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JAPONAI PRAŠO ROOSEVELTĄ TĘSTI OERYBA
JAPONU PASIUNTINIAI TARĖSI SU 

SEKRETORIŲ CORDELL HULL
Mikado atstovai dės pastangas pakeisti 
Hull nusistatymą, sako Tokio spauda

WASHINGTON, D. C., gruod. 
1 d. — Sekretorius Hull šian
dien priėmė japonų ambasado
rių Nomurą ir specialų pasiun
tinį Kurusu. Hull kalbėjosi su 
pasiuntiniais gana ilgai ir de
rybos su japonais skaitomos 
atnaujintomis.

Kurusu laikraštininkams pa
reiškęs, kad padėtis esanti la
bai įtempta, bet išmintingi val
stybes vyrai gali išvengti kata
strofos. Kurusu paaiškino, kad 
jis gavęs instruke jas 
valdžios ir toliau tartis 
retoriu Hull.

Kurusu tvirtina, kad 
kos spaudoj cituota
premjero Tojo kalba buvo blo
gai išversta ir dar blogiau su
prasta. Japonų ambasada Wa- 
shingtone paprašė, kad jiems 
butu prisiųstas pilnas premje
ro kalbos tekstas.

Kurusu pasakė, kad j s 
NĮco nežinąs apie^jąponų pastan

gas okupuoti Tai vafst^ię.

Išėjus japonų pašiutihiams 
iš užsienio departamento, sek
retorius Hull tuojau nuskubė
jo į prezidsnto Roose'velto re-

iš savo 
su sek-

Ameri- 
japonų

zidenciją. Prezidentas nutraukė 
savo atostogas Warm Spring’s 
miestelyje ir atvyko sostinėn, 
kad galėtų spręsti blogėjanč.us 
santykius su japonais.

TOKIO, Japonija, gruodžio 1 
d. — Japonų agentūra skelbia, 
jog Japonijos valdžia nutarė 
prašyti Rooseveltą, kad derybos 
ir toliau butų tęsiamos, nežiū
rint į didelius principinius pa
žiūrų skirtumšus tarp abiejų 
valstybių.

Užsienio ministeris Togo in
formavo kabinetą apie derybų 
eigą ir valdžia nutarė derybas 
tęsti. Valdžia įsakė savo pa
siuntiniams dėti pastangas įti
kinti J. V. užsienio sekretorių 
pakeisti savo nuomonę kai ku- 
riais klausimais. f

Kai kurie japonų) laikraščiai 
skelbia, kad japonai dės visa? 
pastangas taikiai sugyventi su 
amer kiečiaiš,' nes karas tarp 
šių dviejų valstybių atneš labai 
didelių nuostolių abiems, kraš
tams. . *

Kiti jKpohU^lžHcfašči£i 'rašo, 
kad Jungtinės Valstybės nesu
pranta Azijoj susidariusios pa
dėties.

Rytų Krizė Sugadino Prezidento Atostogas

m

/’ NAUJIENU-ACME Telonhoto
, Prezidentas ’Rooseyellas piausto kalakutą jauniems \Varm Springs, Ga., Fun

dacijos pacientams per suvėlintą Padėkonės Dienos paminėjimą. Prezidentas savo 
Birma tylas atostogas turėjo nutraukti dėl krizės Rytuose.

p

BRITAI SULAIKĖ VOKIEČIUS REZEGH 
SRITY J, NAIKINA APSUPTUS TANKUS

Sirte įlanką pasiekusi britų divizija visai 
sutrukdė nacių amunicijos tiekimą

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 
1 d. — Vokiečiai sutraukė di
deles karo jėgas į Tobruko apy
linkes ir buvo pralaužę britų li
nijas Rezegh srityje, bet br’tų 
armija juos vėl nustūmė atgal.

Vokiečiai sutraukė savo jė
gas iš vakarų, nes norėjo išlais
vinti. apsuptas divizijas.

Britų aviacija ir amerikieČ ų 
tankai naikina tarp Tobruko 
Sollumo apsuptus vokiečių 
italų tankus.

štabą į Mariupolį, bet dabar ji? 
dar toliau traukiasi.

Rusai paėmė nelaisvėn dau- 
g au negu 10,000 nacių. Vokie 
čiai bandė sudaryti naują lini
ją, bet sovietų kavalerija juos 
veja atgal. /

f
I

ir

Naciai mato Mask 
vą per žiūronus

Įstatymas grieš 
s jau

Kongrese
WASHINGTON, D. C., g:- 

1 d, —- Po John Lewis vesto 
angliakasių streiko, kongre 
se įnešta visa gilė įstatymo 
projektų, kuriais norima su
varžyti darbininkus.

Vienas projektas reikalau
ja pravesti slaptą balsavimą 
pačių darbininkų tarpe dėl 
kiekviend streiko. z 1

Kitas ^projektas siūlo 60 
dienų atšalimo periodą, o dar 
kiti siūlo yisai uždrausti 
streikuoti ir panaikinti jau 
priimtus įstatymus.

Orlaivį varo suspaus
tas oras

Britai Įsistiprino 
Gialo oazyje

KAIRAS, Egyptas, gruodž.
1 d. — Britų karo jėgos, kurios 
įsistiprino Gialo oazyj, pas ekt 
Sirte įlanką ir sutrukdė nacių 
susisiekimą.

Britų daliniams pavyko iš
sprogdinti vokiečių karo" me
džiagos sandėlius šalia Bengazi. 
Jeigu vokiečiai ir pajėgtų pra
siveržti iš Tobruko, tai britai 
jiems pastos kelią prie Bengazi.

Šeštadienį naciai atėmė iš 
britų Dūda miestelį, bet britai 
vėl jį atsiėmė.

1 ____-Į______

Naciu generolas 
Kleist bėga

BERLYNAS, gruodžio 1 d.— 
Vokiečių kareiviai, kurie kovo 
ja centro fronte, gerų žiūronų 
pagalba gali įžiūrėti Maskvą, 
skelbia vokieč ų štabas.

Vokiečiai pripažįsta, .jog bu
vo priversti apleisti Rostovą, 
nes rusai sutraukė žymiai 
desnes karo jėgas.

Vokiečių karo vadovybė 
norėjo bereikalingai žudyti
reivių ir nutarė pasitraukti j 
saugesnes pozicijas, sako na-

• • t 4ciai.

di-

ROMA, Italija, gruodž. 1 d. 
— Italų spauda skelbia, kad 
jiems pavykb pastatyti naują 
orlaivį visai be propelerių. .

Orlaivis yra varomas suspaus- 
;u oru ir suvaro tomis dujomis. 
Italai tvirtina, Italai tvirtina, 
kad naujas lėktuvas nuskrido 
285 mylias.

Pagarsėjęs italų lakūnas De- 
jernardi vakar šiuo orlaiviu iš 
Milano atskrido į Romą į dv. 
valandas.

VOKIEČIU KOMISARAI GALI ĮSAKYTI 
ŪKININKAMS ATIDUOTI VISA DERLIU

Naciai rengiasi panaikinti muitus tarp 
Vokietijos ir visų Pabaltijo valstybių

jau buvo pra- 
pavedė Lietu-

Jame pasaky-

(Laiškas per Lisaboną, Portugaliją)
Vokietijos komisaras Ostlandui Lohse, kaip 

nešta, visą javų ir ankštinių prekybą Lietuvoje 
vos kooperatyvų sąjungai “Lietūkis”.

Iš šio įsakymo pažymėtinas šeštas punktas,
ta, jog gen. komisaras turi teisę įsakyti, kad visas javų derlius 
butų atiduotas. Tačiau javų gamintojai gali pasilikti javų mais
to ir sėklos reikalams.

Švedų laikraščiai “Dagens Nyheter” paskelbė žinutę iš 
Berlyno apie “Deutsche Allgemeine Zeitung” redaktoriaus Dr. 
J. W. Winschuh pare škimą užsienio spaudos atstovams, kad 
muitų sienos tarp Pabaltijo valstybių ir Vokietijos busiančios 
greitai panaikintos.

Toliau redaktorius kalbėjęs, kad Pabaltijo valstybės trum • 
pu laiku įrodysianč os, jog jos turi didelės reikšmės \7okietijai 
ir Europai. Prieš karą jos gamino mišką, sviestą, lašinius, o da
bar visos šios prekės reikalingos vokiečiams.

Suomiams svarbi
Amerikos draugystė

Rengia žemės ūkio 
mokyklas

MASKVA, Rusija, gruodžio 
1 d. — Sovietu kariuomenė 
persekioja bėgančius iš Rosto
vo vokiečius ir ima didel us jų 
kiekius nelaisvėn.

Prieš porą dienų vokiečių 
maršalas Kleist perkėlė savo

Armija pasiruošusi 
ginti Filipinus

X- ~ ______

MANILA, Filipinų salos, gr. 
1 d. — Kariuomenė ir laivynas 
yra pasiruošęs g’nti Filipinų 
^alas nuo galimo japonų užpuo 
’irno.

Turima žinių, kad japonai at
lieka parengiamuosius darbus 
Tai valstybei ir Burna vieške
liui pulti.

Amerikoj gaminti orlaiviai ir 
Amerikos mokyklas lankę la
kūnai gins Burma kelią

. .■ :   ; „ ..... ................................. . ................................-----------------------------------

H. goeMngas susitiko SU PRANCŪZU 
maršalu petainu ir adm. DARLANU

■------------- —r-
Diktatoriai aptarė glaudesnio bendro

; i darbo reikalą Europoj ir Afrikoje
VICHY, Prancūzija,. gr. 1 d. 

—' Maršalas Goering .susitiko su 
prancūzų valdžios vyra's šalia 
Paryžiaus,. ■ .

’ f • X 1 1 1

■ MADRIDAS, Ispanija, gruod.
1 d. — Diplomatiniu keliu pa
tirta, kad prancūzu maršalas 
Petain šiandien susitiko su vo
kiečių kancleriu Hitleriu.

Iš prancūzų pusės, be marša
lo Petaino, pasikalbėjimuose 
dalyvauja admirolas Darlan ir 
Fernard de Brinon.

Hitleris yra lydimas užs’enio 
ministerio Ribbentropo ir vo
kiečių ambasadoriaus Abetzo. 
Susitikimas įvyko Orleans mies
te.

Aptarė naują padėtį 
Afrikoje

VICHY, Prancūzija, gruodž 
1 d. —'Maršalas Petain ir vice
premjeras Darlan šiand en išvy
ko į okupuotą teritoriją, kad 
galėtų susitikti su aukštu vo
kiečių 'valdžios , atstovu ir ap-

ne- 
ka-

— Oficialiai skelbiama, kad maršalas Petain šalia Paryžiaus 
susitiko su maršalu Goering. Jiedu kalbėjosi ištisas tris valan
das ir tiktai vėliau buvo įsileistas Darlanas.

— Į rytus nuo Tobruko apsupti italai bandė prasiveržti, bet 
britų kariuomenė atmušė italų diviziją. ;

— Rusai skelbiu, kad .jiems pavyko atsiimti Taganrogą 
Vokiečiai paneigia šias žinias. Rusai smarkiai puola vokiečius 
Mariupolio kryptimi. \ \

— Australijos premjeras Curtin pareiškė, kad karas Paci- 
fike kils vien tiktai tuo metu, jei japonai padarys užpuolimą.'

Darbininkų ir bendrovių atstovai šušitate dėl algų* gele\ 
žinkęlių tarnautojams. Streikas jau išspręstas; Smulkmenos bus 
vėliau paskelbtos. z >

— Sovietų valdžia pripažįsta, kad Lybį jos kovos padecla ru
sams, nes visuose sovietų frontuose pastebėtas žymiai lūžes
nis nacių orlaivių skaičius. , v z [

*— Rusai tvirtina, kad Maskvos frontuose jiems pavyko at-. 
im’ti kelis kaimus iš vokiečių ir pąimti nelaišvėrt didokas vokiš
kų kareivių skaičius.

tartų glaudesnio bendradarbia
vimo reikalą.

Bus aptarta ir naujai susida
riusi padėtis Afr koje.

•. ■ • ’i

Pasakojama, kad susitikimas 
įvyks ne Orleans miestelyje, be. 
šalia Paryžiaus.

Siundo Petainą prieš 
de Gaulle

BERLYNAS, Vokietija, gruo 
džio 1 d. — Maršalas Petain su
sitiks su ahkštu vokiečių vai 
džios atstovu ir aptars prancu 
zų akcijos re kalą generolo di 
Gaulle užimtose kolonijose.

Paryžiaus spauda kelia, rei 
kalą atsiimti iš gen. de Gaulle 
centralinės Afrikos kolonijas.

Manoma, kad pasikalbėjimuo 
se bus iškeltas reikalas apie 
kolonialinės prancūzų arm jo,; 
apginklavimą.

W. Green rūpinasi 
pokarine padėtimi

Fla.
William Green

H0LLYW00D Beach 
gruodžio 1 d 
AFL prezidentas, pareiškė ka< 
dabar jau reikia susirūpinti po
karine padėtimi. z •

Reikia darbininkams surast 
darbas ir nemanyti, jog vis: 
problema išspręs socialinės ap 
drąūcįos pagelba.

Green tvirtina, kad Jungti: 
nęš Valstybės negalės pakęsti 
antros tokios bedarbės, kokif 
buvo 1929-33 metais.

ORĄ S
. Debesuotas.

Saulė teka
4 :20.

v;
I ji AI r

6:5Q; leidžiasi

HELSINKIS, Suomija, gruo 
džio 1 d. Suomių premjeras 
Rangellx pareiškė parlamentui, 
įog suomiai reiškia vilties pa
laikyti gerus ir draugiškus san
tykius su Jungtinėmis 
kpšr Valstybėmis. ’

Suomių parlamentas 
įstatymą, kuris įjungia
mijos teritoriją žemes anksčiau 
pr klaususias Suomijai.

Nepadaryta jokio nutarime 
dėl žemių, kurios guli kitoje 
sienos pusėje ir kurias suomia 
paėmė.

Ameri •

priėmė 
į Šuo-

Gubernatorius am- 
nestavo Jan Valtiną

SACRAMENTO, Cal., gruod. 
1 d. — Kalifornijos gubernato
rius atle do nuo bausmės Jar. 
Valtiną — Krebsą, kuris deda 
pastangas gauti Amerikos pi 
ietybę.

Valtinas savo laiku sėdėjo 
San Quintin kalėjime, buvo iš 
deportuotas iš J. Valstybių7 ii 
teismas uždraudė bet kada cu

Valtin grįžo Amerikon nele
galiai, parašė knygą “Out cį 
the night” ir buvo sulaikytas 
už ųelegalų įvažiavimą Ameri
kon.

Dega dideli žibalo 
valymo rezervuarai
OKMULGEE, Okla, gruodž. 

1 d. — Užsidegus Phillips Pet
roleum bendrovės žibalo valy
mo rezervuarais, visi vietos 
gyventojai buvo priversti ap
leisti savo gyvenamuosius na
mus. 

‘ « ,1
Šiandien ryte įvykęs sprogi 

mas užmušė vieną darbininką ir 
15 labai sunkis f sužeidė.

Valyklose dirba apie 400 dar
bininkų. zDegąs žibalas verč e 
didžiausias liepsnas ir dūmų de 
besis. Ugniagesiai bejėgiai su
stabdyti gaisrą.

Lietuvos ž:męs Ūkio Rūmai 
'apkr čio mėnesį atidarė kelias 
nauias žemės ūkio mokyklas.

Mokslas jose užtruks penkis 
mėnesius. Prie mokyklų rongia- 
masT^jrengti bendrabučius.
... žiemos r- mėnesiais įvairiose 
vietose veiksią žemės ūkio kur
sai. Kursai rengiami trims mė
nesiams.

Linu derlius sumažė
jęs trečdaliu

Kaip patirta, Lietuvos linų 
ūkis bolševikams viešpataujant 
smarkiai nukentėjo.

Linai buvę vežami j Rusiją ir 
ūkininkams už linus buvo mo
kama labai žemos kainos. To
dėl ūkininkai linų mažai tena- 
sejo ir š ų metų linų derlius bu
siąs mažiausiai vienu trečdaliu 
menkesnis, kaip 1940 metais.

Bo’ševikai nesumokėjo ben
drovei “Linas” daugiau, kaip 
septynis milijonus rublių.

•— Turkai iš tikrų šafttnių 
patyrė, kad naciai priversti' 
siusti 75,000 kareivių kova 
prieš Jugoslavijos partizanus.

— Jugoslavijos partizanų va
das Draga Michailovič pasiuntė 
sveikinimą Tobruko gynėjams.

