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VOKIEČIAI TRAUKIASI BE TVARKOS, 
PALIEKA DIDELIUS GINKLU KIEKIUS

, ----------- U, . -.....- ... X

Hitlerio aviacija smarkiai bombardavo 
Rostovą, sugriovė daug didelių namų

MASKVA, Rusija, gruodž. 3 
^1. — Sovietų karo pranešimas 
tvirtina, kad šiandien ėjo smar
kios kovos su vokiečiais pačiuo
se Taganrogo priemiesčiuose. 
Raudonoji armija visiškai išva
lė teritorijų tarp Rostovo ir Ta
ganrogo.

Vokiečiai ir toliau traukiasi 
be jokios tvarkos visame pie
tų fronte. Vokiečiai .priverst’ 
taip skubėlį kad neturi laiko 
reikalingiausiai karct medžiagai 
paimti. •-...... •• ...............

Vietomis vokiečių kar’.uome- 
nė bandė priešintis* besiveržian
tiems rusams, bet sovietų ka
valerija ir tankai visiškai juos 
sumušė. Sovietų armija puola 
vokiečius dviem kryptim. Vie 
na kariuomenės dalis juos ge
na nuo Rostovo, o kita iš-šiau
rės spaudžia vokiečius prie Azo
vo juros.

Rostovo kovose vokiečiai pra
rado 21,000 kareivių. -

Kitas sovietų penėsimus sa
ko, kad vokiečiui traukiasi ‘ ir 
is Možaisko srities. Rusai su
traukė dideles kariuomenės jė
gas prie Možaisko ir Stalino- 
gorsko, kur jiems pavyko su
mušti vokiečius. Vokiečiai pa
sitraukė nuo 12 iki 24 mylių.

Pranešimas sako, kad šiose 
srityse rusai atėmė kelias stra
tegines vietas ir privertė vo
kiečius trauktis be jokios tvar
kos. Kovos vyksta labai griež
tos. Rusai sniege randa daug 
sušalusių vokiečių kareivių, nes 
šilti drabužiai dar nepasiekė vo
kiečių kariuomenės.
. ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
gruodžio 3 d. — Iš patikimų 
šaltinių švedų laikraštininkai 
patyrė, Jog vokiečiai pasiuntė 
maršalų; von Brauchitsch į Mą- 
riupolį, kad padėtų sulaikyti 
besiveržiančią sovietų kariuo
menę.

Hitleris davė naujai siunčia
mam generolui specialius įga
liojimus ir Įsakė sustabdyti ru
sų puol'mą, nors tai ir labai 
brangiai kainuotų.

BERLYNAS, gruodž. 3 d.- 
Vokiečių žinių agentūros šian
dien paskelbė, kad nacių Avia
cija ir artilerija labai smarkiai 
bombardavo Rostovo miestą. 
Tapo nugriauti dideli namai 
miešto centre, v J

Maskvos frontuose vokiečių 
kariuomenė Įsiveržė gilyn j prie
šo teritoriją. Rusai dar deda 
pastangas pastoti vokiečiam? 
kelią, sako naciai.

BRITAI PERORGANIZUOJA SAVO KARO 
JĖGAS VISUOSE LYBI JOS FRONTUOSE

Kovų metu britai paėmė nelaisvėn 7,000 
kareivių, kuriuos siunčia Į stovyklas

s KAIRAS, Egyptas, gruodž. 3 
d. — Britų karo vadovybė pa
skelbė, kad kovos Lybijoje su
silpnėjo, nes br’tai su vokie
čiais perorganizuoja visas skvo 
karo jėgas.

Iki šiam metui kovos ėjo be 
“plano”, dažnai vieni ir kiti ne
galėjo atskirti savo dalių nuo 
priešo kariuomenės.

Tarp Tobruko ir Solumo 
jvyko keletą sargyboj išvažia
vusių tankų susirėmimų, bet 
didesnių kovų nebuvo. Britai 
paėmė geras pozicijas.

žino, kad vokiečių jėgos yra la
pai stiprios Lybijoj.

Vokiečiai turi keletą pozici
jų iš kurių labai sunku išmuš
ti jų tankus.

r
Britai vis dėlto tikisi laime 

ti Lybijos mušius, nes naujų 
kareivių ir ginklų pristatymas 
naciams yra labai apsunkintas. 
Britai paskandino Lybijon plau
kianti laivą su nacių medžiaga.

Vokiečiai, sumušė 
britų diviziją

Pirma Britų Nuotrauką Is JLybijos Kovų

Paveikslas rodo, kaip šarvuotas britų automobilius trauko vokiečių ištiestas 
spigliuotų vielų tvoras, šarvuotyje įtaišyli moderniškiausi Bren kulkosvaidžiai. 
Šiuos šarvuočius seka britų pėstininkai, šis paveikslas yra vienas pirmųjų, kurį 
britų cenzorius išleido į Jungtines Valstybes.

KONGRESO KOMISIJA NUTARĖ SKIRTI 
8 BILIJONUS DOLERIU GINKLAMS

Štabo viršininkas pasiūlę , gaminti ir 
siųsti daugiau tankų soviėti| armijai

■ .tWASHiN®fO^-EI-./C., gr.
3 'd/—i Kongreso jįiian^ų -ko
misija šiandien nutarė skirti 
dar 8 bilijonus dolerių ginklams 
gaminti.

Štabo viršininkas generolas 
MarshalT patarė komisijai skir
ti didesnes sumas pinigų gin
klams, nes jie bus reikalingi ne 
v^en tiktai Amerikos kariuome- ■' • . * • ■ ■, • ■'* •• • - ■ > nei.

Marshall tvirtina, jog sovie
tų armijai reikia siųsti dau 
giau tankų, jeigu norima, kad 
rusai ir toliau gintųsi.

nereikalingas' Joks natijas‘įsta
tymas: AFU taip "pat prieš na 
ši naujiems įstatymams.

Italai rengėsi 
sukilti

3

dar ne- 
į pada-

tvirtina

NACIU KOMISARAI DEDA PASTANGAS 
PRIMESTI VOKIŠKĄ ŪKIO FORMĄ

Lietuviai privalės atželdinti bolševikų
■ iškirstus miškus

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
“Deutsche Zeitung im Ostland” skelbia pasikalbėjimą su 

Vilniaus apygardos vokiečių komisaru Wulffu. Jo apygarda ap
imanti 12,000 ketvirtainių kilometrų ir turinti 650,000 gyven
tojų. . . . '

Komisaras daug važinėjęs po kraštą ir dedąs pastangas už
megzti santykius su gyventojais. Vokiečių komisaras nori įgau
ti vietos gyventojų pasitikėjimą. Svarbiausias jo dėmesys yra 
kreipiamas žemės ukiui. Ūkininkams esą “skiepijami vokiečių 
ūkininkavimo budai ir metodai”.

Visas šių metų derlius, kuris laikomas geru, jau skaitomas 
suimtu. Rudens darbai baigiami. Ūkininkams esą parūpintos 
dirbt nėš trąšos. Bus dedamos pastangos pagerinti pievas ir su
tvarkyti žuvų ukj.

Bolševikai iškirtę Lietuvos miškus šešiems metams i prie
kį, todėl gyventojai busią priversti miškus atželdinti. Keliai pa
mažu yra taisomi ir granatų išmuštos duobės jau lyginamos.

Amerika informuota 
apie britų laivus

WASHINGTON~ d. C., gr. 
3 d. — Sekretorius K n ox šian 
dien paskelbė^ kad Amerikos 
valdžia buvo informuota *apie 
britų karo laivų perkėlimą į 
Pacifiką. ■ <

Knox pridėjo, kad du' labai 
stiprus britų karo laivai ran
dasi Singapūre. ■

Knox sako, kad japonai mo
ka labai gerai išsaugoti paslap 
tis apie japoiių laivyno pajėgu
mą. -Knox nežino kokio dydžio 
ir pajėgumo, yra japonų karo 
laivynas. '

ROMA, Italija, gruodž. 3 d. 
— Italų valdžia paskelbė, kad 
jiems pavyko surasti labai 
plačiai ruošiamą 'sukilimą.

šhpdien teisman atiduota 
60 revoliucionierių, o 11J jų 
pajėgė pabėgti į užsienį. Re
voliucionieriai buvo pasiryžę 
nužudyti Mussoiini ir nuver
sti fašistinę tvarką.

Sukilėliai turėjo ryšius su 
visais šiaurės Italijos pramo
nės centrais ir į frontus išvy
kusiais kareiviais.

Japonai atitraukė 
Amerikos laivyną

Neužsimušė nųkri 
tus 15 aukštų

Nelaisvėn paimti 
nacių lakūnai

ALEKSANDRIJA, Kaira?, 
gruodž. 3 d. — Aleksandrijos 
miestą jau pasiekė 7,000 “ašies” 
kareivių, kurie buvo paimti ne
laisvėn Lybijos kovų metu.

Didžiausią belaisvių dalį su
daro vokiečių kareiviai. Pašte 
betina, kad nelaisvėn pateko 
gana didokas nacių lakūnų skai
čius.

Britams pavyko paimti kelis 
aukštesnius vokiečių karinin
kus. Belaisviai vežami laivais, 
traukiniais ir karavanais į kon
centracijos stovyklas.

Lybijoj nacių jėgos 
stiprios

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 3 
d. — Susijungus dviem šarvuo
tom vokiečių divizijom, britai

Berlynas; gruodž. 3 d. 
— Vokiečių štabas skelbia, kad 
į pietus nuo Tobruko jiems pa
vyko visiškai sumušti britų dL 
viziją.

Dalis š os divizijos tapo už
mušta, o kita dalis pateko j ne
laisvę.

Diviziją sudarė Naujosios 
Zelandijos kareiviai, kurie prieš 
kelias dienas susijungė Su To
bruko įgula.

— Atlas Powder bendrovės 
darbininkai Ravenna m ’ęstely 
šiandien paskelbę streiką, bet 
darbas tęsiamas, nes 90% dar
bininkų atėjo j darbą. x

— Naciai turi pačiuose fron
tuose įtaisę tankų “laboratori
jas”, kurios kiekvieną sužeistą 
tanką tuojau paima iš kovos 
lauko ir greitai pataiso.

— Rusijon atskridęs lenkų 
premjeras tvirtina, kad britai 
laimėsią Lybijos mūšį.

Valdžia dar negavo 
japonų atsakymo
PVASHINGTON, D. C., gr. 
d. — Sekretorius Hull šian

dien' paskelbė, kad Amerikos 
valdžia iki šiam metui 
gavo japonų atsakymo 
rytus* pasiuTymus.

Pacifike bus taika,
liuli, jeigu japonai priims Ame
rikos pasiūlytą nepuolamo- po
litiką.

Rooseveltas dar negavo atsa
kymo ir dėl japonų kariuome
nės siuntimo į-prancūzų Indo
kiniją. Valdžia nori gauti grei
tus atsakymus iš japonų.

Komunistų agentai 
kenks unijoms

NVASHINGTON, D. C., gr. 
d. —. Kongresas, svarstyda-3 d. —. Kongresas, svarstyda

mas įstatymus prieš streikus, 
nutarė neleisti naudotis priim
tu darbo Santykių aktu toms 
unijoms, kurios į savo vįršin li
kus išrinks komunistus arba 
vokiečių bundo agentus.

šis nutarimas yra tiktai ban
domojo pobūdžio.

Atstovas Ramspeck perskai
tė laišką, kuriame įrodoma, jog
..... .1,^.1... .»■ ...i.. . 11 i.       ■■ i r

ORAS
Debesuotas, šiltesnis.
SaUl£ teka 7:01; leidžiasi

— 4:19.

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
d. — Erin Long, 43. metų am

žiaus našle, pukrįto nuo 15 auk
što ir neužsimušė.

Gydytojai tvirtina, kad ji 
smarkiai susitrenkusi, bet yra 
vilties išgelbėti jos gyvybę.

Bekrisdama pramušė vieno 
siuvėjo stogą ir siuvėją taip su
trenkė, kad jis sąmonės nete
ko.

3

TOKIO, Japonija, gruodž. 3 
d. — Japonų laikrašt s Yomiu 
ri šiandien paskelbė, kad japo
nai sutraukė . 80% Amerikos 
karo laivų Pacifike.

Vokiečiai turi geriausią pro . 
gą pradėti puolimą šiaurės j u 
roję, nes didžiausia J.V. la.vy 
no \ dalis yra 
įtempta padėtimi, 
japonai.

Japonų “valdžia 
informuoja savo 
apie tikruosius savo tikslus da
bartinių derybų metu, sako ko 
respondentai. f

inmobilizuota 
kurią sudarė

labai mažai 
gyventoju:..

• — Dabar Amerikoj kasdien 
pastatomas vienas laivas. Val
džia mano, kad ateinančią va
sarą kasdien bus pastatomi du 
laivai.

Vėliausios Naujienos
— Kongresas priėmė prieš streikus nukreiptą įstatymą 252 

balsais prieš 136. Įstatymas pasiųstas; senatui, kur> manoma, 
jam bus padaryta pataisų. ; ,

■— Sovietų kariiioinenė traukiasi iš Hango salyno, kurį ra
miai užtina šuohnų karo dalys.

— Hitleris pasiuntė dvi italų divizijas į Rostovo' frontą, 
bet didėlė italų dauguma iškėlė raukas ir pasidavė rusų ne
laisvėn;

~ Ainerikbs valdžia praplėtė “juodųjų” pirklių sąrašą, pri
dėjo 189 naujiiš vardus ir išbraukė 10.
a — Amėrikoš valdžia teiks turkams ginklus, neš šie pasi
žadėjo gintis nuo vokiečių, jeigu Hitlerio armija puls ^Turkiją.

—; Nacių generolas Schaumberg davę paryžiečiams 7 die
nas laiko surhstį vokiečių karininką nušovusį žmogų. ;

— Britu i parlamente reiškiamas nepasitenkinimas dėl i.Lyfr 
bijos kOvų. ~ i‘ . j >■

Argentinai gresia 
diktatūros pavojus

BUENOS AIRES, Argentina. 
gruodž. 3 d. — Argentinos vi
suomenė labai susirupinusi 
naujai susidariusia padėtimi ir 
bijo, kad prezidentas Cąstilbj 
nepasiskelbtų diktatorium.

Valdžia uždraudė v soms Ar 
gentinosi provincijoms daryti 
susirinkimus demokratijos ide 
joms plėsti.

Entre Rios provincijos guber 
natorius atsisakė klausyti vai 
džies šiame reikale ir skundž a 
si teismui.

Švedai ginsis nuo vi- 
• sų užpuolikų

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
gruodž. 3i d. — Gandai, kac 
Švedija prisidėsianti prie naciu 
“ašies”, rieatatinka tikrenybę 
paskelbė valdžios atstovai.

šved ja yra nusistačiusi /lik
ti neutrali šiame konflikte i. 
pasiryžusi kovoti iki paskuti 
nių, jeigu kas bandys vartot 
prievartą.

Švedų spauda labai dažnai ke 
lia klausimą apie reikalą suda 
ryti šiaurės valstybių sąjungą.

Paryžiuje užmuštas 
nacių karininkas

-■A-—. —■ . ■ ■

PARYŽIUS, Prancūzija, gr 
3 d. — Vokiečių karo vadovy 
bė paskelbė, kad vakar vaka 
re viename Paryž ąųs bulvare 
tapo nušautas vokiečių karinin
kas.

Vokiečiai uždraudė dešimta 
distriktd gyventojams išeiti į 
gatvę po 6:30 vakaro.

Karo vadovybė skelbia, kač 
naciai imsis žymiai gr ežtesnii 
represijų prieš šio karininke 
nužudymą.

—- Suomiai paėmė kelias ma 
žas salas Hango salyne.

— Olandų Indijos- valdžia bi
jo, kad Indokinijon traukiami 
japonų kariuomenė nebūtų pa
vartota olandų kolonijoms už
pulti.

— Amerikos paskelbtas “juo
dųjų” pįridių sąrašas privertė 
užsidaryti nacių vadovaujamą 
didžiausią bankų bendrovę Gua- 
temąlęj.

. Vokiečiai grobia 
linus, kanapes...
Vokiečių komisaras Lohse 

išleido įsakymą, kuris aoima 
Mnu: kanapių, vilnos, medvilnės 
r kitų tekstilės žaliavų sunau

dojimą. ♦ — —
Tam tikslui vokiečiai įsteigė 

bendrovę Ostland-Frasęr, kuri 
apims visas šias gamybos sri
tis.

šios organizacijos žinion per
eina Lietuvos linų koopęrat nė 
sąjunga “Linas” su visais sa
vo pada’iniais ir skyriais.

Mokyklos negali 
dirbti normaliai

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Vilniuje pradėjo mokslo 
metus tiktai 49 pradž os mo
kyklos su 420 klasėmis.

21; mokyklos negalinčios nor
maliai dirbti, nes vokiečiai pa
grobė mokyklų namus, šios mo
kyklos dirbančios tiktai pusę 
dienos.

Dedamos pastangos atnau
jinti darbą ir V.lniaus gimna
zijose.

Minske gyvenimas 
vėl tvarkomas

Spaudos žiniomis, nežiūrint 
sunaikinimų, Baltgudljos sosti
nėje Minske vėl gyveną 170,000 
žmonių.

Nukentėję esą ištisi miesto 
rajonai, tač au pasiliko ir svei
kų namų.

Gatvė, kurioje stovi vokie
čių kasino, pavadinta Potsdamo 
gatvė.

— Amerikos konsulas Hong-
konge patarė savo piliečiams 
įpleisti kraštą, jeigu jų esimas
nėra būtinas Hongkonge.

