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JAU PRALAUŽĖ 140 MYLIU FRONTĄ 
PAĖMĖ NELAISVĖN DAUG VOKIEČIŲ

Paimtas Vokiečių Laivas Su Amerikos Vėliava

Karo laivynas, aviacija ir motorizuotos 
britų dalys darniai veikia kovose

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 20 
d. — 750,000 moderniškais gin
klais ginkluotų britų kareivių 
praeitą antradienį pradūjo 
limą Lybijoj, vakar paskelbė 
britų karo vadovybė.

Pirmos karo operacijos bri
tams buvo labai pasekmingos. 
Britai pajėgė pralaužti 140 my
lių pločio frontą visame Lybi- 
jos Egypto pasienyje ir įsiver
žė 50 mylių j Lybi jos gilumą.

Pirmomis kovų dienomis bri
tams pavyko paimti nelaisvėn 
didokas vokiečių kariuomenės 
skaičius. Vokiečių kareiviai bu
vo užklupti visai netikėtai, nes 
naciai britų puolimo dar ne
laukė.

Antradienį Lybijoj lyjo smar
kus lietus ir vokiečių karo va
dovybė nemanė, kad britai pra
dės puolimą prie blogo oro.

Toliausiai britams pavydo įsi- 
Veržti Sidi Omar^ srityje. ►Bri 
tai supa Halfaja taVpekelį ’ ir 
veržiasi prie Solluma ir Bardi- 
jos. .

Britų karo laivynas, aviaci
ja ir mechanizuota kariuome
nė veikia darniai visame Lybi- 

GENEROLAS WEYGAND PAŠALINTAS IŠ 
AFRIKOS KARO VADO PAREIGŲ 

Lavalis sugrįš į valdžią, prancūzai 
glaudžiau bendradarbiaus su naciais

LONDONAS, Anglija, lapkr.
20 d. — Gerai, informuoti as
mens skelbia, kad prancūzų ge
nerolas Weygand pašalintas iš 
Afrikos karo vado pareigų.

Pasakojama, kad Lavalis su
grįš į prancūzų valdžią, nes nu
tarta, glaudžiau l>endradarbiau- 

v ti su vokiečiais. Weygand buvo 
\ priverstas pasitraukti, nes ki

taip. suprato bendradarbiavimą 
su naciais Afrikoje, negu Dar- 
lanas ir kiti Petaino ministe- 
riai.

• Generolas Weygand 
atsistatydino

VICHY, • Prancūzija, lapkr. 
20 d. — Valdžios sluoksniai 
skelbia, kad generolas Maxim 
Weygand įteikė Petainui atsi
statydinimo pareiškimą.

Oficialiai nepaskelbta ar mar 
šąląs priims Petaino atsistaty
dinimą. Vakar Vichy gyvento 
jai matei gen. Weygand vieną 
besivaikšČiojantį parke. Jo ne 
lydėjo joks adjutantas.

Kdlonijų ministeris Platon or
laiviu išskrido į Dakaro bazę 
skubiais reikalais.

J. V. nesiųs prancū
zams maisto

WASHINGTON, D. C., lapk. 
20 d. — Užsienio departamen
tas vakar vakafe patyrė, kad 
gen. Weygand tikrai atstatytas 
iš karo vadovybės Afrikoje.

Jeigu Petaino valdžia įsileis 
vokiečius j Afriką, prancūzai 
negaus jau pradvio siųsti mai

jos fronte. Britų karo laivynas 
labai vykusiai apšaudo sukon
centruotą vokiečių kariuomenę 
tarp Bardijos ir Tobruko. *

Britų aviacija prieš pačią 
atakosį pradžią vykusiai bom
bardavo Bardijos, Bombos 
ir Demos aerodromus, kur na
ciai buvo sutraukę daug avia
cijos. Aerodromai padegti ir 
daugelis stovėjusių orlaivių su
naikinta.

Prie Halfaja vyksta mūšiai, 
kur labai aktyviai dalyvauja 
Amerikoj gaminti lėktuvai. Vo
kiečių kariuomenė traukiasi iš 
svarbių strateginių vietų, nes 
ji nėra pasiruošusi sulaikyti to
kią stiprią britų kariuomenę.

Karo sluoksniai pareiškė, kad 
Lybijos operacijomis britai no
ri atitraukti “ašies” jėgas nuo 
sovietų frontų. Tuo pačiu me
tu nori išvalyti šiaurinę Afri
ką nuo fašistų. ,

Britų laivynui vadovauja ad
mirolas Andrew Cunningham, 
kaW uomenėi r -generolas . Alan 
Cunniiigham, o aviacijai marša
las Arthur Coningham. Pirmie
ji du yra broliai, o trečiasis 
australietis.

sto iš Jungtinių Valstybių.
Weygand nenorėjo > įsileisti 

vokiečių į Afriką, todėl Ame
rikos valdžia ir buvo sutarusi 
su Weygandu dėl didelių mai
sto kiekių.

Rusai apsupo 
60,000 nacių

LONDONAS, Angliją, lapkr. 
20 d. — Tarp Rostovo ir No- 
vočerkasko sovietų kariuomenė 
apsupo keturias vokiečių divi
zijas, apie 60,000 kareivių, pa
tyrė karo sluoksniai.

Vokiečiai pralaužė dvi sovie 
tų linijas ir įsmuko prakir 
stą plyšį. Nacių generolas Kleist 
ten sugrudo 4 nacių divizijas.

Vėliau sovietų karo jėgos iš 
šonų apsupo nacius, sunaikino- 
daug tankų ir visai atkirto na
cius nuo savo bazių.

• • . . r TF’T r- V-., -r -nu

Susišaudė japonų- 
rusų kareiviai

TOKIO, Japonija, lapkr. 20 
d. — Prie Mandži ūko sienos ta
po užmuštas vienas sovietų ka
reivis ir du| paimti į nelaisvę, 
skelbia japonų laikraščiai.

Sovietų kareiviai įsiveržė j 
japonų teritoriją, kad galėtų 
stebėti kariuomenės judėjimą.

Sovietų kareivis tapo nušau
tas japonų teritorijoj.   -r ■■ ■■■ .. ■.■■■»■ ■■ n

ORAS
Debesuotas, šaltas, vakare ga

li snigti.
Saulė teka — 6:45; leidžiasi 

— 4:26.

Pirmoji fotografija, J. V. Laivyno iš eisią, parodo J. V. kreizerio delegaciją 
vykstančią į juroje sulaikytą vokiečių p ekinį laivą Odemvald, kuris vežė pre
kes į Vokietiją nusidavęs amerikonišku laivu es?s. Laivas turėjo iškeltą J. V. 
vėliavą ir amerikoniškas vardas buvo ,už- etas ant šonų.

Pašalintas japonų 
parlamento narys

‘ * .♦ J..; V*"’. -
TOKIO, Japonija, lapkr. 20 

d.----Japonų parlamenti na
rys Mijazava tapo pašalintas 
iš parlamento. Mijazava pa
sakė parlamente kalbą, kuri 
buvo uždrausta viešumon 
skalbti.

Mijazava buvo pakviestas 
disciplinarinėn komisijon ir 
ten jis įteikė' atsistatydinimą. 
19 parlamento narių pareiš
kė solidarumą su Mijazava pa
sakyta kalba.

Manoma, kad Mijazava 
smarkiai i kritikavo japonų už
sienio politiką.

Australijos atstovai 
lanko Hull

WASHINGTON, D. C„ lapk. 
20 d. -— Olandijos ir1 Austra
lijos ministeriai šiandien lankė
si užsienio departamente ir il
gai tarėsi su sekretorium Hull.

Manoma, kad abu ministeriai 
buvo informuoti apie pasikal
bėjimus sų japonų pasiuntiniu 
Kurusu.. ■>.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
*. • f JA * . t . • ■.

— Sekretorius Hull pareiškė, kad Jungtinės Valstybės per
žiūrės visą savo politiką Prancūzijos atžvilgiu. Petainas, paša
lindamas Weygaudą iš Afrikos, peržengė paliaubų punktus, nes 
vokiečiai žadėjo nesikišti į prancūzų kolonijas.

— Japonų pasiuntinys Kurusu šiandien visą valandą kal
bėjosi su Hull.

—r Šanchajuj japonai tvirtina, kad derybos su Amerika ge
rai vystosi. Japonai pasižadėjo pasitraukti iš Indokinijos ir ne
pulti Sibiro, o Amerika tarpininkaus taikai įgyvendinti tarp Ki
nijos ir Japonijos.

— Weygarido vieton paskirtas iš vokiečių nelaisvės grįžęs 
generolas Juin. Weygand patarė savo kareiviams klausyti Pe
taino. < '

— Vokiečiai sako, kad jiems pavyko attnušti britų tankus 
Lybijoj.

— Britų karo jėgos* įsiveržusios Lybijon, jau paėmė Re- 
zeg miestelį, kuris randasi tik 10 mylių nuo Tobruko.

— Vokiečių karo jėgos smarkiai puola rusus Maskvos fron
tuose. Rusai buvo priversti pasitraukti Kalinino ir Volokolam- 
sko frontuose. Prie Tūlos ir ftostovo rusai pajėgė sulaikyti nau
ją nacių puolimą.

—- Amerikos valdžia įsakė sulaikyti visą transportą į Pran
cūziją ir Petaino kontroliuojamas Afrikos kolonijas. Kalbama 
apie galimą “laisvų prancūzų” pripažinimą.

ROOSEVĘLTAS SIŪLO ANGLIAKASIAMS 
NAUJAS SĄLYGAS STREIKUI (BAIGTI

Krašto apsaugos darbai yra svarbesni, 
negu konfliktą sukėlęs nesusipratimas"
WASHINGTON, D. C., lapk. 

20 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas dar kartą ^pasiuntė anglia
kasiams laišką, kuriame išdėsto 
visus paskutiniu metu angliaka
sių padarytus laimėjimus.

Rooseveltas prašo angliaka
sių palikti neišspręstą “elosed 
shop” klausimą dabartinėj j c 
būklėj visam karo metui.

Jeigu angliakasiai to nenorė
tų padaryti, tai siūlo daryti ar- 
bitracijos komitetą, kurio nuta
rimą jie priimtų.

CIO konvencijoj vyk
sta peštynes

DETROIT, Mich., lapkr. 20 
d. — CIO konvencija vyksta la
bai įtemptoj atmosferoj, nes ka: 
kurie atstovai grasina revolve
riais. 7

Konvencijos patalpose vakar 
įvyko smarkios peštynes tarp 
August Scholle ir A. D. Lewis 

angliakasių unijos pirmininke 
brolio.

Šiandien įvyko muštynės tarp 
Reid Robinson ir Orą Gassaway. 
Visi yra CIO unijų atstovai. 
Abiejose peštynėse buvo pralie
tas kraujas. Nuotaika labai 
įtempta.

Willkie siūlo valdžion 
darbininkus

NEW YORK, N. Y., lapkr 
20 d. — Wendell Willkie, kai 
bedamas specialiai suruoštų pie 
tų metu pasakė, kad Amerikoj 
darbininkų atstovai privalėtu 
būti įleisti valdžion.

Willkie mano, kad Amerikos 
darbininkai turėtų imti atsako 
mybę valdžios politikos nutari 
muose, lygiai, kaip tai daro bri
tų darbininkų atstovai.

Willkie sako, kad darbinin
kų atstovai privalėtų būti dar 
bininkų renkami, o ne prezi 
dento pasirinkti.

Išspręsti J. V.-Mek- 
sikos žibalo ginčai
WASHINGTON, D. C., lapk. 

20 d. — Eduardo Suarez, Mek 
sikos finansų ministeris, šian
dien pareiškė, kad Meksikos ii 
Jungtinių Valstybių valdžios 
šiandien išsprendė ilgai besitę 
susį ginčą dėl žibalo versmių 
nusavinimo.

Meksikos valdžia gaus iš 
Jungtinių Valstybių 30,000,00C 
dolerių paskolą keliams tiesti ii 
taisyti.

Meksiką pasižadėjo sumokėti 
atsilikusias skolas už žibalo ver 
smes. ■/

—- Britai smarkiai bombarda
vo Napolį ir Brindizi, sukėlė 
gaisrų.

— Gelžkeliečių atstovai šian
dien tarsis su prezidentu Roo- 
seveltu streikui išvengti.

LIETUVOS ŪKIS ĮJUNGTAS Į REICHO 
KARO ŪKĮ, SAKO NACIŲ SPAUDA

Svetimtaučiai Vilniuje privalo kreiptis 
vokiečių kalba į lietuviškas Įstaigas

’ DR. PRANAS ANCEVIČIUS ,
RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 20 d. — 

Nors civiline vokiečių valdžia jau pora mėnesių veikia eilėje už
imtų plotų rytuose, betgi reicho vyriausybė tik dabar oficialiai 
paskelbė apie specialios rytų iflinisterijos įsteigimą, kuriai va
dovauja žinomas nacionalsocializmo ideologas Rosenbergas.

Vokiečiai tatai laiko svarbiu dalyku ir tiek spaudoj, tiek 
ir atatinkamų organų pareiškimuose pažymima, kad reichas, 
imdamas atsakomybę už Europą, ryžosi tuose kraštuose ant bol
ševikų griuvėsių įvesti naują europišką tvarką.

Betgi tatai dar nėra galutinis žodis rytų erdvės tvarkyme. 
Tatai įvyks tik karui pasibaigus, kai bus galutinai organizuo
jama naujoji Europa. Kuri vieta bus skirta naujojoj Europoj 
rytų Europos tautoms, tatai pareis nuo tų tautų lojalumo ir jų 
sudėtų aukų Rovoj su bolševizmu.

Lietuvos policija įjungta vokiečių policijon
Generaliniame komisariate išleistas potvarkis dėl įjungimo 

Lietuvos policijos į reicho policiją.
Lietuvos ūkis, kaip rašo “Kauener Zeitung”, yra įjungtas 

i reicho karo ūkį. Kaune buvusiame Lietuvos /Agronomų suva
žiavime generalinis komisaras von Renteln pareiškė, kad lietu
vio agronomo uždavinys, vokiečiams vadovaujant, mobilizuoti 
Lietuvos žemę ta prasme, kad jos produktingumas butų pakel
tas iki ligšiol nežinoto laipsnio.

** L

Organizuoja žiemos pagalbą
• nukentėjusioms

žiemos vargui sušvelninti Kaune iškilmingai pradėta vadi
namoji žiemos pagalba, kuriai visame krašte daromos rinklia
vos.

Jos protektorium yra generalinis komisaras, o garbės pre 
zidiumą sudaro visi generaliniai tarėjai, nacionalistų partijos 
vadas, arkivyskupai Karevičius ir Skvireckas, Kauno ir Vilniaus 
universiteto rektoriai Graurokas ir Biržiška, Dr. Kazys Grinius, 
generolai Raštikis ir Bulota, evangeliku bažnyčios atstovai Va- 
riakoiis ir Leijeris ir pravoslavų Kališkis.

Pradedant žiemos pagalbą, Kubiliūnas tarp kita ko pasa
kė, kad visų lietuvių pareiga ištiesti pagalbos ranką artimui.

Kauno gyventojams pataria susispausti
Kauno miesto ir srities komisaras Cramer išleido atsišau

kimą, raginantį visus Kauno gyventojus susispausti, nes trūk
sta patalpų žiemoti atvykstantiems daliniams.

Vilniuje nustatyta tokia kalbų vartojimo tvarka: lietuviai 
i vietos įstaigas kreipiasi lietuvių kalba, į vokiečių įstaigas vo
kiečių kalba; visų kitų tautybių asmens į visas įstaigas kreipia
si vokiečių kalba.

Lietuvoje vartos nacių pašto ženklus
“Deutsche Zeitung im Ostland”1 aprašinėja pašto ženklus, 

kurie buvo išleisti Lietuvoj birželio mėnesį ir kuriuose ant bol
ševikų pašto ženklo atspausta įrašas: “Nepriklausoma Lietuva. 
1941. VI. 23”. Dabar vartojami reicho pašto ženklai.

Pradėjo veikti pašto susisiekimas tarp reicho ir Ostlando. 
Iš Ostlando laiškai eina tik į reichą ir okupuotas sritis.

45,000 nacių kovoja 
Serbijoj.

ANKARA, Turkija, lapkr. 20 
d. — Turkų diplomatai paty
rė, kad 45,000 nacių kareivių 
kovoja įvairiose Serbijos vieto
se su partizanais.

Paskutinėmis dienomis vokie
čiai sušaudė Jugoslavijoj labai 
daug įkaitų. Iš viso vokiečiai 
suėmė šiomis dienomis 1500 ju
goslavų.

Jų tarpe randasi daugelis 
laikraštininkų, mokytojų ir šiek 
tiek pasižymėjusių visuomenės 
veikėjų.

— Islandijos kabinetas ir to
liau paliktas savo pareigoms ei
ti, nežiūrint į padarytus atsi
statydinimo pareiškimus.

— Britai paėmė nelaisvėn vo 
kiečių kareivius, kurie jau ne
šioja iš popieriaus dirbtas kel
nes.

Litvinovui britai ne
davė lėktuvo

TEHERANAS, Iranas, lapk. 
20 d. — Britų karininkai šian
dien neleido ambasadoriui Lit
vinovui naudotis britų lėktuvu 
skristi į Kairą.

Litvinovas buvo priverstas 
naudoti sovietų lėktuvą, kuriuo 
atskrido iš Kuibyševo.

Litvinovas pareiškė, kad 
toks britų pasielgimas yra di
delis įžeidimas. Britų mįniste- 
ris Teherane pareiškė apgailes
tavimą dėl įvykio incidento.

“Naujienų” Raštine
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki (J v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vak ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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Iš Pietų Amerikos
J. Lazdauskas-Toliušis

LIETUVIAI RUOŠIASI ŠELPTI LIETUVOS 
GYVENTOJUS

r ▼ 
(

ir komentuo-

kristalizuoja- 
visna nuoma- 
šelpti nuken- 

gyvcntojus

jų, bet ne Lietuvų, nes Rusija 
kariaujanti prięS nacizmų.

Antroji nuomonė susilaukjia 
vis didesnio pasipriešinimo, nes 
statomas šitokis klausimus: 
Kolei Hitlerio armija nebuvo 
dar užpuolusi Rusijos, ar daug

Tai yra teisybę Įr skaudi tei
sybė, kurjps niekas negali už-! 
ginčyti.

Šelpti Rųsijų ųėi;a jokie pa
grindo — nei ideologinio, nei 
tautinio. Iš Stalių© gajima su
silaukti tokius (Jeinok atijps. 
kaip ir iš tigro... Šelpti ji yri 
pavojinga ir negarbinga. Bus 
protingiau tušel ii tuo , ki
nuos tie tigrai (Rit eris ir St i- 
linas) apęh’Luskč i,r dar jehgtb as-t 
ko.

< • Pikietininkaj ir Dirbantieji Disputoja

Lietuvos gyventojų likimas 
Pietų Amerikos lietuvių spau
doj ir organizacijose vis daž
niau svarstomas 
jamas.

Tuo klausimu 
si d\i nuomonės: 
nė yra toji, kad
tėjusius Lietuvos 
per Tarptautinį Raud. Kryžių, 
pirmiau ištiriant, kad siunčia
mos pašalpos tikrai bus įteik
tos nuken tėjusiems Lietuvos 
gyventojams, bet ne okupantai 
jomis pasinaudos. Antra nuo
monė yra ta, kad še'.pti Rusi-

bes, kurios kariavo su nacių 
kariuomene? Ir duodamas at
sakymas: Stalinas buvo pada
ręs su Hitleriu taikų, gi Molo
tovas, lankydamasis Berlyne, 
nuvežė Vokietijos Nackma'.-so 
cialistų Partijai linkėjimus nuo 
Rusijos Komunistų Partijos.

