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BRITAI PASKANDINO 4 “ASIES” KARO LAIVUS
i ■- ;• ■ • . ■ . ■ 'f ?. '• — i
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PASKENDO AUSTRALIJOS KARO LAIVAS 
SYDNEY IR ŽUVO VISA ĮGULA

Australiečiai paskandino moderniškiausią 
juros piratą prie savo pakraščių

LONDONAS, gruodž. 2 d. — 
Britų admiralitetas skelbia, kad 
jų karo laivai Viduržemių juro
je paskandino Italijos destrę- 
jerį Alvise de Mosto, tanką ben
zinui vežti Man^ovani ir karo 
medžiagos pilną laivą Adriatico.

Užpuolimą padarė britų krei
seris Aurora. Italų laivai plau
kė į Lybiją ir vežė “ašies’ jė
goms reikalingą karo medžiagą. 
Britų karo laivams vadovavo 
admirolas Agnew.

Italai vakar paskelbė, ’ kad 
jiems pavyko paskandinti britų 
karo laivą Aurorą, bet tai ne

visi 
lai-

atatinka tikrenybę, nes 
operacijose dalyvavę britų 
vai yra sveiki.

Vienas italų karo laivas spro 
go. Britų admirolas pajėgė iš
gelbėti kelis vandenin )o..oku- 

I

sius italų jurininkus.
Australijos karo laivas Syd 

ney paskandino didelį vokiečių 
piratą Stc ermark, kuris pasku
tiniu metu veikę Pacifike. Stei- 
ermark, britų adftTtrsrtttettfi se 
pai buvo pažįstamas ir turėjo 
“41 pirato”1 buMterj.’ 1

Britų laivyno sluoksn ai ži
nojo, kad Steiermark veikė At

lantike, o vėliau buvo perkel
tas į Pacifiką. Steiermark ly
dėjo didžiulį % karo laivą Bis- 
niarek, kai šis išplaukė į van
denyną. Ste ermark tapo pa
skandintas netoli Australijos 
pakraščių, prie Cocos salų.

Australijos karo laivas Syd
ney paskandino Steiermark, bet 
vėliau ir jis pats tapo paskan
dintas. Australijos karo aviaci 
ja ap’eškojo visus vandenis, kur 
ėjo kovos su Steiermarku, bet 
niekur nesurado Sydney žymių.

Australijos premjeras Curtin 
paskelbė, kad visi artimieji gi
miniečiai Sydney laive tarnavu- 
s’ų jurininkų jau tapo infor 
muoti apie ištikusią nelaimę. 
Sydney laive buvo 42 karinin 
kai ir 603 jurininkai. Visi ska- 
tomi žuvusiais.

Britų laivyno sluoksniai pira
tą Steiermark skaitė pavojin
giausiu priešu juroje, nes jie 
buvo labai gerai ginkluotas, 
greitas ir moderniškiausias pi 
ratų laivas. Jis pastatytas tik
tai 1938 metais.

Curtin paskelbė,' kad bttvc: 
torpeduotas ir žuvę Australi 
jos- prekybos laivas Parramatta

NAUJIENŲ-ACMTclpphoto

Ašies submarinų pažeistas, britų lėktuvnešis Ark Royal pasviręs ant šono, prieš nuskendimą. Destro- 
jeris, priplaukęs prie šono, stengiasi išgelbėti skęstančio laivo :įgulą. Foto, atsiųsta kabeliu iš Londono.

PASKUTINES DIDŽIOJO LAIVO SEKUNDES
I . Gežkeliečiai nesu 

stabdys judėjimo

Japonų fašistai 
reikalauja karo
TOKIO, Japonija, gruodž. 
d. — Seigo Nakano, fašis- 

tinių japonų, grupių lyderis, 
reikalauja vartoti jėgą prieš 
Ameriką, jeigu ši ^nesutiks 
su japonų padarytais pasiū
lymais. ■' 

. Nakano
Amerikos laivus, kurie plau
kia į Burmos uostus ir pa
vartoti japonų laivyną ame
rikiečiams įtikinti.

Valdžios sluoksniai skelbia, 
jog dar yra vilties susitarti 

1 be karo. ' v '•

2

siūlo skandinti

VOKIEČIAI PRALAUŽĖ BRITŲ FRONTĄ 
PRIE TOBRUKO, PAĖMĖ REZEGH.
Atkirstos nacių divizijos vėl galės 
susijungti su likusia kariuomene

sluoksniuose 
pasitenkini- 
gelžk ekečių

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 
2 d. — Vokiečių karo jėgos 
šiandien- pajėgė pralaužti bri
tų frontą ir atkirstos vokiečių 
tankų divizijos vėl ussijungė, 
skelbia patys britai.

Vokiečiai paėmė iš britų Re- 
zegh miestelį ir Birel Hamed. 
Vokiečių divizijos vienu metu 
puolė :š abiejų pusių ir laimė
jo svarbų mūšį.

Britai siunčia naujas karo jė
gas į kovos lauką ir turi vilties 
laimėti. .

racijos krypsta vokiečių nad- 
don ir naciai ne tiktai ginasi, 
bet pradėjo puolimą.

Lybi jos kovose vokiečiams 
pavyko sunaikinti 814 briti; 
tankų ir 127 orlaivius.

Britai paėmė nelais 
vėn 23,500 italų

Tobruke iškėlė daug 
kariuomenės

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 
2 d. — Britų karo vadovybė 
neduoda didelės reikšmės Re- 
zegh miestelio praradimui.

Britai t kiši laimėti paskuti
nį mūšį Lybi joj, nes vokiečiams 
labai sunku pristatyti reikalin 
gas atsargas. Nacių generolas 
Rommel sutraukė visas mecha
nizuotas jėgas, kad galėtų iš
gelbėti apsuptas dalis.

Britai sutraukė daug kariuo
menės į Tobruką ir tikisi vėl 
apsupti nacius.

NAIROBI, Kenya, gruodžie 
2 d. — Gondaro aukštumose 
britų karo jėgos paėmė nelais
vėn 23,500 Italijos kareivių.

Suimtųjų tarpe yra ll,50C 
italų, o likusią dalį sudaro ko
lonijų kareiviai.

Br tų kariuomenės skaičius, 
kuris paėmė visus šiuos italus 
nelaisvėn buvo per pusę mažės- 
pis. žuvusių ir sužeistų britų 
kareivių skaičius yra labai ne
didelis.

Vokiečiai artėja prie 
Maskvos

Naciai paėmė tris 
britų generolus

BERLYNAS, gruodž. 2 d.— 
Vokiečių karo jėgos įsiveržė 
giliai į Maskvos apsaugas, skel
bia vokiečių štabo pranešimas.

Sovietų kariuomenė smarkiai 
puola vokiečius Rostovo frotį- 
te. Vokiečiai traukiasi, bet vi
sur priešinasi ir eina smarkus 
mūšiai.

Sustiprinta Singapu 
ro karo bazė

SINGAPŪRAS, gruod. 2 d.— 
šiandien tapo žymiai sustiprin
ta Sing’apuro karo baze, nes at-. 
vyko didokas karo laivų skai
čius.

Singapūro uostau įplaukė b.ri-

BERLYNAS, gruodžio 2 d.—- 
Vokiečių karo vadovybė paskel
bė, kad Lybi jos kovose jiems 
pavyko paimti 
britų generolus ir apie 9,000 
britų kareivių.

Paskutiniu metu Lybi jos ope-

nelaisvėn tris
ORAS

Ūkanotas, po pietų 
rėš, šilčiau.

Saulė teka — 7:00;
— 4:20

’T

pragied-

leidžiasi

tų 35,000 tonų karo 1 i\as 
Prince of Wą;Jes, mažesnių 1 i- 
vų eskadros lydiipas.. Prince of 
Wales pasi ijks Singapūre, „kcl 
bus išspręstas“ konfliktas Toli
muose Rytuose.

Britai sudarė atskirą laivyną 
ir rengiasi pasiųsti Singapuran 
darTlaugiaii J;ąro laivų. -

Prancūzai glaudžiau 
dirbs su naciais

VICHYį Prartcuzija,' groud. 2 
d.-^-Prancuzų užsienio' mittiste- 
ris Benoit-Mechiu pareiškė, kad 
pasikalbėjus maršalui Petainui 
su Goeringu, prancūzai glau
džiau bendradarbiaus su na
ciais.

, Brinon tvirtina, kad pasikal
bėjimas buvo labai svarbus ir

Manoma, kad šiandien vaka- 
pe informuos prancūzus admi
rolas Dariau, o kiek vė iau per 
radiją kalbės ir pats maršalas 
Petain.

- —-Mihneapoly t teisiami troc- 
kistai pripažinti kaltais.

J. A. V. REIKALAUJA JAPONU SKUBIAI 
ATSAKYTI Į SEKR. HULL NOTA '

4.-

Mes klausėmės, o Sumner Welles kalbėjo, 
pareiškė japonų ambasadorius Nomura

WASHINGTON. D.. C., gr- 
2 d. — Sumner (Welles, užsie
nio departamento sekretoriaus 
padėjėjas, * šiandien pasikvietė 
japonų pasiuntinius ir pareika
lavo skubiai atsakyti į sekr. 
Hull notą.

Iš departamento rūmų išėję 
japonų pasiuntiniai atssake 
duoti informacijų laikraštinin
kams.

Japonų ambasadorius Nomu- 
ra pareiškė, kad jis su Kurusu 
tiktai klausėsi, o Sumner 
Welles visą laiką kalbėjo.

iškvietė Sumner Welles ir įsa
kė pareikalauti iš japonų atsa
kymo.

Rooseveltas nori gauti iš ja
ponų paaiškinimų apie japone 
karo veiksmus Tai valstybės 
pakraščiuose ir Indokinijoj.

Pataria atidėti įsta
tymą prieš streikus

Prezidentas domisi 
derybų eiga

WASHINGTON, D. G., gruod.
2 d.
Richard Weįėh šiandien kon
gresui patarė “atsišaldytl” ir 
neskubėti su darbininkus var 
Šančiais įstatymais-.

Welch pataria kongreso na
riams pasinaudoti jiems teikia* 
momsį atostogoms ir pasižiurę-

. Respublikonu atstovas

WASHINGTON, D. C., gruod. momsį atostogoms ir pasižiurė- 
2 d. ~ Tvirtinama, kad'pats* ii kaip darbininkai dieną ir 
Prezidentas susirūpino derybų 
eiga su japonais.

Rooseveltas padarė karo ka-
narių pasitarimą, vėliaubineto

naktį dirba apsaugos darbuose.
Kiti kongreso nariai reika

lauja paskubomis pravesti nau
jus įstatymus*i Šiuo reikalu.

VOKIEČIAI SUVARŽĖ LIETUVIŠKU 
UNIVERSITETU VEIKIMĄ

Įvairiuose fakultetuose sutrukdė darbą, 
kai kurių semestrų neleido atidaryti

(Laiške per Lisaboną, Portugaliją)
Jau anksčiau buvo žinių, kad vokiečiai neleidžia normaliai 

veikti Kauno ir Vilniaus universitetams, šias žinias dabar pa
tvirtina Kauno radijo pranešimas, kad Vytauto Didžiojo univer
sitetas Kaune priima studentus tik į III, V ir VH-ąjį semestrus.

Medicinos fakultete, medicinos skyriuje veiks tiktai V, VII 
ii- IX semestrai.

Vilniaus radijas paskelbė Vilniaus universiteto rektoriaus 
prof. M. Biržiškos pranešimą, kad to universiteto humanitari
nis, teisių, ekonominių mokslų, matematikos fakulteto, fizikos, 
chemijos* skyriai šiemet turi tik III, V ir Vil-ąjį semestrus.

Matematikos fakulteto miškininkystės skyriuje veikia ir 
I-as semestra^A Matomai, tikimasi atidaryti ir I semestrą ir ki
tuose fakulietupse, nes skelbiama, kad priimami prašymai į T 
semestrą, apie kurio atidarymą busią valiau pranešta.

O

-WASHINGTON, D. C., gruod.
2 d. *— Valdžios 
jaučiamas didelis 
mas prašai.nūs 
streiko pavojų.

Roosevelto paskirtas tarpi
ninkavimo komiteto pirminin
kas Morse vakar paskelbė;-kad 
pavyko išspręsti algų ir atosto
gų klausimas.

Tvirt narna, kad gdžlcelie- 
čiams bus pakeltos algos’devy
niais ir puse nuošimčio nuo 
gruodžio pirmos dienos. ?

____________  • . J . ■*; ’i

Rostove rusai tebe- 
muša vokečus

\ ------------ /
MASKVA, Rusija, groud. 2 d. 

—Vokiečiai ties Ro tovu buvo 
taip smarkiai sumušti, kad iki 
šiam metui jie dar nespėjo at
sigauti, skelbia Maskvos karo 
pranešimas.

Iš Rostovo pabėgę vokiečiai 
yra persekiojami ir rusai nelei
džia jiems įsistiprinti.

Rusai paėmė Rostovo mušyfe 
118 nacių tankų, 210 patrankų, 
306 kulkosvaidžius ir didelę 
daugybę kitos karo niedžiages.

Britai mobilizuos 
daugiau kareivių

šiandi ?n 
kad vy- 

žymiai

LONDONAS, gruod.
Premjeras Churchill 
paskelbė parlamentui, 
riausybė bus pi įversta 
praplėsti mobilizaciją.

Bus kviečiami kariuomenėn 
vyrai 18 metų iki 50 melų. 
Mobilizuoti žmonės reik lingi 
ne liktai į britų frontus,xbct ir 
vietos apsaugai.

Churchill mano, kad Hitleris

Premjeras rengiasi mobJizuoti 
ir moteris.

Mažas įmones grą
žins savininkams

Nubausti japonams 
dirbę šmugleriai

Šv.edų laikraštis “Aftonbla- 
det” skelbia, kad turimomis iš 
Berlyno žiniomis Lietuvoje ir 
Latvijoje grąžinamos savinin
kams mažos įmonės.

Generalinis komisaras. Lohse 
įsąkęs grąž nti visas tas ama • 
tų įmones, kurios turėjusios iki 
£’0 darbininku, jeigu buvusieji 
jų savininkai nėra žydai arba 
komunistai.

Šis dekretas nepaskelbtas 
Estijoj, kur 'administrac jos 
aparatas dar neveikia.

LOS ANGEJ.ES, Cal., gruod. 
2 d. — Teisėjas Ben Harrison 
šiandien 'nubaudė du šmuglerius 
dviem metais kalėjimo ir 5008 
dolerių pabauda.

E. Keeler ir II. Goodman pa
dėjo japonams 
rikos parmonei 
mantus.

—J. V. generolas Adler pa
reiškė. jog tapo numatyta or
laivių susisiekimo linija tarp 
Amerikos ir Kairo.

—Italai skelbia, kad Lybi- 
jos kovose jie paėmė nelais
vėn 1,500 britų.

—Britai bombardavo Nor
veguos pakraščius praeita na-

išvežti iš Ame- 
reikalingus dia-

Toje pačioje byloje ‘tapo nu
bausti 3 japonai po 15 mėn. ka
lėjimo.

—Amerikos jurininkai, 
rie stovėjo Šanchajuj jau 
siekė Filipinų salas. Jurinin
kai pasiliks Filipinuose.

—Tai valstybės kariuomenė 
visus strateginius 
sustiprinti pasic-

išsiųsta

pa-

Lietuvos Karo Mu- 
ziejaus sukaktis

Per Kauno radiją buvo per
skaitytas “Į Laisvę” straipsnis, 
kuris pašvęstas Lietuvos Kare 
Muziejaus sukakčiai paminėti.

Karo muziejuj yra at dary 
tas naujas kampelis, kuriame 
surinkta medžiaga apie bolševi
kų terorą. Iškabinti ir kai ku
rie bojąevikų nukautųjų pa 
veikąlaįįV x

Muziejaus " direktorium nuo 
pat įkūrimo visą laiką buvo ge
nerolas Nagius-Nagevičius. '

, -----7------------  J'
—JaponaL užmušė du sovie

tų kareivius, kai penkių ka
reivių grupė įsiveržė į japonų 
teritoriją /Nlandžiuko pakraš
čiuose. -

—FBI agentai areštavo 30 
asmenų, kurie, bendrai veik
dami, vogė Ford automobilių 
dalis ir pardavinėjo.

niai.
—Diktatorius Mussolini iš

metė iš fašistų tarybos didoką 
narių skaičių.

Vėliausios Naujienos
— Prezidentas Rooseveltas pareikalavo, kad japonai paaiš

kintų kuriam tikslui jie siunčia kareivius į Indokiniją ir kodėl 
jie sulaužė su prancūzais pasirašytą, sutartį.

— Fašistų policija surado didelę slaptą organizaciją, kuri 
rengėsi užmušti Mussolini. Padaryti dideli areštai Trieste mies
te ir kaltininkai atiduoti teismui. '

— Įvairiuose Italijos miestuose įvyko stiprus sabotažo ak
tai, kurie susprogdino dideles karo dirbtuves ir užmušė daug 
darbininkų, skelbia fašistų agentūra.

— Amerikos if Anglijos dideli karo laivai išplaukė į Paci- 
fiką, nes manoma, kad ten plaukioja vokiečių didelis karo lai
vas. Jis paskandino Sydney. i

— Rusams pavyko atkirsti kelias vokiečių divizijas šalia 
Rostovo, kurias dabar jie naikina.

•— Vokiečių generolo von Kleist štabas traukiasi iŠ Mariu- 
polio.

ANGEJ.ES
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IŠ MONTREAL PADANGĖS
Musų jaunimas ir parengimai. 

—Bankietas. — Vytauto klu
bas. — Nelaime.—Serga Bud- 
reikienė.
Kad praturtinti Kalėdų Sene

lio iždą, lapkričio 23 d. Kana
dos Lietuvių Sąjunga suruošė 
gražų parengimą, kurio pelnas 
kaip tame vakare pirmininkas 
p. Sakalas pranešė, yra skiria
mas pirkimui dovanų Kalėdų 
Seneliui, kuris kas metai apie 
Kalėdas aplanko ir apdovanoja 
Montrealo vaikučius, šiais me-i 
tais, rodos, jis atvyks apie*gruo- 
džio 27 d. O Kalėdų senelio iš-[ 
siilgę vaikučiai tą dieną susi
rinks jo laukti ir pasitiks para
pijos bažnytinėj svetainėj.

