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JUGOSLAVU MAISTAS PRIEŠ NACIUS JiDEJA
VOKIEČIAI NEPAJĖGIA SULAIKYTI 

PUOLANČIOS SOVIETU ARMIJOS
Jugoslavų partizanai privertė nacius 
sutraukti kelias divizijas Balkanuose

LONDONAS, gruodž. 4 d. — 
Iš pat kimų šaltinių patirta, 
kad Jugoslavijos kariuomenė, 
nežiūrint į tris vokiečių divi
zijas, pajėgė atimti iš vokie
čių kelis svarbius strateginius 
punktus kalnuose.

Jugoslavai atėmė iš vokiečių 
čack, Užice ir Rudnik miestus. 
Vokiečiai paskelbė, kad Užice 
mieste sprogo didel s parako 
sandėlis, bet tikrumoje ten ėjo 
kovos ir vokiečiai buvo priver
sti pasitraukti.

Vokiečių ir. italų kariuome
nės bandė paimti Rudnik mie 
stelį, kelias dienas jį buvo ap
gulę, bet sukilėliai užmušė 
vokiečių, o miestelio vis 
to neatidavė.

Pertvarkytai jugoslavų 
riuomenei vadovauja
pulkininkas Draga Micha lovič. 
Partizanams pavyko paimti ne
laisvėn višnu buvusį armijos 
generolų, kuris vokiečiams ėjo 
“IJuislingo” pareigas. Paimtas 
generolas tuojau buvo sukilę? 
lių teisiamas ir stfSaudytafi: f'

Jugoslavijos- partizanai pri
vertė nacius sudaryti trečiąjį, 
frontą ir siųsti daugiau kariuo
menės į Balkanus. Partizanai 
sustiprino strategines savo po-

600 
dėl-

ka- 
buvęs

zicijąs, nes atėmė iš vokiečių 
kelias svarbias vietas.

MASKVA, Rusija, gruodž. 4 
d. — Vokiečiai bandė sulaiky
ti sovietų ofensyvą pietuose, 
bet visos jų pastangos nuėjo 
niekais, skelbia sovietų štabas. 
Vokiečiai paliko 700 kareivių 
parinktose pozicijose, kad lei
stų kitoms karo dalims ramiai 
trauktis, bet rusai užmušė vi
sus 700 ir vejasi vokiečius M. 
kryptimi. į

Sovietų kariuomenė jau nu
stūmė vokiečius žymiai už Ta 
ganrogo. Vokiečiai traukiasi be 
jokios tvarkos ir palieka daug 
karo medžiagos.

Raudonoji armija laimėjo ke
lis mušius ir centro fronte. 
Kalinino srityje vokiečiai buvo 
priversti pasitraukti ir rusai 
užėmė naujas strategines pozi
cijas.

Vokiečių užfrontėje veikią 
rusų partizanai smarkiai ken
kia vokiečiams. Frontuose šal- 
č ai yra toki dideli, kad vokie
čiai ne visuomet gali vartoti 
savo tankus. Pirrfiyn'''pažengu
si sovietų kariuomenė rado ke
lis nacių tankus prišalusius prie 
žemės.

Atstovai, agitavę atstovų bute priimtą drastiškų anti-sfreikų bilių, kuriuo už
draudžiama darbininkams apleisti dirbtuvę streikui jei už jį hepasisako unijos 
didžiuma. Iš kairės dešinėn: Atstovai, Robert Ramspeck ir Gari Vinson iš Geor- 
gia, Howard Smith iš Virginia, biliauš autorius, ir’Sam Hobbs iš Alabaina.

NACIU KOMISARAI PASKELBĖ NORMAS 
NACIONALIZUOTIEMS NAMAMS VALDYTI
Namų savininkai gauna butą savo name, 

bet privalo mokėti nuomą vokiečiams
(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)

Per Kauno radijų buvo perskaitytos nacių generalinio ko
misaro išle'stos taisyklės apie nacionalizuotų namų valdymą. 
Pagal tas taisykles, nacionalizuotiems namams valdyti steigia
mas specialus biuras, kuris paskirs tokiems namams laikinus 
valdytojus.

Nacionalizuotų namų buvuseji savininkai gali būti ski
riami- laikinais savo -namų valdytojais. Jei namo savininkas 
yra miręs, tai laikinuoju valdytoju gali būti paskirtas įpėdi
nis, įrodęs įpėdininkystės teises. Jei namų savininkas yra bol
ševikų išvežtas, tai valdytoju skiriamas giminietis.

Žydai ir komunistai negali būti skiriami namų valdyto
jais, o taip pat asmenys pasižymėję nedrauginga Vokiet jai 
veikla. Jei negalima surasti namo savininko arba jo teisės 
ginčijamos, tai butų biuras skiria pat kimus asmenis.

Taisyklės sakb, kad, buvę savininkai turi teisės nemoka
mai naudotis butu, nurodytu jiems namų biuro. Privačiai gau
tos žinios, tačiau, rodo, kad namų savininkai turi mokėti biu
rui nuomą lygiai, kaip ir visi kiti.

BRITU PARLAMENTAS LEIDO VALDŽIAI 
MOBILIZUOTI ANGLIJOS MOTERIS

Parlamento dauguma atmetė įstatymo 
projektą turtams mobilizuoti

LONDONAS, gruodž. 4 d.— 
Britų parlamentas 326 balsais 
prieš 10- šiandien’ patvirtino 
Churchill paruoštų planą mote
rims mobilizuoti ir vyrų mobi
lizacijai praplėsti.

Valdžia dabar galės šaukti 
kariuomenėn vyrus nuo 18 V2 
iki 50 metų amžiaus.

DarbieČių grupė buvo pasiū
liusi mobilizuoti karo reika < 
lams ir visus turtus, bet par
lamentas, išklausęs E. Bevino 
kalbos, atmetė šį pasiūlymą.

Naujos nacių divizijos pasių
stos į Bulgariją ir buvusias 
graikų teritorijas. Manoma, kad 
nac ai padarė šį nutarimą, kai 
sužinojo, jog Rooseveltąs nuta
rė teikti ginklų turkams.

Vokiečiai sako, kad dėl 
kų santykių dar netartas 
skutinis žodis.

tur-
pa-

ĮSTATYMAS STREIKAMS VARŽYTI IŠ 
KONGRESO JAU PASIUSTAS SENATAN

_ < t t • d, • ’ „■ Į’

Manoma, kad Rooseveltąs ‘n^asirašys 
prieš darbininkus nukrėi^ųstatymb

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 4 d. — Kongreso skubos 
keliu priimtas įstatymas stre’ 
kams varžyti šiądien jau tapo 
persiųstas į senatą.

Įstatymas draudžia darbinin
kų unijoms vesti solidarumo 
streikus, streikuoti dėl “closed 
shop”\ ir reikalauja valdžios 
kontroliuojamų rinkimų strei
kui nutarti-

Darbįn nkų atstovai mano, 
kad Rooseveltąs nepasirašys 
šio įstatymo, jeigu senatas jį 
priims. -

Tardys dėl karo pla
nų paskelbimo

Radio nustato sme 
genų vėžį

80 nacių paėmė 
6,000 raudonųjų

Naciu bankai stiprė
ja Pabaltyj

reikalingus kiekius, ginklų.
Sulig žinovų( apskaičiavi

mais, Jokias ^dideles sumas rei 
kės leisti ištisus tris metus.

—Britų aviacijos karininkas

iii sūnėnas, nesugrįžo į savo? La

SAN.FRANCISCO, Cal., gr.
4 . d. — Tyrinėtojams, pavyko 
surasti ^rierpįon^ nustatyti ve- 
žio^i^oš--tfrfld#ią smegenyse.

Radiologų Draugijoj dr. Wit- 
wer skaitė paskaitą, kurioje iš
dėstė paskut.nių dienų pasie
kimus.
- Vėžio pradžios vystymąsi ty
rinėtojai nustato vadinamos 
petrografikos nuotrauka, kuri 
daręma su mikroskopo pagel- 
ba. Vartojama polarinė šviesa 
ir elektros bangos.

BERLYNAS, gruodž. 4 d. — 
Vokiečių štabas skelbia, .kac 
80 nacių kareiv.ų paėmė ne
laisvėn 6,000 sovietų armįįps 
karininkų ir' kareivių.' ’
'.. Rusai, plauke laivu “Stab’rt’ 
iš Hango bazės j Leningradą 
Suomių padėta mina suže dč

Vėliau atplaukė du 
kiečių laiveliai ir nuvilko 
linų” su visais kareiviais 
kiečių uostų.

"iaži vo
“Sta 
į vo-

Rygos vokiečių laikraščiai 
rašo, kad naujai įsteigtas na
cių bankas Pabalčio kraštams 
turi pusę milijono akcinio ka- 
pitaltr

š s bankas skaitomas sava
rankiški institucija, tačiau jis 
yra tiktai Dresdeno 
rium.

* Laikraštis sako, 
žiu bankai rengiasi
šame Pabaltyję savo skyrius.

banko sky-

kad vokie- 
įsteigti vl-

Stengiasi baigt suo- 
mių-rusų karą

Vokiečiai ginasi, 
tvirtina naciai

Japonai rengiasi 
gintis Pacifike

Vokiečiai finansuos 
Lietuvos prekybą

Lybijos kariuomenė 
pertvarkoma

KAIRAS, Egyptas, gruodž.
4 d. — Lybijos fronte neįvyko 
didesnių musių, nes vieni ir 
kiti pertvarko savo kariuome 
nę.

Britų tankai grūmėsi su ke
liais atskilus ais “ašies” dali
niais, bet operacijos neturėjo 
bendrų kovų pobūdžio, šalia To- 
bruko britų karo jėgos sunai
kino vieną italų koloną.

Britai tikisi laimėti Lybijos 
kovą, nes jie turi progos pri
vežti reikalingos karo medžia- 

/ gos.

Naciai rengiasi ap
leisti Krymą I I 

ŠTOCKHOLMAŠT Švedija, 
gruodž. 4 d. — Iš fronto at
ėjusios žinios sako, kad vokie
čiai yra pasiruošę apleisti Kry
mą.

Vokiečių karo vadovybė nė 
ra tikra ar pavyks sulaikyti 
sovietų ofensyvą, todėl bijo, 
kad rusai neatkirstų vokiečių 
kariuomenės Krymo pusiasaly
je.

Anksčiau vokiečiai smarkiai I 
puolę Sevastopolio tvirtovę, betl 
paskutiniu metu |is puolimas 
visai susilpnėjo.

VVASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 4 d. — Prezidento sekre> 
torius Early šiandien pareiškė 
laikraštininkams^ jog bus pra
vestas tardymas dėl “Tribūne’’ 
paskelbtų tariamų valdž.os ka
ro planų.

Early sakosi, kad jis nesi
kalbėjęs su prezidentu dėl pa
skelbtų planų autentiškumo.

Early, mano, kad tardymas 
bus vedamas karo departamen
to atstovų, nes karo planavimo 
reikalas yra sekretorįdus Stim- 
son žinyboje.

Turkai senai gauna 
Amerikos ginklus

Apsaugai leis 5 bili 
jonus Į mėnesį

pastangas ga- 
baigti suomių-

suomiams ap-
penktadienio

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
gruodž. 4 !d. — Užsienio di
plomatai deda 
limai greičiau 
rusų karą.

Britai davė 
sigalvoti iki
nakties. Jeigu jie nesiliaus 
puolę rusų, tai Anglija skelbs 
suomiams karą.

Rusai, ’š savo pusės, trau
kiasi iš suomių teritorijos. 
Suomiai jau . paėmė kelias 
Hango salyno salas. Rusai pa
tys traukiasi iš minėtų vie
tų.

BERLYNAS, gruodž. 4 d.— 
Vokiečių karo vadovybė paskel
bė, kad paskutiniu metu vo 
kieč ų kariuomenė pietų Rusi 
jos frontuose tiktai ginasi nuc 
rusų.

Blogas oras neleidžia vokie
čiams pulti, sako nacini. Vokie
čių pagelbon atvyko naujos ita
lų ir slovakų div zijos.

Nacių karo vadovybė taip 
pat skelbia, kad sovietų kariuo
menė pradėjo pulti vokiečių 
zicijas Sevastopolio srityje.

SINGAPŪRAS, gruodž. 4 d 
— Patyrę stebėtojai sako, kac 
japonai paskutin u metu j ar 
nesirengia pulti, bet užima tik
tai apsaugos pozicijas.

Japonų karo vadovybė, pa 
stebėjusi bendrą Amerikos, bri
tų, australiečių ir olandų veik • 
mą, pakeitė agresingus save 
planus.

Dabar japonai stengiasi už 
imti geras pozicijas, kad ga 
lėtų tinkamai apsigint', jeigt 
minėtos valstybės juos puls.

Vokiečių bankininkai tvirti
na, kad naujai steigiami na- 
c ų bankai apims Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Baltgudiją.

Nauji nacių bankai finansuos 
Lietuvos amatus ir prekybų.

Vokiečiai teigia, jog šis nu
tarimas turi d dėlės svarbos, 
nes artimu laiku busiąs pra
dėtas nusavintų ir nacionalizuo
tų įmonių “privatizavimas”.

Lietuvoje įvestos 
žemos kainos

po-

—Vokiečiai nuteisė mirti 
sušaudė tris ųorvegus.

i

Paslaptingai žuvo ' 
J.A.V. karininkas

Nacių kariuomenė 
turkų pasienyje

NEW YORKTnT Y., gruodž. 
4 d. — Iš patikimų Šaltinių pa
tirta, kad vokieč ai traukia sa
vo kariuomenės dalis į Turki
jos pasienį. '

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 4 d. — Valdžios slūoks- 

f

niai pare škė, kad J.A.V. pra
dėjo teikti turkams ginklus 
praeitą gegužį.

Rooseveltąs sako, kad, Turki
jos apsauga yra naudinga Ame 
rikos apsaugai, todėl ir teikia 
ginklus.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 4 d; — Aukšti apsaugos 
reikalus vedų valdininkai pa 
re Škė, kad “ašies” jėgas J.A.V. 
galėsiančios sumušti tiktai su 
150 bilijonų dolerių.

Kiekvieną mėnesį reikės iš
leisti po 5 bilijonus dolerių, kad 
galėtų karo pramone pagaminti

ORAS
L’etingas ir šaltesnis.
Saulė teka’

6:19.
7:02; leidžiasi

— Maskvoje Stalinas ir Sikorskis pasirašė draugiškume 
sutartį ilgiems metams. Rusai leis lenkams dar laisviau orga
nizuoti savo jėgas.\

—u Japonų valdžia įsakė savo ambasadoriui Meksikoje su
grįžai į Japoniją* Japonų konsulatų tarnautojai Meksikoje par
davinėja turtą it skuba išvažiuoti.

— Vichy valdžia paskelbė, kad Petainas nesutiko naciams 
duoti prancūzų karo. laivyno.

; — Britai patyrė, kad derybų metu prancūzai sutiko leist’ 
vokiečiams naudotis Tunisijos aerodromais ir uostais.

