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BRITAI NAIKINA VOKIEČIU TANKUS, 
ANTRĄ KARTĄ ATĖMĖ REZEGH

I

Naciai dar turi daug tankų, todėl ir 
laukiama stiprių musių Lytojoje

AMERIKA GINKLUOJA PREKYBINIUS LAIVUS

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 27 
d. — Britų karo vadovybė šian
dien paskelbė, kad jų kariuo
menė š*os dienos rytų pralaužė 
“ašies” apgulą ir susijungė su 
Tobruko jėgoms. *

Naujai pasiųstos motorizuo 
tos britų kariuomenės dalys šį 
rytą vėl atėmė iš nacių Rezegh 
miestelį ir EI Dūda srityje su
sijungė su prasiveržusioms da
lims iš Tobruko.

Britai skelbia, kad Rezegh 
m estei į paėmė Naujosios Ze
landijos karo jėgos, jos pirmo
sios ir susijungė su Tobrųke 
esančiom britų jėgoms.

Vokiečiai ir britai siunčia 
naujas kariuomenės dalis į Re
zegh srityje vykstančią kovų, 
bet britų kariuomenė p’rmpji 
atvyko i mūšio lauką ir laimė
jo svarbias strategines vietas.

Britų karo vadovybė skelbia, 
kad su vokiečiais dar turės la
bai stiprių kovi& ųes vokiečiai 
apsuptoje srityjef‘Ttirt datTg jr 
stiprių tankui liritak tikimi' vis 
dėlto šią kovą lafinčii, nes jiems 
pavyko atkirsti nacių susisie 
kimo lin jos.

Rezegh srityje mušis prasi 
dėjo vakar vakare ir naujai at

PAVOJUS MASKVAI KASDIEN DIDĖJA, 
SKELBIA PATYS BOLŠEVIKAI

Sovietų kariuomenė gavo britų tankus, 
kuriuos jau pasiuntė į Maskvos frontą
MASKVA, Rusija, lapkr. 27 

d. — Stiprus vokiečių kariuo 
menės puolimas Volokolamsko 
srityje sudaro labai didelį pa
vojų visai sovietų sostinės ap
saugai, skelbia sovietų prane
šimas.

Rusai stipriai priešinasi na
cių jėgoms, bet šioje srityje su
sidarė labai pavojinga būklė.

Prie Rostovo rusams pavyko 
atstumti atgal nacius. Rostovo 
kovose raudonoji armija užmu
šė daugiau, negu 10,000 vokie
čių kareivių. . 4

Balti britų tankai 
Maskvos fronte

MASKVA, Rusija, lapkr. 27 
d. — Naujai atsiųsti britų tan
kai jau pasiekė sovietų sosti
nę ir tapo pasiųsti į kovos fron 
tus.

Britų tankai nutepti balta*, 
kad priešas jų negalėtų atskir
ti nuo sniego ir taip lengvai 
nepastebėtų.

Visa sovietų spauda įdėjo 
naujai atvykusių baltų britų 
tankų fotografijas. Naciai su
pa Maskvą iš Volokolamsko ir 
Tūlos srities.

Naciai naikina Mas
kvos apsaugas *

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27 d. — Vokiečių kariuomenė 
naikina paskutines Maskvos 
apsaugas ir veržiasi artyn prie

vykusieji tankai kovojo ištisą 
naktį. Priešas išmuštas iš stip
rių įsistiprinimų t.ktai jiį ry
tą.

Iš Rezegh prasiveržusios bri
tų kariuomenės dalys, pastebė
jusios! tolumoje atvykstančius 
kareivius, manė, jog tai yra 
priešas ir pasirengė jį pulti, 
bet netrukus išaiškino, jog ta' 
yra iš Tobruko kelių prasisky- 
nusieji britai, ši žinia kovojan
čios kariuomenės tarpe sukėlė 
didelį džiaugsmą.

Tobruko apgula tęsėsi beveik 
7 mėnesius. Britų karo vado 
vybė t.kiši sumušti apsuptus 
nacius, nes dabar ji galės nau
doti Tobruko uostą karo me
džiagai ir maistui pristatyti.

Britai pajautė,' kad vokiečiai 
siunčia labai didelius aviac jos 
kiekius iš Balkanų. Kovose da
bar ' jau dalyvauja žymiai 
didesnt nacių aviacijos būriai, 
bet britų lakūnai juos labai len
gvai medžioja.

Britų aviacija sunaikino la
bai dideli nacių karavanų, ku
ris vyko apsuptiems vokiečiams( 
pagelbon. Britų karo laivai pa
skandino du italų laivus, kurie 
vyko Lybijon. Britai patruliuo
ja visus vandenis.

miesto, skelbia vokiečių štabas.
Vielomis vyksta durtuvų ir 

rankinų granatų kovos, bet ir 
tokioj kovoj vokiečiai pajėgė 
atimti iš rusų 14 kaimų.

Rusai bandė pulti vokiečius 
Rostovo sintyje, bet naciai pa
darė rusams didelių nuostolių 
ir atmušė atgal. Leningrado sri
tyje rusai taip pat nukentėjo.

Okupuotoj Prancūzi
joj auga teroras

VICHY, Prancūzija, lapk. 27 
d. — Spauda skelia, kad vo
kiečių okupuotoj teritorijoj pa
skutinėmis dienomis pradėjo 
smarkiai augti teroras.

Sabotažininkai numetė nuo 
bėgių trauk’nį ties Abbeville 
stotimi ir pačiame Paryžiuje 
dinamitu iškėlė į viršų vokie
čių rekvizuotą -kavinę.

Nacių generolas Schaumberg 
Paryžiui uždėjo vieno milijono 
frankų pabaudą už nacių ka- 
v’nės išsprogdinimą.
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Italai skundžiasi 
penkta kolona

ROMA, Italijai lapkr. 27 d. 
—■ Virtinio Gayda fašistų spau
do ie šiandien skundžiasi, kad 
Italijoj ir Vokietijoj aktyviai 
veikia britų ir amerikieč ų pęnk'* 
toji kolona.

Penktoji kolona) naudoją ra
dijo ir slaptus agentus, kurie 
sėja nepasitenkinimą, sako Gay
da.

i

Kaune buvo susir nkę kooperatinės “Pienocentro” sąjun
gos atstovai, iš viso 170 žmonių. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
bolševikų viešpatavimo metu pieno ūkis buvo smarkiai apgriau
tas. Pieno ir sviesto gamyba smarkiai sumažėjusi.

1940 meta s pieno pristatyta mažiau, palyginus su 1939 
metais, 24%, o sviesto pagaminta 28% mažiau. Tuo tarpu per 
pirmuosius penkis 1941 metų mėnesius pieno pristatymas dar 
sumažėjęs iki 35%, o sviesto pagaminta 28% mažiau.

Sviestas ir kiaušiniai buvo vežami Sovietų Rusijon. So
vietų įstaigos ir kariuomenė už šias gerybes neapmokėjo ir pa
liko stambių skolų i

Vokiečių karo administracijos patarėjas Kassnitz laikė pa
skatą suvažiavusiems agronomams ir kalbėjo apie reikalingas 
Įvesti pakaitas žemės ūkyje. Lietuvos žemės ūkio gamyba bu
sianti sprendžiama iš ištiso kontinento maitinimo atžvilgio.

Iš vokiečių spaudos matyti, kad Lietuvos agronomai netu
ri galimumo savo tarpe pasitarti dėl bolševikų sugriauto Lie
tuvos ūkio atstatymo. Jie yra verčiami klausyti vokiečių nu
rodymų ir viską gaminti vokiečių kariuomenei.

Laivyno oficiolai prižiūri kanuolės kėlimų ant J. V. prekybinio laivo Ho-
boken, N. J. laivų jarduose.

Pirmas J.V. laivas 
britų uoste

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 27 d. — Pirmas Jung
tinių Valstybių laivas šian
dien įplaykė 4 Siaurinį britų 
uostą, patirta iš privatinių 
šaltinių. , ; \ v

Amerikos laivas atvežė bri
tams reikalingas medžiagas 
karui vesti.

Britų cenzūra neleido laik
raštininkams pranešti kada 
Amerikos laivas įplaukė j uo
stą, ką jis atvežė ir kada ren
giasi grįžti. Taip pat drau
džia skelbti ar laivą atlydėjo 
Amerikos karo laivai.

.. ...............  —■■■III I I r.1

Danai gatvėse kelia
demonstracijas

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
lapk. 27 d. — Iš tikrų šaltinių 
patirta, kad visoje Danijoj ke^- 
liamos demonstracijos prieš už
sienio ministerį Scavenius. Už 
pakto pasirašymą Berlyne da
nai reikalauja, kad Scavenius 
atsistatydintų.

švedai patyrė, kad ir Suomi
joj gyventojai nepasitenkinę 
prisidėjimu prie naujo pakto.

Suomių užsienio ministeris 
Witting užsienin išvyko slap
tai, kraštui n eko nepaskelbus-

VELI AUSTOS NA U JIEN 0S
— Amerikos valdžia nutraukė derybas su japonais, jeigu 

jie nepriims sekr. Hull paruoštų tezių. Japonų diplomatai lau
kia instrukcijų iš Tokio.

— Derybos nutrauktos, nes japonai pasiuntė 160,000 ka
reivių Tai* valstybės pasienin. Hull reikalavo, kad šias jėgas 
japonai atšauktų.

— Tai valstybės parlamentas leido valdžiai daryti visus 
paruošiamuosius darbus, kad galėtų gintis nuo japonų. Tai val
džia laukia japonų užpuolimo kiekvienu momentu.

— Argentinps valdžfa pasižadėjo trijų metų laikotarpyje 
parduoti visą tungsteną J.V., Iki šiam mętui pusę Argentinoj 
gaminamo tungsteno gaudavo japonai.

— Vokiečiai skelbia, kad britų laimėjimai neturės didelės 
reikšmės, .Įeigu britai1 nepaims Tripoli. Vokiečiai skelbia, kad 
kovos ir toliau tęsiasi.

— Britai patyrė, kad vokiečiai orlaiviais siunčia kareivius, 
karo medžiagą ir maisto atsargas į apsuptas sritis Įuybijoj.

— Amerikos valdžia įsakė^ Šanchajuj esantiems jurinin
kams greičiau apleisti Uostą. Manoma, kad šiandien visLjjuri- 
ninkai jau bus evakuoti.

— MolotoVo sūnų naciai atvežė Berlynan ir rodo užsie
niečiams.

JAPONU KARIUOMENE PASIRUOŠUSI 
PULTI TAI VALSTYBE, BURMA 7 w

Sekretorius Hull vakar vakare įteikė 
japoųg ambasadoriui |Į|ęmprąndumą

Polimesni rytų įvykiai, poWASHINGTON, D. C., lapk. 
£.‘7 d. — Valdžios sluoksniai pa
tyrė, - kad japonų .kariuomenė 
yra pasiruošusi pulti Tai val
stybę ir Burmą* vieškelį.

Šiam puolimui japonai ruošė
si ilgas savaites ir susila kė tik
tai dėl Washingtone vedamų 

''derybų. Naujai suplanuotam;,už
puolimui japonai naudoja pran
cūzų Indokiniją.

Padėtis tolimuose rytuose la
bai įtempta ir kiekvienu mo
mentu galima laukti naujo ka-
ro.

Hull negali susitarti 
su Kurusu

WASHINGTON?~D. C., lapk 
27 d. — Nors valdž a nieko ne 
skelbia apie derybas su japo 
nais, teko patirti, kad vakai 
sekretorius Hull įteikė japonu 
ambasadoriui labai svarbų me 
morandumą.

Hull esą pasakęs, kad neri 
jokios prasmės toliau tęsti pa 
sikalbėjimus, jeigu japonai ne
pasižada nutraukti agresingos 
polit kos. 7 ’ <

Hull memorandumo, priklausys 
nuo japonų valdžios,

F.D.R.pakvietė Hull 
ir japonus

WASHINGTON, D. C„ lapk. 
27 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas pakvietė pasitarimui sekre
torių Hull kartu su japonų am
basadorium ir pasiuntiniu Ku- 
rusu. -

Šiam pasitarimui (duodama 
labai dideles reikšmės, nes ma 
noma, kad tiktai Rooseveltas 
gali paveikti japonų pasiunti 
nius.

Kai kurie valdžios nariai bi
jo, kad paskutin u momentu 
nepadarytų, japonams nuolaidų 
Kinijos sąskaiton.

Filipinai pasiruošę 
sutikti karą

MANILA, Filipinai, lapkr. 27 
d. — J.V. generolas McArthui 
šiandien kalbėjosi su Filipinų 
prezidentu Quezon ir aukštu ko 
nrisijonierium Sayre. (

Pas kalbėjimuose dalyvavo h 
admirolas Thonlas, kuris koman
duoja Amerikos laivyną toli
muose rytuose. Buvo aptart? 
Įtempti santykiai su Japonija.

Vienas aukštas valdininkas 
pareiškė, kad mažiausiai lauktu 
momentu gali įvykti netikėti 
n mas. ’'

Britai nesutinka tai
kytis su naciais

LONDONAS, Anglija', lapkr. 
27 d. — Britų užsienio reikalų 
ministeris Eden dar kartą pa
reiškė parlamentui, jog britų 
valdžia nesutinka taikytis ' su 
naciais.

Naciai privertė kai kur as 
valstybes, pasirąžyti naują pak
tą Berlyne ir rengiasi siūlyti 
taiką, bet britai iš anksta at 
meta šiuos pasiūlymus.

SOVIETU KARIUOMENĖ NESUMOKĖJO 
LIETUVOJE PADARYTU SKOLŲ

Kooperatyvų atstovai konstatuoja, jog 
gamyba Lietuvoje labai sumažėjusi

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)

Ruošia streikams 
varžyti Įstatymą

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
27 d. — Demokratų atstovas 
Rampseck paruošė įstatyme 
projektą, kuriuos rengiąsi W- 
varžyti laisvai kylančius strei
kus.

Jeigu -streikuojantieji darbi
ninkai ir darbdaviai nesusitari- 
tarpininkavimo komisijoj, ta- 
Rampseck siūlo prezidentui pa 
skirti naują komisiją.

Šios naujos komisijos nuta 
rimas bus privalomas abiem pu 
sėm. Komis jos narius skir: 
prezidentas.

Prancūzų kaliniai 
pavojingi Gijanai
CAR/YGAS, Ve-nezuela, lapkr 

27 d. — Venezuelos valdžia su 
sirupinusi didele prancūzų ka 
linių kolonija, kuri yra pavo 
jinga visai Gijanai ir pietį 
Amerikai.

Prancūzų kolonijoj yra api< 
10,000 vyrų, kurie nacių gal 
būti išmuštryti ir pasiųsti į ki 
tas kolonijas bei Venezuelą.

Bijoma, kad iš kalin ų nesu 
darytų naciai ekspedicijosj

Pražiuro penkis me
tus apakęs vyras

NEW HAVEN, Conn., lapkr. 
27 d. — Bernard Kellmurray 
kuris penkis metus visiška nie 
ko nematė, šiandien vėl pražiu
ro.

1936 metais jis baigė moky
klą ir pradėjo jausti skaudu 
liūs akyse, o 1937 metais va 
sario men. visai apako. Ištisu? 
penkis metus dėjo pastangai 
atgauti regėjimą, bet nepajėgė 
nes atrof javosi regėjimo nėr 
vas.

Praeitą savaitę vėl pražiuro, 
žinoma, su gydytojų pagelba 
Viskas per 5 metus pasikeitė, 
sako neregys, bet moterų ma
dos pasiliko tos pačios. *

ORAS
Giedras ir šiltas.
Saulė teka — 6:54; leidžiasi 

— 4:22.

Ieško dingusių 
žmonių

Šiaulių mieste leidžiama “Tė
vynę? įdėjo šiuos skelb mus 
apie dingusius:
„„IX-—Ieškomas Jakubauskas 
Zigmas, 7 metų amžiaus ir Ole 
Jakubauskaitė, 5 metų amž. 
Paskutiniu metu jiedu buvo 
Gelgaudiškio prieglaudoje, žinių 
prašo vaikų motina Jakubau
skienė Juzė, kuri gyvena Kel
mėje.

2) žinant’eji apie Ramanau
ską Kazį, paskutiniu metu tar
navusį Šiaulių kalėjime, prašo
mi pranešti Ramanauskienei, 
lemaitės gatvėje, Šiauliuose.

Lohse iš Kauno per
sikėle Rygon

Vokiečių komisaras Pabalčio 
sritinis Lohse, kuris laik nai 
buvo apsigyvenęs Kaune, pasku
tiniu metu jau persikėlė į Ry
gą.

Kai kuriuos) įsakymus Ost- 
landui vieton Lohsės, pasiraši
nėja Freundt, kuris, matomai, 
yra komisaro pavaduotojas.

— Sovietų ambasadorius Lit- 
vinov gruodžio 6-tą dieną tiki
si pasiekti San Francisco.

— Petainas su Darlanu ne
simatė su nacių valdžios atsto
vais, nes derybose yra nesklan- 
iumų. Po Lybijos operacijų, 
?eta nas pakeitė savo nuomo
nę.

— Rusai džiaugiasi, kad Ly- 
bijoj pradėtos operacijos ati
traukė daug nacių orlaivių iš 
sovietų frontų.