— Italai skelbia, kad žuvo 
1,000 serbų, kurie kovojo prieš 
italų ir vokiečių jėgas.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00

* vai. ryto'iki 1:00 vaL popiet. 
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto Iki 6 v* vakaro. 
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 

~8:00 vaL vakaro.
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VAIKAS ir MOKYKLA

Rašo L. N A RM ORI'Ali'E

Vaikų sveikata ‘

Šiomis dienomis mokytojos, 
mokytojai ir mokyklos admi
nistratoriai yra raginami kreip
ti ypatingą dėmesį į mpkinius, 
kurie ąteina į mokyklą su šal
čiais.

Chicagoš mokyklų viršinin
kas, ponas Wm. H. Johnson, 
savo biuletenyj, kurį jis išsiun
čia visom mokyklom, kviečią 
visų pilniausios kooperąeijos

IŠVYKSTA

vaikus su šalčiais į 
nes galima labai 

šalčiais ir li- 
lankan-

remiasi 
išleisto

nepriimti 
mokyklą, 
lengvai užkrėsti 
gomis kitus mokyklas 
ėius vaikus.

Mokyklos viršininkas 
ant memorandmho,
Chicagoš sveikatos skyriaus po 
vadovyste Dr. Bundesen. Mo
kyklos viršininkai, mokytojai 
ir sveikatos skyriaus valdinin
kai yra raginami stengtis ap
saugoti vaikų sveikatą.

štai n yra viršminėlas me
morandumas:

“Memorandum
To Fie’d Health
At this tiinc of 

seasonal įnertas?
communicable diseaąes 

It vvould be 
teachers that 
obser valion 

signs of

Officers:
the year a 

in mąny 
may be 
well to 
special 

of the 
illness

Syluia Saboniutė-McElroij šian
dien. išvyksta Wyominy val- 
stijon ųpsigųvęųti
Musų chicagiečių muzikų 

šeima šią savaitę sumažės vie
na jauna ir talentinga pianis
te. Muzikos veikloj pasižymė-, 
jus ir visų mylima Leokadijos: 
ir Kasto Sabonių duktė, Syl- 
via McElroy, su savo dviem 
vaikučiais išvyksta į Wyom- 
ing valstiją apsigyventi. Syl- 
vijos vyras, kuris turi antrojo 
leitenanto rangą Amerikos 
Jungtinių Valstybių kariuo
menėj, pina savo pareigas 
Fort Francis E. Wąrren, neto
li Cbeyenne, Wyoming. Jis 
šiomis, dienomis atvyko Chi- 
cagon paviešėti ir pasiimti sa
vo gražią šeimyną su savim į 
Wyoming.

Tik praeitą sekmadienį Syl- 
via dar laimėjo vieną pirmų
jų vietų piano kontęste, kurį 
vedė Amerikos Muzikų Drau
gija. Nors ji turi atsakomybę 
auklėjime savo šeimynėlės ir 
namų prižiūrėjimo, tačiau 
Sylvia nė kiek nenutolo nuo 
savo mylimų piapo studijų.

“Gyvendama vakaruose aš 
nemanau irgi užleisti savo 
muzikos darbą, ir laiks puo 
laiko pranešiu jums,\ kaip 
man lenais klojasi’*, pasakė 
Sylvia atsisveikindama su 
manim.

Geriausio’ pasisekimo tau* 
Sylvia, ir visai tavo šeimynė- 
liai gyvenimo naujose aplin
kybėse. —Norą G.

Eįnu pati vieną pvąųųptp takų 
Šlamėjančioj Panemuno girioj, '
Ir kylantį kvapą pusių geriu ■ 
Slaptingoj rudens sutemoj. z / 
Minu rods ąnt takų
Kur žiūrisi laisvu man šuftmg P9 feM
«Atbusiu, atbuMU;' ai to 7
Tik viltie? įr
$tąi vėję skelti Iftpąį WBa, '
Šąlies liūdesio gįėSTO uųnįųęja.
Ir pusių šešėliai kaip karių pulkai ' 
žengią stu manim į ąteįįies
0 šlaĮTiapčio įpiškp pramintų tąkų ■ #
Pąlydi viltis laisvoj ąąliės mąjftnį.

V»nd» Byanskk
Gruodžio 2, 1941 / .V -į/,.' •' -

Gerbiamųjų Bendradarbių Domesiui
šįinęt šio

penktas iš eilės ačiū musų bendradarhiy B^PUiJstąn- 
čiain pasišventimui dirbti Skyr|ąu$ naudai- Ęe ąj>ejor 
mes vįsos trąjišt^ip, šip |nėto MorętiĮĮ Skyrius nę 
tik kąd pęątsiĮiktu UW> Praeitųjų įųfctę, įr prą- 
lenktų anuos. Todėl prašau visas, bųkįtė tokios ge
ros prisiųsti savo straipsnius, eiles, ėtc., šiam kalėdi
niam numeriui ne vėliau kaip iki gruodžio 17-tos 
dienos. Ųž jųsų tokias pastangas dėjęoju iš

' NQĘĄQŲGIĘ^, •'
Moterų Skyriaus vedėją

renaind 
care in 
children for 
will be helpful i n the early de-
teetion and exclusion cf cases 
of communicable » diseaes. Įn- 
asmuch as the signs of a co’d 
are often indistingųishable 
from those of the major ex- 
anthcms, it is advisable to ex- 
clude children who may appear 
to have only symptoms cf a 
severc cokl.

E. K. Musson, M. D.; ! 
Chief Communicable Disesse 

f SectionJ’
šios žinios yra paimtos iš 

“Superintendeni’s Bulletjn, T°, 
Principąlš of Ali Schools, p. 70

Moterą Fondas
Lietuvai šelpti

Vieny-New York o Moterų 
bės iniciatyva sušaukta 
tuvių Moterų konferencija 
įvyko New Yorker viešbutyje

Moteris
-■ / ■ "

Iš tolo tave pamatęs praeivis 
moterim. Taip, tu 
tavo kūnas išriestas

ĄPYŠĄKA

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
Reginą J-tė

Mokinių motinos ir tėvai ga
lėtų ypačiai kooperuoti šiame 
reikale, neleisdami vaikučius į 
mokyklą, kada jie turi • šaltį. 
Geriau vaikams, sergantiems 
ir kitiems, laikyti vaiką ųamie 
nors vieną dieną, kad apsaugo
tų sveikatą visų.

Jeigu vaikas praleis namie 
šiltai vieną dieną arba sįu rei
kalu išgulės lovoj per vieną 
dieną, jam gaiima išvengti sun
kios ir ilgos ligos.

4O visuomet, kad užtikr’nd 
vąiko sveikatą, lai geriau pa
šaukti gydytojas. Visados apsi
moka anksčiau susitarti su gy
dytojų, negu kada vaikas sun
kiai serga arba jo gyvastis yra 
pavojuje. Nežinant ką dąrytį, 
neatidėliokite pašaukti gydyto
ją. Visais atžvilgiais yrą geriau 
ir pigiau susitarti su gydyto
jom iš anksto.

dalyvavo apie 50 moterų iš 
įvairių miestų suvažiavusių. 
Jadvyga Tubelienė buvo kon
ferencijos pirmininkė. Vice- 
pirmiųįnk.ė buyp Beginą Bu
drienė (kiejuvos Generalinio 
Kohsulo žmona) ir sekreto
riaus pareigas ėjo Ona Valai
tienė.
' Šioj konferencijoj buvo įs
teigtas Moterų Fondas Lietu
vai §elp|*- Centro valdybą su
daro' sekamos 'veikėjos: Kazi
miera Garšvienė — pirminm- 
kė, Opa Vąląįtienė, Mąrįjpna 
Struinskięnė įp Elena D.eye- 
nienč — vice-pirpiipipĮcče? Ie-! 
va Valukienė — iždininkė* Ie
va Trečiokienė — sekretorė,!

GRUODŽIO 4 DIENOS
PRAHA i kos atlikto;

' / * llvŲn, J darbo rezultatais? '
į^adąngi mes ^Oferys, ypač 

šio skyria.uą vertintoj jąų pę- 
be nuo šiaųdiOp ^iųopię sąyo į- 
sitikinimus, savo patyrimus,: 
kąd šio skr. dabartinė vedėja 
yra visaip tinkama velionės M. 
Jurgęįionienėš tęsimo į- 
pėdinė, taipgi nuoširdi ir tole
rantiška visudmėne.s veikloj, to
dėl apie tai minėti nebetenka.

Vienas mano troškimas yra, 
tas?kad mes ją, įvertintumėm 
ųž jos gerumą mums, už jos 
tinkamumą savo pareigų ėjime, 
kol ji sli iiiUmįsJ ,

Tadgi šiandieną jos gįmiino 
dienos proga pąsiveikinkime ją 
ir pąiĮpįėkįnįę jaį kpP ijgįąųsių 
ir ląimįngjąu^ų '’pietp, tąipgi 
Icantpybęs ir pojląuą paįvaromo 
eiti ilgai ilgai šio skyriaus ve
dėjos pareigas. ŠUpį^^H^e męa 
ją nors šiose pareigose ir teikLi 
me, kaip galime daugiau talkos,- 
kad nebūtų jąi taip sunku Įęs-j 
ti rimtą ir &Wąkoiiiingą darbą.' 
Prie šįo skyrįaių |vončįų skai-į 
čiaus pridėkime ir gruodžio 4 
d,, vįsąd ją norį, kukįįąi, bet 
nųpšįrdžįaį ėtžympdąmos.

Tad ląį bųųą įeisią ir niąn 
tarti: Ilgiausiu niėių įr viso toj 
ko siekia didžiai gįrbipipos p < 
N. Gųgieųės jeilnį širdis! /

Viena iš Jos talkininkių.’

BAZARAS !

PROGA s z. ——
šis mųsų skyrius “Nąųjiqi,o- 

se” jąų turi kriiąt* syąrbjąs 
reiksmingąs ir minėtinas die
nas, kurias męs tąm tikromis 
nuotaikomis, reikalui esant, pa-; 
minim. • \ j

Viena iš svarbių ir reikšminrj 
gų dienų yra sausio 7 d., kurio
je* pasirodė šis taip laukiamas; 
skyrius. < - \ !

Penktas iš eilės šio skyriaus, 
minėjimas įvyks sekantį sausio] 
mėn. Nėra abejonės, kad ųiųte- 
rys penkių metų skyriaus su-; 
kaktį atžymės taip reikšmingai; 
ir vertingai, kaip’ ir kiįąs su-!

retore, Pranė Lapienė, Petro-! 
nelė Jurgeliųtė ir p. šamėnic- 
nė — iždo globėjos.

Konferencija nutarė sųdąry-; 
Ii kuopląčiausį veikimą visoj 
Amerikoj. Uuvo priimtos ke
lios rezoliucijos ryšium su; 
šelpįn|u lietuvių, jš savo tėvy
nės išvežtų ir svetimose šaly
se vargstančių.

Iš visų gautų žiįdų pasifo-: 
do? kad konfęręnciją buv? 
sėk|pįngą. Dąbąę bęįieką tik 
suorganizuoti skyrius po įęo-

kaktią.
Viena iš liūdnų ir ąkaųdjįių 

dienų turime, — tai koyb mėn. 
25 d., kurioje tragingąi žuvoj 
musų mylima M. Jurgelionienė.i 
Šio skyriąps įsteigėją.

Nežiųript, kaip mes jos gąi- 
lejomės, yepkeme ir siąldjopiės.į 
vienęk turėjome, kacĮ ir neno-; 
^omis sutikti, ka4 ta tiesa if 
kad, mes jos gyvųjų tarp,e 4ąųH 
giau nebeturėsime. Jos nelauk-; 
tos mirties diena Jau tapo įam-i 
žinta šio skyriaus atminty su 
rugsėjo 28 d. 1941 m., kada 
Chicagoš Liet: Taut. Kapinėse 
išdygo dailus, reikšmingas ir1 
vaizdingas.- paminklas nuo ve-i 
lionės prietelių ir draugų^ įver
tinusių jos triūsą, pastangas ir 
nuoširdumą žnąonijai.

Sprendžiant iš aprašymų 
buvusių gedulingų apeigų pa
minklo atidengimo momentų ir 
iš paminklo nuotraukos, įąirj 
tilpo šiamp ąkyfipjė įr “JCęlpi- 
yįų” m.Q.l. galima 4r£sįąį. 
sakyti, kati šio žygio darbas at-. 
Tktas tikrai širdingai ir kilniai.'

Tik dėka musų didžiai gerbia
mos N. Gugienės,, kaipo fondo 
pirmininkės ir jos uoliųjų pa
dėjėjų kantrumo ir nuoširdžių 
atsidėjimų, nepaisyti blogos va
lios, visuomenės troškimas liko

pavadins 
rppteris: 
kaip skulptoriaus statula, ko- 

^pąžj bątpiiaį ąugniąužę, ka- 
įįgp^, yęidp bruožai švel- 

ųųs. Tų ąiškus mųtęrs atvaiz- 
dąą. ąr W mote-
risr, ąr gyveni ippters gyveni
ni ?

Np, pęprašaų tavęs vargti, 
ginidyti vaikųs? dirbti nuo 
aųk^fyyaųs rytp iki vėlybos 
ųąktięs. tyĮpteriąi būti nereikia 
^ųtpųku^iom įkpjoip rasotus 
tąrpįyšiųs ^raidyti ar sukniu- 
įįų^ ąųt gumuojančios balijos 
gpųipdyti įaį lipius. Man v iš
lipk, ąr Ui tpųki nainų ruošą 
ąp Šokt* UaĮetą. Ar žiliai, kaip 
^ekrętoriąųli, ar iš katro galo 
ądątą įąiyprĮj. Tavo kasdieninis 
ųįtsiemii^as tave nepadaro mo- 
teria. Ar tu amatininke ar pro- 
fesijonalę, tu ne moteris, jei 
tavyje nėra moters sielos.

Jei tavyje nėra moters sielos, 
ant tavo galvos uždėta brangi 
kepurė nepapuoš tavo akmeni
ne esybę* žibąiitį^ ąi’ gražiai 
kvietkuųtąs apsiaustas turės 
aut pečių mažiau vertės, negu 
lange. Perfumos lašelis ant au
sies prąnyk§ niekieno nesuuos
tas Gėlė ant tavo / moteriškos *>
krutinės suvys kaip neatsar
giųjų darfže parblokšta. Kūdi
kis ; praeidamas nepusišypęos, 
vyras nepakels blakstienos.

Brangioji, jei moterim .vadi
niesi, buk moteris. Bukį nuo
širdi, * gailestinga, mandagi, 
švelni. Nežemink kilų. Nesta
tyk save dievu, o kitus dulkėm. 
Nekalbėk perdaug. Atsimink, 
kad yisi mpka kalbėli. Duok 
progos ir kiliems.

$iitiktąjam nusižemink, nu- 
^ilepk* Moterišką, švelnumą iš*- 
reišk* Nesijuok iš kaimynės 
namų, vaikų, vyro. Nepamiršk, 
kąd tas viskas jos didžiausias 
turtas,

Stenkis prisitaikyti prie visų. 
Kas jis nebųtų,» vargšas, tur
tuolis, bemokslis, mokytas, — 
tebūna tau visi lygus. Tu, mo- 
tprįs bųdąnia, gali* prieiti prie 
jo ąsniPnybėS-Šįrdįes... Moterie, 
visados turėk nlintyj, kad žmo
gaus /siela yra kaip švelniau
sias muzikos akordas — pa
liesk ją švelniai... Kaip tu ją 
paliesi,'taip ji tau skambės-at- 
siliej)s..'. Tu, moterie, šį pasau
lį gali padaryti tokį nialonų, 
gražų
rąnlcųsp yra žmonių gerumas ir

(Tęsinys)
Domas suprato, kad sąlygos 

nepakelįamos. Be to, jis giliai 
buvo įsitikinęs, kad jo gyveni
mo kelionė yistiek neįdomi, tai
gi, ap jam ne vistiek, kas su 
juo atsiliks stovint ant prarajos? 
kranto...

Buvo sekmadienis. Domas 
anksti atsikėlė ir išėjo lyg no
rėdamas kur eiti, švelnus ru
dens vejąs maloniai putė, lary7 
tumei buriuodamas kaitrios 
saulutės įdegintus bevilčio Do
mo skrustus. Laukuose, vėjo 
judinamas, bangavo gelsvas va? 
•sąroj us. Domas prįsiartino prie 
Valės tėvų sodno. Sustojo, pa
žvelgė į sodną, kurs lAijojo už: 
tikrindamas daug vaisių. Sku
biai peršoko per tvorą ir atsi
dūrė ties tą viela, kur kadaise 
jis suteikė Valei savo išpažintį, 
kųų yiens kitam davė žodį lik
ti ištikimais iki jis sugrįš. Čia 
pat tebebuvo ir suolelis, kur 
Valė, rasdavo sau poilsį atėjus 
namon. Jis atsisėdo. Jam pasi
darė malonu, jo veide kaupėsi 
džiaugsmo vilnclė ir širdis pil
dėsi ramumu..

Nežinia, kiek ilgai dar butų 
Domas skendęs 
svajonėse, jei ne
kuri eidama per sodną ir ran
kiodama obuolius, pastebėjusi 
Domą, net krūptelėjo. Domas 
lyg susigėdo ilr atsiprašė, kad ją 
išgazdino. Ji nusijuokė, .kaip ir 
supratusi Domą, bet nieko ne
tarusi puolėsi vaišinti obuoliais. 
Ji riųko, ir kur rądo gražesnį 
obuolį, dėjo į atskirą krepšelį,

gusi ir prašiusi leisti jai ramiai 
pąsllsetį, todėl įr ji išeisianti iš 
Vidaus.