•— Japonų laikraščiai skelbia, kad japonai nęgali priimti 
Hull paruoštos programos;. Azijos reikalams tvarkyti;

— Vokiečiai atitraukė kariuomenę iš Krymo, kad galė
tų pastoti kėlią puolantiems rusams* Dabar rusai puola Se
vastopolyje-
4 — Vokiečiai bombardavo britų traukinį Lybi joj ir už-
mušė 36 vokiečių karo belaisvius.

— Suomi jos laikraščiai skelbia, jog artėja laiminga karo 
su bolševikais pabaiga, bolševikai baigiami vyti iš Suomijos,

LONDONAS, gruodž. 4 d. — 
Visi Amerikos aviacijos kari 
ninkai stebisi staigia ir mote
riška pulk. Cummings mirtimi 
Lisabone.

Aviacijos pulk. Cummings 
šešis' menes us išgyveno Angli
joj ir niekad nebuvo susirgęs. 
Vos tiktai jis atvyko į Lisabo 
ną, pavalgė ir tuojau mirė. Da 
romą jo lavono autopsija.

Cummings skubėjo į Wash- 
ingtoną, kad galėtų informuoti 
savo patyrimus Anglijoj.

Spaudos žiniomis, žemės ūkio 
produktų kainos Pabalč o kra
štuose nustatytos pagal Rytų 
Prūsijos produktų kainas, tik
tai 40% žemesnės.

Šios kainos galiosiančios vie
nerius metus.

Ūkininkai gaus tik pusę at
lyginimo u# savo produktus.

—Nacių instruktoriai moko 
Meksikos fašistus (sinarkistus), 
kad galėtų juos panaudoti kitų 
Amerikos valstybių nukariavi
mui.

—Senatas patvirtino George 
Messersmitlv nauju Amerikos 
ambasadorium į Meksiką.

kad—Vokiečiai skelbia,
jiems esą pavykę paskandinti 
tris britų laivus Lamanšo ka
nale.

—Areštuotų revoliucionierių 
tardymas neduoda9 reikalingos 
italų valdžiai medžiagos, Suim
tieji antifašistai neprisipažįsta 
kaltais. /

“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 vai. vakaro.
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UTHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OF ILL (LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS)

NAUJIENOS, J ilcago, "UI, PęnktacL, gruodžio 5, 1941 .

(Varde viršminėtos organizacijos, J. P. Varkala, vice-pir- 
mininkas ir raštininkas,, daro pranešimus kiekvieną 
ketvirtadienį, 7:45 P. M., per rądio stotį WHFC 1450

KALBĄ XIX.
Transportacijai ir sutaupoma 

10% metinių įplaukų.
Labas vakaras!
Praeitose keturiose kalbose 

aš išdėsčiau, kad lietuvių šer
iuos Chicagoje iš metinio už
darbio $1,800*00, bendrai imant, 
išleidžia:

25% užmokėjimui 
arba nuosavo namo 
mui;

už butą 
užlaiky?

daiktų arba 
ant 

skalbinių;

supirkimui 
maisto;

valgomų

šeimos ir

kov 2201 W. Cermak Rd.
į John PakeV — Pirmininkas 
šibs organizacijos. Generalinis 
kontuak torius, namų statymui 
ir iždininkas Chicaga Savings & 
Loan Associationi Jo^ raktinė y- 
ra G816 S. Westem Avė.

Joseph M. Mozeris — Vienas 
iš direktorių šios orgamzaęijps. 
Jis yra sekretorius Keistutis 
(Savings & Loan Association. 
Taip-gi parduoda Real Estą te ir 
insurance, 323G S. Halsted St.

Dominik Kuraitis — vice-pir- 
inininkas, kuris turi agentūrą

Buick Autpmobilių.i iij ^ąęadžijų 
taisymui kanų, 907 W. 35th: St.

Stanley Balzekas — turi ąr. 
c n'

Packard karųt ir turi gatadžiU 
taisymui karų po adresu 4030; 
Archer Avė.

Joseph A. Kibort — Direkto
rius ir pirmininkas Finansų. Ko
misijos. Jis yra “real estete 
broker”. Su juo galite susisiek
ti 6436 Blackstone Ąve.

I Paul B< Šaltimieųas WHXP 
radijo stoties, Liettiviui radijb 
valandoj, leidėjas in vedėjas. Jįę 
raštinę randhsi raiicĮfcsi' 69121' & 
'Westeun< Avė..

Louise Normantą—Veikli lie
tuvaitė, yra mokytoja Chicagps 
viešų mokyklų sistemos 8Q34 S. 
May St.

< / ix«

Pasveikinimas Kalėdoms.
Direktoriai, nutarė išleisti gra

žų pasveikinimą su šventėmis, 
ateinančių Kalėdų,' kuriame 

r -i • *

ie-
’•*

genturą Chijyslei:, įlymoųth ir ■ Įenka S ąw Tėvui
1U|. mgfy Hoby 11
ikinimįį sui sąrašu I' * / * ,Kalėdį. pasveikini^ 

uanių Lithuanitth/Oiamben: of1 
Commerce of

Adresuokite: 3241 S. Halsted; 
St. Tėlėphone: šaukite CALu- 
,met 7.353. , '

11h ateinančio; ketvirtadienio; 
linkiu jums geriausios klolie.s.

Į Ahouhceris ir seknetorius?
i ■ ' -’JcgAmaM

1 .--------- " ?*••* 1 ■ ■<

> Jį Parašo^ Bot' ‘^Nežino Yego
, ’ Tu, Galais! Suskaityti”
, Kiek laiko atgal aš buvau 
rašęs apie' musų jaunuolių kal- 
bų, žihpma,, lįėtuviską. 2mo - 
įnėms, tas, pąjb ko.. Dąbąr čia. pa- 
|duod«, žodįa žoįin» laišką rar 
įšytą mę^aįtėį (čią gihiuąios), 
įsavu tė^uii Mergaite svečiavo
si pas tėvą, Padėkos dieną, o 
parvykus namo, rašė:

Ateya pas, mumis vakąr(. Ye. 
noreyu koki daikta ka mas bu; 
vome nupirkę ant Mjax,welL 
Street. Ye abudu sveiki yr. As 
buvo ishvazavose pas mono vai
kino hpusa. Šiendien mas- tik 
parvozavome* Ye turi, vasarine 
namus pas laika tai y o tėvai 
kozna nedaile eschvazoya ta.

“Nelabai Mokė Parašyti”
i “As. turu, dabar prostis ir air 
su gulti ba as labai pavargos* 
:As nežino, yego lu galaisi 
įskaitytą be^ žinai kadi as 
4abai mokė parašyti;

“Tavo dukteri.”

SU:

ne.

ir pasi-

-  r .
Chicagos miestą, vaidyba, 

federale kainą k^ųteolės adįpįr 
nįstracija dedtų. pastangas Clil 
cagoje numušti! įtehp kainą a.- 
pie 2 centais Itvoį^

“Shalti Pagavo”
Helio, Pa:J ■—

> “Mas gerai: pąpvažavome, 
Įsr sveiki. As biškii ahalti 
gavo, bet as. tųyose. isgisu.

vi- 
pa- 
Be- 

nis su yo moteris buvo- koki

Jijems, — “Jaunimas”
Šis dalykas parodo, kad.

kas, norėdamas, bei reikale 
praverstas, visgi lietuviškai pa
rašo. Tokiems vaikams verta 
“Jaunimą” užrašyti.

J. K.

vai-

10% ant apšvietos 
linksminimų.

Šį vakarą gvildensime apie iš
laidas transportacijos, susisieki
mo ir sutaupąs.

Važiavimas į darbą ir iš dar
bo grįžimas, vaikų “carfare”, 
išvažiavimas su- šeima laikas 
nuo laiko į svečius arba vasaro
ti, neįskaitant vaišių ir vasaro
jimo išlaidų paima $130,00 per 
metus. Todėl visi Chicagos lie
tuviai išleidžia ant transpo: ta- 
cijos $3,250,000.00,

Kiek iš .viršmin<čtos skaitlinės 
tenka streetkariams ir busams 
ir kiek pirkimui gasolino ir a- 
liejaus dėl automobilių, sunku 
apskaitliuoti.

Yra žinoma, kad užlaikymas 
nuosavo automobilo Chicagoje 
kamuoja apie $300.00 per me
tus, aplamai imant. Tą sumą su
daro vien tiktai taxai, insur
ance, pastogė ir amortizacija. 
Amortizacija arba kritimas ver
tės automobi io su 2/3 metinio 
karo išlaikymo.

T+fJS W£

Parsinešk Mane
Wraw W W. ,, : '*.: ■. ..

įKvfe

nenustojus teisės vairuoti ‘ '
“draivyti“ karą, ištikus nelai
mei, reikia sumokėti pcitcifituHi|i-i *,
nuostolius. Kolei pilietis arba 
apdraudos kompanija nesumo- 

prisižada sumokėti pada-. 
nuostolius, tol nustoja 
vairuoti arba “draivyti”

(Viri 'Z
• Vada«,ttt Utt\liu ?

ĄvttuMo ^inci 4
• Ra""'* Uaspi’\u- 

te'®,. \ KaV»u
• Sąnari.

prlkams*- ___

f 1 Iiųok. 
FrlU.' MO

I Su pirkimu bet ku- 
I rio vyran, arba mo
li terlm Autfito, kaip 
;■ Garbinama, arba su ; 
į! Pirkiniais VISO ; 
U $29.75 Vaikų arba 
§ Jewelry Departamcu- 
iii, tuose.

M O N E Y - S AVI N G X MAS S P E C iAL S i
DAILUS 10

teisūs

Illinois valstybes priver; 
rėti insuiancc ant karo.

Chicageo lietuviai sutaupo 
$1,250,000.00 per metus.

Iš metinio šeimos biudžeto 
lieka $“0.00 per metus sutau- 
poms, kurias šeima iš- keturių 
asmenų gali atidėti arba išleisti 
netikėtiems reikalams kaip tai: 
ligos pašalpai, gydytojui ir vais
tams. Visi Chicagos lietuviai 
sutaupo apie $1,2“0,000 00 per 
metus.

šitais taupiniais kas metai 
padidinamos musų Taupymo 
Bendroves, kurių turime iš viso 
10 Chicagoje ir jos apylinkėse 
su kapitalu 10 milienų dolerių 
su viršum. Turime vieną banką 
kurio depozitai viršija 3 milio- 
nus dolerių.

Sulyg pranešimo Pirmininko 
Amerikos Lietuvių Dak arų

pe lietuvių Chicagoje mes turi
me *35 gydytojus, 30 dentįstų. 
Taipgi turime 28 lietuviškas 
vaistines.

Taigi Lithuanian Chamber of 
Commerce of HlinDis. ragina 
biznį daryti su lietuviai biznie
riais ir profesionalais ir remti 
savo lietuviškas įstaigas.

Šiuo pranešimu aš baigiu a- 
natizavrmą biudžeto lietuviškos 
šeimos ir visų tų $45,000,000,01, 
kuriuos Chicagos. lietuviai išlei
džia per vienus metus^ prie iš 
lygų pragy venimo 1930. ir 1910 
metais. Šiemet, tai yra 191.1 me
tais, biudžetas šeimos padidėjo, 
nes uždarini i padidėjo, bet ir 
iškašeiai pragyvenimo Ameri
koje padidėjo ant 9.6%.

Musų nariai.
Antanas Valonis.— Pirminin

kas Parengimų Komisijos. ^Jii 
yra pagelbininkas kasierius lie
tuviško Metropolitan State Bmi-

:x-x«
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Kalėdų Dovanos, Kurių Norite! 
Kalėdų Kreditas Kiek Reikia!

Moterų ‘Ir Vyrų 
RĄNK. LAKRODRLIAh 17 
akmeiK Pnnftl M “ 
Ramut. ...

MAISTO MAIŠYTOJAS | 
Pilnai įrengtas> pilnai ii 
5ara(O- *14.95 | 
tuntus .... * C

G. E. 'RAIJ1O "
AC-DC Bandito 5-kiu 

tūbų ..... . $ <>5

Laikrodžio 
Kišeninis 
peilluk. ir re 
tež. V|,l 3

Kombinacija 
lalkrod ė L i g, 
".ik 9.95

J -./r
Jaiinavedel SETAS L >:i •. 

'.I*® auksinio vedyhij, 
paalžadėj. d C
žiedo komb. *ĮjjĮ

* ' : J 
ii f

10-šinotų PASIRĖDYTI 
SETAS. Kartu su dai
lia Dovanų $<> QC 
Dėže __

Doiiblo-Elekt rinis
YVAFFLE. KEPTUVAS 

Ifikepa 2 waf- $E QE 
les vienu kariu

7»

lt!'Ji’.• t;k:::sSJr*^*®^®*"***V . -Ji: ilki •: - 

Stctson 120-fint; PIE
TUM INDAI, Pilnas pa
tam. 8-ms Kartu su 13- 
kžtėm, , stl- $1JO QE 
kirtis ir sldr. ‘a,*"T**

8-ŠMOTU COCKTAIL 
SETAM. 22-kt. aukso 
braižyba ..., •5.95

Vyram-Moterim GIMTAD. 
AKMENIU ŽIEDAS. Tikro 
aukso. Bet spal. akiu, bot 
kuriam mė
nesiui ...........

V • kii ■ >• ’■ ’ t VARAMS. I’UN.AS

Fi li K AUKI I 15 ŠMOTŲ
U AUTFITAS | AIITFITAS

VISI 10 ŠMOTU TIK ,rwa. flMOTir

ŠTAI KA GAUNATE:
• Brangų- FUR 

KAUTA
• CUOTH KAUTĄ
• Puikia DRESE
• Dailiu Chlc Skryb

Prit. Rankinuku
2 j’or Kojinių

■ii#-
IBIL/•*4”r zujimų

' IR»yon Sllp.

1 ■
i BXi

• šaunia* PlrStUH's.
Šilko-Ray^n Panties

$5Q.9O
19.95 '
3.95 ,1
3.95 1
1.95 t

L
1.00 j

i 79 ,
i

_ . „ •. $94 07
Visi 10 6tn. Dabar $59 90

1» ŠMOTŲ
furr®i Kauto Autf itas

i *3495;• '■R.r
• Furrcd KaUfc* «""'*•
• Šaunaus Btyk Pre*;\R1 Chlfek ; Katilą Skrybėlė
Z pritaikytas Rankinukas
• ••Suedctto” 1’lrSt!n6oU„
• Balti arba Cor®l_8 1
• “GlanMjur’t Kojinės —
• 3 11ĄNKIBS .....;

fc VISA VERTYBĘ ......
DABAR VISI W —•

E ĮT**$; b o y s

VISI 15 ŠMOTU

^^7^

“Nuo-GaJvos- L 
Autflta sudaro:

$29 95 '

Ši Pilnų 
į Iki-Kojų.” 
|' • ’Stoiu>ton-Ifc»lP

SIUTAS 1.......
• 'Marvll’ Paltas. s
• ‘Crawford’ Čever
• ar La Salio Skryb.
• ‘ShlrtcrafU Mur^k.