— Paragvajaus prezidentas 
Morinigo sustabdė ruošiamą 
perversmą.

— Naciai skelbia, kad jiems 
pavyko išmesti torpedą į britų 
karo la vą Malaya.

"Naujienų” Raštinė
' SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 

. 8:00 vat vakaro.
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LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
0FILL. (LIETUVIU PREKYBOS BUTAS)

(Varde viršminėtos organizacijos, J. P. Varkala, yięe-pir- 
mininkas raštininkdS, dano pranešimus kiekvieną 
ketvirtadienį, 7:45 P. M., 0ėr ftfdio stotį WHFC 1450 
KC.) -

KALBA XVIII..'
Pasilinksminimui iš a^švietai 

išleidžia 10% įplaukų.
Labas Vakaras !

rie vedą rekordus šeimos prą- 
gyvenime išlaidų, tai suranda
ma, kad paslinksminiihams išu, 
leidžiama 10% metinių šeimos 

____„ _ ___ _ įplaukų, Tas reiškia, kad $180 
Praeitose trijose kalbose aš per metus išleidžiama ant “mo

vies”, šokių, teatrų, naudingų 
paskaitų, prenumeratų, mėnesi-

išdėsčiau/ kad lietuviškos šei
mos Chicagoje, bendrai imant, 
uždirba $1,800.01) per metus, ir .nių, nėdelinių ir dieninių laik- 
iš savo uždarbio išleidžia:

25% užmokėjimui už butą 
arba nuosavo buto užlaikymą;

supirkimui valgomų 
arba maisto; 
ant drabužių dėl visos 

ir kitų vilnonių, šilkinių,

daiktų

šeimos 
lininių, ir bovelninių reikmenų, 
kaip tai: staltiesių, paklodžių, 
rankšluosčių, firankų, ir 1.1.

Šį vakarų gvildensime išlaidas 
pasilinksminimui, smagiam lai
ko praleidimui, laikraščių ir 
knygų nupirkimui.

Pagal apskaitliavimą tų, ku-

Į ♦ »’ C I 4'
Šitos rųšies išlaidose yra di

delis skirtumas įvairiose šeimo
se. Yra šeimų, kurios eina į 
“movies” kelis kartus per sa
vaitę, bet laikraščiui skaito la
bai mažai, o knygų ir žurnalų 
visai neskaito. ..Yra šeimų, ku
rios išleidžia 10% savo metinių 
įplaukų ant naudingų knygų, 
žurnalų ir paskaitų, operų,/tea
trų, ir tik retkarčiais nueina 
ant “movies”.

Yra žmonių šeimose, kurie 
randa smagumo “tavern” arba

karčiame j e ir ten palieka Skir
tus apšvietei ir pasilinksmini
mui pinigus. Šios rųšies šeimos 
nariai praleidžia daugiau, negu 
sveika dėl jų ir dėl jų šeimų.

$24.00 laikraščiams, $ 15ė.00 
pasilinksminimams.

Paimsim nusistovėjusios šei
mos biudžetą, čia rasime, kad 

tper metus išleidžiama $21.0,0 
ant žurnalų, |<nygų ir laikiaš- 
čiiį ir $15^.0J ant pa i i iksmi- 
nimų.

Člhėagoje mes turime apie 
25,obJ.lietuviškų šeimų. Reš
kia, Chicagoje lietuviškos šei
mos ant knygų, žurnalų ir laik
raščių, lietuvių ir ang ų kalbo
se, turėtų išleisti $600,000.00 
per metus, o ant “moyiės”, tea
trų, parengimą ir šokių, o dau
giausia užeigose praleidžiama 
$3,900, ooo'.ob.

Chicagiečiai lietuviai turi di
džiuotis tuo, kad užlaiko tiis, 
dienraščius, kurių išlaikymui j 
didžiausią dalį įplaukų sumoka 
už pagarsinimus vietiniai biz
nieriai ir profesionalai.

Yra malonu pabrėžti, kad . 
Chicagos lietuviai išlaiko ir re
mia šeš’ius didelius lietuvių cho
rus, be 12 bažnytinių ir dauge
lio mažesnių chorų. Labai pa
girtina, kad lietuvių meilė jįjrie 
dainos ir muzikos padare gali
mu ani scenos pastatyti operą 
“Carmen”, kurią rengia “Pir
myn” choras ateinantį sekma
dienį, didmiestyje.

Srityje pasilinksminimo įr 
a pš vielos musų senoji karti 
yra pašlijus i vieną pusę, o ypač 
į pasilinksminimo pusę. Dau
giausia ant pasilinksminimo yra 
praleidžiama užeigose arba va
dinamuose “tavern”.

Chicagoje 2800 lietuviškų 
užeigų.

Mr. Anthony H. Kasper, 
Connnander Dariaus-Girnėo lie
tuviško skyriaus Amerikos Le
gionierių, No. 271 savo- kalboje 
šio Prekybos BūtoiAšUsiriilKimc 
spalių 1 dieną pranešė, kad vien 

^Chicagos miesto ribose yra 8,- 
900 karčiamų arba “taverns”, 
kurie sumoka miestui po $800 
-už laisnes per melus. Vien lie- 
Tuviškų užeigų arba “taverns” 
priskaitoma 2,800 ir jie sumo
ka miestui taksais $2,240,000.

Tas reiškia, kad % visų užei
gų arba “taverns” Chicagoje 
yra lietuvių rankose, nors lietu
viai gyventojai sudaro tik 1/35 
dalį gyventojų Cliicagos mieste.

Išvada la, kad lietuviai užei
gų savininkai aprūpina svaigi- 
mančiąis gėrimais ir kitataučius 
Į gyventojus, nes vien lietuviai 
tiek užeigų nepajėgtų užlaikyti.

Musų nariai:
Kaip lietuvių gyvenime, taip 

ir lietuvių prekybos nariais yra 
gerokas skaitlius užeigų savi
ninkai. Šiandien aš suminėsiu 
tris:

Anthony H. Kasper — Coin- 
mancler Darius-Gerėnas Sky
rius No. 271, Amerikos Legio- 

savininkas ližei- 
adresu 5059 So.

\.Medau's Mėnuo;
Belangėj

Daugelio tirėtų

kad būti t,nMių biznyje,

stančiai koštumerių pasirenka f 
visųpirma šias krautuves, kai 
jiems ir joms tenka pirktis mai / f 
sto ir groserio reikmenų. (

Tas faktas, kad šie groser - Į 
ninkai valdo ir operuoja dide-j 
lį sandėlį-, yra kitas pavy^d^s, 
jogei jie pasimokino iš dauge
lio metų patyrimo. Jie žino, kad 
turėdami savo sandėlį, valdo 
milžinišką perkamąją pajėgą, 
teikiančią jiems galimumo pirk
ti prekias tiesiai iš fabrikantų 
ištisais vagonais žemiausiomis 
galimomis kainomis. Be fo, kai
po įrūpe, jiė pajėgia varyti pla
čią skelbimų ^programą ekono
miškiausiais kaštais. Pavyzdžiu 
gerų įšjJhrdavimų, kuriuos siū
lo Midwest Stores, gali būti. iš • 
pardavimas skelbiamas šio dien
raščio šios dienos dienos laido
je. Šitame skelbime yra pažy
mėti maisto ir groserio produk
tai geros kokybes žemomis kai
nomis. Tai parodo, kad šios 
krautuves turi geriausias ver
tybes. — Sk.

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine.

9500 £WJNG AVĖ.
CH^vąv®R—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kei norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales, 
čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir Čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas.
100 gerų vartotų 
tnuh 
BUK 
CHR 
CHE 
PLYI 
DOD

Nito 1942 Tolyn iki 1934~
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurįį kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi- 
tač yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite |

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine.
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

Kad būti l#ri|'sių biznyje, rei
kia turėti daugelio metų paty
rimą, žinojimas, ’gytas per dau
gelį metų, yra pagrindas sėk 
mingo biznio, ir tas pasiseki
mas yra rezultatas sdgebėjimo 
patarnauti kostumeriams juo 
cifešliaųšia. X

Gėra^ pavyzdys, kilT dauge
lio Actų pagyrimas ^a i*efca- 
jiigaš, tai groseriii biznis.’ Mes 
turime atminti, katį tai. yra biz
nis apimantis tuksiančius daik
tų maišto ir groserių produktų 
srityse, įvairios kokybės ir ru
siu..; Tiktai per metų eiles pa
tyrimą žmogus" įš'ija reikiamų 
žinių apie visus tuos produk
tus. , .

Greta žinojimo apie prekių 
ryšis yra dar kiti dalykai, ku
rie įeina į sėkmingą maisto 
krautuvės operavimą. Yra pir
kimas sezoniniųj. produktų, su
pratimas operavimo kaštų, gar
sinimas, etc. Tai reiškia, kad 
progresyvus biznierius turi be 
atvangos studijuoti savo biznį 
tikslu teikti’ savo kostumeriams 
geriausias vertybes įv tiksliau
sią patarnavimą visuomet.

Norint turėti darbinga ko-
• *»'•»< » ■ • ' * »> /t i • • <

operatyvų reikalinga, kad jo na
riai butų gerai patyrę savo ypa
tingame biznyje. Tas faktas, 
kad rtidwest Stores organiza 
ciją susilaukė nuostabaus pasi 
sekimo, rodo, jogei visi jos na
riai maisto vaisbininkai turį di
delį patyrimą. Daugelis yra įš- 
buvę bizny dešimtį, penkiolika, 
dvidešimt ir net daugiau me
tų.) Turėdami tiek metų paty
rimo, jie veda biznį našiai, pa
gal moderniausius metodus.

> . • i I i

štai kodėl tūkstančiai ir tuk-

kaip:

flAI 
JTAI 
1IAI

Mes turime 
karų .pasirinki-

PONTIAC’AI 
fcUPMOBlLES 
FORDAI 
VVILLYS 
Stafion VVagon

V11’’"... 11WI111111111 '' ■■■■■■■! t
į ,World Playhouse
I S.'- Michigan, arti Van Buren

Tęsiasi 11:15, A. M. iki Vidurnak.
.. . ... —39c iki 6:30 

šeštadienį, Lapkr. 29 ir visą 
savaitę Exclusive Chicagoj 

rodymas:
“One Day In Soviet 

.RUSSIA”
• 'Komentuoja 

QUENTIN REYNOLDS

! Sausus Užsienio Korespondentas 
Atsako visus jūsų klausimus!

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RŪSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAi
Ultra-,Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish ;

Mass^ge ir Mv
Męvements 1

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

Sav.

.. NAUJ1.ENV-ACME Telephotą
Medaus mėnuo, kurį še

šiolikmečiai IVfėrliri Šchil 
(kairėjj ir m ŽmoAa, Lado- 
nne Howell, pradėjo iš ria-

• mų, Omaha, ;Ngbr., su 50 
centų, pasibaigė kalėjimu 
Denver, Colo. .Tu tėvai rha- 
no, kad jiauhavedžiai dar 
per jauni moterystes stonui.

o
MflSSAGĘ

FRANK MICKAS

Mine

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI. z ...
4146 ARCHER AVENUE

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Av.enue

Telefonas PORTSMOUTU 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas
Run iš geriausių mainų, daug $8.35
dulkiu ašiiiRa .............

PERKANT r 5 TONUS AK DAUGIAU.
SMULKESNI YRA ĮJAUG PIGESNĖ. ,

BLACK* BANĮ) LUMP .....i.. <10.25
Sales taksai ekstra.

Tel. Lftfayette 38474208 Afcher Avė

Šeštadieni, Lapkf.-November Ž9,1941

“JAUNIMAS”

Brighton Parko seniausias ir labiau pritikimas auksorius per
sikėlė į naują ir didesnę vietą, 4208 ARCHER AVe. Ųabar vis
ką parduoda sumažintomis kainomis. Dovanos DYKAI. *

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigus. Dabar pasirinkimas nau
jausios mados laikrodėlių ir yisko iš Jevelry.

PETER N0VER, 4208 ARCHER AVĖ.

p _ . . _
naprapatag, kuris turi ofisą 
3246 S. Halsted St.

; j
Kviečiu daugiau biznierių ir 

profesionalų rašytis į narius 
Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois (3241 S. Halst- 
ed St. Phone CALumet 7358). 
Linkiu geniausios /kloties iki at
einančio ketvirtadienio.

Ahounceris ir Sekretorius,
> •> !iJv P. iVarkala

TODEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
8AVINGS 

tfliONDS 
asdstamps

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURfiTŲ BUTL

DIDELES SUTAUPOS
'IGu'į 

i 1 * į * • < • i . * . : *11** ■ ’ ’ 1 ** ' 11 ą • . 1 *

/ , Ant Gėriailšioš Rųšies Maisto!/

GRAND OPENINGAS

IŠPARDAVIMAS!
Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Gust Doces,

Gost, 18 1

Reikalauja
Perskirų

Bertha Kadaų^ nuo Jack Ka- 
dan , į /

23, su Sylvia

-M '

Gauna
Perskiras

r

i begina D. Bonjck nuo Char
les E. Bonick J

Pirkite “Michvest Stores” Krautuvėse. Jus Šutaupysite Pinigų 
. , ., Ir Gausite Geresnį Maistą.

IŠPARDAVIMAS! PĖTN. IR SUBATOJ, LAPKRIČIO 28 IR 29.

“MIDWEST”...TIKRAI ŠVIEŽI, GEROS KOKYBĖS

KIAUŠINIAI KARTONŪ0SĖ TUZ.

No,, 1 KIAUŠINIAI ________________ Tuzinas 41c
‘ĮMIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS EVAPORUOTAS

PIENAS Aukšti kenai 3 ^en- 23*
'SOFTASILK” Cake Flour -11 uneijr. pak.
uDA1NTY” NOODLE SOUP MIX
“TREE TEA” Geros kokybės 10c dydžio 8c______ % sv. pak 21c
^^UNSyVEET” Didelės Slyvos_________Svaro pak._______ 2 už 25c
“KRAFT” DINNER Makaronai su Suriu 2 pak. 19c
“PALM .ISLAND” RAIKYTAS ~

FINEAPPLE Did. 2'/2 kenai.
“MIDWEST” APPLE SAUCE No. 2 kenai Ž už 23c

‘SUNFILLED ORANGĖ JUICE 12 unc. kenai 2 už 19c 
GRYNAS DARŽOVIŲ SHORTENING

CRISCO * ” ™23« 3 X" 63e

nierių. Jis yra 
gos .“tavern” 
VZells S t.

GIMIMAI
CHICAGOJ’'

TEXAS BE SĖKLŲ -
GRĄPEFRUIT Dideli 80 mieros
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1 Rūšies

P____________________________________ J_____ .________________________________________ *_________

William A. Lopeli --- Savi
ninkas užeigos “tavern” adresu 
4756 So. Westęrn Avė.

Anthony Negtečky —■ Savi
ninkas užeigos “tavern” adresu 
401 E. 69th St.

Lietuviški laikraščiai:
Lithiianian News Publish'ing 

Co. išleidžia dienraštį NAUJlĘ 
NOS ir atlieka spaudos darbiis. 
Redakcija ir spaustuvė 1739 S. 
Halsted SI. J

Lithuanian Daify Friend — 
išleidžia dienraštį DRAUGAS ir 
itfieka spaudos darbus. Redak-

B ANĖS, 744 Norih
Dearborn Street, gimė lapkri
čio 2, tėvai: John ir Frances.

D A VIS, Shirleji, Wąllis, 929 
West 3Šrd Street, gimė lapkri 
čio 4, tėvai: George if Lea- 
dean. ’ - .

klAURAKIS, Arlens ir Irene 
(dvynukas), 12207 South San- 
gamon Street g'mė' ląpkričii 
3, tėvai: Anthony ir Mary. x 

MATTICK, Leanne, 4426 So 
Seelęy Avcnue, gimė, ląpkričk 
12, tėvai: George ir Robertą.

5 už 14c 
____  5 sv. 28c 

VlRiMUl OBUOLIAI U. S. 1 Rųšies_________________5 sv. 17c
WISCONS1NO ŽALIEJI KOPŪSTAI 2 sv^ 5c
NAUJO DERLIAUS ĖUND. SALERIAI Did. / 2 puhd. 13c 

Mlt)WEST” CORNED BEEF BASU<« Sv. kenai 17c
DYKAI SIDABRINIAI ŠAUKŠTAI PAKELIUOSE

MAGIC WASHER Didelis pak. 24*

M A D 0 S

25c
Pak." 5c

4924,'

n

DYKAI STIKLAI ^AKELIUOSE 
“NOLA” SOAP FLAKES Dideli pak.. 25c
“AEltoWAX” SKYSTAS VAŠKAS Paintės kenas 20c
“F & G” BALTAS NAPHTHA MtiLAŠ Did. šmotai 4 už 18c 
SVEČIAMS 1VORY MUILAS ____ _______3 už 14c
‘AMERICAN FAMILY” FLAKES Maži 9c Ėiid. pak. 21c

»»- y ..į _ •_____ ; . - - _ . ~

“DREFT” Dideli pakeliai
“DllZ” — Maži pak. 9c
CLOliO^ Paintė 10c

Jak/ey Avė.
LUhuąnian National League 

c-f America —- išleidžia savait- 
raštį SANDARĄ ir atlieka spau
dos darbus — 840 W. 33 rd St.