' 't <
Argent pos lį tpyiųi tuo 

^.ausiniu ori^Ųojąsį
Lietuvos še.lp’mo Kon itd .o 

susirinkimas, kuris įvyko rug
sėjo 27 d., 1941 m., duoda ejj 
kiai teisingų orientacijų

Tos filanlropiškos crgųnizų- 
cijos susirinkimo protokolą' 
No. 4, paskelbtas “Ą. L. B.’ 
skamba sekančiai:

“1. — Susirinkimas prasidė
jo 19:30 vai, daly y a u j ąiįt:' Or -.

Komiie'.o atsto-. 
Bukevičiui, Ą.

J. Sta: iulevičiui

Mes lietuviai privalome būti 
lojalus Argentinai ir ;ueturėti( 
nieko bendro su tais gaivalais’^, 
turiei “veikia” vienų a,r kitų 
diktatorių naudai.

Tas pats ir Urugvajuje
Urugvajuje taip pat susektas 

militarinis nacių sumoksiąs nu
vertimui demokratinės vyiirujį

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuop skausmus Pain* 
Expe!leris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
n«u<Mnguina. Reikalaukit tikrojo 
Pain-EGcpellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
P A I N • E X P E L L E R

k

A" - IS

!■
' r < n ĄLJIKNŲ-ACMK Tel<:i>liuu.

Angjiakasiai, kurie atsisakė streikuo.ti, nori įeiti 
kassykiop, Unionto^yų, Pų., Let pikįeiininkai juos sten- 
gįasi sųl.aikyti.

latuęų su I>c. Herrcri prieša
kyje. ,

Dr. Herjera yra Ihagv. jrus 
Nacicna istų Partijos vadas ir 
uolus Hitlerio šalininkas.

Kiekviena tauta turi savo po
litinius kvailius bei išdavikus.

Hitlerio laimėjimus atneštu 
Urugvajui okupacijų, z lygiai 
kaip ir Europos valstybėms, ir 
todėl to urugvajiško tautininko 
talkininkavimas Hitlerio eks
pansijai nieke tautiško neturi, 
— tatai galima pavadinti kvai-

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATUS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Rą- 
diations tivvedish*

Masspge ir 
Męvements

16J7 W. 45 SL
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA

Sav. massage
s

ganizicinio 
vams; inž. J. 
Kriaučiūnui, 
ir P. Girniui; 
atstovui K. Bielskiui ir “A. L. 
Balso” atstovui K. N. Norkui.

J .'/’ • • • f'-

“2. — Susirinkimui piimi 
ninkauja Karolis Bie skis, sek
retoriauja K. N. Norkus.

“3. -— Plačiai išsikalbėjus 
Lietuvos žmonių šelpimo rei
kalu, nutarta pirmiausia suda
ryti ryšius ir aiškiai sužinoti, 
kokiose vietose (namie ar ištrė
mime) Lietuvos žmonės labiau
sia reikalingi paramos ir sura
dus patikimus kelius pasiunti
mui ii* užsitikrinus, kad vergs
ianti lietuviai tikrai gaji ginti 
Argentinos lietuvių jiems siun
čiamų paramų, tada pradėJ le
sų kėlimų.

“4. — Toliau nutarta pasi
kalbėti su Tarp tau linio Raudo
nojo Kryžiaus skyriumi Argen
tinoje, kad per jį butų gJlmi, 
lioordinuoJ Lilaivos žmoni T 
šnipinio jlaų'Ą, ?' ^pr^šyti' J., 
Raud. Kryžių, kad jis atidary
tų specialę šųskaitų Ljotųyos' 
žmonių šėlpjnrui ir varyti pro
pagandų vietinėj visuome;.ėj< 
kad t į tų sųskaitų visi aukotų 
vargstančių Lietuvos žmonių 
šelpimui. Pats Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius per savo 
atstovus
Lietuvos 
patieks 
mitet *i
irbd mas kontak e 

vos Še pimo Komitetu 
t “5. - Susižinojimo lėšų su
darymui, Komiteto darbo pra 
džiai nutarta paruošti koncer 
ių — popietį Lietuvos žmonių 
šelpimo populiarizavimui ir 
paskatinimui prie to darbo pri
sidėti žymesnius musų visuo- 
menės veikėjus, ir šiaip koloni 
jos narius, kuriems rupi Lietu
vos žmonių likimas ir aiškus 
jų labui veikimas. Parengimas 
nutarta ruošti Lietuvių K ubo 
salėje, Boedo 737, sekmadienį, 
spalių mėnesio 26 dienų šių

gąndinį biųletinį leidžia Hitle
riu valdžia, veidmainių go. i kal
ba apie Vokietijos darbininkų 
padėtį savo yei’gųs ygdindami 
laimingiausiais žmonėmis pa
saulyje. Tekiai fąši^įų propa
gandai Argentinos yyriųusybė

Be to, kų.ngręsui patiekiamas1 
naujas įstatymo projektas dėl 
svetimšalių organizacijų kon
trolės Argentinoje. Einant tuo' 
projektu, visos svetimšalių or
ganizacijos privalės nurody.i 
arba įsissleigti ir nurodyti sa-

vyste už gerų kairų.
Suprantama kodėl Urugva-

'VA?-T!.!-----------------------

ajma.
Js,tatymu^ lies visų svetimša

lių draugijas, kurių centrai 
iįįajQginjai randasi užsieniuo
se arba kitos valstybės okupuo
tose teritųrijose.
n / ■ ■. ; u . .*

Visoms syetimų šalių organi 
zacijcams yy^ia^sybe 
admįfD i s;t r ų tori u s. Sav o 
svetimšalių draugijos 
pavesti jokiai scvtimai

cialę komisijų nacių veiklai 
likviduoti, gi spauda reikalau
ja, kad Dr. Heyreia butų iš
tremtas į Vokietijų.

Montevideo, Uruguay.

bCjį.
Imtis šių griežtų priemoni ų I 

Argentinos yy^iausybę verčia

vo centralinę buveinę Tedera Ii-' veikimas, kuris jau buvi< taip 
drąsiai pradėtas, kad b.uvo įsi- 
skverbęs n'.et į vietini:) gyveni, 
mo sluoksnius, bet laiku buvo 
sudraustas. • ••

Totali f a r ų1 ? d g'd ii tij veik i m i s 
kompręmit.ucja - visų ateiyių 
vajr.dų. DvėJ to vyriausybė imasi 
griežtų priemonių.

nėję sostinėje. Vilos svetimša
lių draugijos 0‘.'iv*Hes p įtiekti 
teisingumo organinis savo sto
vio ir veiklos d'p'ibutfimmų. Kas 
to nepadarys p^P-60 diėh'ų ųuo 
įstatymo ’ įėjiniA' į galių, tas 
skaitytis peržengęs /įstatymų, 
kuriuo remianties bu’s likv’duo-

* . . » ■ I. \ » *■

turto

valsty

pRliANK

BUY 
UN1TĘD 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Trcasury Department’fi Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the origindl'“Minute 
Man V, statų# by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Ron.da and Stampš, on sale at your 
bank or post oflice, are ą vital pąrt 
ht America’# defense preparntions

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddcned membranos caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
etose work, Jate hours. Free dropper 
with each bottĮe. At all Drug Stores.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
thąt your breath vvill be offensive 
oftencr than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
turės frequently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othcrs. 
Vėhy not take the easy, plcasart pre- 
caution that so many fastidious pco- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth i’inse. It immediately makos 
the breath swceter,purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
Si. Louis, Mo.

Before Any Dale Ūse 

(.ISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Stveelcr 3

susekė nacių propa-

M 

• ‘ TP

• STATANT Jiamą, 'neskai
tykite rhėdžiagos kainos 
svarbesnė už kokybę!

• ATYDŽJAI tėmykit, kad 
švarumas butu palaiko
mais apie pamuš.

• NEREIKALINGI Pu
riai tufėtų būti išmėšti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro7 pavoj ų.

žmonėms priduos i 
Lietuvos šelpimo Ko
pi I n ų a t sk a i ‘ o m y i: ę,

su Liet i-

• TĖMY^I^E, k a d reika
lingi rembhtai prie namų 
butų tįitojau ą.tlįeksųnį.;Ger 
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ” 

1739 SOUTH ĘALSTEP STREET
" .j* . .......... • ••

Aukokite Raudonąjam Kryžiui!
Bando Pavilioti Savo Žmoną

Scena iš filmo, “Cukrinis Kareivis”, M-G-M MTlic 
Chocolate Soldier”, kuris dabar rodomas skaitlingai 
publikai United Artists teatre, prie Randolph ir Dear- 
born. Rusu-dainininku apsimetęs Nelson Eddy bando 
“pavilioti” savo žmonų, dainininkę Rišę Stcycns. Mat, 
jis nepasitiki jos ištikimybe ir nori persitikrinti ar jo 
abejonėms yra pamato. Veikalas papuoštas gražiomis 
dainomis iš garsiosios operetės.

“6. — Sekantis Komiteto su
sirinkimas nutarta laikyti spa
lių menesio J8 dienų, 19 vai.

Antrašas: Lietuvos šelpimo 
Komitetas, Casilla de Correo 
303, Buenos Aires, Rep. Argen
tinai

dygiai taip Lietuvos šelpimo 
reikalu orientuojasi ir Uragva- 
jaus lietuviai, išskiriant Stalino

Argentinos vyriausybė kontro
liuos svetijrnšalių organizacijas

Argentinos parlamento ko
misija, tyrimui priešvalstybinio 
totalitarinių! režimų garbintojų 
veikimo,
gandos žalingumų šiai demo
kratiniai respublikai.

kontrolei! “diplomatinius” vo
kiečių siuntinius, kuriuose bu
vo atgabenta daugybė naciškos 
propagandos. Pastaruoju laiku 
iš Vokietijos tapo atgabenta is
panų kalboje išleistas “Alęma- 
nia Sočiai” biuletenis Nr. 7. 
Tai 74 puslapių brošiūra, ilius- 
truptų ir pavadinta “Situacion I 
dėl obrero alėnian”. Tų propa-'

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyv.eųtojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDĄ 
gali m u s apsaugoti... Apdrauskite 
yįsas nuosavybes!

šaukite CANAL 8500
KRAFT FRENCH 

DRESSING
į AMERICA S L AR GES 1
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Algirdas 
Į 

onas neprezidentas

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
—Fondai nelygu fondams, 

sako jis. — štai mano įsteigtas 
fondas, tai tikras fondas, o ki i 
-— napliuvat! — tėškė jis pro- 
šepaniškai.

—Na, na, — sakau ir klau
siu: — O kas do fondas tas 
sveiko fondas yra?

—Tai nežinai?! — pašoksta 
jis.

—Matai, kad nežinau.
—Tai tamsta esi baisiai atsi

likęs, — trenkia jis, mesdamas 
į mane įžūlų paniekos žvilgsnį.

—Nuo ko? -r- sakau.
-—Nuo visko!
—O! — aš oiktelėjau, o ma

no draugas sako:
—Nuo kiaulės į skylę vary

mo.
—O, tai sveiko fondas yra tas 

fondas, vadinamasis Kiaulės į 
Skylį Varymo Fondas! — labai 
nustembu aš.

—Tai šiur! — kerta jis visu 
liežuviu ir sako: — Visi moky
ti, turtingi ir smart vyrai su sa
vo poniomis mano fondą remia, 
tai paremk ir pats, — kalbina 
jis mane, jau šiek tiek sumink
štinęs sukietėjusias nuo vėjo sa
vo lupas šiokia tokia šypsena.

—Ar iš galvos kraustais!! — 
sakau. — Lietuvoje piemenys 
kiaulę į skylę varydavo’, o da
bar aš, jau visai užaugęs ir su 
žilu plauku paausiuose žmogus, 
terliosiuosi piemenų smarkavi
mu.

—Pas mus piemenys tik laz
das nešioja, o kiaulę į skylę va
rome mes patys, — sako jis.

•—Man regis, kad tie^ kurie 
jau išėję visuomeninkų, švje- 
suomeninkų ir, apskritai sa
kant, tauitškųjų bei kultūriškų
jų dirvonų plėšimo aukštuosius 
kursus ir gavę garbės atestatus, 
prie to dar pasiekę šachmatų, 
preferanso, pokerio ir golfo 
aukštame mene pačias viršūnes 
ir laimėję aukso trofėjus, ne
sako “kiaulės”, bet “bolės”, — 
pataisau aš jį. .

—O ja, ja 
tęsia toliau: ,
privažiavo aukštų valstybinin-

*

L Olsen

—Nuo Smetonos atvažiavimo 
į Ameriką, — atsako jis.

—Na, na, — sakau, -j— nuo 
kjda jau tekia anglų kalba pa-

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

PAS
OLSEN & EBANN

Geriausi moksliniai optiški įren
gimai kartu su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Cajr, 
O. D. priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą. '
Išmokėjimas Jeieru Norite j

NAUJIENŲ-ACME Tėlephoto
Foto aparato užfiksuotas momentas Minnesota ir Iowa universitetų futbolo 

lošime pereitą šeštadienį. Minnesota laimėjo, 34:13.

i Ebann%
•Jęv'ie’ers . Opticions

?; ,64.46 :S< H als te d St.

IV. z
kų, pareigūnų ir net jų visų va
das, jo ekscelencija, o golfą Icš 
ti nė vienas memoka, tai moki
nasi. Žinai, reikia naujų lazdų, 
krepšių, bolių ir piemenų, kurie 
tą viską paskui nešiotų, tai stok 
j musų fondą su dešimke, — 
ragina jis mane.

—Turėk protą! — sakau. — 
Tu mane pažįsti nuo 1908 m., 
kada aš dhr tik piemuo tebu-

mėgau tada, nebėgstu ir dabar.
Jis susiraukė ir nuėjo. Sykiu 

su juo nuėjo ir nesuvaldomas 
noras kiaulę į skylę varyti. O 
aš jau žiurėjau į vieną “dženi- 
torių” ir ką tik išsilaikiau nuo 
juoko. JIs^juvo su fraku, balta 
liemene, dryžomis kelnėmis ir 
labai aukšta* apikykle, nulenk
tais kampais. Visa šita poniš
koji parafernalija jam taip ti
ko, kaip ožiui batai ir akiniai. 
Vis dėlto jis nosį į palubę pa
rietęs laikė; mat, jis yra meda- 
liuotas vyras, kavalierius, prieg- 
tam dar ir įsteigėjas fondo,

NAUJIENOS, Chicago, III.

MINNESOTA TEBETĘSIA LAIMĖJIMŲ MARŠĄ Ir tamsta galėtum tokia būti, 
jei nesukimšlum j save maisto 
tiek, kiek pakanka tiims ge
riems vyrams. Supranti!

Ji pagavo aštrų mano pašai
pos žvilgsnį ir nukreipė nosį 
kiton pusėn. B

Bet jau stebėti nebeturiu ka
da, nes, mat, ponas prezidentas 
šneka. Bet jis šneka tokia šnek
ta, kurios, atrodo, niekas nesu
pranta, net ir katalikiškas pro
fesorius, kuris, sako, visomis 
šnektomis šnekąs, tarsi riešutą 
kremtąs. Matote. Dabar, žiuriu, 
jis lik raukosi ir savo barzdą 
šiurkščiai čiupinėja. Mano drau
gas bando mane įtikinti, jog jo 
cencelencija angliškai kalbąs.

proto, tiesios logikos* ir grynos 
sąžinės žmogus. Jis ii’ šiaipjau 
yra labai praktiškas vyras. Pa
vyzdžiui, jis gerai žino, kad 
gatvėje išsidraikiusias šiukšles 
reikia krūvon sušluoti, tai ne
atrodys taip biauru. Paskui, ži
noma, nuvežti ir į sąšlavyną su
mesti. Tai šita

taip, turi pradėt jaustis, lyg sa
vos šeimos savas narys, na ir 
neiškenti nepažiūrėjęs, nepama
tęs ir neįvertinęs, — teisinasi
jis

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

Pradeda- politikieriai, biuro
kratai, vadinamieji žmonių tar
nai. Tai neteisybė. Iš teisybės, 
jie yra ponai, nes ponauja ko- 
daugiausią, o tarnauja koma- 
žiausiai. Kalbėdami, kaip pa
prastai, žada- tiek daug, kiek 
neištesėtų, jei ir visą pasaulį 
turėtų savo saujoje; Taigi.

jog tamsta esi baisiai išpampu
si kąmšlė, nes kemši ir kemši 
ir sukemši mažiausiai už tris 
žmones. Bet kai nueini pas gy
dytoją nusiliesinti, tai šneki ir 
šneki, oši ir oši, kaip kokia oš- 
lė, kad nieko nevalgai, kad sta
čiai badauji, — gyveni lik vie
nu oru, kurio vėjas į tamsią vi
są puste pripučia,. o iš to oro 
laukai auga, kaip pasiutę. Tam
stos valgomas yra peniukšliš- 
kas! Žiūrėk, gerbiamoji, ar ma
tai tą laibaliemenę moteraitę, 
kuri prie ano stalo sėdi ir val
go kaip žmogus. Matai, ji tau
kus ir sviestą bulvių tyre už
klojo ir paliko. Ji laiba, dai i, 
gracinga, tarsi gyvas saulės

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiriai 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%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. GAL. 4118

ir tyliu, o
jis pasakoja toliau:

MADOS

nešioja

Turtas Virš$6,500,000.05

e

“1

- atsako jis ir 
Dabar čią daug

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

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

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
—A, draugu t i. Jei žmogus 

arklio protą turėtų, tai dėl

patirtimi jis 
sumanė visus 

fondus sušluoti į daiktą ir pa

COPR. NCEOUCRAFT S6RV1CE, INC

MELON PATCH PATTERN 1004

No. 1004—Iš šmočiukų susiuvinėtas lovos užklodas.

šveitimo Fondas. Dalykas, ma
tote, tas, kad ‘kai Jungtinės 
Valstybes viešai išėjo prieš dik
tatūras, tai iš diktatorių gauti 
medaliai pavirto labai nešvan
kiomis dovanomis. Kiekvienas 
tokią dovaną kišo ir nukišo, 
kad tik niekas nematytų. Bet 
taip betkaip nukišti medaliai

sirado labai rūpestingas tautie
tis, kuris visados budi prie tau
tiškų reikalų tvarto durų ir ži
no, kas ttfn genda. Pamatęs, 
kad medaliai apleisti rudyja, 
tuoj šoko steigti fondą. Jis, 
žmogus, negobšius. Tai' stamT 
bių aukų nesiųskite. Siųskite tik 
tiek, kiek mokate juodukui už 
batų nuvalymą.

Toli, už kokios dešimties sta
lų, matau seną vyrą su labai di
deliais, nekirptais ūsais. Jis yra 
seniai žinomas kaipo teisingas, 
doras ir išmanus žmogus. Gal 
tik todėl jis ir įsteigė Visų Fon
dų Fondą. Ir už tai įeikia pa
sveikinti jį. Tiesa, jis yra tiktai 
gatvešlavys, bet labai blaivaus

kai jau bus laikas pribrendęs, 
išmesti už tvoros į sąšlavyną...