Ponias nedyejodapias atsi
klausė, ar sutinkanti Valė nors 
trumpai su juo pasikalbėti, ir 
jei sutinkanti, tai ląi pąskįrian- 
ti viętą ir jis dabar prasišalin
siąs. Vąlė nieko blogo nemany
dama numatė, kad bus geriau
sia vieta sodne, nurodė jam se
kančios dienos popietį, ir jis 
greit išsiskyrė, ko nesuskubu 
pastebėti niekas.

(Bus daugiau)

jergyventose 
Žalės sesutė,

visiems gyventi. Tavo

B

Vedą—Niną
Dažnai girdime klausimą, ar 

yra koks lengvas būdas prižiū
rėti alyvuotą- odą ?

Atsakymas yra, kąd priežiū
roj alyvuotos odos, niekas nė
ra svarbiau, kaip šyąrųmas, -— 
tinkamas naudojimas muilo ir 
vandens. ,

Pirmiausia, vanduo turi būtį 
minkštas, tai yra, Įjuosas nuo 
mirieįillų druskų. Bei jju jei
gu rjjkia naudoti kiętą vąude-

T.JI '■LV.-J1.;1. 'I! T 7.7 s: T
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lonijas ir pradėti aktualų dąr 
bą.

Šiandien Felloų)ship Housę 
Moterų Klubo Suenčių Ba- 
zarąs
šiandien įVykšiU metinis; 

bązaras ' Fellovvship House 
tylpĮerų $31 y/est 33rd
pįąęą, f pradžią o $Q valandą 
ryto. Lietuviški piętųs bus 
dųo^atui 12:3.0 yająildą įr tik- 
tąj ąž fe .cejalųą. Del rezerva
cijų šaukite Yards 5292. Bazą- 

galėsiię 'ųi^ipįfkti visokių 
dalykėlių Kalėdų dovanoms 
įr UŽ ląbąi prięįimnw kainas. 
Yrą .daug jrąąk^rbįų įr yįsQ- 
W v’’'0 Padaro pa-

tu° i**-
Pepę pa§isekjpip yįsų,Q§e ^ą^į^įiš (JpyąąąsA At§j|ąų 

Uiąnyių.ų,Q§p ištiešM tuo pa
ranką už j.ųrų (Je| ąąųr‘ oįu laiku j5ai^ihs|tte Ją y^rlin 
kentąjusįepis lįetųyją’ą)ą. ; FeUpxyąJ^j5 Hpųsg įstaigoj

ręikšį tįk gerumą, yisi ir bus 
geri.

Brangink kilų jausmus, sielą, 
norus. Moterie, pekietėk sieloj 
ir visados busi žemės angelas.

Jei įtu, $avo mintis, žodžius, 
save negali suvaldyti, tai kas 
tave suvaldys? Nėra kardo, ku
ris ištartus žalingus žodžius iš
kapotų. Bųjki ątsąrgi. Moterie, 
atsimink, k.ad tų esi gražiau
sias šio pasaulio sutvėrimas, to
dėl turėk*ir gražiausią sielą.

Illlllf
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Veršiena
Kepalęlyj

Išvirink veršieną su 
ląįs. Kai ji išverčia 
kad mėsa smunka nuo

maičių. Domas „užklausė, ar ji 
jiems ncšianti tuos obuolius, 
bet ji grpil atsakė, kad jie pa
tys šiandiena atvažiuosią, nes 
mamytė jau tjęčia diena kaip 
serganti, todėl norinti juos mar 
lyti ir kvietė atvažiuoti. Jis iš 
jos patyrė, kad Valė liksianti 
keletui dienų, p Pranas grįęįąs 
namon vienas, nes turįs išvykti 
apžiūrėti naujai skiriamą mo
kyklą. ' •

Domas padėkojo už obuolius 
ir kupinas vilties rasti proga 
matyti Valę, nuėjo namon.

Diena slinko vakarop, kai 
Doiųąs pamatė iš tolo vieškeliu 
skubančius Laukaičius važiuo
jant cjyjračiais. Susekęs, kad se
kantį rytą Pranas tikrai išva
žiavo, jis užėjo neva pažiūrėti 
ligonės. Valės mamyte ncjbuvo 
silpnas ligonis, bet iš lovos ne
išlipo. Su visais pasisveikinęs, 
Valės prašomas, ątsįsėdo ir pa- 
sišnckučiąvęs pora valan.dų, iš
ėjo namon. Jam išėjus, Valės 
mainytė pareiškė, kad jai ne
patinka jo atsilankymai, juo la
biau, kai yra Valė, nes apie tai 
sužinoję jo namiškiai, gali vėl 
paleisti blogus gandus. Prašė, 
kad Valė su juo nesikalbėtų. 
Valė pažadėjo patenkinti moti
ną. Bet Domas nebuvo paten
kintas tuo pasikalbėjimu, ką jis 
turėjo tarp visos šeimos, jis no
rėjo matytis tik su Vale. Tad lt 
kitą dieną jis vėl bandė ateiti, 
bet Valė jį pastebėjusi pamatė 
ir išbėgo į prįeangį pasitikti. Ji 
pasakė jam, kad mamytė užmi-

namą kieto vandens muilų. Ar
ba surinkite lietaus vandenį, 
tas visuomet minkštas. Naudo
kite šiltų vandenj ir užtektinai 
muilo.

Pąi|nkite abrusplį, gerai iš- 
muiluokitc ir palęngvuČiai ma
sažuokite vęidą nuo nosies 
skersai veidą. Taip gerai nu
plovus veidą ir paskiausia per
pylus Šiltu yandeųiu veidas bus 
liuos&s nuo didžįuipos alyvos, 
jąusis šviežias ir Švarus.

{Kmo-TeatfaSi 
į Jk Jb I

kau- 
tjek, 
kau

lų, ją nyrink lipo kauįų, su- 
itialk ir pridek virtps ar kep
tos kiaulienos. Sykiu sumalk, 
smulkiai, pmdėk druskos ir 
pipirų, Įr smulkiui sukapotą, 
apkepintą svogūną. įdėk tąip- 
gi įeŲs žajiu’s kiaušinius ir

nių. Sųminkyk į tešlą, jei kie
ta— pridėk/pieno, sukrėsk į 
gilią Blieką, ir kepink neper
ilgai pečiuj, lik liek, kad 
kiaųšipįąi sukeptu. Stalai)1 rei
kią paduoti apipylus rudu su
su, pomidorais ar bet kokiu 
kitu tinkamu padažu.

Veršieną kepalėlyj tinka 
šilta ap šalta, ąrbą šaltą gali-

šuniirįcytos duonos ’ ar trupi-*! ma lengvai sušildyti.

Labai malonu lluyp išgirsti 
gražius žodeliu^ ir linkęjįnius 
nuo moterų skyriaus bendra
darbių. Bet tai visi senai žino, 
koks nuoširdumas p’aka lietu
vaičių širdyse. Tad žinojot taip 
darydamos, kad jautrias stygas 
palietėt mano širdyj, kurių at
balsiu per metų metus nuskam
bės. Ačiū jum visom nuo Jono 
ir manęs. Gyvenųną pradedant 
gerai yra žinoti, kad geranorių 
draugų netrukite. ’ . .

KasliKk mųyių... tą i visa Cbi- 
cago kalba apie Gretą Garbo 
jos naujam veikale “Two-Faced 
Woųiąn” United Artists teatre. 
Jąpie Garbų ne tik prasijuo
kia taip kukliai, kaįp jsl 
mątėt “Niąotdikoj” — bet ji 
ir rhumbą šoįa į|? ąbelnąi nu
duoda eąanti .vykusį sįyena, 
kad savo vyrą nup §ąyęs pavi- 
Įipjus. Taį tipį^gkapibario far
sas — gera komediją — bet ne- 
padarykit klaidos — palikit 
Aptosėję ir Juozuką namie — 
arką krautuvėje su Kalėdų Dė
dukų :— Unįted Ąrtięts teatre 
vaiku,čiajns šią sąvait^ nėrą 
vietos nė žingeidumo.

Be “naujosios** Garbo, žvaig
ždžių sąstąte ra^it Melvyn 
Doųglas, Gonstance Bennett, 
Ruth Gordpų, Rohųid Young. 
Liuoso laiko turint, nesigailė
site praleidę porą valandų su 
“Twp-Faced \Voman”.

Suzanna Viliute Schiveer
* • t K * S
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CMando ir Ohio Žinios
i

Iš SLA 136 KUOPOS 
BANKIETO

Lapkričio 23 dieną įvyko mi
nėtos kuopos jubiliejinis ban
kietas, apie kurį daugelis ir da
bar dar tebekalba. Apie penktą 
valandą svečiai pradėjo rinktis 
į Mlylinko’s salę, o jau apie šeš
tą buvo susirinkę šimtaš ir pu
sė svečių. Tuo laiku atvyko ir 
p. J. K. Mažukna iš Pittsburgho 
su pilna mašina pittsburghiečių.

Apie septintą valandą gaspa- 
dinęs pradėjo ant stalų nešti 
kalakutų vakarienę, ir teko ma
tyti, kad svečiai labai gražiai 
šnekučiavosi ir gardžiai kalaku
tą valgė. Stalai buvo gražiai pa
puošti gėlėmis ir atrodė tikras 
šeimyniška^ bankietas.

Tuoj po gardžios vakarienės 
S. Čerauka perstatė Joną Jarą 
toliau vesti to vakaro progra
mą. Pastarasis iš eilės perstatė 
keletą svečių ir vietinių vci':ėjųr 
Taipgi buvo ir gražus dainų 
programas, kurį išpildė vietos 
dainininkai ir dailininkės. Tai 
buvo panelė Mi iauskaitė, k’.ui 
yra kuopos nare, panelė Rasy- 
liute ir panelė Alekniutė. Pa
staroji sudainavo 
su savo tėveliu 
Taipgi dalyvavo
kuris yra žinomas kaipo daini
ninkas ir juokdarys. Jis sudalė 
gražų chorą iš visus publikos,

dainų duetu 
Jonu Alekna.

tuvos himnu.

PARUOŠKIT NAMA
ŽIEMAI

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

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi ^mokėjimai—Apskaičia

vimas dykai. '
• Lietuvis,. Sėlsnianasi n
GARjR-MOODY 
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

Giants’ų Galva
NAUJIENOS, Chicago, Iii

Kalbas pasakė J. Brazauskas, 
.1. Zebrys, o iš jaunuolių gražių 
khlbą pasakė angliškai Albertas 
Jarus, Jono Jaro sūnūs. Dauge-

ir jaunuoliai gerai supranta or 
ganizacijos ir višą lietuvių pa
dėtį.

Ant galo kalbėjo SLA vice
prezidentas Jonas Mazukna. Jis 
pasakė gražią ir turtingą kal
bą, paliesdamas SLA ir abelnai 
lietuvių reikalus. Daugelis ir da
bar dar kalba apie p. Mažuknos 
tokią gražią ir turtingą kalbą. 
Jis taipgi laike savo kalbos su 
teikė nuo centro gražiifs ženk
lus tiems nariams, kurie minė
tą kuopą sutvėrė 25 metai at
gal ir dar dabar tebesidarbuoja 
sykiu su mumis. Tai yra S. Če- 
rauka, A. Gedgaudas, J. Alekna 
ir J. Maziliauskas. Taigi, kuopa 
labai dėkoja p. Mažuknai už da
lyvavimą minėtame parengime. 
Žodžiu sakant, minėtas bankie
tas pavyko šimtą nuošimčių ge
rai, ir kuopa žada po tokį 
kietą surengti nors vieną
per metus.

ban- 
sykį

AT*APIE P. SMETONOS
SILANKYM4 J CLEVE- 

LANDĄ
Šis aprašymas yra suvėluotas 

dėl trukumo laiko. Tačiau se
nas priežodis sako, kad geriau 
vėliau, negu niekuomet.

Lapkričio 16 dieną buvo pla
čiai išgarsinta per tautininkų

p. Smetona ir pasakysiąs pra
kalbą Lietuvių salėje. Taigi, tą 
dieną ii* susirinko apie trejetas 
šimtų žmonių į salę išgirsti p. 
Smetonos kalbos. Žinoma, taip 
ir įvyko, kaip buvo tikėtasi: jį 
atlydėjo pora vežimų policistų 
ir per visą laiką policija jį tu
rėjo sayo priežiūroje. •

Dienos programą atidarė tau
tininkų vadas P. J. Zuris su sa
vo patriotiška kalba, taip kaip 
jis ir visuomet daro — vienus

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ, g-RO Blaszczynskio
Cryduoles gaunamos 

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

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

TAUPYK.IT PINIGUS!
SU 

» Triangle Melsvos 
Šviesos Aliejum

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

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

aw^ww**'; * ■ -

kTRI ANGLE
RANGE

DOLL
COPR. I9J», NrtDLtfCRAFT SERV1CG, INC.

PATTERN 1020

No. 1020—Pasiūta lėlė.

Vardas ir pavardė

Adresas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SL. ,Chicago, III. 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 1020

ĮVAIRIOS ŽINIOSgruodžio 23 diena yra paskirta 
specialiam baisa imui dėl gavi
mo daugiau pinigų mie t / rei
kalams. Majoras sako, kad iž
das yra tuščias ir reikia iš kur 
nors gauti pinigų vesti miesto 
reikalus.’ . , *

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expe!lerls, kuris yra stebėtinu linl- 
metitu, suteiks ilgai tęsiančiu, raminančią 
iilumą. Viri 18 milijonų bankučių parduota, 
kas liudija jo ^Jmidnffumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain«Expe!lerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN.EXPELLER

ŽUVO RASIULYTeS 
BROLIS

'Musų dainininkė Bronė R .- 
siulytč-Russel. gavo žinią, kad 
jos brolis žuvo ant vieno Ame
rikos laivo ties Islandija. Jis bu
vo. jūreivis ir tarnavo U. S. Na- 
vy. Ji turi dar du brolius, kurie 
tarnauja dėl Uncle Sam. ši.10 
reiškiu 'didelę užuojautą p. Ra- 
siulylei. Jonas Jarus

★ė***

j

NELAIMeS .
Nuo pirmos dienos šių mc'.ų 

iki šiam laikui jau yra užims 
ta miesto ’gatv,esė 125 asmeny.:. 
Tai yra 24 asmens daugiau, ne
gu pernai buvo per (ą patį lai
kotarpį.

- Lozovskis tvirtina, kad 
vokiečiai kovose Maskvai pa
imti pražudė pusę milijono 
savo kareiviu.

^-—Japonų keleivinis laivas 
Tatuta Maru išplaukė iš To
kio į Jungtines Valstybes. Los 
Angeles uosle bus gruodžio

NAUJlENŲ-AChlE Telephoto
Mėli Ott, Ncw Yorko bei

sbolo komandos, Giants, 
žymusis lošikas, šiomis die
nomis ,paskirtas los rinkti
nės menedžeriu.

peklos duodamas. Tai su tuo ir 
prasidėjo dienos programas.

Pirmiausia pasakė patriotišką 
kalbą p. Norom, kuris sykiu at
važiavo su p. Smetona. Jo kli
ba buvo rimta ir nuosaki, gali
ma pasakyti, kad net daugelis 
pasivadinę gerais lietuvių pa
triotais apie savo tautą tiek ne
žino, kiek p. Norem pasakė.

Toliau buvo perstatytas kal
bėti adv. Olis, kuris kalbėjo ga
na ilgoką laiką. Jis savo kalbo
je daugiausia minėjo, kad rei
ki.! vienybės lietuvių tarpe, kad 
butų galima atlikti didelį darbą 
Bet tuo pačiu sykiu jo žodžiuo
se skambėjo obalsis, kad mes 
geri, geri tautininkai, ir geri lie
tuviai, ir visi turėtų pas mus at
eiti. Žiūrėdamas į p. Smetoną 
sako: girdi, štai,' Įneš turime 
tautos simbolį ir apie j/ įlies vi
si turime suktis.

Toliau tai po adv. Olio kal
bos prasidėjo aukų rinkimas. 
Pasakė, kad p. Smetona nekal
bės, kol nepereis aukų rinki
mas.

Wcll, aukų rinkimas tai ir vėl 
buvo tikras kermošius. Tauti
ninkai pasisodino savo tautos 
vadą ant steičiaus ir publikai 
pasakė: kas atnešite aukų, tai 
tas galėsite su prezidentu pa.: i* 
sveikinti.

Reiškia, jie taip elgėsi su sa
vo vadu, kaip teatrai su kokiu 
komedijantu. Jau visgi neatro
do labai mandagu, kad padėti 
žmogų lyg ant kokios liuterijos. 
Daugeliui tokia komedija nela
bai patiko.

Aukų iš viso buvo surinkta 
apie 450 dolerių, bet tai dides
nėm aukom sudėta per tų pa
čių tautininkų patrijotus. Mažą 
dalį sudėjo susirinkusi publika.

Galų gale kalbėjo ir pats p. 
Smetona, kaip jie jį vadina — 
simbolis. Gaila sakyti, bet jis 
kaipo buvęs Lietuvos viršūnėje 
ir buvęs Lietuvos šeimininkas 
per eilę metų labai mažai ką te
pasakė. Daugelis liko nusivylę. 
Jie manė, kad jis daugiau pa
sakys iš praeities, ir šiek tiek 
daugiau apie Lietuvos ateitį. 
P-nas Smetona su savo kalba 
nesukėlė jokio ūpo susirinkusių 
tarpe. Jo kalba irgi daugiausia 
buvo paremta aukų rinkimu, 
bet savo kalboje nenurodė, kur 
ir kaip tas aukas galima tinka
miausiai sunaudoti. Ir jeigu p. 
Smetona kitą sykį atsilankytų, 
tai sunku spręsti, kiek publikos 
sueitų.

BANKIETAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos bankietas, kuris buvo 
lapkričio 9 dieną, gerai pavyko. 
Bankietas įvyko Lietuvių, sve
tainėje. Svečių dalyvavo- per du 
šimtus. Kiek jau dabar galima 
spręsti, tai ir pelno kiek liks.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

‘N A U J I E N O S E’ l

—-Britų karo vadovybe įsa
ke visiems britų laivams, ku
lio plaukioja Kinijos vande
nyse, skubėli į saugius uosius.

Kas tai MAUJ0*tapo pridėta!
Jis labai naU-< 
jas!'Bet iš tos \ 
pat giminės, 
puikus laimėt 
tarp bile ku
rių kitų! . . . 
Kaip Old 
G old’S puiku
mas laimi 
tarp cigaretų, 
kad dabar kas 
tai naujo tapo 
pridėta!

MADOS

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western A ve.

Phone LAFAYETTF. 3534

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL $5

A TYPEWRITER
Make«s and Ideal X-mas Gift!

Garsinkites “N-nose”

4874

švarumas butų ’ 
mas apie namus.

• AT YDŽIAI tėmykit,, kad 
švarumas butų palaiko- ,

•'•Tai Latąkia!
(La-ta-ky’-^) • . vi-
labai skoningas 
duržemio t«ta/ca8 
„ridėtas Pi’1 e Oia 
jis veikia kaip “P™ 
suteikt rūtotoja.ms 
visai nąufy, 
snj cigarete sk?"1’ 
Tatai l

1 Old Goli’s sande-j
TS'liai ’i 
>1
\ ' : ' ?lt' ' ■.-Am

t
J I

i

P. Lorillard Company 
founded 17G0

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti

t laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų. ..

X
• TĖMYKITE, kad reikd? 

lingi remontaį prie namų^ 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie- • 
čia gaisrą.

popie- 
išmesti

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už. kokybę!

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

, visas nuosavybes!

gT. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
r* ' * '

and 
up

No. 4874—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48. ,

Norint gaut) 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 ąu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173$, 
So. Halsted SU Chicago, Dl. į

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

Mtaros per kratinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas) I

. Miestas ir valstija
n

f

SPECIALUS BALSA- 
VIMAI •

Miesto valdyba praneša, kad
’ ■ > ■ i ■ ■ ' ' \ ,

. 1 : : .
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INITOMINIpS
Thk Lithuanian Daily’ Ntw»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, 111 Telefonas Canal 8500.

k

Konservatoriai ir darbieciai
Anglijos parlamente Darbo partijos atstovai įteikė 

reikalavimą, kad butų nacionalizuoti karo pramonės, ge
ležinkeliai ir Susisiekimas ir anglių kasyklos.

Konservatoriai, kurie turi parlamente daugiau kaip 
dviejų trečdalių daugumą, šitam reikalavimui yra griež
tai priešingi. Jie kaltina darbiečius ardant “partijų tai
ką’'. - . ' ' • ,

Britų valdžios priekyje stovi kohservatorius Church- 
ilĮ. o jo pavaduotojas yra Darbo partijos vadas, maj. Cle- 
ment R. Attlee. Darbieciai turi ir visą eilę kitų svarbių 
postų vyriausybėje. , .

Darbiečių ministerių padėtis pasidarė kebli. Jie ne
gali eiti prieš savo partiją ir tuo pačiu laiku jie negali 
remti opoziciją, būdami valdžioje.

Churchillas irgi susidūrė su painia problema. Jisai 
turi ] akankamą skaičių balsų parlamente darbiečių rei
kalavimui atmesti. Bet jeigu reikalavimas bus atmestas; 
tai Darbo partija gali ištraukti savo atstovus iš valdžios, 
ir valdžia tuomet turės prieš save stiprią organizuotą 
opoziciją,, parlamente ir visuomenėje.

Britanijos parlamente Darbo partija turi mažiau 
kaip trečdalį vietų, bet paskui ją eina skaitlingos masės 
žmonių. Jeigu šiandien Britanijoje įvyktų rinkimai, tai 
Darbo partija, gal būt, sumuštų konservatorius. Tačiau 
stambiosios partijos Britanijoje susitarė atidėti rinkimus 
po karo. Todėl, kol eina karas, nėra budo patikrinti, ar 
kraštas Churchillui pritartų, jeigu jisai atsisakytų ko
operuoti su darbiečiais.

Sakoma, kad anglai yra kompromiso meisteriai. Gal 
būt, ir šitą konfliktą jie mokės kaip nors išlyginti* ne
statant i pavojų krašto vienybės. • - ; 7 ;

— ■ ■ k— ■ .i.— ■ i .................. .......... J • -

Sąmokslas Italijoje
Italijos policija ieško 11 fašizmo priešų, kurie kėsi

nosi užmušti Mussolinį, Vykdė kitus teroro ir sabotažo 
aktus ir ruošė ginkluotą sukilimą prieš valdžią. Kiti są
mokslo dalyviai, skaičiuje 60, esą jau suimti ir patrauk- 
ti tieson.

Policija sakosi suradusi šimtus svarų dinamito ir ki
tokių sprogstamųjų medžiagų, daug rankinių granatų, 
kulkosvaidžių, revolverių ir amunicijos. Sąmokslininkus, 
esą, organizavę svetimų valstybių agentai.

Nežinia, kas yra melas, o kas tiesa tuose fašistų po
licijos pranešimuose. Ji, žinoma, stengiasi visą dalyką, nu
piešti taip, kaip atrodo geriau juodmarškiniams.

•Mussolinio gaujai butų geriausia,. kad pasaulis apie 
tai nieko negirdėtų. Bet kova prieš fašistų diktatūrą 
Italijoje, matyt, jau eina taip plačiai, kad paslėpti jos 
nebegalima.

Iš Romos telegramos patiriame, kad 1938 m. buvo 
padarytas pasikėsinimas prieš Benito Mussolini gyvastp 
Iš jos taip pat patiriąpie, kad 1940 m. buvo susprogdin
tos trys parako dirbtuvės Italijoje ir kad tuose sprogi
muose 137 asmens buvo užmušti ir 1,056 sužeisti. Be to, 
buvo pasikėsinimų suardyti tiltus, sugriauti mokyklas 
ir 1.1.

Tenka abejoti, kad visa tai buvo “svetimų valstybių 
agentų” darbas. Diktatūrose pasikėsinimai prieš valdžios 
atstovus ir sabotažo aktai tai — vienintelis būdas val
džios priešams .išreikšti savo nepasitenkinimą.

Demckratijose žmonės ginčijasi ir argumentuoja, o 
diktatūrose, vietoje žodžių> yra vartojama bombos, ma
šininės kanuolės ir revolveriai. Karo metu diktatūra tu
ri vesti kovą dviem frontais: su išoriniu ir su vidujiniu 
priešu. Anksčiau ar vėliau viename fronte ji pralaimi, o 
tuomet sugriuva ir antras frontas.

Italijoje ta valanda jau, gal būt, nelabai toli.
' .............................. ... , I "

Gyventojų skaičius sparčiai auga
■ t

Federalinis gyventojų surašinėjimo biuras (Census 
JSureau) sako, kad per metus laiko iki š. m. balandžio 1 
dienos gyventojų skaičius Jungtinėse Valstybėse paau
go daugiau 'kaip milionu. Tai spartesnis augimas, negu 
kuriais nors metais pereitapie dešimtmetyje. '

Tarp 1930 ir 1940 m.nt vidutiniškas metinis gyven
tojų prieauglis buvo 889,000. O pernai metais 1,148,730. 
Tiek, vadinasi, buvo daugiau gimimų, negu mirimų (į tą 
skaičių, beje, įeina ir 85,486 emigrantai).

(Jtomkym* kaina)
Chicagoje—paštu:

Metams ---------------------------- $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00.
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams 1.50 
Vienam mėnesiui .15 

Chicagoj per išsiuntinetojus:
Viena kopija ______ «______ 3c
Savaitei 18c 
Mėnesiui 75c

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

ŪžsieniuoM:
Metams________________ ; $8.00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

-APŽVALGA^
■ ... ■-------------------------------------------

KANADOS KAREIVIAI TOLIMUOSE RYTUOSE

ARKIVYSKUPAS SMER
KIA STALINO‘GAR

BINTOJUS

Vienas žymiausiųjų /katalikų 
vadų Jungtinėse Valstybėse, 
Baltimorės arkivyskupas Mi- 
chael J. Curley, aštriais žodžiais 
pasmerkė tuos Amerikos poli
tikierius, kurie stengiasi nubal
tinti sovietų Rusijos diktatorių 
Stalinų ir jo valdžių.

“Šiandien”, sako arki vys-, 
kūpąs, “yra daromas rimtas, 
pasikėsinimas nupiešti Stali
ną garbingu Amerikos žino-' 
nių akyse. Net musų Jungti
nių Valstybių valdžios agen
tai, kurie yra arba buvo Mas
kvoje, kalba apie Staliną di
džiausio pagyrimo žodžiais.

“Vienas buvęs Jungtinių; 
Valstybių ambasadorius var
toja savo plunksną, daryda
mas nepaprasčiausią atsiver
timą. . 7

“Stalinas, nužudęs milio- 
nus savo žmonių, asmuo, ku
ris savo nuožmybėje šypsojo
si, kuomet trys milijonai 
žmonių Ukrainoje mirė, ne
turėdami maisto, kuris buvo 
atimtas nuo jų burnų — šis 
asmuo, Stalinas, staiga pasi-

* darė musų buvusiojo amba
sadoriaus Rusijai akyse gi
lios išminties vyras.”

• Toliaus, arkivyskupas Curley
priminė tą faktą, kad dar visai 
neseniai Stalinas nekovojo prieš 
Hitlerį, bet rėmė Hitlerį, o Sta
lino klapčiukai šaukė už “tai
ką”. Bet kadangi dabar tąs 
“žmogžudys raudonomis ranko
mis” (“red handęd'murderer”) 
kariauja prieš Hitlerį, tai jauni 
ir seni Maskvos garbintojai 
šiandien jau šaukia už karą!

Arkivyskupo pareiškimas ,tar> 
po išsiuntinėtas telegrafu ir oro 
paštu visiem^katalikų dienraš
čiams, savailraščiams ir žurna
lams Amerikoje, todėl jį per
skaitys milionai žmonių. Wash- 
ingtono sferose kilo dėl to ne
mažai susirūpinimo.

Nėra abejonės, kad arkivys
kupo Curley žodžius stengsis 
panaudoti gavo tikslams vadina
mieji “izoliacininkai”, kurie 
priešinasi visai prezidento Roo- 
sevelto užsienių politikai. Bet iš 
arkivyskupo pareiškimo nema
tyt, kad jisai butų priešingas 
rėmimui Anglijos kare prieš 
Hitlerį. O Anglija stoja už pa
ramos teikimą Rusijai. Kodėl 
anglai remia Rusiją, šioje vie
toje buvo aiškinta jau daug 
kartų ir daugiau čia kalbėti a- 
pie tai nėra reikalo.

Remti Rusiją jos kovoje prieš 
Hitlerį tai nereiškia pritarti 
Stalino diktatūrai arba bolševiz- 
inuh jeigu rytoj Hitleris staiga 
užpultų savo partnerį Mussoli
nį jr šjs imtų nuo jo gintis, 
šaukdamasis Anglijos ir Ame
rikos pagalbos, tai ar Anglija ir 
Amerika atsisakytų Italijai pa
dėtį? Aišku, kad ne. Demokra
tijos labai džiaugtųsi, kad Hit
leris turi vienu priešu daugiau, 
ir jos stengtųsi tą priešą su
stiprinti, kad jisai .galėtų pada
ryti kaip galinti daugiau žalos 
Hitleriui. Bet, padėdamos Itali
jai, demokratijos nesakytų, kad 
reikia girti Mussolinį ir Italijos 
fašizmą.

Arki vyskupas * Curley visai 
teisingai kritikuoja tuos politi
kierius Amerikoje, kurie sąmo
ningai ar nesąmoningai, majšo 
militarinį karo talkos klausimą 
su ideologiniu klausimu apie 
bolševizmą, šitame punkte, de
ja, padarė klaidą ir pats prezi- 
deijtas Rooseveltas, kuomet ji
sai bandė įtikinti Amerikos pu
bliką, kad sovietų Rusijoje yra 
“religijos laisvė”. Dar blogiau 
išsišoko p. Joseph E., Davies, 
buvęs Jungtinių Valstybių am
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PirmiaUs buvo sakoma, kad Amerikos gyventojų 

Skaičius už kelių metų paliausiąs augti ir paskui pradė
siąs mažėti. Neatrodo, kad tai tiesa.

basadorius Maskvoje, kuris pa
rašė viename Amerikos žurna
le straipsnį, 'teisindamas mar
šalo Tuchačevskip ir kitų Rau
donosios Armijos generolų su-
šaudymus, kuriuos pirmiau ji
sai pats smerkė. '

Katalikų bažnyčios vado žo
džiai bus įspėjimas visiems 
žiaurios Stalino diktatūros “bal- 
tintojams”. • ... /

Bet gaila, kad pats arkivys
kupas Curley nepakankamai aiš
kiai pabrėžė skirtumą tarp tų 
klausimų, kuriuos painioja jo 
kritikuojamieji politikieriai. Ar 
butų protinga demokrątijų pu
sėje atmesti Rusijos talką tik
tai dėl to, kad Stalinas yra 
“žmogžudys kruvinomis ranko
mis”? žinoma, kad ne! O jeigu 
Rusijos talka yj*a naudingas da
lykas demokratijoms* tai reikia 
stengtis, kad ta Rusijos talka 
butų ko efektingiausią; kitaip 
sakant, reikia Rusijai padėti. 
“Ranka ranką mazgoja”, anot 
tos patarlės.

Taigi, kad arkivyskupo Cur
ley žodžiai neiššauktų nesusi
pratimo, kuris gali pakenkti de
mokratijų reikalui, jisai turėjos 
pridurti: “Kad ir Rusijos val
džia yra netikusi, bet Rusijai 
reikia padėti, nes ji šiandien 
kovoja prieš tą patį priešą, 
prieš kurį kovoja deifiokrati- 
jos.”„

Margumynai
KĄ KAREIVIAI SKAITO

Ką Dėdes Šamo kareiviai 
skaito? ' .

Pagal Office of Defense 
Health and NVelfare Service ty
rinėjimus Fort Dix, kur 100 
vyrų iš visų1 šalies dalių iš įvai
riausių namų,- buvo užklausti, 
ką jie skaitė; patirta, jog dau
giausia vyrų mėgo “čartoons” 
arba komikus. Iš žurnalų tik 
žurnalai su paveikslais buvo 
populiarus; -ir 60% visų vyrų 
skaito paveikslinius laikraštu
kus (tabloids).

Daug kareivių skaitė rimtas 
ir informacines • knygas, net 
70 vyrų biografijos patiko. Be
silavindami kiti vyrai pirmą 
sykį perskaitė Hitlerio “Mein 
Kainpf”. Kitos populiarės kny
gos buvo — “How To Commit 
a Murdei*”, “Out of the Night”, 
“Mussolini” ir “Readers’ Di- 
gest”.

Daug kareivių mėgo skaityti 
vakarų pasukas. —FLIS.

MIRTIES JUROJ

1 Visi busite girdėję apie va
dinamą Mirties Jurą. Taip va
dinama ji todėl, kad savo van
denyse neturi jokios gyvybės. 
Tenai negyvena nei žuvis, nei 
vabalėlis, nei joks augalėlis ne
auga. Bet įdomiausia tas, kad 
toje juroje nepaprastai patogu 
maudytis. Joje žmogus neskęs
ta. Tenai ir norėdamas žmo
gus prisigirdyti negali. Reikia 
žinoti ir tai, kad užėjus lietui 
žmogus iš juros nebėga, bet 
išsiplečia lietsargį ir ramiai sau 
sėdi juroj.

i Mokslininkai ištyrė Mirties 
Jurą ir pasakė, kad joje negali 
gyventi joks gyvis todėl, kad 
jos vandenyje yra nepaprastai 
daug druskos ir kitų mineralų. 
Šitie mineralai ir žmogų kelia, 
neleisdami jam skęsti.

MAHABRADžA
Haidarabadu valstybę luti 

vos 14 milijonų, gyventojų, ta
čiau jos valdovas arba maha
radža yra turtingiausias žmo
gus ne tik Indijoj, bet gal ir 
visame pasauly. Sostas jam at
neša 5 milijonus dolerių gryno

NAUJIENŲ-ACME Telepholo .
Kanadiečiai savanoriai kariai išlaipdinami iš laivo Kong Konge, Britanijos

“Gibraltare” Tolimuose Rytuose. Jie ten atvyko sustiprinti anglų garnizonų.

DR. JOSEPH GOEBBELS-
NACIŲ PROPAGANDOS M1NISTERIS

I.
Goebbels vertingesnis už 

generolą.
Vokiečių maršalas von Blom

berg, kuris užėmė aukštą vietą 
vokiečių karo vadovybėje ir bu
vo Hitlerio karo ministerių, tu
rėjo labai aukštą nuomonę apie 
nacių partijos propagandistą 
Joesph Goebbels.

Pasakojama, kad viename 
vokiečių generolų susirinkime, 
kuris įvyko Potsdame ir kur 
buvo svarstomi vokiečių ka
riuomenės santykiai su nacių 
partija ir jos lyderiais, genero
las von Blomberg pareiškęs:

—Vokietijai, o ypatingai vo
kiečių kariuomenei, Dr. Joseph 
Goebbels yra vertingesnis, ne
gu kai kuris vokiečių generolas.