'• rt.2SUk ‘Fl-Fold' 
t kaklaraiščiai
į rt.3 NOSINĖ .......

• 3 pr. “Vioar^Pruf”
> KOJINIU...................... 100
' • Marftk ir Shorts, .50

.50

4.95
4.05
1.95

$2.00
1.00

• Diržas ar Petnešos

1 Visa Ręfful. Vert- $71801 Visi, 15 TIKTAI $39 75!
| $4, pppkėjiipąs Frlptato.
■ < • - I*..* r _____

8-ŠMOTV FUR. 
Chubby Autfitą^S3990

,20.05 
3 95 
•••4.05

t 2.05
1.70 
1^1

i.ao
$44.50
$34-05

Mergaites 
Šaunaus 
Styliaus Kautas 
Puiki DrcsS 
Sjltrn* Svctėris 
Praktiška 
Sukučiu Slip 
KclnttitŠft

• Fur ęųubb.v $30.00
• Puiki Dresė
• Daili Cliic Skr.vb.
t Prit. Rankinukas
• 2 Uoros Kojinių
• Ailko-Ita.von Sllp
• Šaunios Piratinės

5 95 
1.95 
1.00
1 50 
1.00 
1.00 į

REGULIARIAI $01.33 
Virti 8 gni. Dubar $39.00

Pc. OUTFI
VAIKAI 
šlltu-PanmA. 
Žaketas. Tvirti, 
Batai, ligai* 
DėvHi Kelnds, 
G'eraUAtrotlti 
MarAkbOai.

33-'6 26T.H ST. 3119 LINCOLN KVENŪE
6306 CERMAK R,P. 1654 W, ČHICA’GOAVĖ.
SouthStoro—^nd I*l.( 47th St. 4-fc. Porte 
Rbękfor4^208 iŠ. Main St. Pėoria-^3ąj> S Adnms Sti 

;šoutlv Bena^226 Sį Michigtrn Si.

pasirėdyti 15 šmo- 
parduodama tik už 
šių daiktų reguliari 
$71.80c. Ar

kitų daiktų

tai ne

šiose 
taipgi

Didėli Bargenai 
Marks Krautuvėse 
I ■ •“ yk Ar V. k X* «

> i?raftidęjo kaiiėdinįs. sezonas. 
;ęiucag.Q8; visuomenė jau dabar 
rūpinasi Kalėdų dovanų ir ben
drai Kalėdų reikmenų pirki
mu. -

Kur yra geriausia, tas reik- 
menas pirkti? Suprantama, to
se krautuvėse, kurtes geriau- 
.sius. bargenus< siūlo.
! Ir tarp tokių krauluviųj žy
miausia yra IX) Mar.ks bium’a- 

’viečių..
I šiandien. Naujienose telpa. 
M'arks skelbimas, ž.‘arėkite į 

■siūlomus bargenus: 10 šmotu 
impteriškėms apsirėdyti Mark s 
krautuvėse parduodama už 
,$59,50> kuomet šių daiktų re
guliari kaina yra $94.07.

Vyrams 
;tų dabar 
$39-75, o 
•kaina yra 
bargenas- 

šimtai
krautuvėse parduodama 
bargeno kainomis!

Be to, duodamos dovanos 
dykai. Gi jeigu nusipirksite čia 
[reikmenų už $29.75, tai tuo
met, tik 5c primokėję, gausite 
išgarsėjusios Giant Panda pa- 
vydalą. Reguliari to Pandos pa- 

‘vydalo (virš 2 pėdų aukščio) 
vertė siekia iki $9.95, o dabar 
galite ją gauti savo namams 
tuk už 5c.

Ir taip visose tose krautu
vėse įvairių įvairiausi daiktai 
parduodami dabar Bargenų kai
nomis. Peržiurėkiite telpantį 
Naujienose skelbimą ir atsilan
kę į bet kurią iš 10 Marks krau
tuvių praneškite, kad matėte 
ją skelbimą Naujienose.

Marks krautuvių adresai yra 
šie: 6409 S. Halsted, 3356 W. 
26 St., 6306 W. Cermak Rd., 

’32 W. Wash ngton St., 3119 
Lincoln Avė., 1G54 W. Chica- 

Jgo Avė., 47 St. ir S- Park Avė.
Be to, Marks krautuvės ran- 

jdasi Rockforde — 208 S. Main 
St., PęoįįpJ..— 332 S. Adams 
St., South Bend — 226 So. 
Miuhigan St.

Chicagoj krautuvės atdaros 
‘antradienį, ketvirtadieni ir še
štadienį iki 10 vai., vakaro.

So.
Ne

u-
40

. 40 iki 60 % sutaupų 
ant rakandų

P-nas Ališauskas užlaiko "ra
kandų biznį adresu G343 
Western A ve,, telefonas 
pul)lic 6051.

Mokant cash, čia galima 
taupyti ant rakandų nuo
ijki 60 nuošimčių. Pirkti rakan
dai pristatomi į namus visur 
mieste. Keikmenos čia Laiko
mės tokios, kurios yra žinomos 
visoj šaly, kitaip sakant, stan
dartiniai daiktai.

P-nąs Ališauskas,. dėka ge
rų b znio pasėkų, turėjo pra
plėsti savo krautuvę, padidinti 
ją- Pridėjo, naujų prekių ver
tės tūkstančių dolerių.

Kai reikia namams daiktu, 
įvairių rakandą, turūdute p 
Ališausko krautuvę atmintyje- 
Ji randasi adresu 6343 South 
Western Avė., tel. Republic 
605,1.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJ)
James Scalzo, 25, su 

Yordeen, 26 
Reikalauja 
Perskirų

Genevieve Raila nuo 
Raila

Brupo Dulątis nuo 
Pulatis
Gauna
Perskiras

Antoinette Zavelj nuo Frank 
Zavell

Mildred

Charles

Victoria
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Karei čapek w

Der Nordmolch
Ištrauka iš garsaus čekų ra

šytojo Karei čapeko' veikalo 
“Karas su saliamandromis”, ku
riame autorius perkelta prasme 
vaizduoja šiandieninę viso pa
saulio mokslinę, kultūrinę, eko
nominę ir politinę situaciją, 
spręsdamas pasaulinės taikos 
problemą.
Keleriems metams praslinkus 

po to, kai Šiaurės ir Baltijos 
jurose buvo įsteigtos pirmosios 
saliamandrų kolonijos, vokiečių 
tyrinėtojas, Dr. Hans Thuering 
patyrė, kad Baltijos saliamand- 
roje — matyt, aplinkybių įta
koj — ima reikštis skirtingos 
fizinės ypatybės. Jis konstata
vo, kad Baltijos saliamandra 
yra truputį šviesesnė, bando 
atsitiesti, q jos kaktos indek
sas liudija, kad Baltijos salia- 
mandros kakta truputį pailgė
jo ir susiaurėjo, ir tuo budu 
jos galva pasidarė truputį kito
kia, negu kitų saliamandrų. šis 
variantas gavo naujų vardų — 
der Normolch arba der Ėdel- 
molch. (Andries Scheuel’zėri 
var. nobilis erecta Thuering).

Po to ir vokiečių spauda ėmė 
labai godžiai tirti ir aprašinėti 
Baltijos saliamandrų. Vokiečių 
spauda ypač akcentavo, kad ši

saliamandra tiktai Vokietijos 
bei vokiškų veiksnių įtakoj iš
augo į skirtingų ir aukštesnį 
rasinį saliamandrų tipų, negin
čijamai' turintį tobuliausios sa~ 
liamandros ypatybes. Tačiau 
vokiečių spauda ėmė rašyti su 
didele ironija apie saliamand- 
ras*— degenerates, išsigimusias 
fiziškai ir morališkai, apie že
mas barbariškas ir gyvuliškas 
kitų tautų saliamandras. O Vo
kietijoje tais laikais skambėjo 
šūkis: Nuo Didžsaliamandrio 
iki vokiško Viršsaliainandrio! 
Kų, ,ar ne Vokietijoje susifor
mavo visų naujųjų laikų salia
mandrų pradai? Jų lopšys bu
vo Oeningene, kur vokiečių 
mokslininkas, Dr. Johannes Ja« 
kub Scheuchzer rado jų pėdas. 
Negali tat būti jokių dvejoji
mų, kad pirmykštis Audrias 
Scheuchzeri gimė priešgeologi- 
nėje gadynėje germanų žemėje. 
Bet kadangi tos pirmykštės sa- 
liainandros palikuonys vėliau 
išsisklaidė- juostomis po kitų 
jurų pakraščius, aišku, nuolati
nis regresas daugelyje vielų 
privedė jas ne tiktai prie puo-

Turtas Virš$6,500,000.00 į
Apart Apsaugos, Turime 0 r r n n n n n n g 
ATSARGOS FONDĄ ViršdvJU,UUUiUU g
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus g

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

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

■ 
■
■
.5 MNGS

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTTN MACKIEWICH, Pres.

į] 4192 Archer Avenue rami r a JįSk,.g VlRginia , ■llISHffl®
RAKANDAI

PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
JUOS DUODAMI UŽGA^E™NSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avenue LAFayette 3516

DOLL. ' PATTER.N 2996
No. 2996—Pasiųta lėlė.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2996
1739 So. Halsted SU Chicago, III. ‘

Čia įdedu 10’centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No............ .......

Vardas ir pavardė ......... .....................................................................

Adresas  .................................................... .................. •—*..........................

Miestas ir valstija ........................-........... ....................................
k.,—-------------------——— .........................Z

limo, bet net ir prįie degenera
cijos. Tačiau kai toji saliaman
dra vėl yra sugrąžinama į savo 
senųjų tėvynę (kilimo vietų), — 
ji vėl tampa tokia, kokia yra 
buvusi’Anksčiau: inteligentiška 
šiaurinė saliamandra Scheuch
zeri, •šviesesnio plauko, labiau 
išsitiesusi, siauresnės ir ilgės
ies kaktos. T.Jgi/ likt i vokie
čių žemėje saliamandros gali 
grįžti atgal į savo grynų,' pir
mykštį ir k tobuliausių ti.ų, ko* 
kio tipo sajamandros pėdas su
rado Oeningeno salose didis vo
kiečių mokslininkas Johanr.es 
Jakub Scheuchzer. Todėl Vo
kietijai reikia naujų ir ilgesnių 
juros pakraščių, rčikia koloni
jų ir reikia pasaulinių jurų, 
kad visur vokiečių vandenyje 
galėtų bujoti naujos generaci
jos grynarasės pirmykštės vo
kiečių saliamandros. Mes rei
kalaujame naujų erdvių savo 
saliamandroms, — rašė vokie
čių laikraščiai. Ir kad ši idėją 
nuolat stovėtų prieš kiekvieno 
vokiečio akis, Berlyne buvo pa
statytas puikus Johanu Jakub 
Scheuchzerio paminklas. Didis 
daktaras buvo čia atvaizduotas* 
su stora knyga rankose, o prie 
jo kojų tupėjo pakiliai išprusu
si šiaurinė saliamandra, žiū
rinti į tolį, į nematomus pasau
lio. okeano pakraščius. *

To paminklo atidarymo pro
ga buvo pasakyta daug kalbų, 
kurios atkreipė į save viso pa
saulio spaudos akis. Vokietija 
vėl grųso, — konstatavo ypač 
anglų spauda. Mes, tiesa, jau 
esame pratę prie šitokio tono, 
bet jei yra kalbama taip oficia
lia proga, kad Vokietijai per 
tris metus reikia įsigyti ma
žiausiai penkis tūkstančius ki
lometrų naujų juros pakraščių, 
esame priversti atsakyti kuo 
aiškiausiai ir suprantamiausiai: 
gerai, pabandykite! Bet į Brita
nijos pakraščius tikriausiai iš- 
laušite dantis. Esame pasiruošę, 
o dar geriau Busime pasiruošę 
po trijų metų. Anglija turės, ir 
turi turėti tiek karo laivų, ki?k 
jų turi dvi didžiausios konti- 
nęųtų valstybės drauge suė
musi'Tas santykis yra amžinas 
ir neliečiAmas. O jei jus horite 
jurų ginklavimosi srity išplė
toti pašėliškas rungtynes, —■ 
gerai! Nė vienas britas negalės 
to pakęsti, kad mes nors per 
vienų, žingsnį paliktumėm už
pakaly nuo kitų. V

“Vokiečių paskelbimų bei pa
raginimų mes priimame”, — 
pareiškė parlamente vyriausy
bės vardu lordas Sir Francis 
Dfake. — “Kas tik tiesia ran
kas į bet kurių jurų, atiduos 
jas į musų laivų šarvus! Di
džiajai Britanijai dar pakaks 
jėgų, kad ji galėtų atremti 
kiekvienų kumštį, nukreiptų į 
jos salas bei jos dominijų ir 
kolonijų pakraščius. Tuo, pat 
(suprask: puolimu) laikysime 
ir kiekvienų baųdymų statyti 
naujas salas, žemynus, tvirto
ves ir lėktuvams nutūpti stotis 
tose jurose, kuriu vilnys ska
lauja didesnę ar mažesnę britų 
pakraščių dalį. Tai yra pasku
tinis įspėjimas visiems, kas no
rėtų pasistūmėti juromis nors 
per vienų jardų”. — Po to par
lamentas leido padidinti karo 
laivų statybos biudžetų^ skirda
mas tam reikalui pusę milijar
do svarų sterlingų. Tiesų sa
kant, hai buvo labai impozan
tiškas atsakymas į Johanu Ja-^ 
kob Scheuchzerio paminklo 
Berlyne atidarymų, kurio pa
statymas atsiėjo tiktai dvylika 
tūkstančių vokiečių markių*.

Į šiuos pareiškimus atsakė 
pagarsėjęs prancūzų publicis
tas, markizas dė Sade (jis bu
vo labai gerai informuotas) ir 
atsakė maždaug šitaip: “Britų 
lordas pareiškė, kad Didžioji 
Britanija yra pasiruošusi viso
kiems eventualumams. Gerai. 
Bet gerbiamam lordui yra la
bai gerai* žinoma, kad Vokieti
ja turi savo Baltijos saliaman- 
drose nuolatinę ir bailiai ap
ginkluotų armijų, kurioje šian
dien yra priskaitoma penki mi
lijonai puikiausiai paruoštų ir 
moderniškiausiai apginkluotų 
saliamandrų; jas ji gali kiek- 

l vieną' valandų pasiųsti į karų ir

žemyne, ir vandenyne. Prie to 
skaičiaus reikia dar pi i kai . y ti 
apię septyniolikų milijonų są- 
liamandių, esančių techninėje 
ir etapinėje tarnyboje, kurios 
kiekvienų minutę gali būti pa
naudotos, kaip rezervinė ir 
okupacinė armija. Baltijos Sa
liamandra ŠLridien yra geriau
sias karys pasaulyje: yra pd; 
chologiškai puikiai paruoštas 
mato; kare savo teisę ir savo
aukščiausių paskirtį, eis į kiek
vienų kirų su fanatiko entu
ziazmu ir su tikros prūsų sa
lamandros disciplina.

i ♦ « .