Dar matau keletą vyrų, ku
rie yra pasižymėję, atsižymėję 
ir įsižymžję, kiti sako įsiamži
nę, tautos ir kultūros i torijos 
puslapiuose, aukso raidėmis, bet 
dėl laiko ir vietos stokos apie 
juos dabar nerašysiu. Kitąsyk. 
Juk mirti dar nekelti nei šian
dien, nei rytoj. Tai aišku, kaip 
aišku, kad rytoj saulė tekės ir 
visų gerų žmonių širdis pripil-

—Pereitą naktį, kai parėjo 
miselčs vyras namo, klausau, 
sako: “Dūšia, gulk. Ko tu da
bar sėdi lovoje?” Ne tavo biz
nis”, atsako. Žmogus nusiren
gia ir atsigula. “Neliesk, gi
riant! Sakau, kad giriant. Neto- 
eyk manęs!” jau beveik spiegia.

TAUPYKIT PINIGUS!
SU 1

Triangle Melsvos
Šviesos Aliejum

• DEGA SVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2020

kTRI ANGLE 
RANGE

___ o
■.į? fc

Dairausi dar, bene, sakau, pa
sirodysiąs Bilas Birbilas. Bet 
ne. Matyti, jog jis pasiliko ten, 
kur pasiliko. Žiūriu, kad dau
gelis visuomeninkų, šviesuome- 
ninkų ir inteligentų šita jo ne
laime labai džiaugiasi. Tai ste
bėtina; bet aš nė kiek nesiste
biu. Juk kai didžiausio visuo- 
meninko, šviesuomeninko ir in
teligento nėra, tai tada ir ma
žesni jaučiasi d-i-d-e-s-n-i.

Ir dabar >aš pradedu stebėti 
mažesnius žmones, bet tikrus 
žmones, sakau, ne kokius ten 
fondų įsteigėjus, pirmininkus, 
iždininkus ir raštininkus (no. s, 
tiesa, vieną tikrą žmogų ir tarp 
jų suradau — tą labai praktiš
ką gatvešlavį). Pirmučiausia 
moteris. Juk kas taip greitai a- 
kį nutvers, jei ne jos? žiuriu ir 
stebėte stebiuosi. Skruostai pa
blyškę, lujos pusgyvės, o akys 
apjuostos juodu lanku, tur būt, 
kad obuoliai iš jų duobių neiš
kristų. Gaudyti, tiesa, jos vy
rus gaudo, kaip ir visada, juk 
tam jos ir dievų leistos, bet su 
atbukusiais žvilgsniais ir atša
lusiu krauju, kuriame širdies 
magneto — nė pėdsako! Ilgiau 
neiškentęs klausiu savo draugą: 
• —Sakyk, sveikas, — sakau, 
— kas su šitomis poniomis šį 
vakarą darosi ? Atrodo, lyg bu
tų tik raumenys ir kaulai, mo
teriškai sudėstyti, o širdies ži
burių ir kraujo magneto — 
kaip pašluotai

—Darosi! — stebisi jis. — 
Jau pasidarė — pereitą naktį.

—Na jau, na. Kas gi pasida
rė? — klausiu.

—Matytum, aš gyvenu — ana 
ve ten sėdn — rodo jis akimis, 
ne pirštu, kaip kiti, — pas po
nus Lepšius. Inteligentiški žmo
nės. Šeimininkė,’ matai, gana 
daili, net žavi, sakysiu, leidųkč. 
Turi visus tuos n^agiškus apva
lumus, kaip matai. Tik žiūrėk 
į ją ir saldink savo širdį, tarsi 
tikru medumi.

—Nustok, — sakau. — Ar 
jau įsimylėjęs, ar kokį velnią.

—Well, matai,' ant burdo 
žmogus gyvendamas, šiaip ar

prie bažnyčios?” kaista vyras. 
“Durniau, plaukus iš vakaro 
susitaisiau, tai nenoriu, kad su
sitaršytų, susiveltų. Ar nežinai, 
kad ryloj cencelenciškas ba
lius?” Vyras buvo gerai gėręs, 
tai negi lengvai nurims. Bartis 
pradėjo. Bet miselę, kaip ir vi
sada, pastatė ant-savo. O jis, 
ilgiau neapsįkęsdorpas, ant 
fos atsigulė; Ji, sako, per visą

ma pagalvę galva paliesti, kad 
plaukai nesusitaršytų.

—Šitaip! Užtat akys ir skruo
stai, kaip iš kapor^

—Tai aišku. JiilP tik arklys 
stovėdamas gali išsimiegoti, ne 
žmogus.

—Ja,
Taip mudviem besikalbant, 

žiūriu, viena “statinaitė” šypte
lėta man. Matyti, nori, kad sa
vo įspūdžiuose ir apie ją para
šyčiau. Kodėl ne, mieloji? Visų 
pirmiausia, pasakau atvirai,

le, tik, žinoma, ne ta kerėbliš- 
ka, kurią Salomėja Neris nulip
dė. Oi ne! Ją galėtum ant ran
kų nešioti taip lengvai ir gra- 
žiaiV ^ip .švelnutis pietų vėjas 

, Matai.. .

VANDENS
GERAS LIETUVIS
BE “NAUJIENŲ”

Apart Apsaugos, Turime O C E fl n ft fi fi Q 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJdUfUUUiUu

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

____________ ana___ _______
LOAN ASSOCIATION ofChicap 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia llbl

Aė-

KIENO KALTE?
Bet—
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti ui padarytus nuosto- 
♦ .. . •

, liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgy, metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai t jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos dtsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie Šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 
LANGŲ 

RAKANDŲ

No. 4931 — Priaįuostė. Sukirp
tos mieros tiktai 32—34, 36—38 ir 
40—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- 

i varde 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, 1739, 
So. Halsted SU Chicago, I1L j

T. RYPKEVIČIA gyvasties
1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMU 

(NAUJIENŲ NAME)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čfc Įdeda 15 centą Ir prašau

atsiusti man t>avyxdi No

Mieros '------ per krutinę

z (Vardas ir pavavdS) •

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Algirdas

onas neprezidentas
MINNESOTA TEBETĘSIA LAIMĖJIMŲ MARŠĄ

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
IV

(Tęsinys)
—Fondai nelygu fondams, — 

sako jis. — štai mano įsteigtas 
fondas, tai tikras fondas, o ki i 
•— napliuvat! — tėškė jis pro- 
Šepaniškai.

—Na, na, — sakau ir klau
siu: — O kas do fondas tas 
sveiko fondas yra?

—Tai nežinai?! — pašoksta 
jis.

—Matai, kad nežinau.
—Tai tamsta esi baisiai atsi

likęs, — trenkia jis, mesdamas 
į mane įžūlų paniekos žvilgsnį.

—Nuo ko? —- sakau.
-—Nuo visko!
—O! — aš oiktelėjau, o ma

no draugas sako:
—Nuo kiaulės į skylę vary

mo.
—O, tai sveiko fondas yra tas 

fondas, vadinamasis Kiaulės į 
Skylį Varymo Fondas! — labai 
nustembu aš.

—Tai šiur! — kerta jis visu 
liežuviu ir sako: — Visi moky
ti, turtingi ir smart vyrai su sa
vo poniomis mano fondą remia, 
tai paremk ir pats, — kalbina 
jis mane, jau šiek tiek sumink
štinęs sukietėjusias nuo vėjo sa
vo lupas šiokia tokia šypsena.

—Ar iš galvos kraustais!! — 
sakau. — Lietuvoje piemenys 
kiaulę į skylę varydavo, o da
bar aš, jau visai užaugęs ir su 
žilu plauku paausiuose žmogus, 
terliosiuosi piemenų smarkavi
mu.

—Pas mus piemenys tik laz
das nešioja, o kiaulę į skylę va
rome mes patys, — sako jis.

•—Man tegis, kad tie* kurie 
jau išėję visuomeninkų, švje- 
suomeninkų ir, apskritai sa
kant, tauitškųjų bei kultūriškų
jų dirvonų plėšimo aukštuosius 
kursus ir gavę garbės atestatus, 
prie to dar pasiekę šachmatų, 
preferanso, pokerio ir golfo 
aukštame mene pačias viršūnes 
ir laimėję aukso trofėjus, ne
sako “kiaulės”, bet “bolės”, — 
pataisau aš jį. .

— O ja, ja, 
Tęsia toliau: .—
privažiavo aukštų valstybiniu-

kų, pareigūnų ir net jų visų va
das, jo ekscelencija, o golfą kš 
ti nė vienasmemoka, tai moki
nasi. Žinai, reikia naujų lazdų, 
krepšių, bobų ir piemenų, kurie 
tą viską paskui nešiotų, tai stok 
j musų fondą su dešimke, — 
ragina jis mane.

—Turėk protą! — sakau. — 
Tu mane pažįsti nuo 1908 m., 
kada aš dhr tik piemuo tebu
vau, bet piemeniškų darbų n?- 
mėgau tada, nebėgsiu ir dabar.

Jis susiraukė ir nuėjo. Sykiu 
su juo nuėjo ir nesuvaldomas 
noras kiaulę į skylę varyti. O 
aš jau žiurėjau į vieną “dženi- 
torių” ir ką tik išsilaikiau nuo 
juoko. Jisj^uvo su fraku, balta 
liemene, dryžomis kelnėmis ir 
labai aukšta- apikykle, nulenk
tais kampais. Visa šita poniš
koji parafernalija jam taip ti
ko, kaip ožiui batai ir akiniai. 
Vis dėlto jis nosį į palubę pa
rietęs laikė; mat, jis yra meda- 
liuotas vyras, kavalierius, prieg- 
tam dar ir įsteigėjas fondo, 
vardu Rudyjančių Medalių Nu- 
šveitimo Fondas. Dalykas, ma
tote, tas, kad ‘kai Jungtinės 
Valstybės viešai išėjo prieš dik
tatūras, tai iš diktatorių gauti 
medaliai pavirto labai nešvan
kiomis dovanomis. Kiekvienas 
tokią dovaną kišo ir nukišo, 
kad tik niekas nematytų. Bet 
taip betkaip nukišti medaliai

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Foto aparato užfiksuotas momentas Minnesota ir Iowa universitetų futbolo 

lošime pereitą šeštadienį. Minnesota laimėjo, 34:13.

proto, tiesios logikos- ir grynos 
sąžinės žmogus. Jis ir šiaipjau 
yra labai praktiškas vyras. Pa
vyzdžiui, jis gerai žino, kad 
gatvėje išsidraikiusias šiukšles 
reikia krūvon sušluoti, tai ne-

sumanė visus

- atsako jis ir 
Dabar čią daug

pašal
nosi

Ir tamsta galėtum tokia būti, 
jei nesukimštum j save maisto 
tiek, kiek pikanka trims ge
riems vyrams. Supranti!

Ji pagavo aštrų mano 
pos žvilgsnį ir nukreipė 
kiton pusėn.

Bet jau stebėti’ nebeturiu ka
da, nes, mat, ponas prezidentas 
šneka. Bet jis šneka tokia šnek
ta, kurios, atrodo, niekas nesu
pranta, net ir katalikiškas pro
fesorius, kuris, sako, visomis

kremląs. Matote. Dabar, žiūriu, 
jis lik raukosi ir savo barzdą 
šiurkščiai čiupinėja. Mano drau
gas bando mane įtikinti, jog jo 
eencelencija angliškai kalbąs.

—Na, na, — sakau, — nuo 
kjda jau tekia anglų kalba pa
sidarė?

—Nuo Smetonos atvažiavimu 
į Ameriką, — atsako jis.

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

PAS
OLSEN & EBANN

Geriausi moksliniai optiški įren
gimai kartu su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D. priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą. /
Išmokėjimas Jeigu Norite |

Olsen -I
■^EbannSl
6446 sį Halsted St.

sirado labai rūpestingas tautie
tis, kuris visados budi prie tau
tiškų reikalų tvarto durų ir ži
no, kas tefn genda. Pamatęs, 
kad medaliai apleisti rudy j a, 
tuoj šoko steigti fondų. Jis, 
žmogus, negodišius. Tai staniy 
bių aukų nesiųskite. Siųskite tik 
tiek, kiek mokate juodukui už 
batų nuvalymą.

Toli, už kokios dešimties sta
lų, matau seną vyrą su labai di
deliais, nekirptais ūsais. Jis yra 
seniai žinomas kaipo teisingas, 
doras ir išmanus žmogus. Gal 
tik todėl jis ir įsteigė Visų Fon-

sveikinti jį. Tiesa, jis yra tiktai 
gatvešlavys, bet labai blaivaus

TAUPYKIT PINIGUS!
TRIANGLE 

RANGE 
OI L

SU J
Triangle Melsvos
Šviesos Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANaI 2020

noma, nuvežti ir į sąšlavyną su
mesti. Tai šit] 
naudodamasis, 
fondus sušluoti į daiktą ir pa
daryti Visų Fondų Fondą, kurį, 
kai jau bus laikas pribrendęs, 
išmesti už tvoros į sąšlavyną...

Dar matau keletą vyrų, ku
rie yra pasižymėję, atsižymėję 
ir įsižymžję, kiti sako įsiamži
nę, tautos ir kultūros i.torijos 
puslapiuose, aukso raidėmis, bet 
dėl laiko ir vietos stokos apie 
juos dabar nerašysiu. Kitąsyk. 
Juk mirti dar neketu nei šian
dien, nei rytoj. Tai aišku, kaip 
aišku, kad rytoj saule tekės ir 
visų gerų žmonių širdis pripil
dys aiųžinos gyvybės šilimą... .

Dairausi dar, bene, sakau, pa
sirodysiąs Bilas Birbilas. Bet 
ne. Matyti, jog jis pasiliko ten, 
kur pasiliko, žiūriu, kad dau
gelis visuomeninkų, šviesuome- 
ninkų ir inteligentų šita jo ne
laime labai džiaugiasi. Tai ste
bėtina; bet aš nė kiek nesiste
biu. Juk kai didžiausio visuo- 
meninko, šviesuomeninko ir in
teligento nėra, tai tada ir ma
žesni jaučiasi d-i-d-e-s-n-i.

Ir dabar >aš prade-du stebėti 
mažesnius žmones, bet tikrus 
žmones, sakau, ne kokius ten 
fondų įsteigėjus, pirmininkus, 
iždininkus ir raštininkus (no. s, 
tiesa, vieną tikrą žmogų ir tarp 
jų suradau — tą labai praktiš
ką gatvešlavį). Pirmučiausia 
moteris. Juk kas taip greitai a- 
kį nutvers, jei ne jos? Žiuriu ir 
stebėte stebiuosi. Skruostai pa
blyškę, lufJos pusgyves, o akys 
apjuostos juodu lanku, tur būt, 
kad obuoliai iš jų duobių neiš
kristų. Gaudyti, tiesa, jos vy
rus gaudo, kaip ir visada, juk 
tam jos ir dievų leistos, bet su 
atbukusiais žvilgsniais ir atša
lusiu krauju, kuriame širdies 
magneto — nė pėdsako! Ilgiau 
neiškentęs klausiu savo draugą:

—Sakyk, sveikas, — sakau, 
— kas su šitomis poniomis šį 
vakarą darosi ? Atrodo, lyg bu
tų tik raumenys ir kaulai, mo
teriškai sudėstyti, o širdies ži
burių ir kraujo magneto — 
kaip pašluotai

—Darosi! — stebisi jis. — 
Jau pasidarė — pereitą naktį.

—Na jau, na. Kas gi pasida
rė? — klausiu.

—Matytum, aš gyvenu — ana 
ve ten sėdi, — rodo jis akimis, 
ne pirštu, kaip kiti, — pas po
nus Lepšius. Inteligentiški žmo
nės. šeimininkė,- matai, gana 
daili, net žavi, sakysiu, leidukė. 
Turi visus tuos ubagiškus apva
lumus, kaip matai. Tik žiūrėk 
į ją ir saldink savo širdį, tarsi 
tikru medumi.

—Nustok, — sakau. — Ar 
jau įsimylėjęs, ar kokį velnią.

—Well, matai, ant burdo 
žmogus gyvendamas, šiaip ar

jog tamsta esi baisiu išpampu
si kamšlė, nes kemši ir kemši 
ir sukemši mažiausiai už tris 
žmones. Bet kai nueini pas gy
dytoją nusiliesinti, tai šneki ir 
šneki, oši ir oši, kaip kokia oš- 
lė, kad nieko nevalgai, kad sta
čiai badauji, — gyveni tik vie-

są puste pripučia,. o iš to oro 
taukai auga, kaip pasiutę. Tam
stos valgumas yra peniukšliš-

Neliesk, gi-

taip, turi pradėt jaustis, lyg sa
vos šeimos savas narys, na ir 
neiškenti nepažiūrėjęs, nepama
tęs ir neįvertinęs, — teisinasi 
jis.

—O, — oiktelėju ir tyliu, o 
jis pasakoja toliau:

—Pereitą naktį, kai parėjo 
miseles vyras namo, klausau, 
sako: “Dūšia, gulk. Ko tu da
bar sėdi lovoje?” Ne tavo biz
nis”, atsako. Žmogus nusiren
gia ir
riaut! Sakau, kad giriant. Neto- 
čyk manęs!” jau beveik spiegia. 
“Tai gulk. Ko sėdi, kaip ubagas 
prie bažnyčios?” kaista vyras. 
“Durniau, plaukus iš vakaro 
susitaisiau, tai nenoriu, kad su
sitaršytų, susiveltų^ Ar nežinai, 
kad rytoj cencelenciškas ba
lius?” Vyras buvo gerai gėręs, 
tai negi lengvai nurims. Bartis 
pradėjo. Bet miselę, kaip ir vi
sada, pastatė ant į,savo. O jis, 
ilgiau neąpsiKęsdiirpas, ant sp: 
fos atsigulė; Ji, sako, per visą

tai tą laibaliemenę moteraitę, 
kuri prie ano stalo sėdi ir val
go kaip žmogus. Matai, ji tau
kus ir sviestą bulvių tyre už
klojo ir paliko. Ji laiba, dai i, 
gracinga, tarsi gyvas gaulės 
spindulys. Ji, sakysiu, pati sau
lė, tik, žinoma, ne ta kerėbliš- 
ka, kurią Salomėja Neris nulip
dė. Oi ne! Ją galėtum ant ran
kų nešioti taip lengvai ir gra
žiai, kaip švelnutis pietų vėjas 
nešioja gėlių'žiedus. Matai...

Pradeda. politikieriai, biuro
kratai, vadinamieji žmonių tar
nai. Tai neteisybe. Iš teisybės, 
jie yra ponai, nes ponauja ko- 
daugiausia, o tarnauja koma- 
žiausiai. Kalbėdami, kaip pa
prastai, žadi' tiek daug, kiek 
neištesėtų, jei ir visą pasaulį 
turėtų savo saujoje. Taigi.

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury^ alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

2DEFENSE

os'-SįM r ai ro.s7omcE.on bank

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINCS
BONDS

ANDSTAMPS

KAIP žuvis beJ 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik budarrtas 
finansiriai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

MADOS

Turtas Virš$6,500,000.00

MNGS

—A, drauguti. Jei žmogus 
arklio protą turėtų, tai dėl 
plaukų lovoje per naktį nesedė-

ma pagalvę galva paliesti, kad 
plaukai nesusitaršytų.

—Šitaip! Užtat akys ir skruo
stai, kaip iš kapor*

—Tai aišku. Jilk tik arklys 
stovėdamas gali išsimiegoti, ne 
žmogus.

—Ja.
Taip mudviem besikalbant, 

žiūriu, viena “statinaitė” šypte-
•\ X <tloja man. Matyti, nori, kad sa

vo įspūdžiuose ir apie ją para
šyčiau. Kodėl ne, mieloji? Visų 
pirmiausia, pasakau atvirai,

Apart Apsaugos, Turime G K C fl 0 0 (1 H H 
ATSARGOS FONDĄ ViršdddU'UUU.UU

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
/ Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki .4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

_______________ and____ _______
LOAN ASSOClATIONofChicap 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1111

Aė

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

No. 1004

Vardas ir pavardė
(Adresas)IR KITŲ

(Mfartaui Ir valstJJa)
Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St.. Chieago, m.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. RYPKEVIČIA gyvasties
1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMU 

(NAUJIENŲ NAME)

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU, Chlcago, HL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.
Mferos '......... .. per tautinę

MELON PATCH
No. 1004—Iš šmočiukų susiuvinėtas lovos užklodas.