Lietuvoje veikia 
naciu bankai 4-

VokeČių “Prekybos ir Kre
dito bankas”, kuris 'steigtas 
Rygoje visam Ostlandui, atida
rė savo skyrių Kaune.

šis vokiečių bankas veikia 
Lietuvos Komercijos banko pa
talpose, Laisvės alėjoj.

Numatyta atidaryti skyriai 
Vilniuje ir Šiauliuose.

— Praeitą naktį suomių pa
kraščių patrankos paskandino 
du sovietų karo laivus.

* — Litvinovas vakar pasiekė 
Manilą. Jis skrenda į Wash; »•- 
toną. x

— Du sužeisti britų karo lai
vai įplaukė į Amerikos uostus.

• ■— Užsienio departamentas 
suvaržė užsieniečių judėj mą 
tarp įvairių J. V. posesijų.

“Naujienų”' Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vah ryto iki 1:00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo

KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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K. P. 
nomas
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Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Cąnal 0117 

VALDYBA:
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, jžjcJipipkps
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentag P. GALSKĮŠ, trųstisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisąs

P. MILLER, finansų ęekreforįųs.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUG.IS, Dr-jos A/ivpkątas 
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NEVEIKIUS
Deveikis yri plačiaŲž’*|nuotaikoje vakarą praleido, bet

AMERfICAM' C

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METtf 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

J

PAGERBĖ PONUS gerbti nenuilstamą Cicero kolo
nijos veikėją. -

Šuąirinkąsieji ųe tįk gražioje

NAUJIENOS, Chicago,

DVIVEIDĖ”
Antrad., gruodžio 2, 1941

i' “ ir.
W«lf SKV'SMį 

įSNURimiimsi;
AR PATEMPIMUOSE

JOHNSGH’S
Cicero veiki jas.i Per 
metų jis veikia įvairio

se organizacijose.
Kai susikūrė Cicero Lietuvių 

Kultūros Draugija, p. K. P. De
veikis liko išrinktas jos pirmi
ninku. Pirmininku jis ir šian
dien dar tebėra.

Iš visų kultūros draugijų Ci
cero yra stambiausia, nes piį- 
skaito apie keturis šimtus su 
viršum narių.

P-as Deveikis pasižymi nepa
prasta energija, — jo, kaip sa
koma, “visur pilna”. Jis ne tik 
priklauso stambesnėms vietos 
organizacijoms, bet ir jose daug 
veikia bei joms vadovauja. Pa- 
sižyme lamas taktingumu ir 
nuoseklumu, jis yrą tikrai ne
pavaduojamas organizacijų vei-

Dalyvauja jis ir šiaip visuo
meniniame veikime. Kiekvienas 
didesnis lietuvių sąjūdis yra jo 
remiamas.

Pereitą šeštadienį p. Deveikis 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo dvidešimt penkių metų su
kaktį. Vadinasi, “sidabrinį ju
biliejų”. Į minėjimo pokylį su
sirinko keli šimtai žmonių. Su
sirinko ponų Deveikių giminė ., 
art mi draugai ir pažįstami. Su
sirinko jie 12 m, kad gale i ų pa-

ip audėjo jųbi.iatams gražius 
linkėjimus.

Su tais linkėjimais ir mes pri
sidėsime. Be to, linkime p. De- 
veikipi dar ilgus ilgus metus 
taip jau sėkmingai darbuotis 
lietuvių tarpe, kaip ir iki šiol.

Šia proga norime primini, 
kad p. K. P. Deveikis yra kan
didatas į Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdybą.

METAI BAIGIASI
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vadinamieji fiskališki metai 
baigiasi su lapkričiu. Mat, taip 
jau yra patvarkyta, kad mes 
pradedame savo metus su gruo
džio mėnesiu. Taigi, musų me
tai yra nuo gruodžio 1 iki gruo
džio 1.

Tokiu budu musų metai jau 
baigėsi.

Knygos dar nėra patikrintos 
ir “rokundai” nėra suvesti, bet 
apytikriai vis dėlto galima sprę
sti, kad musų metai buvo gana 
sėkmingi.

Mirtingumas ir ligonių skai
čius buvo gana normališk s. 
Vadinasi, toks, kokįo galima ti
kėtis iš tokio narių skaičiaus.

Dalykas tokis, kad apdraudos 
ekspertų yra nustatytos lente- 
lįs, kurios visai tiksliai iš ank
sto nusako, kiek iš kiekvieno 
tūkstančio permetus turi mir
ti. Mirtingumas-yra apskaičiuo
jamas turint galvoje žmonių 
amžių ir kitus dalykus.

Galima drąsiai sakyti, jog 
musų draugijoje mirlingtunąs 
nėra nenormališkas.

Didelio “deive” arba kontesto

n a c.HENŲ*aČME ttei.flphpijo
Gretą Garbo, garsioji švedę filmuose, labai retai 

šypsosi taip kaip šiąme paveiksle. Jai retai, jeigu išvi
so, praeityje tėra tekę vaidinti tokią rolę, koki^ turi 
naująme M- G. M- filme phieagos United Artists Teąt- 
re, prie Randolph ir State. Ji vąidina “ dy j v ėgdę mote
riškę” filme tuo pačiu vardu, angliškai, “TWO-FĄCĘD 
W0MAN”.

Kartu su ja vaidina ir Melvyn Douglas, kuris su ja 
atlieka jau kelintą filmą. Recenzijos apie šį nąują fil
mą įvairios, bet ar geras ar blogas, jis bus labai jdp- 
mus pamatyti Gretą Garbo'mėgėjams.

naujiems nąnąnus j 
jome. Bet vis dėlto per metus 
įsirašė gana gerokas skaičius 
naujų narių. Įsirašiusiųjų skai
čius sudarytų gana didelę drau
giją-

TAUPYMO RANKUTES

Universal Sąvings and Loan 
Association duoda kiekvienam 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo šėrų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. LŲalsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka

atstovai 
ir

mat Šią savaitę musų 
atsilankys į jūsų namus 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su mųsų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav- 
ings and Loan Association raš
tinę, 1739 S. flalsted St.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di- 
džiausią .lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternale organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

rinėje diryoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
liętuvių reikaląis.

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

' SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

0. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Casilla de Gorreo 303, 
I

Buenos Aires, Argentina

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas

mėgsta

parapi- 
rankas

žmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

pasislėpę jį
savo
jį i

Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
Į ria, kiti keikia, bet visi mėgs-
■ ta jį skaityti?
■ Net kunigai
■ studijuoja, nors
■ jonims draudžia
I paimti.

; “Keleivį”
" dėl to. kad
• taikauja ir
J skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap- 
J gavikus jisai lupa be jokio
• pasigailėjimo.

* Be to, jame rasi visokių pa-
* tarimų, pamokinimų, gražių
■ eilių, įdomių paveikslų ir Ži-
■ nių iš viso pasaulio.
t Kainuoja tik $2.00 metams.
J Adresąs toks:

i “BLEįVIS”
: 253 Broadway,
; SO. BOSTON, MASS.

r^rnSe£ Santa Fe Gelžkelių

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS VAKARAI
Ir vėl norime priminti, kad 

Chicagos,. Lieįuvių Draugijos 
metinis vakaras įvyks ^htisio 18

Ashland Blvd.
' ■ \

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kultūros draugijų konferen-

ter Neffo svetainėje, 2135 Si. 
Leavitt St., Chicagoje.

Valdybes draugijų nari i,‘pi
gai nustatytą tvarką, konferuu 
cijoje da yvauja kaipo delegi- 
tii. Geistina, kad delegatų daly
vautų kaip ga ima daugini.

Konferencija prasicles 10 vai 
ryto. Toks laikąs nustatytas dėl 
to, kad po pietų įvyks kita la
bai svarbi konferencija, kurio
je kai kurie kų.tyros draugijų 
de|egątai irgi uores dalyvau i.

WAUKEGAN, ILL.
Susirinkimas,

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugijos susirinkimas i- 
vyks nedėlioję, gruodžio 7 d., 
Liuosybės svetainėje, 8-th ir 
Adams.

Susirinkimas prasidės L vai. 
po pietų. Bus renkama valdyba 
ir delegatai į kultūros draugijų 
konferenciją. .... —S. Gabris

Santa Fe gelžkelis skelbia, 
kad pasirašė sutartį su nepri
klausoma unijai kuri atsto
vauja 12,000 jo/“neoperuojan
čių” darbininkų.

Gelžkelis pakelė ,gigais 9 cem 
tus yająbdaį, ir^y^įe ąpmo- 
kainas atostoga^vįtJieųis dar- 
inninkams, kųtei^jJ^dirbo, 'me
tus ąr daugiati. tf’’ ■ k

GARSINKITE “NAUJIENOSE” TE KĄ 1

“KELEIVIS”

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

5

'"'r' .". ■ f 'i 1 J . : .

• ATIDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apię namus.

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
meta$ gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais Įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

: T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

NAUJI NARIAI
paskutinėmis dienomis į Chi

cagos Lietuviu Draugiją įsirašė 
šie nauji nariui:

Frank A. Novak
Steponas Svvilainis
Frank Mitkusevitph
Paul Gailius
Charles F. Puiris 
Dominikos Šidlauskas

šia proga bus ne pro šalį pa
žymėti, jog Charles F. Pu trio 
duktė Jean jau nuo seniau 
draugijaį priklauso. Ji yrą Bpth 
Jean Beauty Salęn savininkę 
O jos grožio sąlionąs raudąd 
pačiame Chicagos vįdurmiesty- 
je, būtent, 30 W. Washington 
St., Stop and Shop trobesyje.

Už suminėtų naujų narių į- 
rašymą kreditas priklauso p.-iai 
Marion Ascilla, Si. Petrauskui, 
Ai Žymontųi, A. Ęudin^kui ir 
Juozui Ascil’.ai,

Jt'vi

'.A&ife i

Is ”different” flavor 
Qiways makes a hit.

MHLĮON5 AOIUM—MiracJe Whip does w.ork wonders 
v/įth salads! Ą urrtųue combination of old-fashibned 
boiled dressing and fina mayonnaise, Mirade Whip is . 
by far Ar^ricą’s favorite salad dressing.

9 NERFJKALINGĮ popie- 
. riši Įtųrjetų bųti išmesti 

laukan, nes namuose Jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMtKlTE, k ą d reika
lingi Remontai prie namų 

ikąmi. šę? 
ėdis kvie-

čia gaisrą.
A •< •

• STĄTANT pamą, pakai
tykite medžiagos kainos 
svarbesnė už kokybę!

■ v . • :{į

v A—-'

šaukite CA N AL 8500
'■ ' . i'-:. v ’ •• '■'<r ‘ s ' '■ ....

?n.fc, ,> .A--,. f I . ............. - ................... ............................ .... . , III y. ,-y.

URINE,
v&EYfcS

Murino soothei, cleapses and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
by head colds, driring, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropj 
witb cach bottle. Ac all Drug Stores.

a ' '



Antrad., gruodžio 2, 1941 NAUJIENOS, Chicago, 111. .
M-

miega. Pabudęs, skubiai apsi- kalingas daiktas; jos pertek 
plauna, apsivelka, f.
čiauja ir pavalgęs bėga į dar-
plauna,

Dr. J. Kvedaras

. KAIP SVEIKATA SAUGOTI?
Mums kiekvienam sveikata |nis dažnai pasilieka bergžd- 

Ne tik mums ji žias.
Kas gi

butume? 
čia aš

phiokŠlelį.
kųs pildyti, kad tik noro bu-

yra brangi.
brangi: brangi ji ir artimie
siems; ir visuomenei

datyli, kad sveiki

sveikatos reikalai rupi 
askiram žmogui, bet ir

Tad 
ne tik 
visuomenei. Pavyzdžiui, ligo
nių, maudyklių, ambulatorijų 
užlaikymu, kova su limpamo
mis ligomis ir tt. rūpinasi val
stybė ir savivaldybės.

Tiems, reikalams išleidžia
ma daug lėšų ir vis lik jie lie
ka nepakankamai aprūpinti.

Kodėl? % .
Todėl, kad mes negalime 

suteikti pakankamai lėšų, ne
galime todėl, kad nenorime 
būti apkrauti didesniais mo
kesčiais.

Taigi, iš vienos pusės — ne
norime didesnių mokesčių 
mokėti, iš antros’ gi —- norime 
kad butų kame ieškoti pagal
bos susirgus.

Kas gi čia 
saugoti savo 
tebėra tvirta, 
budu mes p 
yeriimo naštą ir sau, ir visuo
menei, ir .valstybei.

Reikia rūpintis savo svei
kata dar sveikam tebesant. 
Suirus sveikatai, musų rūpės-

daryli? Belieka 
sveikatų, kol ji 
nepalūžusi. Tuo

PARUOŠKIT. NAMA 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugokit nuo šiur
pių vėių, sutaupyki! kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo* išvaizdą. '
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai. .............
• Lietuvis Sėlsmanas.
jCARR-MOODY 
LUMBER * CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

duodu patarimų
Patarimai nesun-

štai jie:
Anksti kelkis. Mes gerai ži

nome, jog augalai (javai, bul
vės) be saulės netarpsta, jog 
gyvuliai, tamsoje auginami, 
skursta, jog musų vaikai žie
mos metu išblykšta. Taigi visi 
reikalauja saulės. Saulė mus 
atgaivina, ji skatina mus į

Tas įprotis labai žalingas. 
Jis žymiai sumažina žmogaus 
darbo jėgas. Ypdč žalingas 
yra šis įprotis vaikams. Neiš
mintingi tėvų mėilės jausmai 
leidžia mokiniams rytą kuo 
ilgiausiai miegoti; kadangi 
darbo pradžia mokykloje tvir
tai nustatyta, lai skaičius mo
kinių, kurie kaip reikiant ne
apsivalę, nepasivalgę subėga 
į mokyklą, nėra visai mažas. 
Apie tų mokinių stropumą bei 
klusnumą mokytojai negerai 
atsiliepia. Todėl, kas lik gali, 
turi kelti anksti ar bent pa
kankamai anksti.

Atsikėlęs aplankyk išeina
mąją vietą. Apsilengvinimas 
dažniausiai pareina nuo mu
sų valios. Reikia tik pratintis 
kasdien tuo pat laiku aplan
kyti išeinamąją vietą ir pasi
stengti apsilengvinti. Neregu
liarus vidurių veikimas parei
na nuo to, kad, užėjus norui, 
susilaikoma. Reikia 'elgtis 
kaip tik atvirkščiai, 
patarimo paklausys,
galės įsitikinti, kad apsileng- 
vinimo noras patsai atsiras 
kasdien įprastu laiku. Atlikęs 
reikalą, žmogus gerai nusitei-

metas yra diena, o naktis — 
poilsio metas, žemdirbys de
gina savo gyvenimą su gamtos 
reiškiniais: jis kelia su saule 
ir baigia savo dienos darbus 
saulei leidžiantis. O miestietis 
derina savo gyvenimą ne su 
saule, bet su laikrodžiu. Jis I 
liek vasarą, tiek žiemą kelia 
ir gnlia ta pat vala 
tarpu yra susektas 
tarp saulės stovio ir 
darbingumo, remiantis 
žmonių prityrimu, tiek ir gam Be abejo, 
tos I
Saulei kylant, kyla žmoqaus\nėje. Šis būdas musų laikais, 
darbingumas, o saulei einant (ir dar ilgą laiką, bus reta kam 
žemyn, žmogaus darbingumas prieinamas. Tad užteks varto- 
mažėja. < ti vasaro-drangį vandenį. Tie-

Ir miestietis kiek galėdamas 
turėtų anksčiau keltis. Vėsus, 
tyras, sielą ir kūną gaivinan
tis ryto* oras geriausiai sustip
rintu jį ir nuteiktų dienos 
darbui.

Kas negali anksti keltis, te- 
sikelia bent nevėlai, kad turė
tų laiko neskubiai nusipraus
ti, apsitaisyti ir pusryčio pa
valgyti, 
kaista miestietis. Jis paprastai

karo vado-
kariuome- 

karciviams

jos reikalauja britų 
vybes įsteigti žydų 
nes dalinius ir leisti 
vartoti žydų kalbą.

__  Suomijos parlamentas di- 
Hg’.2 balsų dauguma ' pritarki 
valdžios užs'enio politikai.

— Anglijos žydų organizaci-

papusry-( liūs paprastai patsai pasišali
na. Norint ją iškuopti, nerei
kia kramtyti akaliuku, adata 
ir t. t. .