Vakaro programa buvo įdomi'

sy jaunuomenės ateities žiedai, 
kurie, kaip pasirodo, turi gana 
gražių kalentų ir gabumų dai
nos srityje. Ypačiai žymėtina p. 
žižiuno vyresnioji dukrelė 
Frances, kuri kelius numerius 
pildė solo ir duetu su savo jau
nesne sesute. Nors dabar dar 
jaunutė, tačiau savo išsilavini
mu ir talentu jau duoda vilties 
tikėti, kad ateityje bus viena iš

musų jaunesniosios karto; tir- 
pe. ‘ x

Programai prasidėjus, pir
miausia dainavo jaunų mergai
čių choras, vadovaujamas var
gonininko žižiuno, kuris ir dai
nuoti joms padėjo ir pianu a- 
kompanavo.

Kaip pirmutinė daina “Pa
lankoj, palaukėj saulė tekėjo”,

nai buvo sudainuoto; ir paliko 
gražy įspūdį ir atmininių ilgini

Malonu yra žiurėii, kcęla mu-

dieny yra auklėjamas lietuviš
koj dvasioj, skiepijamos ir įgy
vendinamos gražesnės ir kilnes
nės mintys jųjų širdyse per

savo parengi" 
tai jiems pa

pratinami nuo

uos. I'ikiu, kad tai pasiliks jau-j 
nų.įų mi ityre ilges iį laiką. Jie 
dabar padeda daug j$ast irgį i 
(hrbo ruošdami 
raut Tikiu, kati 
tiems sudaro 
įspūdį.

Taipgi jie yra
jaunystė; prie gr žiu ir kil ics- 
nių darbų bei mirčių ir vė iau, 
išėję į savistovų gyvenimą, pa
tekę į jo sūkurį ar kur nors ki
tur gyvenimo nublokšti, visuo
met atsimins tą jaunimo būrį, 
tas malonioj nuotaikoj prakir
tas valandas, kurios jau nus’in- 
ko praeitin. Sielai visuomet 
teiks malonių prisiminimų ir

ir įkyrių minčių. žižiunui už 
pastangas ir nenuilstantį darbą 
auklėjant ir skiepijant musų
jauniesiems meilę prie
reįkia atiduoti kreditas, šiame 
parengime taipgi teko girdėti jo 
naujai sukurtų dainų, kurias

pildė jo vadovaujamas mergai 
čių choras ir solistės.

puikiai skambino mandolina 
p-je Naruševičiute ^kopipanud- 
jant pianu varg. žižiunui. <Taię- 
gi pademonstravo savo* gabu
mus Kilimon^tė. čaha daug 
juoko sudarė publikai ir kažkur 
atvykę “Antanas Bananas ir 
Zigmas Pipiras”. Pasirėdę juo
dukais, jie daug šposų prikrėtę, 
o tarpais gana puikiai žavėjo 
mus savo dainomis. Tai buvo 
Vincas Rajeckas ir ,V. Bobelis, 
kurie visuomet suteikia " niūrūs 
ką nors įdomaus ir naujo. Jei 
mes sužinome, kad programos 
dalyvių tūrpe yra p. .Rajecko, 
Bobelio vardai, tai jau to pa
rengimo stengiamės niekuomet 
neapleisti, nes tikri esame, kad 
atsilankę busime visuomet pa
tenkinti. šia proga verta pažy
mėti,/ kad montreąliečiai geyb, 
varg. žižiuno muzikos darbuo
tę remia visu nuoširdumu, taip
gi dedamas pastangas ir darbą 
lavinti musų jaunuomenę - dai
nose ir muzikoj didžiai vertijna.

Viename K. L. S. suruoštame 
parengime pagerbimui šio ne
nuilstamo menininko muzikos 
darbuotės tarpe nuoširdžių liur 
kojinių ir sveikinimų buvo į- 
teikta penkiasdešimt dolerių do
vana jo naujų muzikos kurinių 
išleidimui.

Linkint geriausio pasisekimo 
p. Zižiuno vedamam mergaičių 
chorui, tenka pasakyti, kad cho
ras dainavime pažangą yra pa
daręs gražią, tik tenka palinko- 
Ii, kad jis paaugtų narių /Skai
čiumi, kas, be abejo, sudarytų 
malonumo kaip patiems daini
ninkams, taip ir visiems.

Mes taipgi visuomet skaitlin
gai turėtume remti,1 minimo 
choro parengimus ir iliirbuotę 
o jis mums atsilygins ateityje 
savo veiklumu užsibrėžtuose 
darbuose.

Išmokime mes vertinti jau
nimą ir jį giliau pažinti ir tik
rai nuo musų jis nes’šalins.
Lapkričio 16 šv. Kazimiero pa

rapijos 25 metų cukajituvių 
bankietas.

šiais melais sukako lygiai 25 
metai, kaip Montrealo lietuviai 
pasistatė nuosavą bažnyčią ir 
ją pašventino. Vardas yra due
tas Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčia jMoųtrealyje.

’Šių 'dvidešimts* penkių metų 
sukaktuvių proga parapijos va
dovybė surengė puikų . bankietą 
šimtmečio daliai pažymėti. Te
ko girdė.i, kad bankietas buvęs 
gana sėkmingas. Parengime bu
vę žymių svečių iš .Montreąlo 
dvasiškijos vyriausybes, taipgi 
keletas svečių iš Amerikos.

—o—
Kažkas atsiliko su Vytauto 

klubo choru ir dramos grupe, 
kad jokio veikimo nesigirdėti. 
O juk žiemos sezonas jau atė
jo ir salėse parengimų ,laikas

Jie keliavo per Maskvą, Vla
divostoką į Japoniją. Iš Japoni
jos į Indiją, Australiją ir at
plaukė Venkuverį ir pagaliau į 
Montrealą. Jais rūpinosi ^kelio
nėje kažkokia žydų draugija, 
o Čia j^ems padės apsigyventi 
ant farmų C. N. R.

'■ ■? - * * *

D. L. K. Vyt. R.iubas 30 d. 
lapkričio rinks naują valdybą 
sekantiems metams. Nominuo
tų tarpe randasi ir keletas bol- 
ševikėlių, kurie kaip įmanyda
mi stengiasi laimėti rinkimus.

Reikia stebėtis klubiėčių ak
lumu, atiduodant atsakomin-

gi iš apie pusantro šimto šėri- 
ninkų nesiranda toms vietoms 
tinkamų žmonių? Tai gėda ir 
baisus apsileidimas, Uuris neša 
pražūtį pačiam klubui. Argi 
klubiečiai nežino, 
supuvę elementai

Missouri universiteto studentai
\ . yr,v. .‘P-a \ » d: ‘

dempnstraciją po to, kai jų futbolo 
jų Metų klasiška imt S uga r Bowl 
Fordhain.

Colunibia, Mq. g 
rinktini gavo p

surengė džiūgavimo 
gavo pakvietimą lošti per nąujų- 

Orleans, La. Jų oponentais bus

pats geriausias. .Laukiame (ko 
nors.

,—o—
Rodos, spalio mėnesį buvo iš-' 

tikus skaudi automobilio nelai
mė vieną iš populiariškiausi.ų 
montrealiečių, būtent, veikėją

gulėti ligoninėj. Dabar randasi 
namuose, ir teko girdėti, kad 
sveikstąs. Linkiu J. Ylai greitai 
ir pilnai pasveikti 
energija vėl stoti į

ir su pilna 
visuomeni

—O—

Ilgą laiką gulėjo I‘ 
kur buvo padaryta ir operacija, 
p-ia U. Budreikienė. Kaip kiek-; 
vienam patekus ligoninį -ten
ka gerokai pakentėti, taip pat 
teko tas perleisti, ir p-iai Ur. 
Budreikiėnei. Tačiau ji viską 
laimingai pergyveno ir nors dar 
ir pilnai nepasveikus grįžo į na
mus. Turėdama savo artimųjų 
gerą brolienę Kregždianę. ir Li< 
tus gimines, žinojo, kad ir na-į 
mtiose bus gerai prižiūrima ir! 
greičiau atgaus sveikatą, negu’ 
ligonio j. pe abejo, kiękvienanj 
žmogui yra maloniau, kada j iš 
yra savųjų tarpe. Pati žmogaus 
savijauta priduoda naujų jėgrį 
ir jis, greičiau atgauna sveikatą.1

ligoninėje,

VIENYBĖ

’ ■ ■■■ y i 1 .......... ...

--■**■ •*«—*4 » <*>. **.•«*.

vo. Ne vienas , ir ,jš musų anais
sunkiais laikais esameprisidė- i MONTR'fc ALO 
ję kįęk .kas' sii^ęfiie^bme, — kas ti// a W^T tli/I1

----------- i
^IANO NUOMONĖ DĖL 
KANADOS LIET. TARY
BOS NESUSIPRATIMŲ Į 
Gyvendami išsisklaidę po pla-j 

čiąją Kanadą ir negalėdami 
aktyviai ’dalyvauti visuomeni-i 
niame judėjime, mes daug kcj 
gero ,laūkiain iš brolių lietuvių; 
kurie gyvena didesnėmis kolo
nijomis miestuose, kaip autai; 

. Montrealis, Winnipegas, Torom 
to .ir kitur, kur šiek tiek įma-! 
nomas organizacinis judėjimas. 
Mes verčiam laikraščių pusla
pius ieškodami žinių ir su 
džiaugsmu jas, skaitome, jeigu 
kas gero yra veikiama dėl mu
sų išeivijos ir hiusų mylimos 
tėvynės .Lietuvos. Ypatingai ta 
ątyda buvo nukreipta ir daug 
,ko tikętasi iš musą organizuo
tų lietuvių, kada musų tauta 
neteko nepriklausomybės. Ir ne
apsirikom. Su piąlonųmu suti
kome žinią, |kad Toronto lietu
viai suorganizavo ^anados Lie
tuvių Tarybą, kurios tikslas 
biivo ir yra gelbeli Lietuvai ąt- 
gąiiti n^rikląusęmybę. kitokiu 
gražiu ir kilniu <įkalsiu vedina 
ta organizacija .turėjo susilauk
ti daug paramos iš tų Lietuvos 
vaikų, .kuriems yra brangi mu- 
sų tautos laisve ir nepriklauso- 
niyte, dėl kurios atgavimo bu- 
vb jcoVota ' šįmtmėČiĮjis ' ir tiek 
auką pameta,' ubK gyvasčių1 žu-

su ginklu rankose; kas su dar- 
bu bei auka. Šiandien vel ta 
mūšų mylima tėvynė ’ yra oku
puota klastingo priešo, vėl rei
kalauja' iš savo vaikų pasiauko-, 
jimo, vėl svetimas batas trypk 
mūsų tėvų žemę. šiandien vėl 
persekiojama lietuvybė, šian
dien vėl mūsų brolių dejonės 
girdisi po plačiuosius Sibiro 
laukus. Nemažai Lietuvos vai
kų kenčia vargą ir persekioji
mą išgrūsti Vokietijos gilūmdn. 
Prieš šituos du musų tautos 
priešus buvo kovota šimtme
čiais. Kol pagaliau pusėtinai 
vieninga musų t^iita nusikratė 
jų jurigo. ? ’

Taigi ąkivąizddj viso to, ar
gi mes dabar negalim rasti 
bendros kalbos,?. Juk tautos rei- 
kalai — tai ne kokie siauri

• . : I. •' ui I l

partiniai reikalai., ^rgi mei 
skaldydamįesi į lit^ž is gru;:e'.es 
sugebėsime į>adcti mu ;ų niyl7 
inai .tėvynei sunkioj jos valan-i 
doj? ' /' 1 '■

Taigi, brolįąi ir sesės lietuj 
via i, ypa lingąi jus .'jiarybos na
riai, argi v .j au pi i i 11 prie to, 
kad ^gulima rasti .bend o i1 
kalbos .kilniuose tjksluos^? 
Ulinis gyyeliafit piovincijpj at-į 

te ;‘r k^sta- ffif .s* 
rinko Kanados Lietuvių Sei-4 
mas', prieš kurį turėsite ir atsa
kyti, — lai , kam gi dabar tasai 
skirstymas? " ‘ i

Mes laukėm iš Kanados Lie-

jų vykdymų 'gyveninie: Ęejt, de-{ 
ja, Jr po ’4įai dienai nįęlčo ne-, 
girdėti, išskiriant vaidus.

Kiek man atrodo iš 'aprašy
mų šeinio eigos laįkrašciuose, 
tai tiktai vienas žmogus šukelėj.

iais ir tifek

argi jau didžiuma negalėjo ir 
negali jo suvaldyti ir paprašyti' 
apleisti organizaciją, jeigu ne
nori klausuti f daugtniios nuta
rimų? Argi jau daugumai Ta-j 
rybbs narių ’ bėra sūprantamai 
kad priešas tik ir stengiasi su
griauti įlindęs vidun ir prisi-į 
dengęs “'nekaltu avinėliu”? 
Apie tą “nekaltą avinėlį” Biu- 
,rę esu šį ,t,a girdėjęs“ iš dąugė- 
lio liętuvių (bet jo asmeniškai 
nėpazįiTu). Jeigu žmpgiis'yra 
perėjęs eilę išgamų partijų, tai 
sunkų ' tikjetišp. kad ; jis vykdys 
taip .kilnią ;užduotį;' nes grei
čiau jisai yra įlindęs šu tikslu 
griauti, o pe statyti.

,Taigi, mąpo .nuppionė yra to-^ 
kia: nežiu^įpt, vk<?KĮy iW 
žiūrų ^me, (įį^kim .fcepdrą 

Lietuvai,

nors geresnio atsieki i. Todėl ir 
juii>s; Tarybos ^nariai, velijo 
rasti bendrą kalbą, nes to rei
kalauja musų tėvynės rbikMai.

".r- •’i-1 »•

A./ 4.^/^
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MARGUMYNAI
MONTREAL. — Kaip “Mon- 

treal Star” praneša, į Montreal 
atvyko astuoni lietuviai iš Lie
tuvos. Jie kelionėje išbuvo 10 
menesių ir padare apie 27,000 
mailių. Atvyko Banišauskas su 
savo motina, kurie prieš karą 
gyveno Klaipėdoje ir vertėsi 
advoka ta vinių, ,bc to, turėjo 
didelį malūną. Vokiečiams pa
ėmus Klaipėdą, ' 
Lietuvą. Kiti —tai bčoliai Cha- 
senąi su savo žmonomis ir jau
nesnio br’olio dviem vaikais. 
Chasenai turėję Kaunt didelį

kad tokie 
buvo kelius 

syk areštuoti už komunistinį 
veikimą ir jų vardai tebėra po
licijoje už priešvalstybinį vei
kimą. Bet koks laimėjimas bol
ševikų klube pastatys visus klu- 
biečius į keblią padėtį kaipo 
neištikimus šios šalies piliečius. 

Laikas butų’'susiprasti dabar, 
kad nereiktų gailėtis \ėliau.

* įfi *

Musų naujieji maldininkai
MONTREAL. — 17 lapkr. 

vietinė parapija turėjo labąi 
sėk si ilgą vakarienę. Žrticnių bu
vo tiek daug, jog vargiai kuo
met nors ir buvo ant vakarie-. 
nių daugiau. Kiekvienas iš ten 
buvusiųjų galėjo pastebėti, kad 
dalį publikos sudarė mūsiškiai 
bblševikeliai, kurie kartu su 
kunigu žegnojosi ir prašė Die-

graudžiai poteriaujant.
Geresnių maldininkų tai jau 

tikrai neberasi ir pačių davat
kų tarpe. Kad kokios, tai Kili- 
kevičius greit pradės organi
zuoti procesijas į stebuklingas 
vietas.

Visa tai matant, visgi reikia 
prisiminti praeitį ir pamatyti, 
ką tie patys bo’ševikai <jaiė ir 
kalbėjo ąpie religiją. Tilžėje 
leidžiamas. LKP-jos organas 
“Balsas” 1932 m. 14 r.r. rašė: 
“Jei kas klausia, ar suderina
ma-tikyba su mokslu, tai vi
suomet Teikia paklausti su ko
kiu mokslu: su proletariniu ar 
su buržuaziniu. Su buržuaziniu 
mokslu suderinama, su proleta
riniu nesuderinama. Visokių 
buržuazinių mokslų šalininkai 
gali ir dievą skelbti; marksis
tas gi negal tikėti į jokius die
vus ir netiki.”

Tai taip žodis i žodį rašė ko 
munistų spauda per metų me
tus. Kiekviename savo leidiny
je turėjo “bedievio” skyrius, 
skelbė griežtą neapykantą reli
gijai ir laikė darbo žmonių 
priešu, kas lankė bažnyčią ar 
buvo nors kiek tikintis.

Kitame “Balso” numerv i 
klausimą, ar komunistas gali 
tikėti į Dievą, “Balsas” atsako 
šitaip: “Jei komunistas, parti
jos narys, tuo ar kitu būdu pa
turi tą ar kitą tikybą, tai jis

jie persikėlė į kurį čia pat greit suvalgys.
Taigi, jei sekmadieniai; nuei

ni į bažnyčią, tai jau bolševikų 
visuomet gali pamatyti stovint 
ar klūpant prieš “majestotą” ir

ziją, paskirtą (kieno?) darbi
ninkams naudoti. Komunistas 
gali būt tik bedievi*.”

Dabar jau kitaip dalykai, 
Stalinas meldžiasi už Roosevel- 
tą, musų bolševikai už Rosėją 
ir už Staliną ir,- žodžiu sakant, 
visi paskendę maldose. Bet kaip , 
tai orientuotis ir prie kokios 
rųšics pamišėlių pi iškirti tuos 
visuą' naujau ius maldininkus? 
Juk Jaų,,jsygiko p>cto suaugu. ... 
žmonės tokių komedijų niekad 
negali krėsti. —J. Druska.