COMt NSSDUCRAFr SERVICE, INC
PATTERN 1004

Adresas .... ......
---------—

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto- 
• .. •, liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgy metų bylas teis

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai^ jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 

į neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T 
LANGŲ 

RAKANDŲ

><> -h

, '.į.* /’ČV ‘ A
■ .• -v’

No. 4931 — Priejuostė. Sukirp
tos mieros tiktai 32—34, 36—38 ir 
40—42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą'ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 

i varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-, 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 1739Į, 
So. Halsted St, Chieago, UI. ;
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Lietuva Hitlerio “naujoje tvarkoje”

cių. šitokių'Kudu okupantams Kus lengviau atimti -iš 'ūki- . 
ninku ko 'didžiausių 'dalį Jų -darbo, vaisiaus. Jeigu naciai į 
turėtu T-eikūlų au ^milioiiais dtskii?ų ^ūkininkų, 'tai sūkonJ ’ 
troliudti Juos būtų Kablus uždavinys/ " |

Stalino įvesta Rusijoje kolektyvizacija labai palcng 
vino okupantams ūkininkų iMnaudojimo dakbų mikai'iaU’ 
toje ^Rusijoje. Nacizmo ‘uždėti aht įdlševiki^ko! 
“socidlizųio” yra 'taip pat lengva, Kaip užmaūti ;pirėtinę‘ 
ant išrikus. \ ’

Bet mačiai susiduria su vienu eunkumū : okupuotose 
sritysę/trtiįkta žmonių, nės daugejis ^gyyęūtoįjų ® mvo 
gyvenamųjų, ^ietų ip#^o, ipM^ėjo
sprogti fe^mbos # Kanublių kai Hr
kai patys Išvarę w^.a 'didčlį $
rytus, KudęgiRę Jų sri
tis naciai M
cių spauda 'deda w

Paskyrusi Alfredą Rosenbergą, “nacionalsocializmo 
ideologą”, ministeriu Rytų Europos reikalams, Vokieti
jos nacių valdžia ėmėsi intensyviai organizuoti užimtuo
sius plotus rytuose. Dr. Pranas Ancevičius praneša apie 
kai kuriuos įdomius patvarkymus, liečiančius Lietuvą.

Lietuva, kaip žinoma, dabar yra Ostlando dalis, val
doma generalkomisaro von Rentelno. Pastarasis išleido 
potvarkį apie Lietuvos policijos įjungimą į Vokietijos 
policiją. Lietuviai policininkai, vadinasi, bus Himmlerio 
agentai ir bus verčiami padėti jam palaikyti “tvarką” 
okupuotuose kraštuose.

Toliau, Lietuvos ūkis yra įjungiamas į Vokiėtijos 
karo ūkį. Sušaukęs Lietuvos agronomų suvažiavimą, von 
Rentelnas jiems pasakė, kad lietuvio agronomo uždavi
nys dabar esąs “mobilizuoti Lietuvos 'žemę ta prasme, 
kad jos produktingumas butų pakeltas iki ligŠiol nežino
to laipsnio”, — vadovaujant vokiečiams. *

Lietuvos agronomus tokiu budu naciai nori paversti 
savo tarnais, kad su jų pagalba Lietuvos ūkis duotų ko 
daugiausia maisto produktų ir žaliavų Hitlerio Karo ma
šinai.

Po nacių vadovybe -Lietuvoje yra daromos rinklia
vos vadinamai “žiemos pagalbai”. Kad žmonės butų dos
nesni, generalkomisaras von Renteln paskyrė į “garbės 
prezidiumą” ne tiktai visus savo “generalinius .patarė
jus” ir nacidnalistų partijos vadą Virbicką, bet taip pat 
ir eilę žymių Lietuvos visuomenės atstovų: du arkivys
kupu ■—Karevičių ir Skvirecką, du universiteto rektorių 
— Grauroką ir Biržišką, ,du -generolų
tą, du evangelikų bažnyčios atstovu — Yar^akojį B* Leie- 
rį, vieną pravoslavų dvasiškį; ir prie jų pridėjo net ir 
Dr. Kazį Grinių, buvusį Lietuvos Respublikos prezidentą.

Parinkdami tuos asmenis į “žiemos pagalbos” 'garbės 
'prezidiumą, Lietuvos okupantai nori parodyti, kad Lie
tuvos visuomenė su jais “kooperuoja”. Suprantama, tie 
žmonės atsisakyti negali, kad ir Jie butų dar taip prie
šingi naciams,'— kaip kad, sovietų okupacijos metu, ne
galėjo atsisakyti nuo “kooperavimo” su bolševikais tie 
asmens, kuriuos į visokias įstaigas skyrė Maskvos komi
saras. •

Valdovai pasikeitė, bet Lietuva, kaip buvo, taip ir 
tebėra pavergta.

Ta politinė ir ekonominė sistema, kurią -dabar na
ciai įveda užkariautose teritorijoje,-tai dar ^nėra ^galuti
nas žodis Rytų Erdvės tvarkyme”. Galutiną'žodį -'Hitleris 
tarsiąs, tik karui pasibaigus, “Kai ‘bus ^galutinai organi
zuojama Naujoji Europa”. Todėl jisai cddbar'dar nepa
sako, kokia vieta bus škirta “Naujoj Europoj” Lietuvai 
ir kitoms tautoms. Bet jisai duoda joms suprasti, kad 
kiekviena tauta gaus juo “geresnę vietą”, juo ji parodys 
daugiau “lojalumo” naciams ir juo daugiau aukų sudės 
“kovoj su bolševizmu”.

Tik kažin, -ar Hitleriui teks tas “vietas” skirstyti? 
Kai karas pasibaigs, tai'nacių “fiureris” kartu su Himm- 
leriu ir kitais savo bendradarbiais, gal būt* skaldys ak
menis kurioje nors Atlanto saloje, — kas butų jiems dar 
per lengva bausmė'už jų nusidėjimus.

Raštikį ir Bulo-

PIKTINASI PATAIKAVIMU STALINUI

Nacių Lakūnas 
Negyva’s

Iki laipsnio AmerikoH 
visuomenė ^nterkia Hitlerį ir 
jo atstovaujamą macizmo ideo- , 
'logiją, mėtoiČia ir Stalino 
!bei (jo ‘d^šR>vaujumos Komuniz*- 
'mo ideologijos. Todėl sunku A- 
itnerikps vi6ųomelioi suėigyven- . 
'ii su tikrovę, Kad demokrati-’ 
ijiė Amerika lįtm remti Maskvos 
(despotus Kovoję Kitlerizmu.

^inęrikos 'visuomęnė 'ypač, 
meptiteįikkita ąimiBento Roose- 

■' Mito > ir j jo udminitUraci jos vyrų 
pdtuikavimu Maskvos despo- 

’tams. UstKro nesuprantama, 
Kuriuo 'tikilu reikia Iprezidentui 
IRoosovėltui Ur Kitiems jo admi
nistracijos vadams koketuoti su 
Stalinu. Strateginiais karo su
metimais reikalinga paremti 
Rusijos kariuomenę, kad ji ga
lėtų kupilgiau«iai atsilaikyti 
.prieš Hitlerio 'legijonus, bet to-, 
kią paramą galima teikti be jo
kios moralės .paramos komuniz
mo diktatūrai.

Tačiau net >pats prezidentas 
Rooseveltas -jau -keliais atvejais 
paplojo per petį Juozui Stali
nui, tuo 'bandydamas įtikinti 
Amerikos visuomenę, kad Mas
kvos despotų diktatūra jau nė
ra taip bloga, kaip ją piešia to
je diktatūroje .pagyvenę žmo
nės. Tikybų ir bažnyčios “lais
vė” Rusijoje sulyginta -net su 
Amerikos laisvėmis.

-Arba štai lapkričio 7 d., ko
munistų diktatūros įęigalėjimo 
Rusijoje sukakties .proga, pre
zidentas Rooseveltas pasiunčia 
sveikinimo -telegramą neva Ru
sijos .prezidentui Kalininui, ši
tuo prezidento Roosevelto žygiu 
pasipiktino net tie laikraščiai, 
kurie visu šimtu "nuošimčių Sto
vi už teikimą Rusijos ^armijai 
visokios pagalbos.

'Ištikro skaudi ironija! De
mokratinės Amerikos preziden
tas sveikina kruviniausios pa
saulyje diktatūros įsigalėjimą 
Rusijoje... Tokis niusų prezi
dento žygis yra nesuderinamas 
sų jo skelbiamais ,-pri 
kariniam .pasaulio perf 
mui.

Amerįko-s visuomenė ragina-: 
ma aukotis šio karo reikalams, 
kuris vedamas sunaikinimui 
brutalines* diktatūrų jėgos, kad 
pasaulio žmonija galėtų leng
viau atsikvėpti pasiliuosayus -iš 
tironijos nasrų, iš žiauraus dik-į 
tatur.ų despotizmo. Milijonai 
dolerių pilami tam, -ką^l apva-j 
liūs pasaulį nuo diktatoriškų 
skėrių, kurie siekia jxivel’gti vj4 
są pasaulį -ir surakinti visą] 
žmoniją dvasines !ir medžiagų 
nės priespaudos retežiais. Bėti 
tuo pačiu kartu musų preziden-] 
tas sveikina sukaktį įsigalėjimo! 
komunizmo diktatūros, kuri 
nuvertė demokratinę Rusijos 
vyriausybę, susidariusią po pir
mojo pasaulio karo, kuomet 
susmuko Romanovų -dinastija.

Tokiame prezidento Roose- 
vėlto žygyje pasireiškia papras
čiausios logikos stoka. Visu sa
vo .pasiryžimu jis vadovauja 
'kovai, kad sunaikinti vdes)pdtiš-] 
ką Hjtlerio diktatūrą -ir tuo pė-j 
čiu kartu sveikina sukaktį nuj 
vertimo demokratinės Rusijos 
valdžios ir įsigalėjimą lygiui 
despotiškos ir komunistų ilikta-' 
turos. Kaip tat suprasti ųmsų 
prezidentą?

Gal tokie pasaulinės vadov-yj 
bes vyrų žygiai randa spatejsi-j 
nįmą suktosios diplomatijęsį 
sūkuriuose, »bet eiliniam «pilie-

c, ■ „...J t u. ........„...h,.
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chui žągke tuos plotus, Kuliuos Vokietijos iįg* 
jo kardu'’.

Vokiečiams kolonistams ęiuloma sklypai žemes muoj 
20 iki 40 Kęktoų. Kadangi ’Jfea -žemė 'Okupuotose 
rijose yra valdžios -nuosavybe, tai naciai jaučiasi turį 
“teisę” daryti su 'ja, kas jiems 'patinka, kaip su karo gru
biu. Vietines pramones okupantai planuoja pervesti stam
bioms vokiečių kompanijoms, kurias, žinoma, valdys na^ 
cių spauda deda atsišaukimus, Kuriais vokiečiai .yra ra- 
vatiniems asmenims, Kurie tfaktinai bus vokiečių kompa
nijų agentai.

Jeigu Hitleris turėtų bent pėnketą metų laiko Ši
tiems planams vykdyti, tai nacių užkariauta “erdvė ry
tuose” pavirstų milžinišką Vokietijos kolonija — daug 
pelningesne, gal būt, negu buvusios vokiečių • kolonijos 
•Afrikoje. Bet Britanija >ir Amerika neduos jam ramybės. 
Jurų blokada ir bombonešiai neleis vokiečiams vartoti 
žagrę, vietoje kardo.

“Rytų erdves” kolonizavimas

-APŽVALGA
CIVILINIŲ GYVENTOJŲ 

DEPORTAVIMAS

čiui sunku suprasti tokis musų 
prezidento elgėsis. Darosi be 
galo skaudu demokratinio nu
sistatymo žmonėms, kuomet 
demokratinės Amerikos vyriau
sias vadas turi sveikinti dikta
tūrų jsigalėjimų demdkratinių 
valdžių sunaikinimo -kaina. Juk 
nei Stalinas, nei jo vadovauja
ma Maskvos despotų gauja ne
pasikeitė ir laikosi to paties nu
sistatymo valdyti Rusijos liau
dį geležinio despotizmo teroru.

Todėl aš prisidedu prie tų 
tūkstančių Amerikos gyvenimo 
vadų ir kartu su jais 'klausiu 
musų prezidentų: ar tam Ame
rika ■pila Bilijonus’dolerių ir au- 
'koja net savo piliečių gyvybes, 
kad sutriuškinti Hitlerio dikta
tūrų ir kad tuo puAu sustiprin
ti Stalino diktatūrų*? Kaip gi 
kitaip suprasti prezidento Roo- 
sevėlto sveikinimų -įsigdlėjlmo 
'komunistų diktatūros 'Rusijoj? 
Kiekvienas eilinis žmogus gali 
supranti, kokių didelę moralę 
paramų Maskvos despotam^,to
kis 'prezidento Robsevėlto pa
sveikinimas suteikė sudemorali- 
za vinį ui Rusijos liaudies. Be 
abejonės, Maskvos despotai šau
kta j 'Rusijos liaudį: žiūrėkite, 
net demokratinės Amerikos 
prezidentas sveikina bolševikų 
revoliucijų, kuri nuvertė demo
kratinę santvarkų ir įsteigė 
proletariato diktatūrų visų Ru
sijos žmonių gerovei. Tikreny
bėje, gi, ;a prOlėtariato diktatū
ros gerove naudojasi tik sauje-

NAUJIENŲ-ACME TelephOto

Lt. Gen. Ernst Udet, Pir
mojo pasaulinio Karo žy
musis vokiečių lakūnas, ku
ris šiomis dienomis neteko 
gyvybėj išban d y d amas 
‘taaują ginklų”. Udet užė
mė svarbias pareigas Nacių 
aviacijoje.

Amerikos žmonės vargiai bus 
suklaidinti, o juo labiau lietu
viai, kurie pažįsta Maskvos gė- 
radėjus jau ne tiktai iš jų žo
džių, bet ir iš jų nelemtų dar
bų/ .atliktų Lietuvos okupacijos 
metu. “N.” Redakcija,)

KORESPONDENCIJA

Užkariavę milžiniškus plotus žemės Pabaltijo kraš
tuose, ‘Rusijoje ir Ukrainoje, vokiečiai rengiasi juos per
organizuoti ekonominiai, kad butų galima iš jų išspausti 
kaip galint daugiau maudos. Daugiausia jiems rupi gauti 
iš tos “erdvės” maisto produktų ir žaliavų savo pramo
nei. Todėl naciai stengiasi ^pirmoje vietoje paimti į-savo 
rankas okupuotųjų'kraštų žemės ūkį.

Sovietų Sąjungoje jprivatinis žemės ūkis buvo beveik 
visai išnaikintas. Valstiečiai buvo suvaryti į milžinišku^' 
valdžios dvarus '“^ovchozus” ir “kolchozus”. Ukinin-' 
ko šeima turėjo tik sklypelį nuosavos žemės prie sayo. 
namo, kur ūkininkas galėjo pasisodinti daržovių ir lai
kyti karvę ir kėlias vištas, Kaipo privatinę savastį. Lau
kai ir pievos, dirbamieji .gyvuliai ir ūkio mašinos pri
klausė “kolektyvui”, kūrį valdė Maskvos paskirtas komi
saras.

Naciai, kaip įpraneša vienas Šveicarijos laikraštis 
(“Baseler Nachrichten”), rengiasi tuos ukius kartu -su 
jų inventorium palikti valdžios rankose, o ne skaldyti -ir 
dalinti ūkininkams. Valdžia dabar, žinoma, jau bus na*

Prieš prasidedant karui tarp 
Vokietijos 'ir 'Rusijos, sovietų 
valdžia ėmė masėmis gabenti 
žmones iš Lietuvos, ;į< Rusijos 
gilumą ir į ^Ūįirąi Kiek ijų bu
vo išgabenta, tikrų skąitliniij 
niekas-negalėjo iki šiol surink
ti; bet jau yrą patirta apie tiik- 
stantis žmonių vardų, kurie bu
vo išvežti iš ‘Lietuvos, ir beveik 
kasdien patiriama vis nauji 
vardai. ; ■

Šitas masinis Lietuvos žmo
nių deportavimas — pats savai
me pasibaisėtinas smUgis Lietu
vai, buvo Vykdomas tokiu žiau
riu budu, kad nieko panašaus 
istorija dar, 'tur būt, nėra ma
čiusi. 'Rdlševikai \vežė juos, šu- 
grudę i 'gyvulių vagonu^, užka
lę duris ir Jangus ir palikę be 
mafšto, lbe vandens ir'be kokių, 
nors sanitarinių sąlygų. 'Dauge
lis nelaimingų moterų ir vaikų 
užtroško arba mirė badu kelio-> 

rnėjęl . j •' ■; !
Kai šitie faktai buvo paskelb

ti "Spaudoje. Stalino Klapčiukai 
pakėlė riksmą,, kad tai esąs 
“melas” ir “hitleriška propa
ganda”. Bet štai dabar apie pa^ 
našius žmonių deportavimus 
pačioje 'Rusijoje praneša vienas 
Amerikos korespondentas 
Dennis McĖvoy (Chicago Daily 
Times), kuris matė tai sąyo'a* 
kimis ir tyčia nukeliavo iš Kuį- 
byševo į Filipinus, kad galėtų iš, 
tenai >siųšti 'žinias, nevaržomas’ 
sovietų cenzoriaus.

Ir jisai sako, kad- nėra bai
sesnio dalyko, kaip rusų trau
kiniai su civiliniais gyventojais, 
gabenamais 'jš karo zonų. Jisai 
pats matė, kaip iš vagonų bu
vo nešami mirę žmonės. z.

Keliavimas baisus.
Transportas Sovietų 'Sąjungo

je, sako >p. McĘvoy, yra beveik 
visiškai suiręs, kadangi kelius 
užtvindė tūkstančiai tremtiiliį 
iš okupuotųjų sričįų. Tremtinių 
traukiniai yra dažnai nustu
miami į šalutinius bėgius, kad 
galėtų be sutrukdymo prava
žiuoti kariuomenė, amunicija ir 
maistas, kuriuos valdžią sjUnčiiąį: 
į frontą, ir tie traukiniai tenai 
išlaukia ištisas dienas.

“Tremtinių traukiniai tai— 
didžiausia keliavimo baiseny
bė. Paprastai vyrus, moteris.

ir vaikus kartu su jų turtu 
sugrudžia į prekinius vago
nus, kuriuose nėra jokių sa
nitarinių patogumų. Kelionė, 
kuriai pirmiau reikėdavo 'ke
lių ■ dienų,' dabar ■ užtrunka sa
vaites ir mėnesius. Aš ma
čiau, kai iš tamsių ir purvi
nų vagonų, kuriuose buvo 
sugrusti žmonės, kaip gyvu* 
liai, išnešė kelis lavonus 
tremtinių, (kurie buvo ma
žiau ištvermingi.”
Civiliniais1 įgyventojais sovie

tų valdžia ; talpinusi mažiausia. 
Pasažierinių traukinių jiems 
nebėra, šituos traukinius varto
ja kariuomenė, kuri yra veža
ma iš Ceutralinės Azijos ir iš 
Sibiro į frontų. Iš tenai yra ve
žamos ir visokios karo medžia
gos.