, • • •• -j

Malonu pabr ėžti, kad še ima 
Lithuanian Chamber d f Ccm- 
merce auga: :

Vien per praeitą savaitę pri
siuntė savo ap ijųacijas A. A. 
Norkus, kuris užniko restoraną 
adresu 7f>0 W. 3'fet .Si

Alės Nortniantli —► Daktaras

Rengia Kvotimus 
Apdr aiicloš 
Agentams

Valstijos komercijos departa
mentas paskelbė, ,kad gruodžio 
8 d., C.hičagojė sdrehgs kvof - 
mdš asmenime, kurie riori gau
ti aįądraudOš agentų laisriius.

tHtkite tose 4craiituvčse, kii-; 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

22c
2 svarų pak. 43c

Kvort. bonka 19c 

“KED HEART” D1ftTUA.B-CISTAS 3 ten™ Ž6* 
s Mes priimam orandžines ir mėlynas štampas

DYKAI Ka? Savaitę. Taupykite Musų. Kuponus .

PIRK Už MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

No. 4924—Priejuostės — mieros 
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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

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

čia įdedu 15 eentų ir prašau

atafųlti hmur pavyscĘ No ---- -

Mieroi - - - per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas Įt valstija)

V
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KORESPONDENCIJOS
Arbitracijos Taryba Svarto Anglių Disputą.

Fountain, Mich
Lietuvių Ūkininkų Gyvenimas.

L. U. P. Draugija porą dienų 
atgal yra gavus iš N a u j i e n ų 
spaustuvės 200 naujai atspaus
dintų konstitucijų. Spaudos 
darbas labai genas ir pigus. Ar
ti dvidešimts metų draugijos 
gyvavimo konstitucija yra per
taisyta trečiu kartu. Dešimt me
tų atgal, draugija davė atspaus
dinti Vilnies spaustuvei apie 
150 konstitucijos knygelių. 
Spaudos darbas buvo atliktas 
gana nevykusiai ir lietuviški 
kalba labai žargoniška. Pirmiau 
konstitucija buvo tik lietuvių 
kalba, o dabar lietuviškai ir 
angliškai. Ačiū N a u j i e n o ms 
už pigų ir gerą darbą, ir už iš
metimą to 
taipgi ir už 
anglų kalbą.

Lietuviai
gana gerai ir dėl bet 
skurdo nėra reikalo nusiskųsti.

Vilnies žargono, 
gerą išvertimą į

aukų Stalinui. Viena šeima au
kojo net $50.000, kiti po $25.00 
ir mažiau. O dėl musų tėvynės 
Lietuvos nėra aukoję nieko. Jie 
aukodami mano, kad tos. aukos 
pasieks Stalino armiją, bet kiek 
yra žinoma iš praeities, tokios 
aukos, perėjusios per “Vilnį”, 
“Laisvę,” pasiekia Daily Work- 
erį ir toliau dažnai jos nebeina. 
Anais metais komunistai buvo 
surinkę aukų dėl badaujančios 
šiaurės Lietuvos apie tris tūks
tančius dolerių, ir visi pinigai 
jų rankose sutirpo ir jie aukau
tojus apgavo, žinoma, jie renka 
aukas ir dabar su tuo pačiu 
tikslu, kad Amerikos lietuviški 

^burliokai galėtų lengvai gyven
ti. Komunistam mažai berūpi 
Rusijos suskurdusi liaudis, bet 
tikrumoje jiems rupi palaikyti 
despotišką Stalino režimą.

čių gražiai 'ir mandagiai išauk
lėta šeimyna. Simus ir dukre
les ramina juos senatvėje. Lin
kiu drg. Kanipikams gyvenu 
linksniai žemiško rojaus ūkyje 
ir būti nuolatini is skaitytojai s 
laikraščio Naujienos.

gyvenu

Juozas ir Katriutė Budrevi- 
čiai išvažiavo į Chicago aplan

augintų visokių vaisių, kokius 
tik yra galima ant ūkio užau
ginti. Taipgi buvo programas, 
susidedantis iš kalbėtojų, dai
nų ir muzikos. Buvo kontestas 
slebizuoti dėl mokyklos vaikų. 
Pirmas prizas buvo $3 pinigais 
ir sidabrinis “Lovc Cup”. Lai
mėjo lietuvaite Mariutė Žalis 
(žaliutė). —Marė Dundulienė.

savo brolj, sūnų ir martu-

ūkininkai laikosi 
kokio

bo. Dabar lieka tik triustis apie 
gyvulius ir iš miško pasirūpint 
kuro. Po vasaros piknikų, ku
rių tarp ūkininkų nestokuoja, 
šiuo laikotarpiu ūkininkai apri
mo ir laukia šaltos žiemos.

—o—
L. U. Z. Draugija ir L. P. 

Klubas surengė po pasilinksmi
nimo vakarą. L. P. Klubas duo
da iš savo iždo po 20 dolerių 
ant gėrimo ir užkandžių. Daly
viai gauna nemokamai išsigerti 
ir užkąsti.

L. U. Z. Draugija pirko val
džios apsigynimo bonų už tris 
šimtus dolerių, o L. U. P. Drau
gija už penkis šimtus dolerių. 
Trys savaitės atgal, lietuviai u- 
kininkai turėjo smagias vestu
ves. Apsivedė F. Šimkus su A 
Valukoniene. Geriausios jiems 
laimės. *

NAUJIENU-ACMH TelephQto
Arbitracijos taryba, paskirta Prezidento Rooscvclto, susirinko New Yorkc 

svarstyti anglių kasyklų dispulos. Iš kairės, dešinėn; Benjamin F. Fairless, 
United States Steel korporacijos prezidentas; Dr. John R. Steehnan, arbitracijos 
tarybos pirmininkas; ir John L. Lewis, United Mine Workers linijos prezident.

Detroit, Mich
Laukiame sekmadienio

kcs.
nas pas savuosius po vasaros

vai gauna pilietiškas popintas. 
Stalino saulės garbintojai >ę. gi 
skuba gauti popieras. 
savo staliniškos vieros 
j tą rojų važiuoti.

Anuo tarpu matėsi 
kad Stalino garbiu’oja i IpiiŠtj 
apylinkės sudėjo gana gausių

Užsigina 
ir nedori

—o—
T. Lapenas lankėsi Chicagc- 

je. Dalyvavo jauniausio sūnaus 
vestuvėse. Su Lapeliais išvažia
vo A. Galvydienė pamatyti ne
seniai gimusio anūko ir gimi
nių, taipgi išvažiavo kartu M. 
Martinaitienė aplankyti 
giminių ir pažįstamų.

—o—
Praėjusi vasara buvo 

sausa, bet ruduo perdaug šla
pias. Dabar pas mus baigiasi 
sezonas ožkų šaudymo. Priva
žiavo daug medžiotojų iš visur, 
nes čionai ožkų yra labai daug, 
ir beveik fcožnas medžiotojas šj 
tą laimi. Oras vėsus, sniego 
kaip ir nėra. Naktį pasniegti, o 
diena nuleidžia. Ūkininkas

savo

Su dideliu nekantrumu lau
kiame sekmadienio, lapkričio 
30 d., nes tada įvyksta kas nors 
nepaprasto ir gražaus, ko mes 
s'eniai ir laukiame.

Tai liaudies dainų koncertas, 
kurį rengia SLA 352 kuopa 
Lietuvių svetainėje. Metinio 
kuopos koncerto rengimo ko
mitetas turi suprašęs geriausius 
dainininkus (kės), — vietinius 
ir Clevelando dvi geriausios 
dainininkės dalyvauja musų 
parengime. (

Štai programo dalyviai:
Stella Malonis,

Cleveland, Ohio; Bronė Kasiu
lytė, kontralto, iš
Ohio; Jonas Valiukas, tenoras; 
vietiniai Mariutė HilLsu savo 
drauge šatulairiene? ^sudainuos 
duetus, panelė į A. Juodsnukaitė, 
soprano, mergaičių kvartetas;

soprano,

Cleveland,

nuo vežimo, automobilis apsi
vertė ant Balčiaus, nulaužė abi
dvi kojas, vieną ranką ir sutry
nė vidurius. Jis mirė vos išken
tėjęs 10 valandų. Automobilyje 
buvo du jauni vyrukai. Ed- 
mond Cain, 19 metų, iš Came- 
ron, W. Virginia, sužeistas mi
rė už valandos 'laiko. Autoifio- 
bilio vairuotojas išliko sveikas 
(nesužeistas).

Antra nelaimė ištiko Juozą 
Ridulį, kurio neperseniai sude
gė gryčia, o dabar ke’iant pu
pyčių virkščias ant 
tvarto su . tam tikru 
keltuvas įsisiūbavęs 
Juozą nuo vežimo. T 
žemyn j 
skaudžiai 
kad, gal 
ties
paveikslus nueiųė Oceana ligo
ninėje.

kas žinias.
Drg. Kampikai viduryje gi

rios, — tikrai rojaus gaspada. 
Gražus budinkai, šodnas viso-

darit sniegui tirpti pavasarį iki 
sniegui užkrintąnt rudeni. Juo; 
linksmina medžių >lnnėjimaš, 
paukštelių čiulbėjimas ir jų pa-
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TAUPYH.IT PINIGUS!
_ _________________ su
TRIANGLE 

RANGE
Triangle Melsvos
Šviesos Aliejum

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

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

vadovyste p. A. P. Kvedero. 
Keistutis Ambrose pateiks mu
zikos gabalėlių.

Iš dalyvaujančių menininkų 
galima laukti gražių dainelių, 
lietuviškų liaudies melodijų.

SavininkasDOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI

Jonas Rodinas, A*ht Labanauskas,
H. Rajewski “Shorty”

ilda Buick Sales
VIENINTELE LIETIMŲ BVICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, UI.
Telefonas LAFAYETTE 2022 • ■ Rez. Tel. VICTORY 2499ei. VICTORY 2499
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to ir apylinkių lietuviai turęs 
progos išgirsti geriausius dai
nininkus (kės), kurie tik ret
karčiais būna sukviesti į vieną 
grupę. Lapkričio 30 d. kaip tik 
ir bus tas gražus SLA 352 kuo
pos metinis koncertas. SLA 352 
kuopa jau per keletą metų pa
sižymi surengdama ką nors ge
resnio, gražesnio, kad galėtų 
patenkinti savo narius ir sve
čius bei duoti jiems ką nors 
gražaus, nepaprasto. Vadinasi 
šiame metiniame koncerte atsi
lankę turėsim progos pasiklau
syti gražios muzikos,* gerų dai
nininkų, solisčių, solistų, due
tų, kvartetų bei choro. Tuo ba
du galėsim užmiršti sunkius sa
vaitės darbus. Besiklausydami 
dainų, muzikos mes galim pa
ilsėti, prisiminti ką malonaus, 
gražaus. Nariai ir svečiai pra
šomi skaitlingai atsilankyti.

Koncertas įvyks, lapkričio 
(Nov.) 30 d. Lietuvių svetainė
je, 25 ir W. Vernor Hy. Prasi
dės 7 vai. vakaro. Durys bus 
atidaros nuo 6 vai. vak.

Po koncerto šokiai. Įžanga 
tik 50 centų.

M. J. Kemeši nė

Hart, Mich

ir jums reikia atsispausdinti bi-

LIŪDNOS IR LINKSMOS 
NAUJIENOS

Musų | 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos. 
Darbus!'
Jeigu esate biznyje
ly, steitmentų, laiškų, žinokite, kad /‘NAUJIENŲ” 
spaustuve yra pasirpošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiaušios.

ITiŠUtUTE^llTPAMA TY KITĘ ‘ PA VYZDŽIUS ~

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Canal 8500

Lapkričio 5-tą liko sunkiai 
sužeistas Dominikas Balčius. 
Buvo jau po 6-tostvalandbs va
karo, kai su prikrautu vežimu 
kukuruzų virkščių važiavo. Jo 
sūnūs Antanas formonavo, o 
tėvas sėdėjo ant viršaus veži
mo. Buvo jau prie pat savo na
mų. Staiga atlėkė automobilis 
ir, visu smarkumu atsimušė į 
vežimą. Balčius krito žemyn

viršaus 
keltuvu, 
nustūmė 
is krito 
šono ir

sužeidė petį. Sako, 
būt, yra įskeltas pe- 

kaulas ' (collar bone). X-

užsirašė 
metams, 
esą, no-* 

; rodos,

Drg. Jim Kampikai
Naujienas visiems
Drg. Kampikai sako: 
rime turėti Naujienas
kad Naujienos paduoda teisiu-

* *

Ponai Juozas ir Onutė Vosi- 
lliai surengė puikią vakarienę 
PadČkavonės dienoje. Valgių 
gamintoja buvo musų gražuolė, 
jų vyresnioji duktė Luc'ja. Vi
sokie kepsniai, kalakutai, faza
nai, toriai, daržovės, sodnų vai
siai ir daug visokių skanių už
kandžių lėkštės prikrautos ii 
apdabintos valgomais žalumy
nais. Jei aš pati nebūčiau ma
čius, kaip Locija gamino, aš 
nebūčiau tikėjus, kad tokia 
jauna mergelė galėtų taip prak
tiškai. ir skaniai viską paga
minti. šion vakarienei! buvo 
pakviesta p-ia Popeli, kunigo 
motinėlė, ir mes 
sigerėti skanumu 
minta vakariene, 
sėdamos.

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.

Locijos paga-

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gilt!

Lapkričio 13) d. Ilart High 
School-Audito:ium įvyko Har
vest Fcstival. Buvo išdėta pa- 
rodon daugybė namuose už-

Turtas Virš$6,500.000 001
Apart Apsaugos, Turime 0 r r n n n 0 f! 9 
ATSARGOS FONDĄ ViršO33U,UUU.UV 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinisrus

c *ėra Saugesnės Vietos Del Taupymo Pini-ųSavaites dienomis 9 A M. iki 4 P. M.. Trečiad. 9 A.U M. iki 12 
___________ dienos, Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOCUTIONofChicaoo 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue I

VIRginia likt

SAU
“The Jewel of Pendom”

Ch.ic* «f klrfh* 
*»wm ta o trvly 
bv«ly mw tolld 
floM movntlns!

NtTHSTONE 
RING 

Jdr “Her”

ExquisiteNew Wrist Watch

50c A 
WEEK

Handsome ITakhfor'Hini' 
ttep«ndabl» i#''© R
cvrmd to M tbė wrist »>3
Natvral 0eid <e!«r, - ■ ™

•*** 50e A WEEK

Mak« h«r reaffy happy wWb 
H»i« lO-dfamond bridal p«if 
ta mwm» movntina.

75c A WEEK

50c A WEEK

-
\T

Rėmams
e Stores

3142 W. 63rd St

and 
up

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Tvpewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avc.

Phone LAFAYETTE 3534

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118 
L ------

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

RRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.
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Te ve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas narnas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite!
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės ^NAUJIENŲ** 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

Garsinkitės “N-nose”

TAUPYH.IT
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Užsakyme kalnai

Th« Lithuanian Daily News 

Publlshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. CoM Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

by
$8.00 

4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

NAUJIENOS, Chicago. Ui.—— --------------į--------------------------

Mums atrodo, kad gali tbuti kaip tik atbulai: po karo 
gali įgyti laisvę didesnis įkaičius mažųjų tautų, negu 
kad jų buvo iki karo, > ir gali išnykti kai kurios didelės 
imperijos. ' / ' ;

Mątėjne, kas atsitiko po pereitojo karo. Tą tenden
cija neišnyko. .

i Penktad., lapkričio 28, 1941 4

R. Blaumanis

oenas cenzorius r et K tą,

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau-

Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams ----------—
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui----------

Chicagoj per išsiuritinėtojųs
Viena kopija __ ’_____ —
Savaitei__—
Mėnesiui _____ :_________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams...................   $6.00
Pusei metų------------------------ 3.25
Trims mėnesiams --------------- 1.75
bviem mėnesiams ----------- 1.25
Vienam mėnesiui —----------- .75

Užsieniuose:
Metams------------------------- $8.00
Pusei metų ----------------- .4.00
Trims mėnesiąms____ ,2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money{ienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., .Pinigus reikia siųsti pašto 

Chicago. III. Telefonas Canal 8500 Orderiu kartu su užsakymu

Baimė dėl Kinijos /

Kinijos draugai Jungtinėse Valstybėse bijo, kad 
svarbus Kinijos reikalai gali būti paaukoti “taikai” su 
Japonija.

Pereitų trečiadienį valstybės sekretorius Hull įteikė 
ypatingam Japonijos pasiuntiniui Saburo Kurusu ir am
basadoriui Kishisaburo Nomura sųlygas, kuriomis Ame
rika sutiktų atnaujinti normalius prekybos santykius su 
Japonija. Visuomenė apie tas sųlygas nieko tikro nežino. 
Bet yra plačiai pasklidęs susirūpinimas, .kad Jungtinės 
Valstybės nori “numaldinti” japonus, pripažindamos 
jiems tam tikrų koncesijtj Kinijoje.

Kinijos padėtis šiandien yra sunki. Nuo to laiko, kai 
prasidėjo karas tarp Vokietijos ir Rusijos, Kinija bevėik 
nebegauna ginklų iš Sovietų Sąjungos. Britanija taip pat 
nebegali jai padėti. Visa kinų viltis yra Jungtinėse Vals
tybėse. Jeigu dabar ir Jungtinės Valstybės liautųsi rė- 
musios Kinijų, tai Kinija pasijustų apleista visų.