Toliau, britų laivyno lordui 
yra žinoma, kad Vokietija 
energingai statų transportinius 
laivus, kurie vienu ypu galės 
pervežti iš vienos vietos į kitų 
visų karo saliamandrų brigadų 
Taip pat jam yra žinoma, kad 
Vokietija stato šimtų šimtus 
povandeninių laivų, kurių vei
kimo radiusas šiekia nuo trijų 
iki penkių tūkstančių kilomet
rų, ir kurių įgulas sudarys tik
tai Baltijos saliamandros. Jam 
yra žinoma, l&ul įvairiose van
denyno dalyse yra statomi mil
žiniški baseinai, kuriuose bus 
laikoma ckspliozinė ir kuro me
džiaga. Bet, savaime aišku; 
Britanijos tautietis tikras, kad 
jo tėvynė yra tikrai labai sau
gioje vietoje ir, be to, kad ji 
yra pasiruošusi visokiems even
tualumams.

Nesunku įsivaizduoti, tęsė 
toliau markizas de Sade, — kų 
reikš ateities kare saliamand
ros, apginkluotos povandeninė 
mis Bertomis, minosvaidžiais ir 
torpedomis pakraščių blokavi
mui. Tikėkite manimi, dabar 
tikrai pirmų kartų per, gyveni
mą nieks negalės nepavydėti 
Anglijai puikios jos tėvynėj 
(salose) padėties. Bet, kadangi 
jau priėjome prie; šių klausi
mų: britų admiralitetui yra ži
noma, kad Baltijoj•.salamand
ros ginkluojamos aparatu, ku
rio vardas skamba gana malo
niu, reiškiančiu taikų^vardti —- 
pneumatinis pabūklas; ir f kad 1 
to ni()(lerhjįškiaų$iiįžpabūk:lo šo
vinys .<.sUAprogdiifa ^.4 dešimties 
metrų' storioJ gei itydsia Švediš
kų granitų ir šešių dešimčių 
metrų ilgio anglišfti^yipsų. (Tų 
aiškiai įrodė spe^įaji slapta 
techniška ekspedfcij^ . kuri da
rė savo tyrimus 1^1, 12 ir 13 
dienomis, praeito mėnesio Ang
lijos pakraščiuose tarp Hytlię 
ir Folkestono, taigi po pat n.o- 
sitni Dovero tvirtoyės). Už tai 
mes siūlome savo draugams 
anapus kanalo, kad jie patys 
apskaičiuotų, per kiek savaičių 
Kentas arba Ėsseksas nuskęs į 
jutų, kaip vidutinio dydžio su
ris. Iki šiol britų salynas dairė
si po padangę, žvalgydamasis, 
iš kurios pusės gali atskristi 
pavojus jo žydintiems* mies
tams, kaip jo Bank of Engianti, 
arba jo ramiosioms pilims, be
sigėrinčioms spalvingais gėlių 
papuošalais. Teprįglaųdžia ge
riau šiandien ausį prie žemės, 
kurioje linksmai sau žaidžia jo 
vaikai, ir tepasiklauso, ar he- 
išgirs tbnai kartais girgždesio 
ir cypimo besisukančių grąžtų, 
gręžiančių skyles, .į kurias bus 
sukimšta iki šiol negirdėta eks- 
pliozinė medžiaga ! Nė karas 
ore, bet karas po žemėmis — 
yra paskutinis musų amžiaus 
žodis! Esame gircĮėję išdidaus, 
Albiono pareikštus iš kapitono 
terasos pilnus savimi pasitikė
jimo žodžius. Taip,! šį akimirks
nį yra tai tik Laivus, siūbuojąs 
ant vilnių ir plaukiojus jomis, 
kaip šešėlis. Bet $ali labai leng
vai atsitikti, kad tos vilnys vie
ną kartų gali susiubuoti ir ties* 
skęstančiu į juro^ gelmes lai
vu! Ar nebūtų tat geriau iš 
anksto pastoti kelių tam pavo
jui? Nes po trejeriųf metų jau 
bus labai vėlu!

Tas briliantinis prancūzų, 
žurnalisto įspėjimas sukėlė 
Anglijoje didelį susirūpinimą. 
Visų dementi metu žmonės gir
dėjo * požemyje duslų grąžtų 
girgždesį ir cypimą. Vokietijos 
atitinkami sluoksniai, žinoma^ 
paneigė visus šiuos priekaištui 
ir paskelbė įtikinantį straipsnį, 
•kuriame nurodė, kad viskas

nuo pradžios iki galo yra tilt 
tai melas, bloga vajia ir ne
draugiška propaganda; bet tuo 
pat metu Baltijos juroje buvo 
sėkmingai tęsiami kombinuoti 
vokiečių laivyno manevrai ir 
povandeniniai saliamandrų jė
gų bandymai. Tų manevrų me- 
tti saliamandrų minosvaidžiai, 
visų užsienio karo atstovų nu
stebimui, iškėlė į padangę še
šiasdešimt kvadratinių kuomet-
rų smėlio ploto, netoli Ruegen- 
\valdo. Buvo, girdi, labai nuo
stabus vaizdas, kai su milžiniš
ku trenksmu sujudėjo žemės, 
kaip “pusiau lužtųs ledas” — 
ir tiktai po to pakilo į padan
gę hiilžiniška durnų, smėlio ir 
uolos lūžių 'siepa. Po šio ma
nevrinio sprogimo, esą, pasida
rę tamsu, kaip naktį, o padan
gėn iškeltos smiltys biro žemėn 
ratu, šimto kilometrų diamet
ro; po ke ių dienų nugulė vėjo 
nunešti smilčių likučiai ant 
Varšuvos namų stogų. O apla
mai padangėje, esą, paliko tiek 
daug smėlio dulkelių, kad net 
iki pat galo metų visoje Euro
poje buvo saulės užtemimai: 
gražios, rusvos, kruvinos spal
vos, kokių apskritai pi šaulyje 
nėra buvę.

Jura,/kuri užtvindė suardyto 
žemyno pakraščio dalį, kiek vė
liau buvo pavadinta ‘Scheuclu 
zer See ii* pasidarė tikslas ne
suskaitomų mokykliiiio jauni
mo ekskursijų, kurios mėgda
vo dainuoti - numylėtų salia
mandrų himnų:
Solche Erfolche
erreichen nur deutsche Molche!

J. Wenskus Kat. 
Rinktinėj

Dicnrastis I)aily Ncxvs” va
kar paskelbė sąstatų komandos, 
sudarytos iš geriausių footbal.i- 
ninkų Chicagos katalikiškose 
mokyklose,

I J? įtraukė ir Juozų Wens- 
kų, pasižymėjusį sportininkų Si. 
Ighatius mokykloje.

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

____ Kajėdų^

ŠEIMA”
Teikia 
KABIO 
ŽINIAS 

W C F L 
0:10 P. M.

Antr., Ketv , 
SeStad.

n čtuio

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio*!
Y Gyduolės gaunamos 

vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
/t}eficr*P.rakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
,'ątleto koją. BOROCYL skystis lebgvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

r . nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland A v BRUTNes. 7209

L WINES ant/
| ĮJOUORS L5 1/

Nepraleiskite Progos, Atvažiuokite 
Pasirinkti Didžiausių Bargenų

WILKEN
m-. faMily • 

i Vertės $2,50, Tiktai 
^pima

; Kvorta •' ■. <
23.49 Keisui 12 Kv.

1,99
ua: i WHITE i ■

horse
SCOTCH

>8 Metą Senumo ;
“PUrti’ ' a, 19
;Penkt. w

37.75 Keisui

PRISTATYMAS

DYKAI
Telefonai 
REPUBLIC
.'.3728 •

3729

6 Metų Senumo 
IIIRAM VVALKER

DEGTINE
Pilna 2 n J. 9 
Kvorta

Kiram Walker
‘ RIDGEWOOD”
DEGTINĖ

Vertės $2.00, Tiktai
PIENAS ra pra 
PENKTAD. Jį
12. KEIS E  .......  $18.45

KĄ TIK 
GAUTA!

BRANDY
20-Metų-Senumo

.Importuota
Penkta- Q 75
dalis O"

■ j 1 1 . • . 1 . .. 1,1,111

Iš Krano Alus
GALIONAIS IR PUSGALIONAIS

DRY AND DINNER
; Vynai - - -

3 PENKTAI).
<Ui ...................

, Į.29 gal.; 65c Pusė Galiono

i ROCK and RYE
1 mOO Su Vaisiais- Pilna ® ra f ........ ■ : Kvorta, specialiai i 4 Įn Pučą ndlinnn

■ ' ' ' ' y-'. '' $2.00 VERTES
Puikus Eksporto Alus boteuų24 1.19

ZALGA LIQUORS
6037 SO. ASHLAND AVĖ.

TELEFONAI REPUBLIC ,3728—3729

aras nuropoję
norit? iinoti apie |carą ir kitus pasaulio 

įvykina, tai skaitykite “Haujienas*. s 
^Naujienos” yrą pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Cbi- 
cagą), 16.00. Ghicagoje Ir Europoje—4^00.

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ĮU4N0IS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui^

OlsenI. ® rMcEbann
• y Jc^c^rs e Opticians

? 6446 S. Halsted St;

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Suųshine ir Infra 
Red Light Ra- __ i
diations Swedish 

Massege ir 
Movements

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

Sav.
k

MASSAGE
y

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

$ i 5
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

ATSAKINGAS
Medikalis Centras

DR; A. F. NEMIRO 
ir Sądraugai

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

523 S. Crawford Avė.
(Pulaski Rd.)

VAN Buren 5709

Vai. 9:30 A. M.—8:30 P. M.
Sekm. 1—3 P. M. Pagal sutartį

Patarimai Dykai— 
Nėra Prievolės

SKYRIAI:
Akims, Ausims. Nosiai ir Gerk
lei. Ekzaminavimas ir Akiniu 
Pritaikymas Nebrangiomis Kai
nomis.
Rectal Ligos Sėkmingai Gydo
mos. Glandular Gydymas ir 
Moksliškas Svorio Mažinimas, 
taipgi gydymas nuo aukšto krau
jo snaudimo. X-RAY Spinduliai 
ir Physio-Therapy—Ultra-Violet 
Rav—l5iathermy — Short Wave- 
Upbuilding — Massage — Infra 
Red.

Odos ir Socialės Ligos
Dantys X-Spinduliais Patikrina
mi, Visa Burna 14 filmų —$1.50 
Pilnas Sveikatai Patarnavimas 
Kainomis, Kurias Kiekvienas 

Pajėgia Mokėti.

—A_______

Garsinkitės “N-nose”
f

Johanr.es


►

>
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a
NAUJIENOS
Th« Litmuanian Daily* Newa

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telpphone CANal 8500.

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

3c per copy. •
Entered as * Second Class Mattel 

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

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

»

NAUJIENOS, Chicago, 111. Penktad., gruodžio 5, 1941

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

Uiaakym* kalasi
Chicagoje—rpaštų:

Metams ----------- ------------
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams__ r___
Vienam mėnesiui

Čhicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija___ :  

Savaitei------------ l... —
< Mėnesiui —------- -----------
Jungtinėse Valstijose, ne Čhicagoj,

Metams —,—........ .......—$6.00
Pusei mętų -------- ,-------------  3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams __  1.25
Vienam mėnesiui 

Užsieniuose:
Metams------------------------- $8.00
Pusei metą  --------- 4.00
Trims menesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų sų užsakymų.

Prievartos politika

.75

Atstovų bute Washingtone 123 republikonąi su 129 
demokratais iš pietinių valstybių priėmė aštrų įstatymo 
sumanymą, kuriuo siūloma suvaržyti darbininkų teisę 
streikuoti apsigynimo pramonėse. Kadangi tolyn vis dau
giau įmonių dirba apsigynimo darbus, tai sumanytieji 
suvaržymai paliestų didelę daugumą pramonės darbinin
kų.

Atstovų buto priimtas bilius reikalauja, kad streiko 
klausimas butų balsuojamas slaptai; kad, daugumai dar
bininkų nubalsavus eiti į streiką, nutarimas nebūtų vyk
domas per 60 dienų “atvėsimo laikotarpį”; kad nebūtų 
vadinamų jurisdikcijos streikų, simpatijos streikų ir ma
sinių pikietavimų; kad darbininkų unijos užsiregistruo
tų ir duotų metines finansų atskaitas Nacionalinei Dar
bo Santykių Tarybai.

Patys šitie patvarkymai yra griežti, bet jų vykdymo 
būdas yra dar aštresnis. Už jų laužymą bilius numato 
nedarbo pašalpos ir socialinės apdraudos atėmimą dar
bininkams ir įgalioja federalinius teismus ieškoti nuosto
lių atlyginimo iš nusikaltosios unijos arba atskirų dar
bininkų. - i

Į akį krinta biliaus vienpusiškumas. Nes tuo pučiu 
laiku, kuomet jisai uždeda visus šituos suvaržymus dar
bininkams, darbdavių teisės palieka nesusiaurintos. Jei
gu toks įstatymas butų priimtas, tai darbininkai jaustųsi 
nuskriausti.

Yra tuščias įsivaizdavimas, kad grasinimas bausmė
mis privers darbininkus nusilenkti. Kitų šalių patyrimas 
rodo, kad prievartos pasėkos būna visai priešingos. Sa
kysime, Francuzijoje stambieji pramonininkai, norėda
mi panaikinti socialinės apdraudos įstatymus, kuriuos 
buvo pravedęs (parlam$ntQ Leono <Blumo kabinetas, iš
provokavo darbininkų-sąjungas į generalini 'streiką, Da- 
ladier tą streiką labai lengvai sulaužė ir ant darbininkų 
galvų pasipylė represijos.

Koks buvo to rezultatas? O gi toks, kad dirbtuvėse 
prasidėjo tylus darbo sabotažavimas. Francuzijai gręsė 
mirtinas pavojus ir ji turėjo skubintis apsiginkluoti. Vi
si matė, kad artinasi karas. Bet darbininkų masėse vieš
patavo apatija. Šita apatija pasinaudojo komunistai, ku
riems Maskva buvo įsakiusi agituoti už “taiką” su Hit
leriu.

Kapitalistai sakė: “Geriau Hitleris, negu Blumąs.” 
Komunistai sakė: “Geriau Hitleris, negu Daladier,” 
Atsparumo dvasia Francuzijoje buvo palaužtą. Ka- 

f® ištiko ją nepasiruošusią — ir ji žlugo.
Ar Amebika nori, kad čia atsitiktų tas pat?
Ne, prievartos politika prieš darbininkus šiais lai

kais yra pavojingas dalykas. Demokratija turi surasti 
kitokį kelią pramonės konfliktams šalinti.

Mokina meluoti ir apgaudinėti
me-New Yorko valstijos legislatura prieš pusantrų 

tų laiko paskyrė komisiją komunistų veikimui tyrinėti 
New Yorko miesto kolegijose ir vidurinėse mokyklose 
(high schools). Ji surado komunistų “guštas” daugelyje 
mokyklų, tarp mokytojų ir studentų.