Kai Blombergas šiuos žodžius 
tarė, jis buvo vokiečių krašto 
apsaugos ministerių, turėjo vo
kiečių karo jėgų pasitikėjimą ir 
dėjo pastangas įtikinti kai ku
riuos vokiečių generolus, jog 
nėra jokio pagrindo nepasitikė
ti naciais.

Kiek vėliau Blombergas įpuo
lė ' į nemalonę, .lis įsimylėjo į 
vokišką “Wandą”, kuri jam bu
vo pakišta, kaip asmeniška ma
šinistė ir apsivedė. Vokiečių 
junkeriai pakėlė didžiausią 
skandalą, kai išaiškino, kad 
Blombergas oficialiai apsivedė 
su ta pačia “Wanda”, su kuria 
ne tiktai leitenantai, bet ir pa
prasti karo ministerijos saržan- 
tai “mylavosi” už labai nedide
lį atlyginimą.

Vokiečių generolai vėliau pri
vertė Hitlerį išmesti iš krašto 
apsaugos .ministerijos maršalą 
von Blomberg. •

Blombergo žodžiai atatinka 
tikrenybę.

Kiekvienas vokietis, kuris pa
žįsta mačių partijos vystymąsi 
ir kiekvienas užsieniškis, kuris 
turėjo progos stebėti vokiečių 
gyvenimą paskutiniais dešimt
mečiais, žino, kad maršalo von 
Blomberg žodžiai atatinka tik
renybę. Nacių maršalo pastabo
je apie Goebbels yra labai daug 
tiesos.

Kai karas pasibaigė ir Vokie
tijoj pradėjo stiprėti demokra
tiška tvarka, vokiečių generolai 
turėjo labai blogąy vardą visoje 
vokiečių tautoje.

Karui pasibaigus visoje Vo
kietijoje buvb didelis bddas; 
gatvės pilnos luošų, sukrypėlių 
ir pasibaisėtinų karo invalidų;

peilio į metus. Jis tiiri milžb 
nišlęas įplaukas ir nuo savo 
nuosavybių.

Savo skiepuose jis turi ne- 
apsakomą daugybę Visokių 
brangenybių, auksd, sidabro. 
Vien tik jo turimi deimantai 
įvertinti 250 milijonų dolerių, 
bet jio pavaldiniai gyvena skur-

moninkų didelęs sumas pinigų, 
kad' galėtų mokėti algas šiai 
dykaduopių bandai, bet Hitleris 
nesugebėjo nacių pusėn pa-

darbininkai niekur negalėjo jo
kio darbo gauti ir visą kraštą 
apėmė didžiausias nusiminimas.

Niekam nebuvo paslaptis, kad 
visų šių nelaimių kaltininkais 
buvo vokiškų junkerių kasta, 
kuri vadovauja kariuomenei. 
Vokiečių generolai galėjo gėrė
tis savo darbo vaisiais, kurie 
kėlė pasipiktinimą visame kraš
te.

Vokiečių visuomenė buvo pa
siryžusi visai likviduoti junke
rių įtaką į valstybės ir visuo
menės gyvenimą. Vokiečiai bu
vusiems karo vadams ir jų at
stovams dažnai be baimės tei
sybę į akis sakė. Plačiausios vi
suomenės masės reikalavo grei
čiau nusikratyti prūsišku utili
tarizmu, kad junkeriai vokie-< 
čių) tautai negalėtų naujos ne*> 
laimės užtraukti.

Vokiečių generolai savo ka
riškoje uniformoje bijojo vie
šose vietose pasirodyti. Gatve- 
kariuose ir požemio traukiniuo
se buvusieji karo invalidai vie
šai išjuokdavo prūsišką kari
ninką.

Vokiečių karininkai visuome
nės tarpe saugiai pasijautė tik
tai naciams priėjus prie val
džios. Vokiečių spauda ir visuo
menė negalėjo viešai jokio žo
džio Jarti prieš vokiečių kariuo
menę, nes nacių agentai atliki
nėjo šias policijos pareigas.

Blombergas buvo dėkingas 
Goebbelsui, nes tiktai pastaro-' 
jo propagandos dėka karą pra
lošęs ir pasitikėjimo netekęs 
vokiečių generolas vėl buvo re- 
sjektuojamas.

Vokiečių generolai. karo me
tu buvo užkariavę gana dide
lius svetimų žemių plotus, bu
vo įsiveržę į svėtimas lerilori-! 
jas, bet bekariaudami pametė' 
savo kraštą, savo tautą. Vokie
čių militaristai savame krašte 
jautėsi blogiau, negu užimtoje 
priešo teritorijoje. Prūsų jun
keris nesijautė junkeriu, kai pa
matė, kad didelė ■ vokiečių vi
suomenės dauguma jau neru- 
spektuoja \ junkerio priviiegij ų 
ir nebetiki jo skelbiamom idė
jom.

Kai vokiečių generolai prara
do savo kraštą, jienis žemė iš 
po kojų pradėjo slysti. Pirmoh 
eilėn jiems reikėjo atkariauti 
Vokietiją. Juhkoriams Vokietiją 
atkariavo Goebbels, todėl mar
šalas Blombergas jį ir vertina 
aukščiau, negu kai kuriuos vo
kiečių armijos generolus.

Goebbels naciams atiduoda 
Berlyną.

Hitleris nacių partijon su
traukė visą eilę padaužų, gir
tuoklių ir dvasiniai bei fiziniai 
išsigimusių vyrų; Hitleris suge
bėjo iškaulyti iš vokiečių pra

traukti didesnių visuomenės 
sluoksnių.

Platesnieji vokiečių sluoks
niai rimčiau nacių partija pra
dėjo domėtis tiktai Goebbelsui 
paėmus nacių partijos propa
gandos vedimo reikalus. Vokie
čių studentija ir jaunimas pra
dėjo stoti į nacių organizacijas, 
kai Goebbels pradėjo spausti 
laikraščius, kalbėti susirinki
muose ir drožti kalbas per ra
diją.

Naciai visuose didesniuose 
miestuose bandė įsistiprinti, bet 
jų pastangos nuėjo niekais, kai
rioji vokiečių visuomenes dalis 
jiems neleido balso pakelti. Na
ciai kelis kartus bandė įsistip
rinti Berlyne, bet ir čia jie ne
turėjo pasisekimu.

Kai nacių partijos lyderiai 
svarstė šį reikalą, Goebbels pa
sisiūlė naciams atkariauti Ber
lyną, jeigu partija sutiksianti 
finansuoti jo spaudą. Partija 
sutiko tatai padaryti /ir Goeb- 
•bels nacių neapgavo. Dviejų 
metų laikotarpyje Goebbčls bu
vo visišku Berlyno valdovu: jis 
sugebėjo nušluoti iš viešo vi
suomeninio gyvenimo visas ki
tas visuomenės grupes.

Norime paduoti keletą įdo- 
mfesnių žinių apie šį nacių par
tijos propagandistą.

(Bus tąsa)
Stasys Dobilinis 

(Bus daugiau)

Tautiškos Kapinės ’ 
Pastatė Naują 
Užveizdai Namą

Kainavo Virš $10,000 
(Ne $5,000)

WILL0W SPRINGS. — Pp. 
Victor ir Stella Shultz, vadina
mi “gaspadoriai” Tautiškų Ka
pinių, pereitą šeštadienį, lapkr. 
29 d., turėjo didelį, ir labai iš
kilmingą naujo gyvenamo na
mo atidarymą. Pakviesti sve
čiai. Svečių atsilankė virš šim
tas žmonių. Visi apžiurėjo nau
ją namą, modernišką ir pato
gų, ir uždėjo jam savo “apro- 
batą”. Visi sveč ai buvo man
dagiai priimti ir pavaišinti.

Labai Skoningai įrengtas
Namas yra septynių kamba

rių su visais moderniškais įren
gimą s ir labai skoningai išde- 
koruotu vidum. Kas tai pir- 
miaus' buvo pasakęs, kad tas 
namas kainavo ‘‘apie 5 tu k s.”, 
bet tas rašytojas veikiausiai* 
pamiršo priskaityti “sales tak
sus”.

Tokį namą niekas negali 
“įkibti” be mažiausia', 10 tūk
stančių. Gal tai buvo klaidi,s 
dalykas, kurį tenka pamiršti. 
Tačiaus, pasilieka faktas, kad 
Tautiškos Kapines yra vertus 
didelio pagyrimo už naujai pa
statytą namą kapinių užveizda’.

VBA.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”.
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XL.
WASHINGTON VALSTIJOS ĮDOMYBES. — PIRMA

PRADŽIAI MIŠKAI. — PASIRYŽĖLIAI, KURIE 
JOKIŲ KLIŪČIŲ NEBIJO. — VIETOS, KURIAS 
ŽMOGAUS KOJA NĖRA MINDŽIOJUSL 
RAINIER UGNIAKALNIS.—SUMETĖJUS LAVA

Washington valstija.
Tai viena įdomiausių valstijų 

Amerikoje. Ir viena “jauniau
sių”.

Prieš šimtų metų tik jos pa
kraščiai buvo žinomi, ištirti. 
Šiaip didesnė jos dalis buvo ne
prieinama.

Neišbrendami miškai, milži
niški kalnai, kurių viršūnes 
puošia baltas sniegas, dideli e- 
žerai ir sraunios upės, — tai 
Washington valstijos įdomybės.

Jei dar ir šiandien ten yra to
kių vietų, kurios mažai arba be
veik visiškai žmonių nėra lan
komos, tai pigu įsivaizduoti 
sau, kas buvo praeito šimtme
čio pradžioje, kada ne tik ge
ležinkelių nebuvo, bet nebuvo 
nė kelių.

O kelių pravesti per pinnpia- 
ožius miškus, aukštus kalnus, 
plačias upes, —■ nėra jau taip 
lengva. Tai nėra lengva padary
ti šiandien, o praeityje, supran
tamas daiktas, buvo dar sun
kiau.

Be mašinų, be tinkamų prie
taisų žmonės Ryžosi naujus že
mės plotus užimti ir ten apsi
gyventi: - j

Reikėjo nepaprastos drąsos ir

ištvermės tokiam žygiui.
Ir tų savybių pionieriams ne

truko.
Iš rytų į vakarus keliavo va

dinamieji “covered vagons” 
(“apdengti vežimai”).

Keliavo nežinomais keliais į 
nežinomas vietas.

Tiesų pasakius, daugelyje at
vejų ir kelių nebuvo: pionieriai 
turėjo patys kelius pratiesti ir 
pirmų kartų jais keliauti.

Ir vis dėlto jie keliavo. Jokios 
kliūtys negalėjo jų sulaikyti.

Šiandien reikia tik stebėtis iš 
tų pasiryžėlių ir rymuoramų, 
kurie didžiausias kliūtis, nugalė
jo ir, taip sakant, pagrindus pa
dėjo vienai įdomiausių Ameri
kos valstijų.

Kai važiuoji šauniais asfalti
niais keliais, tiesiog nesinori ti
kėti, kad čia, palygnti, dar vi
sai neseniai buvo žmonių negy
venamos vietos, pirmpradžiai 
miškai.

Tačiau Washington valstijo
je dar ir šiandien galima užtik
ti tokių vietų, kurias žmogaus 
koja vargu yra mindžiojusi. Y- 
pačiai šiaurvakarinėje jos da-

Olympic Peniu-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug ’8.35 
dulkiu išimta ............... ..............

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.u BLACK BAND LUMP ....... $10 25

Sales taksai ekstra.

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI .

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.

4146 ARCHER AVENUE

FRANK MICKAS

SavininkasDOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI

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

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O

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

AGENTŪRA

Apsiblaususiais Veidais, japonų ambasadorius Ki- 
chisaburo Nomura (kairėj) ir Saburo Kurusin ypalim 
gasis pasiuntinys, kalbasi su laikraštininkais Wash- 
inglone, po 35 minučių konferencijos su Valstybes Sek
retoriaus pareigas einančiu Šuninei* Wclles. Kalbėta 
apie Japonijos kariškų pajėgų siuntimų Indo-Kiliijon. 
Užklaustas apie šių konferenciją, Numūra atsake: “Jis 
kalbėjo, mes klausėmės.’* 

«Į, »- ,, »„■■■ ji.MifH- ■■■«,■■ JI ■■...I
sula yra gal mažiausiai civiliza
cijos paliesta vieta visoje Ame
rikoje. Ten laisvai sau gyvena 
briedžiai, meškos, vilkai ir kiti 
žvėrys. Retai kada žmogus jų 
ramybę sudrumsdžia, kadangi 
jis retai tų vietų teaplanko. O 
jei ir aplanko, tai tik pakraš
čius, kur yra keliai praverti.

Valstija turi daugybę didelių 
parkų, kurie pasižymi savo gra
žumu ir naturalumu. Turistų 
ypačiai yra mėgiami tie parkai, 
kur aukštų kalnų viršuhės de
besis sklaido.

Pravartu bus pažymėli, jog 
Washington valstija gali pasi
girti ugniakalpiu. Tiesa, nevei
kiančiu ugniakaliiiii, bet vis dėl
to ugniakalniu.

Čia turiu galvoje Mount Rai- 
nier, kurio vardu yra pavadin
tas nacionalis parkas.

Tai parkas, kur “geiės susi
tinka su gletčėriais”. Vadinasi, 
kur {vairiausios rųšies laukinės 
gėlės auga prie pat ledynų 
(gleteėrių).

Parkų dominuoja Rainier kul
nas, kuris dar pereitame šimt
metyje kartkartėmis pradėdavo 
veikti. Vadinasi, pradėdavo rūk
ti ir durnus leisti, kaip papras
tai yra su veikiančiais ugniakal- 
niais.

Viehok per paskutinius kelias 
dešimtis metų jis jokių veikimo 
žymių neberodo. Bet kad tai 
ugniakalnis, —. jokios abejones 
nėra.

Jo visa sudėtis yra tokia, 
kaip ugniakąlnio.

Sukietėjusi lava, kuri gal 
prieš šimtus ar tūkstančius me
tų liejosi iš jo kraterio, randa
ma pačiame kalne ir kalno apy
linkėse. -

O lava kaip tik ir yra ge
riausias įrodymas toį kad praei
tyje Rainier buvo ugniakalnis. 

(Bus daugiau)

Buvo Džiaugsmingų, 
Buvo Ir Liūdnų 
Dienų, Bet —
Malonus Ir Svarbus Buvo Tas 
25 Metų Laikotarpis; Padėka 

Nut> K. t*. Beveikiu
Malonus musų svečiai, drau

gai ir draugūs, priimkite musų 
širdingų viešų padėką. Jūsų at
silankymas, musų sidabrinėse 
vestuvėse, grabus linkėjimai, ir 
brangios dovanos mus labai 
džiugina ir priduoda dauginus 
spėkų kariauti su gyvenimu at
eityje. 25 męjįai vedybinio gy-- 
veninio — taij;netrumpas, svar
bus la ko periodas. Kiek tai pra
leista įvairių nuotikių; džiaugs
mingų ir liudnių! Bet santaika 
ir meilė viską, nugali,

Tarpe žmonių geri santykiai 
labai pageidaujami ir “a“*”®- 
Visuomenei pavieni ne da g 
reiškia, užtat ir yra ir patarle, 
“ Vieny b5- galybe.” Tegul ta 
brangi vienyk mumyse bujo- 
ja. t .

. Šveikinimai '
Kuriu nepasiekia musų gyvas 

žodiSy te girsta jie mus per 
spaudų. Juk be i|Ukf,aščių mes 

kaip žuvys be vandens. 
Svarbus Veridhfci pasisveikini
mai mtimfe atčjo nuo Naujienų, 
kitų laikMAšdų ir radio, laiš
kais ir telėlgramomiSv Sveikino 
Petras Deveikis iš Indianos, C. 
K. Braze, H. Laban iš Kenosha, 
Wicconsin; krank i Christen- 
son iš Sunbrijghk TeHh., P. Pu
trini, Dr. & Mrst J-. Yorke; Eli- 
zabeth, Peter & Olg.a Kavalau- 
skas, P. Peika & family, Jo- 
seph Dovidauškas iš Tulahoma, 
TeDn.; Juozas ir šeima kužmič- 
ka;.j Buvo pora telegramų per 
telefonų, bet pavardės buvd Sun
ku pagauti.

Padėka Armijai
širdingiausia musų padėka 

108-tai kompanijai, Camp For- 
rest, Tenn., ir štabo Viršinin
kams už paleidimų musų sū
naus Kazio Jr. atvykti į iškil
mes. Tas pridavė mums daug, 
daug džiaugsmo.

Dar kartų visiems širdingas 
lietuviškas ačiū! Ačiū!

. Kazys, ir Ona Deveikiai, 
1518 S. 48 Ct.

ras ražo: *‘TAs ląbai patarnavo mano Bro
niais. A8 pate ii vattdlaU. Pasekmes pui
kios." PradCk jaustis smarkeshls ir jaunes
nis nuo šios pat dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai ( James JanuleviČia ir 
Mrts. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame vjsą 
publiką atsilankyti. i—■■■■-r

SMAGUS LIEtuVIŠĖt 
ŠOKIAI

SU pahiargihimaĮs. Griež £ef&s 
ORKESTRAS 
—*• įvyks — 

GRUODŽIO 6, 1941 
LENKŲ SVETAINĖJE, 

Uarnp. Barton ir Gray St. 
Halhiltin, Girt., CmASl

Prašom atsilankyti visūš lietu
vius, be skirtumo pažiūrų, nes 

pelnas skiriamas labdaringai 
draugystei. 