Pataikavimas agresoriams ir jų talkininkams neda
vė Jungtinėms Valstybėms nieko gero nei Ispanijoje, nei' 
Italijoje, nei Vichy Francuzijoje. Ta politika neatneš nie
ko gero ir Tolimuose Rytuose. '

Laisvė karo metu
Anglijos parlamente keletas konservatorių reikalar 

vo, kad butų aprėžta vidaus reikalų ministerio galia su
iminėti pavojingus valstybėj asmenis. Po smarkių ginčų 
jų reikalavimas buvo atmestas.

Vidaus saugumo ministeris yra žymus darbiečių va
das Herbert Morrison. Pasiremdamas parlamento išleis
tu įstatypiū, jisai isąkė sulaikyti kelis šimtus asmenų, ku
rie buvo susekti padedant naciams arba kurie slaptai or
ganizavo priešingus demokratijai elementus.

Gindamas savo veiksmus parlamente, ministeris 
Morrison pareiškė, kad jisai nebegalėtų atsakyti už kraš-v 
to saugumą, jeigu ta jo galia butų suvaržyta, nes karo 
metu dažnai reikia veikti skubiai, nepaisant taisyklių, 
kurios yra nustatytos taikos laikams asmens laisv.es ap
saugojimui. Be to, jisai nurodė, kad įstatymą jisai pa
naudoja prieš tuos, kurie demokratine procedūra netiki. 
Kodėl valdžia turėtų teikti jiems daugiau laisvės, negu 
jie pripažįsta kitiems žmonėms?

Įdomu, kad laisvės varžymą smerkę patys dešiniau-; 
šieji konservatoriai, kurie simpatizuoja naciams ir fašis
tams. ■

Riaušės Danijoje
/

Pirmų kartų nuo to laiko, kai Danijų okupavo įnų-’ 
ciai, Kopenhagoje kilo atviros riaušės. Jas iššauk D,a- 
nijos užsienio reikaių ministerio dalyvavįmas “pakto 
prieš kominternų” pasirašyme, Berlyne.

Telegramos iš Stockholmo praneša, kad* šimtai .da
nų studentų padarė protesto demonstracijų sostinėje ties 
karaliaus rūmais, giedodami tautos hymnų ir šaukdami 
prieš “išdavikų Scavenijų” (užsienio reikalų mįaist&rį, 
Erikų Scavenijų). Paskui demonstrantai numaršayo prie' 
fašistų laikraščio redakcijos ir prie užsienip reikalų ųii- 
nisterijos. Įvyko susirėmimų su policija.

Niekas netiki, kad Danijos valdžia savo noru dedasi 
prie to “pakto prieš kominternų”. Jų privertė naciai, ku
rie Danijų yra okupavę. Danijos žmonės jąųęiasi paže-’ 
minti, jr šitų jausmų išreiškė studentų .demonstracijos.

‘Tolyn judėjimas Danijoje pasidųrys dar stipresnis/ 
kuomet naciai vis labiau ir labiau spaus žpioųes. Ęįtbsę 
okupuotose šalyse kova prieš nacius jau pavirto beveik 
pilietiniu karu.

Mažųjų tautų ateitis
Kai kurie žmonės mano, kad jpąžų nepriklausomu 

tautų laikai jau praėjo. Jie sako, kąd po šio ikaro paliksi 
Europoje tiktai kelios didelės valstybės, kurios sudarys 
kokių nors “virštautinę” organizacijų taikai palaikyti, o 
jeigu jos nemokės tarp savęs susitarti, tąi Amerika įr 
britų imperija pastatys jas po “policijos .ęri^žiura’^

Bet mažomsioms .tautoms, esu, vilties jau nebėra at
gauti savo nepriklausomybę. {Geriausia kų jos gali pa
daryti, tai — prisidėti prie vįeno arba kito gąlįngo kai
myno ir pasiduoti jo “globai”.

: Apie Įvairius
Or /

FAŠIZMAS IR NIETZSCHES FILOSOFIJA
' .(Tęsinys)

Tokįų “a.n,tžnipgįuTokių “.ąųtŽAiiogįu”, NięUs- 
chė sąko, buvęs Napoleonas.! 
O šis (fąįktas> kad Nie,tzsc.hė 
Napol^oųą laįkė antžmogiu,; 
yra gan charakteringas. Mat, 
šis fakjtąs, rodo, kad Niętzschė 
vieno ąsxnęns valdymą laiįkė 
ideališka politine santvarka. 
Ir iš tikrųjų, toksai valstybės 
sutvarkymas, kur vienas as
muo vąįdų yąjsjybę, yra geras 
išrinktiesiems, “gryno krau
jo” aristokratams, arba kaip 
dabar priimta sakyti — elitui. 
Bet esant tokiai valstybės san
tvarkai, liaudis, apskritai i- 
mant, yra apleista. Tad įdo
mu sužinoti, kokios nuomonės 
Niętzschė yra apie/liaudį. Ir 
pasirodo, kad 
liaudį, į mases žiuri tiesiog su 
pasįbiaUr ėjimu, 
riatas — “nešvari 
(Žiur. Niętzschė, Taip kalbė
jo Zaratustra, 2 d.). “Gyveni
mas — pasitenkinimo šulinys/ 
bet ir tie šuliniai, 
drauge su jumis 
biaurybės, yra visi 
ti”. (Taip kalbėjo 
ra, 2 d.). Vadinasi, 
bėjams tvarkyti savo gyveni
mą, leisti jiems pasisakyti 
nors svarbiaisiais jų gyveni
mo reikalais, Nietzschės nuo
mone, bptų gąlas visam tam, 
kas yrfa gerą ir grąžu žmoni
joje (Taip kalbėjo Zaratust- 
rą, 4 d). 

• t

Nįetząche lab(ąi garbinu jė
gą. Jo nuomone, jėgą—tai gy
vybė, tai gyvenimo grožis ir 
prasmė; jėga — lai istorijos 
kūrėja. O gal būt, garbinda
mas jėgą, Nietzschč turėjo 
galvoje darbą, atseit, garbino 
tą darbą, kuris duoda žmo
gui sąlygas geriau ir gražiau 
gyventi? Deja, aristokratas. 
Niętzschė darbą paveda dirb
ti tik plebėjams. Stiprus žmo
gus, Nietzschės nuomone, tu
rįs yąldyti lups, kurie dirba, 
bet ne pats dirbti.

Aišku, garbindamas 
Niętzschė garbina ir 
Karas, ję teigimu, tąi gyvęiii- 
ąias. Ir tp.dėl nesištęb.ėkime/ 
kai Niętzschė gąliųgiesicĮns ’ 
pataria: “Mylekįte taiką ;tįl< 
kaip p,rogcą pąsįrųoštį nąųjąm^ 
karui, ,o trumpą ląiką ląbįąų/ 
negu ilgą. ĄŠ ne dirbti pata
riu jums, bet kariauti. Teb.ų-- 
na karas jūsų darbąs,, ląįka 
—pergalė. Karas ir dįdyyriš- 
kųmas ĄMkąręs daugiąu’ 
kilnių dąlyjcų, 1 begu zartimo 
meilė”. »(Tąip kąjbęjd.
tusra, 1 d.). Tik Jie bijo karbv 
saį<o Nįętzšchė, kurie turi 
mąišytą kraują; ši.tje žmpues 
yisuomęt nori ląi|kos ir ^rą-. 
maus gyvenimo, nes jie esą 
Silpni .kįrjaiUi/ r V "

Kaip mą<topic, Njętzsohė1 
garbina karą kaip tikras vi-, 
durąmžįų ritįęrius. Tįejsą, ką
rąs rejįkaĮipgaš ne tik /vidprr: 
^nž.įų riteriams, hSt ir 
dįępų ką^įtali^n^. tik , 
dienų kąro garbiųtojas —k.a- 
pitajjątos nędrįs.tą atvirai- pa
sakyti tai, ką .pąsąkė Nię'tzą-’ 
che. Tiek kapitąjįįą.tuį, įtiek 
Nįętzsclięi Kąrąs yra gyveni-' 
juo .

Pa^ Njįpt^chę savotiš
kai sprendžia etikos kĮaųąk 
mus. Jo dorovės dėsniu galėtų 
bųti .Aitękf Aukis: “P'aslydusį 
—pąspirk!” Nietzschės nuo-'
mane, pasigailėjimas bei arti
ma Jįueilė yjca vergų ir šiaurių
jų moralė. Tik silpnieji, es.ą>: 
prip^^įąta artimo ^rieįiVę iįr 
sigailėjimą. Tik- silpnas esąs

Niętzschė į

Jam proleta- 
mėsa”.

gailestingas, nes jis negalįs 
bųti kitoks, jis negalįs būti nei. 
stiprus, i.iei kerštingas, nei 
piktas. Koksai gi filosofas mo- 
jkė dorovingumo ar artimo 
meilės? — ironiškai klausia 
Niętzschė. Sokratas. Bet kas 
gi jis buvo? “Sokratas buvo 
kilęs iš liaudies sluoksnių ir 
todėl nėra ko stebėtis, kad jis 
buvo toks šlykštybė” — atsa
ko pats Niętzschė ' (Dievaičių 
sutemos, paragr. 3).

Šios žemės viešpačiams, ku
rie turi stiprią valią ii’ kietą 
kumštį, Nietzschč štai ką pa
taria: “Visa, kas yra geriau
sia, priklauso mums, ir jeigu 
mums ko neduoda, mes patys 
pasiimam; pasiimam
sius valgių^, išyainausį 
gų, didžiausias mintis, 

(žiausįas moteris”. (Taip 
bėįo Zaratustra, 4 d.).

O kas su tais, kurie neturi 
liek jėgų, kad galėtų viską, 
ką nori, pasiimti? Niętzschė 
atsako: “Kas negali įsakinėti, 
tegul vykdo kitų įsakymus”

geriau-
dan-
gra-
kal-

iš kurių 
geria tie 
užnuodyr 
Zaratus,t- 

leisti ple-

JČgą

Jis tame oarbj paskendo ir 
iktai tada jo bergždumą prisi

minė, kai visi keturi puslapiai 
iuvo taip išmarginti, kaip blu
selėm susirgusio mažo vaiko 
veidas.

Bet pietus jam tą dieną buvo 
skanesni, negu kitais kartais.

Turėdamas tai galvoj, jis ir 
sukančią dieną išcenzūravo sa
vo Įąikraštį, ir vėl sų tokiom 
pat pasekmėm — apetito at
žvilgiu. Nūn senasis cenzorius 
kąsdien atsisėsdavo prie rašo
mojo stalo ir rūpestingai cen
zūruodavo savo laikraštį, stip
resnėse vietose, kaip seniau, 
kraštuose padėdamas po tris ir, 
keturis šauktukus ir klaustu
kus. Kai raudonasis rašalas iš
seko, jis senu papročiu valsty
bės sąskaiton užsakė
Bet valstybė jau rašalo nebeda
vė. Tada cenzęrienė įliejo Į 
bonkutę burokų rašalo, nes taip 
buvo pigiau, o 
vieną pensiją

šnipu:

ktausoinybę, netinkamas • inę- 
ky.kląs, avėtas cukraus jįcai- 
pąs, apie kvailius inspęktorkr, 
choleią, saciilizmą, 
zemstvas, cyoliuciją, darbo al
gas užsieny, viešuosius namus, 
žiaurius komisarus, streikus, 
kyšius, nuožmius dvarininkus, 
pesimizmą, 
darvinizmą, kazokų žiaurumą,
pralaimėtas kovas, gaisrus, su
naikinusius ištisus kaimus, ne- 
legalę literatūrą,1 despotizmą, 
marą ir tūkstančius ir dar tuk
siančius kitų dalykų, kurie ga
lį jaudinti žmonių protus. Pa
garbos drebulys perėmė senąjį 
cenzorių pamačius tą begalę 
straipsnių ir punktų ir a, b, c, 
d, e, f, x, pastabų. Jis norėjo

ga jį traukė prie milžiniškos 
popierių krūvos... Tai buvo

naujo.

tegaudamas tik 
žmogus turėjo

cenzorius spar
tėliau, kol jis 

vieno laikraščio 
Seniau jis

Visas

Ar galėjo Niętzschė, tas 
smurto garbintojas, praeiti 
pro moterį, ją neapkalbėjęs? 
Nietzschės nuomone, svar
biausia moters pareiga —gim
dyti. O kiekvienos moters 
karščiausias noras pagimdyti 
antžmogį. Tik pagimdžiusi 
antžmogį, motėmis galinti būti 
galinga ir garbinga. Tačiau 
moteris jokiu budu negalinti 
turėti lygiųf teisių su vyrais. 
Ji neturiųti teisės dirbti net 
tą darbą, kurį dirba vyras, ji 
neturinti teisės mokytis, nes 
“moteris, 'turinti palinkimą 
mokytis, yra lytiniu atžvilgiu 
nenormali” (Anapus gero ir 
pikto riljos, paragr. 144). Mo
teris niekados, sako Nietzs- 
die, neturinti užmiršti, kad 
jos yyras yra jos viešpats. Vy
ras turįs jbuti laimingas, galė
damas pasakyti: “Aš noriu!” 
Moteris gi turinti bųti laimin
ga, galėdama pasakyti: “Jis 
nori.” (Taip, kalbėjo Zaratus- 

(trą, 1 d-)- Mptcris, sako Niet- 
zsebė, 'visados turinti savo 
vyro klausyti ;ir jo bijoti. “Tų 
,eini pas- Į moterį

Taip senasis 
čia i cenzūravo 
pamatė, kad 
jam nepakanka,
priešpiečiais išcenzūruodavo tris 
dienraščius ir tris savaitraščius, 
o be to, dar po eilių ir apysa-

jam dabar pasitenkinti tik vie
na pačia auka! Jis ieškojo dau
giau darbo. Jis išcenzūravo sa
vo ponios senąją virimo kny
gą, tarnaitės sapnininką, “Dva
siškąjį širdžių draugą” ir “Ma
tomąjį kelią į dangų”. Jis pra
dėjo cenzūruoti tarnaitės pri
juostės užrašus' ir galų gale 
ėmėsi raidžių savo pagalvio už
valkaluos ir kituos baltiniuos, 
kurie pavadinami tiktai retais 
atvejais. Bet paskui zvėl neteko 
medžiagos. Antro laikraščio ne
galėjo prenumeruoti vien de» 
tos pačios pensijos, o senų laik
raščių ir madų žurnalų nebu
vo. O gal ir buvo? Senasis cen
zorius pasilipo į pastogę pažiū
rėti. Ne, senų laikraščių ten 
nebuvo, bet užtat atsirado mil
žiniškas sandėlis senų cenzūros 
taisyklių ir aplinkraščių. Ten

ti...
Ilgai jis kovojo. Bet pagun

da jį nugalėjo. Senasis cenzo
rius paėmė pluoštą aplinkraš
čių ir nunešė juos ant savo 
rašomojo stalo. Ten jis senuo
sius cenzūros parėdymus pra
dėjo cenzūruoti.

Atsargiai, lyg bijouanias, jis 
braižė burokų rašalu popierių. 
Bet jo brūkšniai darėsi vis drą
sesni, juo toliau jis ėjo. Jau 
prasidėjo rodytis šauktukai. 
Štai jau du klaustukai ir, pa
galiau, senasis cenzorius visai 
užmiršo koks dokumentas buvo 
prieš jį ir perbrėžė jį riebiu 
raudonu kryžiumi. Jis jautė 
nuotaikos pakilimą. Seniai to
kios galios jis nebuvo savy jau-

Bet tada jis staigiai sustin-

save galutinai išcenzūravo, su
naikino !

Plunksna iškrito iš jo rankų 
ir apvertė bonkutę su burokų 
rašalu. Jo galva sunkiai nu
slydo ant aplinkraščių krūvos 

senasis cenzorius išleido pa

kad jo pareigos

antroji pensija 
perkūnas šovėsi 
per galvų. “Jau

jo visi tie aršieji pardėdymai,

apie kapitalizmą, apie geležin
kelių nelaimes, , tautų nepri-

VICHY, Prancūzija, lapkr. 26 
d. — Petaino valdžios sluoks
niuose jaučiamas didelis nepa
sitenkinimas Amerikos teikia
ma laisviems prancūzams para
ma.

Valdžia padarys viešus pareiš
kimus šiuo reikalu, kai pasi
baigs pasitarimai su vokiečiu 
atstovais.

Pasakojama, kad Rooseveltas 
pareikalavęs įleisti Amerikos 
delegaciją į Martiniką. Bijoma 
rcpresalijų, jeigu tokia delega
cija nebūtų įleista.

* ” i, neužmiršk 
pasiimti rykštę” — žinomas 
Nietzschės ąforizųiąs.

Pągąhau, gana įdomu pas
tebėti, kad religijos klausi
nius Niętzschė taip pat spren
džia Jakai savotiškai, jei gali- 
,nia tąip pasakyti, ciniškai. 
Jo nuomone, Religija esanti 
gera priemone priversti ple
bėjus kurti šioje žemėje išrin- 
kĮio^iems rojų, už ką Jie ple
bėjai gauną po mirties rojų 
danguje. Galingieji, šios žc- 
ipes ponai, neprivalo domėtis 
religija, Religija — ne išrink
tiesiems; tai nuodai, kurių iš
suktieji jtųri saugotis.