Komisija pastebėjo vieną įdomų reiškinį: sugauti, 
kaipo veiklus komunistų organizacijos nariai, miesto ko
legijų mokytojai daugumoje atsitikimų melavp ir išsisu
kinėjo. Retas kuris jų turėjo pakankamai drąsos prisipa
žinti esąs komunistas ir atvirai ginti savo įsitikįnimus.

Už melavimą ir bandymą apgauti legislaturos atsto
vus ir mokyklų viršininkus '34 mokytojai ir kolegijų tar
nautojai tapo pašalinti! ' I1

Komisija, kurios priekyje stovi senatorius Frederie 
R. Coudert, paskelbė viso tyrinėjimo raportą, Jo išvada 
yra tokia, kad komunistų įtaka į besimokinančią jaunuos 
menę yra labai pragaištinga, nes “komunistei studentai 
New Yorko miesto kolegijose ir aukštose mokyklose yra 
mokinami meluoti, apgaudinėti ir keltį triukšmą klasėse”.

Tikrų komunistų skaičius mokyklose yra nedidelis/ 
bet jie moka įsiskverbti į viršininkus organizacijų “ne
kaltu vardu” ir per jas skleidžia savo nedorą propagam 
dą. Šitoks komunistų propagandos įnagis, pav. yra “An}? 
erican Student Union”. * , v -

Tų jaunuolių protą'užnuodijo Rusijos boJš.evįzmas, 
kuris savo sekėjus mokina, kąd meluot, apgaųdinSt ir 
veidmainiaut yra ne tiktai leistina, bet ir pagirtina, kuo\ 
met to reikalauja “partijos” nauda. ______ \ ;...

“THE CHICAGO SUN”

Vakar išėjo pirmas numeris 
naujo * rytmetinio dienraščio, 
“The .Chicago Sun”, kurio Chi- 
cagos ir apielinkių gyventojai 
seniai ląuįtė,

Laikraštis lapai didelis, Pir
mas jo numeris susideda iš 72 
puslapių. Techniškai apdirbtas 
gražiai. Jisai yrą spausdinamas 
“Daily Nevvs’^spąustųveje, nors 
šiaip kokių nors ryšių su šiuo 
laikraščiu jisai neturi. ;•

Redakcinių straipsnių pusla
pyje “The Chicago Sun” pasiža
da remti dabartinę krašto ad
ministraciją jos tarptautinėje 
politikoje ir sako: .

“The Sun tiki, kad geriau
sias budus dabartiniu laiku 
patarnauti gerinusiems Chi- 
cagos, Vidurinių Vakarų ir 
Amerikos interesams tai — 
yjsiškai sumušti Adolfą Hit
lerį ir visa tai, už ką jisai 
stoja.”
Pažangi darbo politiką.
Kalbėdamas apie savo nusi

statymą darbininkų x atžvilgiu* 
naujasis . rytmetinis Chicagos 
dienraštis pasisako prieš “in
dustrinį feudalizmą” ir apgai
lestauja, kad kongrese darbi
ninkų įstatymus rašo ne darbi
ninkų draugai, o pikčiausieji 
priešai — tokie, kaip atstovas 
Cox iš Georgia valstijos ir 
Smith iš Virginijos.

Laikraštis įspėja, kad darbi
ninkų priešų pasiūlymai, jeigu 
jie bus priimti kongrese, “su
griaus krašto saugumą”, pastų-' 
mėdami darbininkus prie visuo
tinų streikų ir užtraukdami 
jiems nacišką vergovę.

Iš to galima numanyti, kad 
“The Chicago Sun” bus visai ne 
toks laikraštis, kaip “Tribūne*’. 
Reikia tikėtis, kad jam seksis,

lerio agentą, apsimetėlių gra- 
A Žiomis skrąistėmis, bet dir

bančių Hitlerio naudai, sklei
džiančių jo propagandą tarp 
lietuvių ir bendrai Ąnieįikos 
žmonių.” •
Iš šįtų bendrų frazių nė vie

nus lietuvis negalės gauti su
pratimo, J<as tie “Hitlerio agen
tai”, kurfe skleidžia propagan
dą, “apsimetę (apsisiautę?) gra
žiomis skraistėmis”. Reikėjo 
bent tas “skraistes” kaip nors 
aprašyti, kad žmones jas pažin
tų ir, mokėtų pasisaugoti “Hit
lerio agentų”, kuriomis jie yra 
apsisiautę. Dabar gi tas konfe
rencijos' raginimas turi ' tiek 
vertės, kiek tos kaimo moterė
lės patarimas ' apie sveikatą: 
“Saugokis, vaikeli, kad neprisi- 
mestų kokia/ liga, nes kai ap
sirgsi, tai bus labai negerai! ’

Vieną tiktai grasinę galėjo 
turėti tas juokingas paragrafas 
komunistų rezoliucijoje, tai f— 
paslėpti savo nuodėmės. Visa
me pasaulyje vagys žino gudry
bę, kad lengviausia yra pabėgti, 
šaukiant: “Laikyk vagį!”

“Patri jotai”.
Kaip nenuoširdus yra “rezo

liucijos” autoriai, rodo sekan
tis punktas jų dvasios produk
te:

“Amerikos lietuviai, kaipo 
patrijotai šitos šalies ir my
lintieji savo seną tėvynę Lie
tuvą, kuri yra Hitlerio jėgų 
okupuota, pasižada visais ga
limais budais remti preziden
tą Rooscveltą ir jo vyriausy
bę...”
Mylintieji tėvynę Lietuvą!
Bet kuom’et Liętuvą buvo o- 

kupavę bolševikai, tai jie ne tik

amoacah nso cross

Ha

&£&

Aukokite Raudonajam Kryžiui!

bels neįsakytų nacių agentams 
dar daugiau persekioti senų ir 
nacių pavarytą profesorių.

Goebįacls priklauso prie ma
žo literatūros tyrinėtojų ratelio,’ 
kurio dvasios vadovų buvo vo
kiečių poetas Stefan George. 
Minėtas žydu profe.orius buvo 
vienu aktyviausiu šio būreli > 
nariu ir aštriausiu kritiku.

Mokykloje ir universitete Go
ebbels buvo labai atydus ir pa
mokas atlikdavo pagal profeso
rių aprodymus. Viską išmokda
vo sulig nurodytos linijos ir pa
žymėto puslapio. Vokiški Gceb- 
bpjsp mokytojai buvo patenkin
ti tokių mokiniu, p kiti Gęet- 
belso klasės draugai jį vadinda
vo rabinu.

Goebbels buyo beturtis ir 
mokslus bajgė tiktai todėl, kad 
vokiečių katalikų pr^aniz^c j .s 
jam mokėjo visas mokslo išl i- 
das, Vokietijos katalikai tikėjo
si jš jo susilaiikti gero “talmu- 
distp”, katalikiško biblijos aiš
kintojo, bet vokiški katalikai 
apsigavo. Jie Goebbclso asme
nyje išauklėjo pikčiausią savo 
priešą.

Nė vienas nacių žurnalistas 
nęparašo tokių aštrių kataliky
bės pagrindus griaunančių 
straipsnių, kaip Goebbels,

(Bus tąsa)
Stasys DobilinisDR. JOSEPH GOEBBELS

NACIU PROPAGANDOS MINISTERISl ĮVAIRIOS ŽINIOS

. Al’AlASKUOTi
POLITIKA

snjo milingus”! Kuomet bolše
vikai Lietuvį prijungė prie So
vietų Sąjungbs, panaikindami 
Lietuvos nepriklausomybę ir į- 
vesdami Lietuvoje; ..“sovietinę”

Iš Brooklyno du žinomi ko
munistų “veikėjai”, Ig. Bechis 
ir J. Ormanas, siuntinėja lape
lius, kuriuose yra atspausdintas 
ilgokas straipsnis, pavadintas 
“Didžiojo Niujorko' ir Niudžer- 
zčs Lietuvių Organizacijų At
stovų Konferencijos RezoliucL 
ja”.

Visi'tos “rezoliucijos” punk
tai, nuo pirmo iki paskutinio, 
yra pritaikyti prie naujosios kor 
munistų “partijos linijos”. Nuo 
š. m. birželio 23 d. visas ko- 
minternas atsisuko prieš Hitle
rį, kadangi Hitleris pradėjo ka
rą prieš sovietų Rusiją. Tat ir 
tie “Naujorko ir Niudžerzės” 
vyčai šiandien stoja Hprieš Hit
lerį”. Pirmiau jie organizavo 
“taikos mobilizacijas” ir piktai 
šmeižė demokratines valstybes, 
kovojančias prieš ruduosius ųg- 
resoriąs. Ormanas ir Beeis kąr^ 
tu su jų vienminčiais kojio j o 
prezidentą ’ Rooseveltą “karo 
kurstytoju” ir rinko aukas, kad 
neprotingi lietuvių jaunuoliai 
važiuotų į Wašhingtoną ‘>pikie- 
tuoti” Baltąjį Namų.

Bet dabar tų “veikėjų” sU-< 
šąukta konferencija “pasiuntė 
pasveikinimą Prezidentui Roo- 
seveltui” ir žada jį remti “vi
sais galimais budais”!

Atsiversti prie Roosevelto ppr 
lįfikos rėminio, žinoma, yįų 
dgug geriau, negu agituoti už 
‘'taiką” sju Hitlerin įr trukdyti 
krąšjto apsigynimą, Ęef atsiveri 
Jėįis tiktai tuęmet pąsirpdo nuąr 
širdus, kuomet jisai prisipažįšr 
ta daręs klaidą. Komunistų ir 
jų 'tbendrakeleivių” pareiškime 
("revoliucijoje”)' nėra nė meąį- 
kiaušius žymės, kad jie susipra
to klydę, kuonfet jie ‘*darbavo^ 
si” liitleriziųo pandai. Jie ne 
tiktai neprisipažįsta prie klą|r 
Jos,, bef dar bapdų nukreipti 
publikos domesį.inyo savęs, ata
kuodami kitus.

“Me? ^raginame lietuvius”
~ '.T škąitpmp toje rezoliucijO’- 

neklausyti visokią Hi£-

nių norą, tai komunistai siun
tė Lietuvos pavergėjams ir jų 
agentams padėkos ir sveikinimo 
telegramas!, A

Bečįs jr Ormanas ir tie, kurie 
juos, kaip lėles, ant virvutės 
trūkčioja, žino labai* puikiai, 
kad Lietuvos žmonėms nebuvo 
duota prągos pareikšti savo va
lią, kuomet Maskvos komisarai 
sumanė laužyti Lietuvos ekono
minę santvarką ir likviduoti 
Lietuvos valstybę. Jie žino, kad 
sovietų valdžia, atsiųsdama 
Raudonąją Armiją į Lietuvą, 
žadėjo neliesti jos vidaus san
tvarkos ir jos nepriklausomy
bės. Bet pameni Stalinas tuos 
sąvo prižadus sutrempi ir Lie
tuvos žiųones apgavingu būda 
pavergė. į

Tačiau komunistai, kurie 
*‘myli savo tėvynę Lietuvą”, šo
kinėjo iš džiaugsmo, kaip ėriu
kai, pirmą kartą pavasarį išgin
ti į ganyklą.

Jungtinių Valstybių valdžia 
tuo klastingu bolševikų smurtu 
pašįpiktino. Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Suijmer 
Welles pareiškė, kad Amerika 
nepripažįsta teisėtu Lietuvos ir 
jkitų Pabaltijo kraštų prijungi
mo prie sovietų Rusijos. Prezi
dentas Rooseveltas 1940 m. 
/spajio 15 d. lietuvių delegacijai 
pasakė, kad Lietuvą savo lais
vę atgaus, nes jos nepriklauso
mybė yrą TIK LAIKINAI pa- 
glemžta. O komunistai iš to 
chamiškai tyčiojosi,\

Ir jie dabar įsivaizduoja, kad, 
užsidėję “patriotiškas” .maskas 
ant savo bolševikiškų murzų, 
jie apgaus lietuvių yisuomenę. 
Žiopleliai! v

II.
Hitleris aukštai vertina 

Goebbelsą.
Pats Hitleris aukštesniems 

nacių valdininkams kelis kar
tus yra pareiškęs labai aukštą 
nuomonę apie propagandos mi- 
nisterį Goebbels. Hitleris gerai 
žino, kad ne vieną kartą Goeb- 
belso demagogija yra išgelbėju
si nacių partiją nuo visiško su
irimo.

Yra ir kitų priežasčių, ku
rios verčia Hitlerį gerbti Goeb
belsą. Hitleris yra bemokslis, 
jokios aukštesnes mokyklos ne
lankęs žmogus. Hitleris gali pa
sakyti kalbą tiktai kitiems be
moksliams arba savo protu ne- 
galvoj autiems vokiškiems 
“mokslinčiams”, bet Hitleris ne
gali pasakyti kalbos galvojančių 
žmonių tarpe.

Hitleris kelis kartus bandė 
sakyti kalbas universitetuose, 
bet kiekvieną kartą sulaukė di
džiausio nepasisekimo, nes pri
pasakojo tokių nesąmonių, ku
rių nepadarys pirmo semestro 
studentas.

Tuo tarpu Goebbels yra visai 
kitoks žmogus. Goebbels baigė 
aukštąsias vokiečių mokyklas, 
lankė universitetus ir gavo net 
vokišką daktaratą. Goebbels su
sipažinęs su vokiečių istorija ir 
su vokiečių kultūra. Goebbelsili 
yrą pažįstama vokiečių litera
tūra, literatūra paskutinių de
šimtmečių ir ankstyvesniojj.

Goebbels gali pasakyti kalbą 
ne tiktai paprastiems gatvės na
ciams, bet ir universiteto stu
dentams. Goebbels gali sakyti 
kalbas ir vokiečių mokslinin
kams, nepadarydamas tų be
mokslio liapsusų, kuriuos kiek
viena proga darė ir dar dabar 
tebedaro Hitleris.

Pats Goebbels ne vieną kar
pą pačiam Hitleriui parašė kai-

ši or- 
vokie
rasta

je,-

Pravoslavų bažnyčios'Ameri
koj metropolitas Benjaminas 
vakar Čhicagoj pareiškė, kad ti
kyba Rusijoj “jau nuo 192J me
tų ųefiguruoja kaipo politinis 

/klausimas”, ir kad dabar dva
siškiai ir bažnyčja Rusijoje re- 
*iųia raudoną armiją ir. šalies 
pastangas apsiginti nuo nacių.

skaitė prieš susirinkimą, kad 
galėtų tinkamai atpasakoti.

Ir įdomiausia šiuo atveju yra 
ta aplinkybė, kad Goebbels yra 
vienintelis labiau pasižymėję; 
nacis, kuris aklai remia Hitlerį. 
Nacių partijoj yra daug nacių, 
kurie kartais, ir labai stipriai 
pasipriešina Hitleriui, tuo tarpu 
Goebbels iki šiai dienai niekad 
nepareiškė mažiausios abejonės 
padarytais Hitlerio nutarimais 
*ir kiekviena proga ręnie ir re
mia visus Hitlerio padarytus 
sprendimu^.