Ausies kanalas yra išklotas 
plona odele, ir todėl ji leng
vai sužalojama. Galima au
sies kanalą ‘ valyti v jeną teartą 
savaitėje vatos gabaliuku, pa
mirkytu alyvoje. Nosiai išva
lyti užtenka n tįsi šniurkšt i no- 
sinėn.\ Nosies vidaus pluovi-' 
mos griežtai draudžiamas. No
sies vidus yra sujungtas su 
ausimi, ir lodei leidžiamas 
nosin skystimas gali pakliūti 
į ausį ir pakenkti jai. J

Nagos, tiek rgpkų, tiek ko
jų virstų, reikitį laikyti ne 
nerilgos, ir ne per trumpos. 
Panagių nešvarumai reikia 
tuojau pašalinti, nes juose es
ti daug bakterijų. Kiekvieną 
rytą ir vakarą 'panagės valo
mos šepetuku, pamilot u 
muiliame vandenyje. Permaža 
dėmesio kreipiama į plaukų 
valymą. xGalvą reikia trinkti 
bent kartą savaitėje šiltu van
deniu, pridėjus šiek tiek degu
to muilo. . '

Barzdą skusti geriausia na
mie. Tik tokiu budu tegalima 
apsisaugoti nuo plaukų ir o- 
dos ligų. O c

DVIGUBAI-TURTINGAM”
ŠVENČIU MALONUMUI* DUOK

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

Kas to 
greitai

ida. Tuo kia ir gali visą dieną netruk- 
sąryšis domas dirbti savo darbą. To- 

žmogaus liau taip pat svarbus yra ru- 
liek| pešti ngas kūno mazgojimas. 

geriausia mazgoti 
tyrinėtojų pastebėjimais.. kūną vandeniu 35 laips. C ty-

dažnai nusi-

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. •»-RO BlaszczynskioGyduoles gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skvstiš lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidirpų ir visokių odos ligų.

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

TAU'PYHIT PINIGUS!
. , su 

Triangle Melsvos 
Šviesos Aliejum

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

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

TRIANGLE 
RANGE

sa, šiltas vanduo geriau nu
plauna dulkes ir kitus kūno 
nešvarumus, bet jis išlepina 
musų odą. Vartojant su va- 
sarošilčiu vandeniu, gerai pu
tojantį muilą, taipogi galima 
gerai nuvalyti kūną. Muilinti 
kunui geriausia vartoti drobi
nes skepetaites, nes r gerai iš
siplauna ir 4šdŽfusSa/‘' Nusi
šluostyti kiekvienas šeimos 
narys privalo turėti atskirą 
storą drobinį rankšluostį.

Patartina sujungti kūno va
lymą su raumenų mankštymu. 
Jis reikalauja visai maža lai
ko- ir lodei prieinamas kiek
vienam. Labiausiai jis yra 
reikalingas miestiečiams, ku
rių darbas dažnai neduoda 
progos raumenims pasimank- 
štvti. Proto darbininkams rau
menų mankštymas dar reika
lingesnis. Jie visą dieną sėdi 
prie darbo beveik nejudėda
mi, ir rytmetinė

COMt iw. HtCOlKMFT SSRVlCt. IHC

LANTERN PATTERN 2824
No. 2824—Iš šmočiukų susiuvančias lovos užklodas.

prie- 
Šiaip 
svei-

Valoma dan-
Paskum 
drungnu 

anksčiau iš-
ir burna va- 
Trejų metų 
to darbo iš

mankštvba 
jiems beveik vienintelė 
monė sveikatai tvirtinti. 
tenesvajoja turėti tvirtą 
katą!

Labai rimtai reikia žiūrėti į 
dantų ir burnos valymą. Ta
tai mums beveik visai nerupi; 
todėl reta kas turi sveikus 
dantis. Kaip tik vaikui visi 
dantys išdygo, reikia juos ry
tų ir vakarą, einant gultų, va
lyti šepetuku, pamirkytu drun 
gname vandeny, kuriame į- 
berta kreidos,
tys iš abiejų pusių, 
burna plaunama 
vandeniu. Juo 
mokstama dantys 
lyti, juo geriau, 
vaikų jau galima 
mokyti.

Burna nereikia valyti tik 
žindomiems vaikams, kadan
gi jie gargaliuoti nemoka, tai 
paprastai motinos valo burne
lę skepetaite ar vatos gaba
liuku, pamirkytu vandenyje. 
Toks valymo būdas būtinai 
reikia pamesti. Valant trio 
budu vaikams burnelę, gležna 
jų burnos gleivinė plėvelė, 
lengvai nugręndžiama. Nugrė
stose vietose dažnai 
tam tikras (grybelis, 
paalinti reikalinga 
Todėl vaiko burnelės nerei
kia valyti, kol jis neišmoks 
gargaliuoji, x

Dantų ir , burnos valymui 
padedama visai maža darbo, 
o ausų ir nosies — dažnai 
perdaug. Ausies siera yra rei-

įsimeta 
kuriam 
vaistai.

B6PROOF.STRAIGHT BOURBON WHISKEY.SCHENLEYDISTILLERSCORP.. NEV/YORKCITY

&
Husu 
. RICH

Kiek lietuviai biznieriai
igaus biznio prieš šias 
KALĖDAS?

m

proga išleis milijoną, o gal ir daugiau 
dolerių.

Svetimtautės firmos deda dideles pa
stangas išsigarsinti ir pagauti kiek ga
lint didesnę dalį to biznio.

Ar jus, lietuviai biznieriai, pilnai iš
naudojate progas patrauktu tų lietuvių 
biznį pas save.

, Lietuviai daug mieliau eitų pirkti 
pas savo žmogų, bet jie nori žinoti ką 
jų.\ galite jiems pasiūlyti.

Dar liko laiko iki Kalėdų. Išnaudoki
te ji pilnai. Gaukite stambią dali lietu
vių BIZNIO!

. ĮDĖKITE SAVO SKELBIMĄ Į NAUJIE
NAS. Plačiausiai skaitomą lietuvių

CHICAGOJE yra netoli 100,000 lietuvių.
Tai mažiausia 20,000 šeimų.

Ir tas 100,000 lietuvių dabar kartu su 
visa Chicaga ruošiasi prie Kalėdų Šven
čių. ’ ’ ~

Jie pirks Kalėdines Dovanas. Jie 
pirks rakandus. Jie pirks drabužius, 
brangenybes.

Jie pirks 20,000 eglučių.
Tie lietuviai praleis gana daug pinigų.
Sakysime, jei kiekvienas žmogus iš

leis tik po $3, tai jau susidarys $300,-
> 000.00.

Bet mes žinome gerai, kad bus pra
leista žymiai daugiau. Juk dovanos 
vienam asmeniui paprastai pasiekia 
10—15 dolerių.

Visai neperdedant galima sakyti, kad dienraštį—ir pasiekite didžiumą Ghica- 
* Chicagos lietuviai šiemetinių Kalėdų gos ‘lietuviu.

NAUJIENOS
i didžiausias Lietuvių dienraštis
4739 South Halsted Street Tel. CANAL 8500

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.

v. .... ....................... . . >

A TYPEWRITER
Makes and Idenl X-mas Gilt!

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

EDEFENSE

<»N SULAI PiKI<»T1< BANK

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS
BONOS 

AND ŠIAM PS

M ADO S

No. 4921 — Praktiška suknelė. 
i—sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
žau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali**’ 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-1 
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pattern Dept, 173SĮį 
So. Halsted St, Chicago, I1L
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Tvirtumas geriau, negu nuolaidumas
Tvirtas Jungtinių Valstybių nusistątymas santykiuo

se su Japonija jau duoda geresnių vaisių, negu pirmeą-j 
nes Washingtono pastangos nuolaidomis “pųjpąĮdinJ;i” 
japonų, mįlitaristus. , i

Kai prezidentas Rooseveltas ir valstybes sekrętorįuą 
Hull atsakė į Japonijos reikaląvįpią griąžtų “N.e”? tąi iš 
Tokio atėjo prašymas pratęsti derybąS’ jąpppij,o§ ąyp|Į- 
jos nemaršuoja, notą aną dieną jok vą^ąi pąrpiškę par? 
lamente, kad jau “viskas paruoštą?’, ir pąriamentą^ pąr 
skyrė milžinišką sumą1 pinigų nepąprasjįojn^ kąrą išlai
doms.

Japonija nebegauna iš Amerikos geležies ir gasoli- 
no. Jos šilko eksportas į Ameriką — stambiausioji Japo
nijos pajama iš prekybos su užsieniu — beveik sustojo. 
Japonijai gręsia skaudi finansinė krizė ir apsiginklavimo 
pramonės paralyžius. Dar už kokio pusmečio nuo dabar 
jos kariuomenei, laivynui ir aviacijai gali pritrukti skys
tojo kuro.

Taigi ne Amerika yra bėdoje, 'o jąppųaĮ, įr Jsąni 
Washingtonas dabar turėtų tuos akiplėšas trąųjdl įš pel
kės, į kurią jie patys brido, kol neįklimpo?

Agresorių maldipimo laikai jau praėjo.

Pirmutinė rusų pergalė

ji, gipdi, Lįętyyos lį^ufįį nuo TodęJ,
kas nepritaria bolševikų okupacijai, tas — “smetoniriin- 
kas”! * .

Maskva spustelėjo guziką, ir kominterno propagan- 
doš mašina .per 12 mėnesių ir septynias dienas birbino 
ir birbino vis tą pačią melodiją: “Nepritariate bolševikų 
okupacijąi — todčl f§ąte smetonininkai, smetonininkai, 
^ipetųpinįnkąi.

Šių metų birželio 22 diepą “lįąųdips vądųptpjąi nuo 
Smetonos” staiga prądpjo ųp^dįnjbi^ iš Diętųvps.' Įr kai 
jti|< Maskva suspėjo ąįs|peikėti surado ręiki^mą guzi- 
ką kominterno aparate, tai • iš biiųbinių, pruseikinių, an- 
drulinių ir mizarinių stemplių pasipylė nauja melodija: 
“Hitlerininkai — ppnąciai, hitlerininkai —1 prOnąciai!”

Maskvą pusiniovė pu Hitleriu. Todėl dabąr yisi turi 
gąrbįpti Ą?ąš^vą. kįekvfenas, kuris drįsta pžsįmipti apie 
bolšpvikų šunybes Lietuvojp, ąpįe gyventojų terorizavi
mą, apie tūkstančius Lietuvos šeįmų narių išblaškytų Si
bire, -r-, yra ĮĘJitlerįp famaS, pronąčis J

Komunįstų gąjvps žino, kąd tai yrą biaųru^, besąži- 
nįskąs Rčjas. Ęet kftpiųnistiškos gerklės šaukia pagal 
?teąf|Įjop toiįją??.

Įr jpp PP?iJiąyą šaukusios tol^ kol Maskvos propagan
dos ąpąrąte paspaustas kitas guzikąs.

TapjaH juokingų žmppių, kurie rpėgįna daryti 
^ppjypįptąmp ^opozicijas’? įr ^yiečįą juos “diskpsųoti” 

įbyg kad tos rėkiančios mąšiųps dąr 
gąli prptąpti J yri sąžipęl Komunistų gerklės ir lie
žuviai senįąi yrą ^ątkonektįnti” nuo smegėnųkitaip jie 
negalėtą kgpjįeyraL

“smetoniriin-

todėl ą^ąte smetonininkai, smetonininkai,
I «« * ' * *■

Laiškas iš Lietuvos

Ar galima be pinigų rasti teisybę teisme?
(Ęutų geistiną, kad šią nia- 
n(Q teisingą ir faktais paT 
remtą teismo isteriją “N-r 
nos” išspausdintų. Ir ka<| 
ją perskaitytų visi tie mu
sų brųliai ir sesutes lietu
viai, kurie mano įeškųti 
teisybės tpisme. — J. P.)

Pietinės sovietų armijos ątsiėmė Ęostovą ppip Dopp.
Tait pirmutinė tokia ryški rusų pergalė penkių su 

viršum mėnesių kaVe su Vokietija. Buvo* ne vienas atsiti
kimas ir pirmiau, kąd. Raudonoji Armiją Jępų^-atak^ępiis 
priversdavo vokiečius įvairiuose punktuose pasitraukti 
atgal. Maskvos komųpifcątuose ne jęąrtą 'bųyp -pranešta,' 
kad vienur ar kitur rusaf atsiėmė iš bącių pp dąlįpitį ir 
daugiau kaimų. Bet tie kaimai, *niątyjt, bųdąyo toJjįę 
menki, kad sovietų komupikatai nepądupdąvp nė jų vąų- 
dų.

Šį kartų Raudonoji Armija išvijp nacius įs stambąųs 
miesto, kurio paėmipiu vokiečiai labui didžįąvpsį. Jie gy
rėsi, kad, užkariavus Rostovą prie Doąp, jiems patekę i 
rankas “špuntą”, per kurįą teka aliejus iŠ Kaukazo ?-^tąT 
tinės”. Ta špuntą, tur buį, buvo slidi, jeigu yokiępįaį jos 
savo naguose neišlaikė.

Nuomanu, ko(dėj ji nącįams iš nągų išsprukę, Hį^- 
ris siunčią iš pietipip Rusijos fronto ši^iprjnimųs | ĄČrį- 
ką, kur gen. Ifommelįp divizijas spąų.^ią brįtai, Ąr įfflr 
ciai gabeną iš Ukraipos į Libiją tankus |j? kąreiyįų§? gfc 
įima abejoti, nes keliąs yra įąbai ilgas, kpJ furkiją ppyą 
atidariusi DardąneJlų. JBet lėktuvai tikrai ypa siuj^eįąųjį,

Aviaciją Hitleris vartoja ne tiktai prįelę ppzįcįję^ą 
bombarduoti ir mūšiams su priešo JėkjteyąĮs,. JUąį 
pat vartoja ją skubiam kariuomenės dalinių ir amuųįįei- 
jos transportavimui;-Rųsįjoje, kur gą|e^nkąĮių įr fteipepr 
tuotų kelių nedaug, tas oro transporjtąs ypą ppąpsieinąr 
ma parama nacių kariubmenps žygiams,'

O Libijoje dar labiau. Ęe aviacijos pagailą įfflpįtĮ 
divizijoms, kurias britai apsupo iš visų pusių, butų pra
žūtis. Taigi naciai, matyt, nutarė geriau susilpninti savo 
jėgas rytinėje Ukrąinoje ir atiduoti rusams Rostęyą, bet 
gelbėti “ašies” armijas Š. Afrikoje.

Nacių nasrai, vadinasi, buvo apžioję perdaug. Ap-' 
žiojo daugiau, negu kad gali nukąsti. Pirma negu tie 
nasrai susičiaups, n$ viena ijtis gali nulūžti. Britai sten-' 
giasi nacįų kpokpdjliyi nulaužti visą žandą, kuris yra 
įsikišęs į Afrikos kontineptąl . ’ . ;

Gerai yrą Hitlerio priešams Žinoti, kad pte visuose' 
frantuose jisai gaji tuo pačiu Jaikų pastatyti nępugąlimą 
jėgą. ' ’ " ‘ ' /

šį Jaišką paskelbė NęAy 
Yorke leidžiamas rusų 
“Socįalistįpeskij Vestnik”. 
KąU^mo ,dyjgay^jtjpj,o 
i<raščio redakcija iųio są- 
vęs pridėjo tokią pastabą* 
“Skelbdama apie įvykius 
yejtpypje lai^ką ’ 
lųums pridavė vįsiško pą- 
sitikejimo užsitarnanjąa 
žmogus, redakcija palieka 
aųforiąįą atsakomybei jo 
įvykių nušvietimą. Nepa
prastai įdomųš ir niekur 
dar nepaskelbti faktai, per
duodamų šiame laiške, tei
kia galimumą 'giliau pa- 

. ■' žyMki?WW^'ovas’ku' 
rlp§ susidarą prijungtuose 
prię SSSR PąbąfdJ0 kraš'r 
iįi^, ff k|jrįoę priveš 
pfip iipijPH tyym

geštadjppį, į/ipžfilip 15 d, J.940 
pi-> Ra,ų.do-

jsĮkąŲtųs. bankuos# (daugiau per 
1000 rublių) buvo konfiskųp 
tos. Paskui atėjo eilė lietuviu jr 

inteligęiitams. Pirmoje ei- 
feję‘ ppkenfėjo kąirąų.s nusista
tymo žinoves, Prąsl(lęjo masi
niai areštai. Kalėjimai liko per
pildyti- Teko sukurti kelias pą- 
pijLdpmas kpnecntracjjos stovy
klas.