—rengėjų . komitetas.
I II III

SDEFENSt
BUY
UNITED 
STATES 
SAVJNCS 

^tlONDS 
IANDSTAMPS

ns SaD Al HM K it41U1 KA'A

Turtas Virš$6,500,000.00
50,000.00

Savaites dienom^"nVietos Dėl Taupymo Pinigų
£ ’JLJ?- !.ki 4 p' M-- Trečiai 9 A M. iki 12 

----------- —“len0B. sežtedleMttfe 9 Ą. M, Utį 8 p. M.

nao *MACKrEWlcn ^T *4192 Archer Avenue f
11L |

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni1
Jauskitės Smarktau, Švieži, DAug Jžhnertl 

Vartokite Oetrex. laide yra fcbelhl stipr^lH, 
ŽadifttOJ&L reikalingi >6 40 ita.-ltP
nam, gtingantiem geležies, kalkių, fosforo, 
lodo. Vitamino BĮ. 76 metų amžiaus dakla-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQVOR 
UO.—WH0LEŠALfe

4707 So. Halsted St.
Tel. BoUlevard 0014

1 J

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S* Halsted SLVICtory 4966
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

EMRIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba geto Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empine Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, it Čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų katu pasirinki
mui, tokių kaip; 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUtHAI 
DODGKS

Nuo 1942 Tolyn, iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabat yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $5U iki $300, pirkdami iš 
musų dabat. 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

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

RONTIAC’AI 
HUPMOBILES Fordai 
vvillvs 
Station VVagon

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. ČAt. 4118

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustorri forničius, piarius ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
angllš į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tėl. VICTORY 0066

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 68rd St 
Tel ENG. 5883-5840

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

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St______ Canal 8500
ll>Ull>»lg - - - • ‘ - -....... "I - .'-r ***»- . -

AR JIESKAI
DARBO?

j--------- —SKAITYK KASBIEN——į

MJMNAS
L™.- |R JEMYK SKILTIS-.........I

"REIKIA ĮMINIMI*
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 M Bahied .Street, CHIC ASO, III

Krautave% 
u$ Naujienose*

1 .......

.....

Y, Žta ..................... ..............
1 .»•............L . ........ . .....

> v .. ..........................    A

.Darcus
RYTINE RADIO

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo 6:4b V. ryto 

iki 9 c 15 Vai z ryto.
Gubotomis nuo 6i80iki9:15 ■ 

vai, ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit v 
muziką ir 

pat

tusias, žinias 
itus įdomius

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP

'BE “NAUJIENŲ*

Garsinkite “N-noseM
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Traukinio Nelaimėj 
Žuvo Garvežio 
Inžinierius —

Bet Išgelbėjo Keleivius Nuo 
Katostrofos

EAST CHICAGO, Ind. — 
Baltimore and Ohio gelžkelio 
viršininkai ir keleiviai ekspre
se “Shenandoah” vakar apšau
kė didvyriu inžinierių Jauk 
O’Connor, 67, iš Garrett, Ind.

Jisai žuvo, bet išgelbėjo visą 
traukinį ir keleivius nuo baisios 
tragedijos. /

Tiltas Iškeltas Laivui
Nelaimė įvyko prie kanalo j 

East Chicago plieno dirbtuves, 
kur pravažiuojančiam laivui bu
vo iškeltas tiltas.

Buvo labai miglota. Kaip tik 
tuo laiku iŠ Chicagos atšvilpė 
minėtas ekspresas. Jau nebebu
vo laiko traukinį sustabdyti, kai 
inžinierius O’Connor pastebėjo, 
kad tiltas atdaras. Jisai skubiai 
užspaudė ant dieselinio lokomo
tyvo ratų visus stabdžius, po to 
įmetė jo “šiftą” į atvirkščius 
(gears). Jo ratai pradėjo suk
tis atgal, ir tokiu budu trau
kinį šiek-tiekl sulaikė.

Vagonai Nušoko Nuo Bėgių
Lokomotyvas su inžinierių 

įkrito į kanalą, bet visi vago
nai pasiliko sausumoj, nors še
ši nušoko nuo bėgių. Kas svar
biausia, visi keleiviai išliko svei
ki.

O’Connor prigėrė kanale, nes 
iš lokomotyvo kabinos negalė
jo ištrukti.

Streikavę Illinois 
Angliakasiai Gaus 
Nedarbo Apdraudę
Darbo Departamentas Nuspren

dė Išmokėti $950,000 »
SPRINGFIELD, III. — Nau

jasis Illinois Darbo viršininkas 
Francis B į Murphy ir jo spe- 
cialė komisija nutarė išmokėt 
angliakasiams $950,000 nedarbe 
apdrauda.

Pinigus gaus tie kasėjai, ku
re nedirbo dėl streiko balan 
džio mėnesį, kuomet ėjo ginčas 
dėl naujos sutarties. .Tokių bu
vo apie 16,000.

I

Kiekvienas gaus vidutiniai 
po $60. Didžiuma gaus $65, o 
apie 3,000 gaus po $45.

Pirmiau valstijos darbo de
partamentas buvo atsisakęs to
kią apdiraudą išmokėti.

Ragina Tėvus Leisti 
Sūnūs Į Armiją 
Dabar —

— Dabar Geros Sąlygos 
Juos Lavinti

SALEM, III. — kalbėdamas 
moterų . kliubul, Paul Arm- 
strong, drafto administratorius 
valstijoje, skundėsi, kad tur 
daugiau vargo su tėvais, negu 
su armijon šaukiamais jaunais 
vyrais.

Aišku, sako, kad tėvams, ypač 
motinoms, yra skaudu su su- 
nais persiskirti. Bet, tikrino 
Armstrong' visi tėvai turėtų 
leisti savo karo amžiaus sūnūs 
į armiją dabar, kuomet yra lai
ko ir sąlygos yra geros juos

AUSTRALIJOS KREIZERIS PASKENDO PO KOVOS SU AŠIES LAIVU
j

įįSiį;
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. Cubcifcis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-07 So. Hermitage Avė. 
IMI South Fairfiėld Avenue ' 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
r V £ KOPLYČIOS VISOSE JL/yiXOl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. 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

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

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

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

gos Lietuvių Draugijos. Laido
tuvėmis rūpinosi pusbrolis ir 
p. Gailiunienė. Laidotuvių Di
rektorius P. J. Ridikas.'

Slaugės, Kiti 
Oak Foreste Nori 
Daugiau Pinigų

43 slaugės Oak Forest prie
glaudoje, ir langų plovėjai įtei
kė apskričiui reikalavimus pa
kelti jų algas.

Slaugės nori 20% daugiau ne
gu gauna, o plovėjai $J09 vie
toj $180 į mėnesį.

ss 
B 
Xwz

_ , ■ ,. t t , NAUJIENŲ-ACMK Telephoto
. Australijos kreizeris Sydney, 6,820 tonų ,dydžio, paskandino .vieną iš daug blėdies pridariusių ašies 

raiderių, bet už pergalę turėjo užmokėti savo kailiu.-Kreizeris nuskendo su įgula susidėjusią iš 645 vyrų. 
Paskandintasis priešo laivas buvo 9,400 tonų vokiečiiy Steicrinark. Kova įvyko kur nors nepertoliausiaijiuo 
Australijos. Stebėtojai mano, kad australų karo laivą paskandino vokiečių raiderį lydėjęs nacių karo 
laivas. x > . >

lavinti. Laukiant, gali ateiti ka
ras ir tada jau nebebus laiko 
ir bus sunku juos tinkamai iš
miklinti.

Trokas Užmušė
4-is Žmones

FLORA, III. — Ant vieške
lio U.S. 45 didelis trokas įva
žiavo į keleivinį automobilį, už
mušdamas jame buvusius ke
turis jaunus žmones: 17 
Fern Grubb, iš Keensburg, 
m; Melrose Littrell iš 
m. Eldon G. Hamilton 
Harold King, iš Cisne,

Uždarė Banką
Wisconsine

ŠIANDIEN SAKO SUDIE CHICAGAI

KITI LIETUVIAI PA

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

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

Liet. Eks-Maimerių 
Kliubo Vakaras 
Neskaitlingas

Od n, 
ir 20 
III.

Pp. D. Kuraičiai, Išvyksta į Pietų Ameriką

m. 
•17 
20 
m.

DODGEVILLE, Wis 
deralės valdžios egzamineriai 
uždarė First National Bank of 
Dodge’ville. Pareiškė, kad tai 
daro dėl silpnos banko finan
sinės padėties. Federalės val
džios bankų apdraudos bendro
vė išmokės depozitoriams irisus 
pinigus. (,) ,i'

Trys Pasekmingi
Dr-jų Parengimai
Cicero Aguonėlių Kliubo Narės 

Pas Aštuoniolikiečius
Lap- 
sve- 
Sve •

18-TA APYLINKĖ. — 
kričio 15-tą J. Petrausko 
tainėj įvyko parengimas, 
čių /dalyvavo Bridgeportiečių,
Westsaidiečių ir Cicero Aguo
nėlių kliubo narės. Kliubietės 
sudainavo keletą liaudies daine
lių. šokiams buvo gera muz’.ka, 

i patiko visiems.
Kiti Du —

Vietinės Pašalpinės Draugy
stės, Š'v. Antano, ir Brolių Se
serų susivienijimas, sekmadie
niais prieš Adventą turėjo pa
rengimus bažnytinėje svetainė
je. Abiejų parengimai buvo pa
sekmingi. J. G.

Šiandien antrą po pietų iš 
LaSalle stoties įi <New Yorką 
išvyksta bene didžiausias lie
tuviškas “keliautojas” Chica- 

wgoje, P- Dominikos Kuraitis 
sr .žmona p. pe||ąlKuraitiepe.

Rytoj 12-tą ■ naktį jie iš
plauks iš’ New ,-Yorko- laivu 
“Brązil” labai ilgai kelionei 
po Pietų Ameriką, kurioj už
truks apie du ipppesiu laiko.

Pp. Kuraičiai žada aplanky
ti Karibų Salas, Panamą, Na
tai,.^Brazilijoje, taipgi Rio de 
Janeiro, Montovideo, Urugva
jų, ir galiau Buenos, Aires, 
Argentihos sostinę, taipgi ir 
Pietų Amerikos lietuvių “sos
tinę”. Buenos Airese jie pra
leis 14-ką dičnų susipažinda
mi su vietiniais lietuviais ir 
lankydami jų įstaigas, v

Plauks Ir Pacifiku
Buenos Aires pp. Kurai- 
išvyks traukiniu į vaka- 
kiaurai pervažiuos Af-

Iš 
čiai 
rus, 
gentinos tyrlaukius iki Pacifi-

Diena Iš Dienos
—— ■ ■ I————

Alvi-

• 1
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Joseph Polarek, 37, su

na Mickinis, 25
James R. Ware, 26, su Mi-

riam M. Shepul, 21
Henry Krickel, 29, su Eliza-

betK Wembutas, 24
Raymond T. White, 31, su

iStelIa Kawalski, 22

raišo uoste, Čilėj; paims laivą 
“Santa Lucia”.

Plaukdami Pacifiko vande
nynu pp. Kuraičiai aplankys 
Peru, Ekvadorą ir Kolombiją, 
taipgi Panamos > valstybę ir 
Kanalo Zoną. Pervažiavę Pa
nama kanalą į Meksikos į- 
lanką jie pervažiuos vakarų 
Indijos jurą ir Atlanto pa
kraščiu sugrįš atgal į New 
Yprką.

35 Dienos Juroj.
žodžiu, apvažiuos beveik 

visas Pietinės Amerikos vals
tybes fir kelionėje iš New 
Yorko iki New Yorko užtruks 
54 dienas.

GIMIMAI
CHICAGOJE

M. Vilką 
d. įvyko 
C. Ūkelio 
Lituanica

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakaras buvo 
pelnui, tiktai

dieną gauta

ren- 
pasi-

žinia

Pagerbė IVJirusį Narį
I Lapkričio 22-rą 
draugiškas vakarėlis 
patalpoje, 3436 So.
Avė. Svečių atsilankė neskait
lingai. šis 
giamas ne 
viešėjimui.

Rytojaus
apie mirtį musų nario M. Vil
ko. Kliubas nupirko gėlių vai
niką.

Laisvų Pažiūrų
Velionis buvo laisvų pažiūrų, 

palaidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Prigulėjo prie ' Chica-

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wes| 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI

Reikalauja
Perskirų _ ,
„Eleanor Balogh nuo John Ba- 

logh
Mildred Radosevich nuo Mike 

Radosevich

Gauna x
Perskiras ’ K

Ann Vaišvil nuo Edward Vai- 
švil

KUZMA, Warren, 2255 West 
Iowa Street, gimė lapkričio 17, 
tėvai: William ir Verną.

STARCEVICH, Patrick J., ir 
Charles^ A., dvynukai, 1518 E. 
93rd Street, gimė lapkričio 15, 
tėvai:'Charles ir Ruth.

VALAITIS, Rose Marie, 1609 
North Albany avenue, gimė lap 
kričio 15, tėvai: Joseph ir So- 
phie.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

.-.-^_-.-.-.-P-r-a-H?yos Nariai_________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524 »
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

Al. .1 Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da-’ 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į*5 mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Pp. Kuraičiams tokios ilgos 
kelionės ne naujiena, bet ši 
“ekspedicija” sako, busianti 
bene įdomiausia. Jie keliauja 
į tolimus kraštus kiekvienais 
metais, bet dar nebus nei kar^ 
tp praeityje apsukę visą kon
tinentą ir vien juroje praleidę 
apie 35-kias dienas.z > ■ •

P-š D. Kuraitis ir šią kelio- 
nę aprašys skaitytojam ,̂ 
“Naujienose”. Išlydėdami jį 
linkim kuolaimipgiaušios ke- L 
lionės jam ir p. Kuraitienei, ir .?^

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 
' kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį

8

lauksim jo įdoniių raštų.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

DR. HERZMAN
‘ IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo p&tyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

Nuo 
vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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. \

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
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

dr: c. z. vezei/is
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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.

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

«



Ketvirtad., gruodžio 4, 1941

ANT SPARNU PO PADANGES
=RašO Ona Dovgin ;—- ■ • —r-:-

(Tęsinys)
Vaisinių Medžių Sodnai

Iš Los Angeles buvom nu
vykę į San Bernardino, šis 
miestas randasi už 75 mylių, 
šioje apylinkėje auginami vai
siniai medžiai. Yra neišmatuo
jami sodnai: apelsinų (oran- 
džių), vynuogių, citrinų ir t.t. 
Iš nunokusių vaikių spaudžia 
sunką ir ten pat ant vietos pra
eiviai už 10c gal gerti, kiek tik' 
nori. Ta'p jau tą sunką ir įvai
rius neprinokusius vaisius ve
ža į tolimus miestus. Califor- 
nijoj ant vietos užauginti bei 
pagaminti produktai labai pi
gus, bet mėsa ir kitokis mai
stas labai brangus. Californijo- 
je pragyvenimas veik branges
nis negu pas mus, Chicagoj.

Juros Maudynės f
Norėjom rpąudytis ir buvom 

nuvykę į pajūrį, bet tą 'dieną

LEONAS MARKUCKAS
(marKsj

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

Paliko dideliame nubudime 
moterį Lucią, po tėvais Bal-e 
čaitę, sūnūs Ernestą ir ‘Ed- 
wardą, dukterį Jennie, bro
lius; Teodorą ir Klementą ir 
jų šeimynas, pusbrolius Apo
linarą, Pranciškų ir Kazimie
rą' Palionius, pusseserę Petrę 
Joyaišiukę, Lietuvoj— brolį 
Jpną ir seserį Justiną ir daug 
kitų giminių.

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

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų, 
iŠ namų į Scotviile kapines.

Visi a. a. Leono Markucko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti IfeidofUvėse ^stiftAk- 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Sūnus, Duktė, Broliai, 

Seserys ir Giminės.
M

URBA
t GĖLININKAS
H
H 
k 
H

s _ Gėlčs Myiintiemsg
Vestuvėms, Ban- J 

kietams, Laidotu-3 
įVėms, Papuoši- J 

manas. 3

4180 Archer* Avenue 
Phone LAFAYETTĖ 5300

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz^

LOVEIKISH 
H ►< 
H 
H 
H 
H 
M 
M 
M 
M

Telegramų i 
Visas Pasaulio 

Dalis. 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietarqs 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST. 
X"J' Tel. YARDS 7308

aQnrzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
.•¥P7»V

Vieny

FRANK 
KLIVINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 6 tfįępą, Į94Q 
sujaukęs pusės ąqjž., gimęs Lie
tuvoje, Čekiškės parap., Rasei
nių apskrity. Amerikoj išgyveno 
28 metus.

Palikę dideliame nubudime 
mylimą moterį Anęjiją, 2 bro
lius, Joną ir BolėsIoVą, ir pus
brolį Juozą Vainauską.

Liūdnai atminčiai mano bran
giausio vyro bus laikomos šv. 
Mišios Gimimo Panelės šven
čiausios parą p. bažnyčioj, gruod
žio 6 dieną, I941‘ m. Kviečių vi
sus gimines, ^raugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas.

Nubudus
MOTERIS,

674| So. Campbell Avė.

Supiltas ten žemelių kalnelis,
Iš tolo juoduoja jisai,
Brangus dėl manęs tas kalnelis, 
Nes mano brangus tenaį.
Jis guli baltame karste,
Nešaukia jis manęs daugiau, 
Neklausia, ką veiki, brangioji,
Kad nelankai manęs dažniau. Sutiksiu ^ąltąjne kape

;r

.....  m.. .....
oras buvo šaltas, tad Ca^ifor-' 
nijoje taip ir neteko panardy
ti ir paplaukioti juros vande
nyj. Vienok buvo gerai ir tas, 
kad gavom pamatyti Pacifiko 
jurą.