“Pirmiausia”, rašo kores
pondentas, ^praleidžia traų-į 

, kinius su kareiviais. -Paskui 
'traukinius, kurie gabenai 

karo medžiagas; po to einą

Po to — pasažieriniai trau-| 
Kiniai, o pa$kiąusjįa už 'visus 
tremtiniai.”
Dabar Rusija kariauja, ir 

daugumos savo geležinkelių ji 
jau neteko. Kadangi rytinėse 
Rusijos srityse gėležlnkėlių yra 
labai įiedaUg, ?tai soViėtų trąns- 
porto sistema, sako -p. ĮŪcEvoy, 
gali visiškai sugriūti. Tuomet 
karo tęsimas .pasidarytų 'nebe
galimas.

Bet kuomet bolševjkai pradė
jo tūkstančiais vežti žmones iš 
Lietuovs, karas dar nebuvo pra
sidėjęs. O vistiek'‘-tremtinius jie 
transportavo taip, kaip gyvu
lius! Amerikoje įstatymas drau
džia ir su gyvuliais elgtis ant 
geležinkelių taip, l-kajp Stalinas! 
elgėsi Su Lietuvos žmonėmis.
* . c i

PAMINĖJO LATVIJOS ! 
SUKAKTUVES

- > "4- ■
Įtakingas Now Yorko dien

raštis “Times” ipaminėjo nepri
klausomos Latvijos 23 metų su-i 
kaktuves. Laikraštis pažymi] 
katį 1940 metais tyatviją okupa
vo įRusijos bol$ev|kak o šiemet 
— Vokietijos naciai.

Kas bus po kgi(o, šiandien 
sunku pasakyti. “Times” ihano, 
kad mažosios tęutbs ^vargiai gaj 
lės būti visiškai* nfepriklauso-l 
mos. Jos, veikiausia, lurėsian-i

ipaisfpo-
y-

čfos grupuotis' j daiktą, suda-' 
rydamos mažų tautų sąjungas. 
■Bet mažos tddtos nęprjvalo bū
ti pavergtos.

“Didžiosios valstybes ųie-i 
kuomet ųęturės taikos?, sako 
laikraštis, “jeigu mažos Jau
tos tokios, kajp Latvija, ne
bus saugios.” -

apie pora milijonų jų pakalikų, 
kurie sudaro komtiųistų partiją.

Skaudžiai įžeisti Amerikos 
demokratijos principai, -kuomet 
niusų .pręziden,tas .pasveikino ir. 
palaimino Rusijos .demokrati
nės santvarkos nuvertimą ir į- 
steigimą brolžudingos komuniz
mo diktatūros, kuri per 24 me
tus kruviniausio teroro priemo
nėmis laikė surakinusi Hidžiau- 
•sioj priešini ūdoj 180 milijonų 
•Rusijos žmonių. Bet Amerikos 
liaudyje demokratiniai princi
pai yra tiek'įsigalėję, kad Ame
rikos -žmonių nusištatymo prieš 
Hitlerio, Stalino ir Kitų dikta
torių despotizmą nepakeis 
•Washįngtono kokietavimas šu 
Stalinu ar su kitais jam .pana
šiais diktatoriškais 'despotais.

■Laisvas Pilietis
(Dėdami Aitą Laisvo 'Piliečio 

pareiškimą, turime betgi "paste
bėti, kad tani tikros mandagu- 
<mo formos santykiuose tarpe 
'valstybig nępHvalo būti aiški
namus, khįpįp tų valstybių san
tvarkos užgyrimas arija 'kaipo 
•pritarimas jų valdžių politikai. 
Prez. Rooseveltas pasiuntė svei
kinimo telegramą Sovietų Są
jungos Aukščiausiojo 'Sovietu 
Prezidiumo 4iirniinjlikui Kalini
nui ne dėl 'to, ’kaįi ’J. V. aHmi- 
nistraeijos gUlvu džiaugiasi de- 
mokrdi.ljos nuvėptirtiu 'Rusijoje, 
bet tKtąi <dčl jo, kad lapkričiu 
7-ji (stpdlio įfc) •yra vuU- 
tybinė AVentČ. ■ 
šiandien >yra me tiktai <hraugin-:! 
ga Amerikai valstybė, bet ir Są- 1 
jungiribįl<ė kovoje i prieš \’ok le
liją.

Jeigu ’tarp valdžių, tHslov.au-;' 
jaučių Skirtingas vaidybines' 
santvarkas ir skirtingas 'pdjkii^ 
lies filosofijas, negalėtų būti | 
draugingumo, tai resiiubllkos į 
niekuomet ‘nebūtų gilėjusios į 
santykiauti su monarčbijomis* ■ 
o monarchijos su 'respubliko
mis. r _ 1

Tiesa,, kad savo pastangose 
susilpninti'opoziciją Rusijos rė
mimui pre£. Rooseveltas kar- 1 
tais nueina toliau, negu reikia, 
ir kai kada bando mulniltimi 
nešvarią bolševizmo murzą, — 
kaip tame “religijos laisvės” 
klausime Rusijoje; bet visuo
menė į šitokius nuslydimus re
aguoja labai efektingai. Todėl

Rockford, III
LDD 17 KUOPOS 

PRAKALBOS
Lapkričio 23 d. LDD 17 kuo- 

pa - rengia prakalbas, J<urios 
įvyks Gritz svetainėje{ (510 
Island Avė.) 2 vai. po pietų. 
Kalbės T. J. Kučinskas iš Chi- 
cagos.

Kalbės apie karus ir kodėl 
jie kyla. Vadinasi, apie karų 
priežastis.

Tema, kaip matote, labai ak
tuali musų laikams. Kada ka
ras grūmoja visam pasauliui, 
tai svarbu kiekvienam susipa
žinti su jo priežastimis.

Kalbėtojas išsamiai nušvies 
karo priežastis, o paskui bus 
laisvos diskusijos. Tuo budu 
klausimas bus tinkamai išna
grinėtas ir ipasikeista nuomo
nėmis.

Svarbu, kad į i prakalba s atsi
lankytų Kaip galima daugiau 
žmonių. Rengėjai tikisi, jog 
publikos Kus Ipilna svetaine.

Rengėjas

’ENSE

*

j

-M

BUY 
tUKlTBO 
SGYaTES 
iSAVINGS 

/B ONOS 
JAJtoSTAMFS

No. ^8-4J>KMLAMAT0K I U S. 
Puikus rtfrUdoys eilių ir 
^monologų, 164 
puslapių Knyga — 1

No. 69—ElUfiS -IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 

.Upių knyga ..
No. 70—GLUDULIUDI. ’Lyrffi- 

kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
bės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat- 
įsigerės šia 105 
PU«1. knyga ....... v U

Užsisakydami prisiyskite 
money orderį

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, 1LL.
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KOOTENAY PARKAS, — BRITISH COLUMBIA PRO- 
KAIP VANCOUVER BE-VINCUOS PLOTAS.

VEIK N E ATSIMETĖ NUp KANADOS. — VAN
COUVER MIESTAS. — JAPONŲ IR SUOMIŲ KO
LONIJOS. — FORT VICTORIA.

Iš Banff parko įvažiavome į 
Kootenay nacionalį iparką. Fak
tiškai jie į daiktą susilieja, — 
jokio matomo atskyrio nėra. 
Nėra galima pasdkyti, kur bai
giasi vienas parkas, o praside
da kitas. Kad jau kitame par
ke, tatai iš užrašų tenka patir
ti.

Ir ne tik kitame parke, bet 
ir kitoje provincijoje. Banff 
nacionalis parkas, kaip žinia, 
yra Albertos provincijoje, o 
Kootenay — British Columbia.

British Columbia užima mil
žinišką žemės plotą. Jei Wash-

ington, Oregon ir Kalifornijos 
valstijos butų į daiktą sudėtos, 
tai ir tuo atveju jų bendras že
mės plotas butą mažesnis, ne
gu British Columbia, — trukty 
dar SOjOOO kėtvirtainiškų my- 
l*ų.

British Columbia apgyventa 
yra labai retai, — ketvirtainiš- 
kai myliai tenka vos tik -du 
žmonės. Tačiau .toji provincija 
pasižymi savo turtais. Apskai
čiuojama, kad devyni nuošim
čiai jvisos Kanados turtų randa
si British Columbia provincijo-.

IR DAR VIENAS NAUJAS LAIVAS

NAUJIENŲ-AOM" Telephoto
S. S. Benjamin Franklin, naujas prekybinis laivas, nuleidžiamas vandenin 

statybos jarduose San -Pedro, Calif. Tai trečiasis užbaigtas iš penkiosdešimties 
penkių naujų margo laivų, kurie statomi Califotnijoje. '

Taisykite Savo 
Namus Pakol

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILČ.

' Didžiausi tos provincijos tur
tai yra miškai ir kasyklos. Vien 
tik prie miškų dirba apie 40,000 
darbininkų. Metinė apyvarta 
siekia $350,000)000.

British Columbia yra įdomi 
ir istorišku atžvilgiu. Mažai 
kam tėra žinoma, kad tos-pro
vincijos dalis prieš /kelias de
šimtis metų beveik neprisidėjo 
prie Amerikos. (Dalykas tokis, 
kad Vancouver vadinamos salos 
pravedė lyg 'ir plebiscitą: prisi
dėti prie Amerikos, ar pasilik
ti prie Kanados.

(ko, kuriame skolininkas niekad 
(neturėjo ir dabar neturi jokių 
įpinigų, Pasirašęs po 4a popie- 
ira, jeigu -sukčiui nemoka, jam! 
ijsakyta, jog! Jis bus apskųstas 
už išdavimą blogo -čekio.

v .
Bet finansų kompanijos, ko

merciniai ir industriniai, ban
kai ir kredito unijos pamažu 
naikina šitą paskolų sukčių bit
inėlį.

30 valstijų įstatymai leidžia 
finansų kompanijoms imti mak
simumo ratą iš 36%. Yra la
bai aukšta rata, bet negalima 
ilyginti jų .reikalavimus su suk- 
čiųį reikalavimais. Kredito uni
jos turi mažiausias ratas. Jas 
sudaro darbininkai mokyklose, 
bankuose, fabrikuose, valdžios 
ofisuose ir pan. Jie krūvon su
deda* sutaupąs ir viens kitam 
skolina pinigus. Jie 
Itotdj.ų kooperatyvai, 
žįsta školintojus, jie 
zo pinigus ir jeigu 
atlygina skolą, 
meša nuostolį.

<‘Loan Sharks 
Timš”1 yra 39ta 
irių 'knygučių,

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
u

tai

tikri var- 
Nariai pa
skolina są
narys ne

visi išvien

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PALLIED^
I

Lumber Co.
LUMBER, MILLW0RK 

Stogam 'Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

and Jheir Vic- 
serijoj popula- 

išleistų -Public 
Affairs Committee, 30 Rocke-
ifeller Flaza, New York City, ir 
i parduodama po dešimt cent ų 
už kopiją.

’Bulsai ‘beveik per pusę pasi
dalino: visai mažai betruko, kad 
Vancouver’is butų prie Ameri
kos prisidėjęs. Tik mažyte bal
sų dauguma laimėjo Kanados 
šalininkai.

Tas balsavimas tiek išgąsdino 1 
tuolaikinę Kanados vyriausybę, 
kad ji tuoj -sukūrė British Co-: 
lumbia provinciją, kurios pirma 
nebuvo. Juo labiau ji pasisku- i 
ibino tai padaryti, kad visoje te
ritorijoje buvo prasidėjęs sąju- 

id-is už prisidėjimą prie Ameri
kos.

Kaip matote, Kanadai buvo 
“close shave”. Tačiau nepasi
tenkinimas pranyko, v,kai buvo 
suteiktos provincijos teisės.

Naujoje provincijoje gyveni
mas tiesiog virte virė. Miestai 
augo pasakišku greitumu. Pa- 

’vyzdžiui; ■ - > Vancouver.» miestas 
buvo įsteigtas tik 1866 iii. ^Šian
dien jis priskaito 253,000 su 
viršum gyventojų. Tai didžiau
sias provincijos miestas, ir tre
čias iš eiles visoje Kanadoje. Jis 
turi labai :patogų ir‘didėlį uos
tą, iš kurio yra vežami grudai, 
medžiai iir įvairus mineralai.

Vancouver turi didelę japonų 
koloniją. Kol Anglijos ir Japo
nijos santykiai nebuvo labai į- 
tempti, tai japonai Ibuvo tole
ruojami ir jų niekas nekliudė. 
Visai kas kita yra dabar: japo
nais mėbiėpasitikima. Jau gana 
atvirai kalbama apie koncentra
cijos stovyklas. 4r i j ei santykiai 
su Japoniją dar labiau pablo
gės, tai visai galimas daiktas, 
kad Vancouver japonai atsidurs 
koncentracijos stovyklose.

Šia proga pravartu bus pažy
mėti, >kad netoli nuo Vancouver 
yra nemaža -suomių 'kolonija. 
Tai daugiausia dėl karo nuken
tėję suomiai. Jiems buvo pa
vesta 28,000 akrų žemės.

Per trumpą Taiką darbštus 
suomiai-visai gražiai savo kolo
niją sutvarkė. Jie įsikūrė taip, 
kaip nr savame krašte, neuž
miršdami pasištatyti ir pirtis.

British Columbia sostinė yra 
Fort Victoria. Tai irgi visiškai 
jaunas miestas, kuris išaugo, 
kaip grybas po lietaus. Gyven
tojų 1858 m. jis priskaitė tik 
450. Bet štai tais metais staiga 
pasklido gandai, kad čia liko 
surastas auksas.

Per kelias savaites gyventojų 
skaičius pašoko iki 20,000. Iš 
visų kampų žmonės važiavo ir 
pėkšti ėjo laimės ieškoti. Gyve
no palapinėse, nęs namuose jo
kiu budu negalėjo sutilpti.

Kai aukso ieškojimo karštis 
praėjo, tai nemažas skaičius su
važiavusių žmonių vis dėlto pa
siliko ir .pradėjo kitokiais bu
dais prasimanyti: dirbti miš
kuose, kasyklose arba verstis 
prekyba. v

Šiandien Fort Victoria turi
J V ‘ ■apie 61,000 gyventoją - ir yra wi- 

sai moderniškas ir turtingas 
mieštas.

(Bus daugiau;

SAUGOKITĖS 
SIMU 'nuo —FLIS

........................... V

laiką neužmoka, .tai skolintojas 
grasina, jog darbą atims pra
nešdamas darbdaviui, Jog dar< 
bininkas bando išsisukti
teisingų skolų. -Darbdaviai 'bai
siai nemėgsta .kištis -į >darbiniu 
ikų reikalus ir jiems dabai me-! 
patinka, kai darbininkai netei
singai elgiasi. Jr biednas darn 
bininkas priverstas daryti, ,ką 
skolintojas reikalauja, kad tik 
išlaikius savo darbą. Kituose} 
atsitikimuose apgavikas liepia 
skolintojui pasirašyti po popic

VICT-OR BAGDONAS5 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus’ bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066■

Vienam biednam žmogui Dal
ias, Texas valstijoj, prireikėjo 
$20 ligos byloms. Pasiteiravęs 
tarpe draugų, sužinojo, jog jis 

■gali pasiskolinti tuos pinigus 
;nuo tam 'tikro pinigų skolinto
jo. Pinigus jis lengvai gavo, 
bet su reikalavimu užmokėti 
•nuošimtį ’iš ;$2.25 per savaitę. 
Tas buyo lapkričio mėn. -1929 ;ra, kuri tikrai yra •Čekis 'Fan
ui. Kažną mėnesį niuo to pirmo 
mėnesio iki lapkričio mėn. 1938 
m. jis atnaujino tą notą. Ir Ii į 
gi .1938 im, šitąs -žmogus atmo - ; 

’kėjo $l,0t>3 už paskolą iš $20/ • 
iir Jis vis kaltas sukčiui daugiau 
pinigų, negu.jįs pasiskolino. Jis į 
išmokėjo nuošimtį1 iš 585% į'* 
įmetus. ;>šis biednas -žmogus ra
do, kad kreditas iš neteisingo 
šaltinio tikrai buvo pavojingas’ i 
dalykas. ‘ 1 ‘j

Tai tas ne'vienintėlis atsiti
kimas pinigų skolintojų išnau- i 
dojimo biednų-'žmonių.- Knygu
tė “Loan • •Sharks and Their 
Vičtims’,’, William Trufant Fos- 
ter, direktoriaus Pollak Found-1 
ation for ’Ecohoihic Research 
parašyta, aprašo • daugybę pana
šių -.atsitikimų. Ypatingai pieti
nėse ir -vakarinėse -valstijose • dėi 
lei stokos reikalingų 'įstatymų 
žmonės yra išnaudojami.

Vien Tik Dalias mieste rekor 
dai nelegalių kompanijų neša 
2554 paskolas. Tie '2554 pasi - 
Skolintojai pasiskolino $55,757, 
bet nuošimčiai už pinigus pa
siekė $85,000. - -Paprasta nuo- 

. šįmčio. rata buvo 271%.
Keliose '.kitose valstijose pa

skolų sukčiai išsisuka iš po pa 
rųpinimų -algų-pirkimo skymot. 
Aktualiai,. jie skolina pinigus. 

, -techniškai, jie tik perka Teise 
kolėktuoti dalį, apgautojo algos 
sekamą išmokėjimo dieną .(pė
dę). Tipiškame atsitikime, ku
ris įvyko Atlanta 'Georgia, dar
bininkas ..pasiškolino $15 nuo 
algos .pirkėjo, už. tuos pihįgus 
jiš mokėdavo $2 'kas dyi saVąi 
Ii nuošimtį, Per tris metus, jis 
išmokėjo nuošimtį — 346%.

Kitaxpe atsitikime geležinke
lietis Kansas valstijoj pasisko
lino $140 nuo paskolos apgavi
ko. Jis atmokėjo $1,700 nuo
šimčiais, ir, jis vis Tekaltas 
$140. Negalėdamas užlaikyti 
nuošiinčių paokesčius, jis buvę 
siunčiamas nuo -vieno .apgavi
ko pas kitą ir neužilgo buvę 
kaltas aeptyniems apgavikams, 
ne tik -vienam. \

šiandien daug valstijų drau
džia algų-pirkimą, bet nelega
lus pinigų skolintojai vis ran
da būdų žmones apgauti ir iš 
įstatymų išsisukti.

- Dažnai skolininkai privalo 
pasirašyti po popierų, kurias 
nesupranta ir apie kurias ap* 
gavikąi -meluoja, ;Bet kaip ten 
nebūtų, kaip tik

EDEFENSE
BUY
•UNITED ‘ 
STATES
SAVINGS .
BONDS

AND ŠIAM PS

/

■A

Ofisas kasdien .atdaras jnuo B wal. 4?y«

6 vai. vakarę.
K

-

■-

skolininkas į

on ;:u i atw lįsToirtęc^BiivtK

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas ^Rudinas, Ant. Labanauskas,
.H. Rąjewski ‘^Shorty”

U J . < >' ,■ i‘i

I. i

Moderniškas Mieg- 
ruimio Outfitas

Lova ir komodos. Pirkdami tuojau, 
sutaupysit .pinigų. Atvykite musų 
krautuvėm

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG

JOE KAZIKAITIS. Sav. 
4140 ARCHER AVENUE 

LAFayette 3516

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KN1TTING MILLS
Pranas Sele«nanavieia, Savininkas

504 West 33rd Street Victory 3486
z Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

■ ' ......................... -L- - - ..... ■ . ...

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- * 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas - 
garantuotas.