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
. (Ti i i,**. i y

• ATYpžĮAI tėmykit, kad Švarumas butų palaiko- . mas apie n%mus. "
• NĘ WKĄ UflGI popie-1 riai ‘ turėtų" būti išmesti laukan, nes namuose jie išstato gaisro pavojų. 4
• TĖMYKITE, kad reika- ' tingi - remontai prie - namųbutų tuojau atliekajni. Senas, išdžiuvęs^ medis' kviečia gaisrą.
• STATANT namą, neskai- ' tykitė> medžiagos kainossvarbesnė už‘/kokybę!

Sunku butų suskąitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kjs metas' ugnis su- . 
naikina • milionų dolerių vertes nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius.x 
Tokiais {vykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“BASOM VISOKIA APDRAUDĄ"

1739 SOUTH KALSTEI) STREET

šaukite CANAL 8500
įiMi--- itiMiimliiii
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ir kūną.

TOBULA DOVANA

rei-
'i

grįžus namon, tuojau sesti 
prie valgio. Reikia duoti kū
nui pasilsėti, o 
šiai) pamiršti

Dr. J. Kvedaras

KAIP SVEIKATA SAUGOTI?

Treėiad., gruodžio 3, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III. ;

SIEKIA APSAUGOS KONTRAKTŲ

(Tęsinys)

Dabar apie apsi rėdymą.
Musų krašte dažnai mainosi

• oras, žmogaus darbas įvairus; 
todėl taisyklių apsirėdymui 
būti negali. Reikia žinoti, kad 
žmogaus kūnas bekrutėdamas 
gamina šilimą. Tatai reikia 
turėti galvoje, ypač vaikus rė-

• dant. Jie paprastai, nevaikš
čioja, bet bėgioja, šiltas, prie 
kūno prigulęs aprėdalas lepi
na odą; ji greitai įkaista, pra
kaituoja. Ir štai vaikas, neap
galvotai aprėdytas, lengvai 
gali peršalti. Drabužis turi bū
ti palaidas, kad oras galėtų 
laisvai tarp drabužių 
vaikščioti.

ir kūno

i
Yra žinoma, kad iš 

kaklu eina į galvą
krutinės 
stambus

pina krauju galvos smegenis 
ir guli tuojau po kaklo oda. 
Todėl varžyti kaklą siauro- 

, mis aukštomis, dar krakmoly
tomis apikaklėmis negalima. 
Kokį malonų jausmą jaučia
me, nusiėmę siaurą apikaklę, 
ne vienas yra patyręs! Tad ša
lin siauros apikaklės! Jų vie
toje jau nešiojamos minkštos, 
palaidos apikaklės, ir tatai 
yra sveikintina. Mankštybos 
ir sporto drabužiai turi būti

Vilkimieji drabužiai, kurie 
sveria nuo 6 iki 14 svarų, turi 
laikytis ant pečių ir dubens 
kaulų. Didžiausia svorio dalis 
turi tekti pečiams, kad išven
gus pilvo varžymo. Vyrai tam 
jau prisitaikė, lieka tiks mote
rims jais pasekti.

Apavas taipogi neturi būti ruimas neatidarius 
ankštas. Kojų pirštai turi bitti didelė klaida.

i kūnelis neturi būti varžomas. 
(Juosta vaikams vystyti nerei
kalinga. Marškinėliai, jakelis, 
vystyklas, vėliau kelinaitės, 
apie liemenėlį ir kojytes mui
tini nė skepeta—štai žinduklio 
aprėdalas. Ant vystyklo gali
ma užvynioti dar guminį pa
tiesalą, bet reikia žiūrėti, kad 
jis nesiglaustų prie pliko kū
nelio, nes guma nesugeria 
vandens, neperleidžia oro ir 
gali dėl tos priežasties atsiras
ti odos išbėrimų.

šaltiems orams esant,
kia pasirūpinti tinkamas vir
šutinis drabužis: šiltas 
siaustas. Kūrenamoje troboje 
ir žiemos aprėdalas neturi la
bai skirtis nuo vasaros aprė
dai©:

Toliau kalbėime apie valgy
mą. Valgyli, reikia neskubiai. 
Kiekvieną kąsnelį reikia 
kramtyti atsidėjus, kol mais
tas virsta smulkia košele. Pa
tariama rytais, sekant anglais, 
gerai užkąsti, šilti skystimai 
■—arbata, kava, pienas, sriu
bos — yra persilpnas valgis 
pusryčiui. Reikalingas maiš
tingesnis valgis — duona, mė
sa, suris, kiaušiniai ir tl. Tik 
gerai pasistiprinus galina eiti 
darban.

Išėju vyrui ir vaikams iš 
namų, šeimininkė dorojo bu-

ap-

“kiauramitį”.
atidarius

pestingu buto vėdinimu. G 
riausias būdas vėdinti butui 
padaryti jame 
Padaryti jį galima, 
buto sienose, priešingose lan
gus ir duris.

Dulkių valymas ir aslos šla- 
langų, yra

Buto vėdini
mas higienos ' atžvilgiu yra 

Čia ne pro šalį paminėti tiek svarbus, jog į langų ir 
apie žinduklių aprėdymą. Ir ( durų varstymą negalima žiu- 
čia reikia atsiminti, .kad jų rėti kaip į apsunkinimą. Kad

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio
Gyduoles gaunamos 

vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėiimo. perdi-, 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skvstis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

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

TAUPYKIT PINIGUS!
SU 

Triangle Melsvos 
Šviesos Aliejum

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

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

TRIANGLE 
RANGE

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED CLOTH PATTERN 2835
No. 2835—Megstos servetkėlės.

. ak;

NAUJIEM U-ACM E Telephoto
Illinois valstijos gubernatorius Dvvight Grėen (kai

rėj) konferuoja su Komercijos departamento^‘sekreto
rium Jesse Jonės Wasliingtone. Valstijos galy^ nuvyko 
Washinglonan siekti daugiau apsaugos užsakymų maža-

• ' ’ i v. •

jam Illinois valstijos bizniui.
-C*

dienojo išnešti lauk.'Kad vir-Įkurie ramina sielą 
tuvę reikia dažnai ir gCrai ve-'Jaudinančių knygų skaitymas, 

griežtai 
negali- 

vedžiūti 
slalo' vaikų į teatrus, cirkus, kine

matografus ir 11. Miegai rei- 
! skirti mažiems vaikams 

12—15 valandų, mažiems mo
kiniams 10—12.. vai,, dides
niems 8—10 vai., suaugusiom 

8 valandas, nes tiek valan
dų reikalauja poilsiui rau
menys ir dirksniai, kūnas ir 
siela. Prieš einant gultų vėl 
valomas kūnas, dantys, bur
na.

1 Kad. miegas butų gilus ir 
atnaujintų musų jėgas, reikia 
kad butų tinkamas miegama- 
sis kambarvs/ kur praleidžia-

’ Y » V-•• ...... .
..dindi, supifanlama savaime. Įjodymasis Imi būti 

•Tuo tarpu sugrįžo vaikai iš draudžiami. 'Taip p 
mokyklos, tėvas — iš darbo, nia po vakarienės 
Visi prieš sėsdami prie 
turi gerai rankas nusil 
Be to, niekuomet nereikia su-’/rid

sielai (dva- 
pergyventus, 

kartais ir labai stiprius įspū
džius. Įspūdingi vaikai pap
rastai lik tada įsinori valgyli, 
kada jie gauna pasilsėti; šiaip 
būdami pilni mokykloj ir žai
dimu įspūdžių, jie visai pa
miršta* valgį.

Valgyli reikia linksmai juo
kaujant, šnekučiuojant. Pyk
tis, rupesnis turi būti'gujami; 
negeras ūpas, negerai veikia 
nervus, kurie svarbus maisto 
virškinimui. Reikia žinoti, 
kad švariai aptiestus stalas, 
švariai paduodami valgiai į- 
vairiai veikia norą valgyli.

Ir neturtingoje .šeimoje šei
mininkė gali pasistengti, kad

me %—Į4 savo gyvenimo. 
Miegamajame kambaryje tu-* 
ri būti apie 67 laipsniai šili
mos. Jei metų laikas arba ap
šildymo ir vėdinimo įstaty
mai leidžia, geriausia gulant 
palikti atdarą langą arba lan-

*

rimas rodo, kaip retai jįe gy
venime vykdomi. Atskiras 
sveikatos reikalų paneigimas 
pasilieka be juntamų padari
nių, gi kasdien vartojamos 
klaidos būtinai pakenkia kū
nui ir sielai: sendina žmogų, 
mažina jo darbingumą, o daž
niausiai tiesiog susargina ir 
be laiko į kapus nuvaro.

dailus 15 Akmenų .poniom Elgin 
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. Nerūdijančio 
plieno nugara. Pirkite Kreditu.

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina_ Fęder> Taksai.

> lOlsen
nekliudytų langų varstyti ir 
neužstotų šviesos, nereikia ap
krauki palangių gilėmis.

Kambarių leme p e ra turą 
svyruoja tarp 67—75 laipsnių. 
Ji palaikoma kambarių vėdi
nimu ir pečių kūrenimu. Pat
sai kambarių valymas prasi
deda dulkių šluostymu. Dul
kės .dažnai nešioja su savim 
ligų antkričius; todėl jas rei
kia rūpestingai šalinti. Sun
kiau jos pašalinamos iš min-. 
kštų daiktų — iš sofų, įvairių 
krėslų ir lt. Tokių daiktų 
kambariuose laikyti nepata
riama. Labiausiai jų reikia 
yengti miegamuose ir darbo 
kambariuose. \

Juo mažiau hute dulkių, 
juo sunkiau apsigyventi jame 
įvairiems

kiams ir maisto produktams 
laikyti.

Teikiant valgius virtuvėje 
prisirenka įvairių atmatų. Jas 
reikia rinkti sandariai užda
romame kibire ir ,kelis kartus

Gerti vakarais 
tik vandenį, ir 
Vaikų šlapinimasis 
dažnai pereina nuo 
gėrimo vakare.

Po vakarienės

ta, kaip praeina diena žmo
gaus, kuris rūpinasi savo svei
kata. Ir neturtingas gali s'*k-

^Ebani®Z

v 6446 S. Hblstėd St
S. »_'■ \ 1 * ■. \ ’ *

vaikai gali 
nedaug, 

lovoje, 
gausaus;

Inas skaitytojas šiuos patari- 
vai*kai galiūnus laikys savaime supranta- 

nusilverti lik lokių darbelių,1 mais. Tačiau kasdienis prily-

£ *
sės ir ft, 
ir įkyrus, 
nešioja įvairių 
čius.

vabzdžiams. Vabžd-
bldkės, blusos, m u-

< • »I ■

ne tik yra nešvarus
' 1 v ’ * I

’ažnai .dar, iš
ilgų an Ikre-;

reikia taip,
sukeliamos;
guls

Tam
drėgnas

atgal, i 
tikslui Į

tikras 
“dulkių gaudylo- 
“Vacuum įtaisai”

geriausia priemonė, 
šallinant, nereikia 

sienų ir1 
įkaitus, iš esa-

labai

ir kiti 
kartą

kad jos nebūtu 
šiaip jos vis liek 
kur gulėjusios, 
reikia vartoti 
malas, dar geriau tam 
aparatas - 
Elektriniai
dulkėms šalinti yra higienos 
atžvilgiu
' Dulkes 

pamiršti šildomųjų
pečių. Jiems 
mųjų ant jų dulkių pasidaro 
cheminiai junginiai, kurie, Į 
veikdami kvėpuojamųjų takų 
gleivinę plėvelę, sužadina ko-1 
šulį. Juos mes dažnai net už
uodžiamo, ir tuomet kamba
rio orą sakome esant 
sausą.

Minkštosios krasės, 
užuolaidos, patiesalai 
panašus daiktai bent
savaitėje išnešami oran, išdul 
kinami ir drėgnai šluostomi. 
Visa tai reikia atlikti rūpes
tingai, neapleidžiant nė vieno 
kampelio.

Apdorojus butą rūpestinga, 
savo šeimą mylinti, šeiminin
kė eina pietų /virti. Virtuvė 
turi būti labai švariai laiko
ma. Pasižiurėjus, kaip atrodb 
virtuvė, galima tikrai sužino
ti apie šeimininkės tvarkin
gumą ir švarumą. Virtuvėje 
gairina tik valgius tiekti, in
dus plauti ir maisto produk
tus laikyti. Mes gerai žinome, 
kad tiekiant valgius virtuvėje 
atsiranda durnų, vandens ga
rų, įvairaus kvapo dujų. To
kiame ore ilgai būti labai ne
sveika. Jei šeimos nariai vir
tuvėje dar tabaką ruko, džio
vina drabužius, apavą, vysty
klus, tai oras pasidaro visai 
nepakenčiamas. Kadangi vir
tuvėje atliekamas toks dar
bas, kuris turi didelės reikš
mės šeimos sveikatai, tai ji 
turi būti laikoma kuo švariau
siai. Virtuvėje turi būti indau
ja,, sandėliukas 
spinta-ledąune

and 
up

A TYPEWRITER
Makes and IdeaJ X-mas Gilt!

o gal ir daugiau

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL $5Kiek lietuviai biznieriai
gaus biznio prieš šias

KALĖDAS?

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, 
brangenybei

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 žinonte gerai, kad' bus pra
leista . žymiai daugiau. Juk dovanos
vienam -asmeniui paprastai pasiekia ĮDĖKITE SAVO SKELBIMĄ Į NAUJIE- 
10—15 dolerių. NAS. Plačiausiai skaitomą lietuvių

dienraštį—ir pasiekite didžiumą Chica
gos lietuvių.

proga išleis milijoną, 
dolerių.

Svetimtautės firmos 
stangas išsigarsinti ir 
lint didesnę dalį to biznio.

Ar jus, lietuviai biznieriai, pilnai iš
naudojate progai patraukti tų lietuvių 
biznį pas save.

Lietuviui daug mieliau eitų pirkti 
pas savo žmogų, bet jie nori žinoti ką 
jus galite jiems pasiūlyti.

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

deda dideles pa- 
pagauti kiek ga-

Visai neperdedant galima sakyti, kad 
Chicagos

Tvnnwriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

MADOS

4882— Apatiniai

4882

sukirp-No.
tos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50 ir 52.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa-» 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pattern Dept, 1739! į 
So. Halsted St„ Chicago, III.

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

čia jdedu 15 eentų Ir prašau

atahpti man pavysdj No..... . ...

Mfero* - - - -- per krutinę

No. 2835

(Vardai Ir pavardė)Vardas ir pavardė

(Adresas)Adresas

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St. Chicago, III. • •

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

(Mtestas te valstija)ir, jei galima, | 
virtuves įran- jgg

lieluviai šiemetinių Kalėdų

NAUJIENOS
■

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
1739 South Halsted Street Tel. CANAL 8500



NAUJIENOS, Chicago, 111.
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co*, Ino.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANaI 8500.

Subscription Ra tęs: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy. ,

Užaakyme kalnai
Chicagoje—pašto:

Metams ___ ū-_____________________
Pusei metų —.... .................
Trims mėnesiams , 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui ,<«M 

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija____________
Savaitei ___ ___ •________
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams   $6.00
Pusei metų------------------------ 3.25
Trims mėnesiiams _ _____  1.75
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Užsieniuose:
Metąhiš-------------------
Pusei mėtų 
Trims mėnesiams-----
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75 c

MM*

Entered as Second Class Matter

March 3rd 1879. ’ < y

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naur 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St»ti 
Chicago, III. Telefonas Can'al 8560.

.75

$8.00 
4.00 
2.50

Žmogus pakenčia
Neseniai mums teko pasikalbėti su vienu žymiu Len

kijos emigrantu. Jisai atvyko į Jungtines Valstybes iš 
Varšuvos po to, kai Lenkija buvo užkariauta ir okupuo
ta. Kur yra tas “slaptas geležinkelis”, kuriuo, jisai per
važiavo per Europą ir pasiekė laivą plaukti į Ameriką, 
čia bus geriau nepasakoti.

Tas lenkų emigrantas, labai inteligentingas ir tvir
tai nusistatęs kovotojas dėl savo krašto laisvės, išgyve
no apie pusantrų metų po vokiečių okupacija. Kokios 
gyvenimo sąlygos nacių okupuotoje Varšuvoje?

Viskas kontroliuojama vokiečių. Nei maisto, nei dra
bužio negalima gauti be kortelių. Trobos, kurias sudau
žė nacių oro bombos ir kanuolės, taip ir stovi apgriuvu
sios; kitos visai nugriautos, ir tose vietose, kur jos sto
vėjo, dąbar tušti sklypai žemės. 25 nuošimčiai visų Var
šuvos trobų išnyko.

Anglių arba kitokio kuro civiliniai gyventojai visai 
negauna. Dvi žiemas paminėtasai asmuo šitokiose sąly
gose praleido Varšuvoje. Sunkiausia, pasak jo, gyventi 
inteligentijai, nes visos lenkų įstaigos uždarytos; prakti
kuoti kokią nors profesiją lenkui yra* uždrausta. Visas 
pramonės ir prekybos įmones pagrobė į savo rankas vo
kiečiai. , -

Kaip gali žmonės šitokiose sąlygose gyventi? Gyve
na! Gyvena net ir inteligentai, kuriems rudieji okupan
tai atėmė visus uždarbius. Kenčia šalti, badauja, kovoja 
su ligomis —7 ir šiaip taip ginasi nuo mirties.

Žmogus gali daug pakęsti. Staigiai pakeitus gyveni
mo sąlygas, gyvulys žūva. Bet žmogus “prisitaiko prie 
aplinkybių”. Tai du'čda Vilties, kad, nacių žvėrims val
dant Europį jos gyventojai neišmirs. Kadą/ifprs ta žvė
rių valdžia turės pasibaigti. * .