Išleistuvės
Pora savaičių kaip bematant 

prabėgo. Aš jau ruošiuosi vyk
ti nafrio, o mano mylimi drau
gai rengė man išleistuves. Jos 
įvyko pp. Vizbarų namuose. 
3022 Division St., Los Angeles,. 
Calif. «Nprs išleistuvės^ svečių 
dalyvavo daug, bet čia' tik pa
minėsiu tūps su katrais arčiaus 
teko pasipąžjpti. Dr. J. CassįęĮy. 
Bernie Smith, Julė S.cnk* ir jos

Ji. • * ’

dukrelė Viola, Gępyge Ęelly su. 
Žmona, Juozas Parodnikas, Juo
zas Klukovvicz su dukrele Irene 
ir p. Bųtmonas. Jie visi man 
buvo š rdingį ir visame kame 
jie man suteikė daug patąrąa- 
vimo. Taip jau ir išvykstant na
mo man įteikė gražias dovanas 
ir palydėjo į aerodromą. Ąš ir 
mano dukrelė Genovaite ture- 
joipe neapsakomai įspūdingą ir 
įdomią kelionę.

Mes Ir Vėl Ant Sparnų
Ketvirtadienį, lapk. 6, 12 vai. 

po piet — aš • ir mano dukrelė 
Genovaitė, draugų palydimos 
nuvykom į Burbarik aerodromą

STANISLAVA GEDVILIENĖ 
po tėvais Šimkąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 d., 2:45 vai. ryto, 
Į94l m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kražių parap., Rasei
nių apskrity. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Bronislavą, 5 pusse
seres; Karoliną ValantinavL 
Čiępę, švogerį ' Leoną ir jų 
šeimą, Petronėlę Viržintienę 
ir šeimą, Juzefą Bagdonienę 
ir jos šeimą, Stanislavą Sta- 
šauskienę, Mikasę Levandau- 
skienę, 2 pusbroliui, Antaną 
ir Juozapą Džesulskius ir jų 
šęųnąs-

Kūnas pašarvotas I. J. Zol.p 
kopi., 1646 W. 46th St. Laido
tuvės įvyks šeštadienį,' gruo
džio 6 d., 9 vai. ryto iš kop
lyčios į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten jojas nulydė
tą į Šv. Kazimiero kapines.

e Vįsi a. a.' Stahišlav'ds Ged- 
yjljėnę^ gįinipes, jįaųgžd ir 
pažįstami ėsat huosįrdžiai 
kviečiami dalyvauti ‘laidotu
vėse ir suteikti jai pą'ąkųtinį 
patarnavimą ir atsisVėikini- 
ipą.

Nųlįuc|e liekame,

Laid. DirektT. J. ZpĮp, tel. YĄRP^Tj781. ' ™

Įšleidžiąu taye į ligonb.ų.tį, 
Manydama sulauksiu svęijęę, 
Bet tu negrįžai jau pas manę, 
Niekad neužmiršiu tavo pančių 
O lauksiu aš tavęs sugrįštąąt, 
Kol mirtis aplankys rpane.i.- 
Tuomet aš tave,* brangiausia 

ir čia atsisveikinę su 
vais įsėdom į American Lines 

į saulę įr į draugus, ipąn 
taip Ifibąi |MtW
Už kelių jgg fca-

11,000 R —
7,000
visuomet vigRo$lgi |«ąįydayR — 
180 myUH i

Lapkj pio

Atšilimai k tftMęs 8^-
ką? ųidiii -siMsfly $■

Trisdešiiuts .yieni metai pra- džiuotis, kad du lietusiai pa 
ėjo nuo valandos, kada pir
mieji siuvėjai, sukilę dėl var
gingų darbo sąlygų, išsiveržė į 
Chicagos gatves iš Har|, 
Schaffner ir Mą^x 4ųb|uvių, 
kovoti už sąvo būvio ir atly-. 
ginimo pagerinimą.

Pirmuosius pasekė kitų ša
pų dąrhipįpkąĮ ir į trumpą 
laiką visi Chicagos, rubsiuviai 
metę 4^rb^« 4flFW-
niųįų, vyrų įr 
bė karą gąyq dąpb4^viUW- 

'' 'fipO .
Tai hiiy.fi 

strei^aę, ą krfiyįĮia?. Tfi biri
ko jipyp? įnikę žuyp to lietu
vių §iuv.ęjų Įįfpliaį 
ras LyziąUyfy .^j

i5-fš’ jais pačiais 'iį|ę|fiią. 
buvp jąpnj, pilni ppergįjfis,
tik pą ątvažįąvę į Jįįę
daug Žą4ėjp ŽUjqpijąV fe 
nėleprf^ ųpĮii^yJį^ 
jieips gyyyfeęs. Įf|į4p|ųy^ 
buvo Įių4ęsiQ dįęp^ 
čiapjs 4ąrĮ|iqiĮlO: PiįĮžiąų- 
sios tųipiqs‘tyjqj, gj^ pą- 
garbą iF 6kg^įUH 
tuos 4p karžygių^ į 
poijęį šy.

Tięnyiy Lįęityyįų Į.p,Į<^įą^
Ąmalgaipeitų pFgąni$aci ją 

kas pietai ątfjppęną ąąyp’ žu
vusių^ broliui įr per Lietu
viu Ępąučių Lokal'ą 269 ųž-* 
de4ą gyvų gėlių yąįpįkųs apt 
jų kapų.

Ąbiepis žuvųsiems kovoto
jams pagerbti tas lokalas šį 
sekmadienį, gruodžio 7-tą ren
gia Atpiinipio įRetus, Ąnialgą- 
mąfęd Gęn(rq rpinųošę, 333 §. 
Ashlapd bulvaras, 6:30 yąl. 
vakaro. Ten įvyks ' tinką’pąas 
programas ir kelios kalbos, 
kurias pasakys žuvusiems ar- 
tįpiį ŽĮpopęą:

Bilietai pię|ųnis yra $1.5$. 
Rezeryacijpips pą^ąu|<i|e biL 
C. Kairį, HAYmarket 8320. 

*Loką)o nariai, kurią pąįpię 
pardavinėti bilietų, yra pra
šomi juos sugrąžinti pepkta-

Kiti Lietuviai Streike.
Visi siuvėjų* ir Jarbo Žino

sią Draugu pą^eįga yra anie 
pagerbįipė ęlalyvąuti.

Tame 191Q pietų siuvėjų 
streike, iš kurio išaugo Amal- 
gamated Clothing Workers 
unija, buvo sužeistas lietuvis 
Mikas Langevieius. Nors jis 
pasveiko, bet kulką tebenešio
ja sayo plaučiuose. Jisai pa
sekmingai, ūkininkauja Michi- 
gąn valstijoje. Northsidietis 
Jopas Kųpręvįčius ipgi bųyo 
sužeistas, bet pilnai pasveiko. 
Jisai dar ir dabar dirba rūbų 
^siuvyklose.

P et rys (įąĮskįs.
Aktyviai streike dąjyvavo 

tų laikų veikėjai, 
Rugis’, Prapąį Brąjp§> -jppfts 
t-> v* * t ' _ L T.' '‘L.
Pptrąs Gąlskjs, 

kaĮo pirmipįpka?
vKaip ^iptįigos Oį;. ' 

gyyęjiįiiĮb sųlygo^l 
vagiškų atjy|ipii)ią Į ‘ 
jams rėikęjcį4 kraują lieti. 
Šiandien—' Ainalgaųjpitų uni-

Bąčiuną»s, Jqpa3 Katilius Įp 
Pętrąs Gaukis, ¥ji|cas Pač-; 
kąųsįcas, l^Įp$igs Jjjįgyių lo?

[a buvo 

siĮ^į

ja y^g^įfl^’prgaiii^cjig 'lr W’ W
iję viep siuvėjų reikalais rupi- Popeli žemutinėje, salėje, 47o(?

su palydo-Į vakare, Marcelė Norkus buvo So. Węstęrp Ąyę.
suruošusi netikėtas sutiktuves širis ne tik*' Midwest Hunting

sąyo yięio.? rnyli,

tai la^i srpagp ir
ąHsiįiįiti sp s^R

guldė galvas "už šios . dąrbp 
žmonių organizacijos šviesią 
ateitį. NėužmirŠkinie tų dvie
jų jaunų sielų, ir dalyvauki- 
itįc 'jų atiųiniino. pietuose, 
grupdžio 7-tą' 4-

r <*▼ ’ttii rx/w
M***

S1U9S

Yifipjj Vfeaię Ęelįaiais

— Heljfi, ^ęppn^į!
-r Ką

— ię§kąų, stęppnai.
— ^8 drg-

Rfigfitaį? ' n
=- Mm “hu-

4‘NąUr 
IWr MM- U5Ž 
IB™ Mm>- už 
MIMU MMS štai>

i MMM^h ŠHlturos 
ftiiilhM- A-a-alJ'Q pi 
jjkusiųs ąŠ ątvęšip 
ukvąso-’ į Žępiąi^ų Kultūros 
kĮĮųho parių ęų^ipą^jpiipo ir ta- 
yp yąr4ąvių ir girątądiępįp ban
ketą gruąillįo 2b -tą, Įipljyvvood 
Inn svetainėje! e

Lengvų Gėrimų Gamintojas
Kąs-gi yra tąs Stanley Dri- 

ptąs?' Tąi sayihmkas Swan 
Brąnd Bęverages—Drįgpt Bot- 
tling Works įstaigoj,’ 5114-16 
So. Knox Avė. Jis yra gėrimų 
distributeris ir maloniai visiems 
patarnauja. Jo. telefopąs L^fu- 
yętte 6573.

Du Simus
Jis gražiai gyveną su savę 

žmona Ona viršminėtu antra
šu, 4r išąiikiėjp -2 rinitus ^li
nus, Stanley ir Albertą, ku
riems davė aukštą, mokslą. Sū
nūs Stanley yra Chemical En- 
gineer, o Albertas—Auditorius.

— Stęppnąs Narkis

Popeli, Dzirpidas 
Rengia “Žvėrienos 
Puotą”

Gruodžio 13-tą d.
Bill Popeli, 4756 So. Westerų 

Avė., Stream-Line taverno sa- 
yininkas ir Mike Dzimidas, 
Berghoff alaus Distributeris, 
4138 Archer Avė., neseniai pra
leido 10 dienų medžioklėje.

Kadangi Mikę Dzimidas yrg 
Midfcvest Huntipg and Fishing 
kliudo prezidentag, ,q Bjll Bo- 
ĮIpjĮT-sęięretorius, tad ir šąuįy- 
tĮ gęijąi moka ir butų prišaudę. 
(į'aųg žyęDU- Bet, deja, yrą yaL 
džjęs r^guliAęįjps, Įą4 jie. tik 
pp|oyė tiek kiek galjnųį -77 2 
stirnas ir Į mešką.

p; Weki 
jię.dų'^i nęspy^y^ UŽ t^l jie 
nusit^ę /surengti “Žvėrienos

ir čia pavai-

MM F-U^g ”wM8’ bet 
ir .visu? są>’o draugus.

—'— Stonas.

Nusipirko Nani.Į Ir Romi Jlouse
Stanislovas ir Sofija Drauge

liai, kurie varę įvairius biznius 
di®_

Dran- 
Sf H W apsigy-
IŠB kuri
■IIP imą P0 plpte tiesMftl w- tim

Jję pįą tupi taverną,
i’ake- 

ięiyiąų^ ąr pą^toy.ąj norin- 
tiems

jie jau papuolė ant mano ko • 
stumęrių naujieniečių listo ir 
užsirašė “Naujienas’’ metams.

Patartina sustoti pas juos. 
—. S|epqnąs Narkis.

savo

MINĖS VARDADIENI 
IR GIMTADIENĮ

Barborą Balienė minės 
vardącjięnį ir girptadięnį sekan
tį šeštadienį, gruodžio 6-tą d.

Gimtadienio ir vardadienio 
parė įvyks jos pačios Balįs Ta- 
vern patalpoj, 6558 So. Mor
gan St.

Kaip pirmiaųs, taip ir dabar 
žada turėti daug “pečianky” 
svečius pavaišinti.

Węll, sekantį šeštadięnį pą- 
siinatysįmę pąs Barborą Balie
nę. (Sp.)

—- Steponas.

Rytoj SLA. 129 
Kuopa Nominuoja 
Pildomą Tarybą

18 APYLINKĖ. — SLA. 129 
Kuopos priešmetinis susįrįnki- 
mas įvyks Gruodžio-Dec. 5' d. 
1941, J. Petrausko s’vet., 1750 
So. Union Avė., pradžia 7:3i) 
vai. vak. Bus rinkimas kuopos 
valdybos 1942 metams, nomi
nacijos kandidatų į Pildomąją 
Tarybą, ir rinkiinas delegatų j 
6 tą apskr-tį. Bus dar ir kito
kių svarbių kuopos reikalų.

W. Pankauskas, Fin. Rast. 

Šįvakar SLA 63-ęįa 
Kuopa Rinks V-bą 
NoRiinuos^-Taryba 

Žada Rengti Banketą Nau
jiems Nariams.

vyksta priešmetinis susirinki
mas SLA 63-čios kuopos, ku
riame bus išrinkta 1942 melų 
valdyba, taipgi nominuojama 
Pildomo j i T aryba'.

Susirinkimas išgirs 
svarbius pranešimus iš Cent
ro valdybos apie jaunamečių 
vajų ir kitus reikalus, ir ra
portą nuo p«to apskričio kop-

kelis

Svarstys Duokles Kuopai
Nariams teks svarstyti duo

kles kuopus reikalams. Ikišiol 
kuopa ^ąndė iždą palaikyti 
vieij parengimų įplaukomis. 
P-ąsirqdė, betgi, kad viepi na
riai rengia pąpępgimųs ip pą- 
vo pinigus leidžią, o kiti visai 
net neatsilanko į parengimus.

Kuopoj ’yra iąįpęs apjpany- 
mas, vėl surengti banketą įves- 
fĮipti naujus nariu§, kurie bu
vo prirašyti trečioj#. vająus 
metu.' Diena ir vieta bus pa- 
skelbtos vėliau.

Du Šils. Neįvykv-
Yra yi$.ą įeile kitų Jdaiisimų 

ęlįejĮOtyarkąj, nes pa^kutiniąį 
fl-P- * Wws iię|-
yykp įlp‘| }^9go pro, SyarJjų, 
kąq yra
aą pistiepjių, k4-

atsitikus, jie 
negalės gauti kas jiems pri
klauso. ~—A. Lauruiarias,

CLASSIFIED ADS.
SITUATION VVANTED

_________ Ieško Pąrb° _
PAIĖŠKAU DARBO kaipo dže- 

nitorius, firęmonas, arba restora
ne ar hotely, ar bile kokio darbo 
—ant dienų. Naujienos, Box 2575, 
1739 So. Halsted St. •

HELP WANTED—FEMALE - 
*______Pąrbiniąkių Reikia______

PPERUOTOJOS 
Patyrusios prįę Pųritan mašinos. 

300 W. Adams, kambarys 244.

> REIKALINGĄ PATYRUSI -mer
gina tarpe 20 ,k 35 mętų amžiaus. 
Reikia mokėti virti. Gyventi ant 
vietos, $12.00 saVaitęi.

šaukite AMBa&adoy 2637.
HELF WANTE|>-ii<ALB ~ 

Darbininku Reikia
REIKALINGAS PORTERIS, ku

ris galėtų rytmečiais prię parę 
dirbti. Gyveninias vietoj. Geras at
lyginimas. $700 W. 79th St. Sum- 
mit 868W1.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs/ norintis dirbti, pavienis. 
Kambarys, užląikymąs ir alga. Re- 
gent 9449, 10001 Commercial Avė.
* ■ " .. .................... -T“’ ■ .— ■■■■■,. . .

OPERUOTOJAI
Patyrę prie Puritari mašinos. 
300 W. Adąms, kąmbarys 244.

FURNĮSHĘD ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FURNIšIUOTAS KAMB A R Y S 
rendai — su valgiu ar be valgio. 
Normai 5842, 1010 W. 69th St.

f6r’ RENT—IN GĘNERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIAI 2-me 
aukšte. Elektra, gasas, vonia. Šva
rus ir Šviesus. Pečiaus šilima. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanicą. Tel. P/rospect 3938.

BUSINESS CHANCES 
_____ ^ Biznio Progos______

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

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

724 West 31st St.

FINANCE AND ĖOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHIGAGO.

2202 W. Cermak Rd.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec

Turtas virš $1,100.000.

SUSIRINKIMAI
------ r

ROSELANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtad., gruodžio 4 d., 7:30 vai. 
vak. Liet. Dar^. Svetainėje, 10413 
So. Michigdn avė. Nariai, kurie 
turite pereito pikniko serijas, ma
lonėkite sugrąžinti, nes komisija 
nori išduoti1. raportą.

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

susirinkimas įvyks 4 dieną gruod
žiu J. Bęinoro svet., 564 E. 155th 
St. Gerbiami nariai ir narės pta- 
špmi dalyvauti skaitlingai, nes tu
rime išHnkti kuopos valdybą 1942 
m. Taipgi bus dominuojama SLA. 
Pildomoji Taryba. Atsiveskite savo 
giminių arba draugų į Susivieni
jimą įrašyti.

—A. L. Skįrmont, fin. sekr.
SLA 63-čia KUOPA, Burnside, 

laiko priešmetinį susirinkimą ket
virtadienį, gruodžio 4 d. 7 vai. va
kare Tuley Parkb svet. Pageidau
jama, kad nariai kuo skaitlingiau
siai atsiląpkytų, neš įvyks' SLA 
Pildomosios Tarybos . narių .nomi
nacijos, valdybos rinkimai ir bus 
skaitomi pranešimai nuo SLA ge- 
neralio organizatoriaus.