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

I".. . ■ Ui ■ ih»......’ .U —m .t 1 ■ '

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. Biasžczynskioj Gyduolės gaunamos* 
vaistinėse, pagelbės Jums? BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios' 
atlėto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo,' 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS. 7209

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Stredt, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tėl. VICTORY 2499

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

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.

MINTIE
Musą

• Spaustuve 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laišku, žinokite, kad ‘.‘NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR 1P AM ATYKlf^p^YZDZiUS^

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

Ateičiai U-ž tikrin ti!
Taupykite .dabar, kad, bedarbei už
ėjus, mereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and iLOAN ASSOCIATION.

MADŲ

• >ooo

Čia jūsų indeliai N'EŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, vWashington, D. C.

Universal Savings
O 10 AN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREETM

ŪK ŪF fRTHflūS

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

NAUJIENOS,
.1739 So. Halsted SL, 
Chicago, cm.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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Baudžia Devynis Už 
Aliejaus Vamzdžių 
Dinamitavima

Carnegie-Illinois 
Uždarė 5 Krosnis

Del streiko

Suimtas Ryšy Su Dramblių Pastipimais

Kaltino AFL Unijos Narius.
DECATUR, III. — Macon ap

skričio teismas nubaudė kalėji
mu ir piniginėmis pabaudomis 
9 narius AFL unijų suokalbiu 
išdinamituoti aliejaus vamz
džius už 5 mylių nuo šio mies
to.

Jie priklauso Texas Empire 
kompanijai, ir yra naudojami 
aliejų pumpuoti Chicaįon iš 
Texas valstijos šaltifiių. Teis
mas suradęs, kad suokalbis bu
vęs sudarytas atkeršyti kompa
nijai už atsisakymų duoti AFL 
unijoms pilną pripažinimą.

Kalės Iki 5 Metų.
Septyni kaltinamųj'ų gavo ka

lėjimą nuo metų iki 5-ių, ir tu
ri užsimokėti po $1,000 ar $2,- 
000 pabaudos. Kiti du bus už
daryti apskričio pataisos na
muose iki 2 metų. Tarp nuteis
tųjų yra Stewart C. Lorton iš 
East St. Louis’o Boilemakers 
unijos, ir Harry E. Meisenhal- 
ter, iš Decatur Hod Carriers 
unijos.

GARY, Ind.
plieno kompanijų anglių kasy
klose, Carnegie-Illinois čia už
dare penkias krosnis, sumažin
dama plieno gamybų 15,000 to
nų į savaitę.

Kompanija sako, kad dėl strei 
ko labai sumažėjo jos anglių 
rezervas.

Kalėjimas Visam
Amžiui šešiems 
Jaunuoliams

Nužudė Aludininkų
JOLIET, I1L — Will apskri

čio teisėjas James V. Bartley 
neteisė šešis jaunus jolietiečius 
kųlėjiman visam amžiui už nu
žudymų aludininko I'ver Olsono, 
Lockporte, III. Jie bandė jį api
plėšti ir nušovė kai Olson ir 
žmona, su buriu draugų, šven
tė pirmas vedybų sukaktuves.

Nuteistieji yra, 18 m. Robert 
Pedersen, 27 m. Steve Kubos, 
22 m. Paul Kocielko, 18 m. WaL 
ter Ferguson, 20 m. Thomas 
Skroba ir 24 m. Steve Ruzon...

NAUJIENŲ-ACME Photo
Edwin B. Mielinei (vidury) iš Dės Moines, la., kurį 

policija sulaikė ryšy su vienuolikos dramblių pastipimu 
cirke. Jis buvo to cirko samdinys. -

■r'
m
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Valstija Atima 
Laisnius Alinėms Diena Iš Dienos

Mokės, 10 % 
Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Valsti
jos auditorius Lueder autoriza
vo State Bank of Bichmond, 
Richmonde, III., išmokėti 10% 
dividendą depozitoriams. Jis 
siekia $9,140. Šis bankas graži-

Darbininkai
Balsuos Traktorių
Dirbtuvėj

PEORIA, III. — Už 30 dienų 
įvyks balsavimai Caterpillar 
traktorių dirbtuvėje nuspręsti- 
ar jos darbininkai pritaria CIO 
ūkio mašinų unijai.

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos gėrimų kontrolės komisi
ja} atėmė operavimo laisnius 
dviems LaSalle, III., z alinėms, 
kurios buvo kaltinamos pinigų 
lošimo bizniu. •

Valstija neseniai pareiškė, 
kad kaip kortavimas iš pinigų 
taip ir vartojimas “gambling” 
mašinų alinėse yra nelegalus ir 
nusidėjusi alinė praranda teisę 
daryti biznį.

K. ir J. Kriščiūnai 
Iškilmingai Švenčia 
Sidabrinę Sukaktį

M

23 d., 
šimtai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn X (Eubeitus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
T\ Ir • KOPLYČIOS VISOSE 
1/yikckl CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Nebus Streiko 
Chrysler Tankų 
Dirbtuvėje

WASHINGTON, D. C.—John 
/Steelman, darbo departamento 
arbitratorius, paskelbė, kad abi 
pusės susitaikė ir nebus strei
ko Chrysler bendrovė tankų 
dirbtuvėje. CIO Auto Workers 
žadėjo streikuoti, jeigu kompa
nija atsisakytų pakelti 
algas.

Kas Bandė Ji 
Nušauti?

jiems

WILL0W SPRINGS, III. — 
Adr. 9752 S. Meade st. Worth 
apskrityje, buvo atrastas pa
šautas 33 metų Joseplb Kanda- 
lec. Policija mano, kad jis pats 
pasišovė,’ bet Kandalec tai už
ginčija, vienok kaltininko neiš
duoda.

Willow Springs policija laiko 
jo žmonų, Ilelen Kandalec, ka
mantinėjimui.

Julius S. Badlš, 33, su Lor- 
raine Gregory, 26

Harry M. Kubaszak, 22, su 
Josephine Jurgib, 20

Albert Degitiš, 25, su Marga- 
ret Sutton, 28

Reikalauja
Perskirų

Bernice Palshis
J. Palshis %

TEATRAS-—m-—
EKRANAS

GIMIMAI
CHICAGOJE

nuo VVilliam
FILMAS APIE KARO

j

Gauna
Purskiras

Silvia A. Matejka nuo 
rge J. Matejka

LAKŪNUS “ORIENTAL
TEATRE r

BUTKUS Wilhelmina M., 
6249 Harper Avenue, gimė lap
kričio 4, tėvai: Edward ir Mar- 
garet.

DURACKE, Ruth, 4917 So. 
Kedvale Avenue, gimė spalių 
26, tėvai: Daniel ir Helen.

Geo-

SLA 260 Kuopa 
Minės 15 Metų7 
Sukaktuves
Gruodžio , 7-tą, Po Susirinkimo

SLA. 260 kp. ateinantis su
sirinkimas, kuris . įvyks gruo
džio 7 diena, bus ypatingai svar
bus, nes jame bus nominuoja
ma SLA. Pildomoji Taryba. To
dėl . visų narių būtina pareiga 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
nominuoti tinkamus kandidatus 
į SLA. Pildomų Tarybą.

> “Rietenos”

Taipgi Vodevilis
“Flying Cadets”, naujausias 

Hollywoodo filmas apie kade
tus ir lakūnus karo aviacijoje, 
dabar yra rodomas Oriental tea
tre, prie Randolph, netoli State. 
Jame vaidina svarbiausias roles 
William Gargan ir Edmund 
Lowe.

Scenoje yra keli vodevilio ak
tai, kuriuos atlieka Willie How-- 
ard su “Beachcombers of 1942” 
grupe. Kainos nuo 2’5c., iki 
40c. > (Sp)

rius dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks 7 dienų gruodžio, pirmą 
vai. po pietų (viena vai. ankš
čiau negu paprastai), Lietuvių 
Demokratų Svetainėj, 6825 So. 
Western Avė., Chicago.

— Narys.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S. Halsted St.

.Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. 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

Ruošia didelę puotą, 
sekmadienį

Sekmadienį, lapkričio 
kaip 4- vai. po pietų,
lietuvių trauks į Dariaus-Girė
no svetainę, 4416 So. Western 
Avė. čia susirinks tie žmones, 
kurie šiomis dienomis gavo 
specialius pakvietimus, o jų yra 
labai daug.

Ir kas gi čia t^kio nepapras
to įvyks? Įvykis ve koks: 1916 
metais buvo ir gyveno Kaziu
kas ir Juzefą. /.Jie buvo dar 
jaunučiai. Susipažino. Na, vė
liau ir apsivedė, j pasižadėdami 
vienas kitą amžinai mylėti. Tai 
Kazimieras ir Josephine Kriš
čiūnai, 4501 S. Ashland Avė.

Visi juos pažįsta
Ir jie ne tik kad pavyzdingai 

sugyveno per 25 metus, bet per 
tą laiką įsigijo šimtus draugų.

Šiandien mažai galima patik
ti žmonių, > kurie nepažintų 
Chas. ir Josephine Kriščiūnų. 
Kodėl? Todėl, kad jie visur da
lyvauja. Jie remia visą liėtuviš- 
ką judėjimą. Jie ne tik kad da
lyvauja visuose lietuvių paren
gimuose, bet dažnai aukauja 
įvairiems lietuvių tautos ir kul
tūros reikalams.

Dyi dukreles
Ir kas nepažįsta jų gražiai iš

auklėtų dukrelių Kristinos ir 
Elenos? Elena dar jaunutė, ji 
lanko aukštesnius mokslus ir 
jos ateities gabumai dar yrat 
neaiškus. Bet jos sesutė Kristi
na jau savo gabumus parodė. 
Ji dainuoja per radio. Ji dai
nuoja prie Pirmyn choro.

Tad gi ilgų metų mano ypa- 
tiškiems draugams Chas. ir Jo
sephine Kriščiūnams jų 25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tuvėms. —Steponas Narkis.

Mano supratimu, geriausia 
butų nominuoti ir išrinkti vi
są dabartinę Pildomą Tarybą. 
Taip darydami, mes atsiektume 
du gerus dalykus. Viena, mes 
turėtume patyrusius tame dar
be SLA. viršininkus, o dabar
tiniais laikais tas butų labai 
svarbu. Antra, mes dalinai su
mažintume tas nešvarias riete
nas, kurias mes pergyvenam 
kiekvienais rinkimų laikais. Na, 
o tokios rietenos tai jau mums 
žinomos, jos tikrai Susivieniji
mui į sveikatą neina. Todėl bu- 

■ kime protingi, ir nesiduokime 
suvedžioti visokiems- “SLA. ge
radariams”.

M •■ Sukaktis G
• • , ■ •* f ■ ■ 4

Šiame susirinkime taipgi bus 
paminėjimas 15 metų sukaktis 
nuo susitvėrimo SLA. 260-tos 
kuopos. Todėl, kiekvieno 
būtina pareiga dalyvauti 
susirinkime ir dalyvauti 
15 metų paminėjime.

Apart programo, kurį be abe
jo, kuopa pasistengs surengti, 
dar bus ir linksmoji programo 
dalis, su užkandžiais ir gėri
masi. Todėl kviečiame visus na-

lEFENSE
BUY
UNITED 
STATES 
SAVINOS 

/BONOS 
Ianokamps

LIETUVIAI

nario 
šiame 
šiame

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos ........
Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER \* AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
bENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

V AL.: 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.’
2408 West 63rd St.

> I X

KITATAUČIAI
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.

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 dieną.
Phone MIDWAY 2880

f
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ADVOKATAI

8

— Aš.
T*

29, su Suzan
HEMLOCK 7899
REPUBLIC 4688

Miesto
Kami*.
Namų

tik
So.

nuo
SO.

GERB. Naujienų skaityto- 
įos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
* Room 1230

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

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street • 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki ^8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
x Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE) 
John Schweer, 

. na J. Vilis, 28

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.

*\
t

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaTT: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tek: PROSPECT 1930

DR. KARE NURKAT 
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 

• ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 - 
RAKANDŲ KRAUTUVE

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal „.sutartį;

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
wwwwwwwt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną, 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

fWWWWVWWi

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS .
6812 South Westem Avenue Phone QROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LĮULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue *' Phone LAFayette 3572

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

Tel. YARDS 1419

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOMh Street Tel. PULLMAN 1270

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ.

Chas. P. Suromskis 
Atidarė Užeigą

Chas. P. Suromskis kų 
atidarė naujų tavern, 4342 
Ashland Avė. Nors jo paties 
užsiėmimas yra real estate biz
nis, vienok jisį moka tinkamai 
vesti ir visokius kitokius biz- 
nius.,

P-s Suromskis šapų' darbinin
kams ir patarnautojams duoda 
pietus, tad ir šį sykį pas jį už
eiga buvo pilnutėlė pietautojų. 
Smagu žiūrėti, kuomet biznis 
eina gerai, o taip jau ir lanky
tojai gavę gerų patarnavimų, 
labai pasitenkinę. P-nui Surom- 
skiui, naujame biznyje, linkiu 
gero pasisekimo.

Apsivedė Siizanna 
Vilis-J. Schweer

Trečiadienio vakare privati
nėse apeigose apsivedė Suzanna 
J. Vilis, duktė naujieniečių J. 
Vilių ir “Naujienų” bendradar
bė, su John Schiveer’u. Po šliu- 
bo, vienam viešbutyje įvyko 
vestuvių vakarienė, kurioje da
lyvavo abiejų šeimų nariai. 
z “Naujienos” jaunavedžiams 
linki ilgų laimingų metų!/

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 t ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJ»S IR UHmURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas 
Namų tek

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.:
3149
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Garfiekl fąrkę 
Kliite į Pagalbą 
Nariams Armijoj

Paliuosųoja nuo duok.ių 
tarnybos laikui

Lapkričio 9 d. Garfield Park 
Liet. Vyrų ir Moterų Pašalpos 
Kiiubas Napoleon salėj laikė* 
mėnesinį susirinkimą. Kaip pa
prastai, daug ko nesirado. Tik 
naujuose sumanymuose buvo 
duotas įnešimas, kad kariuo-

i menėj tarnaująs KlkUbp nurys, 
| nemokanti^ mėnesinių mokįs- 
čių, pasiliks gepam stovyj kol 
bus tarnyboje. ’Piiešingų L m 
nebuvo.

I

žada mažinti susirinkimų 
skaičių

Kit#k klausimas naujuose su
manymuose buvo pakeltas dis
kusijos, būtent, kad kl ubas 
laikytų 6 susirinkimus vietoje 
12-kos į metus kliubui išlaidų 
sutaupyti. Kadangi nebuvo įne
šimo po apkalbėjimo, tai pasi
liko “atdaros durys” tuo klau
simu.

Priešmetinis susirinkimas

Laivynas Paėmę Vokiečių Laivą

JONAS BACANSKJS 
Gyvepo 926 W. 33rd St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
la.pkr. 19 d., 3 vai. popjet, . 
19*41 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Smilgių kaime, Ligu- 
mų parap., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliųdįme 
moterį Marijoną, po tėvais 
Stulgaičikę, dukterį Bronę, 
synų Franciškų, brolį Pran
ciškų ir daug kitų ginęiinių ir 
pažįstamų. Lietuvoj — brolį 
Adolfą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Ląidotuvės įvyks pirmad., • 
lapkr. 24 d., 8 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje ; atsibus gedu
lingos pamaldde už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. ’ Kaziipįerę kapines.

Visi a. a. Jono Bačanskio 
giminės, drąugai ir pažįstąnąi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moterią, 
Duktė, Sūnūs, Brolis ir 
Gjminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ką. Tel. YARDS 1138-1139.

Ateinantis kliubo susirinki
mas, kuris pripuola gruodai0 
14 d., bus prięšmetinis. Bus 
šąukta$ . atvirutėmis. Įvyks, 
kliubo valdybos rinkimai, prie

f \ ‘ .'i ’

seniau atidėtų ‘ prješ.inetiniam 
susirinkimui.

Pi. mininkas Mad.linska j, 
uždarydamas kliubo susir ūki
mą, prašė visų dalyvauti prieš- 
metiniam kliul o susirinkime:

Kpręspondęntąs

Mirė Mykolus 
Sakalauskas
Gyveno Rockforde

5XXXXXXXXXXXUXXXXXXXXXXX^ •« n a mk m Gėlės Mylintiems 
m i S U U A Vestuvėms, Ban-f 
H I I || fll fikietams, Laidotu- 
h V 11 v*ms’ PaPuoši- 

J qėlininkAs 
j 4180h Archer Asvenue 
h Pnoriė LAFAYETTĖ 5800 ’

mams.y

*4 H 
<jnncxzxxxxxxxxxxx33jcrxxxxx1

REMKITE TUOS, K.UKIB 
GARSINASI

Mykolus Sakalauskas at’yyko 
Ręckfordap., Illinois., 1916 me
tais. Visą laiką čia ir gyveno. 
Dirbo namų rakandų dirbtuvė
se.

Pereitą piymądienį, lapkričio 
17 d., Mykolas Sakalauskas pa
rėjo iš darbo namo. Atsisėdo 
kėdėje ir a.nk.ljipo. širdies .ata
ka nutraukė jo gyvybę.

Buvo dar nesenas žmogus, 
tik 52 metų, nevedęs. Paliko 
brolį Joną Sakalauską, kuris ir 
rūpinasi laidotuvėmis, tris pus 
brolį Juozą Sakalauską^ kuris ir 
minęs ir draugus,.

Velionio "kunąs japo’ atvertas 
į Chicągą ir pašarvotas J. P. 
Ę.idiko koplyčioj, 3354 So. Įiab 
sjed St., tek YARds 1419.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio ^2 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios velionis bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

INSURANCE
(ĄPDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIĘS.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninku, kurioje randami ta 
Vernai nuo Public Liabl* 
Uties. ....

Didelės Povilo
Abramavičiaus
Laidotuvės

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per ' 

K, RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

J. y. Laivyno išleista fotografija parodo vokiečių 
laivo Odenwald įgulą aplęidžiančią savo laivą Atlanto 
vandenyne. Laivą paėmė J. V. patruliai. Jis plauko* su 
prekėmis į Vokietiją, prisidengęs amerikonišku laivu ir 
iškėlęs Amerikos vėliavą. Prieš apleisiant laivą įgula 
bandė jį paskandinti.

LSPORTA.si
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‘Triekąlą Kals 
Ant Krutinės”

-i -
t- ■
&&

B. Ęlauynanis

Kaip Janis Mokėsi

kalė, kajė — nieko neiše- 
Norago neiškajė. Tada te
davė nukalti kirvį. Vaiki- 
kalė, kalė, bet vėl nieko, 

bent pasagos uknolį tegu
Bet ir tai nepasisekė.

CLASSIFIEP ADS.
■ ■     1 IĮIII J.IIIIIIIIIMI . !1. .. J 8 1 J

HELP WANTED—F1 
Darbininkių Reikia

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjos. Patyrusios prie turbanų- 3. 
and L. HAT CO., 612 W. Lake St.

$15 SAVAITEI. BENDRAS na
mų dąrbas, nereikia skalbti, savas 
kambarys, vonia. Geri namai.

LAKeview .6249.

BENDRAS JNAMŲ DARBAS, mo- 
tinaį pagelbininkė. Nereikią skal
bti. Daktaro namai, gyventi vie
toj. Handelsman, 4010 Jackson. 
KEDzie 3722.

&eAL ESTĄTE FOR SALE

PERKAM- parduodam ir mainom 
naiąuis, lotus farmąs ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pjękti ųž cąsh arba tpamais. Norinti 
pirkti af mainyti, dėl greitesnio pa* 
tarnavūpo |aųkitę:
PĄHL M. SMITH&CO.

INSURANCE
S, Ąshfend Avė.