Vietos lietuvių komunistams 
Maskva didelio pasitikėjimo ne
rodė. Reikia pripažinti, kad sa
vo sąstatu Jie labai 
imponuoti: bent šiek 
gentiš^ęsniųj*žp}Lpą^
kajp pebuyp. Vj.s,ųr vadov.au-

negalėjo 
tiek inteji-

W

mėgs į
pirwjį

H’

H-

Komunistiškos gerkles
Bjpj]t>iniai ,dar .vis peąįįiąųja pravardžiavę -pronaciš- 

kais” visus lietuvių iaikrąšeįūs, kurie nepritaria bolše- 
vįzmui. i" /

Pir/nĮaųs, kųcpief SĮaJįųas palaikė “draugingus” 
(net, anpt M.oįotęyp, jų sucementuotus?’) ,ęa^^; 
su naciais, tai bimbiniąi yiąuą plūdo “smetoninink^s”, 
nors jie puikiai žinojo, ksųi Spietonos pritarėjų tąrp ĄT 
menkoj lietuvių tik pežymi kraštutinių tautininkų 
grupė.

Bet Maskva savo inyązĮ^ Li^tuvęn r 
liktą su Hitlerio sutikimu, —- stengėsi paJU

at-

Neilgai buvo laikotnasi tų pa
žadų. Liepos mėnesyje, kada 
prasidėjo rinkimai į naują -Šri* 
iną, iš Maskvos Ųuyp atsiųsti 
“mstmktoriąi” — čę^ist^b 
vo paskelbti privalomi baisa vi
liai. Nepalankius balsąyjipųi 
paskelbę “sabotažpiiikais”. Bal
sus skaitė Liaudies Komisarių- ♦.'t ,
to Vidaus Reikalų pareigūnai ir 
vietos komunistai/ ^ęjrųą.s nusi
rinko liepos 21 d. rf upj buyo pą- 
statytas/klausimas ąpįe įjtuągį-

ĮLiepivos į Sovietų Sąjungą. 
Bąjsaviiųąs puvo yjęšas, —- tų- 
tkių bųdu, žjnomą, į^bąį mąžąi 
Jęątsirądo tokių, kuri# palsąyp 
prįc* (bęt y iš dėlto atsirado).

Po j ogr
tuoj prasidėję Itfinipppi- 

ja už Lietuvos “sovietižaciją”.
' Bvo'T*-,prejptps ppįęš «?usif$us;

prie^” -
prieš vaMįnLuJcus,

sajvjęjv^js, sjan^ęius, 
žemes valdytojus ir t.t. Lidėsni 
namai, pramones įmonęn j.r pąų. 
b.uve omytoto sį-

Žyjpų y^df^ąį vaįdįno LKVR 
ąlstovąs įiįjąjįkpyąs,
' Į<i,ėk daugiau ąt^rgumo bol
ševikai pąrųdė vąĮsĮįė<Čių atžviL 
giu, bet ir tai ąeiįgąąi. Pirmo
mis dĮenpipįs bąyp padaryti pą- 
reiškiinąį nuosavy
bę nebu§ ljte.čiąĮąą. jReikia žiuo- 
įį, kad pi^įnyą — nuošimčių 
yąlstįteią k^tąs. B,et jau rą- 
d^nį pradėtą ir kaimas spausti. 
Pįrpiiąųsią' pial^ijpalinis ūkio 
Syys kuyo pąstatytas

tąpL ■‘Pąryiršis” buvo kpų- 
Įinku#tes p>uo pačių metu ąs- 

žemės nuosavybė buvp 
apkrauną astrpnoipiąkais W)“ 
k(ę§čiais, kujie hųv° ije joki# 
snsimyĮėjijy.o i šspaudžiami.
‘NąsųjųpkFj^H^ PKokesčių b,ų- 
yp tupi ąr^lMPiąąb ir i»tre- 
iniahų arbą’^i.uąįčįąnd i stovyk
las. įygiagrečjąi ^ųyo varųipą 

ągdącųft Alž “laisyą” 
steytąą į kolchozus, kuriuos v|- 
aąr prądęjo steigti. Be viso to, 
dėl chroniško sovietų nerangaus 
šeimininkavimo pavasario sėjai 
nebuvo pristatytos sėklos, ir ♦ . . I
daugelyje vietų kolchozų laujkai 
liko neužsėti arba tik dalinai 
užsėti f kai vokiečiai Lietuvą 
užėmę, tai įvairiose vietoje vąį- 
sitečiai skubinosi paliktus lau
kus užsėti yėlai užaugančiais li-

“Ną,uji#nų” No. 272 tįlpų iš
trunkąs jš “Vienybės” kur p. 
JurgeŲonis paąi».er)<ią fęisnpųs, 
advokatus ir valdžią. Nors 
“Naujienos” su jo nuomone ir 
nesutinka, bet aš, gal ir daug 
kitų “Naujienų” skaitytojų, ku
rie turėjo reikalą su teismais ir 
jais yra nusivylę, pasakys, kad 
Jurgelionis tikrą tiesą rašo.

Piriną kartą savo gyvenime 
aš turėjau stoti į teismą (butų 
labai gerai, kad jis butų ir pas
kutinių) .

Teismo istorija yra tokia. A- 
pie 8 metai atgal aš turėjau 
skolininką, kuris turėdamas ge
rą darbą atsisakė man užmokė
ti skolą apie $60.00. Kadangi jis 
gyveno Will county, todėl ir aš 
turėjau ten kreiptis į vieną tai
kos teisėją (Justice of peace), 
kuris kartu buvo ir advokatas. 
Jis mane labai- maloniai priėmė 
ir kuomet aš perstačiau jam sa
vo reikalą, jis man tuojau pa
tarė kreiptis į jo teisiną, saky
damas, kad aš labai lengvai at
gausiu skolą, nes turiu aiškų 
prirodymą, todėl nereikės nei 
advokato, nei liudininko. Viso 
labo man teismo lėšos kaštuos 
$5.00, kuriuos potam aš iško- 
lektuosiu iš kaltininko. Aš jam 
$5.00 ir užmokėjau.

Lapkričio 21 d. 1934 m. įvy
ko teismas; tuomet jis man pa
reiškė, kad teismo lėšos yra $7; 
aš jam dar dadėjau du dolerius 
neprotestuodamas, nes gerai ži
nojau, kad visiį kitų daiktų 
kainos nestovi ant vietos.

Musų teisėjas, išklausęs abie
jų pusių argumentus, pareiškė, 
kad jis sąvo nuosprendį mums 
praųeš per ląiškus, nes dar jis 
turi peržiūrėti teįsęs. Nesulau
kęs jo laiško, už 2 savaičių aš 
p.ąs jį nuvažiavau. Jis njąp prą- 
ų.ešė, ką.d aš laimėjau, tik jis 
dar t.uri duoti 20 (liepų laiko 
k.ąltiųąmdjaių paduoti apc įąci- 
ją į aukštesnį teismą, j,eigų jis 
to por.ės.

Dar prabėgo apje du mėne
siai, aš ir vėl jo klausiu apie 
mano bylą. Jis mąp pranešę, 
Kąd kąltiųainąsis pądąyė ąpe- 
lią(ciją į WŲ1 Coupty .Court, kur 
ir aš turiu kręintjs. Daug kartų 
aš kreipiausi į apskričio teis
mą, bet mano apeliacijos vis 
nėra. Ant galo, teįsmo rašjtinių- 
kas išėjęs iš kantrybės atnešė 
nran teisių knygą, kur aš pats

ieškoti. Prie gražaus miškelio 
aš pasukau savo “ližę” iš kelįo, 
kad prirengti kaltinimą savo 
No. 1 kailininkui, t. y. teisėjui, 
nes piano skolininkas jau pali
ko No. 2. Misliju aš sau viepas, 
kąd jis padarė didelę klaidą ir 
bų.s nubaustas. Juk aš nebesu 
“gryporpis”. Net man pasidarė 
jo gaila, nes žmogus su šeimy
na, gali dėl šio prasižengimo 
netekti pragyvenimo šaltinio — 
teisėjo ir advokato teisių. Aš 
pradėjau abejoti, ar skųsti jį, 
ar ne. Bet potam pamislijau, 
kad jis gal ir su daug kitų pa
našiai elgiasi, todėl turi būti 
padarytas tam galas. Atvažia
vęs į prokuroro raštinę, radau 
jį neužimtą. Jam persiūčiau vi- 
sv reikalą, ir dar dadėjau,. kad 
kiekvienas pilietis turi gerbti 
šios šalies įstatus ir konstituci
ją, juo labiau advokatai ir tek
šėjai, kurie yra priėmę specia
lią priesaiką, šis teisėjas panie
kino įstatus ir sulaužė priesai
ką, todėl, mano nuomone, jo 
prasižengimas yra kriminališ- 
kas. Todėl aš kreipiuosi į vals
tijos gynėją, kad nubaustų kal
tininką. Aš sutinku būti valsti
jos liudytojom.

“Varnas varnui į akį neker
ta”, sako priežodis. Todėl ir šis 
advokatas mandagiai man pa
dėkojo už teisingą pareiškimą, 
bet labai apgailestavo, kad jis 
nieko negali daryti, nes nors į- 
statymas sako, kad jis turėjo 
priduoti apeliaciją į 20 dienų, 
bet jam to nepadarius, nepasa
ko, kaip jį galima nubausti.

Kaip perkūno trenktas iš 
giedraus dangaus aš pasijutau, 
išgirdęs tą žinią. Tada aiškiai 
supratau, k/d įstatymai yra ne 
jam, bet man rašyti. “Tik tiek 
aš Tamstai galiu pagelbėti —-

jas kitas ^0 dįėrfų priduoti ape
liacijas į aukštesnį teisiną. O 
jau buvo praėję daugiau negu

aš tuojau buvau teisėjo ofise 
klausių kaine (įalykas- dis inap

Žinoma, labai energingai |>ą- 
vo stveriasi už armijos. Nuo 
Įl940 m. rudens Lietuvos a rup ja 
hnyp pąvęrsta į ątskirą lietuvių 
korpusą, įjungia į Pąbąltįjo ku
rinę apygardą. Vįsięmn daįi- 
niąiųs bųy# pąskirti polit-(įąr- 
bininkai* Kąrituukus ir seųiai 
tąrpąująpčĮu^ inasiniąi ątleįdi- 
nėjo, ir . atjęintiųęsius paprastai 
peydąyė kKVR Žįnjaj. Palis įką- 
riu.ųmęųįėn buyo puginkĮyotą,— 
iš jos buvo sukurti darbįniąkų 
^ątalĮjpnaį, skiriami visokięiys 
/ląrbaįps; pąyuošimas aerotjrdr 
mų, Įšjtąįtynjiąn sutvirtinimų ir 
paų. jįe išimties visi lietuvių 
daląiįaį buvo atitraukti nuo vo* 
kiečių sienos į rytus, — į Šyęą- 

w$?Qrąnų ra j oi;ą.;
Palte LjJd.uw jauuuęlių, kurį©

gali jų priduoti, kuomet tik no
ri, bet jis nemato reikalo’ sku
bintis. Tuo jis man davė supra
stu, kad netepsi, nevažiuosi. Aš 
jam atsakiau, kad ir jis turėjo 
.tik 20 d. Jaiko. Jeigu jjs to ne- 
pądąrė, ląi ą,š eiTiu ieškoti tei- 
>syb.ę>s kur nors kitur. Jis tai iš
girdęs labai supyk#, ir aš lųre- 
jąu kuogJL’cįčiausiąj nešdintis 
Aą.uk.

Buyų graži vąsąjoi (litųa 
m. Aš važiuoju į &tąte At- 

lorųey .ųfeą’ JpįfeK JŲ,, teisybės
i..—į .... . ...i........ .. ..... ,

194,0 m. liko pa.šauktT karinei 
prievolei, inivo išgabenta į 
yietų Sąjungą. .Buvę žinių, kad 
ryšium su visomis tomis prie
monėmis kai kuriuose daliniuo
se "p(asiręiškė judėjimas, kuris 
tųęj buvo žiauriai nuslopintas.

(Bus daugiau)

bet aš turiu jam iš anksto už
mokėti .$25.00. Suprantama, aš 
daugiau pinigų mėtyti ijegą’f- 
jąp. p grįžtį malonės pn šy i 
prie savo skriaudiko nebenorė
jau. Ir taip pasibaigė & teismo 
komedija. Julius Plakiukas

(Gaila, kad šito straipsnio au
torius nepasistengė supras J 
klausimo, kuris buvo paliestas 
“Naujienų ’ apžvalgoje. Tokia ir 
panašių prietikių su advokatais 
ir teisėjais, kaip tie, kūrinos ąp- 
rąšo p. J. Placiųkas, butų galj- 
ma surinkti daugybę — bet ką 
jie rodo? Jie rodo, kąd yra ne- 
įeisingų žmonių advokatų pro
fesijoje ir kad teismai dažnai 
neveikia kaip reikiant. Bet ar 
tai reiškia kąd visa advokatų 
profesija yra netikusi ir kad 
teismai privalo būt panaikinti

daugiau teisingumo, jeigu, už
uot ėjęs į teismą, jisai butų mė
ginę išspręsti ginčą su savo 
skolininku ristyųėmis arba 
kumštynėmis? Nurodyti tam 
tikros įstaigos ydas tai - vie-

kitas dalykas. -
tai

Red.)

KORESPONDENCIJAI
Norwood, Mass.

rcn-

žio 7 d., 13 SI. George avė. 
Lietuvių svetainėje. S 
atsidarys ir alus bei 
bus parduodamas nuo 1 
po pietų.

vvnas

valau- 
r apy

linkės lietuviai: visus be skir
tumo politinių pažiūrų kvie
čiame atsilankyti į socialistų

ciją priduotų į aukštesnį teis
iną. Aš tą dąrbtj atliksiu už 
$10.00,” sako jis man.

Man kitokios išeities nebuvo, 
«— aš jam užmokėjau.

Dar prabėgo apie metai laiko, 
aš jau buvau pamiršęs apie sa
vo provą, kai gavau laišką nuo 
savo advokato, kuris pranešė, 
kad ta apeliacija jau buvo pa
duota į county court, ir kad 
county Judge ją atmetė nesvar
stęs, nes jinai buvo nelegališkai 
paduota — pavėluota, ir kad jis 
ją sugrąžino tam pačiam taikos 
teisėjui, prie kurio aš dabar tu
riu ir vėl kreiptis.. Be to, jis 
man pranešė, kad jis apsiima 
mano “sūdą” varyti iki galo,

šaunipsios 
pagamins

nei pavienių asmenų rengia
mas vakarienes eidami jus 
užsimojai dolerį, o vieloj so
cialistų kiu/fios 
gaspadinės jums
neblogą vakarienę tik už pu
sę kainos. Kas nenorės vaka
rienės valgyti, tiems apatinėj 
ir viršutinėj svetainėje įžanga 
veltui. Dar karią kviečiam vi
sus ir visas.

. —Kvieslys.

Ar žinot, kad Kinijos darbi
ninkas, kuris baltiems dirba 
visą dieną ir už tai aguna vos 
10 centų atlyginimo.

Skelbirnąi Naujienose 
duoda nąutją dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Neteko Užsakymo Dėl Streiko,
t A

NAUJIENV-ACMfc Tėlcphoto
R. b\ Lamnicrl, mažos Chicugos firmos prezidentas, 

egzaminuoja vieną jo mažoj dirbtuvėj gamintą bombų 
taikiklio dalį. Dėl streiko, kuris sustabdė darbą jo fir
moje, karo departamentas turėjo savo užsakymą ištrau
kti ir pervesti kitur.

A%25c4%2585.uk
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Kvočiami Ryšy Su Mergaitės Mirtimi

7000 myliu automobiliu |

Fran

Sietlą

Jose

Elea

Irene

4146

fiarsinkitės “Nonose

Šįvakar Peoples 
Radio Programas

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Mirė Butier Bros: .... •. . • ..uvXl

Viršininkas

radio Grena
važią dai'

XXXVIII,
- BULVĖS TURI LABAI ĮDOMIĄ 
BULVIŲ TĖVYNĖJE BULVIŲ 

BULVIŲ 
KAIP SENOVĖJE BUVO BULVĖS

Nemokamos Įžangos 
J Teatrus 
Kareiviams

Programas bus Įą^ąį įvairus, 
grąžus to įdopi.ug. Dąinos," įpu- 
ziką/ jjaoĮtąi, .dpiąo^ ir kito
kie įvairumai. Aparf rppli^ptį 
talentų dalyvaus i 
di'rriai su rinkiniu

išsiėmė

Jessg Ityijte, ffirn*c

28 SJJ Dorothy 
W W|fb »R? ™ ™

NATHĄN ĮCANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—. VVHOLEČ AJLE 

4707 So. Halsted St 
Tel. Boufevard 0014

Nepriklauho 
u Įik būdamas 

psirupmęs. Statyki

Majoras l^ieljy paskyrė spe- 
cialę la?’krąštipink.ų ir teatrinin
kų komisijų, kurios tįksJ&g yra 
susitarti su kii)otea(į^į? rpgųr 
jįariais teatrais, operą, e^ę./kad 
jie kareiviams ir jurininkams 
uniformose parūpintų nemoka
mas įįąųgas. ..... '

Evaiištone, adr.i 1318'. For^ 
avenue, širdies' liga staigiai m: 
re Frank 'S. Cunningham, direl 
ei jos pirmininkas Butier Brc 
thers urmo’■ prekybos firmoje.

jums reikia atsispausdinti Į>i- 
žmokitie, kad “NAUJIENŲ” 

Atliks

nlsg
?7- f9

su
pMrp ?į

??> w 
nor Stanick, 18

Norman Nelson, 31, su 
toiųto’ 21

4iq?A^WEWIęft^
4192 W«Cher Avenu 

vWginia u^į

NępnMąųspmybę 
yra brangiausias tautos turtas 
Atskiras žmogus 
m>s.
flįį^L. .......
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš- 
ĮPPkėjūpu pįonąs- Tąųpykiįę ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuviu įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
/ ’ Jqs' M' Morris, Sec.