Jan Valtin laimėjo
Autorius pagarsėjusios knygos “Out of the Night”, 

Richard Krebs, kuris vartoja spaudoje slapyvardę Jan^ 
Valtin, laimėjo pirmą dalį savo kovos dėl teisės pasilikti 
Jungtinėse Valstybėse. Californijos gubernatorius CttL 
bert L. Olson dovanojo jam bausmę už nusikaltimą, dėl 
kurio jisai buvo tame šteite nuteistas.

Richard Krebs, arba Jan Valtin, yra gimęs Vokieti-’ 
joje; jaunas būdamas, įstojo į komuhistų partiją ir prieš 
kelioliką metų' atvyko į Ameriką. Pagal Maskvos fcotnin-, 
terno įsakymą jisai kėsinosi nužudyti vieną pirklį Caįi- 
fomijoje — 67 metų amžiaus žmogų (Maūrįce L. Gold-/ 
stein), kurį Maskva laikė “partijos išdaviku*. Bet Valtį* 
nas pateko į teisingumo rankas ir gavo dešimtį mėtų ka
lėjimo. Trejus metus atsėdėjęs, jisai buvo išdeportubtas 
į Vokietiją. ' s

Paskui jisai vėl atkeliavo į Jungtines Valstybes, pa
sprukęs nuo nacių Gestapo. Kad Hitlerio žvalgyba išteis
tų jį į užsienį, jisai buvo, su komunistų partijos sutiki
mu, apsiėmęs jai agentauti.

Tokiu budu Jan Valtin turėjo progos gerai susipa
žinti su komunistų ir nacių žvalgybų darbais ir metodais. 
Savo patyrimus jisai aprašė aukščiau paminėtoje knygo
je. Bet ta pati knyga jį ir išdavė. Vienas laikraščio re
porteris, pasirausęs San Quentino kalėjimo rekorduose, 
surado, kad kalinys, apie kurį kalba “Out of the Night” 
autorius, yra Richard Krebs, buvęs Vokietijos jurinih-; 
kas, neteisėtai įvažiavęs į Amefiką.

Jan Valtin buvo vėl suimtas ir jam gręsė deporta-i 
vimas į Hitlerio Trečiąjį Reichą. '

Dabar Jan Valtin buvo pasidaręs išdavikas naciams 
ir komunistams, nes jisai ne tiktai paliovė jiems tarna
vęs, o ir atidengė spaudoje daugelį jų paslapčių. Jeigu 
jisai butų išdeportuotas į Vokietiją> Hitlerio budeliai jį 
nukankintų arba nukirstų jam galvą.

Amerikos komunistai pakėlė didelį triukšmą, reika
laudami, kad Jan Valtin butų deportuotas! Maskva su 
Berlynu tuo laiku buvo draugai, todėl komunistai norė
jo Hitleriui patarnauti.

Bet Valtino knyga taip jį išgarsino, kad atsirado 
daug žmonių, kurie norėjo jį išgelbėti nuo tikros mirties. 
Be to, kovoje prieš totalitarinių diktatūrų šunybes^ Jan 
Valtin gali daug padėti, keMamas aikštėn jų slaptas ma
chinacijas Amerikoje ir kitur. s

Gavęs gubernatoriaus Olseno dovanojimą, Jan Vai
tui galės iššišukti nuo. deportavimo. Tie, kurie geidė jį 
“likviduoti”, yfa nusivylę. U1.

daug pažinčių su franeuzų vi
suomene ir susipažino su fran- 
cužų literatūra, kurioje dar ne 

Vienas Afrikos laikraštis pri-įvišai buvo nublukusios Didžio
sios Revoliucijos idėjos. Ir ne 
vienas rusų grafo arba kuni
gaikščio sūnūs, galvodamas apie 
savo vargingą tėvynę, priėjo 
miųįį,-kad kai kurios tų idėjų 
galėtų bpti pritaik^tds Rusijo
je.

Sugrįžę į PeterijUFgą, tie 
i/vardijos karininkei elnė kal
bėtis ir susirašinėti ;sų savo 
draugais. Iš to prasidėjo slap
tas ■revoliucinis judėjimas Rusi
joje. Nuostabus dalykas, kad 
pirmas tiktai revoliucinis sąjū
dis, europine to žodžio prasme,

PUŠKINAS BUVO DALI 
NIAI NEGRŲ KILMĖS

mena, kad didžiausias Rusijos 
poęjtas, Aleksandras Puškinas, 
turėjo savo gyslose daug negrų 
kraujo.

Motinos pusėje, Puškinas bu
vo kilęs iš caro Petro didžiojo 
tarno — negro, kurio vardas 
buvo (ibrahim?) Hannibal ir 
kurį caras apvesdino su viena 
bajoraite. Garsusis Rusijos po
etas tąja savo kilme didžiavosi 
ir parašė apysaką apie savo se
nolį, juodūką iš Afrikos. Nors 
Puškinas buvo blondinas, bet jo 
veido ruožuose buvo žymu, kad 
jisai yra negrų kilixi.es.

\ Pastebėtina, kad kitas didis 
poetas, kurį galima laikyti tie
sioginiu Puškino įpėdiniu Rusi
jos literatūroje, Lermontovas, 
buvo kilęs iš škotų.

Tdkiu budū svetimų rasių 
kraujas Rusijai davė du žy
miausiu genijų.

Puškino ir Lermontovo lai
kai buvo žydėjimo gadynė Ru
sijos literatūroje. Ji prasidėjo 
po karo" su Napoleonu, kuomet 
Rusija susidūrė su Vakarų Eu
ropos kultūra.

“Dekabristai”.
Reikia pasakyti, kad Rusijos 

ryšiai su Vakarų Europa po 
Napoleono karų padarė įtakosi 
ir į kitas gyveninio sritis Rusi-1 
joje.- ‘ '

Per eilę metų po Vienos tai
kos kongreso stovėjo Francmri- 
joje svetimų valstybių garnizo
nai, “tvarkai . palaikyti”, kad 
Bonaparto šalininkai vėl nesu
kiltų, kaip kad jie buvo padarę 
1814 metais, Napoleonui pabė
gus iš Elbos salos.

Caras Aleksandras pasiuntė į 
Paryžių puikiausius savo gvar- 
dijoš; pjnlkuį Siti tenai tvarkos 
prižiūrėtojų pareigas^ Cartii bu
tų buvusi negarbė laikyti puoš
niausioje Europos sostinėje pra
stų. “mužikų” kariuomenę. 
Gvardijoje tarnavo “ankšto
sios” aristokratijos sūnus, o ei
liniai kareiviai taip pat būdavo 
patenkami iš sveikų ir augalo
tų vyrų, būdavo gražiau ap
rengti ir sočiau pavalgydinti.

Rusų gVaMijos karimnkaį 
gyvendami Paryžiuje, užmezgė

bajorijos. ' ,
Artimiausias jo tikslas buvo 

įvesti Rusijoje “konstitucinę” 
santvarką, kurioje caro galia 
butų aprėžta. Sąmokslininkai 
bandė 1825 m. gruodžio mėnesį 
sukelti kariuomenę ir su jos pa
galba paskelbti Rusijos caru, 
vietoje sosto įpėdinio Nikalo- 
jaus, “liberališką” didkunigaik- 
štį Konstantiną.

Kadangi taš sąmokslininkų 
žygis buvo padarytas gruodžio 
mėnesyje (rusiškai gruodis va
dinasi “dekabr”), tai jo daly
viai tapo praminti “dekabris
tais”.

Revoliucija nepasisekė, žy
mesnieji jo vadai buvo suimti 
ir nubausti mirtim. Kiti buvo 
nuteisti į sunkiųjų darbų kalė
jimą (katorgą), jų tarpe ir di
dis rašytojas Dostojevskis.

Puškinas, kuris simpatizavo 
“dekabristams”, buvo ištremtas 
iš Peterburgo.

Kai kurie žmonės sako, kad 
Rusijos dalyvavimas kare prieš 
Hitlerį padarys panašios įtakos 
į Rusiją, kaip kad padarė jos 
kova su Napoleonu. Būdama 
viename fronte su Vakarų de- 
mokrafijomiš,' ‘Rdšija gausianti 
naujų idėjų ir naujo įkvėpimo 
kultūros kūrybai iš laisvų tau- 
tų. 1 .

Bet ar ne pertoji bus nusĮiim- 
tas į rytus karo frontas Rusijo
je, kuomet Vakarų demokrati
jos gaus progą sueiti į glaudes
nį kontaktą šU rusų visuome
ne? šiandien Stalinas nė iš tolo 
neprisileidžia net Anglijos ir A- 
mčrikos karo ekspertų.

Kova virė vyriausiai ties gele
žinkelio stotimis, prie visuome
nės įstaigų, fabrikų. Kaune 
svarbiausias susikirtimas vyko 
prie tilto per Nemuną. Prie su
kilimo prisidėjo daug tūkstan
čių žmonių. Vietomis vyko tikri 
mūšiai su Raudonosios Armijos 
būriais. Sukilėliai žuvo tūkstan
čiais. Bet jų pasiryžimas buvo* 
toks didelis, kad Vilniuje ir 
Kaune, jie laimėjo: miestai kaip 
tik jų bdvo užimti, —- vokiečiai 
į juos įžengė vėliau ir užėmė 
ne vieno šūvio neiššovę.

Sukilimas, nėra lųjažiausios 
abejonės, iki tam tikro laipsnio 
padėjo vokiečių įsiveržimui, su- 
silpiilodamas Rai^dimsios Ar
mijos pasipriėšiiiiino pajėgumą. 
Kovoje, kuri tomis dienomis 
vyko, Ličtuva netikėtai atsidūrė 
Vokietijos pusėje, kuri jai bu
vo visiškai sVetima tiek savo 
dvasia, tiek savo siekimais.

Reikia pažymėti, kad vokie
čių karinė vadovybe apie suki
limą Lietuvoje savo oficialiuo
se pranešimuose nieko nemini, 
o tik netiesiogiai užsimena, kad 
žygiuojanti vokiečių kariuome
nė visur pasitinkama su di
džiausiu entuziazmu. Tas nuty
lėjimas turi aiškų tendencinį 
pobūdį, — bet taip jau yra ten
dencingi ir tie pranešimai, ku
rie tvirtina, kad sukilimą Lie
tuvoje Berlynas organizavo: ir 
sukilėlių skaičius, ir jų menkas 
susiorganizavimaš, — visa tai 
verčia manyti, jog Berlynas 
tuose sukilimuose nevaidino 
vaidmens. Lietuva sukilo prieš 
Stalino terorą, čia Stalinas tu
ri pats ant savęs rugoti.

Iš to vis dėlto nereikia dary
li išvadą, kad Vokietija nedirbo 
savo darbo Lietuvoje. Pro-na* 
cių organizacija tarp lietuvių 
emigrantų gyvavo ir ji, žinoma, 
bandė palankų naciams darbą^ 
dirbti Lietuvoje. Bet jos 
muo buvo labai menkas.

(Gajas)

vaid-

KORESPONDENCIJA

Gubernatoriai Aptaria Apsaugos Reikalus

N A U J1E N V'A CM E- Telcnhovo
Trylikos valstijų gubernatoriai susirinko Chica- 

gon į konferenciją su New Yorko lųajoru Fiorello H. 
LaGuardia, Civilinės Apsaugos Ofiso direktorium, ap
tarimui apsaugos programos. Iš kairės dešinėn: India
nos gubernatorius Henry Schricker, North Dakotos gu
bernatorius John Moses, Illinois gub. Dwiglit Green ir 
Michigano gub. Murray D. Vai) \VagoneY.

jos karstas japo parvežtas į 
Rockford ir palaidotas šalia 
jos ką tik mirusio vyro kapo. 
Ši komisija dėjo pastangas ir 
surado gerą vietą pas gerus 
žmones dėl tos siratukės mer
gaitės. Ir kartu pradėjo rinkti 
aukas dėl pastatymo po ak
menuką ant jų kapų, kadan
gi finansų jie netuėjo susidė
ję. Aukų iš viso liko surink
ta ....................... ‘....... $88.90

Už akmenukus užmo
kėta ............................. 66.30

ĮVAIRENYBES
SENOVĖS LAIDOJIMAI

Laiškas iš Lietuvos
(Tęsinys)

Tų veiksmų rezultatas buVo 
tas, kad visudse Lietuvos gy
ventojų shtdksniuose pasireiškė; 
bendras ir labai griežtas posa
kis. Rusą'ms palanki Lietuva 
žymiame laipsnyje reiškė sipi- 
patijas ir Sovietų Rusijai. Bei1 
labai mažai tos simpatijos be-: 
pasiliko po vienų mėtų bolšeVi-* 
kų šeimininkavimo.

Raudonoji Armija 1940 m. 
vasarą prie vakarų sienos buvo 
sutraukusi ne mažiau, kaip 120< 
—140 divizijų. Rudenop tos di-’ 
Vizijos buvo visiškai priartintos 
prie vokiečių sienos. Pradžioje 
žiemos liko padarytas pergru
pavimas: arti sienos buvo pa
likta 35—45 divizijos, o liku
sioji kariuomenė tapo atitrauk
tą į “Stalino linijos” rajoną.

Prajovai, kad Sovietų Rusijo
je skaitomasi su galimu užpuo
limu iš vokiečių pusės, pašiteiš- 
ke tik birželio mėnesį. Kaip at
rodo, pasiruošimo aktu tokiam! 
užpuolimui galima laikyti ma-! 
Šimus areštus, kuriuos Lietuvbj 
praVedė LKVR agentai birželio 
14, 15 ir 16 d'.d. Toš šiurpios 
dienos ilgai pasiliks Lietuvos 
žmonių atmintyje kaipo, vienas 
tamsiausių naujosios istorijos 
lapų. Buvo areštuota beveik vi
sa lietuvių inteligenciją i dakti-*: 
ra i, advokatai, mokytojai ir t. L, 
bendrai ihriant, kelį tųkstšnčįal 
žmonių. Areštai kaimuose irgi 
priėmė visai masinį pobūdy 
Valstiečius sodino į traukinius

ii* vėže į rytus. Kalbama, kad 
bendras tuo būdų areštuotųjų 
■ir ištremtųjų į Rusiją skaičius 
siekia 200 tūkstančių žmonių. 
Spreiidžiant iš dokumentų, ku
rie vėliau buvo siiYasti stotyse, 
daugumas buvo išsiųstas į Sibi
rą, mažuma — į įvairias kon
centracijos Stovyklas. Keli areš
tuotųjų ešelonai buvo vokiečių 
užgriebti Vilniuje ir Minske. Y- 
ra davinių, kad kai kurie eše
lonai žuvo mūšių metu. Apie 
vieną7 evakuotu burių praneša
ma, kad visi iki vienam to bū
rio dalyvių buvo sunaikinti Čer- 
viiicų kaime, 80 mylių į rytus 
nuo Minsko.

r
žinoina yra, kad tokios pat 

rųšies areštai ir trėmimai liko 
pravesti ir kitose Pabaltijo da
lyse Latvijoje ir Estijoje.

Lengva sau įsivaizduoti, kokį 
įspūdį padare tie veiksniai. Vi
sos bolševikų kriminališko šėi- 
mininkavirilo vienų metų būvy
je politikos rezultatas buvo tie-x 
sioginė priežastis to sukilimo, 
kuris įvyko Lietuvoje 23-24 bir
želio, kaip tik pasirodė vokiečių 
lėktuvai ir pasidarė žinoma apie 
vokiečių puolimą. Tas SUkili* 
ipas> įvyko vienu ir tuo pačių 
taiku įvairiuose Lietuvos mies
tuose Kąunc, Vilniuje, Šiau
liuose ir kit. I gatves išėjo ma
sėmis jauni, seni,, darbinin
kai, valdininkai, buvusieji ka
riškiai ir Lt. Beveik visi begįnk- 
lidi: ginklais apsirūpino vėliau, 
užgrobę bolševikų sandėlius.

Rockford, III.
Viešas Padėkos Žodis

Mes žemiau pasirašiusi ko
misija tariame širdingiausią 
padėkos žodį visiems tiems 
Rockfordo lietuviams, kurie 
didesne ar mažesne auka pri
sidėjo prie pastatymo akme
nuku ant A. A. Kazimiero

G i

Dragūno ir jo moters kapų. 
•Prisiminus apie A. A. Dragū
nus turime tarti keletą žod
žių apie jų gyvenimą.

Keletas metų tam atgal se
nas Rockfordo gyventojas Ka
zimieras Dragūnas sukurė 
šeimynišką gyvenimą, t. y. ap
sivedė su Marijona šarkanai- 
te. Tačiau neilgai ta laime 
jiems teko džiaugtis, nes po 
kelctos metų jo mylimą mo
terį liga paėmė į savo globą, 
ir ji tapo išvežta į Elgin, Ilk, 
ligoninę. Ligai einant' vis blo
gyn vėliau nuo daktarų pa
tirta, kad iš ten išeiti jau jai 
vilties nebėra. . Kazimieras 
Dragūnas likęs vienas su ma
ža mergaite, Gertrūda, stengė-

Liko ant rankų ........... $22.60,
kurie bus suvartoti dėl jų naš
laitės dukters reikalų.

Komisija: 
fM/'.s’. G. Kumia 
Mrs* A. Krankti s 
Mrs. Kranelis 
Mrs. .7. Kanapka 
Mrs. B. Kuzmickas 
Mr. P. Slavinskas 
Mrs. William Evans.

Per upes keliasi 
laivais

Bolševikams susprogdinus til
tus per Nemuną, gyventojai per 
upę keliami keltais ir laiveliais.

Laikraščių žiniomis, per Ne
muną ir Nerį kasdien Kaune 
kasdien perkeliama po 20,000 
žmonių.

Senovės graikai buvo labai 
griežti savo mirusiųjų laidoji
mo reikaluose. Jokiame kitame 
krašte numirėlis nebuvo taip 
gerbiamas, kaip Graikijoje. Jei 
keleivis kur nors pakeliui ras
davo negyvą žmogų, jokiu bu
du jis neturėjo teises praeiti. 
Jis turėjo palaidoti ir pasimels
ti už mirusįjį. Neatlikę., savo 
pareigų laidojimo reikalę gimi
nes bei artimieji buvo baudžia
mi mirtimi.