Visa tat, kas čia buyo pasa
kyta, rodo, kąd jfaŠjzmo ideo- 
jlęgija tikrai turi labui daug 
Nietzschės filosofijos bruožų. 
Pa^izinaB, VkeįLbdąmąs rasių 
ir ^nonjų nelygybę, nori su
daryti ;tQkiąs sąlygas, kad 
žmogus' su žmpguin, tauta su 
tauta negalėtų susikalbėti, ne
galėtų sudaryti pę.p,drą geres
nį gyvenimą. "j—A. B.

(Galas) 1

— Vokietijon atvažiavę dirb- 
t i norvegai jau bėga iš Vokie
tijos, nes negali pakęsti nacių 
įvestų sąlygų. ’

— iLitvinovas britų lėktuvu 
.iŠ.|Bą$dądo įš^k.ijdo j Sįngapu- 
rą, kad galėtų pasiekti Jung
tines 'Valstybes.

(Rašyta ^0(> ųiętais)
LJž devynių kąlųų, ųž devy

nių . ežęrų kadaise viename 
mieste gyveno sęnąs cenzorius. 
Jis savo ą.mžiųje bųvp suvar
tojęs keturiolika statinių rau
dono rašalo įr cgu^avęs vis
ką be išimties, trys biblijos 
leidimai išplaukė jo raudonąją 
jurą, Teraudo akaįčįąvimo va
dovėlis, Brcvodnijk0 -gumos ka
liošų skęlbiijiai, cęųtrifugų ir 
zuperio rękląm93 jr daug kitų 
margų ,įvąirepybių. Kyšių jis, 
deja, gavęs tiktai aštuonis tūk
stančius tris šimtus ir dešimtį 
rublių, bet užtat dabar jis ar
tėjo prie antrus pilnos pensijos 
ir aukščiausio cenzorių ordeno: 
nešiojamos raudonai emaliuo
tos rašalinės su netikrais bri
liantais kamšty. Tas ordenas 
suteikė teisę braukti visa, kas 
tik pasitaikė... >

Taip senasis cenzorius vieną 
priešpietį sau sėdėjo ir laukė 
laikraščių nuotraukų. Rašalinė 
jau stovėjo atkimšta ant stalo, 
kai kažkoks vaikinas atnešė 
telegramos nuotrauką ir padė
jo ją prieš cenzorių.

Cenzorius skaitė:
“Cenzūra panaikinta,

kraštas džiūgauja atgijus lais
vai spąudai.”

Senasis ponas rąmiai pamir
kė plunksną į rašalą, kai ką 
nubraukė, kai ką pridėjo ir pa
taisė telegramą taip:

“Cenzūra įvesta visę krašto 
laisvai spaudai.”

Ir jis nuotrauką atidavė vai
kinui. Bet vaikinas nenorėjo 
priimti.

“Tai buvo tiktai žinia, kad 
laikraščių nuotraukų iš mųsij 
jau nębelauktumėt, — paaiški
no jis.

“Kokia žiųia?”
“N,agi, kad cenzūros jau ne

bereikia.”
“Nebereikia?”
Cenzorius perkūniškais žvilg

sniais žvelgė į vaikiną ir paskui 
sušuko: “Valgyti nereikia, kvė
puoti nereikia, bet cenzūros 
reikia!”

Vaikinas dingo.
Bet greit suskambėjo telefo

nas, kuriuo oficialiai cenzoriui 
buvo pranešta, 
pasibaigė.

“Tai mano 
išgaišo!” kaip 
senajam ponui
galas valstybei!” buvo jo ant
roji mintis. Tada jis atsilošė’ 
savo kėdėj ir , apalpo. Bandy
mai atgaivinti jį. gal butų likę 
be pasekmių, jei kažkam nebū
tų atėję į galvą įspausti nelai
mingajam vyrui į ranką jo 
plunksnakotį. Cenzęriųs atvė
rė akis ir pradėjo verkti. Ver
kė ir cenzorįenė, nes ji buvo 
maniusi dar gausimuosius ne
tiltus briliantus sunaudoti aus- 
.■ f . ■ * • r t ,
karam.

Pagaliau abu nusiramino ir 
nutarė su išdidžia panieka žiū
rėti kaip žlunga valstybė. Kiek
vieną rytą jie žvelgė pro lan
gą, ar valstybės jau nebėra,1 
bet ji stovėjo kaip stovėjusi.

Laukimas įkyrėjo ir jie pra
dėjo nuobodžiauti.

Cenzorius norėjo dirbti, bej 
jis /nieko kito nemekėjo, kaip 
tiktai cenzųruętiz Bet ką padės 
vystyklai, jei nebėra vaiko, ku
rį reikia vystyti!

Raudono rašalo bonkutė anl 
senojo ;cęnzorįaus rašomojo 
stalo pradėjo džiūti ir ant 
plunksnakočio pasirodė piažos 
rudyjimo dėmelės. Jis pats su
liesėjo, nors ir gaudavo tvar
kingai savo .pensiją, ir jąm pri
simetė ' geltligė. į

Užėjo tikras vargas- Cęnzo- 
rienė ėjo įš prp.to.

Bet’ štai seųasis jponas, kai 
tarnaite jom ątnesė naują Jaįk- 
rašČio numerį, visai netyčia pa
niūkė surūdijusį phųiksnąkotį 
į raudoną ra^lą ir pradėjo 
cenzūruotizląikraštį. čia jis su
rado mijžhiiškąi ,daųg ;darbQ.

ATLANTIKO KOVOS TROFĖJA

NAUJLENV-ACME Photo 
sekretoriausVokiečių vėliava pakabinta Laivyno

Krank Knox ofise. Ji paimta iš Amerikos Laivyno per- 
įn&tp vokiečių prekybinio laivo, plaukusio po apgaulin
gai iškelta J. V. vėliava.

laisv.es
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XXXV.
FARMOS. — CRAMBROOKO MIESTAS. — TURISTŲ 

STOVYKLA. — SUSIMAIŠĖ LAIKAS. — MIESTO 
IŠVAIZDA. — VASAROTOJAI. — Iš NUOBODU
MO ŽMONĖS NEŽINO, KUR PASIDĖTI. — VA
KARIENĖ.

Niekur nematėme prie kelio 
lūšnų, kur indėnai gyventų. Jie, 
tur būt, toliau kur mišKUOse 
susimetę gyvena. Tiesų pasa
kius, labai mažai tematome ir 
šiaip larinų, — vis mišKai ir 
miškai. Jei kur tarp miškų pa
stebi įsiskverbusių larmų, tai ji 
greičiau primena savo rųšies 
oazę. bkiiTumas tik toks, i<au 
vietoje dykumos čia uiužiausi 
miško plotai.

Keliavimų nutarėme nutrauk
ti kiek anksčiau, nes norėjome 
dar šio to Kanadoje pasipirkti. 
Mums atrodė, kad tiiiKamiuU- 
sia vieta bus Cranbrook.

Kito didesnio miesto pakelyje 
nebuvo.

Kai pasiekėme Cranbrookų, 
lai dar buvo šviesu. Musų laik
rodžiai rodė tik dvidešimt mi
nučių po penkių. Sakome, turė
sime dar laiko į vienų kitų 
krautuvę užsukti.

Pirmiausia susiradome turis
tų stovyklų. Apžiūrėjome kabi
nas. Nelabai jos patrauklios 
mums pasirodė’ Kabinos pasta
tytos taip, kad sudaro pasagos 
formų. \ iduryje dide.is kiemas. 
Numindžiotas,‘nutryptas, nu va
žinėtas, — niekur jokios žolelės.

Pasikalbėjome tarpusavyje ir 
nusprendėme dar kitur pasidai
ryti. Pasiteisinome, jog labai 
skubiname į miestų, kad krau
tuvės neužsidarytų. Kabinų pri
žiūrėtojas irgi pataria paskubė
ti, nes nuo šeštos valančios v.s- 
kas užsidaro.

Viskas, rodosi, tvarkoje, — 
laiko turime dar apie pusę va
landos.

Bet čia kaip tik ir įvyko tik
ras nesusipratimas. Mes neipsi- 
žiurėjome, kad British Colum- 
bia provincijoje laikas eina vie
nų valandų pirmiau: kai Alber
toje penkta valanda, tai čia šeš
ta.

Sustojome netoli didelės 
krautuvės. Prieiname arčiau,— 
ji jau uždaryta.

Einame prie kitos, trečios, — 
vis tas pat biesas. Visos jos už
darytos.

Kas čia pasidarė, kad visame 
miestelyje nė vienos atdaro., 
krautuvės?

Uždarytos ne tik bendrų pre
kių, bet ir maisto krautuvės. 
Viskas kaip iššluota, j žmoneu 
vaikšto tarytumei mnsmeiir 
užėdę.

Tik dabar mums dingtelėjo į

Pirkite tose krau'.uvūse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

galvų, kad mes su laiku klaidų 
pa darėme, —- nepavarėme laik
rodžių vienų valandų pirmyn.

Kas padaryta, tas padaryta. 
Patys kalti, kad neapsižiurėjo- 
ine ir nesustojome kitame mie
stuke po krautuves pasidairyti.

Cranbrook gyventojų priskai
to iki trijų tūkstančių. Daro 
įspūdį gana didoko miesto. Gat- 

j vės puikiai grįstos ir labai pla
čios. Namų yra ir gana didelių. 
Krautuvių daugybe, ir kai ku
rios jų tikrai nemažos. Iš lauko 
žiūrint atrodo, kad jos turi pu
sėtinai gerų įvairių prekių pasi
rinkimų.

Aplinkui — kelios kasyklos. 
Faktiškai ir pats miestas yra 
kasyklų padaras. Prieš šešias
dešimt metų čia buvo surasta 
akmeninė anglis. Atsirado ka
syklos, o prie kasyklų ir mies
tukas.

Kadangi apylinkės yra labai 
gražios, tai apsukresni asmenys 
pradėjo turistus vilioti, o ypa
čiai po to, kai liko pravestas 
pirmas geras kelias.

Dabar Cranbrook vasaros 
metu sutraukia nemažai vasa
rotojų, kurie ajfsigyvena jo 
apylinkėse prie upių ir ežerų.

Ir vis dėlto jis mums padarė 
labai prastų įspūdį. Tokio ap- 
mirusio miesto dar nebuvome 
užtikę. Sunku mums buvo su
prasti, kodėl taip anksti viskas 
užsidaro, o žmonės nežino, kur 
pasidėti. Jie slankioją be jokio 
tikslo, nes nieko kito neturi 
veikti. Atrodo, kad jiems bai
siai nuobodu, ir jie nežino, Jcaip 
to nuobodumo atsikratyti.

Musų nuotaika irgi buvo vi
sai nekokia. Jau buvome bepra
dedą galvoti apie tai, jog bus 
geriau važiuoti toliau ir apsi
nakvoti kitame mieste.

Bet tai lengviau pasakyti, ne
gu padaryti: iki kito mažyčio 
miestuko apie penkiasdešimt 
mylių. O čia vis smarkiau ir 
smarkiau lyja. Be to, ir tamsu 
darosi.

Apsigalvojome ir nutarėme 
.Cranbrooke naktį praleisti. Kai 
žmogus miegi, tai nesvarbu, ar 
miestukas gyvas, ar apmiręs.! 
Faktiškai dar geriau, jei triukš
mo nėra.

Pagaliau musų nuotaika kiek 
pasitaisė, kai už visai įmanomų; 
kainų restorane neblogai pasi- 
valgėme.

Po vakarienės grįžome į tu
ristų stovyklų ir apsinakvojo
me.

(Bus daugiau)

N A l OU-'NU-ACM E Tnlepiioto
Patobulintas foto aparatas “pagavo” ore šovinį (rodyklė) paleistų ,iš 1.55 

mm howitzerio, Canip FĮunter Liggett, Calif., lųanevruose.

Reikalauja 
Vokietiją 
“Nubausti”

Ne Vien Naciai Kalti

■ | Nominacijos Kitais 
Metais Balandžio 14, 
Rinkimai—Lapkr. 3

Dr. Bernadtotte E. Schmitt', 
Chicagos universiteto profeso • 
rius, pareiškė, kad ne vien Hit
leris ir naciai yra šio karo kal
tininkai. Kalta yra ir vokiečiu 
prigimtis. Sako, kad taikos pa
saulyj tol nebus, kol Vokietijos 
žmonių būdas nebus pakeistas.

i Jisai sako, kad visų tautą nu
bausti, ne vien aštria taika, bet 
finansiniai ir kultūrinei. Jisai 
siūlo po karo išvežti Vokietijos 
knygynus i tas šalis, kurias jie 
nuteriojo, taipgi atimti iš jų 
gelžkelius ir ginklų pramones.

Kūdikis Nukentėjo 
Dėl Tėvų Neturto

Tėvas Bedarbis
Karštas vanduo iš užvirusio 

puolio aptaškė ir skaudžiui ąpi- 
plikino .6 mėnesių mergąitę Mą- 
nan Schaefer, dukrelę WPA 
darbininko Madiso.n Schaefer, 
1512 Magnolia ayenue. Lopše
lis buvo pastatytas ąrti virtu
vės pečiaus, kad mergaitei ne
būtų šalta.

Schaefer yra neturtingas ir 
neturi iš ko pirkti kurą kitus 
^ąiiĮbarius apšildyti.

. Du Lietuviai Kandidatai
Cook apskričio rinkimų tary

ba paskelbė, kad mies,to, val
stijos ir kongreso nominacijos 
kitais metais įvyks balandžio 
14. Rinkimai gi įvyks lapkri 
čio 3 d.

Šios nominac jos, ir rinkimai, 
lietuviams tuoj bus svarbios, 
kad teisėjas J. IV Zuris jose 
kandidatuos naujam terminui į 
miesto teisėjus.

Nominacijose kitas lietuvis, 
Al G. Kumskįs, kandidatuos į 
Cook apskričio . San tarinio 
trikto globėjus, u

Paprašė Darbo, 
Krito Negyvas

dis-

Į duris ties. 1122 So. Troy 
Street pabeldė apysenis, gal' 55 
metų vyras. Jisai paprašė savi
ninko William Maxson ar nega
ilėtų jam duoti darbo pvb; na 
:mo, pataisyti kas reikia ar me
ldžias apgenėti. Pasisakė esąs 
įkarpenterįs, bet neturi darbo, 
.ir yra ‘'labai aįkanas”.

Bestovėdamas prie durų ne 
pažįstamasis staiga susvyro ir 
įkrito negyvas. Turėjo širdies

COPR. 19*1, NEEOLECRAPT SERVICE, INC.

Thurman Arnold 
Chicągoj į

Unijos Ir Monopolis 1
Šiandien, 12~tą dieną, S.her- 

(ipan viešbutyje kalbės £hųr-, 
man >W. Arnold, U-S. genera
vo prokuroro asistentas, tyar-, 
(kąntis monopolių departamen - 
(tą. J sai aiškins kąip ąnti-nao- 
popoliniai įstatymai paliečia 
unijas, kurios kartais yra kal
tinamos palaikymu ęįarbiniąkų 
monopolio tam tikrose pramo
nėse.

LUKTERĖK,

Brolau!

Sako, Illinois 
Ne Izoliacine NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI

SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2913
1739 So. Halsted St.» Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................

Vardas ir pavardė ......................     ,s.

Adresas ...................................   ;

Miestas ir valstija ................................. ............................. ...................

Remia Rooseveltų
Prof. Pąąl H. Dougįlas, alder- 

manas iš 5-to wąrdo, kuris šio
mis dienomis užbaigų prakalbų 
Įnaršrutą po Illinois ^Įąt±įą, 
visur rado “d’delio ^t^riiĮpo 
prezidentui Rooseveltui’’.

Dougląs sako, kad klaidinga 
yra nuomope, jog vąlstijos nu- 
pistatyipąs yrą- izoliacinis ir kad 
jį remia dienraščio “Chicago 
(Tribūne” kovą prieš preziden
tą.

įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skėl- , 
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasįte 
visokių progų ką nors para
duoti; ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbą, Jeigu ’ 
jo ieškote.

Sąiujkiuoslųs skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną 

SEPTINTAM i
PUSLAPYJE! !• *> t;. ... 1

SANDĖLIS VISOKIŲ ,£• 
ŽQLIŲ IR KNYGŲ j

Ąųkso Altoriukas (Tilžės), pa- ' 
prąstu apdaru ... ..... i. 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
z apdaru :....... $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai Ir Ministrantura 25c 
Gydyklos nuo Baimės pirties —su, 

daugeliu paveikslų ..... ..... 50c.
fontsko Piloto Galas ............ 10c'
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 10c | 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ..... ......... 15c
Taikstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c' 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais- ...     $1.60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagalbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai L.25c 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais .........  25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
, tinkąmos . ..... ........ ;............. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus surius ............... ' 25c

Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
,6^c; Vidurių Valytojas $OčJ Pjąukų 
Apšaųgdtojas nuo tplaį^kanų jr pra- 
žilimo" 60c; Moterį mep. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir kokliušo Ar- 

: bąta $0č; Krąujo Vąlytojas 60c; 
i| Peitsąlinjo ir jC^tąro Arbata ,85c; 
i-Trąjankes, stambių ir gerų .šaknų 
($c; Cukrines pigos (diabetes) Ar
bata Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85č; Vandeninės pigos 

i Arbąta 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
<$?•

v‘ 334 Dean Boąlevard 
N. Y.