323)6 S. Halsted St CA^. 4118

Dramos, juokai, dainos, muzi
ka, įvairenybės, 1.1.

Peoples Krautuvė kyįęčia ra- 
dio klausytojus nžsistątyti savų 
radio šiandie, antradienį, 
valandą vakare, ir pasiklausy
ti tikrai gražaus ir malųnąps 
radio programo, iš Stoties 
W.G.E.S.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St_______ ganai 8500

o» ■* J 1 -FU •1 • *"*"^S*> ? * '•r

SHEET METAL CO.
3216 S. flalsted’StVICtory 4965

Stogu?, ryna?, stoglangių? to 
, sieąų 

Taisome bet 
fcą. Uarbas 

ap^ųąt^.

St. »W>’

nuo-"-;... ;...........

DIDION, JAMES, 5338 Dor- 
chester avenue, gįmė lapkri
čio 1-h’, tėvai; Ąųdręw įylĮpth.

B.OKEL, ERNĄ, J747 NoįU) 
Arie>siąn aycnue, giiųė lapkri
čio 13, tėvai: Victor ir Emilv.

i^BS*
Greitai palengvina tuos skausmu* Pain> 
EjcpeUeris. kuris yra stebėtinų Ijnimentu ir 
kurf hauaoja tūkstančiai žrhonlų. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės. -......... -••• -•

P A T N - E f p į L E p

Prie to1 viso, Kalėd nių da
lykų pirkėjai girdės pąp/liųgų 
patarimų-kaip ir kur sekmin- 
giaųs/gį ąjtlįkfi Jyąlėdų ‘‘shop- 
pjųg.” l^alop^į^ę pasiklapsj’Įtj.

RCP w

šeštadienį Nęw Yorke pub
liką. sųsi.ripkp NĮetpępplito11 
9p,er.Qj pamatyti “Tpaviąją”, 
bet nebuvę dirigento, ębica- 
gječię G.enpąro Ipąpi.

Jo nesulaukdami, operos 
viršininkai pradėjo dirigento 
ieškot j, ir rado jį negyvų Vie
nam N.ew Y.ęrko viešbutyje. 
Mirė gavęs ..širdies ataką. Jisai 
buvo per kelis sezonus Chiea- 
gos operos: dirigentu.

n u»» 1 iiu* Ų-zuvni

Verda Jobuson, 18 m.., ir j.os tėvai
JoJip Jęįinsęų iš .OpitĮna,. Mįch
Ilk, ryšy su staigia, 13 metų, invalidės dukters mirfimi

J,Q0O,Q.OO,pOp bušelių. Net ppjJi- 
delė Čekoslovakija užaugindavo 
apie pusę tiek į.uiyįjų, kiek ,Ą- 
merika. Rusijos daliai telkdavo 
2,000J)00,Q.0t0 bušelių pęr metus. «o . • * » ’ « • *

Iš tų skaičių aišku, kad ame
rikiečiai daug mažiau bulvių 
valgę, negu epppįečiai. O tai 
dėl to, kad jie turi daugiau į- 
vairaus kitokio maisto, kurio 
europiečiams trūksta.

CHKYSLEH—PYMOUTH 
Tiesioginis Fabrike byleris

Kai noritp URUjo arf?* gero Var-

Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkami jpsų picinę, įr čia 
Jums bus Suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turinie 
ĮDO gerų vartotų kąni pa?totoki- 
įnUi, tokių kaip:
BU1CKAI PONTIAC’AI 
CHRYSLEflHĮ HUpMOBILĘS

GRANE COAL jbOtoPĄNY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9622 
WEST VIRGINIA ' Pocahęntas 
Run iš geriausių mainų, dau 

dulkiu išimta .......................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
Smulkesni yra daug pigesni.

RLACK BANĮ) LUMR -l... $JQ gg 
Sales taksai ekstra. r

Musų n
Spaustuvė f
Atlieka 1
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jei^u esate biznyje ir 
lų, stęitjnentų, laiškų 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiaųsips.

UŽSUK ITEJR~PĄ iŪAfYKITE~PĄVYŽDŽIU,S

DOMINIJAS KURAITIS — Savipinka?
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
H. Rajewskį ‘ Shorty”

DODGES Stati o n Wagon
Nuo 1942 Tolyn iki 1934

Atsilankykite Jšsiriųkitc beį 
kurį, kol dar galilna gauti. Ne- 
užmirškįte.kad automobiliu kai
nos ky}|. Odbar yta ĮaĮkas p|ąį- 
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $3,00, 
musų dabar. MUSU kirus galima 
pirkti Išmokėjimu ir’jūsų Kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik $Įsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievoles. Geriausias 
patarnavimas Garantuotos. '

AtsĮĮapkykįto į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

PJjone So. CĮigę. 490J-4905

f FOTOGRAFAS 
£0$ĘAP |g|?b 
FQTp|G|ElĄFAS

Studįja įrengta pir
mos rųsiės su m'd- n 
derniškomis užlaido- B

parpus
RYTINE RADIO 

VALANDA k i
—IŠ STOTIES—

W,G,E.S.
Kasdįeb nJto k v. ryto 

jki 9:15 yąj fy^. 

vai. ?ryto. 
Į?jrunadiemįis taipgi 7:00 

va/, y.^ar.ę-
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir Kitus Įdomius

' j*
......; ■

JadaA
v %»o ‘

N .............

..... -

*. . ~M0VW----
Perkrautoji forniČius, pianus ir 
vįspklųš rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus'mies
tus. Žemą k£įna. Muęų (Įarbas 
garantųotąs. Taipgi prištatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
SąpKit Jf!l. VICTOKY 0066

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Fųrrįer 

—Krautuvė
KALĖDOMS IR VISADA

VYRAI 'ČIA GALI
PASIPUOŠTI

PUIKIAUSIAI 13 U 
NEBRANGIAI.

ARCHER AVENUE

DienalsDįei®

J DARO BULVĖS 
ISTORIJĄ. - 
NEDERLIAUS PASĖKOS AIRIJOJE 
KARA&’ 
VALGOMOJ—KIEK KUR BULVIŲ AUGINAMA.

Kai kurie anglai mano, jog Sir 
yValter Raleigh atgabeno bulves 
į Europą 15§5 m. Vokiečiai ati
duoda kreditą Sir Frąncis Drą- 
ke, kuris busią pirmąs iš Peru 
parsivežęs bulvių, ket dviejuo- 
se miestuose jo garbei vokiečiai 
puri pastatę paminklus. Užrašai 
skelbia, jog Drake bulves į En- 
ippą atgabenęs 158.0 m.

Tikroji bulvių tėvynė yrą lai
doma pietų Amerika, būtent, 
ęjiile ir Peru respublikos. Sę- 
povėje jos ten augo laukiniapie 
/stovyje. Jos buvo pailgos ir su 
giliomis vądinamQipis akptemjs 
melsvos spalvos. Prieš kelias 

(dešimtis metų tos rųšies bulyjų 
tdar buvo galima Lietuvoje įr 
kituose Europos kraštuose už
tikti.

Verdamos los bulvės kąžkąįp 
išlįsdavo, jų skonto buvo ne
koks, — tarsi muilu atsiduoda
vo. Jas dažnai apnikdavę ip sa
votiškas amaras: lietingais pie- 
tąis pnadčdayę |jųtbąi puti. ■

Airijoje' 1K1O m. tas amaras 
beveik visų bulvių derlių sunai
kino. Kadapgi bujvės buvo, ga
lima sakytį, svarbiausias mais
tas, tai žmonės tiesiog pradėjo 
badauti. Sekamų metų derlius

-----------—■ j.1 ...! j'ii .'.j1:1

Staigiai Mirė 
(Opėrųs. Dirigentas

Dabar Mokam 3% 
ivaitės diind Taupymo Pinigų
---------- įdienos, š5iaM?0P: Trečiąd. 9 A. M. iki 12

S---------------------- .'.t! J U. ----------JA-------- X------1--------- u.,

jrgi buvo nekoks. Padarinyje 
tūkstančiai ir tūkstančiai airiu 

1’ * * • I ’ ’• * * ’ 4 ipradėjo emigruoti į Ameriką. 
Airių emigravimas ypačiai bu- 
yę /didęjįs 1848 pi-

Taigi, jei ne bulvių j^derĮiiis 
1845 m., taj šiąn^eą g#l 'mę$. 
neturėl,untop\e Ąpięrikoje lięk 
daug airių pęfjtop|opų ip ppŲt/ 
kierių...

Bet tai tik mažmožis. Faktiš
kai dėį bulvių 1778 m. prąsicįė- 
ję hąrąs, kuris įpiko be,veik iš
tisus melus. Karas ątsiėjo ąpįe 
$25,000,000 ir jame žuvo 20,000 
i kareivių.

Tai buvo vadinamasis “Kar- 
toffelkrieg” (“bulvių karas”) 
tarp Prūsijos ir Saksonijos iš 
vienos pusės ir Austrijos — iš 
kitos. ,

Šia pręga bus įdoęių pastebė
ti, jog Amerikoje/bulvių nau
dojimas njąis.l.uį prasidėjo dąę.g 
vėliau, negu Europoje. Kaip jau 
buvo minėta, bulves europiečiai 
atsigabeno iš Chile ir Peru. Kai 
Europoje jos prigijo, tai tada 
buvo atgabentos į šiaurinę A- 
meriką. Ir jos buvo ne iš .Chile 
arba Peru, bet iš Europos.

Įdomus buvo ir pats bulvių 
naudojimas. Anglijoje išliko 
knyga’ kuri buvo parašyta tuoj 
po to, kai į Europą liko atga
bentos pirmosios bulvės. Kny
goje jkąjlbąiito £pi£ bulyitų iš
vaizdą ir j.ų naudojimą iųąto.t.ųi- 
Sakoma, kad bulves galima val
gyti sumaišius su uogonjto ir 
kitokiais saldumynais...

Šiandien, tu r būt, nędaug te- 
sirąslų žmonių, kųyie njėgtų po- 
kią keistą “patrovą”.

Apskaičiuojama, kad per me
tus Ąinęriką užąugįpa mą^dąųg 
40p%QOp,OQ(0 bušeliu bulvių. Bul
vių auginimo 
atsilikusi ųųo Europos, valsty
bių. Prieš karą Vokietija užau
gindavo tris kartus daugiau bul
vių, negu Amerika, butejit, 1,J 
2į)p,0,QQ,0.0.0 b.iišęlių. Buvusioje 
Lenkijos teritorijoje bulvių per

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIU BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Strpet, Chicago, ĮJL 
Telefonas LAFAYp^TP 2022 f Rez. Tpl. VICTORY 2499

TurtasVir8$6,5QQ,000.00

Padėtus Pinigus

Kiekvienam Idaho neišven
giamai primena vieną dalyką, 
būtent, “Idaho potatoes”. Vadi
nasi, toje valstijoje auginamas 
bulves, kurios pasižymi savo 
miltingumu ir didumu.

Kiek didesniame restorane vi
sada galite gauti specialiai sų 
lupenomis iškeptą Idaho bulvių.

Bulyps!
Kiek daug įvairių pasaulio į- 

vykių yrą su jomis susiję! Vi
sai galimas daiktas, kad Ame
rikos gyventojų sąstatas butų 
šiandien kitoniškas, jeigu ųe 
bulvės.

Taip, bulvės turį labai įdo
mią istoriją. Žmonių gyvenimui 
jęs yra padariusios labai dide
les įtakos.

Kada žmones pradėjo Jj.ulv.es 
maistui vartoti y

Tikra data nėra nųslųtyta.

World Playhoiise
410 S. Michigan, arti Van Baren
Tęsiasi 11:10 A. M. iki Vidurnakčio.

—39c IMI O:?O.
Dabar Kxclusfve

C'hicagoJ rodymas:
ONE DAY IN SOVIET RUSSĮA’

' ’ ’ Komentūoja
QUENTLN REYNOLDS

Garsus Užsienio Korespondentas.
Atsako visus Juįhj klausimus!

Ifš-iir

jį/’

Jj.ulv.es
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Ginklų Traukinys. | $644,000,000.00
Lanko Illinois
Valstijų

Illinois Valstijos 
Ūkininkams

ARMIJA NEATSILAIKĖPRIEŠ .LAIVYNĄ '

Supažindina Pramonininkus 
Su Valdžios Reikalavimais

vadinamas “Floyd 
Cirkas” —■ tai yra, 
valdžios traukinys, 
yra įrengta kėliau-

Apie $18% Daugiau Negu 
Pernai.

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos agrikultūros departa
mentas apskaičiuoja, kad 
šiais 1941 metais Illinois val- 

viso turės

S'PRINGFIELD, III. — Po 
Illinois valstiją dabar važinė
ja taip 
Odlum’o 
specialis 
kuriame
janti ginklų paroda. Trauki
nio tikslas yra supažindinti 
pramonininkus su daiktais, 
kurių valdžiai reikia gink
lams 'ir amunicijai gaminti,' 

Rock Islande.
Floyd Odlum, ginklų admi

nistracijoj astovas, su šio 
traukinio pagalba tikisi pagel
bėti mažoms dirbtuvėms pri
sitaikyti ginklų gamybai, 
šiandien traukinys bus Rock 
Islande, kur pasiliks iki 
radienio.

i ... .... .tstijos ūkininkai 
apie 6$644,000,000 
savo produktus.

Departamentas
Itai apie 18% daugiau, negu 
valstijos ūkininkai surinko už 
javus, kornus, “soy beans”, 
etc., pereitais metais.

Visos Amerikos ūkininkai 
šiais metais įplaukų turėsią 
apie $11,200,000,000.

sako, kad

ant-

East St. Louiso 
Bankas Išmoka 
$90,000

X.... z ....

• , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Momentas futbolo lošime tarp Laivyno akademijos ir Armijos mokyklos 

komandų Philadelphijoje. Laivynas laimėjo 14:6.

» T.

Prailgino “Mumų”
Paroda Markuose

Kaip vakar Chicagos Gar- 
field ir Lincoln parkuose turė
jo užsidaryti krizantemų (“mip 
mų”) paroda. Parkų viršinin
kai betgi nutarė ją prailginti 
savaitei, nes ‘publikos susido
mėjimas ja yra didelis. <

Per paskutines 23-jas paro
dos dienas ją aplankė 364,000 
žmonių.

Sočiai Security
Raštinė Naujoj
Vietoj

Sočiai Security administra
cija skelbia, kad perkėlė į 
naują vietą savo lokalę rašti
nę Chicagoje. Dabar ji ran
dasi adresu 703 West 66th st. 
Pirmiau buvo ties 6859 South 
Halsted street.

f

<1

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

įsigijo Nuosvą 
Namą, Bizni

Mary Plonis, 5851 So. West- 
ern avenue, neseniai nusipirko 
nuosavą narną su tavern bizniu, 
kurį veda kartu su sumini An
tanu. o

Prašo draugus naują vietą į- 
sitėmyti ir retkarčiais ja aplan- 
kvti. O. D.

KITI LIETUVIAI DA^^

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

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

Keturi Žmonės
Žuvo Automobilio
Tragedijoje

ST. JOSEPH, Mich. — Ketu- 
ri žmonės buvo užmušti, kai ke
leivinis automobilis nusirito 
nuo kelio, netoliese, ir trenkė į 
medį prie U. S. 31.

žuvo Alexander Mazar iš 
South Bend, Ind., taipgi Julius

ir Virginia 
Bend, ir Ca-

Albert Mazar, 
Adamson iš South 
therine Strauss, iš Bremen, Ind.