Tėi. YARDS'"1901

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDĘ 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500.

, _ flatų mūras gęram stovy. Ęen- 
LINOTYPE OPERUOTOJAS rei- da $3,66Q, kaina $14,700.

kalingas pilną laiką svetimai kąl-1 8 flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050, 
kaina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

PUSAMŽIS PAVIENIS vyras I Z. S. MICKEVICE,
reikalingas dirbti pirtyje. 1916 W. 2506 West 59th St,
Division St. \ | Tel. RĘP.ublic 773J.

PO'R RĖNT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

bai. Kreipkitės adresu 1849 West 
Cermak Road.

6 
tas

6

6 NAUJI PAVYZDINIAI NĄMĄŲ! 
5127 iki 35 So_. Avers Avė. 
5228 iki 30 So. Whipple.

RENDŲN GĄRU ŠILDOMI 21 PARSIDUODA NAMAS, Storas 
flatai po 5 kambarius. Priešais įr 2 po -4 kambarius platai aut 2 
parko. Figi renčia • 6408 Stony Is- f toro, karštu vandeniu šildomas, 2 
land Avė. karų garažas. 3527 So. Halsted.

.., , ■ ..... Savininkas 3232 So. Halsted St.

Dalyvavo Per J0.0 Mjišįnų
SOUTH CHICAGO. — Fereu 

>ą antradienį keli šimtai chi- 
cagięČių palydėjo į šv, Kazimie
ro kapus seną Southchi.cągietį 
Petrą Abrąmavičių, kuris mirę 
pereitos savaitės pabaigoje.

Laidotuvių procesijoje buvo 
apie 100 automobilių.

Velionis ilgai gyvenę ądr.esu 
10434 South Calhouh avėnue. 
Paskutinius metus praleido Oak 
Kpęę§t.p hgon.iųąję, kįjr jįs.ąį ir 
narė. Ęoyth Č^icagųje h^vo žir 
noinas kaipo nuoširdus Avęįkėjas 
lietuvių or<gąnį^acijo$e.
' Laidotuves tvarkė direktorius 
P. J. Ridikas.

“Galėsime Pamatyti Tai, Kg 
Niekad Nematėte”. Taip sako 
pranešimas, kad šeštadiepį, ląpk. 
22 d-, Neffo Ša-ėjc, 243'5 So 
Lcavitt strcėt “priekalą kals 
ant krutinės drutuoliui Feliksui 
Yakaičiui”.

“Čia”, sako, “įvyks 15 melų 
Fc’ikso Yakaičio sporto veiklos 
paminėjiraas”, ir bus daug “drų- 
tųoįią ir sportininkų parodyti 
atsilankiusiems savo pajėgu
mą”. įžanga 25c., pradžia 7:30 
v.v. (Sp)

Risis graikų 
čempionas

Raštinį atdara kas vakarai 
vai. Sekmadieniais 

pino 9 ryto iki 1 vaL popiet

r*

. a
MYKOLAS SAKALAUSKAS

GYVENO 1725--15ih AVĖ., ROCKEOBD, J1X.
'* "' t' ■ * '■ '*■ ■ v/ <*■; *.y ?,*.■.

Persiskyrė su šiuo pasaulių pirjtnadienį, lapkrięię 17 4* 194J 
m., sująukę-s 52 metų aųųt- Paėjo iš Juipty Kįmą, šęduyj# 
parap., Panevėžio apskričio. Ąmep||c,oj įągyv^Įįp 3? jpętvę.

Paliko dideliame nuUudimę brolį Juozapą, pusbrolius Pran
ciškų Rimkų ir jo šeimyną, Joną Rimkų ir Nikodemą
Poškų ir šeimyųą, pusseserę Ajml^ ^Kridlieų^ ir jos šęjtpiyĮiį 
ir kitus gimines ir pažįstamus. '

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko kppįyėioje, 3354 So. lįialsted 
Street. *’

Ląidotuvės įvyks šeštadienį, lapkr. 22 .d., 4:30 yąl. popi0. Iš 
koplyčios bus nųlydėtąs į petlivių Tautiškas Kapines, ' ?« •

Visi a. a. Mykolo Sakalausko giminės, draugai įr pa^taiųį 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jaib 
paskutinį pajarnųyimą įr ątsisyeininlių^-

Nuliūdę įiekaųie: Brolis, Pųsbrojiąi, Pusseserę lę giminės.
Laid Direkt. J. P. Ridikas, Jei. XĄRP£ Mlį

■ parap., Panevėžio a;
---------

Kitą antradienį, lapkričio 25 
d,, Ashland Blyd.- Audivtorijoj 
(Vau Bųren ir Ashland Blvd.) 
rjsįs George lyEacricostas su Al-.- 
fred Johnson j

Macricostas yra neseniai į 
Ameriką atvykęs. Tai Karolio 
Požėlos radinys. Požėla atsiga
beno jį i^ Europos, nes jį laiko 
vienu iš geriausių pasaulio ris- 
tįkų.. ' " ' ’

Be to, risis Billy Bąrtush/ 
Rudy Strongberg, Dr. John Bo- 
nica, Arfhur yon Saxon, Ęįner 
Olsęn, Joe Banek ir Ąndy Ęas- 
ęhęf.

Chicagos Draugija, 
ĮCliuby Valdybos 

1941 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avę,, 
Pirm, pagelb 
3329 So. Lituahica avė.; Nut. rašt. 
—Julią Petrąitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fįn. rast.:——Leonas jGenio- 
tis, 4905 So' Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalką—MPtiej^ Vitkus, 4432 So. 
Fairfield Ave„() Susirinkimai atsi- 
buna kas treętą trečiadienį, Hol- 
lyvyood Inn sVęt., 2417 W. 43rd 
Street. •? ■' ./

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 Soutą 
Ldwe aVe.T PI P? Kilis,—Viče- 
pirp)., 3347 Litųanicą ąve.; A. 
Kgulakis — Nųt. ra§t, 3842 Sp. 
Union ave.;f'Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 Sp. Lowe avę.; J. 
Rachųnąs— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kent, rašt;; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška—• 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 

s kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno

* mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠYlĘ- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkaųskas, 4321 S. 
Rockwęil st; Vice-pirm.-r—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt-r-M. Titiškis, 3638 S. 
Wallące st.; Ižd.—J. Ųložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nędėldięnį), kiek- 
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

L1THUANIAN D E M O C R A T Fe 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — ’ Jpseph Vaišvilas, 
6147 ,Sd. Washtenaw ayę.; Rę- 
cording sec’y— Justin Tar vidas, 
5931 Sp. Albąny avė.; Finance 
Sec’y-~Jphų Noreika, .5924 Spųth 
Maplewood avę.; Treasūrer—John 
Gura, .6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at ,Arm§—Mr. A. Dulcųs, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Adyisor—Chhs. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance .Committee 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 Šo. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Dąiyjs,* bud Gust Bitter; Publi- 

(ęlty. ,Cpm9|ittęę r— Cl). D.aįvįs,
—: "■ .■■■; . f   „■.,■■■■i . . r . ■ .■ 

p. L. K. V/TĄUTO DRĄUGVPS, 
Vadyba ii94i metam?:'

—Thomas Janulis, 343D JS. MbJ> 
gan St4 Pirm? pageli?.—J. Ma?i-: 
liauskas, ^^59 So. Ujnion Avę.; 
Nut. rašt.—P. KiUis, 3347 Šoutį 
Litnanicą Ąvę.; Finansų rąšt.—

tel. Virginia 1279;
— M. Ceplinskas,

Užukiemįo kaimynai turėjo 
sūnų vaidą Janį. Kai vaikinas 
paūgėjo ir ganyti nebenorėjo, 
tėvas tarė Janį turint tokias 
tvirtas rankas, kad jam reiktų 
mokytis kalvystes. Vaikinas su
tiko. Bet motinai nepatiko, kad 
tunui teks trejus metus kilnoti 
sunkiuosius kūjus. Ar negali 
išmokti vien tik žiūrėdamas? 
ir ji su kŲyiu sutarė padėti 
;am į kalvės kampą lovą. Tegu 
šerniukas joj gulį, žiuri ir 
mokosi. Pastatė kąmpe lovą, 
kalvis kalė, kad kibirkštys tik 
yško, brūžino, nitavo, — o 

vaikinas vartėsi ant čiužinio, 
žiurėjo ir žiovavo.

Taip praėjo treji metai.
Dabar tėvas Rygoj nupirko 

plieno ir nuvažiavo į sūnų, kad 
jis nukaltų naują noragą. Sū
nus 
jo! 
va s 
na s 
Na,
iškala.
Tkida molina sakė: kokį čia vel
nio plieną jis nupirko, Rygoj 
visai nesą tokio geroj plieno, 
kokio reikia Janyčiui, tegu va
žiuoja ir atveža iš Mintaujos. 
Tėvas nuvažiavo ir atvežė. Ta
čiau ir iš jo sūnūs nieko neiš
kalė. Dabar niotina vėl tarė: ji 

: žinanti kodėl Janyčiui taip ne- 
siseka. Tur būt kalvis kalda- 

: mas stovėjo nugarą atsukęs į 
vaikiną ir taip jis nieko nega
lėjo matyti. Reikia, girdi, lovą 
•visai prie priekalo pastatyti ir 
dar trejus metus mokytis.

I

Bet kai motina su tėvu 
nėjo lovą iš kampo iškelti, jie 
negalėjo iš vietos pajudinti. 
Ant čiužinio gulėjo .didelis, 
skarmaluotas senis, ęunkus 
kaip švino bosas.

—Dievulėliau
— sušuko motina.

—Tai Tinginių dėdė iš Ba- 
duoklių! — atsakė kalvis nusi
šypsojęs. — Ne aš esu kaltas, 
bet tai jis neleido tavo sunuį į 
darbą iiurėti, nes vis buvo vai-

3US1NĘSS CHANCŲS 
Biznio Proeps KAMFAS, 3059 SO. HĄĘDING. 

i Mūrinė krautuvė, 5 kamb. apart- 
t.<£^SOLINO STOTIS P ARDA VI-j mentĘiS. 4 karams garažas. Geras 
MUI, su namu. Biznis išdirbtas bįznįs> Norėdami rakio kreipkitės 
per daug metų. 3658 W. lllth St. 3045 So Cravvford Avė.
BEVęrly 0231, u. ’ . , < ą ’ ■ " , 

tTT DAILUS 10 APARTMENTŲ na- 
, • * — 1*4- i * — imąs arti 63—čięs ir Maplewoęd.

Tera kitos bucernes per 3 yįsaį nebrangiai. Mr. Spagnioli, 
blokus. Liga verčia parduoti. Par- yjetory 3649 
duosiu už j;us,ų pasįujymą. šaukite 
SAGinaw 8112. ‘

PARDAVIMUI: NEBRANGIAI. 
Saldainių, cigarų, cigaretų, tabako, 
žurnalų, laikraščių, fountain kam
pinė krautuvė, štymo šilima, ren- 
dos $75 į mėnesį. 5 metų lysas. 
Vidurmiesčio apylinkė. Daro gerą 
biznį. Arti Aurora, Elgin, North 
Western station. Anderson Corner, 
Lombard, III.

SPECIALIAI — KĄ TIK iš re- 
syverių—8 apartmentai, 2 krautu
vės. Kas supranta apie namus, tam 
gali būti — duona ir sviestas.

BUTCHER and BOEHM CO. 
8656 So. Ashland Avė.

CEDarcrest 2700.

no-

kas tai toks?

y o laibas kaip šiaudelis, o 
bar užima beveik visą lovą, 
lauk dar, greit jis vaikinų

ra.
Motina išsigando.
—Reikia jį vyti lauk, — ta

rė ji ir ėmė elgetą purtyti.
Bet šis tiktai pajudino kai

riosios kojos didįjį pirštą, bali
no akis ir miegojo sau toliau.

Tinginių dėdę galima išva- . . J . 1 . . , v . . t , .

sakę kalvis. --- Kilo nieko jis 
nebijo.

—Ar tu turi lokį bclągą? —■ 
klausė motina.

Kajvis atsakė neturįs.
Tai tegu nukala.
Lai kaląs tas, kam jo reikia, 

pasakė kalvis. Jis turįs kito

MISCELLANįŲUŠ rįuii SALE 
{vairus Pardavimai

PARDĄVIMUI: 8 KAMBARIŲ 
namas, 85x125. Pietų rytų kampas. 
Karšto vąndens šilima. Didelis ga
ražas. A-l padėty. Arti mokyklų, 
bažnyčių. Savininkas. Kad įvertįn- 

 ti, reikia pamatyti. 321b N. Keeler
MIŠRIŲ DAIKTŲ IŠPARDAVI- Avenue.

MAS. šeštadienį, lapkričio 22, 9:00 
yal. .47,58 Milvvaukee Aye. M . FARM S FOR SALE

• J____ * _____ ŪkiaiPajdayimiij______
WHOLĖŠaLE' fURNįtŲRE1 FLORIDOJ VIŠTŲ FARMA. 160

akrų* arti DeLand, Florida. Namas,
MOKĖDAMI CASH- garažas pulpai pastatas, ,4 v«-

už rakandus sutaupysite nuo pastatai, 7% .akrų mažų ąpel-
iki,60% Mes pnstatome bUe kur. ^na^ S'. “ barnias

fn&^tT M b°* “ 1739
žinomi daiktai randasi pas mus. ' 1 ’

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, ---- T------------------- ---------------- —
6343 Su. V/estern Aye. PARDUODA. SAVININKAS. 104

Chicago. U* Tel. REPublic 6051 akrai, daugiausia burr oak žemė; 
--------------------------------------------- gęroj gamybinėj padėty; puikus į0 

---------------- —7——■—:------ T” Į kambarių muro namas; elektra, 
vonia, etc. Geros barnės, .pastatai. 
Nęęepįai mąlevofi. Nepriims mai
nų. Box 308, Constantiue, Mich.

Poveikis
iv r *... yKVIŲTKININKAS

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU-1 ..... . ■...■■ ... , - -

BO mėnesinis susirinkimas įvykę FURNITURE-FIXTURE FOR-SALe 
penktadienį, lapkričio 21 d., 7:30 Rakandai ir Įtaįsai JPardayiuuii 
vai. vakaro, Hollywood svetainėje, - ---- ----------------------------------
2417 West 43rd St. GOOD HOŲSEKEEPING SHOPS

—Julia Petraitienė, rašt. DUTLET
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO mėn. ęu- SURINKO

sirinkimas įvyks sekmad., lapkri- NRIP A T tYGTN A MI JS
čio 23 d., 1 yąj. popiet, Hollyvmod 
svet., 2417 W. 43rd St. Malonėkite BARGENUS
atsilankyti, nes yra daug svarbių Jš gAVO g* APSKRIČIO 
reikalų aptarti. Taipgi atsiveskite KRAUTUVIŲ
naujų ną.rių. -J. Keturakis, r^št. visai naujos prekės, ftooT sempę- 

i. lįąį, demonstruotojai, pertaisytas ir
. . . atsiimtas stakas ir įvairų? kitokie

įoyoj. Kai botkotis buvo baig- daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
tas, Tinginių dėdė jau nuleido P.ačl0S P*bar su’v . . . . . krauti viename mdžm^ąme pa-
zemyn kojas, o kai vaikinas statė jūsų patogumui. Su visomis 
pradėjo Įtaltj palį botagų, Ti n-Poėmis duodama reguliari Goo<J 
girnų dede jau kazkųy dingų, 350 .GASINIŲ IR ELEKTĘIKĮNJŲ 
~ ‘ '• ” ’ L it ‘ PEČIŲ.

Ori^įnabuose Crates. 
įkainuoti Greitam Pardavimui 

Magič Čhef, Crown, Zenith, Det- 
ręit, Estate, ete. Veikite dąbar, no
rėdami geriausio pririnkime- 

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

Alcazar 5-kambarįų šildytuvas $24 
Visai naujas Amer. Sunflame $29 
Ainėrican Sunflame, krėtuose, 

didėlės mįeros ...... . $39
Quaker, visai naujas, sempelis $39 

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Vi^ii naujas phonę, kombjnncija, 

sempelis ...  $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philpo ,au£o. changer, naujas, 

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

Šapiųkite ankstį. Ąprii _ 1 
Ų-Z Išmokėjimai. Nėra rė 
finahsų Co. CANAL 3668. 
1282 $. RĄLŠTED ST. 
Atdara Antrad., Retvirt., šeštad. 

iki 10- Sekmadienį iki .6

1 'loAns "
Finansai ir Paskolos*

Dabar visai nudžiugęs vaikinas 
nukalė tėvui noragą, kįryį ir 
uknolius, o motinai didelę si
dabrinę sagtį ir dainuodamas 
apleido kalvą. '—Tai nusikalk pats, Jaųyli, 

— tarė motina, ir vaikinąs įdė
jo geležį į anglis. Bet pusė ge
ležies sugedo, o iš kitos pusės 
išėjo tokia apskrita ir plokščia 
ripka, kaip sukritęs jiaųjąkyrio 
ragaišis. , t

Dabar, galų gale, motina pa
matė, kad jau negerai ir sakė 
tegul kalvis ima ir moko vai
kiną antrus trejus metus savo 
nuožiūra. Kalvis sųjiko, ip tuoj 
kitą rytą pristatė prie darbo. 
Tiesa, Tinginiu dėde ne už ką 
nenorėjo vaikino iš lovos išleis
ti, bet kalvis paėmė jį už kel
nių juostos ir pastatė prie prie
kalo. Nuo to laiko senįo ram

» ' • r. . » , ,

kos darėsi vis silpnęsnės įr kal
viui vis lengviau buvo Janį iš 
loyos prikelti. Bet Tinginių dė
dė vis dar tebetūno j o ant čiu
žinio.

Bet pamažu Janis persiėmė 
amatų ir vieną dieną pradėjo 
kalji geležinį botagą. Kai bot- 
kojtis buvo iki pusės nukaltas, 
Tįngipių dėde pakilo ir atsisėdo

$29

$49
riboti kiekiai.

reikalą suAR JIESKAI 
DARBO?

------------- SKAITYK KASDIEN—-------- 1

NAUJIENAS
’ ----- |R TEMYK SKILTIS------------ ’

REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

F

Ji*

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIV 

Mėnesituąįf atmokėjūn«j« 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZĄNAU5KAS, 6e« 
Turtas virs $l,100/Į()Q.

69th St.; Kontrolės rast.—Adam 
Bužinskas; Apįėkunas i,ždo-įJ.; 

! DĮiųšąJ Maršalka—K. Visockis;
Atstęyąę į’Chąjaeo.s Lietuviu Au
ditoriją—įĄart.' Z. Kadziąusįtąs;' 
priturėti ^ergąnČiųs nąrius -—P. 
Augųstipąs, .656 W. 35th St. Susi- 
fįnlcįmųs laiko kąs ąptrą- 
dįęųj kįękvieųo m^iesįo.

Telegramų į 
Vi^gs Pasaulio J

' Ji 
i M 
Ji 
H H M

H 7M . -•
* Gėlės Vęstųv^as, BapkįętapiS pH 1.. . I- --- c.

H Tėt YĄ^DŠ’ '7308 ■' M
ir Į>a$fa^>ąm$.

3316 $Q.JtfAŲ^P 
Tėl. YĄfiDS 7^ 1189 MCHtmiLL
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IŠDUOS VISĄ EILĘ ĮDOMIU RAPORTU IR 
PRANEŠIMU DLNS KONFERENCIJOJE

SŲSISTUMDYMAS PRIE' KASYKLOS VARTŲ

Demokratijos Ir Lietuvos Nepriklaiisomy 
bes Sąjunga Ją Šaukia Gruodžio 14

Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybes Sąjunga, po 
pirmos konferencijos gegules 
mėnesį šiemet, atliko daug įvai
rių dubų, apie ki r uos d b ir

šaukia gruodžio 14 d.
Ji įvyks Dariaus-Girėno S Įė

ję, 4 116 South VVestern avenue, 
1:3() vai. po pietų.