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

- Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAJR. 2500

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

—
Ketinate .Lietuvišką 

Žyduką,
NATtfAJN KANTER
MUTUAL L1QUOR
CO.— VVflOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel BouFevard 0014

oKiDGEPURT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PAum 
Lumber Co.

LUMBER, MULLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S, KEDZIE AVENUE ]

Tel. LAWNDALE 2630

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

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

504 VVešt 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais. .. . ... .. . < • • | r - * * Z • ‘ ' ... ..

vicTOR Bagdonas"
LOCAL & UONG DISTANCE 

MOVING
'erkraustoi^i forničius, pianus ir- 
įsokius • rakandus bei štorus. 
ežam į farmas ir kitus mies 
is. Žema kaina. Musų darbasJ
rantuotas. Taipgi pristatom 
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St. .
Saukit Tel. VICTORY 0066

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio ’ Gyduoles gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkietinio odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

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

Moderniškas Mieg- 
ruimio Outfitas

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

ARCHER AVĖ.
FURNlTURE MFG.

JQE KAZIKAITiS, Sav. 
4140 ARCHER AVENUĘ

LAFayette 3516

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite daįjąr, kad, .bedarbei už
ėjus, nereikėtą •$ej.uqŲ. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGSand LOAN ASSQCIAT1ON.

Čia jūsų indėliai NEŠA 3 7 z 
nuoš-imčip. y(ra apdrausti $5,QQ0 
per Federąl §av(ings antįl Loand Insu
rance Corporation, Washiiigton, D. C.

Ofisas kasdien atdarąs nuo 8 yąl. ry- 
,to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais'iki 

r 6 vai. vakaro.

Uiti vers ai Savings
AND LOAN ASSOCIATIDN

i A - ’

1739 SO. HĄLSTEP STREET

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir ,HollywQoęi 
šviesomis D a r b as 
garantuotas.

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

RYTINĖ radio 
VALANDA
—1§ 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.

NAUJA
MADŲ

KAINA 15 CENTŲ
lik ką naują mad^
f nvgą. kurią galite gauti pa?

uis Siuskite savo orderius,!

' AUJIENOS. 
I73Š So ttalsted SU.

» • m.

Adresas

Miestas



SPORTAI

dalį

Kitas Nusilaužė Abi Kojas

Dame, kur jis bu 
komandos kapito •

kryžke- 
traukinys

Rinktinė Susikerta Su Oshkosh, 
Wis., Komanda

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

koja yra sužeista, 
lai •

Kairėj — Lulu Raben-Micevičienė'

Viršuj — Valerija čepukaite

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

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.

Likvidavo Svarbų 
AFL Mašinistų 
Streiką St. Louise
Buvo Susikivirčiję Kontrakto- 

riai, Trys AFL Unijos
ST. LOUIS, Mo. — Su fede- 

ralės valdžios arbitratoriaus pa
galba buvo likviduotas tris die
nas užtrukęs AFL mašin sti 
streikas. Jis buvo palietęs vis? 
eilę pramonių, gadinančių lėk
tuvus ir ginklus.

9

Streikas buvo jurisdikcinis, 
ir kilo mašinistų unija susigin
čijus ’su kontraktoriais ir dvie- 
jomis kitomis AFL unijoms 
hoisting inžinierių, ir karpente 
r.ų.

Susitarimo smulkmenos nebu
vo paskelbtos.

Illinois U. Pagerbė 
Du Lietuvius

CHAMPAIGN, III. — Už pa 
sižymėjimą footballo lošime Illi
nois Universiteto sporto sky 
rius rekomendavo įteikti gar
bės ženklus dviems jauniems 
lietuviams:

Mac Wen^kunui, iš George- 
town, III., ir f

John Geniui, iš Chicagos, bu
vusiam Fenger lošikui.

Dideli Laivų Kon
traktai Wisconsinui

/

VVASHINGTON, D. C.—U.?, 
prekinis laivynas davė kontrak
tą Globė laivų bendrovei, Su- 
perior, Wisconsine, pastatyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. Cubeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727
V 4 KOPLYČIOS VISOSEDynal chicagos dalyse

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
.4,

JECI

NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
;AW/.VA,.W.'

WWJW.W.IVJV 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

O.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 ■ East 108th Street Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

itf'71

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

, J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

' Tel. VARns 1419

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

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

tek REPUBLIC 4688

Vai.: 
3149Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS. Chicago. TO Penktad., lapkričio 28, 1941

Smuikininkės Sekmadienio Operoje

Eddie Riska Sužeis 
tas, Bet Žada 
Lošti Šivakar ■

Šįvakar Chicagos stadione 
įvyks įdomus krepšin o lošimai 
tarp profesionalės Oshkosh 
Wis., komandos ir bene geriau 
šių Amerikos krepšininkų rink
tinės.

Antrosios komandos sąstate 
yra Eddie Riska, jaunas lietu
vis iš Notre 
vo krepšinio 
nas.

Jam v.‘ena
bet jis tikisi, kad nors 
ko šįvakar galės lošti.

Žuvo Po LC 
Traukiniu

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS 
^BONDS

lt 71■ ' i '
[AND STAMPS

1
ONlOniU'ORRAM<|

Sekmadienio operoj “Carmen”, kurių “Pirmyn” choras stato Eight Street Teatre, dalyvauja nė vien dainininkai — 
bet ir visa eilė muzikų. Tarp jų orkestre bus dvi smuikininkės. Vieną jų.z yra garsioji mokytoja, virtuoze ib Chicagos 
Moterų Simfonijos (Woman’s Symphony) nare, p. Lutu Raben Micevičienė.

Antroji yra teatruose ir orkestruose dažnai grojanti smuikininke, p. Valerija Čepukaite. Orkestre viso bus 25 na- ' I
riai, visi arba iš Moterų Simfonijos, arba iš Illinois Sym-phony Orchestra.

penkis didžiulius “tug-laivius”, 
tinkamus naudojimui vandeny
nuose.

Panašų kontraktų keturis ki
tus tokius laivus pastatyti ga
vo Froemming Brothers dirbtu
vė, Mihvaukėje.

Tris Darbininkus ' 
Sužeidė Whiting 
Dirbtuvės Sprogime

Ekspliodavo Didelis Tankas 
Rūgšties.

AVHITING, Ind. — Bent trys 
darb ninkai, o gal ir didesnis 
skaičius, buvo sužeisti dideliam 
sprogime, kuris vakar įvyko 
Carbide and Carboj-' chemikalų 
dirbtuvėje.

Ten staigiai ekspliodavo 10,- 
000 galionų tankas rūgšties.

Dirbtuvė dirba įvairius skie
dinius mechanizuotoms armijos 
dalims.

1937 metais ir 1939 ten įvy
ko sprogimai, kuriuose trys 
žmonės buvo užmušti.

Naujas Darbininkų
Viršininkas Buda
Dirbtuvėje

HARVEY, III. — Keliems 
šimtams lietuvių darbininkų, 
kurie dirba Buda Co. dirbtuvė
se, bus svarbu žinoti, kad kom
panija paskyrė naujų personnel 
viršininkų, kuris rūpinsis darbi
ninkų samdymu ir kitais dar
bo reikalais. :

Tai J. S. Dempsey. Kompa
nijos viršininkas, yra A.A. Gus 
tafson.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Vienas Žuvo 
Du Sužeidė

KAMPSVILLE, 111.. — Troko 
keleivinio automobilio nelaimė
le buvo užmuštas keleivis Lu- 
ther E. Huett, 50 m.a. Jo žmo
na ir vairuotojas Archie Schlie- 
per buvo sunkiai sužeisti.

Šaunus Priešadven 
tinis Balius

Liet. Tailt. Katalikų Parapi
ja rengia šaunų priešadventini 
balių šeštadienį, lapkričio 29 d. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įvyks 
Mildos Salėj, 3140 S. Halsted 
St. Pelnas, eis parapijos naudai. 
Kv ečiame visus skaitlingai at-‘ 
silankyti ir prie geros muzikos 
smagiai laikų praleisti. ;

Liet. Taut. Katalikų 'Parapi
jos Komitetas:

Juozas
Juozas

Nakrcšhis—pirm.
Pulty—pirm, pagėlb 

- Sk.

TARP MUSŲ

P. Nover Naujoje 
Vietoje

Kaip matote iš pastarųjų die
nų skelbimų “N-ise”, Brighton 
Parko seniausis lietuvis laikro
dininkus ir auksoriu^,,.. Petras 
Nover, kuris turėjo per ilgus 
metus auksinių cĮaiktų krautu
vę ties numeriu1 4148 Archer 
Avė., dabar persikėlė į daug 
gražesnę ir patogesnę vietų, 
ten t 4208 Archer Avė.

bu-

Išpardavimas Rytoj
lap- 

‘Grand
P. Nover šį šeštadienį, 

kričio 29-tų. d., turi 
Opęningą”. Išparduoda viską nu
pigintomis kainomis. Atsilan
kiusiems kostumeriarps įteiks 
dovanas veltui.

Tad-gi, nepraleiskite progos 
Atsilankykite ir pamatykite vė
liausios mados žiedus, laikrodė
lius ir kitus jums reikalingus 
daiktus. Petras ir Stella Nover’- 
ai jums maloniai patarnaus par
duodami tą, kas jums yra rei
kalinga.

— Steponas.

Kasdien skaitydami 
"NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

ENSE

V)N SALĖ ATYOUR POSTOIFICE OR BANK

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man’* statue by famed sculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of America’fl defense preparations.

PRAKALBOS
Biblijos tyrinėtojų prakalbos, 

atsibuna kiekvieną sekmadienį, 
nuo 2 vai. po pietų, Mildos sve
tainėj, 3142 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Bet ši sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 30 d., bus vienos die
nos konvencija. Pradžia nuo 10 
vai. ryto ir trauksis iki 6 vai. 
vakaro. I)(i kalbėtojai kalbės 
priešpiet, o du po, , pietų. Spe 
cialiai dėl publikos bus kalba 
lygiai nuo 2 vai. po pietų.

Bus aiškinama didysis Danie
liaus 
apie 5-tą abelną karalystę.

zEsate visi kviečiami atsilan
kyti. Įžanga veltui, rinkliavos 
nebus.

pranašiškas paveikslas,

Sk.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
lomas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma. 1
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nėdėliomis pagal sutartį
8

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakbmin
gai akinius už pri
einamą kainą ir 

• ant' lengvų išmo
kėjimų.

3241 Se Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVfi

Prie 119-tos gatvės 
lio Illinois Central 
užmušė 34 metų chicagietį, John 
Pratt, 8037 Drexel avenue. Ji
sai pavirto po traukinio ratais 
bandydamas eiti bėgėmis.

Kitoje nelaimėje 16 metų 
berniukas George Seif nusilau
žė abi kojas nukritęs nuo ele- 
veiterių traukinių tilto prie 
Franklin ir Superior gatvių 
Northsidėje. Gyveno ad. 1527 
Orchard Street.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

J Draugijos Nariai
Phone CANAL 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 78Q8

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 po.piet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

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

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787
. Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas' YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu

u

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 
DENTISTAS 

6924 S. Western 
Telefonas HEMLOCK

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

Avė.
0201

9 vak.
sutartį.

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI
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 nėdėliomis.

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. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofi^o valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

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

ADVOKATAI
K. P. GUGI S

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
. ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2679.

Tel. STAte 7575
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JEI VIENUR NEPASISEKA, TAI VAŽIIJ1HA 
KITUR £ APffi MtSU MEDŽIOTOJUS

BIZŪNAS PO GUBERNATORIAUS NOSIMtl *

Įvairios Žinios Iš-Cicero; — Važiuoja Pėnn 
sylvanijon.— Vestuvės — Nelaimė

CICERO. —- Apie medžiokles 
ir kitką.

Canada masinanti šalis me
džioklei, bet ne visuomet ten 
pasiseka, štai, p. Joe Shametas 
turi gerą medžiotojo reputaci
ją. Bet šįmet jam Canada ne
buvo sėkminga. Oras pasitaikė 
nepaprastai blogas ir buvo pri
verstas grįžti be didelio brie
džio. Kitas pykčiu nebūtų tri- 
vojęs, bet p. Shametas su šyp
sena pasakė: “Tai nereiškia, 
kad aš nemoku šaudyti”.

Kliudė \VTsconsine

Štai praeitą savaitę pats 
nas išvyko Wisconsinan ir po 
poros dienų parsivežė didelį 
briedį su dideliais ragais. Va
dinasi, vėl turėsime progą val
gyti briedienos. Kada ta puota 
įvyks — dar nieks nežino, 
aišku, kad bus nemažas 
bruzdimas.

Bet, štai, kas čia?
Į Pennsylvaniją

P. Paliulis ir Felix Gedmi
nas yra susitarę važiuoti Penn- 
sylvanijon medžioklei. Pirma
dienį atsidaro sezonas. Jeigu 
kas iš gerų medžiotojų norėtų 
sykiu važiuoti, tai atsišaukite 
tuojau susitarimui. Vietos yra 
keturiems. P-as Paliulis, 2320 
S. Cicero Avė., Cicero 7134.

VI

Bet 
su-

Padėkos dienos atgarsiai.
Trys jaunuoliai buvo sužeis

ti automobilio, švenčių proga 
įvyksta daug vedybų ir šiaip 
puotų.

Dvi vedybos
Rakašius arStasys

Albiha Tarų lis. Jų vestuvių- va-

eigoj. Buvo prašyti tik artimi 
giminės, dėl stokos vietos. Bet 
atsilankė nepaprastai daug ir 
visi linksminosi, linkėdami jau
niesiems daug laimės.

Antros vestuvės — p. Liau

gaudas su p. Mizgeriutę. Abu 
čia augę jaunuoliai. Jų vestu
vių puota įvyko parapijos sve
tainėj. Svečių turėjo nemažai.

Keturis sužeidė
Nelaimė šu aūtomobiliūm, 

Albert Tumavičia, Ra'ymond 
Matulionis; Norbčrt Grublta ir 
p. Tumeniutė iš šokių važiavo 
užkandžių. Važiuojant pamatė, 
jog priešais juos atlekia svy
ruodamas automobilis. Būdami 
atsargus ir blaivus, sustojo pa
šaly j ir manė, kad jų nekliu
dys. Bet kas tau, smoge tiesibg 
į jų mašiną. Abi mašinos pa
virto šipuliais, o visi jaunuo
liai atsidūrė ligoninėje. Tai 
ir pasi važinėj imas. —D. /
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Al G. KumSkis 
Žada Kandidatuoti 
Į San. Distriktą
Bandys Gauti Dem. Partijos 

Indorsavimą.
Al G. Kumskis, South parkų 

ir Liet. Demokratų Lygos virši
ninkas, paskelbė kandidatūrą į 
Sanitario Distrikto trustees.

Jisai yra gavęs JLygos indor
savimą ir dabar daro žygius sa
vo kandidatūrai gauti demokra
tų partijos pritarimą. Jisai ban
dys gauti vietą reguliariai par
tijos tikiete. Ar gaus — dar ne
žinia. Taipgi nežinia ar p. Kum
skis kandidatuos jeigu partijos 
pritarimo negaus.

Flynn Remia.
;» i ■ . • •

Iš dcmokna'tų lyderių Jf če- 
inia M. J. Flynu,' trylikto war- 
do kotnitimanus ir' Cook aps
kričio klerkas. Kumskis žada 
turėti ir įvairių lietuviškų 
ganizacijų pritarimą.

or-

Į cLassified adsTĮ

Roselandiėčių
J. ir K. Čerriauskų 
Padėka

< .. ' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Mosikuodan'iPs bizūną beveik po pat Gėorgia gubernatoriaus Eugene 

Tap'narfge (kairėj) nosimi’, Dan Duke, Fulton iapskričio advokatas, ragh- 
na gubernatorių nesekti nacių metodų ir neišleisti laisvėn šešių asmenų nu
teisiu už plakimą žnYonių bizūnais. » 1

buvo prisirinkusi pilrtčltėlė sve
tainė, mano draiigų ta pažįsta
mų; kurie atjautė manė nelai
mėje; kuri netikėtai mane pati
ko.

Rengėjos

Daugiausiai ačiiioju rengė- ' ' • ) < • • janis, kurie daugiausiai darba
vosi surengimui tos,pu9tos. Tai 
/ra draugėms, O. J. Balčiūnai, 
R, K. Bukšniai, M. Sinkus, ir 
visorųs gaspądinėms, kurios nuo- 
š.rdžiai darbavosi; taipgi drau
gams, kurie platino tikietus.

Šiuom,1 tariam širdingiausi 
ačiū visiems, ir visoms už kį 
mes niekados neužmiršime.

Draugiškai
Juozas černauskas, 
Keidė Černauskas.

SLA. 226 Kuopos 
Susuinkimaš 
Šį Trečiadienį

“MICAĖLA

■1

PERSONAI 
Asjogenų Ieško

NAŠLYS VYRAS PAIEŠKO pu
sės amžiaus moters, kuri sutįktų 
bažnyčioj ženytis. Turtas nepagei
daujamas. Jei katra įdomaujate,- 
rašykite.' Turiu nuolatinį darbą. 
Daugiaus patirsite per laišką.