Garsinkites “N-noše”

Bu
de-

EAST ST. LOUIS, III. — 
vusio First Natior^l Bank 
pozitoriai Kalėdoms susilaukė 
5% dividendo, siekiančio $90,- 
000. Tai pinigai, kurių jie at
sižadėjo buvusį First National 
Banką perorganizuojant 
krizio metu.

CIO Likvidavo 
Streiką Tankų 
Dirbtuvėje

bankų

Mirė Plėšikų
Pašautas Biznierius

ELGIN, III. — Sherman li
goninėje mirė Fred II. Ghat- 
terton, valgyklos savininkas 
Barrington, III., kurį plėšikai 
pašovė, laike apiplėšimo jo 
biznio vietoje. Atėmė nuo jo 
$10.

LANSING,, Mich. — CIO Au
to Workers unija atšaukė 10 
dienų streiką Atlas Drop Forge 
dirbtuvėje, kuri gaminu dalis 
tankams.

Unija laimėjo prižadą iš 
kompanijos įvesti arbitraciją 
spręsti g’nčus, kylančius 
darbininkų klasifikavimo.

Rytoj Tautiškose 
Kapinėse Laidoja 
Fr. Barniškienę

Tai Neblogas Budas 
Alimonijai Gauti

Naujoji Gr. Džiurė 
Tęs Gembleriavimo 
Tyrinėjimą

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

dėl

Karininkas Ir 
Kapitonas, Ir Du 
Kontrabandininkai

LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS

Jofjn Jf. (tižu tie ifc i £
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

^605-07 So. Hermitage Avė, 
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 

UyiYckl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SylLTUVĮIERU

Laidotuvių Direktoriai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

mėnesiu Cook 
teismas 
džiurę. 
ir lap- 
džiurč,

Pasirodė Praktiškas šiai 
Chicagietei.

35 metų chicagietė Mrs. Ka- 
thryn Sheehan, 6808 No. Arte- 
sian avenue, nutarė su vyru 
Jack persiskirti. Užvedė bylą ir 
pareikalavo alimonijos.

Vyras atsisakė ją mokėti.
Tada moteriškė pavogė abu 

užpakalinius ratus nuo jo auto
mobilio ir juos paslėpė.

Apskričio teisėjas Lynch įsa
kė įšheehan’ui mokėti žmonai 
po $75 į mėnesį, bet taipgi jai 
įsakė vyrui gražinti automobi
lio ratus.

Burnside Lietuvio Veikėjo B. 
Barniškio žmoną.

Lietuvių Tautiškose/ kapinėse, 
rytoj, 2-trą valandą po pietų, 
bus laidojama Franęeš Barniš- 
kienė, iš namų Kaprayičiutė, 
kuri mirė lapkričio 30 d., apie 
6 valandą ryto.

Ji buvp žmona naūjienie- 
čiams gerai žinomo veikėjo —- 
korespondento p. Baltramiejaus 
Barniškio, 9424 Burnside ave
nue. i

Velionės kuriąs yra pašarvo
tas J. A. Zimin^nan koplyčio
je, 9108 Cottagę;Grovė avenue, 
iš kur laidotuvėOprasidės.

Su gruodžio 
apskričio kriminalis 
prisaikins naują grand 
Ji žada, panašiai kaip 
kričio mėnesio grand
pašvęsti daug laiko gembleria
vimo tyrinėjimui.

Pereitoji džiurė, užbaigusi 
darbą, labiausiai kaltina polici
jos kapitonus už pinigų loši
mo paplitimą.

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

LIETUVIAI

Iš Operos “Carmen
“Pirmyn” j 

“Carmen” se 
vo trys jauni r ^^rhi/'kui^č 
publikai nėra ge¥ai žinomi, 
vien todėl, kad jie neseniai 
tepradėjo rodytis lietuvių sce
noje.

D vi Roles,
Vienas jų yra Eugene Mar

tin. Šis jaunas dainininkas, 
pirmiausia, nėra lietuvis, bet 
su lietuviais artimai draugau
ja, ir visą savo rolę išmoko 
lietuvių kalboje. Reikėjo pa
sakyti dvi* roles, nes jisai bu
vo ir karininkas Morales, o, skaitlingai lankyti šermenis ir 
vėliau ir Zuniga, drugunų ka- dalyvauti laidotuvėse.
pitonas. Asmuo, kuris jam šį Į. yejjong paliko vyrą, taipgi 
straipsnelį išvers, lai pasako dvi vedusias dukteris, Frances 
p. Martin’ui.- kad ir jo daina-iir Eleanor> tris brolius> Petrą,

astatytoj operoj 
bnądieni dailia-

kur laidotųvėępraęidės.
v-'

Įvairių Nąrei?;.-
Ji prikląuso 'prie SLA 63-čios I 

kuopos, kurioj pjBarniŠkiš bu
vo pirmininku; taipgi Joniškie
čių, Žagariečitį ir Suvalkiečių 
klubuose, kur ji veikė kartu su 
savo vyru. . ,.

Ragina į Laidotuves. '
Suvalkiečių klubo korespon

dentė p. Mary Carter vakar 
prašė atsišaukti per spaudą į 
klubo narius ir paraginti juos

Pavogė $3,200 ir
Kūdikio Bankuti

Labai godus buvo piktada
riai, kurie įsigavo į chicagiečių 
A, Baer namus, adresu 7732 
Phillips avenue. Jie pasivogė pi
nigų, rūbų- ir brangenybių, viso 
už $3,200. Bet tuo dar nepasi
tenkino. Pasivogė ir Lankutį, 
kuriame tėvai turėjo sutaupę a- 
pie $80 savo kūdikiui.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

AKIĮTŠPECIALISTA1

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

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-ltay h kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 • ar Central 7464Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS Dr. Charles Segal

OFISAS:
4729 S. Ashland Avė.

— 2-ros lubos — 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso Valandos:
10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.

I vimas ir vaidinimas publikai 
labai patiko, ir jis visai neblo
gai išmiklino liežuvį keblius 
lietuviškus žodžius tarti.

Čigonai.
Du čigonai — kontrabandi

ninkai operoj buvo Jonas 
Avelis, - Dancairo ir Bruno 
Normanas, Remendado. Abu 
jau ilgas laikas dainuoja “Pir- 
myn”chore ir abu turi nema
žus talentus. Ąvclis ,gali pasi- 

* girti giliu, stipriu baso balsu, 
o Nonnan—lanksčiu tenoru. 
Tai simpatingi, ambitiški vy
rukai, kurie dabar gal daž
niau vaidins muzikaliuose 
veikaluose, pereitą sekmadie
nį “Carmen’ojė” padarę gerą 
prądžią.

Joną, ir Pijų, taipgi seserį ir 
daug kitų giminių šioje šalyje, 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Savo geram draugui B. Bar- 
niškiui ir šeimai, “Naujienos” 
reiškia gilią užuojautą šioje liū
desio valandoje.

šiandien ir rytoj

8

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.
- Telefonas SEELEY 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
a^rti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

7WWWWWWW\

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

Tel. YARDS 1419 /

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

DR. KARE NURKAT 
(NURKAITIS)

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

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
\ Namų tel. REPUBLIC 4688

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

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

JVWWVWWWV 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
JVUWVWVWVW1

WWJWWWVW 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį Parduos Nepristaty 

tus (Siuntinius Varžy 
tinėse Ch-gos Pašte

Nuo 
vai.
vakaro. Nedčliomis nuo 10 iki 12

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
vra naudingos.

Chicagos pašto naujuose rui
muose, Van Bifren ir Canal, 
šiandien ir rytoj įvyks varžyti
nės, kuriose išparduos apie 900 
siuntinių, kurių negalėjo pri
statyti dėl negerų adresų.

v Galima nusipirkti knygų, au
tomobiliams ręikmėnų, kosme
tikų, bižuterijos, gelumbių ir 
šimtus kitokių da ktlį.j

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma..
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994 ’

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Nesveika Vieta 
Piktadariui

32 metų vagilis Louis Milko- 
wich, 572 Cullerton avenue, at
ėjo/į alinę adresu 2025 Laflin 
street ir pareikalavo pin’gų. 
Viduje buvb šeši vyrai. Jie už- 
puoliką^ taip apkūlė, kad jisai 
mielai Butų sutikęs bėgti be 
grobio, bet negalėjo ištrukti'ir 
dabar randasi kalėjime.

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 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014
Vai.:

13149
nuo
SO.
Tel.

TeL STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET 
VlUtory 2679.
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Fiągship Lėktuvu.
Pircnadienį, spalių 27, lietus, 

šalta, bet aš. ir mano dukrelė 
Genovaitė širdingų- draugų ly
dimos atvykome į airportą ir 
čia atsisveikinusios įėjom į 
American Airlines Flagship lėk
tuvą, kuriame radom dar ir ki
tus 18 keleivių. Kai jau vi d 
tvarkiai susėdome, prie kėdžių 
prisirakinome, tai musų lėktu
vas užbirzgęs, pradėjo važiuoti 
ik> pasikeliamojo kelio. Kol jo 
motorai prisigėrė aliejaus, mes 
čia dar buvom apie 10 minučių 
ir 12:30 po piet pakilom į erd
vę ir musų palydovai ir Chica- 
ga išnyko iš musų regėjimo.
Pakilus Truputį Lyg ir Nejauku

Lėktuvui pakilus, kol apsi-

mažučiai krisleliai. ĮVJes išdilę 
mę labai Aukštai, žeipė iš musų 
regėjimo pranyko ir per lėktu
vų langutį žiūrint matėsi tik 
tiršta migla. Keleivių šnekųčii- 
vimasi lyg ir aprimo, bet mo
toro ūžesys vis tebespiegė kjp 
spiegęs. Per langiukus dabar 
matėsi debesys, lyg iš sniegų 
supustyti kalnai.

Čia mums besidairant, že- 
miaus lėktuvo ratų,’ į taip įsta
bius debesis, muąų lėktuvus ir 
vėl pasinėrė į tirštą pąiglą ir 
2-rą vai. po piet pribuvome į 
St. Louis. Už 10 min., laiko ipes 
ir vėl iškilom į epdvę ir kol pa
siekėm Tulsą, ūkią., erąs bliV’- 
giedras. Saulė kai tipų.

Lėktuvui čia nusi.eidjs bave

J. V. KONGRESMONAI SVEIKINA CHURCHILLĮ

ACME-NA(J.HENU Telephoto

bet vėliau pasidarė 1 b ii sma
gu. Iš lėtuvo pastebėjome, k^d 
mes dar kart^ skrendame per

tą pastebėjome ir savo palydo
vus, bet jie mums atrodė lyg

Vienų Metij Mirties 
Sukaktuvės.

JUOZAPAS LEVEIKA

voip |ik 10 min., po to vykom 
į Dalias, Texas. iš Dalias išvy
kus buvo duodami pietus iš 
septynių patrovų: steiko, dar
žovių, vaisių ir visokių kitokių 
sąskonių. Mano Genovaitė turė
jo nepaprastą apetitą, bet aš 
valgyt nenorėjau. O t, jei būt 
buvę geros skaidriosios — drą
sai, tad 
gurkšnių

bučiau kelely 
ištraukusi.

Tamsoj.
sutema. Dabar

l'U L IBe'l.1! VI - J. .J"' i.J ”" —"—r

3LASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
PATYRUSIOS MOTERYS išrna- 

popierio sųrtuoti. R.OCCO RIZ-
3, 500 So. Green Street.

PRESO QPERUOTOJOS, paty
rusios pri.e cpĮĮar jpps, bosom, bo- 
čįy. Dieną, nal$tį. Pręąs Rite Laun- 
dry, 340 So. lįaramle.

HE

REIKALINGAS PORTERIS, ku- 
3 galėtų rytmečiais prie baro 
rbti. Gyvenimas vietoj. Geras at

lyginimas. 5700 W. 79th St. Sum- 
mit 868W1.

REIKALINGAS VYRAS kaipo 
indų pjovėjas ir dženitorius. Kam
barys, užlaikymai ir ąlga. 5702 W. 
65'th St.

BUSINESS CHANCES 
Uiznin Progas

Amerikos kongresmonąi, dabar lanką Ąjmliją, 
pasvčiki'nti 'Premjerą Churchillį jo 67 įimPidienio proga. Iš kaires dešinėn: W. 
Sterling Cole, New York; Mclvyn J. Maas, Minnesota; Henry Munson, kongres- 
nioniĮ sekretorius; Willian) S. JbfiJJ, Golprado; į^rpinjeras Churchill; Ricrard P. 
Gale, Minnesota; ir Joseph Clark Baldwin, New York, 
republikonąi.

PARDAVIMUI TAVERNA, 8228 
Keane Avė., Willow Springs, III. 
Šaukite p.o 6 vakare. VIRGINIA 
9124. Jurgis Kubelus, 944 W. 37th 
Place.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lutu?. formas ir biznius. 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash ari a mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
9MTL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S Ashland Avė.
Tel YARDS 1001

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

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

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

Mūrinį pabudavosim ir finansuo- 
sim tokį, kaip viršminėtas,
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

, Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

uz

Lygiai metai atgal myli
mas musų vyras ir tėvelis 
kovojo su ta negailestinga 
mirtimi ir kaip antrą dieną 
gruodžio, trečią valandą ry
to, užmerkė savo akis, aplei
sdamas mus ant visados. O 
kaip skaudus tas žodis — ant 
visados. Nematysim tavęs 
daugiau.

Persiskirdamas su šiuo pa
sauliu paliko didžiai liūdin
čius mylimą moterį Leonorą, 
tėvų pavarde Stasulaitę, sūnų 
Algirdą, dvi seseris, gimines, 
draugus ir pažįstamus.
Buyę flin^ę^ Liątų^otei kiau

lių apskrity,£ Skaišgfres pa
rapijoj, Laukaičių kaime.^

Musų brangusis, lai būna- 
tau lengva šios Šalies žemelė.

Ilsėkis ramiai.
Nuliūdę lieka:

Moteris, Sūnūs, ir Seserys.

Jau ir 
dam pro kokį tai miestų, 
gų, matyt, apačioj žibą elektros 
žiburiai. Aš prie stalelio atsisė
dusi savo draugams rašau laiš
kus. čia sėdėti ir galvoti veik 
mažai kas trukdo, nors kaip 
kas šnekučiuoja. Lėktuvo moto
rai ūžia, bet tas nekliudo. Ma
no mintys nenutolsta nuo ma
no šeimos, aš apie juos galvoju, 
•rūpinuosi ir jiems rašydama 
laiškus dedu savo širdį. Pasigir- 
džia tarnaitės balsas: Mes jau

skren
is la n-

Ft. Worth, Texas — lėktuvas 
leidžiasi žemėn. Maniau, aš iš 
čia pasiųsiu savo laiškus, bet 
dar vienas įsakymas, kurį sku
biai baigiu rašyti. “Nepamiršk 
lapkr. 4-tą, išvirk skanią vaka
rienę, per tas dvi savaites neuž
miršk manęs, aš jus labai pasi
ilgau, o dar tik šešios valandos 
kaip jūsų nematau.”

Ft. Worth užtrukom pusva
landį laiko ir po to vėl iškilom 
į erdvę. Kur tai žemiaus musų 
lėktuvo matosi melsvame dan
guje pakibęs skaistus 
o taip jau matosi ir 
mirgančių žvaigždžių, 
sakomas grožis mane
žavėjo. Kaip ilgai bežiūrėdama 
užtrukau nebeatsimenu,.bet tik 
žinau, kad keleivius palikau ne- 
sųmigųsiųsj o\ dabįr Jatv jie* vk 
si miega... Taip jau spaudė ir 
mano dukrelė Genovaitė, tad ir 
aš viena pasilikusi bandžiau už
snūsti. Bet per dažnus nustoji- 
ipai mane išbudindavo. Kelei
viams besnaudžiant, musų lėk-

FRANCES BARNIŠKIENĖ, 
po tėvais Karpavičiūte. 

Gyv. 9424 Burnside Avė.
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

sekmad., lapkr. 30 d., 5.45 
vai. ryto, 'bu m., suiaųKus 
pusės amž., gimus luiet., Bar
tininkų vaisė., Grajauskų km. 
Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Baitiamiejų, dvi duKte- 
ris—Frances ir Kieanor ir jos 
vyrą Andrew, tris brolius — 
Joną Karpų ir moterį Elž
bietą, Petrą Karpų (Kana
doje; ii jo moterį Eleną, Pi- 
jm>ą Karpų (Lietuvoje;, se
sei į Adelę (Lietuvoje), pas
ui oiį Juozą Karpų (Cnicago- 
je; ir daug kitų gimimų*

Priklausė prie SLA 63 kp., 
Joniškiečių Klubo, žagarle- 
cių Klubo ir Chicagos Suval- . 
kiečių Draugijos.