Yra padavimų apie vieną pa
garsėjusį Atėnų karvedį, kuris 
laimėjęs karą grįžo į tėvynę. 
Sužinojus, kad jis karo lauke 
nepasirūpino tinkamai palaido
ti žuvusius saviškius ir priešo 
karius, jis liko pasmerktas mir
ti.

Savo mirusius graikai pašar
vodavo priemenėje — beveik 
panašiai kaip Prancūzijoj. 
Prancūzai pašarvodavo ties du
rimis, kad praeiviai, eidami pro 
namūs pamatytų lavonu, de
gančias ž\altes, kryžių ir kad 
hi proga pasimelstų.

RYTAI RUOŠIASI KOVAI

geriau. Dabai* jo duktė turi 11 
metų. Bet štai pereitą vasarą 
kita nelaimė. Kaz. Dragūnas 
suserga tonsilais. Rodos, tai 
paprasta liga. Daktaras jam 
patarė juos išimti, ant ko jis 
ir sutinka, nes tai, rodos, ma
ža operaciją.

Jis išeidamas .ant operaci
jos savo dukteriai sako: “Aš 
šį vakarą ar rytoj busiu na- 
mies.”

Tačiau toji nelaboji mirtis 
pakirto jo gyvybės siūlą ir jis 
gyvas jau daugiau namo ne
sugrįžo. Paliko vieną mažą 
mergaitę siratukę. Nors jos 
motina dąr buvo gyva, tačiau 
mergaitė jos nepažinojo ir ne* 
buvo mačiusi. Likosi našlaitė 
•be jokių, galima sakyti, arti
mų giminių. Mėnesiui po to 
prabėgus gautą žinia iš Elgin 
ligoninės, kad ir motina mirė. 
Tada šiai komisijai prašant

nXu5iENV-ACME Photo 
žehVėlapis parodo vėliausius iŠsivystymus Toli

muose Rytuose. J. V. armijos ir laivyno pajėgos Filipi
nuose laikomos pamuštos žygiui. Manoma, kad Japo
nija galinti užpulti Bunna vieškelį, kuriuo Kinijai pri
statoma karo reikmens.

kilixi.es
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URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTŠMOUTH 9023 
VEST VlRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta ........ .......................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 

LKESNI YRA DAUG PIGESNI.
BAND LUMP .... $10.25

Sales .taksai ekstra.

Siu ve j as—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.
4146 ARCHER AVENUE

Turtas Virš$6,500,000.00
» r , 9 f' f

Apart Apsaugos, Turime O c rnnnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršdūJUjUUU.UU
Dabar Mokam 3% Už padėtus Pinigus

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

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

LOAN ASSOClATIONof Oicag* 
JUSTIN MAUKU 
4192 Archei 

VIRginia

mss

FRANK MICKAS

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI Užu *'-p">NSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

1000 myliu automobiliu |
i ■ A, r.A^i I bliB • • l i'U

XXXIX. ... .
_____ — VIENA LAtoAUSiAI išGAR- 
SĖ JUSIU BYLU A^ĖRlKOS TEISMU ISTORIJO
JE. CLARENCE DARRO^,^ BOISE. — BAS
KAI IR JU KOLONU A. OiBEIilŠ TILTAS.

I'Stų p'ajVairiftti pi<avaž5uojšAiss: 
Vietos, ;

O važįįavimas vakariifee vai 
stij ose gd’ua sklandus. J<A i i 
Wštį’ — tik kartkarfcmis s,.t- : 
i tiĄi ■ Jbi p: tink a ,
gali važiuoti nors 80 my i p T 
VaW?;..fr- .

Po k9^ii,iį^-Ję!naTdydaini, mis 
c taiga pi įvažiavome didelį tūtą 
kuris lyg ir - skyrė Id aho nu t. 
AVashington Va Is tij Os.

šiaip tiltas nebiiVo lab i im 
o nu o j antis ir didingas, bet rų- 

dyk ė rodė,- jog jo ilgumas yra 
viena mylia sti viršum’. < x

Idaho valstijoj ne vienos nuo
traukos nebuvome nutraukę. 
Pervažiavę tiltą sustojome, ir 
sūnėnas subruzdo nuotraukas 
imti. Bet kadangi diena buvo 
apsiniaukusi ir pusėtinai tamsi, 
tai iš tų ntiotarūkų nieko gero

IDAHO IR BORAN

Idaho valstija yra iSgai^į^ii 
De tik savo bulvėmis, bet ir ki
tokiais dalykais. , .

Per daugelį metų visuose la>B 
kraščiuOse iriĮPgšĮė ’šė&Įtoif i J 
Wil iam E. Bara h vardas.

Idaho visada pTimihciavo Bo
rą h, o Bopah — Who.

Borah, kuris nelabai semk!:1 
pasimirė, buvo vieuas daugiau
sia išgarsėjusių senatorių. IstS 
sus keturiasdešimt iU'ėtų jus 
praleido Jungtinių Vals-rijų š 
mate. Teų jis pasakė < a.ų y ę 
svarbių kalbų, kurios buvo p a 
čiai cituojamos ir koniėn.u j 
Inos.

Su Borah nuomonėmis xisi 
Skaitydavusi, nors su jomis ir. 
nesutikdavo. Jis buvo laikomas 
vienu iš labtou progresyvių se-i 
na torių, \

Su Borah vardu yra susijęs; 
ir kitas, taip sakant, ištor* 
įvykis.

Kada Borah buvo jaUYiaš ir 
ėjo .prokuroro pareigas, tai liko 
nužudytas buvęs Malio guber-> 
ria torius Frank Stėunenberg.

“Big Bill” Hayward, išgarsė
jęs aidoblistų vadas, ir keli jo 
draugai tapo suimti ir žhiogžu-

.i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• 1 ■ ’

150 tonų bombų teko 
Hamburgu!

LONDONAS, giUbdž. 1 d. —* 
Brttų aviacijos mihistėrija skel
bia, kad praeitą naktį vien tik
tai Hambui^o mieste britų lėk
tuvai ištftete lbo toftiį labai

Britų l$cWyai bombardavo 
Snifeiy Btetnerhaven, Wilhem- 
shaven, Kiėl, Luebeck ir kitus 
vokiečių pramones miestus.

Atlaiitike paskandin- 
tasųačiųkavas

LONDONAS, gruodžio 1 d.— 
Britų admiralitetas šiandien 
paskelbė, kad iapbričio 22 die- 
n$ britu kare laivai įiUskan’i 
'to načių piratų 'hivųy kurt 
plaukiojo pietų Atiantikc.

Britai negalėjo surinkti van-

denin iššokusių vokiečių jurk.l 
iiinkų, ftes netolifeše buvo nA- i 
<cių narlaivis.

Britų kreiseris Devonshire 
'užpuolė 'ir pašk&ndino vokiečių ' 
jpiratą.

. World Playhouse ,
410 S. Michigan, arti Van Buren
Tęsiasi 11:15 A. M-. iki Vidurnakčio. 

—30c Iki ‘6:30.
l ' Dabar ■' Ežchislve

Chicagoj rodymas:
:^ONE DAY tN ŠdVlteT HtJSSlA*

. • Ko'nidntnoja . •
UUENTIN REYVOUDŠ

- • Garsus Ulslerfio KorespimdentM. 
Atsako visus jusu klausimus!

__— ----- ------ —   -----
' SMAGUS IffiTUVUKt

Sa pamarginimais. Griėž geras 
ORKESTRAS 

. — įvyks —
GRUODŽIO 6, 1941 

LENKŲ SVETAINĖJE, 
kamp., Barton ir Gray ,,St. 

•Hamiltm, Ont., Canada
Prašom atsilankyti visus lietu- 

■viUs, be skirtumo pažiūrų, nes 
pelnas skiriamas labdaringai 

draugystei.
—RENGĖJŲ KOMITETAS.

H ll ~l lll I —..II *■■...

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

nAthan KANTER
MUTUAL LlCįUOR 
CO.— WfiOLESALE

4707 So. Halsted SL 
Tel. Boulevard 00l4

H——. I Ilt— II i—

M

BRIDGKPORT ROOFING AND 
SHEfcT M£TAL CO.

3216 S. Ualstėd St.VlCtory 4965
Stogu^ rynaa, stoglangius ir 

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

apdraustas.
b)i n i n i n"..........  ...... ... į ■ * J

A

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9509 EWING AVĖ, 
CHRYSLER—P YMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales, 
čia galite pasirinkti getą katą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
/jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki- 

rftiui> tokių kaip: 
BUIČKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAi
DODGES „ ______

Nuo 1042 Tolyn iki 193fc
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
Kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į

PONTtAC’AI 
HUPMOBILteS 
FORDAI 
AVILLYS 
Station Wagon

Kalėdines dovanas: laikrodėlius, au’ siniuš 
ir demantiiHus žiedu., taipgi mtafcikališkHS instrumentus

LENGVAIS ^MOKĖJIMAIS

CASH
OR

Credit

(Bus daugiau)
i L... .

Bridgeporto Firma 
Automatiškai Kels 
Algas Darbininkams
—SU Pragyvenimo Brangimu.

liaggard and Marcusson ’Co., 
lovų dirbtuvė, 1109 Wėšt -371h 
strbe^ yaka?& pasirašė sutarę su 
AI^L Bėddhig' Workei*š Uhijbs 
lokafe , Jbje komp'anija pri
žada 'daybiMnka'ins automatišr 
kai kelti alįds tokiu pat nuo- 
šimČM, kokili' ateityje paki s 
prAgyveirimas ^ridgeporto i nv- 
liiikės'ė.

Kompanija, ,r(cguliares alg is 
darbininkams sutartyje pakėlė 
10%, prižadėjo viršlaikį ir dvi 
savaites apmokamų atostogų 
kitą vasarą.,h

!

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EWING AVt.

Phone So. Chgo. 4904-4905

g111..    1 H. .. Ii M,

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris,, Sec.

3256 S. Halsted SL CAL. 4118

Malio sostinėje Boise prasi
dėjo viena labiausiai pagarsėju
sių bylų Amerikos teisinu isto-. 
rijoje. Tą bylą sekė mitijohai 
žmonių. Borah, kuris labai su
maniai ir gabiai vedė bylą, pa
sidarė žinomas visai Amerikai.

Tuo pačiu inėtu iškilo ir kita 
žvaigždė, būtent, Clatehce Dar- 
row.

‘člar’encįp .DąrFoyv gynė aido
blistų vadą.

Byla tęsėsi kelias savaites. Ir 
kai ji baigėsi, tai Borah ir Dar- 
row pasidarė garsus visoje A- 
inerikoje. >

Borah išgarsėjo kaipo nepa
prastai gabus prokuroras, o 
Oarrow — kaipo vienas gebiąu-1 
Isių kriminalinių bylų adv'oką- 
tas. /

Darro\v bylą laimėjo, ir išgel
bėjo kaltinamuosius nuo urbS 
ties.

Tai tiek iš netolimos praei
ties. . .

Idaho, kaip ir kitose Vakari
nėse Valstijose, didelių mfestų 
bėra. Boise yra didžiausias. Bet 
ir jis priskaito tik apie 26,000 
gyventojų. Be kita ko, tas mies
tas yra įdomus tuo, kad čia gy
vena apie pusantro tūkstančio 
•baskų. . i

Tai didžiausia jų kolonija. Iš 
viso Amerikoje jų priskailoma 
tik apie septyni tūkstančiai.

Ispanijos civilio karo mėtų1 
nuolat buvo minimas baskui 
vardas. Dalykas tokis, kad trys 
Ispanijos provincijos yra baskų! 
gyvenamos. Jų ten piiškaitoma 
iki šešių šimtų tūkstančių.

Baskai yra įdomus tuo, kad 
jie turi savo kalbą, kuri iš da
lies yra giminiųga Vengrų ir 
svromių kalboms, i

Praeityje baskai tvarkėsi ne
priklausomai, bet ilgainiui jie 
priversti buvo Ispanijos globai 
l>asiduoti.

Bet pakaks tų pašalinių “ėks- 
kursijiįv’, norš be jų šū'ftkū ap
sieiti. Juk kiekviena vietovė tu
ri savo istoriją, turi savo pra
eitį. O su ta praeitimi yra susi
ję visokie įdomus įvykiai.

Mums teko tik per, palyginti, 
nedidelį Idaho valstijos kampą 
p'ervažiUOli. Iš Kanados įvažia- 
vuš, tuoj pasireiškė didelis skir 
tumds, vaizdai pasikeitė. Iš pra 
džių mažiau kalnų, mažiau miš 
kų teužtikome. Bet vėliau teko 
ir pėF miškus, ir per kAMtos, ir 
per savo rųšies dyfeaWs va
žiuoti. Tiesa, miškai daug ifta- 
žeshi, negu Kanadoje, o kalnai 
ne tokie aukšti. Tačiau tie kai* 
nai pakankamai aukšti, kad ga-

Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite 
P5»l • PUMTO NAtrtJA

ir Hamiltoft, Amerikos Darbo 
į Laikrodžius.

J2rHN A. HASS 
USICa^?D JEWELRY store 

^Ib Archer Avenue 
P&IE SAKRAMENTO

SavininkasDOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI 

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
II. Rajew*ki ‘<Shorty”

/

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
fotočMfas 

Studija įtėhgta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis, ir • HoįlyVvood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas,

420 W> .63rd SL 
ENG. 5883-5840

'afll ** iie <V>',a x

8": ■ .

. ......

v

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAlTIS, Sav.

4140 Archer Avenue LAFayette 3516
-------------------------------- ----------------------------------———to——n- i—.-----------------------------------— —r į m ■-

MOTORtA*

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUick’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. VICTORY 2499

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

a. A . - -» — ■*» *• — * • • «\ > • • - •

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDžilUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

a..SlB
S

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustdm forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
VežaTn į farmas ir kitus rnies- 
'tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So, Halsted St.
Šatakit Tel. VICTORY 0066

RYTINĖ RADIO 
' VALANDA

STOTIES—

W.G.E.S.
, Kasdien nuo Š *5 v, ryto 

iki 9:15 vėl ryto.
''SubMčmts ntib 8:30Iki*9:15 ‘ 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėihtttSMn žinias 
muziką ir tus įdomius 

us.

M ..a*i.

Garsinkitės “iS-nose”
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Diena Iš Dienos

| Naujas arkivyskupas

vie
minimo

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nuo

ADVOKATAI3319 Lituanica Avenue

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

YARd? 1138
YARds 1139

Demokratų Lyga 
Ruošiasi Kovai už 
Vieta Kumskiui

unija, 
šeimą

prasy- 
Lygos

Dvi Poros Dvynukų 
Bedarbio Žmonai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Puikus Dviejų 
Lietuvaičių Duetas

Teisėjas Zuris
Šiam Strielčiui 
Pataria Nesiskubint

Amalgameitų Unija 
Pagerbs 2 Žuvusius 
Lietuvius-Pionierius

Atrodytų, Kad Yra 
Pamato Jos 
Užmetimams —•

WWJWJVJWJV 
Ambulance 
Patarnavi-

• mas Dieną 
ir Naktį

Nori jį įdėti į dem. partijos
■ guliarį Kandidatų sąrašą

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Reikalauja
Perskirų \

Lydia Jakobs nuo Rudolf J 
Jakobs

C . a ra M. Mitchell nuo Franl 
J. Mitchell

BUY 
U NITE D 
STATES

SAVINGS 
fBONDS 
AND STAM PS

buvo atvestas 21 metų 
Dunne, nuo 6322 South 
avenue.
buvo suimtas prie 79th

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
f AND STAM PS

miesto 
praeivių 
Alfonse

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET 
VTCtory 2679.

Lokalas Rengia At 
Pietus Nagreckiifr ii 
Lazinskui.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJ)
Edward J. Kasper, z28

EIsie V. Karlson, 27

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Sekmadieniais nuo1 1G iki 12 dienos
Phone YARDS,7299

Praėjusį antradienį, lapkr. 25 
dieną, Lygos Headųuarters, 
6825 So. Western avė., Lietu
vių Dem. Lyga of Cook County 
laike savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame dalyvavo visa val
dyba bei ^eKecutive” komisija 
ir dar vienas garbingas .svečias, 
tai p. Bruno A. Smardack, .ku
ris yra sekretorius pašto viršy
tos, Hon Erriest J. Kruetgen.

Indorsavo Zurį
šiame susirinkime buvo svar

stoma daug į vairių, tjr ęįvąrbtų 
dalykų apie pačią lįtfgąį, jos, na
rius bei lietuvių labą įvairiose 
kolonijose, taipgi ir apie politi- 
nius dalykus. Lyga vėl indorsa
vo teisėją John T. 'Zurį dar vie
nam šešių metų terminui į Mu- 
nicipal Court, ir Al Kumskį į 
Sanitary Dį.strict trustees.

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

Lyga išrinko komisiją' kreip
tis į partijos vadus pagaminti 
prašymą ir įte.kti demokratų 
National Central Committee na
riui Pat. Nash’ui ir majorui Ed. 
Kelly, kad šie pripažintų lietu
vius ir padėtų Kumskį deni, 
sąrašo įaliote nominacijose*

Pasirodo, kad Kumskis tur 
daug pritarimo tarne svetim
taučių, ward kbmitimanų, al- 
dermanų, komisionierių, teisė
jų, koronerio ir kitų, kurių var
dai tilps vėl au. . 'r

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 52 dieną. 2 iki 3 popiet

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

Prezidento Roosevelto paskirta faktų, patikrinimo taryba 
unijų atstovai, išp.osėdžiavę beveik 48 valandas be sustojimo, 
sutarimo

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 49081

WAUKEGAN, III. — North- 
westem gelžkelio pasažierinis 
traukinys prie ežero Waukega- 
ne užmušė 54 metų darbininką 
Charles Ambtose. Nelaimė įvy
ko jam einant bėgėmis į darbą 
Glo-Lite dirbtuvėje.