Box 2570. 1739 So. Halsted St.
” IEŠKAU SAVO" DĖDĖS Walter 
Biskupaitis.. Jis gyveno Chicagoje, 
III. Kas žinot jo adresą, prašau 
man .pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. Rašykite: Anna Žukaus
kaitė, 33 Withington St., Dorches- 
ter, Mašs., Boston.

; . SITUATION WANTED
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO. Karpenteris, 
ūsu patyręs visokį darbą, šaukite 
CICERO 4329.

ll.llll Ii l ■.■■..lt—Ii .III I

HELP VVANTED—FE1V1ALE
Darbininkių Reikia______

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
už gaspadinę, prižiūrėti namus. Nei 
skalbimo,- nei virimo. 1816 South 
Halsted St.

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui, patyrimas nereikalingas. 
Gera alga. Oberheide. 1335 West 
Potomac. BRUnswick 3300.

*4—_•

BUSINESS CHANCLS 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTORAN?3 ir 
saldainių krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Randasi arti fabriko. 
Box 2568, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Elektrikinis refrigeratorius, 
geras biznis. Per 15 metų buvo 
prižiūrėtas vieno savininko.

724 West 31st St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namu 
nirkti už cash ari a mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M SMTTH&CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

«s<
H

Štai kaip atrodys p-lė Ona 
Skėveriutė, operoj “Carmen” 
sekmadienį, kurioj ji dainuoja 
kaimo mergaitės, Micaelos, ro
lę. Ji bandys atkovoti nuo flir
tuojančios čigonės Carinen sa
vo numylėtinį karininką Don 
Jdsė. Jo rolę dainuos Viktoras 
Benderis.

Opera statoma Eight Street 
Teatre, 8,th ir VVabash, lygiai 2- 
trą pę pietų;— ‘

kada darbininkai, per neatsar
gumą sumainė paltus, o tuom 
labiau keista, kad tas asmuo, 
kuriam svetimas paltas buvo 
paduotas, dar iki šiol , neatsi
šaukė. Jo paltas ir dabar dar 
randasi Hollywood svetainėje. 
Kurie pastebėsite, kad ir vė
liaus asmenį, turinti svetimą 
paltą, tuoj pašaukite telefonu 
A. K. Valakas, Atlantic 9435, 
arba šaukite kliubo pirmininką, 
Steponas Nark s, Virginia 1L79.

Kliubas už tai jums bus 
bai dėkingas.

Ačiū

PATYRUSIOS MOTERYS išma
tų popierio sortuoti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Street.

II............................... ...... I ■ ■■■ !■■ .11 —

HELP WAi\TED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIRB

TI NAKTIMIS. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 S. HALSTED 
STREE1T.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. 1 Vz 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5,250. įmokė
ti $525.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

Mūrinį pabudavosim ir finansuo- 
sim tokį, kaip yiršminėtas, už— 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą. z

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

•Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tol. REPublic 7731.

la-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

2 PATYRĘ SĖLSMENAI Keg 
Beer route’ui. South Sidc Brewing 
duoda nuostabią progą darbui. Tik 
patyrę biznio gauti asmenys pa
geidaujami. Box 2569, 1739 South 
Halsted St.

JONAS KAMARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 25 d., 11:55 vai. ryto, 
1941 m. sulaukęš pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Velykių parap., Kuod
žių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, {Jo tėvais Kairiu- 
te, dukterį Genovaitę, sūnų 
Henriką, brolį Jurgį, \ pusse
serę Rozaliją Kardinskienę ir 
jos šeimą, pusbrolį Petrą Ka
marauską ir jo šeimą, švoge- 
rį Mikalojų Kairį ir šeimą, 
Edwardsburg, Mich., ir kitas 
gimines Amerikoj? Lietuvoj 
seserį Apoloniją Baltaduonie
nę ir jos šeimą, dvi pussese
res, Oną Labanauskaitę ir 
Domicėlę Krasauskienę ir ki
tas gimines.

Kūnas .pašarvotas 3415 So. 
Leatvitt St. Lafayette 3289.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, lapkričio 29 d. 10 vąlandą 
ryto iš namų į St. Maurice 
bažnyčią, 36 ir Hoyne Avė., 
kurioje atsibus gedulingos 
pąmaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kamaraus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4906.,

Draugams, Vakaro Rengėjoms, 
Svečiams

. ROSELAND. — Mes esam 
labai dėkingi už visų draugų 
atjautimą, ir atsilankymą į puo
tą, kuri įvyko pere’tų šeštadie
nį, lapkričio 22 dieną, Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan 
avenue.

Nors mano akys jr.u yra tam
sios, bet vienok aš jaučiau, kad

i
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Gėlės My lintiems * 
Vestuvėms, Bah- }

M

H

kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

■ mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue.

Phone LAFAYETTE $800
xxxxxxxxxxxxxxxxxžxxrxxxr

Ė LOVEIKIS
S------------------------ Dalis.
h KVIETKININKAS
3 Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Parranams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308 . 

H 
M

H
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JUOZAPAS BUTCHNUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 26 d., 10:40 v. valę, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Laukuvos parap., 
Tauragės apskr., Tregių kai? 
me. Ameri' 
metus. •. V ...

Paliko dideliame nuliudimė 
mylimą moterį Valeria,... po
tėvais Butkevičaitę^ 5 dukte
ris: Valeria Lewandowski,«.
žentą Joną, Wanda Kątauskas, 
žentą Juozapą, Fiorenėę, Lor- 
raine ir Eleanor, 2 anukus, 
4 pusbrolius — Vilimą ir Ka
zimierą... Rupšlauskus, Joną. 
Butchnių Kenosha, , Wis. ir 
Aptaną Butchnių Hąrt,..Mjch« 
ir jų šeimynas, 3 pusseseres . 
—Kazimierą Shimkienę,Ka
zimierą Jonikienę if Juzefą 
Purvineckienę ir jų šėTm'aš, 
dėdę Antaną Serapiną^ švoge- 
rį Aleksandrą Butkevicz ir jų 
šeimas ir daug giminių ir 
draugų. Liet.—brolį ir 3 se
seris. ..j », , . - J

Kūnas pašarvotas, 4657 .Sq. 
Herjnitage Avė, . Laidotų veš 
įvyks pirmacĮ., gruodžio 1 
8;30 vai. <ryto,. iš namiį į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. ..

Visi a. a. Juozapo Butch- 
nus giminės, draugai irt pa
žįstami esat' nuoširdžiai, kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa- 

L tarnavimą ir .atsisveikinimą.
Nubudę, liekame: į+ ,

Moteris, Dukrerys, žentai ir
Giminės.

Laid. Direkt. J. -F. Eudei-

Nominuos P. T. Tarybą
NORTHSĮDĘ. — Gerbiamie

ji SLA. 226 kuopos nariai ir 
narės, malonėkite dalyvauti mu
sų kuopos mitinge, kuris įvyks 
gruodžio 3, Grigaičio saloje, 
38p4 Armitagę avė., 7:30 vai. 
vakare, nes bus SLA. Pildomo- 

. sios Tarybos riominavimas ir 
kuopos valdybos rinkimas.

* ■

“10 Prisakymų”
Todėl nepatingėkit, — 
j susirinkimą atvykit, • 
Gerų, sumanymų .atsineškit, 
Naujų, narių atšiveskil; 
piid. 'Tarybą nominuokit, 
Kuopos valdybą išsirinkit;
Kitiems metams nepamiršk t, 
Susirinkimus visu3 lankykit, 
lyĮėncsmes užsimokėkit, 
Nesusispenduokit, 
Neišsibraukit.

. , J. Naujalis.

Žemaičių Kliubo
Koncertas Gerai 
Nusisekė

ze

išgyveno 28 :ri)

Metinės Mirties Sukdktuvės

DOMtCfctfi ŠMUKŠTIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 24 d., 1940 m., su
laukus 42 metų amž., gimus 
Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Viktorą, 3 sūnūs, Bro
nislovą, Antaną ir Joną ir 
Rifas • giminės.

' i .Luictnaf atminčiai ,. musų 
bfahgįds moteri&š ir mętįtiė- 
les, duš laikomos -šv., Mišios 
Apvaizdos. Dievo parap;
hyčiojb. lapkričio 29 a., 194Ę 
m., .7:45. vai. ryto. Kviečiame 
Visus .gimines, draugus iif.
žįstataus a^llahkyfi;.pamal
das, o paskui M. ii namus :ąd- 
rėsu 172'1 $6. Rūblė $t'. Mes 
Tą^,. rrtupų .brahgfoj‘i) nie- 
kuornet . neuzniiršiniė. T’u pas 
mus jau nebesugr j.ši, bęt mes 
anksčiau ar vėliau pas tave 
ateisime. Laūk mūs ateinant!

Nuliūdę lieka,
Vyras, Sunai ir Giminės.

ixixTxfxxxxxxxxxTrrxTxf*ra

Buvo Daug Publikos. 
Liks Pelno.

Lapkričio 23 Čia d., įvyko 
maičių Kultūros Kliubo' 3-čias
jubiliejinis končėrtas Holly- 
wood svetainėje,’ 2417 W. 43rd 
Street.' ’ ...f'r

Publikos atsilanko daug, ir 
programas buvę- gražus. Lietu
vos’ Beno orkestras gražiai su- 
gro'jb “Žemaičių Maršą’’. Bri 
ghtdn Parko Jaunuolių Draugi- 
j.ėlčs Balalaikų Orchestras, po 
Vadovybė J. Budrio, puikiai gro
jo kelis gąbaĮelius.

RaymOnd, Wilkas, sunūs Bri 
ghtoii pAtko biznieriaus Paul 
'Vilko, gražiai grojo akordeoną. 
Labai vykusiai sudainaVo Su
valkiečių Choras, pb vadovybe 
Šolomijos Cheriehčs. “ŠUrūih- 
Burum” Choras sudainavo ke
lias liaūdieš dainas. Violėt'Adc- 
šiunaite jėiiis akompanavo' pia
nu.

Jauna žvaigžde
Publika nesigailėjo griaus- 

niirigV aplodishicntų jaunai dai- 
nininkėi Kristinai l^iHėriutei 
Aiškiai numatoma, kad iš šios 
mergaitės sulauksime žymios 
dain ninkės, nes ji ir dabar jau 
dainuoja puikiai. Jai irgi akom
panavo Viojet Adešįu'naiiė.

Į . P-e.įe,; ■ K ristina Miller u te yra 
d’iŠe jr KažfiįijierPs' MiL 
lerių, 4258 So. W este r n Avė.

NėpTastaį dfain^P ir yntęri- 
ja ^Mpašo jitaif Db-

sakant, visi progfamp 
.d'ŽIyWa'i paĮšifodė ^čr^i .ir pūbli- 
kši v’^afe’ buvė pAtėnkinia.

Mifeikontai ir-gi getai gėojo 
Šoluarns. '•*-

I Sumstaiė i’aftus

Didelis iicmaldhunias i vyko,
4* ▼ *

MARQUETTE BARGENAI ....
Parsiduoda arba išsimaino per 

atskirus savininkus šios rūšies mū
riniai namai:

Biznio muro namas, storas ir 3 
flatai.

6—po 3 ir 4 kambarius
4—.po 4 ir 4 kambarius
8—po 4 kambarius

18—po 3 ir 4 kambarius
2—po 5 ir 5 kambarius.
6—kambarių nauja rezidonci.V.
Lotas prie parko 30x125, pigiai.
Kas norite įsigyti gerų namų, ra

šykite ar matykite.
JOS. VILIMAS, 

6753 So. Rockwell Street 
HEMLOCK 2323.

POLISHERS, BUFFERS, darbui 
šapoje. Patyrę. 3828 N. Kedzie.ta- 

už
Varde kliubo ir 

riu širdingą ačiū 
tokį skaitlingą

komisijos
publikai 

atsilankymą.
Ačiū visiems programų daly
viams, o pagalios ačiū ir dar
bininkams, kurie taip nuošird
žiai,' dirbo.

Žemaičių Kultūros Kliubo pir
mininkas,

Steponas Narkis.

PATYRĘS VIRĖJAS (Cook) vy
ras. Valandos nuo 11 ryto iki 8 
vakaro. Julia’s Restaurant, 4656 S. 
Western Avė.

REIKALINGAS VYRAS KLER
KO darbui Liąuor krautuvėje. Tu
ri mokėti karą draivyti. Turi būti 
senesnis nei 21—lietuvis. Geras 
mokestis. Labiau pageidaujamas 
asmuo gyvenąs kaimynystėje. 3424 
So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$25,000 DVARAS, 40 akrų. Grei
tam pardavimui $12,000. A Swen- 
sen, Chilton, Wis. Route 4.

$179 Miliūnai — 
Gatvėkarių, “L” 
Linijų Vertė

FOR BENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 3 KAMBARIAI dailiai 
išdekoruoti. šviesus,' štymo šilima. 
1458 W. 15th St.

Chicagos federalis teisėjas 
Igoc nustatė Chicagos gatveka- 
rių ir eleveiterio traukinių 1'- 
nijų kainą sumoje $179,348,- 
467.57.

Apkainavimas buvo padary
tas ryšy j s,u teisėjo pastangų- 
m s tas linijas suvienyti į vie
na

RENDAI 5 KAMBARIAI 3-me 
aukšte. Pečiaus šilima. Yards 5479.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė. 

Chicago, Ib Tel. REPublic 6051

bendrovę.

Chicaffoš DrAiTj’riju
Kliubtf

1941 Metams
AMERICAN ' L1TI1UANIAN ClTL 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicagb, 
Illinois —. VALDYBA 1941. ME
TAMS: K. S0vą—pirm., 4Č6p S.

x Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So.. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—riut. rast., $12 
W. 33rd St;.)(mcillė S. Dagiš— 
turto rašt., .2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr, rast., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis-rkasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M- Kai
rienė, D. Dauskupdienė; A Miller 
—teisėjas^ 4258 So.
Dr.
4157 Archer Avė., tr 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno 
Hollywood svet., 2417 
St. Į Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomteisėmis ir mokestimiš.

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB ,0f thė. 15th Wafd VALDY
BA Į941 METAMS: Pres.—Floyd

J. . Povįat, 5946. S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147. ..So. . Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y—- Justin Tarvidas, 
6931 So. Albany avė^; , Finance 
šė^^įJohn Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 ..So. Francisco avė.; 
Sėrgf, at Arms-^-Mr. Ą. ' Dulcus, 
6404 So., Gampbęll . avė.; . Legal 
Advišor-^Ch'as. Zekas, 2511 W. 
60th st..t. Finance Cėnunittee — 
Mrs. Noreiką, 5924 S. Maplewood 
avė.,, and Mrš, Petruli, 5945 So. 
Albany. avė.; Exeėutivė Comm.— 
Mr. Charles Dąįyis, • Mr. ..Kaz. 
Stepetis, and Mr. Gurą; Boąrd 
of Crj?ievaricesi—J. Tarvidas,- Čh. 
Daiviš,. and Gušt Rittėf; Publi- 
city Cohiiiiitlėe — Cli, Dalvis.

- ,,’estern Aye.;
T. Dundulis—Dr, kvotėjas, 

j., tęl. Virginia 
__ i atsibūva 

mėnesio 3 sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

MISCELLANEOUS FuR SALE 
______ Įvairus Pardavimai___ 
iPARDAVIMUI $150.00 Portable 
!P. Ą. system (garsiakalbis). A—1 
stovy. Paaukojamas už $50.00. Ma
tykite JACK, 6407 Engleside Av., 
PLAZA 9302.

SUSIRINKIMAI
r MARQUETTĖ PARK LIET. A. 
PIL. KLUBO mėn. susirinkimas 

[ įvyks sekmad., lapkr. 30 d., 2 vai. 
popiet, vietinės parap. svet., Wash- 
tenaw s.ąve. ir 68 gat. Visi nariai 
malonėkite- atsilankyti į sus-mą. 
Turėsime nemažai reikalų aptarti 
ir iš pirmesnių reikalavimų atsa
kymas bus skaitytas. -^-Valdyba.

PARENGIMAI“
~ - -r < - - ■ T •

’ -;TĖISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS rudeninis balius bus šeš- 

Aadienį, lapkričio 29 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. Pradžia 7:30 vai. vak. Kvie- 
čiąmę Visus narius ir svečius atsi
lankyti. Bus gera muzika ir gerų 
užkandžių. Turėsite gerus laiku*.
—Kviečia Komitetas ir Valdyba.
HUMBOLDT PARK LIET. PO

LITIKOS KLUBAS rengia bunco 
ir pinochle party lapkr. 30 d. sve
tainėj 3804 Armitagę avė. Prasidės 
2:30 v. popiet. Svečiai prašomi ne
vėluoti, Bus daug visokių prizų. 
Užprašo komisija.

ARirESKAI
DARBO?

4—t SKAITYK KASDIEN------------;

NAUJIENAS
i™------ IR TEMYK SKILTIS------------

"REIKIA DARUININO“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS
WAREHOUSE OŪTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, no
rėdami geriausio pasirinkimo.

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas $24 
Visai naujas Amer. Sunflame $29 
American Sunflame, kretuose, 

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas phone, kombinacija, 

sempelis .. ,............................ $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philco auto, changer, naujas,

buvo $119 ................................ $49
ŠALDYTUVAI

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
•ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmok ėjimais 

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd.