Kūnas pašarvotas John A. 
Zimmerman kopi., 9108 Cot- 
tage Grove Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gruodžio 3 
d., 2 vai. popiet, iš koplyčios 
į Lietuvius Tautiškas kapi-

ANTANAS GRIGAS
Gyv. 4518 So. Wood St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 d., 2:00 v£l. rytb, 
1941 m., sulaukęs puses amž., 
gimęs Liet., Panevėžio apskr. 
Krekenavos parap., Garšvių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
daug draugų ir pažįstamų.

Laidotuvėmis rupipąsi Bru
no Judeiko.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio Fbpt, 4605 So. Ųer- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., gruodžio 3 d., 8:30 vąl. 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldus už 
velionio sielą, o iš teri bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kalines.

Visi a. a. Antano Grigų gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

mėnulis, 
miriadai 
Jų neap- 
labai riž-

NAMUOSE GERIAUSIA

Paso, Douglas, Phoenix Arizo
noj, ir 4-tą vai. ryte pribuvem 
į Ros Angeles, Calif.

Bet čia tirštai miglai siau
čiant nebuvo galima nusileisti 
žemėn, tad iš Los Angeles 75 
mylįas grįžo atgal į Pomdale ly
gumą, kurioje npsileidus mus 
jau lauke autobusai ir iš ten at
vežė į Burbank, o iš čia vyko
me kiekvienas savo keliais. Mes 
irgi iš ten pasiėmę kebą mrvy 
kom pas pp. Paul ir Fe ią Viz
barus, 3022 Divisįon St., Los 
Angeles, Cal.

(Bus (jaugiau)

?k Ibi.rai Na’ jienose 
Juoda naudą dėlto, 
;ąd pačios Naujienos 

a naudingus.

- į i .ųj ’ . ‘ ACME-NAUJIĖNU Telephoto
T.oiiy jįalc, vidurinio svorio bokso čampijonas, su

grįžęs nanul, Gary, In.d., pas motiną, po sėkmingo titulo.. 
apgynimo New York e. (5 ••

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLŪBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike- Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 VT. Piercė avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

nes.
Visi a. a. Frances BarniŠ- 

kienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
pktarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Vyras, Dukterys, žentas, 
liai, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. John A. 
merman, Tel. TRIangle

Bro-

Zim-
1221.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX74 J ■ ■ m Gėlės MylintietnsC
d I I I j IĮ A Vestuvėms, Ban- j 
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JOSEPHINE ZALECKIENĖ, 
po tėvais Stankiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 d., 7:15 vąl. va.- 
karo, 1941 m., sulaukus 23 
metų amž., gimus Chicagoje.

Paliko dideįiame nuĮiudime 
vyrą Justiną, sūnų Justiną 
Jr., motiną Alice Augaitienę, 
po tėvais Kazimer, brolį Sta
nislovą, pusbrolį Robertą, dė
dę Vincentą Stankų ir jo šei
mą, krikšto tėvą Alexandrą 
Zakarą ir daug kitų giminių.

Kūnas Pašarvotas Laphą- 
wicz kopi., 2314 W- 2$rd PI. 
Laidotuvės įvyks kptyįrtja(dĮe- 
nj, gruodžio 4 d., 9 vai ryto 
įš kbP1- i ^v- Antano pą^ap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
ta Į šv. Kazimiero* kapipes:

Visi ą. a. Josephme Zalec
kienės gimtate* ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kVio- 
čiami dalyvauti laicįot|ivėae 
ir suteikti ją| paskn#pi pa
tarnavimą ir ątsisveikin|nįą.

Nubudę liekame: Vyras, 
Supus, Mot|na i? G|pin&.

Laid. Direkt. LtPhjųyicz ir 
Sūnus, Tel

KAZIMIERAS GRĮNČIĮJS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžių 1 d., 1 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 60 metų 
amž., gimęs Raseinių apskr., 
Kražių parą.p. Amerikoj iš
gyveno 38 metus.

Paliko dideliame; nubudime 
daug giminių, drąugų ir pa
žįstamų Kensingt.one ir Rosė- 
linde, III.

Laidotuvėmis rūpinasi Juo
zapas ir Paulina Dūdai, Tel. 
Pullman 1411.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus kopi., 44 E. 108th St.

Ląidotuyės įvyks ketvirt, 
-•gruodžio 4 d. 9 yal. rytų iš 
kųpl. j Sv. Aųtonio p'ąrap. 
bažnyčią, Kėųsiūgtone, ku
rioje fitsipi# įėįulingpą pa
maldos ųz vęlįpnio srtlą,D rg 
t.ep biis njitydgtąs i šv. Ka- 
zjinįero kąpipės.

Visi a. .Q«ą-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 Sų. Halsted St; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallače St.; Stanislovas Ku- 
nevįčius—nut. rašt., 3220 JŠo. 
Union Ąyė.; Felįx Kasper—fin. 
rast., 3534 So. Ldwe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
Sų. Luwe Avė;; Walter Dulevi- 
čiųs—kohtr. rast, 8726 Harpėr 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 Sų. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3360 So. Union Avė.;

‘ Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas niėnesį pirmą penk
tadieni *7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 Sduth 
Halsted St

Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zįg. Grigonis — 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — • _ _
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 

. Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 yal. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 me#j 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkiš, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. Čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; "Fin. rašt.—-Leonas .Genio- 
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb.
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
Ėairfield Avė. Susirinkimai atsi- 
bujia kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet.. 2417 W. 4?rd 
Street.

Zįg. Grigonis — 
* -----

Ligonių

Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.: Mar-

Fairfield Avė. Susirinkimai atsi-

3319 SO.
Tel. YARDS 7308

čiamį dalyvauti iąidptuvese ir 
suteik# įąm paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

NųĮįudę liekamę: Gimipės, 
Draugai ir Pažįštaipi.

Laid. Pįrekt. Ą. Lachawicz 
ir Sūnus, Tel. PŪLlman 1270 
ąrba čĄNAL 2515.

ASSOCtATĮON OF LIT H U A- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: Johri Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kuųevičius — 
hiit/ rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D." Gūlbirias—fin. rąšt, 3144 So. 
Wallace St.; P.' palais—iždinin
kas, 5653 So. Thrpop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. ra$t, 34,00 South 
Halsted St.; L. Leiidanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
^i Drąugiją . laiko susirinkimus 
kas menesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chiėagos Lietuvių

SUSIRINKIMAI
ŠĮVAKAR, GRUODŽIO 2 d., 

7:30 valandą, Darbininkų svetai
nėje, 10413 Michigan avė., įvyksta 
SLA 139 kuopos priešmetinis su
sirinkimas. Visus kp. narįus prašo
me atsj|ankyti į sus-mė. Sus-me 
bus renkama kuopos valdyba 1942 
m. ir nominacijos SLA. Pildomos 
Tarybos kandidatų, ir dar kitokie 
kuopos svarbus dalykai atliekami.

— Valdyba.
LIET. MOTERŲ PIL. LYGOS 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiad. vakare, gruodžio 3 d., 8 v. 
Sandaros salėj, 814 W. 33rd St. 
Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug įdomių dalykų 
apsvarstyti ir valdybos rinkimas. 
Kviečia valdyba. <,

—Stella Wodman, rašt.
ASSOCIATION OF LITH. PRO

PERTY OWNERS priešmetinis su
sirinkimas įvyks trečiad., gruodžio 
3 d., *7:30 v. vak. Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Sus-mas svarbus, visi nariai namų 
savini)n'kąi malonėkite atsilanky
ti, neš bus renkama valdyba 1942 
m. Taipgi randas daug kitų svar
bių reikalų, kuriuos turėsime bū
tinai aptarti. Po sus-mo alus vi
siems nariams nemokamai.

—S. Kupevičia, rešt.
KULTŪROS RATELIO 

susirinkimas įvyks gruod- 
(trečiad.) 8 vai. vak. Hol- 
salėf, ’ 2417 W. 43rd St.

nes bus renkama

KALĖDOS 
dailiame naujame name 

3500 W. 67th 
7804 So. Wood 

Statytojas parduos arba mainys.
MANOR REALTY 
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300.

DtDELIS BARGENAS Marųuet- 
te Parke, labai gražioje vietoje, 
arti parko ir vienuolyno, 4 flatų 
muro namas, 2 po 5 ir 2 po 4 ka'm- 
barius. Special bargenas, nepra
leiskite šios progos.

Atsišaukite 4631 So. Ashland 
Avė. Yards 1001. Klauskite P. M. 
SMITH.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ, 4 kambarių namas, 
elektra, tekantis vanduo, barnė, 
ūkio pastatai. Gera vieta. Paauko
jimas. $57.50 akrui. Kitos farmos.

A. A. MILĖS, Lowell, Ind.

VIENA GERIAUSIŲ GYVULIŲ, 
pieno farmų Centraliniame Wis- 
consine. 120 akrų su gyvuliais. 
Įkainuota, kad parsiduotų. Nė 
mainų, nė komiso. Dėl detalių, są
lygų rašykite savininkui operuoto
ji: H. F. <MUNKW1TZ, Routc 5, 
BoX 31, Edgar, Wis.

LIET, 
metinis 
žio 3 d. 
lyyvood 
Malonėkite būtinai visi nariai da
lyvauti sųs-me, nes bus renkama 
valdyba ateinantiems metams. Ir 
svarbių dalykų bus svarstymas.

—L. K. R., rašt.
SLA 238 KUOPOS .priešmet. su

sirinkimas įvyks gruodžio 2 d. K. 
Gramonto svet., 4535 Si Rockwell 
st., kai 7:30 vakare. Bus rinkimas 
kuopos valdybom. nominapijos 
kandidatų į Pild. Tarybą ir rinki
mas delegatų į 6-tą apskritį. Taip
gi įvyks rinkimas kuopos reika
lingų komisijų, kaip tai knygų re
vizijos kom-jos, ligonių priežiūros 
kom-jos ir tt.

—F. T- Pulcikis, sekr.
SLA. 226 KUOPOS NARIŲ DĖ

MESIUI. North Sidęs SLA 226 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, gruodžio 3-ą 
dieną, Grigaičio svet., 3804 West 
Armitage avė. Visi kuopos nariai 
yra prašomi ątsilankyti, nes^ tai 
svarbįąūsiąs susirinkimas metudse. 
Bus nominacijos Pildomosios Tapy
bos ir rinkimas kuopos valdybos 
1942 m. —K. C.

SLA 109-ta KUOPA, Westsidėj, 
laiko .priešmetinį susirinkimą tre
čiadienį', gruodžio 3 d., 7:30 vai 
yakąre W. Neffo salėje, 2435 South 
Leavilt št. Sus-mas labai svarbus, 
todėl nariai prašomi visi susirink
ti. Bus Pildomosios Tarybos no
minacijos ir valdybos rinkimai. 
.Tapgi 6-to apskričio delegatai iš
duos raportą iš konferencijos.

— Valdyba.
> LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS APŠVIETOS priešmetinis susi
rinkimas įvyks antrad., gruodžio 2 
d., 7:30 vąl. vak. Jonistų svet., 814 
W. 33rd St. Dr-gės mąlpniai kvie
čiamos dalyvauti, nes daug reikalų 
yra apsvąrstymųi. Bus renkama 
nauja valdyba 1942 m. įr turim ren
gtis Dr-jos sukaktuvių vakarui, ku
ris įvyks kovo mėnesį.

—S. Tuniškięnč, rašt.

WHOLESALE FURNIltjRE 
Rakandai ir ĮUisai Par^ 

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

‘ ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Westem Avė.

Chicago. II* Tel. REPublic 6051

Iš

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS
WAREHOUSfe OUTLET

SURINKO
NEPALYGINA A1US 

BARGENŲS 
SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 

įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
vedami geriausio pasirinkimo. 

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

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

didelės mieros .................
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. HALSTĘD ST.
Atdara ' Antrad., Ketvirt., šeštad.

iki 10. Sekmadienį iki .8

no-

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE
TOS ir Kultūros draugiško 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rųękwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S> California avė.; 

, NutaK rašt.—M. Titiškis, 3638 S.
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035' S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždų gL 
—A. Bložienė ir J. Gulbipienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, iU-

D. B. K. VYTAUTO DRAUGUOS 
VALDYBA' 1941 METAMS: Pirm.

—-Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan -St.; Pirm, pagelb.—J. Maži? 
liauskas, 3259 Sp. Union Avę.; 
Nut. rašt..—R. itillis, 3347 $ouih 
Lituanicą Aye.; Fipapsų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rookwell St, Chicago, ni?; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69tb Št.į Kontrolės rą$t.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
pimša; Maršalka-K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją— Mart. Z. Kadziauskąs; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dieni kiekvieno mėnesio.

$24
$29
$39

fįčiąl of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kaęos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius; 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3

KHollywood svet., 2417 
St J Kliubą priimami 
moterys nuo |6 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestinių.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėpesiniais atjnokėjimais 
MUTUAL FĘDERAL 

ŠAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd.

*
AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENSW CLUB—Politicaland Benė-

Turtas virš $1,100,000.

LUVtlKld Tv:^Xulno 
1 1 ■ll"! Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Banketams 

bams. 
STED ST.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖJ VALDYBA 1941 METAMS: 

Joė Balchupas—pirm., 32p0 South 
Lowe avėį P. P. Kilis,—Vice- 
pirjn., 3347 Litilanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. fa$t.? 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., J35Š4 Lowe avė.: J.

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir



I

JAUNA R0CKF0RD0 LIETUVAITĖ SUDEGĖ 
AUTOMOBILIO GAISRE PRIE ELGINO
Jos Jaunas Vyras Skaudžiai Apdegė 

Penki Kiti Buvo Sužeisti
Prie Elgino, Illinois, vakar 

rytą įvyko baisi automobilių 
nelaimė, kurioje sudegė 17 me
tų Rockfordp, III., lietuvaity, 
Mrs. Virginia Stonis. • ■

Ncitftme įvyko truputį į va
karus nuo šio miesto.

Sprogo Gasolinas.
Automobilis, kuriame ji

žiavo, su..ikulė su k i u keleivi
nių automobiliu. Kadangi po su- 
sikulimo Stonių automobilio 
motoras neužgę o, tai iš pra
kiurusio tinko pasriuvę*- gaso- 
linas sprogo, ir vi ;as automobi-

$12,500,000 Karo 
Kontraktų Chicagai 
Pereita Savaite

va-

je lietuvaitė ir žuvo.
Stonis Ligoninėj.

Jos jaunas vyras, F runk S o- 
nis, buvo skaudžiai apdegin a ..

Guli St. Joseph’s ligoninėj^ kū
gine. Jisai automobilį \ai ava.

Nelaimėje buvo sužeisti p?n- 
ki kiti žmonės, kurie taipgi bu-/ 
vo paguldyti šioje ligoninėje.

Jaunavedžiai.
Stoniai, sako, apsivedė 

penki mėnesiai atgal.

Didžiausias — Continental 
P ieno Dirbtuvei '

Pereitą savaitę Chi 
dirbtuvės gavo apie $12,503,- 
030 naujais kariškais užsaky
mais. Jų tarpe yra vienas viiš 
$5,000,000 kontraktas Conti
nental plieno firmai E st Chi- 
cagoj, Ind.

Žemiau seka pilnas kontrak
tų sąrašas:

Acme Steel Company $ 148
Aircraft App.ianca Corp.

$4,980
Amalgama ted Lumber Ccm- 

pany $4,585
Am. Automatic Elec Sales 

Co. $5,716 ,
Am. Brake Sh. & Edv. Co.

NAUJIENOS, Chicago, III

ŪKININKU VAIKAI
«:3

laukė
NAIJJJENUtACM" Teiephoto

Sąryšy su C'hicago j e vykstančia galvijų ir žemės ūkio paroda, ūkininkų vai
kai, priklausą prie 4-H organizacijos, apdovanojami už įvairius nuopelnus.

Antrad., gruodžio 2, 1941

t k tai

Amu. Cyanamid amj 
$1,340

American Snielting & 
$3,975

Ref.

APDOVANOJAMI SLA KUOPOS ŠĮ MĖNESĮ NOMINUOJA 
PILDOMOSIOS TARYBOS NARIUS

Šiandien 238 ir 139 Kuopų Susirinkimai 
Rytoj 226-tos, 36-tos, 109-tos; • 

Užporyt 289-tos, 63-čios
Visos Taipgi Renka Valdybas Aateinantiems 

Metams
Šį mėnesį visos J>LA kuopos 

laiko svarbius priešmetinius 
susirinkimus, kuriuose nariai 
nominuos kandidatas į Pildo
mąją Tarybą.

