockson Chemical 

250.'
Boom Electric & 

Co., $1,940. %
Buda Co., $21,089.
R. H. ,Buhrke Co.,
Burke & James, Ine., $16,082. 
Butler Co., $195,540.

’ Oarborundrum Co., $1,2’96.
Carnegie-Illinois Steel Corp.,

$88,185,
Chicago Tool & Kit Mfg. Co., 

$1,006.
Cook Electric Co., $800. '
Cromvvell Paper Co., ‘$3,448.
Cudahy Packing Co., $60,860.
DeVry Corp., $8,371.
Diamond Braiding Mills, $2,- 

923.
Diamond VVirc & Cablc 

$1,282.
Eugene Dietzgen Co., $2,334.
Dole Valve Co., $19,002.
J. Af Dubow Mfg. Co., $14,• 

577.
E. Edelman & Co., $43,118.
Thomas A. Edison, Ine., $7,- 

303.
Edison General Electric Ap- 

pliance Co., $825.
Jos. N. Eisendrath 

880.

528.
Mercury Mfg. Co., $6,140.
Mid-West Glove Co., $26,238.
National Drcss Glove Co., 

$40,887.
Naylor Pipc Co., $87,854.
Neff, Kohlbusch A Bissell, 

$20,322.
Northwest Engineering Co., 

$33,356.
Phoenix Mfg. Co., $2,355.
Pickands Mather & Co., $1,- 

921.
Precision Scientific Co., $19,- 

865.
Pullman-Standard Car Mfg.

Co., $950,300. '
Rathborne Hair & Ridgeway 

Co., $6,283.
Rauland Corp., $58,293.
Ray Bros. Glove Co., $56,739.

Distributing

MetalEnterprise Tool
Works, $907.

Federal Electric Co., $2,055.
Federal Tool Corp., $3,238.
General Electric Co., $2,604.
Glaser Crandell Co., $32,474.
Goodman Mfg. Co., $123,200.
Graybar Electric
Grsek American 

$17,250.
Guiberson Diesel 

$85,052.
Hallicrafter Co.,
Illinois Tool Works, $1,059.
Imperial Brass Mfg. Co., $1,- 

925.
Inland Steel Co., $86,071.
International Harvester Co.. 

$2,476,875.
Johnson & Johnson, $79,974.
Joslyn Co., $33,006.
Ed\vard Katzinger Co., $20, 

113.

Co., $1,449.
Sponge Co.,

Engine Co..

$1,430.

RCA Victor
Corp., $6,230.

Republic Steel 
000,000.

Jos. T. Ryerson 
$52,683.

E. H. 'Sargent &
Geo. T. Schrrridt, Ine., $1,060.
Scully-Jones & Co., $6,418.
Skilsaw, Ine., $141.
Solar-Sturges Mfg. Co., $282,- 

477.
Standard Oil Co., $1,146.
Slein Bros. Mfg. Co., $130,- 

335.
Superior Sleeprite Corp., $33,- 

289.
Swift & Co., $15,587.
Teletype Corp., $1,419.
Texas Co., $1,260.
Thorp-Rogoff Co., $52,568.
Trouser Mfg. Co., $2’8,000.
Vascoley-Raniet 

350.
Victor Mfg. &

$13,500.
Western Austin 

019.
Westinghouse Electric Supply 

$681. I
Wilson & Co., $50,724.
Wisconsin Steel Co., $5,042.
Yale Towne Mfg. Co., $32,- 

280.

Corp

Gasket Co.,

Co., $1,609,-

Co., $5,-

Amplifier

$8,021.

Link Beit — $349,000
Kellogg Switchboard & Sup- 

ply Company, $27,553.
Kensington Steel Co., $2*39,- 

496.
J. Skein & Son, $21,411.
Leich Sales Corp,, $4,241.
Libby, McNeill & Libby, $55,- 

000.
Link Beit Co., $349,800.
Marųuette Paper Co., $133,-

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

žuvo Keturi

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

Vakar ir užvakar automobi
liai užmušė šiuos žmones:

Fred Dreyer, 47, nuo 4120 
Amelia avenue, Lyons, prie Fox 
Lake, 111. (Šioje nelaimėje pen
ki kiti žmonės, Passavant ligo
ninės daktarai ir slaugės buvo 
sunkiai sužeisti);

57 m. Fred Gottschalk, 892 
Ash Street, Winnetka, prie 
Techny, Ilk;

22 m. Edvvard Powers, 9400 
Throop Street, 
Stewart avenue;

21 m. Marian 
Sheridan, prie 
Kalb, III.

prie 75th ir

F. Oakland, iš
Sanchvich, De

Pradėjo Handball 
Turnyrą

Lošia Platak ir Jensen

— Naciai suėmė katalikų ku- 
<•

nigą Lichtenberg už kalbėtas 
maldas žydų naudai.

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

Bilietai yra nuo 75 centų iki $2.50. Juos galima gauti 
“Naujienose.” ' ♦ ■.

Vakar vakare Midwest Ath- 
letic Kliube, 6 North Hamlin 
avenue, prasidėjo Illinois val
stijos handball čampionato lo
šimai. Už pirmenybę konkuruo
ja dvejukės. \

Lake Shore Athletic kliubą 
atstovauja Juozas Platakis su 
Herb Jensen’u. Platakis yra na- 
cionalas handball čempionas.

JACKSVVIFT
YpU ’RELAKE 

MICHIGAN
WE*LL START, BŪT 
WE HAVE NO FOOOt 
AND TRAVEL WIUL 
BE SLOW ON TRIS 

SURPACE.

I WONOER 
WHAT 13 
UNDER US?

CAN*T BĖ MORE 
THAN A HUNDRED 

MILĖS.

“Hitleris — Pavojingiausias 
Priešas”

H0W MUCH 
FARTHER 
DOES THE 
GLACIER 

EXTEND?

no! i had taken an 
OBSERVATION JUST 
0EFORE WE RAN OUT OF 
FUEL. THE LAKE IS 
BURIED UNDER THE

GLACIER

O

o

o
o
o

O
Q

O

o
O

P
O

o
o
<>

o
o

o

o

O

o
o
o

Amerikos nusistatymui duoti 
pagalbą sovietų Rusijai, bet tas 
dar nereiškia, kad Amerika pri
taria bolševizmui. Jį kovos ir 
toliau, ir jį sunaikins, bet da
bartiniu momentu svarbiausias 
ir Amerikai pavojingiausias 
priešas yra Hitleris, todčl pir
miausiai reikia jis sunaikinti;

TRANDED ON THE 
GREAT GLACIER, 

THE FIVE 
PIND NOTHING 
BŪT TORTURED, ' 
groaniNg ICE

BKTENDING IN AU
DI RECTIONS

H! i:!

THEN WĖ CAN WALK. 
LUCKY THERE'S 
SOME FUR CLDTHING 
1N THE CABIN.