Sąjlmgos pirmininkas Dr. P. 
Grigaitis, valdyba, taipgi komi
sijos vedė plačius susirašinėji
mus, ir pasitarimus, kurie arti
mai paliečia Lietuvą ir Ameri
kos lietuvius.
fercncijai bus labai įdomus ir 
padės pamatą 
mesniems darbams

Jau “Pakrikštijo 
Naują Chicagos 
Laikrašti
Vadinsis, "The Chicago Sun”

Pranešimai kon-

įvairiems tuli-
Lictmo;

šaukia Veikėjus, Draugijas.
Konferencijon šaukiami vi i 

lietuvių veikėjai ir organiz:c‘jų 
atstovai, kurie prie Sąjungos 
priklauso, ir kurie' dalyvavo 
pereitoje konferencijoje. Taipgi 
šaukiamos organizacijos, kurios 
j pereitą konferenciją nespėjo 
delegatų išrinkti. Į konferenci
ją Įšviečiami atvykti ir visi Chi
cagos lietuviai, kurie turi su
manymų Lietuvos reikalais ir 
nori prisidėti prie darbo Lietu
vai atvaduoti.

Silliman Evans ir Bcx 
Smith, naujo Chicagos rytme
tinio dienraščio viršininkai, 
trečiadienį paskelbė, kad jau 
parinko jam va^dą, "The Chi
cago Sun”. (Marshall Ficld 
parūpino kapitalą, bet sumi
nėtieji tvarkys administraci
jos ir redakcijos reikalus).

200,000 Konkurse.
Evans pareiškė, kad apie 

200,000 žmonių dalyvavo var
do konkurse, kad iš siūlomų 
vdrdų “The Sun” turėjo did
žiumą.

Dabar Evans pridūrė, teisė
jai dabar renka geriausius 
laiškus nuo konkursanlų ir 
kai darbą užbaigs, tai pa
skelbs konkurso laimėtojus.

frx*frx$£S*»Sž^ž****y3»*******«fr»*s*fr£

ACME-NAUJIENŲ Telephotn
Streikuotojai ir atsisakiusieji streik loti sūsistuinde ties vienos kasyklos var

tais, Garv, W. Va. z‘.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

l

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Atsišaukimas.
Žemiau seka turinys atsišau

kimo, kuris buvo išsiuntinėtas 
Chicagos ir priemiesčių organi
zacijoms ir asmenims, kurių 
adresai yra Sąjungos knygose. 
(Draugijos, kurios negavo at
skiro laiško, yra prašomos pri
imti šį pranešimą kaipo pakvie
timą į konferenciją ir jLper* 
skaityti susirinkimuose. Pdna-

sų Sąjunga neturi.)
GERBIAMIEJI:—

Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjunga šiuo- 
mi šaukia visuotiną Chicagos ir 
apylinkės lietuvių konferenciją 
sekmadienį, gruodžio 14 d., Da
riaus—Girėno salėje, 4416 So. 
Western Avė., 1:30 vai. po pie
ty.

Konferencijon yra kviečiami 
visi Chicagos veikėjai ir vios 
organizacijos pasitarti apie Lie
tuvos padėtį ir apie rolę, kuri į 
Amerikos lietuviai gali suvai
dinti jos nepriklausomybės at- 
steigime ir šios šalies nusistaty
me sunaikinti diktatūras, ku
rios iššaukė dabartinį tragirigą 
ir kruviną pasaulinį karą.

Sąjungos valdyba ir komisi
jos išduos konferencijai eilę ra
portų apie darbus, kurie buvo j 
nuveikti po pereitos konferen
cijos gegužės 11 dieną, šiais 
metais, apie įvairius klausimus, 
kurie iškilo Lietuvai perėjus iš 
bolševikų okupacijos į Vokieti
jos nelaisvę, taipgi apie to kra
što politinę padėtį ir apie situa
ciją čia pat Amerikoje.

Tamstų organizacija
kviečiama atsiųsti delegatus į 
šią konferenciją. Kiekviena 
draugija, kuopa ar kliubąs yra 
prašomi atsiųsti po du delega
tus, o jeigu turi daugiau kaip 
25 narius, tai gali atsiųsti dar 
po vieną delegatą nuo ka^ 25 
narių. Labai svarbu Lietuvai ir 
Amerikai, kad Tamstų organi
zacija konferencijoje dalyvau
tų, nes ji bus nepaprastai įdomi 
ir svarbi savo raportais, disku
sijomis ir darbais.

Demokratijos ir Lietuvos
Nepriklausomybės Sąjunga

fis Išeis "Gal už 
Savaitės”

(Pirma premija eis konkur- 
santui, kuris pasiūlė vardą 
“Sun” ir parašė gerinusį laiš
ką, nurodydamas kodėl naujo 
dienraščio nori.

Evans taipgi pareiškė, kad 
“The Sun” neužilgo jau pasi-

bu- 
bu-

Užmušė 6-is žmones
68 m. William Ohlhaver, 

vęs Auroros, 111., iždininkas, 
vo užmuštas, kai jo automobi
lis apsivertė kelis kartus ant 
vieškelio 47, ties Forrest, III. 
Kitas keleivis automobilyj, išli
ko sveikas.

Ties 3612 N. Halsted Street, 
automobilis užmušė 69 m. Tho- 
mas Dillon, 46-to wardo rašti
nės sargą.

Kitose nelaimėse žuvo:
80 m. Wilhe!mina Schroeder, 

2649 23rd Place, ties 2300 So. 
California. Vairuotojas
Peter Paulos, 446 W. 60th

40 m. Edward Skorcz, 
4038 Archer avenue, ties 
cher ir 35th; 1

Nežinomas, 50 m. žmogus, 
ties 2815 Prairie avenue.

buvo 
st.; 
nuo 
Ar-

• Inga Ils Memorial ligoninėj, 
Harvey, III., mirė Horace M. 
Hodgson, dienraščio “Tribūne” 
žinių redaktorius. Jisai buvo 41 
metų amžiaus. Paėjo iš Rock- 
fordo, III.
• Du žmonės buvo sunkiai su
žeisti vėjui nuvertus aukštas 
kopėčias ties 502 Mihvaukee 
avenue. Jie yra praeivė Mrs. 
Margaret Seeley, 5009 Grand, ir 
ant kopėčių buvęs 55 metų 
John Konior, 3529 Wolfram 
street.
• Išgėręs didelę dožą rakšties 
mirė 31 metų mašinistas, Paul 
Greening, 2041 W. Monroe st.
• Iš Washingtono grįžo Cook

Automobilis, Pora 
Kelnių, $7.00 Ir 
Įlaužtas Fenderis

“Komplikuota” Byla Prieš 
Teisėją Zurį.

SOUTH CHICAGO. — 23 me
tų Edward Dorosz, 8326 Buf- 
falo avenue, buvo atitemptas

pavogimą.
Žinoma, kad pavogiau kelnes 

Dorosz pareiškė, nuo Jon Hun- 
terio, 10810 
“Man nebuvo

Buffalo avenue 
kitos išeities. Pa-

rodys .standuose gal už savai- skolinau jam savo automobilį, 
pra- o kai Hunter jį sugrąžino, tai 

buvo įlaužtas Vienas fenderįs”.
Kainavo jam, I^orosz’uį $7 jį 

ištiesti. Kai Hunter atsisakė at
siteisti, tai Dorosz tas kelnes 
jam ir nukniaukė.

Bet Ne Visur Jų Reikia.
Hunter negi gali būti be kel

nių, gal tik tą vieną porą turi, 
todėl Zuris priteisė Dorosz’ą jas 
grąžinti, o Huntėriui įsakė atsi
teisti už žalą automobiliui į 30

tės. Faktinai, laikraštis 
deda eiti pirmadienį, bet tai 
bus lik ‘eksperimentiniai” nu
meriai, ir nebus pardavinėja
mi publikai.

Sužeidė Jauną 
Brightonparkietę 
12 Kitų
Nauja Gątvekarių Nelaime.
Prie Sacramento ir Grand

tas, pilnas pasažierių, ir 13 jų 
sužeidė. Motormonas Fred 
Bildhauser aiškino, kad ant 
bėgių buvo papiltas aliejus, ir 
kai jis uždėjo stabdžius, 
gatvėkaris paslydo ir 
pirmyn į stovintį 
vekarį.

Tarp sužeistųjų 
brightonparkietė,
row, nuo 4206 South Rockwell 
street.

Kita Nelaimė.
Prie 24-tos ir Wentworth į- 

vyko troko gatvekario 
mė, kurioj 8 keleiviai 
lengvai sužeisti.

rį laiką pabūti — “be lango”, 
kur jam kelnės nebus labai 
naudingos, nes nebus kur ei J.

tai 
šovė 

tuščią gat-

yra jauna
Sally Mor-

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Ateinančio antradienio rytą į 
armiją karinę prievolę atlikti iš
eina:

Isadore A. Bernotas, 5651 S. 
Christiana avenue.

Steve Martinai;
Wells štreet.

Bėnny J, Ėiškoskis, 4843 So. 
T ir i p p ayehuc.

Hillman Atšaukė 
Kaltinimus Prieš 
CIO 46 Narius

4401 South

Nukrito JAukštus, 
Sunkiai Susižeidė
Panaši Nelaimė Ir Bridgeporte

Ad, 4144 Bi’oadway tris auk
štus nuo verandos nukrito ir 
pavojingai šuhiž$dė; 3 mėtų ber
niukas, :

Neseniai' panaši nelaimė įvy
ko vienoj Bfidgėįorto lietuvių 
šeimynoje. Susižeidė jų mažas 
sūnūs. Berniukuiyįiuyo padary
ta operacija įr jis pamažu eina 
geryn, bet bent per metus lai- 

i pilnai

Unija Streiką Likvidavo
Apskričio teisme Hillman 

maisto krautuvių advokatai išj 
traukė kaltinimus, kuriuos bu
vo. ankščiau įteikę prieš 46 na
rius CIO United Grocery Em- 
ployees unijos. Jiems primetė 
nusižengimą draudimui, kuris 
draudė masinį pikietavimą.

Ginčas Darbo Tarybai
Hillman atstovai v pareiškė, 

kad unija streiką jau atšaukė 
ir pavedė giijičo sprendimą fede- 
ralei darbo tarybai. • » ’ i • i '. CIO kovojo . uz pripąžinimą 
ir didesnes algas. Dalį darbinin
kų turi suorganizavusį AFL 
unija/

Ir Tos Mašinos 
Nelegalės!

Miesto teisių departamentas 
išleido opiniją, kad tam tikros 
mašinos krautuvėse, kuriomis 
su spindulių pagalba yra “šau
domi” lėktuvai, yra nelegalės. 
Tai “gambling” mašinos, kurios 
vilioja pinigus iš žmonių, todėl 
yra panašios “slot” mašinoms ir 
turėtų’ būti draudžiamos.

“$100,000 Dovana 
Kalėdoms” Beliajaus 
Grupės Nariui
Senelis “Nori Parodyti, 

Ne šykštuolis”.
Dienraštis “Daily 

skelbia, kad gavo laišką

Kad Jis

ko. nebus žinoma ar jis 
pasveiks ar ne. ’' J

“Nei Anglija, Nei 
Amerika Negali 
Hitlerio Įveikti

Apgaudinėjo 
Filatelistus

23 Metų Banditas, 
Papildė 1,500 
Apiplėšimą

v ra

nelai- 
buvO

Du Dideli Kontrak 
tai Chicagai

U.S. armija išleido $1,594,730 
kontraktą Chicagos Teletype 
korporacijai parūpinti telegra
finių rašomųjų mašinėlių. $171,- 
685 kontraktą gavo Coath and 
Goss Co., Chicagoj, darbams 
Rock Island arsenale.

Suimtas Su Sėbru Northsidėj.
James Rini, apsukrus, 23 me

tų amžiaus northsidietis, ne tik 
nesigynė, policijcs kaltinamas 
apiplėšimais, bet net gyrėsi sa
vo žygiais. Jis tvirtina, kad pa
darė apie 1,500 apiplėšimų, kar
tais po 20 į naktį ir “pinigų tu
rėdavo kaip šieno”. Jisai buvo 
suimtas, kartu su sėbru, taipgi 
23 metų Robert Angelo, ir ran
dasi Chicago avenue nuovado
je-

Rini gyvenęs adr. 1456 Or‘e- 
ans street, o Angelo, 212 North 
Hampin avenue.

Policija abejoja ar Rini buvo 
toks apsukrus kaip giriasi, bet 
žino, kad jis yra apiplėšęs apie 
tris-keturis šimtus žmonių.

< J ■ ’•• • • ii.’ ■ ». . . : s • .. j,

Bugp.ių^io • rnįnęsį Ghicągoj 
mirę Ėuddlf Tlįomaš, 14į.8 Mo - 
hawk sti’ęet, savininkas . filate,- 
lis tų agentūros, kuri pardavinė
jo brangius pąšto ženklus ir se
noviškus pinigus. Policija suse
kė, kad dauguma ženklų, ku
riuos, jisai pardavė Už didelius 
pinigus, buvo netikri. Jo na
muose policija atrado kelias 
mašinas ženklus falsifikuoti.

II ,, ,Į ,-,1.1,., ..^1.! ■

Alinių SMiciąs 
Sumažėją H

Chicagos' miesto laįąhių de- 
partainehtas $ad įkiMp! 
išdavė* 8,095 laiįinius alinėms ir 
kabaretams Cįte^ojė. ... Perei
tam laisnįų tęrihin'ė laiįniiis tįą- 
vb išsiėmę 8,695 "Alinės, fcąi ku
rios .dar jj^laisnJiioįį ąlimĮu te- 
beoperuoja ir laįshiiis iššipirks, 

! bet didžiŪmA' jų užsidarys* : 000'..

Courtney, kur jis buvo nuvykęs 
konferencijai su prezidentu. Ei
na gandai, kad Courtney kandi
datuoja į Illinois senatorius, su 
Roosevelto parama.
• Turbut labai iškilmingai 
Thanksgiving Dieną atšventė 
šie vagiliai. Iš krautuvės adr. 
2758 W. Adams street, jie išne
šė kalakutų, cigaretų ir gėrimų, 
taipgi įvairaus maisto už $400.
• Prie Clark ir Van Buren gat- 
vekaris užmušė 55 metų chici- 
gietį Charles Ching, 421 N. La- 
ramie street.

Hooveris Chicagoje.
'■ - ’ , J

Buvęs prezidentas H. Hoove- 
rįs tųeciadienį kalbėdamas Chi- 
.ęagoje pareiškė, kad nei Ang i- 
ja, ir net nei Jungtinės Valsti
jos dabar “nebegali Vokietijos 
įveijkii”. A ;

Todėl, jis argumentavo, Ame
rikai neapsimoka naudoti prieš 
ją nei laivyną, nei aviacijos, 
nei armijos, nes tas “vistiek ne
duos Amerikai pergalės”.

• Jisai reikalavo siųsti maistą 
į. Vokieti jos okupuotas šalis, iš 
kurių vokiečiai viską išvežė ir 
paliko vietos gyventojus badau
ti. ’ '

nu-

Nupirko Naują 
Ligoninę Cook 
Apskričiui

Apskričio taryba nutarė
pirkti nuo ChicagOs universite
to Durand-McCormick ligoninę 
prie Wood ir Congress gatvių, 
prie pat dabartinės apskričio li
gonines. Už ją užmokės $125,-

Times” 
nuo ne

žinomo senelio, kuriame sako, 
kad' “Kalėdoms jisai skiria 
$100,000 dovaną” 20 metų brid- 
geportiečiui, lenkui, Feliksui 
Tomas Jr., 1308 West 32nd st. 

Senelis pasirašo, “Just an Old 
Man”. Laiške sako, kad dauge
lis jį vadina ‘'šykštuoliu”, bet 
jis nori parodyti, kad “niekad 
nebuvo ir nėra šykštuoliu.”

Jisai parinko Tomas’ą savo 
nepaprastai dovanai, kadangi 
jisai yra “simpatingiausias ir 
maloniausias jaunuolis kokį pa
žįsta”.

Nekantriai Lauks švenčių.
Laimingasis Feliksas dirba 

United Electric Coal Co., ir yra 
narys V. Beliajaus šokėjų gru
pės. Galimas daiktas, kad ši 
“dovana” yra kieno nors su
galvota “antis”, bet negalima 
berniuko kaltinti, jeigu Jisai 
džiaugiasi prospektu gauti 
$100,000 turto, ir jau daro pla
nus jį sunaudoti.

šiemet jis turbut Kalėdų 
lauks kaip dar turbut niekad jų 
nelaukė praeityj.

• 17 m. Benjamin Menna, 1431 
Ohio Street, gavo 6 mėnesius 
kalėjime, už vagystę, kurioje 
grobio gavo $1.76. Penki jo sė
brai, taipgi apie 17 m. a., gavo 
probaciją metams. Juos nuteisė 
miesto teisėjas Kula.
• St. Louiso, Mo., policija su
ėmė 4 jaunus chicagiečius, ku
rie neseniai pabėgo iš St. Char
les pataisos namų, Wm. Lang- 
kalį, Jphn pietcher, Alex Bier- 
nacki ir J. \V. Bose.
• Du vienodai pasirėdę ir vie
nodai išrodą piktadariai pasi
grobė $25 High-Low 
krautuvėj, Marąuette 
2631 W. 63rd Street.

maisto 
Parke,

Užmušė 
Bridgeportietę

Prie 38th ir Wallace gatvių 
gatvėkaris mirtinai suvažinėjo 
80 metų bridgeportietę Mary 
O’Keefe, kuri užlaikė krautuvę 
prie 38th ir Halsted street. Pa
staruoju laiku ji gyveno adr. 
5506 South Grcen street.

Išnešė $2,000
Iš Buto

Juozas Miller, 8347 S. Mi- 
chigan avenue raportuoja poli
cijai, kad vagys įsilaužė i jo 
butą ir išnešė pinigų, įvairių 
rūbų, brangenybių ir kitokio 
turto už $2,000.

CARMEN
— Stato —

PIRMYN CHOR/YS 
Lapkričio-Nov. 30—1941 

** 2:00 vai. popiet.
EIGHTH STREET THEATRE 

800 SO. WABASH AV3.
ĮSIGYKITE BILIETUS DABAR _ ------- $1.00 IR $1.50

A

JĄCK SWIFT>

KANADOS KARO 
LĖKTUVAI CHICAGOJ

Trečiadienį Chicagon atskri
do ir ežere prie .Monroe gatvės 
nusileido trys didžiuliai Kana
dos vandeniniai karo lėktuvai. 
Įgulos turėjo po 18 žmonių 
kiekvienas.

FTER DAY1 
OF STRUGGLĘ 

JACK LEADS UIS 
PARTY D0WN FROM 

THE GLACIER'S / 
SOUTHERN 0ATTLEMENT5 

IN ILLINOIS.
A FAST PLANE 

RUSHE3 THEM 
TO THE SIDE 

OF THE PROFESSOR.

AT OTHER P0INT3 ALL OVER THE GLOBĖ, MEN ARE 
W0RKING DAY AND NI6HT TO BUILO TCOO FIGHflNG 
ROCHĖT 3HIPS, AN EOUAL NUM0ER OF AVIATORS— 
THB PlCK OF THE W0RLD—ARĖ TRAINING TO PILOT 

THEM.

K.