—Rast. A. Laurutanas.
BJUGHTQN PARKO MOT. KL. 

laikys susirinkimą Hętyjrtad., gruo
džio 4 d. p. Zabukienės namuose, 
2605 W. ‘ 43rd St., 8:30 vai. vak. 
ęra^ome visas nares atsilankyti į 
spsftįtfĮpmą.

JAUNŲ ŲIET. AM. TAUTIŠKO 
KL1VBU pądešmet. susirinkimas 
įvyks pęųktąd., gruodžio 5 d., 7:30 
vai.* vak. Chic. Lietuvių Auditori
joj, 3J33 So.' Halsted st. Sus-mas 
svarbus, visi nariai būtinai atsi
lankykite. Bus renkama valdyba 
1942 m., taipgi randasi daug kitų 
svaigių reikalų, kuriuos turėsime 
S tarti. Kurte nariai dar nesate 

ųąi užsimokėję šių metų mo- 
ič^ų, "malonėkite užsimokėti.

—S. Kunevičia, rašt.
MORNJNG STAR KLIUBAS lai- 

Kys prjęŠmė|inį susirinkimą gruo
džių 4 d., 8 vai. vak. adresų 3800

Arniitage avė. Visi nariai pri
valote būti. Yra daug svarbių da
lykų aptarti ir bus renkama vaL 
Jypą Į942 m.

—M. Chepul, rašt.

REAL ESTATE FOR SALE 
-u-u, Pardavimui____
PĘRKAM, parduodam Ir maindra 

namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
piękti už cash arta mainaįę. Norinti 
pirkti ar mainyti, dęl greitesnio pa- 
tarpavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTĄTĘ — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
V Tel. YARDS 1001.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

lotp 40x122. Visi įrengimai. V/2 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

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

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.
3 AUKŠTŲ MŪRAS pardavimui 

6 Platai po 4 kambarius kiekvie
name. Parduos pigiai. 1625 S. Jef- 
ferson St.

PARDAVIMUI 3 FLATAI ir ta
verna — su nuosavybe ar be nuo
savybės. Gera vieta. Savininkas 
apleidžia miestą. 2552 W. 63rd St.

PARDAVIMUI MARQUETTE 
APYLINKĖJE

10 flatų, modernių aptartmentų, 
mūras ................................... 24,600

10 flatų, modernių apartmentų, 
namas. Mėnesinės rendos $512.00. 
Kaina ............................... $25,000

6 ir 8 flatų modernus apartmen- 
tiniai nšmai nebrangiai.

4 flatų apartamentų kombinaci- • 
ja. Patraukli vieta, platus lotas

Kaina ........  $7,500
2 flatų mūras, 5 kambariai, ap

šildomi, garažas ................. $7,200
Pirkite šiandien, rytoj bus bran

giau. 
TEISINGAS PATARNAVIMAS.

CHARLES URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd St. 

2 aukštas. 
PROspect 6025.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VIENA GERIAUSIŲ GYVULIŲ, 
pieno farmų Centraliniamc Wis- 
consine. 120 akrų su gyvuliais. 
Įkainuota, kad parsiduotų. Nė 
mainų,nę .kępvso. Dėl detalių, są
lygą rašykite savininkui operuoto
ji: H. F. MUNKW1TZ, Route 5, 
Box 31, Edgar, Wis. z

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė. 

Chicago, U j Tel. REPublic 6051

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtąisai Pardavimui
AUKCIJONAS! AUKCIJONAS! 

$50,000 Stakas Rakandų, Divonų.
Parduosim paskirais čiuptais aukščiausiam 

siulytojui. Turime šlako perviršį. Priversti 
paaukoti 4 aukštai gerų rakandų.

Pirkite Kalėdų eovauas savo kaina. Par
davimas dabar kasdien 7:30 P. M. Sekma
dienį Pardavimas 2:30 iki 5:30 P. M.

Gyvcrtalnojo kambario, valgomojo kam
bario, miegamojo. Dinotle, pusryčiams kam
bario setai, grindinės, bridge table lempos, 
break frolit and hole deskos, iarnp and 
table lounge and pull up krėslai, miegamo
jo kėdėte, kambario dydžio divonai. stueio 
couches. eoil springsai. inner spring mat
racai ir daug kitų gerų daiktų namams 

NEUŽMIRŠKITE LAIKO IR VIETOS. 
CITIZENS FURNITURE CO.

6321 Cottage Grove Avė.
V. C. KELLEY.

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS 
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ. < 
Originaliuose Crates. 

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

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

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

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

RADIOS IK KOMBINACIJOS. 
Visai naujas phone, kombinacija, 

sempelis ...... į...../............. :. $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 Aątraęi., Ketvirt., šeštad.

iki 10. Sekmadienį iki .8

hiiy.fi
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SVARBU, JEIGU NORITE BŪTI KALEI)!’ 
DIEDUKO TALKININKAIS -

SVEIKIAUSI AMERIKOS ŪKININKAIČIAI

Kreipkitės Į Chicagos Paštą; Arba Auko 
kit Pripažintoms Įstaigoms

Ne visi galime būti duosnų 
nes kartais neturime iš ko. Bet 
jeigu per šias šventes norite at

laiką Kalėdų Diedukui, tai 
mielai

eiti į 
jisai 
ims.

jūsų pagalbą p r -

Nežinojot — 
paštas kiekvienais

Jeigu
Chicagos 

metais gauna daug laiškų nuo 
vaikų, kurie juos siunčia “San
ta Claus’ui”, Šiaurės Ašigalyje. 
Neišduok te vaikams paslapties, 
bet bukite painformuoti, kad 
tokio Santa Claus’o šiaurės Aši
galyje nėra.

Gavęs tuos laiškus, paštas 
juos perduoda į “Dead Letter” 
—Departamentą.

Patyrimas parodo, kad dau
gelis tokių laiškų yra nuo la
bai ‘neturtingų tėvų vaikų. Jie 
prašo Kalėdų Dieduko atnešti 
trti lėlę, tai rogutes, kartais pra
šo ma sto ir rūbų. Gana skau
du skaityti tuos laiškus žinant, 
kad tų jaunųjų aukoms prašy
mai nebus išklausyti.

Jeigu kreipsitės į paštą, prie 
VAn Buren ir Canal, tai iš Dead 
Letter Departamento vieną ar 
daugiau tokių laiškų galite gau
ti, su sąlyga, kad pasiųs te do
vaną ar maisto ar šiltų 
vaikui,

Ieško Mechaniku v 
Chicagoj Lėktuvų 
Įmonei

Turi Būti Piliečiai .
Jegu mokinotės mechaniško 

darbo- ir esate Amerikos pilie
tis, tai galite gauti darbą vie 
noj didelėj karo lėktuvų dirb
tuvėje prie Facifiko vandeny
no.

Dėl informacijų kreipkitės -į 
Illinois State Employment Ser
vice, 20 N. .Wacker Dr.ve, 13- 
tam aukšte.

Streiku Grasina 
Campbell Soup 
Darbininkai

Derasi Dėl Sutarties
uni-1

rubi;
kuris jį rašė.

Kur Aukoti
Kalėdų švenčių pagra-
neturtingų šeifrių vai-

CIO Cannery darbininkų 
ja, atstovaujanti darbininkus 
Campbell Soup dirbtuvėj, 35th, 
netoli Western, vakar pagrąsi- 
no streiku.

Grąsinimas buvo padarytas 
ryšyj su derybomis naujai, su 
tarčiai sudaryti. Abi puses tai
ko John W. Cofer, federalės 
valdžios atstovas.

pri- 
ka-

ga-

Prie 
žinimo 
kams galite prisidėti aukodami 
“Kalėdų Diedukams” • pr e di
džiųjų krautuvių, kur jie ren
ka aukas, arba lankydami 
pažintų žmonių! rengiamus 
ledinius parengimus.

Atliekamą dolerį ar kitą
lite taipgi pasiųsti Infant Wel- 
fare' Society įstaigon, 135 So. 
LaSalle street (prez dentas Phi
lip D. Armour), kuri rūpinasi 
neturtingų vaikų sveikata ir iš 
surinktų aukų perka jiems vai
stus.

Dariaus-Girėno Parengimas
Kalėdinis parengimas, vertas 

lietuvių paramos, yra Dariaus- 
G’rėno Posto Moterų Skyriaus 
rengiamas Bunco Party.

Legionieros jį rengia gruo
džio 10 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Dariaus-Girėno salėje, 4416 
South Western avenue. Paren
gimo pirmininkė yra p. Julia 
Norkus.

Lietuviai, biznieriai ir priva
tus žmonės, yra prašomi šį va
karą paremti piniginėmis au • 
komis, įvairiomis dovanomis, 
maisto pintinėmis ir rankdar
biais, o, -svarbiausia, savo at
silankymu.

Visas padarytas pelnas bus 
išdalintas maisto pintinėmis 
neturtingoms šeimynoms ir naš
laičiams, taipgi. kalo 
nams-lnvalidams Hines 
nų ligoninėje*

Tėvai Atidavė 
Sūnų Policijai
Užmušė žmogų Automobiliu

Į policijos nuovadą Eastsidėj 
atėjo Kazimieras Raday, vedi
nąs 19 metų sūnų Eugene. Tė
vui reikalaujant berniukas ten 
prisipažino, kad vakar jisai au
tomobiliu užmušė’ žrųogų prie 
73-čios ir Western. Nusigandęs 
pabėgo iš įvykio v'etos, bet tė
vas apie tai sužinojo ir prie
vartą jį nuvedė policijon. Už
muštasis buvo Adam Walther, 
nuo 7221 S. Artesįan, 87 me
tų senelis.

, / . . • NAIJJIENU-ACME Teiephoto
Užtektinai miego, 'mankštos ir gero 'maisto! Tai receptas, kurį jums -siūlo

• * , — ■ •

šie penki ūkininkaičiai—ūkininkaites, Chicagos galvijų ir agrikultūros parodo- .
je pripažinti sveikiausiais 4-H (ūkininkų jaunimo organizacijos)
kaires dešinėn: Catherine Monsees; 16 m., Savannah, Ga.; Lucille Hali, 16 «i„
Ar neit, Okla.; Lois Schreiter, 17 m., Grejnvillč, Wis.; Lary Townsend, 18 m., Na- k .»

Koch, 16 m., Waverly, la. * l

nariais. Iš

chjtoches, La.; ir Keith D.

Maisto Sandėliai 
Pripažino AFL

Pasirašė Sutartį
Po šešių savaičių praleistų 

deryboms, Chicagos maisto san
dėlių savininkai davė pilną pri
pažinimą AFL maisto darbi
ninkų unijai ir Teamster.ų bro
lijai./ . ; !1;. • - ■

Sutartis apima 2,503 darbi
ninkų. Pakelia jiems algas 10- 
20%'/, prižada atostogas ir 
viršlaikio atlyginimą.

Kaltina Konkurento 
Pagrobintu

20 metų P^itrick F. O’Grady, 
7208 S. ’ May street, ir 18 įlie
tų Robert Bergamini, 6121 S. 
Wolcott st., myli vieną ir tą 
pačią merginą.

Prie 63-č os ir So. Honorc 
street, O’Grady su trim talki
ninkais pagrobę Bergaminį, pri
grasino jį nužudyti, jeigu “jis 
ir toliau matysis su mergina”, 
po to jį išmetė iš automobilio 
ties 71st ir Honore. <

O’Grady buvo su.mtas.

Netikros Penkinės 
Chicago je

U.S. žvalgyba’ praneša, kad 
Chicagoje pasirodė netikros $5 
banknotos. Jos truputį tamses
nės už tikrąsias ir atspausdin 
tos žvilgančiu rašalu. Jas taip
gi galima pažinti iš Lincolno 
paveikslo. Netikroj banknoto] 
jo veidas yra be šešėlių ir bruo
žų.

i

Du Čampi,fonaiPo Viena Karūna
/

* / NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Firmų kartu Tarptautinės galvijų ir agrikultūros 

parodos istorijoje premija paskiria dviems asmenims, 
nes abu išaugino lygiai gerus produktus, čia čampi- 
jono karintą dalinasi du ūkininkai, Floyd Hincr (kai
rėj) iš Levvisville, Įnd., ir E. W. Boubel iš liauna City, 
III., už išauginimą puikios rūšies kukurūzų.

Atsisakė Paleisti 
Du Lietuvius Nuo 
Karo Tarnybos

VAKAR CHICAGŪJE

Ūkio Parodoje Lei
džia Premijuotus 
Galvijus Varžytinėm

Keistučio Klubas

Ch’cagos žemės ūkio parodo- 
je, Amfiteatre, vakar pradėjo 
išparduoti įvairius veislinius 
galvijus, kurie laimėjo “mėly
nus kaspinus” ir kitas 
jas. ' ■ ' ■> ;

Didžioji parodos dovana — 
grand prize — teko didžiuliam 
arigus veislės jaučiui, “Loyal 

„ „___ _c Alumnus IV”, kurį išstatė Par
jos. Jisai užsiima arklių lenk- due Universiteto žemės ukic 
tynių lažybomis. mokykla.

Sekmadienį Rinks 
Valdybą

Suėmė Garsų 
Gengsterį

Adresu 59 East Chicago 
avenue, buvo suimtas Lawrpnce 
“Dago” Mangano, narys buvu- 
s’os Al Capone gengsterių gau-

premi

Atmetė 67 Kitas Apeliacijas
Drafto apeliacinė taryba 

Chicagoje atmetė du prašymus 
nuo jaunų lietuvių paliuosuoti 
iuos nuo karo (tarnybos. Jie yra 
Edvvard Lapinskas, 2423 West 
67th street, ir Edwa-rd Shar- 
kus, 6416 South Talman* avė. 
Vienas sakė, kad turi užlaikyti 

i žmoną, o antras, kad duoda 
pragyvenimą motinai. 

► ’

Apeliacinė taryba ątrftetė ir 
67 kitus panašius prašymus, o 
priėmė tik 24 apeliacijas nuo 
studentu, vyru, kurie turi tė- 
vus užlaikyti arba dirba gin
klų pramonėse.

Vedusių Neatleidžia
Didžiausias nuošimt s atmes

tų apeliacijų buvo nuo vyrų, 
kurie sako, kad turi žmonai 
užlaikyti. 

T-------- -- -----

Kalėdų Bazaras 
Fellowship Ramuose

>

BRIDGEPORT. — Fellow- 
ship rūmuose, 831 West 33 rd 

’Place, šiandien 10-tą ryto pra
sideda metinis kalėdinis ba- 
ZUras. Galima pasipirkti įvai
rių rankdarbių, namie gamin
to maisto, saldainių ir visokių 
daiktų, tinkančių Kalėdų do
vanoms.

Bazare svečiai bus vaišina
mi kugeliu, kurį pagamino p. 
AIex Cibulskienė.' Visas pel
nas eina Fellowship rūmų 
labdaringus darbus finansuo-

Sekantį sekmadienį, gruodžio 
7-tą d., Keistučio kliubas rinks 
Valdybą. Visi nariai privalėtų 
dalyvauti ir balsuoti už lietu
vius.

Staliniško ir “aziatiško” krau
jo žmonės turi būti iššluoti 
lauk. Balsuokime už tikrus lie
tuvius. — Narys.

• William J. Lindsay vakar 
užėmė Supericr teismo viršinin 
ko vietą. Ikišiol vyriausiu tei
sėju buvo M. L. McKinley.

• Vakar Illinois valstija bu
vo 100 metų senumo. Ji įstojo 
į Jungtines Valstijas 1811.

• Alinėj ties 1254 S. Ash
land du banditai atėmė $58 nuo 
savininkų ir trijų kostumerių.

O Adresu 1438 Thornsdale 
avenue pasikorė 35 metų Eva 
Anderson, policisto \Valdo An- 
derson žmona.

• Kriminalis teismas pradė
jo svarstyti bylą gengsterio Da- 
vid Goldblatt, kuris yra kalti
namas nužudymu townoflakie- 
čio šoferio, Anton Gorczak. Tai 
įvyko balandžio 23, prie 63rd 
ir Ashland avenue.

Karo lėktuvo nelaimėje, 
prie San Anton o, Texas, žuvo 
’eiter^intas 
bard, nuo 
Chicago.

ė Nuo

Carleton H. Hib-
4317 N. Kazei avė.,

Van Buren tilto į 
Chicagos upę nušoko ir prigė
rė 23 metų motina, Mrs. Irene 
Quinn, 327 S. Western avenue. 
Balandžio mėnesį nelaimėj mi- 
i;č jos vyras- Nuo to laiko ji 
paliko nenormali.

Atgavo Dukterį 
Nuo Vyro

Divorsų teisėjas Michael 
.4

Feinberg vakar atidavė chica- 
gietei Mary Brewer 10 rnetųf 
dukterę Constance, kuri ikišiol 
gyveno su tėvu. Breweriai yra

PREMIJUOTAS JAUTIS

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

lygą, kad motina ir duktė turi 
su tėvu, Uticoje, N. Y., pralei
sti Kalėdų šventes. Bre\ver’ienč 
gyvena adr. 1409 Winnemac 
avenue.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Lloyal Alumnus IV, Aberdeen-Angus veislės jau

tis, priklausąs Purdue universitetui, Chicagoje vykstan
čioje 42-roje Tarptautinėje galvijų ir agrikultūros pa
rodoje pripažintas geriausiu galviju.
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JACKSWDFT

vetera- 
vetera-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”Garsinkitės “N-nose”

HMMKAi

The POLARIAN ROCBET aWARM± SIGHTlNG THE WORLD FUEET OVER THE ROCKT 
MOUNTAINS. SPREADS IN AN OPEN FORMATION. COUNT DON, THE COMMANDER, 
HOPES TO ENVELOPE THE DEFENDERS.