Traukinys nusviedė jo kūną 
50 pėdų.

Ambrose gyveno adr. 845 
Lincoln Street, North Chicagoj.

J. LHJLEVIČIUS
4348 S. California Avenue ' Phone LAFajjette 3572

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

Ir Aišku Kodėl Ji Perskirų Nori
CLEVELAND, Ohio, 
tų Eyelyn R. Popowsky užvedė 
divorso bylą, ir sako, kad savo 
gyvenime nėra mačiusi “tokio 
šykštuolio” koks yya jos vyras, 
36 metų Howard Popowsky.

Jeigu kacta valgo pas jos tė
vus, tai Popowsky už tai ati
traukia tam tikrą sumą kuo
met duoda jai pinigų maistui 
pirkti savaitei laiko.

Neleidžia jai deginti elektros 
šviesą didesnę už 50 wattų;

Jei šviesos dega, neleidžia jai 
groti radio;

Kitos Jo “Nuodėmes”..

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias 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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šį sekmadienį, gruodžio 7 
d., Amalgameitų Centro name 
įvyksta “Atminimo Pietus,” 
rengiami pagerbti du lietu
vius, Kazimierą Lazinską ir 
Praną Nagrcckį, kurie žuvo 
1910 metais, didžiojo siuvėjų 
streiko metu.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso ,

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Parodykim savo nepatenki 
nimą tik vienų * lietuvių politi 
koj. Reikalaukim daugiau, ne. 
atsilikim nuo kitataučių. Je 
.tvirtai imsimės, tai savo atsiek 
sim. .Todėl visi p darbą!

Lygos korespondentas
Stanley Gurskis

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Reikia “darbo, drąsos”
Lietuviai yra prašomi susi

domėti’ šiais rinkimais. Teisė
jas Zuris neturi vargo patekti 
atgal ant sąrašo, nes jo' šešių 
metų rekordas yra geras. Bet 
naujam patekti į reguliarį (įem. 
sąrašą yra sunku. Reikia daug 
darbo* ir drąsos. Kumskis turi 
drąsos, gabumo ir yra tinka
mas tai vietai jaunuolis. Jį 
mėgsta ne viens lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai.

Wardų organizacijos ir kliu- 
bai yra prašomi pagaminti sa
vo atskira^ rezoliucijas 
mus ir juos siųsti i 
Headųuarters, 6825 S. Western 
avė., kuri raštus priduos parti
jos centro ; komitetui.0

“Vieno neužtenka”

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Pietus rengia unijos
Vių lokalas, 269, 6:30 valandą 
vakare. Visi lietuviai siuvėjai 
ir darbo žmonių draugai kvie
čiami dalyvauti. Rezervacijos 
kainuoja $1.50 ir joms reikia 
pašaukti C. Kairį, HAYmar- 
ket 8320. bilietus taipgi gali
ma gauti nuo lokalo narių.

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.

Iš Budrlko Programa 
Sekmadienį 

»

Iš kur jos atsirado neži
nau, gal iš mėlynojo dangaus 
atlėkė. Sako, kad tos daini
ninkės, Luoija Piliponyte , ir. 
Sonia (Pipiraite, visai nesenai 
atvykusios iš Lietuvos, kur su 
Lietuvos judriuoju jaunimu 
ten skardžias dainas dainavo 
ir gražius kultūros darbus 
dirbo.

Tos dvi jaunos mergužėlės 
puikiai skambančiais balse
liais praėjusio sekmadienio 
popietį per p-o Budniko pro- 
granią

Gal
Man

.naujien u-
Denver, Gol

Urban ' J. Ve£ii| « paskirtas 
naujai įsteigtos Wyoming- 
Colorado arkidiocezijos ar
kivyskupu.

A. A SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

ACME-NAUJIENU Telephoto 
ir gclžkelininkų 

paskelbė pasiekę 
disputoje dėl atlyginimo. Iš kilike s /dešinėn: sėdi, prof. James'Bond- 
iton Thbmpson; prof. W'ąynfe-^tį^prse,^ tarybos pirmininkas; prof. 

Reed Powell ir Joseph VVillitz. Stovi: Carįė.r *Fort, Georgo M. Harrison, J. W. 
Smith, F. G. Gurley, J. B< Parrish ir B. M; Jewel./ Visi 
stovai, sėdintieji—Prezidento paskirtojitaryba.

Iš to streiko, kuriame daly
vavo ir visa eilė kitų Chica
gos Lietuvių, išaugo dabartinė 
didžiulė Amalgameitų 
Ji turi subiirusi į savo 
šimtus tūkstančių ’nhrių

Bilietai- $1.50

Nudarė Žmoną
Gatvėj

JOLIET, III. — šio 
centralinėj gatvėj 
minios akyvaizdoj
Norman nudure savo 21 metų
buvusią žmoną Ella Norman. kad pRClOS Naujienos 
Jis neseniai, persiskyrė. yra naudingos.

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
_________ .____________ Tel. YARDS 1419

DR. HERZMAN
'IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

CENTRALIA, III. — 11 mė
nesių atgal Irenai Stallings, be
darbio S. Stallings žmonai, gi
mė dvynukai.

Užvakar gimė antra pora 
dvynukų. z

Stallings’ai dabar viso turi 10 
vaikų.

Atrado Penkis 
Padegėlius Gyvus

JOLIET, III. — Po didelio 
gaisro Joliet viešbutyje jo. vir
šininkai pasigedo šešių sve
čių. Manė, kad jie žuvo ug
nyje. Dabar išsiaiškina, kad 
penki tų padegėlių yra gyvi. 
Nežinomas likimas tiktai 
no svečio.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(Cubeiius

America on gvard!
Above is a reproduetion of ihe 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
dupUcation of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Dantei Chester French. Defęnse 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of America^ defense preparations.

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

DIENĄ IR NAKTJ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4W South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
-k ; KOPLYČIOS VISOSELJynal chicagos dalyse

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.: nuo
3149 SO.

TeL

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.

Užteks šaudymo Jam Armijoje.
Pas teisėją juliii T. Zurį, ku-» 

ris dabar laikinai Stock Yards 
teisme, 
Robert 
Damen

Jisai
ir St. Louis avenue, kur šaudė 
šautuvu į taikinį. Policija nu
sprendė, kad jisai pavojum statė 
apylinkės gyventojus.

Dunne teisėjui aiškino, kad 
netrukus jis turi eiti armijon, o 
nori būti geru karėiviu, todėl 
iš anksto pradėjo savo “striel- 
čiškus” gabumus miklinti.

Zuris jį išteisino] bet perspė
jo su šaudymo mokslais per
daug nesiskubinti. Kai pateks į 
armiją, tai karabinai ir šaudy
mas jam tiek nusibos, kad gin
klų iš tolo, nenorėsi matyti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų teL REPUBLIC 4688

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

REMKITE'TŲOS, KURIE
I GARSINASI

“ N A U J I E

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
\ _ arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001 *

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

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

DR. KARE NURKAT
z J (NURKAITIS)

Pritaiko atsakiomin- 
gai akinius už pri- 
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo- 

- ■ kėjimų. . v .
3241 S. Halsted Street

PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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. 

vakaro. Nedęjiomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_________ Draugi jos 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

linksmino klausytojus. 
Dažniau Padainuos. 
patiko tų dviejų lietu- 
dainavimas. Tikiu, kad 

ir visiems buvo malonu išgirs
ti taip sklandų soprano ir al
to balso skambėjimą ir gė
rėtis jų dainomis. Man dar ir 
dabar jos tebeskamba, pri
mindamos Lietuvos jaunimo 
linksmas gegužines. Tos (}va- 
sios pagautos tariu, kad tos 
panelės nepasididžiuotų ir 
daugiau prie progos padai
nuotu.

— Gruzdžiu Grinorius.

Niekad muilo neperka, bet 
rankioja sampelius viešbučiuo
se ir ligoninėse;

Leidžia jai naudoti tik vieną 
rankšluostį savaitėj;

Niekad degtinės neperka, bęt 
renka sampelius, ir tik tada ge
ria, kai surenka kvortą.

Kai atsilanko jos tėvai, tai 
turi sėdėti virtuvėj, kad švieslį 
neeikvotų;

Turi automobilį, bet su juo 
išvažiuoja tik kartą savaitėj, 
paprastai pas jos tėvus vakarie
nei; .

Ją verčia automobilį plauti;
Per paskutinius šešis mėne

sius leido jai pirktis tik šešias 
suknias, dvi poras kojinių ir du 
pigiu paltu.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

Traukinys Užmušė
Northchicagietį •

Charles Ambrose’ą.

KITI LIETUVI AI pAKTARA.1

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

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

< in sali: Anut'R rosromcE or rask

ON SALE ATYOUR POSTOFF1GE OR BANK

r•tj/ * >
; .J. ■ į. r '> .< '■ •
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ANT SPARNŲ PO PADANGES
=Rašo Ona Dovgin   ——-

Susipažinkite Su Šieno Karalium

(Tęsinys)
Širdingai sutiko

Kai mes atvykom pas 
Vizbarus, tai radom juos besi
rengiančius vykti į Burba nk 
aerodromų mus pasitikti. Jie 
labai širdingai mus sutiko ir 
neapsakoma džiaugsmo šiluma 
musų visų jausmus šildė. Felia 
Vizbaras tuoj paruošė skanų 
maistų, visi susėdę pasistipri- 
nom, pasikalbėjom, bet kadan
gi iš kelionės buvom nepasilsė
jusios, tai mes čia gavom ir 
minkštą lovą, kurioje sugrie
tiem labai reikalingo miejgo.

į pp. Vizbarų namus atvyko 
ir p-ia Julė Senk, mano labai 
gerai pažįstama. Seniau ji gy
veno Chicagoje. šis musų su i- 
tikimas buvo tikrai i.e ii<.ėt i . 
Man buvo labai malonu susitik
ti seniai bematytą ir labai rr.a-

PP-

iį. r.r- r.-t Įjinfr htf .

riją. Studijos įrengimai man 
nesuprantami ir labai keisti, 
vienok čia žiūrėdama į jų įtai-: 
sus aš didelio įspūdžio nega
vau, kaip kad mes gauname 
rodomuose filmuose.

pas save, 1218 N. ( ordon, 
Hollyvvobd, Galif., kur teko su
sitikti ir jos sužieduotinį p. 
Bėrnie. Smith. Jis yra policijos 
viršininkas Warner Brothers 
studijose, tad jis man gavo ir 
leidimą pamatyti filmų indust-

Los Angeles Ir Jo Apylinkės 
Miestelių JKvaizaa.

Los Angeles miestas vietomis 
kalnuotas, gatvės palmėmis ap
sodintos, ir nuo šaūjekaitros 
pasislėpti pavėsio uztęktįiai 
daug. Biznio centras labai at- 
miežtas orientalizmu. Labai

* # i ~ i** ■

daug kiniečių, japoniškų ir 
meksįkoniškų ..krautuvių, irx vi
sokių kitokių įstaigų. Vietomis 
namų stiiius labai gražrfs, bet 
ateivių sodybos ir jų namai la
bai lušnųs ir neskoningi.

Su savo palydovais buvau nu
vykusi ir į apyįlųkės miestelius: 
Hollyvvood, Gjendaie, Pasadena 
ir Long Bėacli. Hollywoode 
daugiausiai f i mų iniltu triješ. 
bet pakraščiais labai daug gra
žių vilų, kuriose filmų išdirbė
jai, savininkai ir artistai gyve
na. Glendale gal kiek labiau 
kalnuotas, turi labai gražių re-

i'.iTENV-ACMF
Susipažinkite su George Saūerriian' iš ' Grown 

Poiiit, Ind., kuris Gbičagos galvijų ir agrikultūros pa
rodoje paskelbtas pasauliniu šieno karalium. Jo išau
gintas šienas pripažintas aukščiausios rųšies.

KAZIMIERAS GRINČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime 
daug giminių, draugi ir pa
žįstamų Kensirfgtone ir Rose- ' 
landė, III. ;)

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

Kūnas
wicziaus kopi., 44 E. 108th St.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
gruodžio 4 d. 9 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Antonio parap. ‘ 
bažnyčią, Kensingtone, kiL. 
rioje atsibus gedulingos pn- ‘ 
maldas už velionio jsiejąjų . iš 
ten bus nulydėtas į sv. Ka- ■ 
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Grin- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- ; 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. 

\ -

Nuliūdę liekame: Giminės, 
Draugai ir Pažįstami.

Laidot. Direkt. ‘ Lachawicz 
ir Sūnus, Tel. PULlman 1270 
arba CANAL 2515.

pašarvotas Lacha-

JOSEPUINE ZALECKIENĖ, 
po tėvais Sthnkiutė

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

Paliko dideliame npliudime 
vyrą Justiną, sūnų Justiną • 
Jr., motina Alice, patėvį Ka- .j 
zimierą Augaitį, brolį Sta
nislovą, .pusbrolį Robertą, dė- ‘ 
dę Vincentą Stankų ir jo šei- : 
mą, krikšto tėvą Alexandrą • 
Zakarą ir daug kitų giminių. •

Kūnas pašarvotas Lachd- '• 
wicz kopi., 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadie- . 
nį, gruodžio 4 d., 9 vai ryto '• 
iš kopi. į šv. Antano parap. f 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nuly- 2 
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Josephine Zalec- " 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, '■ 
Sūnūs, Motina Ir Giminės/ į

Laid. Direkt.’ Lachawicz ir ’ 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

C

SUSIRINKIMAI
Si 1 J >• i 1 K * 1

LIET. MOTERŲ PIL. LYGOS 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiad. vakare, gruodžio 3 d 
Sandaros salėj, 814 W. 33rd St; ! 
Visos narės malonėkite atsilanky
ti, neš >'yra daug' įdomių dalykų 
apsvdrstyti ir valdybos rinkimas. 
Kviečia valdyba. ' —'

—Stella Wodman, rast.
■ 1 t.’;R t'1.' •

ASSOCIATION OF LITH. PRO- 
PĘRTY' OWŲERS priėšinėtiniš" Su
sirinkimas įvyks7 trečiad.,' gruodžio 
3 di, 7:30 v. vąk. Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halšted St. 
Sus-mas svarbus, visi nariai barnų 
saVinįinkai ■ malonėkite atsilanky
ti, nes bus renkama valdyba 1942 
m. Taipgi randaš daug kitų svar
bių reikalų/ kuriuos'. turėsime bu- • 
tinai aptarti. Po sus-mo alus vi- 
slen.s hdtiamš ‘nemokamai.'’
• ! .—S. "Kuhevičia, rešt.

LIET. KULTŪROS RATELIO 
metinis susirinkimas įvyks gruod
žio 3 d. (trečiad.)1 8 vai. vak. Hol- 
iywooa kalėj,' 2417 W. 43rd St. 
Malonėkite būtinai visi nariai da
lyvauti- sus-me, nes bus renkama 
valdyba ateinantiems metams. Ir 
svarbių dalykų' bus svatstymas.

—L.. K. R., rast.
SLA. 226 -KUOPOS NARIŲ DĖ-! 

MESĮUI. North" Sidės-.SLA .226 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks| 
trečiadienio 1 vakare, gruodžio 3-ą 
dieną, Grigaičio - svet., ' 3804 West< 
Armitage avė. Visi kuopos nariai 
yra prašomi atsilankyti', ' nes ' taij 
svarbiausias susirinkimas metuose.1 
'Bus nominacijos Pildomosios Tary-: 
bos ir rinkimas kuopos valdybos. 
1942 m. —K. C.

.-lt- ’
SLA 109-ta KUOPA, Westsidėj,* 

laiko .pfiešmetinį susirinkimą tre-' 
čiadienį, gruodžio ’ 3 d;,' 7:30 vai' 
vakare -W. Nėffo salėje, 2435 South 
Leavltt št. ’ Šus-mas . labai svarbus, 
todėl nariai prašomi Visi susirink-' 
ti."' Bus - Pild6mosio‘s Tarybos no
minacijos ir valdybos rinkimai. 
Tapgi 6-to apskričio delegatai iš
dubs raportą iš ' kėnferencijos.

■ - - - — Valdyba.
ROSELANDO LIET. KULTŪROS; 

DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtad., gruodžio 4 d.,’ • 7:30 vai.1 
Vak. Liet. -Dari}, svetainėje,' 10413' 
So. Michigan avfe. '.Nariai, kuriėj 
turite pereito pikniko :serijąs, ma
lonėkite sugrąžinti, ries komisija! 
nori išduoti raportą. ’ ;

—S. Dilis, rast., '226 W. 110 PI.
SLA 289 KUOPOS (Harvey, III.) 

susirinkimas" įvyks "4 dieną gruod
žio J. Beinoro; svet., 564 E. 155th 
St. Gerbiami nariai ir‘ narės pra
šomi dalyvauti skaitlingai, nes tu
rime išrinkti kuopos- valdybą 1942 
■m. Taipgi bus - nominuojama SLA. 
Pildoinoji Taryba. Atsiveskite savo 
-girriinių1 arba 'draugų į SusiViėrii- 
jiiną įrašyti." ■' • " '■ ’•

—A. L. Skir^nont, fin. sekr.
SLA 63-čją s KUOPA, Burnside, 

laiko priešmėtinį susir.iųkimą ket
virtadienį,- grhddžio;4 d. *7 "vai. va
kare Tuley Parko svet. Pageidau
jama, kad nariai kuo skaitlingiau
siai atsilankytų, nės įvyks SLA 
Pildomosios Tarybos narių nomi
nacijos, valdybos rinkimai ir bus 
skaitomi pranešimai? nuo SLA ge- 
neralio organizatoriaus.