Goepbels stengiasi tapti 
žurnalistu.

Nei Hitleris, pei Goeringas, 
nei Hessas, nei Rdehmas nebai
gė aukštesniųjų mokslų, tuo

tarpu Goebbels juos baigė. Visi N<1(^131 pClSCkiOjd 
išvardintieji esamieji ir bųvu- BelffilOS VeteraiUlS 
šieji nacių lyderiai nesistengė -------- —
baigti mokslų, nes nežinojo ku- BERLYNAS, gruodž. 4 d. — 
riam tikslui naudoti pasiektas Vokiečių okupacinė valdžia pa
šinas. Tuo tarpu Goebbels visai traukė teismo atsakomybėn vi- 
kitaip galvojo. sus žymesnius Belgijos karo

Goebbels visą laiką svajojo veteranų organizacijos narius, 
būti, vokiečių žurnalistu, bet Belgijos karo veteranų sąjun- 
jam šis darbas nesisekė. Goeb- ga yra uždaryta, o jos lyderiai 
bels pradžioje bandė rašyti vi- atsakys karo teisme, 
są eilę straipsnių į įvairiausius Vokiečiai patyrė, kad 
laikraščius, bet demokratiškų ganizacija veikė prieš 
vokiečių žurnalų redaktoriai a t- čius- Josios patalpose
sisakė tuos straipsnius spausti, sprogstamos medžiagos ir prieš 
nes juose buvo labai daug de-| nacius nukreiptų atsišaukimų, 
magogijos,

Goebbels visą vokiečių respu
blikos dešimtmetį svajojo apie 
darbą “Berliner Tageblatl” re
dakcijoj, bet jokiu budu jis ne
galėjo šion redakcijon įlįsti. 
Goebbels gavo visą eilę reko
mendacijų, Goebbels sugebėjo 
praspausti kelis straipsnius mi
nėtame laikraštyje, bet darbo 
ten jis negavo. Vyriausias ‘‘Ber
liner Tageblatt’’ redaktorius ne
skaitė Goebbels pakankamai pa
siruošusiu šiam darbui.

Kai Goebbels sužinojo šią vy
riausio redaktoriaus nuomonę, 
jis daugiau nedėjo pastangų pa
tekti į “Berliner Tageblatl” re
dakciją, bet parašė prašymą į- 
stoli į vokiečių nacių partiją. 
Goebbels tol degė pagieža prieš 
demokratišką “Berliner Tage- 
blatt”, kol visiškai išvaikė vi
sus minėto laikraščio redakto
rius ir vyriausiojo redaktoriaus 
vieton pasodino ištikimą nacį.

Goebbels nesugebėjo sau ke
lio prasiskinti vokiečių žurna
listikoj. Goebbels pirma įstojo į 
nacių partiją, gavo šimtus tūk
stančių partijos propagandai ir 
spaudai, ir Liktai vėliau, kąi na
cių partija pradėję stipręfi, vo
kiečių visuomenė susidomėjo 
Goebbclso strąipsniaįs.

Goebbels tapo visų skaitomu 
laikraštininku, Imi nacių parti
ja Vokietijoj priėjo valdžią, kai 
nacių gaujos pagrobė visas lais
vos Vokietijos įstaigas ir ivha- 
ųic krašte įvedė termą, Gęeb- 
bels pagarsėjo, nes jis atkak
liausiu budu spaudoje teisino šį 
terorą.
' Goebbels mokėsi pajs žydų 

profesorių.
Vokiečių »kiikrašfinjpkas H. 

E. Kaminski, kuris atydžiai stu
dijavo nacių lyderių intymų gy
venimą, savo knygoje “Naciz
mas ir lytinės problemos” dux> 
da įdomios 
Goebbelsą.

Kaminski 
ebbels buvo
kilmės profesoriaus mokinys. 
Kaminski neduoda profesoriaus 
pavardės, nes bijo, kad Goeb-

Prancūzai neinfor- 
muoti apie derybas

VICHY, Prancūzija, gruodž. 
3 d. — Vakar vakare Darlanas 
žadėjo per radiją informuoti 
Prancūzijos gyventojus 
maršalo Petaių derybas su 
ringu, bet ši informacija 
atidėtą.

Prancūzai nieko nežino
klausimai buvo aptariami ir kas 
nutarta. *

Valdžia skelbia, jog nutarta 
pagerinti prancūzų Gijanos uo
stas Cayenne. Mlnislerįs platon 
skelbia, kad vįsa prancūzų Afri
kos kariuomenė yra ištikima 
maršalui Petainui.

apie
Goe- 
tapo

koki

Britai leidžia iš ka
lėjimų indusus

NEW DERLI, Indija, gruodž. 
4 d. —t Britų valdžia išleido 
laisvėn daugiau negu 500 indu- 
Sų veikėjų, kurie buvo laikomi 
galėjime už nelegalų veikimą.

Visi pakištieji yrą Mahan- 
das Gandhį šalininkai. Paleis
tųjų tarpe yra ir indusų Kon
grese partijos pirmininkas su 
padėjėjais.

Rr tai yra pasiryžę keisti sa
vo politiką, kad galėtų gauti 
geresnę paramą iš Indijos ko
voje prieš naujus.

AR JIESKAI 
DARBO?

■- - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - - - ,

medžiagos ir apie

išaiškino, kad Go- 
atydus vieno žydų

—- - - - - <R TEMYK SKILTIS- - - - - - - - - - -

REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

' NAUJIENAS

1139 Siilb lilsld Shell. C8ICACD, ILL
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7000 myliu automobiliu į navimas! .

19*
3 sv. ken, 63<

kada

žemes

ir

22c
4 už 25c

Didelį špąątąi

vo tūkstančiai žmonių. Kai ku
rie jų žuvo tokioje pozicijoje, 
kokioje juos užklupo katąs tro-

. ži- 
kai-

ma iš aifksto numatyti, 
tas ar kitas neveikiantis 
kulnis vėl pradės veikti.

drebėjimas ir ugniakalpiai yra 
baisiausi gamtos reiškiniai.

Istorija byloja apie tokius į- 
vykius, kurie yra tikrai baisus, 
šiurpulingi. Yrą žinomi atsiti-

pir- 
yra 

ek.o- 
ir

laiko liko sunaikinti kaimai, 
mieteliai ir dideli miestai, žu-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS)?'’

“MIDWEST” SKANUS KORN AI—NURAŠKYTI
“NIBLETS” KORNAI |2 uncijų

KLjN Al

SVARAS 27^
39Č

Dideli pakeliai 17c
4 UŽ

GRYNAS DARŽOVIŲ SRGĘTENlNG

SPRY 1 sv. ken. 23c
I______________________

Puikiausi ir Didž ąusi Išauginti ĮVąlnntą
MAYĘTTES WALNUTS
geriausios rų&įes MANYTI RIEŠUTAI,

VVagon

53S

’iarsinkitės “N-nose

___________________________________ __ ______

F" I

gerų vartotų karą pasirinki- 
tokių kaip:

PONTIAT’AJ 
HUPMOŠILES 
FORDAI

Musų 
Spaustuve 
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 kuoprieinamiaųsios.

4W5.
Phoąę 4$)|-4e05
■■■■■-■ .n. ■ , j.'| w.!WLsJUMW
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Kviečių; Karalius' | -I

XU. ;
SAVO LAIKU RAINIER BUVO AMERIKOS KALNŲ 

KARALIUS. — PRARADO 2,000 PĖDŲ.—PASAU
LYJE YRA 1,000 UGNIAKALNIŲ.—UGNIAKAL
NIŲ RŲŠYS—KAIP YRA AIŠKINAMAS UGNIA
KALNIŲ VEIKIMAS.

Mount Rainier ‘ugniakalnis.
Rainier kalnas siekia 14,408 

pėdas aukštumo. Amerikoje tik 
du kalnai už jį yra aukštesni: 
Whitney Californijoje ir Elbert 
Coloradoje.

Tačiau senovėje Rainier bu
vo /Yiperikos “kalnų karalius“, 
— aukščiausias iš visų. Tų pir
menybę jis prarado, kai įvyko 
neapsakomo pajėgumo eksplio- 
zija ir nutraukė jo “kepurę“.

Dalykas toks, kad beveik 
kiekvieno ugniakalnio viršūnė 
yra konusinės formos. Komisą 
sudaro išsiveržianti lava. Po 
kiekvieno išsiveržimo užsideda 
naujas lavos sluoksnis. Tokiu 
bildu per tūkstančius metų ant 
kalno viršaus, taip sakant, už
sideda konusinės formos “ke
purė“, kuri kartais yra kelioli
kos šimtų pėdų aukštumo.

Vienok tam tikrais atvejais

ugniakalniai praranda savo 
‘•kepures“: įvyksta baisios eks- 
pliozijos ir nuneša jas.

Taip'' atsitiko ir su Rainier: 
prieš daugelį metų įvykusi eks- 
pliozija sudraskė jo “kepurę” ir 
to padarinyje kalnas pasidarė 
bent 2,000 pėdų žemesnis. ■

Amerikoje faktiškai ir tėra 
tik vienas neveikiantis ugnia
kalnis. J

Laiminga Amerika, kad ji tik 
vieną tokį ugniakalnį teturi, ir 
kad tas pats neveikia.

žinoma, nėra jokio užtikrini
mo, kad jis kada nors nepra
dės veikti. Nežiūrint, kad vul- 
kanologija (mokslas su ugnia
kalnių veikimu susijęs) pasku
tiniais keleriais metais pusėti-

v

riAuaiENŲ-ACME Tojėphoto
WUlįąm MiUer iš Ędm.on- 

ton, Alberta, Kanada, kuris 
Ghicagos Tarptatdibčj Gal
vijų ir Agrikultūros paro
doje pripažintąs “Kviečių 
Karalium”. Jo išauginti kie
tieji Red Spring kviečiai 
sveria 66.8 svarus vienam 
bušeliui.

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST. 

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

4146

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Počahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkiu išimta ..................................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $10 25
Sales taksai ekstra.

Bet apie tai vėliau.
' Visame pasaulyje yra priskai- 

tomą maždaug 1,000 ugniakal
nių. Iš jų apic350 priklauso vei
kiančiųjų pušiai. Kili yra arba 
visiškai “užgesę“, arba neveir

Iš veikiančių ugniakalnių vie
ni yra žinomi kaipo f u m a r o- 
1 a i, o kiti — kaipo s o 1 f a t a- 
r a i. Veikimo metu iš fumaro- 
linių ugniakalnių veržiasi karšti 
vandens garai, o iš solfątąyini.ų 
— sieros dujos. Kaukaze,' netoli 
Baku, yra keli vadinamieji sal-

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė
KALĖDOMS IR VISADA 

VYRAI ČIA GALI 
PASIPUOŠTI

PUIKIAUSIAI IR 
NEBRANGIAI.

ARCHER AVENUE
mo vožtuvėliai“ garvežyje. Kai 
ugniakalnio •“saugumo vožtu
vui” neveikia tinkamai, dėl ku
rios nors priežasties ^užsikem
ša“, tai įvyksta eksplozijos. Į-

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, III. 
Telefonas LAFĄYETTE 2022 Rez. TęJ. VICTORY 2499

SifesHSHil

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
CanaI 85001739 So. Halsted St.

dinasi dėl to, kad išmeta ne la
vą (sutirpusius dėl karščio ak
menis), bet purvus.

Yra dar ir vadinamieji šalti 
vulkanai. Nuo kilų ugniakalnių 
jie skiriasi tuo, kad veikimo 
melu išleidžia šaltas dujas.

gniakalniai yra kiaurunios 
ės plutoje, kurios vaidina

saugumo vožtuvė
lių” susigadinimo.

Tas palyginimas pats savaime 
primena mums tą faktą, kad 
ųgniakalnyje veikia tokios pat 
jėgos, kaip ir garvežyje.

Iš tiesų taip ir yra.
Nėra abejonės, jog jus esate 

girdėję arba skaitę apie tai, kad 
•žemės gelmėse yra .didejjs kąrš- 
jtis. Net giliose kasyklose tas 
karštis yra jaučiamas. Ir juo 
giliau, juo tas karštis yra dides
nis.

je karštis yra tiek didelis, kad 
patekęs ten vanduo tuoj dujo
mis išvirsta, žemės gelmėse ga
ji susidaryti milžiniškos su.slėg- 
itų dujų ir garų “kišenės“. Tos 
dujos ir garai stengiasi prasi
mušti į viršų. Kartais įvyksta 
įr ekspliozijų: suslėgtos dujos 
prasimuša į viršų per ugniakal- 
pio šoną, jei nespėja išsiveržti 
pro kiaurumą (kraterį). Kai ne-

pasįliuosuoja, tai jos pradeda 
liepsnoti. Karštis išsivysto toks 
didelis,, jog ištirpsta akmenys ir 
skystoje formoje, kuri yra va
dinama lava, išsiveržia į pavir 
šių.

Tai taip maždaug yra aiškį 
namas ugniakalnių veikimas. 
Kad su tuo veikimu yrą įąb^i 
glaudžiai susijęs Ūlai
liudija tas faktas, jog ugniakal- 
nįai paprastai yra labai arti ju
rų arba kitokių vandens vers
mių.

Pirkdamas bet kokį’ dftiMą 
kiekvienas asmuo nori gauti SQ • 
r ausią vertybę už sumokąpius 
1 inigus. Tai reiškia, kad pre
kės turėtų bųti geros kokybes, 
o kainos žemiausios gulimos.

Tačiau daugiau pasitpnkįn. • 
mo būna perkant tokioje lyp.au 
tuvyje,, kurioje patarnavinia< 
yiauomat yra draugiškas įr at
suk ngąs. Tikrai yra smagiau 
ęįtį į krautuvę, kai pažįstate, 
jos suvmmka r žipot.e, ka4 
iškėlę savo reputaęįją ąŲsok.n 
gu biznio vedimu, palyginkite 
tai su trauzakcija padaryta 
krautuvėje, kurioje pęsąlitc 
pilimi pąsitikėti, jog.eį gausite 
i ukama patarnavimų visuo
met.

Taį yra viena svarbiausiu 
prįežaspįą, kodėl tukstąpčįąį ir 
tūkstančiai šeimininkių perka 
maisto ir grpserių reikmenas iš 
Midwest Stores. Joms patmka 
draugįškąs patarnavimas šiose 
krautuvėse. Jos žino, kad pats 
savininkas yra krautuvėje kas
dien, prižiūrėdamas, biznį ir ap
rūpindamas . reikalavimus kiek
vieno kostumerįo, ateinančio į 
krautuvę.