.Susirinkimuose taipgi bus 
renkamos valdybos ateinan
tiems 1942 melams.

Lapkričio mėnesį tik kelios 
mažesnės kuopos at.iko nomi
nacijas, bet visos kitos
priešmetinių susirinkimų, nes 
juose paprastai atsilanko dides
nis skaičius narių.
“Naujienoj’ skelbs rezultatus
Kaip kiekvienais SLA rinki

mais jr nominacijomis, tai ir 
šį kartą “Naujienos” skelbs no
minacijų rezultatus tam tikroje 
lentelėje, paskutiniame, 8-time

Ragina Chicagą 
Ruošti Apsaugą 
Nuo Oro Atakų

Go.

ulo Suorganizuoti Gaiši 
Kovotojas, Bombų Naikin

tojus, e te.

Athcy Truss Wheel Co. $11,- 
772

Barrett-Cravens Co. $4,417 
Bell & Gossett Co. $3,124 
Berwyn Lumber. Co. $4.019 
Bird-White Corp. $60,(00

rektoriai, LaGuardia ir Roo- 
seveltienė, vakar ragino Chi- 
cagos viršininkus pradėti rjio- 
šti miestą ir gyventojus ap
saugai nuo atakų prieš miestą 
iš oro>

LaGuardia, New Yorko ma
joras, ‘siūlo Chicagai, taipgi 
Detroitui, suorganizuoti civi
lius būrius savanorių kovoto
jų, gesinti .bombų uždegtus 
gaisrus, naikinti ugnines bom
bas, gelbėti žmones iš griu
vėsių, palaikyti tvarką atakų 
■melu, etc.

“Galima Visko Susilaukti.“
Jisai aiškino, kad neatrodo, 

jog Chicagos miestas tokių 
atakų susilauks. Bet, sako, 
reikia atsiminti, kad Chicago. 
panaišiai ir Detroitas, yra la
bai svarbus pramonės centrai, 
ir dabartiniais laikais visokių 
netikėtumų galima susilaukti.

Borg-Warner Corp. $352,500 
Boyar-Schultz Corp. $1,184 
Carnegie-Ill. Steel Corpora

tion $9,421
Cliicago Automatic Conveyor 

Co. $5,691 : •
Chicago Electric Co, $8,0110
Chicago Flexible- Shaft Co. 

$636,988
Cont. Boll & St<n?l $5,196,- 

72.3
Cont. Scale Corp. $3,871
Cudahy Packing* Co. $89,725
Dearborn Chemical Company 

$16,013 z t .
Diamond T Motor Car Com- 

pany $1,875
Durabill Steel Lock Co., Au

rora $1.361
Eckerling Brothers $28,833
Econcniy Mop Wringer Co. 

$3,614
Eacor, Ine. $15,978

Jonės & Laughlin Steel $1,- 
980 '

Jcselyn Mfg. $13,974
Kellogg Swikhboard $23,774 
Kcndall Company $298,614 
Keolyn Plas ties Co. $1,721 
Kestor Solder Co. $1,554 '
King-Knight Co. $42,400 
Kloster Steel Coip. $4,f8.) 
La Šalie Steel Co. $10 3 
Leitelt Brothers $1,010 
Liųuid Carbonic $83.390 
Lusc-Stevenson Co. $4.530 

. Lyon Metai Products $5,491
C. & E. ttarshall $70 310
Master Machine Tool Co. 

$1,258 .
Midwestern Tool Co. $10,449
Milk Botlle, Crate Company 

$3,798
Mode Knitting Mi Is $36,318 
John C. Morgan Co. $23,640 
Morton Mfg. Co. $114,740 
Nat. Elec.

$1,644 
.Oliver 

$322,905
Onsrud 

890 * >
Pacific 

215

VAKAR CHICAGOJE
@ Prie Ilųr'dH ir Mičhigan 

policija suėmė dainuojančią mo
teriškę. Pako, ji biivūsi girta. 
Vėliau <pasircdė; kad lai buvo 
Mary McCormĮck, Vienu laiku 
gąssi koncertine ir operbs solis
tė.' .

Ashland avepue; Phil p Orsi, 
5638 S. Justine, Goldie Cohen, 
ir sūnūs Leslie, 5653 S. Ash
land ; Ella Devaney, 5809 South 
Paulina, jos sūnūs; Michael Au
relio ir jo žmona, nuo
Blackstone, ir Prank Alloe, 
E. 76th st.

Comptroller Co.

F arjn

Machinę ^Vorks $26,-

Fkisli Tank Co. $5,-

.6251
938

Miestas Pardavinėja 
1942 Laisnius 
Automobiliams
Netrukus pradės pardavinėti ir 

valstijinius
Chicagos miesto klerko 

Schreiber’io raštinė vakar pra
dėjo pardavinėti 1942 metų 
laisnius automobiliams. Kainos 
tos pačios kaip ir pernai. ’

Valstijiniai laisniai bus par
davinėjami Chicagos raštinėje 
turbut su šios savaitės paba ga. 
Ir jų kainos taipgi bus tokios 
pačios kaip ir už 1941 laisnius.

pany $7,840 J
Fairbanks, Morse & Co. o$7,- 

423
Federal Tool Corp. $2,150
A. Finkle & Sons Co. $1 648 
Garlock Pačking Co. $1,850 
General Cable Corp. $5,008, 
General Mills, Ine. $1,664 
General Motors Corp. $7,108 
Graton & Knight Co. $2,608
Guiberson Diesel Engine Co. 

$2,500,000
Hammond Instrument Com- 

pany $47,208
' ltowe Scale Co. $3,930

$58,000 mėsai
1 Illinois Meat Co. $58,038 
Illinois Tool Works $1,447 
Ind. Pneumatic Tool Com- 

pany $1,300
Industriai Spring Co. $4^,619 
Johnson & Johnson $348,886

Pringle & Brodie Macljinery 
Co. $1,130 s r

Pritz Construclion Co. $3,774 
Ray Bros. Glove Cu. $~6,880 
Republic Coal & Coke Com

pany $6,540.
Republic Food Products $13,- 

574
Jos. T. Ryerson & Son, Ins. 

$1,560
N. P. Severin Co. $88,700 
Shakeproof, Ine. $12,055 
Sunway Fruit Products $12,- 

619
Superior Flake Graphite 

$1,708
' $137,000 Swiftui
Swift & Co. $137,814
Texas Company $4,799
Union Twist Drill Go. $3,891 
United Packers, Ine. $18,733 
United Precision Products 

$3,388
George H. Wahn Co. $5,706 
Western Corporation $12,675 
H. D. White & Co. $2,290 
Wi1son Brothers $39,007 
NVisconsin Steel Co. $1,493 
Wood Ęlėctrical Cons. Co.

$41,642 /
Zenith Radio/Corp. $13,031 
Rathbone, Ha i r & Ridgeway

$2,221 7
Stewart Warner Ccrporątbn 

$9,795 1
. United Pressed Products $6,- 

497

Co.

O Namiškiai miegojo kai ad- 
5442, South Dam’en avenue 
ga sras. Bet nemiegojo ka

lė, Queenie. Ji tol kaukė ir cy
pė kol neprižadirio šeimininko, 
Charlės Alberts, kuris pašaukė 
ugniagesius. įie gaisrą greitai 
užgesino. >

O Northsidėję? policija suė
mė 21 metų> vagilį, Gerald Fra- 
zier, .2616 ISh Cl^rJk street. Jo 
nuosavybėje t policiją ątradp 50 
vogtų laikrodėlių ir daug kito
kio grobio, z- iro <

• Susiginčijęs ytlėl .šluotos su 
Fullerton ąvenųe tilto sargu 
Michael Burtor>’w<. kitas to tilto 
sargas, George > MčLaughlin jį 
pašovė, suvarydamas kulką į 
plaučius. . u c p d -u. \

Burton, nuoo^3i8 N. Talman 
avenue, < guli , Ąleįjcander Bros, 
ligoninėje., McLaiighjin, '3120 N. 
Ashland, buvo suimtas.

• Už tariamą užmušimą 
dtiejų jaunų laikraščių parda
vėjų Detroite, Chicagoje buvo 
suimtas 41 metų Sam Brodie.

@ Grįžęs.* nanio vizitui pas 
tėvus iš armijos, širdies ataką 
gavęs Jtiito nfegyvaš 24 meti 
kareivis, Joseph Pokorny, 2540 
N. Long street.

resu 
kilo

Laisniai “Slot” 
Mašinoms

visų organizacijos kuopų Ame
rikoje rezultatai, kurie tik bus 
paduot spaudai. Tos lenteles pa
prastai parodo kaip rinkimai ar 
nominacijos išeina ir kaip bal-

6-to Apskričio Reekomendacija.
SLA 6-tas apskritis, kuris ne

seniai atlaike konferenciją, pri
ėmė rezoliuciją, indorsuodamas

Po $50
Chicago j e ir apylinkėse “slot 

mašinos nelegalės, bet jeigu kas i naujam terminnui visą-dabaiti-
nori jas užlaikyti, tai turės 
kiekvieną mašiną aprūpinti spe
cialiais federalės valdž os lais- 
niais. Jie kainuoja po $50 kiek
vienai mašinai.

< Pinigai surinkti už mašinas 
bus naudojami ginklų reika
lams. •

Valdžią apskaičiuoja, 
mašinų Illinois valstijoje 
apie 6,000. >( .

Vėl Kaltina 
Mėsos Kainu 
Kontroliavimu

kad
yra

Federalis teismas Chicago j c 
apkaltino visas didesnes mėsos 
firmas ir jų viršininkus Chica
go j kontroliavimu kainų, mo
kamų ūkininkams už gyvulius, 
r , už mėsą urmo rinkoje.

Kaltinamosios Lrmos paga
mina, apie 70% mėsos, suvar
tojamos Jungtinėse Valstijose.

Rockwell 
vakare, 
bus renka-

15-ka Žmonių 
Susirgo Nuo 
Sugedusio Torto

AUTOMOBILIU
BELAIMĖS

Pirktas Southsidėš kepykloj

Pirmą pagalbą Šouthtowri li
goninėje vakar ir užvakar gavo 
15 chicagiečių, kurie susirgo 
užvalgę sugedusio torio, nupirk
to vienoj Šoutjhs kepykloje 
gimtadienio vakarėliui. Pavo
jaus jų gyvybėms nėra, bet . vi
siems teks pasirgti.

į Jie yra: Josepli Halper, 5653 
S. Ashland, Jo *;dų 'broliai; Ar- 
thur Bergen, 56į51 ‘ S. Justine 
venue; Louis! AltėVa, Ros?

žuvo keturi žmonesV

Ties,’ 8800 S. Ashland, 
and-run” vairuotojas užmušė 
36 metų chicagietį Leo Weg 
nuski, P118 W. 25th street;

Prię Lawrence ir Kilpatrick 
auto nelaimėje žuvo 19 m. Elea- 
nor Wolfe, iš Whneaton, III.;

54 m. Alfred Wellwig, 1844 
W. Monroe, buvo užmuštas prie 
Central Park ir Washington;

Prie Polk ir Canal į stulpą 
įvažiavęs užsimušė 60 m. Wil- 
liam Currah, 5146 South Union

hit-

daro šie nariai:
Prezidentas — F. J. Bagočius
Vice-Prezidentas—M. K. Ma- 

žukna
Sekretorius — Dr. M. J. Vi- 

nikas
Iždininkas — adv. K. P. Gu- 

gis
t Iždo Globėjai — E. ,Mikužiu- 

tė ir S. Mockus
Daktaras Kvotėjas, — Dr. S. 

Biežis.
SLA 238 Kuopa.

Šįvakar Pildomąją Tarybą 
Į nominuoja ir valdybą renka 
• SLA 238 kuopos nariai. Susi
rinkimas įvyks K. 
salėje, 4535 South 
street, 7:30 valandą

Susirinkime taipgi 
mi delegatai į 6-tą
knygų revizijos komisija ir li
gonių priežiūros komisija.

Ši SLA 238 kuopa rengiasi 
prie gražaus Bunco pai engimo, 
kurį žada surengti vasario 15 
d., llollywood salėje, 2117 W. 
43rd street. Bus orkestras šo
kiams, vaišės ir turtingas baras. 
[ parengimą atvyks ir magikas 
su įvairiais šposais.

Sekr. F. T. Pųleikis taipgi 
prašo priminti, kad sausio 6-tą 
įvyks metinis susirinkimas, ku
riame bus naujos valdybos in
auguracija, o po susirinkimo — 
visiemss atsilankiusiems didelis 
“surprizas”.

Roselando 139-ta Kuopa. ,
JRoselando 139-toji kuopa ir

gi šįvakar nominuoja SLA Įšil
domą Tarybą ir išsirenka val
dybą Darbininkų svetainėje, 
10413 South Michigan avenue, 
7:30 valandą. Bus atliekami 
kiti svarbus kuopos reikalai.

109-toji Kuopa.
Rytoj vakare, 7:30, Pi domą

Tarybą nominuoja ir valdybą 
renka SLA 109-toji kuopa, W. 
Neffo salėje, 2435 South Leavitt 
street. Valdyba praneša, kad 6- 
to apskričio delegatai išduos su
sirinkimui raportą iš pereitos 
konferencijos.

Northsidės 226-ta Kuopa.
Rytoj vakare nominacijas at

liks ir Northsidės SLA 226-ta 
kuopa,. Grigaičio salėje, ,3804 
West Armitage avenue, 7:30 
valandą vakare. Nariai ir čia 
taipgi rinks 1942 metų valdybą.

Pildydama pereito kuopos su
sirinkimo , nutarimą, valdyba 
šiame susirinkime pradeda pa
skaitas. Jai pakvietė iždo glo
bėją p-lę E. Mikužiutę, kuri te
ma pasirinko vieną mokslo ši
ką. Ateityje kuopa susirinki
muose duos ne vien paskaitas, 
bet ir įvairius programos, todėl 
sako korespondentas K. C., jie 
bus įdomus ne vien nariams, 
bet, ir pašaliečiams.

Šiame susirinkime į vai. i is 
komisijos taipgi išduos savo ra
portus.

Bridgeporto 36-ta Kuopa.
Ryloj vakare ir didžiulė Brid

geporto SLA 36-toji kuopa 1 i- 
ko nominacijas ir valdybos i l i
kimus Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted st. 
7:30 valandą vakare.

Šios kuopos nariai yra ragi
nami kuoskaitlingiausiai su i- 
rinkti ir savo balsais pareikšti 
sentimentą Pildomosios Tary
bos reikalu, kurio laikosi di
džiuma,šios kuopos narių, ša 
kuopa * labai didelė, bet , bal>ų 
skaičium nominacijose papras
tai pasirodo gana menka.

Harvey 289-ta Kuopa.
Ketvirtadienio vakare nomi

nacijas ir valdybos rinkimus 
atlaikys Harvey, III., 289-toji 
kuopa, J. Beinor salėje, 561 E. 
155th street 8 v. v. A. L. Skir- 
montas, finansų sekretorius, 
valdybos vardu, kvieč.a visus 
narius ir nhres skaitlingai susi
rinkti, nes visų SLA narių rei
kalas šiame svarbiame susirin
kime, būti ir savo pareigą atlik
ti. Skirmoritas prašo narių atsi
vesti į susirinkimą savo drau
gus ir gimines ir juos į 289-tą 
kuopą prirašyti.

Burnside 63-čia Kuopa.
Taipgi ketvirtadienį priešme- 

tinj susirinkimą valdybos rinki
mams ir Pildomosios Tarybos 
nominacijoms laiko SLA 63-čio- 
ji kuopa Blirnsidėje, Tuley Park 
salėje, 7 vai. vakare.

Raštininkas A. Laurutėnas 
praneša, kad susirinkime bus 
skaitomas laiškas nuo SLA Ge- 
neralio organizatoriaus jauna- 
mečių vajaus ir kitais svarbiais 
reikalais. Taipgi delegatai iš
duos raportą iš 6-to apskričio 
konferencijos.

ir Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.Giglio, J6hn Giglio, nuo 5657 S, avenue.

JACK'SWIFT

.'"Ml»«

Gubernatorių 
Konferencija 
Chicagoje

Illinois, Minnesota, Mtchi- 
gan, Wisconsin, Ind. ir* gu
bernatoriai iš 10 kitų artimų 
valstijų vakar Chicagoje laikė 
konferenciją įvairiais civilės 
apsaugos reikalais.

Jie tarėsi su p-ia Roosevel- 
tiene ir New Yorko inajtiru 
LaGuardia, kuris yra Ameri
kos civilės apsaugos komiteto 
viršininku.