" :—Rąšt; -A. Laurutanas.
BRIGHTON PARKO 'MOT.' KL. 

laikys- susirinkimą ketvirtad., gruo
džio' 4 d. p. Zabukienės namuose, 
2605 W. 43rd->St;,‘ '3:30 vai. vak. 
Prašome visas nares htsilankyti! į 
susirinkimą. '. - • -

•JAUNU LIET. AM. TAUTIŠKO 
KLIUBO priešmef." susirinkimas 
įvyks penktad., grūedži6'-5 d’., 7:30 
va.1. vak. Chic. .Lietuvių Auditori
joj, 3133 Šo. Halsted' st. ' Sus-mas 
svarbus, visi nariai' būtinai -atsi
lankykite. Bus renkama •• valdyba 
1:942 :m -, ta’ipgi rrindaši darig ’ kitų 
svarbių, reikalų, kuriuos;; turėsime 
aptarti. Kurie nariai dar nesate 
pilnai’ užsimokėję šių ‘mietų mo
kesčių, 'malonėkite užsimokėti. 1

—Si Kunevięia, rast.

8 -v,
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S IT U ATI O N WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO kaipo dže- 
riitorius, * firemoriaš, arba restora
ne ar hotely, ar bįle kokio darbo 
—ant diėnų. Naujiėhoš, Bom 2576, 
1739 So. Halsted St. ;

--------------- ----------------------------------------------------
PATYRUSIOS '" MOTERYS' išma

tų popierio sbirtuoti.’ Ė0CCO RIZ- 
ZO, 500 So. Greeri Sfrėėt.

PRESO OPĘRŲOTOJOS, paty
rusios prie coliai topjf. bOšom,; bo- 
dy. Dieną, nėlktį. Press RiteLaUn- 
dry, 340 So. ’Lardrriiė'. ' ;

a

REAL ESTATE FOR SALE 
Ny^-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir myliom 
namits, lotus, farmas ir biznius 

‘Turirne didelį pasirinkimą namų 
pirkti už eash arta mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tamavimo Saukite: '
PAUL M. SMITH & CO.
' RRAL ESTATE - LOANS—

' <■ : INSURANCE
4^31 Ashland Avė.

Tel. VARDS 1901

EKSTRA PINIGAI KALĖDOMS 
Gerai žinomas' kojinių, motė'riŠkų 
apatinių, drobinių, ‘siiuggies fabri
kantas turi Vietų1 atnbitiškoms mo
terims. InVfestmėntas: 'nereikalin
gas. Mesr išmokiname jus? P-lė 
Krasevicius,' 126 N? Wellš St. '•

OPĘRŲOTOJOS 
Patyrusios ' prie' Puritan mašinos. 

300 W. Adams1,'kambarys 244. 
' . ......- ...—■ ■

HELP • ^ANTED-^-MAZįE—7- 
Darbiriidkil Reiklž”

REIKALINGAS PORTERIS, ku
ris galėti rytme&biš prie baro 
dirbti. Gy venliriės" vietoj. Geras at
lyginimas? 5700 W. 79th Št. SUm- 
mit 868W1X ”” S

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. D/z 
aukšto, ’ 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

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

Mūrinį pabudavosim ir finansuo- 
sim tokį, kaip viršminėtas, už— 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuorimą.
’’ Turime didelį pasirinkimą namų 
ir Idtų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

3 AUKŠTŲ MŪRAS pardavimui 
6 flatąi" po 4 kambarius kiekvie
name. Parduos pigiai. 1625 S. Jef- 
£erson St. •

— - FARMS FOR SALE 
 Ūkiai Pardavimui

VIENA GERIAUSIŲ GYVULIŲ, 
pieno formų Centraliniame Wis- 
consine. 120 akrų su gyvuliais, 
įkainuota, kad parsiduotų. Nė 
mainų, nė komiso. Dėl detalių, są
lygų rašykite savininkui operuoto
ji: H. F. MUNKWITZ, Route 5, 
Box 31, Edgar, Wis.

Reikalingas vyras kaipo 
indų. ploVėja's iri džOriitofiUs. Kam
barys, užlaikymas ir alga. 5702 W. 
65th St/ •

PREMIJUOTA AVĮNČIENA

in.’zb

dusių gėlių, skoningai grįstų ta
kų. Bet tomis grožybėmis nau
dojasi tik turčiai, filmų artis-, 
tai ir įvairių studijų savininkai. 
Jie čia pertekliuje gyvena ir 
gašlumu dega. Ten daug paten
ka ir lietuviško jaunimo, jaunų 
mergaičių, bet beieškodainos 
laimės, lengvesnio pragyvenimo, 
dažnai patenka į vorų spąstus...

Garsioji Pasadena ląbiau ži
noma kaipo įvairių sektų cen
tras. Čia daugiausiai susimetę 
nusenėję mokytojai, kultų skel
bėjui, naudingumą atgyvenę di-

kai.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyr^Sj^ norintis dirbti, pavienis. 
Kambarys, užlaikymas ir alga. Re- 
gent 9449, 10001 Commercial Avė.

OPERUOTOJAI 
Patyrę prie Puritan mašinos. 
300 W. Adams, kambarys 244.

8Q AKRŲ, LAĘAI gera žemė. 
Pastatai, elektra, arti miesto, eže
ro, upės. Greitam pardavimui $5,- 
300, išmokėjimas. O. H. Limpus, 
Broker, UThree Rivcrs, Mich.

FOR RENT—IN GENERAL 
 Renddai—Bendrai ‘

RENDAI 5 KAMBARIAI- 2-me 
aukšte. Elektra, gasas, vonia, šva
rus ir šviesus. Pečiaus šilima. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanica.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai J*ar^av?muj

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
634^ So. Wcstem Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051
Californijos Universitetas.

- ■" -- L' -

(Kalifornijos univer? itetas’ ne 
lik kad gražus savo (tumų sti
lium, bet taip jau pagarsėjęs ir 
įvairiais niųkslo skyriais. Čia 
labai daug ateivių studentų: iš 
Kinijos, Ispanijos, Meksikos, Ja
ponijos, Korėjos, Pietų Ameri
kos, bet taip jaii daug yra ir iš 
rytų Europos. Jų religijos ir so- 
cialio gyvenimo idėjos labai 
plinta ir tarp vietos gyventojų. 
Filmų artistai taip jau užsikrė
tė įvairių tikybų ideologija.

Paslaptingas Sodnas.
Paslaptingas sodnas, arba 

taip vadinamas, Forest Lawn 
Melionai Paik” apima 300 ak
rų plotą. Jame randasi neapsa
komai brangus ir gražus judu, 
geltono ir balto granitui pamin
ki’i, koplyčios ir mairclėiimai 
I šias kapines įeiti reikalingas' 
leidimas, nes tam yra sargyba,

• . K } .. .

Kennetb Discli, 16 metų ukininkaitiš iŠ Evansville, 
Wis., su savo paties išaugintu 9 menesių 'avinu, kuris 
Ghicagoje vykstančioj Tarptautinėj galvijų ir agrikul-
turos parodoje premijuotas.

ki-

■ I m A Gėlės Mylintiems m
JO ' Vestuvėms, Ban*. *.

11 O ln Hkietams. Laidotu- h 
y im fĮĮvėms, P a pu oš L’ J

3 GĖLININKAS
4180 Archer Ąvenue

Phone LAFAYETTE 5800

M 
M 
H 
H 
H

M

M 
M

PARDAVIMUI TAVERNA, 8228 
Keane Avė., Willow Springs, III. 
'Šaukite po 6 vakare. VIRGINIA 
9124. Jurgis Kubelus, 944 W. 37th 
Plrice.'

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

AFL Kviečia Lietu 
vius Marsh. Field 
B-vėj Stoti i Uniją

AUKCIJONAS! AUKC1JONAS! ’ 
$50,000 Stakas Rakandų, Divonų.

Parduosim paskirais Šmotais aukščiausiam 
siulytojui. 
paaukoti

Pirkite 
davimas 
dienj

C. 
bario, 
bario 
break 
tabie 
jo kėdes, 
e. niobes, 
racai ir

paskirais Ani'itais 
Turime štako perv 

4 aukštai grerų rakandų. 
Kalėdų <.x>vanaH savo kaina. Par- 

dabar kasdien 7:3(1 P. M. Sekma- 
Pardavimas 2:30 ik} 5:30 P. M.

Gyvenamojo kambario, valgomojo kam- 
miegamojo. Dinette, pusryčiams kam
ščiai. grindinės, bridže table lempos, 
front and hole deskos. lamp aini 

loimpe and pull np krėslai, mictramo- 
kambario dydžio divonai. stm.-io 

coli spr.ngsai. inner sprimr mal
daus kitų gerų daiktų namams

NEUŽMIRŠKITE LAIKO IR VIETOS. 
CITIZENS FURNITURE CO.

6321 Cottage Grovc Avė.
. V. C. KELLEY.

Scenos Mylėtojai 
Rengia Naują . 
Komedija Scenai

jkuM priima lankytojus ir sau
goja kapinių turtą. Į šį “Gyve
nimo paslapties daržą” turtuo
liai yra sudėję milioniis doleri.!. 
Daug brangių religiškų paveik
slų, ornamentų ir medalįkų.

• .................... *.......................... " T ’

šiose .kapinėsA galima užtikti 
S. V. buvusių prezidentų kapus., 
gubernatorių, artistų ir šiaip vi
sokių turtuolių. • Čia taip jau 
randasi skyriai vaikams ir bied- 
nuomenci palaidoti, bet jie yra 
nuošaliai ir niekam neįdomus.

z'

Ilgesys.
JNors Cąlįfornijojc .labai sma

gu, bet nutolus nuo savo nanrų 
ir nuo mylimos šeimynos, ilge
sio jausmas pasidaro labai stip 
rus. Kartą, vakare šaukiu tele
fonu.

Dabar Organizuoja Darbinin
kus, Dirbančius Prie. Pumų 

Užlaikymo.
GOOD HOUSEKEEPING SKOPS 

WAREHOUSE OUTLET 
SURINKO

NEPALYGINAMUS 
BARGENUS

IŠ SAVO 8 APSkRIČIO 
KRAUTUVIŲ

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

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

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

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

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

' RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija, 

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

’ buvo $119 .....:..................... $49
ŠALDYTUVAI

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

unija, Building Scrv- 
International 

atsišaukia į visus Be
dirbančius 

dc- 
lik-

Suvaidins gruodžio 2į8 Kultūros 
Draugijos vakarė

ROSELĄND.— Lietuvių Sce* 
nos Mylėtojų Ratelis po ato
stogų 'jau vaidino 3' sykius. §žk- 
maHieriį,' S3 d, * lapkričio^ Weš t 
Pullmane Liet. Parapijos salė
je su vaidino “Dainą be Galo”: 
Rąteliečiains vaid uti gana su
kasi. Aš manau, kad po’ sėk-

i , ' • '-'.-j f, ■; ; ' j

madienia vaidinimo visi akto: 
riai gerai jaučiasi, nes vieni 
kitus gerai "‘pavanojo”.

. C?' ‘,'i ?, -'j ‘ f '

Visi Veteranai

or- 
pas-

Chicag-os Draugijy, 
Kliufoų .'..Valdybos 

19L1 Metams
LITHUANIAN DEMOCRATIC 
OLUB! of the 15th -Ward VALDY
BĄ 1941 METAMS:- Pres.—Floyd

J. Dbviat; 6945 Š. Albany avė.; 
Viee-preš. — Jdsepfi “ Vaišvilas, 
6147 * So. Washtenaw ave.';> ‘ Rė- 

. čordirig sėc’y— Justin Tarvidas, 
593T: lSo. Albany" avė.; Firiarice 
Sec’y—John Noreika; '5924 ' South 
Maplewood avė.; Treasurer—-John 
’črtira,''- 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr.-' A; Didelis, 
:6404 po. CąmpbeJl avė.; - Legal 
Advisor—Chas. Žekas, 2511 W.

'št.; Fliianč#' Committee . — 
Mrs. .Noreik'a;" 5924'/S. Mat51ewood 

, avė., and Mrs; Petruli, 5945 SO.
Alban'y 'avėG Executive Coįrim.— 
Mrį ChaHes DaiiVis, ” Mr.' Kaz. 
Slepetis, -and Gura' Board 

. * ‘of ~G'rievances—J. Tarvidąs, Ch.
Daivis, and -Gust Ritterr Publi- 
city Committee“?“—* Oh.'4jpg|vis3 — ---- 1--------- ;-----—-— r*-----*-■' • i

ĄFI 
ice Employecs 
Union 
tuvius ir lietuves, 
MarshalI Field bendrovės
partainėntinėj krautuvėj, 
ti jos nariais.

Unija' dabar ten veda 
ganiz*acinį vajų, kuriam 
kyrė ir lietuvį organizatorių
p. ^orent-Laurinai'tį. Bctveik 
visi darbininkai toje firmoje, 
kurie dirba už porterius, 
lytojus, langų plovėjas ir 
veiterių operatorius, jau 
unijos kortiesį bet 
būrelis, kurie prie 
prisirašė.

Laimė jo

c te
turi 
yra 
nc-

dar' 
unijos

LEONAS MARKUCKAS
■■ -<mĄrRsj - - ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 d., 1941 m., su-v 
laukęs pusės amž., gimęs Pa- v 
nevėžio apskr:, Krekenavos 
parap. Mazgių kaime.' Ame
rikoj išgyveno 28 metus. ;

Paliko 'dideliame nubudime 
moterį Lucią, po1 tėvais1 Bal- 
čaitę, sūnūs Ernestą ir ”.Ęd- 't 
wardą, dukterį Jennie, bro- 
lįuš: Teodorą ir Klementą' ir 
jų šeimynas, pusbrolius Apo- 
linarą, Pranciškų 4r Kazimie
rą Palionius, pusseserę .Petrę 
Jovaišiukę,- Lietuvoj^— -brolį 
Joną ir “seserį- Justiną ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Scotvil-- 
le, Mich.? R. 2.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gruodžio 4 d., 2 vai. po pįetų, _ 
iŠ namų į Scotville kapines. ?

Visi a. a. Leono Markucko ' 
giminės, draugai ir pažįstdmi/ 
esat nuoširdžiai kviečiami -da-^ 
ly vauti ‘ laidotuvėse ir "suteik- 
ti jam paškutinį patarnavilhą J 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnus, Duktė, ^rolial, 

Seserys ir' Giminės.

—Alio . . . kas? — Čia kalba 
Ona Dovgin. — Mama, kur da
bar esi, ar jau sugrįžai į Ghijca- 
gą? Tavo balsas taip aiškiai gir
disi, Wad atrodo jog šauki iš 
čia pat, pastebėjo sūnūs Romu
aldas.

—Ne, aš dar tebesu Galifor- 
nijojė, bet nepoilgam vyksiu 
namo ir iš St. Louis dar kartą 
pašauksiu. Bet tik žiūrėk, kad 
butum namie!

i—Taip mamyte, taip, aš bu
siu namie, jauksiu jūsų telefo
no, b' gavęs žinią tuoj atvyksiu 
į aerodromą, nudžiugęs atsake 
Romualdas. ’(Bus" daugiau)

no-

M and ei $24
$29B. Liutkus išpėrė kailį M. 

Sinkui, A.'Andrijauskui, J. PiT 
voriūnui. Bei ir pats gavo karš
tai plakti nu,o pp' Gfiškėniėnūs 
ir Prokupienes.' žydas P. Babe
lis šiuo šy1< daifg geriau mo-1

♦ ’ i * I t

kūjo savo rolę, tai ir suvaidino 
puik ai,' nesijoke. Lilija Dili’ute 
taipgi gražiai paširode

Dabar ratelife mokinsis “Ne-: 
norėjai Duonos, Graušk Plytą”, 
kurį suvaidins Roselahcįo Lietu
vių Kultūros. Draugijos parsn - 
gimė ' 28 d. ;grųodžib/: ' """ ?

Rytoj susirinkimas
^Minimos draugijas sųsirįp,ki į; 

mas >įVyks ^tvMadienį',' 4 d. 
gruodžio. Butų labai malonu, 
Jkad haHų skaftMhgftiu ^atsifan^ 
kytų, ne,j bus darbininkų r‘n-; 
Įkimas parengimui, ! '

^ Taipgi pikniko . komisija pra-»: 
nešę, kad dar serijas . ifė visos' 
sugrąžintos, Užtai ir pilnas'ra
portas dar .neišduotas. ;Pąsistęn-; 

’kite.’-—StcptiOsd

šimas iš
unija, sako pranc-
Bujlding Service $39

$39

ri suorganizavusi panašius 
darbininkus beveik visose 
Ghičagos deparlament i n ė s i 
krautuvėse. Maudei Brothers 
krautuvėje neseniai laimėjo 
ilgą streiką, ir iškovojo ele- 
veiterių operatorėms algų pa- 

ųlcęlhhr iki $27.50. Pirmiau jos 
gaudavo apie $17.50.
? linija yta stipri, įtakinga ir 
savo nariams neša daug nau
dos. Ji yra daugeliui iškovo
jusi geresnes darbo sąlygas— 
kaip Jidęšnį atlyginimą, taip 
ir trumpesnes valandas. Tą 
kovą vės toliau. Bet jai reikia 
darbininkų solidarumo. To- 
dęlį kas nepriklauso! prie uni
jos, prisirašykite. (Skl.)

FINANCE AND LOANS -

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATIOĮK’ 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

ABDICRZUNAS, Thomas h’ 
Lorraine, dvynukai, 3218 West 

.iŠgtK Street,' -laįjkriėip Ą2,:-
tėVai: Bruno' ir ’Violet.

„KNI^K, Carol, 1®5 South 
Millcr Street, Rime lapkričio 1 I. 
ievai: josėph ir Ąnna.

: Pirkite to^pAkrautuvese, ,kp-: 
irios garsinai ‘^AUjlENO^E’;

PARVYKSTA Iš ABATUOS 
KALĖDOMS ' ■

Užbaigęs sunkius manevrus 
Garolina valstijose, ęiiicagon 
šveiitenis pas parvykšta
kareivis John Ražas, 6Įj8 So- 
Winchėster avėnuc. Jisai tar
nauja Fort Rragg, North Cai*ol- • • *« ina

M

>TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

ė torais "sJ 
M—........... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 SOf HALSTED ST.

Tel. YARDS 7808

H

H TėL X AKUS 7308 - • £xxxx>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxs

fe.. n**. A'!