Jos taipgi žino, kad gali pa
sitikėti vienodai gera kokybe ir 
geriausiomis vertybėmis, ka
dangi Midwest Stores yra vie
nas didžiausių Amerikos gro- 
serninkų kooperatyvų. Dėka to 
fakto jie pajėgia pirkti geriau
sias prekes milžiniškais kiekiais 
tiesiai iš fabrikantų ir gamin
tojų. Jos, taipgi žino, kad-Mid- 
west Stores operuoja nuosavą 
sandėlį, kurs padeda šioms krau
tuvėms mažinti įvairius opera- 
vimo kaštus, o to pasėkos 
nia, būna ekonomįškesnės, 
nos. , .,t>

Taigi, suvedant sąmatą, 
kimas iš Midwest Stores 
parankesnis, malonesnis ir 
nomiškesnis dėka draugiško 
atsakingo patarnavimo,* k 
teikia patyrę grosernįnkai, 'tu 
krautuvių savininkai ir operuol 
tojai. Sk.

IrilELmuTA KPtf:
•■ANT- KOKYBES MAIStO

,, išpardavimas ,,.
PĖTNYCIOJ IR SUBATpJ, GRUOPffiO g Ir 6

^TDVEST” GERIAUSIOS RŪŠIES GRYNOS SMETONOS 

SVIESTAS ■ »«« 37y2* 
M p. S- Vąlpžipj Certifika|a^-92 Punktai ar Aukščiau.

BF0. SUMALTA SVARO KAVA VĄCUUMpAKpOTA KENĄS *-9' 

■•SARATOGA” SPJCY CONt>Ęt<4ĘP
TOM ATO SOUP 101-2 unc. kenai 2 už į į $
“SNIDER’S” OLD-FASHIŲNĘD
CrilJUI SAUGE 12 unc. bonka

Sv.
SUN-MAID” Besėklės RAZINKOS 15 unc. pik. 10c
HARVEST” RAUGINTI AGURKAI KyoŲ. džiąras, 2Įp

IDAHO RŲSSJ2T RINKTJNfcS Ū.' S. j RŲŠ1ĖS

BULVES Nuplautos įi sv. I60
RINKTINIAI BANANAI 4į sv. 23<

. ...
3P dydžiupESEKLIAI GRAPEFRULT \ dyiffm 5 ųž 14c

PHILADELPHIA CREAM CHEESE~ 3 utie, pąk- 2 už 17c 

MUSŲ MĖSOS SKYRIUOSE ’ ' “
jĄUTUKŲ KULSYS g g*,,,,, Sv 27'Z* 
■ELMDAĮE" saldis KORNAI No. 2 kenai 2 už 23c

FLEECY-VyHTĘE” ĘLĘACH Kvort. bonka 2 už 25c 

“ 2 bo»k. 17c
~ Kvorta 

CAMAY MUILAS ~~

2 niažį^ 
“P& G” MUILAS ~ f

jvlaži 9$ g did. pak. 43^ 
O’KAY Šunų3laistas Sy, ken, g už 25? .

PRIIMAM ORANDžINES IB MiM.YNAS ŠTAMPAS 

---- —$1Ų° DVKA1 tyas Savaitę, ^pykite Musų Kuponais

■ Už ! MAŽIAU Iš

MIBHEST STORES
^QNepnklauS01uu Apylinkinin Krautuvių

.....""

* "U""""'""""""''

......... .........

Šimo aėsesu..

r’“IKi

WeW«^'.

Remkjte .iietuvišką^

< 'Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO—WH9WKS^ 

4707 So. Halsted 81, 
fel. Boulęvard 6014 
—rw*«—■

'jiju1- j 11 'c «■
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine.
9500 EWING AVĖ. . 

CHRYSLER—Py^OPTft 
Tiesięgįhte Fabriko Dyleris

Kai norite pajijo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
aplankykite Eiųpire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti ger^ fcan|, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarąęvimas. Jdes pirime 
100 gerų vartotų karą pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI --------------------
CHRYSLERIAI 
CHEVROLE1AI
PJLYMOUTHĄį IVILLYS 
DObGES Station VVagon 

Niuo 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkkf bet 
kurį, kol dar gąlima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nus kylą, pabar yra laikąs pini
gus taupyti.“ Jus galite sutaupyti 
rilio $50 iki $300, pirkdami is 
musų .dabąr. Musų karus galima 
pirkti išjuokė j imu ir j ąsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
pąįąrnąvįmas Garantuotas.

Atęilankykįte į

EMPIRE MOTOR

NeprikJftygomybė 
yra brangiausias Jautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finąnsįniąį ąpsįrypįnęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pągąl mųsų iįgaąiečijo iš
mokėjimo pianus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi 45,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

ąnd XOAN ĄSSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. HalsteJ §t. CAL. 411b 
*■■•1--------------—“—

VICTOB BAGDONAS 
LOCAL & LON6 DISTAtyCE 

AĮOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į fąrmąs ir kitus ąiies- 
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristątom 
anglis į visas miesto dįis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORJf 0»66

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

§tųLdij.^ įrengtą pir
mos rųšies su mo
derniomis užlaido
mis ir Hollyw9od 
šviespmįs. p ą į b ąs 
garantuotas.

40

"..........

S O pilie

jarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 y. yytp 

Hci 9:ib Vai.’ ryto.
Bubatomis nuo 6:36 Hd 6:16 

yal. ryto. <
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit yj&Jtoslas žini^ 

AT kitąs įdomius 
parnešimus.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP
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Detroito Miesto
Darbininkai Žada
Streikuoti

Sekmadienį SLA 
125 Kuopos 
Susirinkimas

Nori Teises III, 
Darbininkams 
Dirbti Indianoje

Stato 15-kų Reikalavimų.
DETROIT, Wis. — Ir Detroi

tas, panašiai lęaip Kenosha (kur 
streikas tebeina) gali susilauk
ti miesto darbininkų streiko.

AFL Cily Employees unijos 
lokalus 77 skelbia, kad masinia
me mitinge nariai 1451 balsais 
prieš 11, nutarė streikuoti, ne
bent miesto valdyba padarys 
priimtinus pasiūlymus. Data 
streikui gruodžio 15.

Nori Didesnių Algų.
Unija stato miestui 15-kų rei

kalavimų, jų tarpe ir reikala
vimų pakelti algas 15%.

Rinks Valdybą, Nominuos P. T.
MELROSE PARK, j'tyl. — 

SLA. 125 kp. priešmetjnis su
sirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gruodžio 7 d., 1941,! Navic- 
kenės svetainėj, lOO Broad- 
way. Bus rinkimas kuopos val
dybos 1942 melams, ir nomi
nacijos SLA., Pildomosios Ta
rybos. z

Nariai taipgi išgirs raportų 
nuo delegatų iš SLA. 6-to ap
skričio ' suvažiavimo, ir daug 
kitų svarbių kuopos reikalų ap
tars. Todėl, visi nariai dalyvau
kite šiame svarbiame susirin
kime.

SLA. 125 kp. valdyba.

Prie Westville, Indianos Pusėje 
Stato Amunicijos Dirbtuvę.
WESTVILLE, III. —- Vermil- 

lion apskritys (kur yra šis mie
stas) ir Edgar County pasiuntė 
keturių žmonių komisijų tarti.* 
su Illinois darbo departamentu 
dėl teisės vietos darbininkam': 
dirbti Indianos valstijoje.

Jie turi omenyje ' milžiniškų 
$35 milionų amunicijos dirbtu
vę, kurių valdžia stato Indianos 
pusėje, prie Paris miestelio.

Dabar Illinois darbininkai ne
gali ten dirbti, nes įstatymai 
verčia kontraktorius imti darbi
ninkus tik iš tos valstijos, kur 
dirbtuvė statoma.

Bomba Detroito 
Kontraktoriui

DETROIT, Mieli. — Stipri 
bomba išgriovė dalį rezidenci
jos, kurioj gyvena kontrakto- 
rius — leptpiuvės savininkas 
Patrick J. Currier. Spėja, kad 
bombb# padėjo AFL šalininkai, 
už tai, kad jisai pasirašė sutar
tį su CIO statybos unija.

Nubaudė Gydytoją 
Už Receptus

EAST ST. LOUIS,. UI. — Fe- 
deralis teisėjas F. L. Wham pa
skyrė $300 pabaudos ir tris me
tus probacijos gydytojui Dr. 
Lee Ireland*. Jisai neteisėtai ra
šęs receptus narkotikų vartoto
jams, tariamų “ligonių” visai 
net neegzaminuodamas.

Keturi Sudegė 
Namo Sprogime

TAUPYKIT PINIGUS!
SU

Triangle -Melsvos 
Šviesos Aliejum

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

TRIANGLE OIL C0
Ph. CANal 2020

EDMORE, Mieli. — Motina ir 
trys vaikai mirė aliejinio pe
čiaus sprogime, kuris uždegė 
ūkininkų Wrisley šeimos na
mus prie Vestaburg, Mieli.

žuvo 26 metų Lucille Wris- 
ley, 5 metų duktė Alice, 3 me
tų sūnūs William, ir 6 mėnesių 
sūnūs Stanley.

naūJIENŲ-aCM K Teiepiioco
Norman Volaw (kairėj), ir George Alvin King, abu 

iš Centralia, Ilk, suareštuoti Sic. Genevieve, Mo., po 20 
valandų ieškojimo, prisipažino nužudę Missouri vieške
lių policininkų Fred L. Walker.

.,■■■ II I !■■■■■ I ||, , t|

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

L-............................. ---

•

J. Pilkienč Didina,
Remontuoja Bizni

Atsinaujino “Naujienų” 
Prenumeratų

TRIANGLE 
RANGE

Apiplėšė Antano 
Slabio Aline 
Melrose Parke

y

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Bfoįjn <£tibcikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYEtTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 

uyikai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Vienų Piktadarį Suėmė, Antras 
Pabėgo.

MELROSE PARK. — Du jau
ni piktadariai naktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį apiplėšė 
alinę adr. 100 24th Street, kuri 
priklauso vietos biznieriui An
tanui Sląbiui. Nuo jo plėšikai 
atėmė $60. 1 s

Vienų Pašovė Susišaudyme.
Abiems einant iš alinės sės

ti į automobilį, juos pastebėjo 
policija, ir pasileido, vytis. Kai 
piktadariai nestojo, policistai 
pradėjo šaudyti į jų automobilį 
revolveriais. Piktadariai irgi 
kulkomis atsakė.

Prie 20-tos ir Augusta pikta- 
daris prie vairo išmetė iš auto
mobilio savo sėbrų, o pats nu
važiavo. Pasirodė, kad išmesta
sis buvo sužeistas. Tai Clarence 
Eckman, adresas nežinomas, 

i Paguldytas Bridewell kalėjimo 
I ligoninėje.

Eckman prisipažino užvakar 
apiplėšęs tris kitas alines.

Teparduoda 13 
Tiek Automobilių, 
Kiek Pirmiau
Nupuolė Nuo 12,000 Iki 4,400 

Į Mėnesį
šių meti) pradžioj automo

bilių firmos išparduodavo po 
12’,000 naujų adtbmobilių kas 
mėnesį — kartais net 14,000 
į mėnesį.

Bet automobiliams pabran- 
,gus ir suvaržius jų gamybą, 
tas biznis smalkiai sumažėjo. 
Pereitą mėnesį I tepardavė 4,- 
470. >l

Chevrolet, Ford — .rmieji
Žemiau seka '.pereito mene

sio parduotų automobilių sąra
šas, pagal firmas:

Mary. t ) -j
VENSKUS, Charles A., Jr., 

3420 South Wallace Street, gi
mė lapkričio 18, tėvai: Char
les ir Sandra.

Serga Mrs. A.
Ridisevičienė

Biznieriai Andrius ir Apolo
nija Ridisevičiai yra žinomi 
bridgeportiečiai, 3200 S. Litu
anica Avė.p • * ji

Mrs. A. Ridisevičienė rimtai 
serga. Ji susirgo per “Thanks- 
giving”. Gydytojas tvirtinąs, 
kad netrukus ji pilnai pasveik
sianti. — J. A. S.

Porą dienų atgal p-a J. Pil
kis, nuo 6601 South Western 
Avė., pašaukė du Juozu, seną 
ir jauną pas save, atnaujinti 
•Naujienų” prenumeratų. Prie 
5o reikalinga yra pasakyti, kad 
p. Pilkis užlaiko pirmos rųšies 
tavernų ir ten yra tas, kas kur 
kitur nėra. Pavyzdžiui ji turi 
mikrofoną. Svečiams besilinks
minant reikalinga dainos — tai 
atsiradus dainininkui jis leng
vai gali dainuoti visai publi
kai.

Didelis Remontas
P-a Pilkis sako: “It’s easy to 

find, būt hard to leave”. Len
gva surasti 6601 So. Western 
Avė., bet sunku svečiams at
siskirti, nes čia visi lygus ir 
gerai vaišinami.

Dabartiniu laiku baigiamas 
didelis remontas, veikiai bus ir 
įkurtuvės. Dabar tavernas už
ims visą pilną lotų nuo West- 
ern į rytus iki pat, ielos. Vie
tos visiems užteks. Daroma 
specialė vieta šokiams, su plat- 
forme muzikantams-

Geriausios pasekmės, p. Ju- 
zefina.

Du Juozai.

LIETUVIAI

NARIAI
Chicagos, , 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

wvwwwvww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME , 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA YAR<>s 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica. Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califorrtia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Tel. YARDS 1419 •

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

Teisia 10 CIO Narių 
Už “Riaušes”

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Vietos teismas pradėjo svar
styti kaltinimus, kurie yra ke
liami Frank Grider’iui ir 9 ki
tiems CIO nariams iš Gary, 
Ind. Jiems primetamas sukėli
mas riaušių prie Reliance Mfg 
Co., siuvyklos, kur buvo kilęs 

irstreikas ir ginčas tarp AFL 
CIO.

Chicagos Varlės
Karo Fronte

Viena Chicagos firma šiomis 
dienomis išsiuntė Anglijon 1,- 
000 paprastų varlių — “tarny
bai karo fronte”. Varlės bus 
naudojamos medikaliams eks
perimentams surasti naujus bu
dus gydyti mūšiuose sužeistus 
kareivius^

Rekrutuoja Žydų 
Armiją

“Committee for a Jewish Ar- 
my” atidarė Chicagoj skyrių, 
kuriame rekrutuoja savanorius 
žydus į išimtinai žydų armijų 
kariauti* rytų Afrikos fronte 
prieš vokiečius. Organizacija 
veikia Amerikoj ir užsienyj.

Adatos Neranda — 
Nes Lazda Nerėkia.

Presbyterian ligonines dakta
rai ir slaugės nutarė nebeieško- 
to $700 vertės radium’o adatos, 
kuri buvo kur tai pamesta ligo
ninėje. Jie adatos ieškojo su 
pagalba tam tikros lazdos — 
“elektroskopo”, kuri pastatyta 
netoli radium’o išduoda tani 
tikra garsų.

Bet .šį kartą ji nerėkė ir ada
tos nepasisekė surasti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIU

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. We'stern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street.