I1IJ Šilti lilslii Street CIICltD, ILL
BEN. J. KAZANAUSKAS. Sec 

Turtas virš $1,100,000.

t
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CIO PRALAIMĖJO 
BRIGHTON PARKO 
DIRBTUVĖJ 

t

190 Prieš 116
V rš 300 darbininkų Magnus 

Metal-National Lead Company 
dirbtuvėj, 2234 West 43rd sk, 
pasirinko AFL Molders uniją 
savo atstovu.

Balsavimuose jie atidavė 190 
ba’sus už AFL, o 116 už CIO 
Die Casting Workers.

Kituose darbininkų balsavi
muose spaustuvininkai Schne*- 
der kompanijoj, 833 N. Orleans 
pasirinko AFL t pografinę uni
ja.

Armour Kompaniją 
Mokės Viršlaikio 
Algas —
Tariasi Su Unija Dėl Atlygini

mo Už Praeitį
Armour kompanija vakar pa

skelbė, kad ateityje mokės virš
laikio (pusantros) algas visiems 
savo nesezoniniams- darbinin
kams, kurie išdirbs daugiau 
kaip 40 valandų savaitėj.

Regul arės algas už viršlaikį 
ir toliau gaus “sezoniniai” dar
bininkai, kurie dirba prie gy
vulių skerdimo ir mėsos proce- 
savimo.

Kompanija dabar veda pasi
tarimus su CIO skerdyklų uni
ja nustatyti atlygin mą ne-se 
zoniniams darbininkams už 
viršlaikį, išdirbtą praeityje.

Nepriklausomybės 
Minėjimo Komitetas 
Imąsi Darbo
žada Surengti Labai Dideles, 

Įspūdingas Vasario 16-tos 
Iškilmes.,

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo komitetas, siid.rytas 
iš ^įvairių srovių, jau.atlaikė di 
susirinkimus, ir pradėjo uoliai 
imtis darbo.

Pirmoji rankoves atsirai.oja 
ir žąda sunkiai padirbo —- t J 
spaudos ii* radio komisija, ku
riai pavesta minėjimą išrekla
muoti. Ji laiko susirinkimą šį
vakar, kuriame nariais pasida
lins darbu ir sudarys planą pro
pagandai apie minėjimą pa
skleisti po kiekvieną Chicagos 
ir apylinkių lietuviais apgyveni 
tą kampelį.

Įvyks Vasario 15.
Paskutiniame bendrame susi

rinkime, pereitą antradienį, Ko
mitetas pasiskirstė įvairias kitas 
komisijas ir nustatė minėjimui 
dieną — būtent vasario 15-tą 
(sekmadienį).

Pirmininkas p. J. T. Zuris 
taipgi pranešė susižinojęs su į- 
vairiomis salėmis apie datą ir 
kainas. Susirinkimas paliko val
dybai galutinai nuspręsti ar im
ti salę ar gal pabandyti p imti 
kitiems metams tarptautinį 
Amfiteatrą, kur yra daug pato
gumų minėjimui surengti, taip
gi daug vietos automobiliams 
sustatyti.

Valdybos Nariai.
Į komiteto valdybą, apart p. 

Zurio, įeina L. Labanauskas — 
sekretorius ir A. Valonis1— iž
dininkas.

SEKMADIENĮ - SUNKAUS DARBO UŽBAIGTU VĖS

Chicagos Lietuvių Čhųrąs “pirmyn”

Atmokėjo $35,917 
Užsilikusiomis 
Algomis
Stevvart Warner — $29,300, 

Buckley DemenV — $6,600
- ♦ X

Dvi stambios Chicagos fir
mos savanoriai išmokėjo 857 
darbininkams $35,317.98 užsili
kusiomis algomis už viršlaiki 
šiais ir pereitais metais-

Didžiulė Stewart-Warner fir
ma išmokėjo $29,300 500 dar- 
bininkų. Darbininkams pagei
daujant, firma dalį pinigų jiems 
davė apsaugos bonais — $6,500.

Bonais dalį pinigų taipgi iš
mokėjo Buckley Dement and 
Co., firma, 1300 West Jackson 
bulvaras, kuri 367 darbinin
kams buvo skolinga $6,617.98.

Federalė Valdžia - 
Tyrinės Maisto 
Kainas Chicagoj

žada Pieno Kainą Numušti
Fedcrales valdžios kainų ad- 

min stracija Washingtone nuta
rė sužinoti kodėl Chicagoj pie
nas ir kiti pieno produktai bran
gesni negu kur kitur Ameri
koj.

Ji atsiuntė Chicagon atsto
vus vietoje surasti kainų iški- 
1 mo priežastį.

Tyrinėjimas apims ne vien 
pieną, sūrį, sviestą, bet taipgi 
mėsą ir kitus maisto produkT 
tus.( Galimas daiktas, kad ad
ministracija privers pieno kom
panijas kainas numušti.

Chicagiečiai Dabar 
Sunaudoja Daugiau 
Šviesos

Davė Paskolą 
Chicagos Firmai

Federalė valdžia davė $85,000 
paskolą Chicagos dirbtuvei, Na
tional Road Joint Manufactur- 
ing Company. Kompanija gavo 
pinigus pritaikyti savo įmonę 
ginklų gamybai.

Apskričio Grand 
Džiurė Baigia 
Barbą

žada Išnešti Kaltinimų
Cook apskričio kriminale 

grand džiurė} kuri tyr nėje 
“gambling” biznį Chicagoj ir 
priejniesčiuose, baigia liudinin
kų tardymą. Netrukus žada pa
daryti nuosprendi, išnešti kalti 
nimus, ir tuo užbaigti darbą.

Tarp liudininkų buvo apskri
čio ir Chicagos policijos virši
ninkai, nuovadų kapitonai, pats 
majoras ir visa eilė V aid ninku 
iš Chicagoj ir mažų miestelių 
apskrity j.

79 balsais prieš 16 daginin
kai Milano, Fufniture Co., dirb
tuvėje pasisakė prieš ĄFL In
ternational Upholsters uniją, 
kuri norėjo teisūs juos atsto
vauti.

Dirbtuvė randasi adresu 3311 
West 47th street.

-A m e r h r e ą cro s s

Aukokite Raudoną jam Kryžiui!

Niekas gal tiek nelaukia šio 
sekmadienio )<įe)c “Pirmyn” 
choro nariai ir jo yedejas Ka
zys Steponaviciuš. Sekmadi nį 
jie užbaigs labai didelį darbą, 
kuriam rengėsi keji^ mėnesius 
laiko. Eight Streęt Teąt.e pa
statys plačiai rcklajnuolą operą 
“Carmen”. , 1; 'U

Repeticijų veikalui reikėjo 
begalės. Kartais j-eikęjo susi
rinkti ilgoms repeticijoms tris 
ir keturis kartuš savaitėj. Solis
tams gi tekdavo grumtis su o- 
peros arijomis ir vaidyba kiek
vieną vakarą — paprastą dieną 
ir šventadienį. Be to, reikėjo 
•speciales repeticijas laikyti su 
simfonijos orkestru ir su vaikų 
choru, kuris irgi operoje vaidi
na. Kiek darbo reikia dideliam 
veikalui priruošei scenai te
žino tik tie, kurie choruose dai
nuoja. 

' , • < / ■ t.

Orkestro Nariai iš Simfonijų.
“Pirmyn” žada , padaryti .ši 

“Carmen” pastatymą labai -puo
šniu scenei ijomjs ir kostiumais. 
Apie veikalo sudainaviiną hera 
ko kalbėti solistais choras 
sukvietė geriausį jauną talentą 
kokį galėjo gįuti. Simfonijos 
orkestrui gavo 25 muzikus iš 
Chicagos Moterų ir Illinois sim
fonijų. Nusamdė veikalui .ir la
bai gražią, didelę Eiglit Street 
Teatro salę, kurioje vietų pu
blikai turbūt nepritruks. /• '

Punktualiai 2-trą,
Choras/ prašo publikai pra

nešti, kad“Carinen” prasidės 
lygiai 2:trą valandą po pielų 
nes to reikalauja pats teatras^ 
taipgi už suvėluotą laiką reikę* 
mokėti viršjaijdoį algas uniji^ 
tams —- scenos (darbininkams, 
kuriuos choras turėjo paimti 
teatrų unijai reikalaujant. To
dėl, vaidinimas praėdęs punk- 
tuališkai.

Bilietai yra po $1.00 ir $1.50. 
Teatras randasi prie 8th ir Wa- 
bash gatvių.

Po Operos — Vakarienė. '
Jeigu busite operoje — arbd 

jeigu ir negalėsite būti, — tai 
’ . ■ < ii'

po vaidinimo vistiek užsuki ė į 
$yrena valgyklą, Brighton Par
ke, adresu. 4270 Ąi chėr a\ e me. 
Ten “Pirmyn” rengia “Po-ope- 
rinį Balių”, kuriam už 60 cen
tų svečiai gaus skanią vakarie
nę ir progą pasišokti ir šiaip 
smagiai užbaigti vakarą. Eiglit 
Street Teatre Šoki^’ nebus, nes 
salė nėra tam pritaikinta.

Paskelbė Pirmus 
Tris “Chicago Sun” 
Kontesto Laimėtojus
$5,000 Galina Russell H. Tren- 

holme, Chicagietis
Naujasis Chicagos dienraštis, 

“The Chicago Sun” vakar pa
skelbė laimėtojus ’ pirmų trijų 
pr zų savo konkurse, kurį su
rengė vardui parinkti.

Pirma premija, $5,000, teko 
chieagiečiui Russell H. Treri- 
holmej kuris gyvena ad. 6816 
Oglesby avenue, Chicagoj.

Racinietei — $1,000
Antrą, $1,000 dovana, teko 

racinietei, Lillian P. Casę, 709 
Vilią street,. Racine, W.s. $500 
gavo Addisęn Hibbard, 1816 
Chicago Avenue,. Evanston, III.

Kitų smulkesnių prizų laimė
tojus laikraštis paskelbs savo 
pirmam numeryje.

Diena laikraščiui išeiti dar 
nėra galutinai nustatyta, bet 
bus ape gruodžio 1 d. Leidė
jai Marshall Field ir Silliman 
Evans paskelbė, kad laikraštį 
jau leidžia, po‘ 1,000 kopijų kas
dieną, bet tai- tik bandomieji 
'‘eksperimentiniai” numeriai, 
naudojami ' redakc jos ir admi
nistracijos “aparatms susin- 
čhroųizuoti”. 
į ‘ ■ " l

Tobulina Savo štabus
Kai tik pasirodys, kad visi 

laikraščio skyriai, spaustuve 
redakcija ir administracija, ve - 
kia sklandžiai ir gali laikraštį 
be kliūčių išleisti, tai jis tuo
jau atsiras standuose.

200,000 Konkurse
Kaina bus 2 c. kasdien, 5 cen

tai sekmadieniais.
Leidėjai skelbia, ■ kad vardo 

konkurse dalyvavo apie 200,000 
žmonių, daugiausiai, žinoma, 
chicagiečiai. Vardas “Sun” bu: 
vo parinktas todėl, kad konkur- 
santai daugiausiai jį siūlė.

Jaunas Lietuvis
A. Laurinaitis AFL 
Unijos Vadas

Organizuoji Marshall Field 
Darbininkus

Tarpe unijos vadų Chicagoj 
dabar yra ir jaunas lietuvis. 
Antanas Laurinaitis (Lorent), 
kuris darbuojasi organizuoda
mas visus lietuvius, dirbanč uf 
prie Marshall Field Kompanijos, 
į Amerikos Darbo Federaciją 
(American Federation of La 
bor.)

Vedęs ir tėvas dviejų vaikų, 
jis gyvena antrašu 1-124 South 
Avers avė. Jis pareiškė:

“Kiekvieno darbininko dar
bas turi būti apsaugotas. Ame
rikos Darbo Federacija visuo
met rūpinasi, kad,' darbas dar
bininkui butų pilnai užtikrin 
tas.

Dirba Virš 50 Lietuvių
“Mashall Field kompanijoj 

yra netoli penkias -'dešimts Lėtu- 
vių darbininkų, kurie nori tu
rėti uniją.”

Lietuviai Marshall Field Kom 
panijoj, sako Lorent, turi ge
rus darbus ir jie turėtų pasi
rūpinti, kad t e darbai butų ap
saugoti per American Federa
tion of Labor.

Gimęs Bridgeporte
Lorent-Laurinaitis gimęs Bri

dgeporte. Su tėvais gyveno il
gą laiką Marųuette Parke, pa
skui apsigyveno Cicero j. Jo tė
vas, dženitorius, taipgi buvo 
stiprus unijistas. Rep.

Rytoj Atidaro 
Metine Žemės 
Ūkio Parodą £

“4-H” Laikys Suvažiavjmą
Tarptautiniame Amfiteatre, 

prie 42-tros ir Halsted street, 
rytoj atidaroma metinė Ameri
kos Žemės Ūkio Paroda, kurio
je dalyvauja visos Amerikos, 
Kanados ir kitų šalių ūkinin
kai ir ūkio departamentai.

Parodoje bus apie 12,500 vei
slinių galv.jų, ypač daug vei
slinių arklių, taipgi kornų, kvie
čių ir kitokių grudų pavyzdžiai, 
ir kelios ūkio mašinų parodė
lės.

Parodos proga Chicagoj e 
įvyks ir metin s “4-H” kliubų 
suvažiavimas. Tą organizaciją 
sudaro ūkininkų vaikai, sūnus 
ir dukterys. Keturios raidės 
“H” — atstovauja “Honor”, 
“Health”, “Heart” ir “Hand” 
— garbę, sveikatą, širdį ir ran
ką (darbą).

Pasižymėjusiems nariams or- 
ganizac ja ir ūkio parodos ren
gėjai skiria stipendijas ir įvai
rias kitas dovanas.

CH1CAG0JEVAKAR
e širdies ataką gavusi mirė 

58 metų chicagietė Dora Ko- 
hen, 1816 N. Humboldt bulva
ras. Praeityje ji buvo gavusi 
ašiuonias atakas, bet ugniage
siams vis pasisekdavo ją atgai
vinti. šį kartą jų pastangos bu
vo tuščios.

• Už netikusių čekių plati
nimą buvo suimtas jaunas, 6 
pėdų aukščio chicagietis, Ed 
ward L. Cordner. Jisai pakliu
vo kai sugržo į tą pačią vie
tą naują čekį iškeisti. Ir antras 
buvo netikęs.

• Prie Roosevelt ir Ashland 
Chicagos autobusas užmušė 51 
metų chicagietį Catulo Cadena, 
1102 S. Ashland.

• Ties 1831 South State 
Street policija suėmė 17 vyrų 
lošiančių pinigais.

ę Prie Kostner ir Cermak 
Road šešios moteriškės buvo 
sunkiai sužeistos trokui sudau
žius keleivinį automobilį. Jos 
yra Anna Schmitz ir jos teta 
Catherine Leonard, nuo 2701 
West Adams, Mary Cameron ir 
Belle Cameron, 564 No. Lea- 
mington, ElĮa Sutton, 5409 
Jackson ir Margaret Gorman, 
116 S. Hamlin.

• Prie 63-čios ir Halsted de- 
partamentinėj krautuvėj buvo 
suimtas 15 metų berniukas 
George Miller, neseniai pabėgęs 
iš St. Charles pataisos namų. 
Jisai bandė pasivogti porą kel
nių.

O Pi ie Lawrence ir Western 
gatvekaryje mirė 49 metų chi
cagietis, Carl Forsberg, 6455 N. 
Campbell avenue, buhalteris. 
Turėjo širdies ligą.

> 22 metų chicagietis,.Peter 
Nix Siryk, 5817 N. Ridge avė., 
išvyko tarnauti britų karo avia
cijoje.

© R. G. Goddard, 939 Cuy- 
ler avenue raportavo policijai, 
kad jo automobilis buvo pavog
tas. Kiek vėliau mašina buvo 
atrasta deganti prie 67th ir 
Pulaski Road. Kai ugnį galiau 
užgesino, tai automobilio mažai 
buvo likę.e Apleistam name ties 1728 
Crystal street, peiliu nusidurū. 
Felix Jambrosek, bedarbis au
tomobilių plovėjas. Buvo 31 me
tų amžiaus.

Reikalauja Pakelti 
Algas Mokytojams

AFL mokytojų unija įteikė 
re kalavimą Chicagos apšvietus 
tarybai pakeĮti algas $1,000,000 
aštuoniems tūkstančiams moky
tojų Chicagos pradinėse moky
klose. Mokytojai norėtų gauti 
vidutiniai po $2,500. Dabar gau
na $2,312.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ‘
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EIGHTH STREET TEATRE
800 SOUTH WABASH AVĖ.

Pradžia LYGIAI 2:00 vai. popiet. Bilietai $1.00 ir $1.50
Bilietus bus galima gauti prie di rų. Teatras labai didelis, todėl šj 
kartą vietų nepritrūks.

Pereitą savaitę . C h cagoš 
dirbtuves ir privatiniai namai 
sunaudojo 150,186.000 kilovat. 
valandų elektros jėgos. Namuo
se, šviesoms ir elektra varo
moms mašinoms operuoti chi
cagiečiai sunaudoja dabar apie 
9% daugiau negu pernai tuo 
pačiu laiku.