” REMKIME TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE



' NAUJIENOS, Chicago, III.
—u--------- ---------------------- :---------------

VIS DIDESNIS BŪRYS LIETUVAIČIU DIR- AUTOMOBILIU 
BA RAUDONAJAM KRYŽIUI CHIGAGOJE NELAIMESNELAIMES

“Chicago Sun” susipažįsta su Ateivių Spaudos Vadais į

A M B SICW:Ht:< h £ b C R O S S

Apie Stonių Tragediją.
Kaip vakar “Naujienose” 

vq pranešta, prie Elgino auto
mobilių nelaimėje /sudegė 17 
metų rockfordie.ė, Virgi iia 
Stonis, 5414 East Drive, Rock- 
ford.

Vakar paaiškėjo^ kad du ke
leiviniai automobi iai, vienas jų 
Stonių, susikūlė tirštoj m g o(, 
kuomet matomumas buvo 1 b 4 
blogas. Abi mėšinos įvažiavo 
stačiai viena į antrą.

Velionės 24 metų vyras 
Frank Stonis buvo labai pavo
jingai sužeistas.

Kiti sužeistieji nelainiėse yra:
18 ni. Florence Stonis, jo se

suo ?
22 m. Robert Metz ir jo žmo

na Stella, irgi iš Rcckfordo;
36 m. George Casto, ir
36 m. Herman Ihssen, abu iš 

Elgino, III;

bu-

Naujo Dienraščio

!nr«L«wi*riwF/M OFjlM^^^AfcipN/tiANGUAOS ■«€*»*»*«•»

■■;.. • C;?- ? •■;>■&■ ■■' •■'

Aukokite Raudonajam Kryžiui!
Rašo Nora Gugienė.

Nuėjus ketvirtadienio rytą į 
Raudonojo Kryžiaus įstaigą, po 
numeriu 616 S3. Michigan ^ve., 
ir įėjus į taip vadinamą pro
dukcijos skyrių, pirmiau s a pa
stebėsite skaitlingą būrį ūnffor- 
motų moterų, kurios, susėdę 
prie ilgo stalo, labai atydžiai ir 
tyliai darbuojasi. Jeigu nepa
žintumėt jas uniformose, tai 
pažvelgus į užrašą virš stalo 
matytumėt, kad tai yra Ch ca- 
[,os lietuvių moterų grupė. Pa 
sidairius apie tą didelę šalę, pa
matysite dar daug tokių ilgų 
ir trumpesnių stalų, su užra
šais čeko-Slovakų, Francuzų, 
Britų ir įvairių kitų tauttį*•Trio 
terų grup ų. žinoma, kuomet 
tame pasaulio tautų skaičiuje 
pamatai ir lietuvių vardą, jau
tiesi, kad lietuvaitės nei kiek 
neatsilieka nuo kitų tautų mo
terų, kuomet 
tokį svarbų 
darbą, kokį
Raudonasis Kryžius.
Chicagos Lietuvių Moterų Klu

bas padarė pirmuosius 
žingsnius 

l . •*

Už pirmuosius ž ngsnius šia
me darbe kreditas priklauso 
Chicagos Lietuvių Moterų 
bui. Vos tik prieš mėnesį 
šis klubas nutarė įsteigti 
“unit”-vienetą< Raudonojo
žiaus darbui. Šios grupės p.r- 
mininkė, visuomet sumani, ener
ginga ir simpatinga veikėja. 
Antoinette Kazanauskienė, ne- 
gaišino nei valandėlės laiko, bet 
greitai suorganizavo savo dar- 

T ą ir tuojau pranešė narėms, 
kad ketvirtadienis paskirtas 
darbui Raudonojo Kryžiaus pa-

prisieina d rbti 
ir humanitarišką 
dirba Amerikos

pačiame Raudonajam Kryžiuj*: 
arba vežtis darbą namo. Visos 
lietuvaitės, kurios nori susipa
žinti su Raud. Kryž aus įstaiga 
ir darbais, yra kviečiamos atsi
lankyti į R. K., 616 So. Michi-* 
gan Avė., bet kurią dieną nuo 
9-tos iki 5 tos valandos vakaro. 
Aišku, jeigu ateisite- ketvirta - 
d eniais, tai rasite ir savųjų, 
kurioms bus malonu supažin
dinti jus su viso darbo eiga.
Rytoj fotografuos lietuvaičių 

\ grupę
Paprastai, kuomet susidaro 

didesnė grupė darbuotojų, tai 
jos būna nufotografuotos. Tokį 
patarimą gavome ir 'mes l.etu- 
vaitės praeitą ketvirtadienį. To
dėl ir nutarėm pranešti visoms 
toms narėms ir darbuotojoms, 
kurios jau priklauso prie šios 
grupes, susirinkti- ketvirtadienį, 
gruodž o 4-tą, ir būti unifor
mose kaip vienuoliktą valandą 
ryto^ Taipgi . kviečiamos visos 
kitos, kurios žadėjo 
prife šio darbo, narės 
rėš, kad ir jos kartu 
veiksle. Naujos narės
somos atvykti kok ą valandą 
anksčiau, nes reikia užsiregis
truoti ir gauti uniformas (jos 
kainuoja viso $1.35), ir, tas už
ima kiek daugiau laiko.

Lietuvaič ų Chicagoj e yra di
delis skaičius. Tarp jų, be abe
jo, yra daug tokių, kurios no
riai prisidės ir prisidės prie tik
rai didelio Raudonojo Kryž aus 
darbo. \

goninėje.
V ■ ' :

Kitos Nelaimės.
Vakar ir užvakar Chicagos 

distrikte žuvo'šie žmonės:
Samuel Atkins, 6Q, nuo 1151 

W. Adams street;
29 m. Booker Domegan, 312

East 41st street, ir
30 m. Francis McCaneley, 

564 Liberty street, Joliet.

Suėmė Milioninio 
Vogtų Daiktų 
Sindikato Narius

Iš.

Klu- 
laiko 
savo

rodos apie penkiolikasirinko, 
moterų. Bet kiekvieną savaitę 
nuėjus matai naujų darbuoto
jų. Praeitą ketvirtadienį i jau 
nebeužteko to vieno didžiojo 
stalo, ir perdetinės turėjo duo
ti mums dar antrą tokį pat. žk 
noma, mors šis antrasis nebuvo 
pilnai lietuvaitėmis apsuptas, 
tačiau p. ’ Kazanauskienė, š os 
grupės vedėja, ir p. Adelė Ku- 
raitienė, klubo pirmininkė, ti
kisi, kad neužilgo neužteks lie
tuvėms ir šio antrojo stalo.

Visos lietuvaitės kiveč;amos 
darbui

prisidėti 
ir nena- 
butų pa
yra pra-

Pardavinėjo Dalis Pavogtas 
Fordo Dirbtuvių.

F.B.I. agentai Chicagoj, New 
Yorke ir Detroite suėmė 30 
žmonių, kurie peikiau .£ prie 
milioninio vogtų prekių sindi
kato veikiančio tuose miestųor 
Se. « ) ųrpniji

Chicagoj buvo suimti šeši 
žmonės: ' ;

Benjamin Edeistone, 20 Ea t 
Cedar st., partneris Leterstone 
Sales Company, 2515 S. Wab- 
ash avenue. '

Sol Laks,’ vienam \i?šbutyj.
Frank Marks, 7001 So. Con- 

stance avenue, prezidentas 
Champion Products Co., 2025 
South Michigan. 1 .,

Sol Smith, 7420 South Chap- 
pel avė., iš L. C. Smith Bear- 
ing Co., 2705 S. Michigan, ir

Bernard Unger su žmona, 
1246 Pratt Bulvaras. i

Valdžia kaltina, kad šis sindi
katas išpardavė rinkoje tarp $1 
ir $3 milionų vertės vogtų da
lių automobiliams, kuriuos bu
vo pavogtos iš Fordo dirbtuvių 
Chicagoj, daugiausiai Detroite.

Suėmė Penkis 
Jaunus Piktadarius

Tre&ad., gruodžio 3, 1941

VAKAR CHIGAGOJE
Z

• Garo sunkiai nuplikintas mi
rė inžinierius William Benz, 
nuo 6445 North Clark Street. 
Nelaime įvyko skalbykloje ties 
1730 Greenleaf avenue.
• Albert Pack, viršininkas 
Continental Roll and IStcel 
Foundry Company, paliko sėse- 
rei ir kiliems giminėms $2,000,- 
000 turto. Jisai neseniai miiė.
• St. Louise, Mo., buvo suim
tas Kenneth Sinclair Wilcox, 
jaunas chicagietis, kuris pasivo
gė $4,000 departamentinėj krau
tuvėj kur dirbo, ir nuvyko į St. 
Louisą “paūžti”. Jisai gyvena 
Chicagoj, 1244 N. Dearborn.
• Vidurmiestyj, ties 190 No. 
State krito negyvas biznierius 
Max Durlacher, kailių pirklys.

America First 
Kom. Dalyvaus 
Rinkimuose

Gen. R. E. Wood, izoliacinio 
America First Komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad ta organi
zacija dalyvaus kitų metų rin
kimuose. Rems visus kongres- 
manus ir senatorius, kurie yra 
nusistatę prieš prezidentą Roo- 
seveltą.

Prie 20-tos ir Desplaines 
policija suėmė 25 metų cice- 
rietį, George Erai, 1633 S. 57 
Court, narį plėšikų gaujos, 
kuri specializavosi alinių api
plėšinėjime.

Jam išsiplepėjus, policija 
suėmė ir .keturis kilus-gaujos 
narius, 23 m. Steve Buncak, 
ir jo brolį George, 24, nuo 
2012 So. Desplaines, 21 m. 
Joseph Duckendorf, 556 West 
20th IPlace, ir 22 m. John 
Karshall, 2002 S. Desplaines.,

Raudonojo Kryžiaus perdėti • 
nes reiškia didelio malonumo 
turėti tokią gražią reprezenta
ciją lietuvaičių, šiam darbui pa
siaukavusių. šia proga norime 
pranešti, kad visos lietuvaitės, 
ar jos yra klubo narės ar ne, 
yra kviečiamos prisidėti prie 
š o darbo. Kaip jau buvo’ anks
čiau minėta, darbo yra daug n* 
įvairaus, ir kad galima dirbti

A WHITE LIGHT BtlNKS FROM TRg 
SHE RI3ES. LIKĘ A SWARM Og ““ 
BY SQUADRON, ROAR5 INTO THE.A,

Na u joj p Chjcągos rytinio dienraščio 
“Chicago fSun” leidėjai pereitą savaitę 
sukvietė Chicagos ateivių spaudos re
daktorius ir administratorius į bankietą 
Pahncr llouse viešbutyje, jų pažintį pa
daryti ir paramą gauti. Nuo “Naujienų” 
dalyvavo Dr. P. Grigaitis, redaktorius ir 
p. Kasias Augustas.

Marshall Field, laikraščio steigėjas, ir 
Silliman Evans, vyliausias administra
torius, pasakė kalbas, kuriose pakartojo, 
kad “Sim’J bus pažangus, liberalių pa- < 1 žvalgų įaįkrąštis ir kovos už deniokrati-

Naujo Chicag-os Dienraščio

nę tvarką namie ir užsienyje. Rems pre
zidento Roosevello užsienio politiką.

Dr. Grigaitis ir kilų laikraščių atsto
vai sveikino leidėjus linkėdami jų nau-

gingoj Chicagos dirvoj.
Leidėjai skelbia, kad pirmas “Chicago 

Sun” numeris išeis rytoj rytą, su specia
liu jurmo numerio priedu. Jį bus galima 
gauti, kas pasiskubins, visuose Šiauduose 
ir kitose vielose, kur laikraščiai parda- 

t

vinčjami. Kainuos 2 centus kopija. “Sun” 
taipgi leis sekmadienio numerius, kurie 
persiduos po 5 centus.

a Sun” Viršininkai

tas Condes, buvo pašautas va
kar rytų, kai bandė apiplėšti 
Longivood gėrimų sandėlį, ad. 
9007 South Ashland avenue. 
Jis gyvena ad. 31 Ei 1131 h PI. 
Dabar guli Brideivell kalėji
mo ligoninėje. Jo sėbras api
plėšime pabėgo.

• 'Policija skelbia suėmusi 
penkis jaunus piktadarius, ku
rie paskutiniu laiku teroriza
vo alinių ir įvairių krautuvių 
savininkus apiplėšimais ir su
sišaudymais jų įstaigose.

• Kamantinėjimui yra su
imtas 37 metų polieistas Ed- 
u>ard Serlon iš ]Vest North 
avenue nuovados. Jisai yra 
kaltinamus pašovimu 2/ metų 
jaunuolio Humboldt viešbuty
je, ties 2621 IV. North avė.

nužudyme laike apiplėšimo 
alinėje, 199 metams kalėjimo 
buvo nubaustas 
cius Webb.

24 metų Lu-

George Vourr 
teisman 3-Čionazos patraukė 

distrikto" kongresmaną E. Ai 
Kelly. Kaltina jį nesumokėji- 
mu $925 notos, pribrendusios 
1930 metais.

zV EVANS 
inistratorius

uzziz\ojrz/ii>z> r h^iju 11L BEX SMITH'
Leidėjas Vyriausias Redaktorius

as Chicagos dienraštis pradeda eiti rytoj rytą. Jį finansuo- 
», o pp. Evans 

bus reguliario, didelio,

■ Vyr.
'“Chicago Sup”,

ja ir leidžia Marshall Fįeld, anūkas Marshall Field firmos steigėjo 
ir Sniįlh tvarkys jo redakcinius ir biznio reikalus. “Sun 
formato, ir parsiduos Pf> 2 centus* paprastomis dienomis, o 5 centus sekmadieniais.

#Bus leidžįąinas kiekvieną dieną savaitėj. ,

• Neseniai miręs Stanley 
! McCormick, garsios McCor- 
’ niick turtuolių šeimos narys. 
Paliko apie $38,000,000 pini
gais, bonais ir nejudinamu 
turtu.

$69,450,000.00 
Apšvietos Reikalams 
Chicagoj, 1942

Chicagos apšvietps taryba 
pridavė miesto valdybai biudže
to projektą, kuriame reikalau
ja $69,450,000 mokykloms už
laikyti, mokytojų algoms, ir ki
tiems apšvietos reikalams Chi
cagoj e kitais metais.

Tai bus apie $320,000 dau
giau negu šiais(pmetais ir apie 
$7,500,0(10 daugiau negu keturi 
metai atgal.

NORIKE KANARKŲ? 
KREIPKITĖS KALĖJIMAN

Jo’iet kalęjimė kaliniai mėg
sta Taikyti kąnfcfkas savo ka
meroje, Jų tiek ten priviso, kad 
kalėjimo viršininkai nežino ką 
daryti. Butų labai patenkinti 
jeigu atsirastų kas norėtų-tas 
kaharkas pasiimti.

«

VA6SHIP AURORA, AND

114 HfeR WAKE

----------- • -. I .   ...................................

[Tyrinėja Merginos 
Mirti

EImwood Bankas 
Išmoka Dividendą

Buk Nusinuodijo Dirbtuvėje. 
zfcoronerio da'ktarai daro ana- 

lizą nustatyti priežastį mirties 
20 metų northsidietės, Joyce 
Dembowski, kuri užvakar mirė 
St. Anne ligoninėje. Ji gyveno 
adr. 1901 Gullerton Street.

Šeimyna sako, kad rūg ėjo 
mėnesį ji pradėjo dirbti vienoj 
Cicero firmoje, ir ten ♦, galbūt 
užsinuodijo. Ji dirbo prie meta- 
lų.

k ' Priėmė Šliubą.
Prieš pat mirtį velionei^ jos 

sužiedotiniui, 25 melų Joseph 
Pojak’ui 2133 Cullerton street, 
buvo duotas š’.iubas.

Pirkite tose krautuvėse, kil
os garsinasi ‘'NAUJIENOSE”

WE*LL CONTACT THE 
ENEMY WITHIN TWO 

. HOURS. '

THE WORLD*S PATE 15 IN 
THE KANOS OF THE 
COMMANDER, JACK SWIFT

Elmwood Park. State Bankas 
šiandien baigia likvidaciją iš
mokėdamas depozi toriams, į lai
ką Kalėdų dovanas pirkti, pas-

kia $7,902. Viso bankas grąžino 
30.9%, beveik 31 centą nuo do
lerio.

Dirbtuvėj Užmušė 
Darbininką

Iriland Rubber Company 
dirbtuvėj, 146 W. 27th street, 
nuo keltuvo nukritęs ratas įlė
kė į 35 metų darbininką, Will- 
iam Roth, ir jį užmušė vietoje. 
Jisai dirbo ten už mechaniką.

Garsinkitės “N-nose”

LIKĘ A BLACK METE' 
SAILS THE HIGH SEA 
EXHAUST5 50UN0ING

Sužeidė 35-is 
“L” Traukinio 
Nelaimėje

Ekpresas Įvažiavo į Stovintį 
Traukinį.

J 8 APYLINKE. — 35 žmonės 
buvo sužeisti, kai kurie gana 
sunkiai, kai Jackson Park eks
presinis eleveiteii ) traukinys į- 
važiavo į tuščią stovintį trauki
nį tarp 18-tos ir Roosevelt gat
vės stočių, prie State street.’ ;

Nelaimė įvyko vakar ry ą, 
didžiojo rytmetinio važiavimo 
metu.

Visi sužeistieji gavo pirmą 
pagalbą Roosevelt stotyje, o vė
liau buvo perkelti į St. Luke’s.

“Svičas” Atsidaręs.
Traukimo motormanas Wil’.- 

iam Westcott sako, kad nelai
mė įvyko, kai staigiai atsidarė 
“svičas” bėgėse ir nukreipė 
traukinį į kitas bėgės, kurio. e 
tuščiasis traukinys stovėjo.

OF DE5TRUCTION. THE W0RLD PLĖŠT 
OF THE HEAVENS^ THE MA0SEO ROCKETT 
A CHANT OF PQWER. ______ ____-