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MĮDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS

Chevrolet ........... 645
Ford .................. 555
Buičių ..................  535
Plymouth ..........  504
Pontiac .............. 358
Oldsmobile ......... 350
Dodge ................ 320
Packard ....:........ 247
Cadillac .............. 210

.Chrysler ............. 185
Studebaker ....... 163
De Soto ........... 159
Mercury ........... 150
Nash .. ............... 116
Hudson .............. 89
Lincoln-Zephyr 40
Willys ..... ,........ 14
Graham .......................
Hupmobilė ........... ...
Įvairių ......    100

GIMIMAI *
CHICAGOJEI

GRAMATIKAITIS (?), Helen, 
1036 North Parkside Avenue, 
gimė lapkričio 24, tėvai: John 
ir Elizabeth.

JOZAITIS, Virginia, 1711 S. 
Ruble Street, gimė lapkričio 3, 
tėvai: Michąel ir Antoinette.

KOV/DIS, John Anthony, 
6217 Dorcherter Avenue, gimė 
lapkričio 3, tėvai: Michael ir 
Antoinette. /

KRUSZA, Anthony C., 4115 
West lllth Street, gimė lap
kričio 17, tėvai: Anthony ir 
Veša.

KARABIN, Patricia Ann, 
820 East lOGth , Street, gimė 
lapkričio 14, tėvai: Bruno ir 
Adeline. \ . <

RUDIS, Antliony J. Jr. 6822 
South Rockwell Street, gimė 
lapkričio'15, tėvai: Anthony ir

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

e

AKiįTSPĖČMiSTO

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. 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 mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th $TREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir

7 ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S, Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ krautuve

Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

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

Tel. CANAL. 3110
Reizdcncijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 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:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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’tS

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

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

DR. C. Z. VEZELTS
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 tel. 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 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED. STREET 

' Tel. VICtory 2679.
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Penktad., gruodžio, 5, 1941

SUVALKIEČIAI IŠKELIA NAUJA KOMU 
NISTŲ TOMA” DRAUGIJASPRISIVILIOTI

Siūlo Joms Gėrimų Leidimą Parengimams, 
Jeigu “Prisidės Prie Jų Meno Kliubo
Chiaagos Suvalkiečių Drau^ 

gijos įpėnesini^ susirinkimas 
įvyko lapkr. 24 d., paprastoj 
vietoj'. Susirinkimas buvo tvar
kingas, nes buvo, nedaug ko
munistų, tad nebuvo kam triuk
šmautu Iš komisijų, raportų 
paa škėjo, kad Draugija turi 

pilnai užsimokėjusių 'narių 228, 
ir 116 narių, kurie neturi su
sirinkimo sprendžiamo balso. 
Nutarta į priešmetinį susirin
kimą kviesti atvirutėmis tiktai 
pilnai užsimokėjusius narius.

Antra komisija raportavo, 
kad atlankė Draugijos sergan
tį draugą, kuris yra ligoninėj, 
bet iki pavasario tikisi pasve k~ 
ti. Trečia komisija raportavo, 
kad rengia parengimą 25 dieną 
sausio, 1942 m. Tikietai 
platinami.

jau

yra taisytinų

laiškas, kuris 
išrinkti ir at-

Išrinko 5, Delegatus 
Konferencijon

Išr.nkta ^omisija peržiūrėti 
ir pertaisyti Draugijos Konsti
tuciją, nes joje 
paragrafų.

Buvo atsiųstas 
kvietė Draugiją,
siųsti delegatus j Demokratijos 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
konferenciją, kuri įvyks, gruo
džio 14 d. 1941 m. Dariaus-Gi
rėno svet. Laiškas perskaity
tas ir priimtas. Išrinkti dele
gatai — penki... (Nors, yra 
teisėta rinkti 9.)

Buvo kalbama, kad rengia
mam parengimui re.kės imti 
leidimą, nes dabar tokis val
džios patvarkymas ir reikala
vimas. Leidimas, žinoma, nebus 
pigus.

“Tik Už $3”
Draugijos’ turto raštininkas 

J. Misevičius (Vilnietis) davė 
draugijai pasiųlymą tokį: Su
valkiečių Draugija tegul įstoja

STANISLAVA GEDVILIENĖ 
po tėvais šimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 d., 2:45 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kražių parap., Rasei
nių apskrity. Amerikoj Išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Bronislavą, 5 pusse
seres: Karoliną Valantinavį- 
Čienę, švogerį Leoną ir jų 
šeimą, Petronėlę Viržiptienę 
ir šeimą, Juzefą Bagdonienę 
ir jos šeimą, Stanislavą Sta- 
šaųskienę, Mikasę Levandau- 
skienę, 2. pusbrolius, Antaną 
ir Juozapą Džesulskius ir jų 
šeimas. ,

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
kopi., 1646 W. 46th St. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, gruo
džio 6 a., 9 vai. ryto iš kop
lyčios į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos uŽ velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Ged
vilienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, pusseserės, Pusbroliai 

ir Giminės.
Laid. Direkt. I. J. Zolp, tel. 

YARDS 0781.

į “Kultūros Meno” Kliubą, 
kitaip sakant — “Vilnies” Kliu
bą. Tai padaręs, kliubas gaus 
savo parengimams leidimą iš 
“Vilnies” tik už 3 dolerius. Bet 
už tai turės būti “Vilnies” kliu
bo nariu ir 
skelbimą per

Misevičiaus 
ir nuoširdus,
vo j ingai klastingas,. Kas ir ku
rie ( tampa to kliubo nariais, 
tuo pat sykiu jie tampa ko
munistų frakcijos nariais* o ar 
jie nusimano kas jų laukią?...

“Išsižada Vardo *

NAUJIENOS, Chicago, III.

Inžinieriaus Ilerojizmas Sumažino Nelaime

pasiūlymas gal 
bet sykiu ir pa-

turės duoti savo 
radio . . .

NAUJ1ENŲ-ACME Telenhoto
Pifiipžųsis Bajtiųį.oie ajį,d< Ohio. li’aukiąjp. “Sh.ena.n.doah” vagonas ilsisi. 20, pėdų 

gilųjno vanŲ.cųy po l.o, kąi; ląaiįkiųys ųžv ^ipvQf aut iicsujeisto lil.l.o Ęast Chicągo, 
lų.d’. Inžiųicriųs savo vielos neapleido ir iki paskuŲnio momento stengėsi .įsibė
gėjusi traukinį sustabdyti. Jis prigėrė,, bei kęięiviai nebuvo nei sužeisti.

,i,........ .. ......................... -.................   r> .................. ....................................

CLASSIFIED ADS
HELP AVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
OPERUOTOJOS 

Patyrusios- prie Puritan mašinos, 
i 300 W.^Adams, kambarys 244.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina tarpe 20 ir 35 metų amžiaus. 
Reikia mokėti virti. Gyventi ant 
vietos, $12.00 savaitei.

Šaukite AMBassador 2637.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

RE AL ESTATE FOR SALE 
NamaFŽcniė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir 
nąjrms, lotus farmas <r biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash ari a mainais Norinti 
pirkti'kr mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PMTL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE — LOANS- 
INSŲRANCE

4631 S Ąshland, Avė.
Tel YARDS 1001

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

REIKALINGAS GERAS bučeris, 
kalbantis gerai angliškai. 6002 So. 
State St.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

Komun.stai jau išsižadėjo 
savo ‘‘garbingo" vardo: — da
bar kbmunistai slapstosi po vi
sokiais — kulturiečiais, progre
syviais .... atrodo,\ kad jie nu
mano savo ateitį. Bet visgi yra 
žioplelių, kurie kimba į komu
nistų “Kulturinę-Meno” meške
rę. Susirinkimo dalyviai supra
to Misevičiaus siūlomą “Vil
nies” globą, ir atmetė jo< siū
lymą. Suvalkiečiai nepasidavė 
komunistų užmačioms pasigro
bti visą draugiją, nesiduos ir 
ant “Kultūrinės” jų meškerės 
pakliūti. Yra pastebėta, kad 
Draugijos abudu raštininkai 
yra raudonos spalvos mėgėjai... 
Jeigu ne tiesioginiai, tai nors 
progai pasitaikius visada kryp
sta prie Maskvos davatkų!...

Truputį Perdėta —
Štai, “Naujienose” radau pra

nešimą, kurį parašė Draugijos 
raštininkė—Ona Svirmickienė, 
korespondentė. Nieko tame blo
go: gerai, kad pranešė, kad pa
sitraukė choro kasierius . Kas
tas Urnčžis ir į jo ^vietą vien
balsiai tapo išrinkta p-ė Ane
lei Gotautienė — užbaigti Ur- 
nėžio tarnybą. To pranešimo 
jau galėjo ir užtekti, bet ko
respondentė — vieną pakiša po 
suolu, o antrą — 'pastato net 
ant stalo. Štai: “Jisai lankėsi 
pamokose ir atsiprašė, kad ne
dalyvaus dėl įvykusių chore 
nesusipratimų. K. Urnėžls bu
vo geras tenoras ir geras vei
kėjas. Kastas Urnėžis yra gy
vo talento žmogus — (net ant 
kėdės pasilipęs triukšmą kėlė 
choro susirinkime. D. N.) Ne
norėjo laiko leisti vėlini, nu
ėjo prie kito (komunistų — D. 
N.) choro .

Grįžtant Prie
viršui

Komunistu
pasakytą, tai
ypač pašali-

• C a, kas 
gal nevisicros (o 
njams) aišku? Dalykas tolps 
dar prie pirmesnes choro mo.- 
kyiojos Pipiraitės, į chorą bu

jIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
h s ■ M r* a Gėlės Mylintiemsu L I I U' Lr A Vestuvėms, Ban- 
K 1 I JI Ii fAkietams, Laidotu- 
į M ■-1 fąvėms, Papuošt-
“ 1 - ’ mams. H

K GCUNINKAS
3 418U Archer Avenue.E

Phone LA^AYETTE 5800H J 
rxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx£
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M

M

LOVEIKIS’S
■-----------  •' Dalis.

KVI^TKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Parrabams.
3316x SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

H
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AGOTA STAUGAITIS 
(STANLEY) 5

lyv. 3609 W. 55th Place
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 d., 10:15 v. ryto,
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Mariam.polės 
mieste. Amerikoj išgyveno 33 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Feliksą, dukterį Nellie, 
sūnų Feliksą, marčią Aldoną, 
4 anukus, švpgerį Jurgį Kar
pus, pusseserę Agotą Popie- 
rienę ir kitas gimines, drau
gus ir pąžįstamus-

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopiu 3354 So. Kalstei^ 
St. Laidotuvės įvyks, šeštad., 
gruodžio 6 d., 1:3Q Vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių 'tautiškas kabinęs.

Visi a. a. Agotos Stąugav 
tienės giminės, draugai it pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvautu laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą;

Nuliūdę liekame: 
Duktė, Sūnūs, Išarti, 

ir Giminės.
Laįd. ĮJįrekt. Ę. J. 

Tel. YĄRDS 1419.

Vyras, 
Anūkai

Ridikas,

vo prilindę rusiško gaivalo h 
norėjo užvaldyti chorą. Kai ku 
rie choro naria1’, (jų tarpe irf 
Draugijos pirmininkas A. K. ’ 
Valųkąs), nesidavė konj.ųnjjstų, 
intrigoms, todėl, choro pamoko
je ir mitinguose kildavo triuk
šmai. Draugijos mitinguose at
ėję komunistai, kęldąvo. suirutę 
ir stengdavosi pasiglemžti visą 
Draugiją ir jos turtą. Draugi
jos mitinguose Draugijos pir
mininkas gindavosi nuo komu
nistų iš paskutinųjų ir ačiū li
kimui 
laisva 
Suval.

šiandie Musų Drąugija 
nuo Maskvos agentų.
Draugijos Narė—B P

Priėmė Lietuvių
Paturima - Miestas £
Taiso Gatves
Iš Marąuette Parko Lietuvių 

Piliečių Kliubo
Marųuette Park Liet. Amer. 

Piliečių Kliubo laikytame susi- 
’rinkimė, lapkr. 30 d.1, buvp; 
skaitytas laiškas nuo 13 war- 
do aldermono M. Ų. IJogap. Jis 
pranešė, kad gatves, kurių rei
kalavome taisyti, jau yra tai
somos, tai yra, Washtenaw a v. 
prie 68 gat. ir 68 gat. prie 
Washtenaw avė.

J. Janaučius atnaujino klau
simą reikale vaikų apsaugos, 
einant į mokyklas per 71 gat
vę. Čia yra trys mokyklos, o 
vaikučiai eidami per 71 gatvę 
į mokyklas, neturi jokių pęr- 
yedėjų. Adv. J. J. Grish ža
dėjo pasiųsti laišką j tinkamą 
vielą. Tuo reikalu. Kliubas dar
buosis gau.ti reikalingą apsau
gą.

Ręųgs Prakalbas Taksų, 
Reikalu

Ądv. J.. J. Gr sh davė suma
nymą, kuris buvo priimtas, kad 
:prieš naujus metus tupėti vie- 
š^ susirinkimą su prakalbohi,s 
apie federalių įplaukų taksų 
naujus įstatymus. Kalbėtojas 
bus iš In,tęi;nąl Ęęvęnuę Dęr 
partmepU p. Ą. S. Wąlons, De
puty Collector.

Tikima, kad prakalba bus 
įdomi visiems, nes nauji tak
sai dabar palies daugumą žmo
nių.

Buvęs nutar mų raštininkas 
Edw. Dirgelis liko pasauktas j 
kariuomenę. Kliubas jam lin
ki gerai tarnauti.

Migla Užgulė
Vidurvakarines
Valstijas

M.

Apię l,0Ų0| pėdų sluoksnis, 
miglos vąkac* rytą ir užvakar 
naktį turėjo Užgulęs ę.hicago, 
apylinkes, Illinois valstiją ir vi
są eilę kitų vįdprvaka-i^įuų val
stijų.

Dėl blogo mąįonnimo lėktu
vų susisiekimas buvo sustabdy
tas. Sunku buvo ir ąutęmobir 
lįąms vąžiuoti' vieškeliais.

SLA 260 Kuopa 
Gruodžio 7 d. 
NominuosP, T.

Taipgi Švęs Jujriliojų
SLA.?260 kuopos metinis 

sirinkinia.s įvyks nedėlioj, gruo
džio 7 dieną, 1-mą. valandą po 
piet, Lietuvių Demokratų Sve
tainėj., 6825 S. Western Avė.

. Visi nariai kvieč arui daly
vauti, nes bus nominuojama 
$LA. Pildomoji Taryba. Taip
gi bus renkama kuopos valdy
ba ateinantiems' metams.

Atlikus aukščiau minėtus rei- ( 
kalus, bus paminejama SLA. 
260 kuopos 15 ‘metų sukakt s; 
bus užkandžių ir gėrimų. Atsi' 
lankykite. ,

— J. Jąsųįęvįęįųs, sekt.

su

Raudonos Rožės
' ' ' , ‘ I I . I t*. ■

Kliubas VęlRengia
Kalėdų Vakara

Šįvakar Rinks Valdybą
CICERO. — L’čtųvių Raudo

nos Rožės Kliubas šįvakar Lino- 
sybės svetainėje šaukia prieš
metinį susirinkimą, kuriame 
bus renkamą 1942’ metų valdy
ba ip' įvairios kom.sijos.

Susirinkime taipgi bus daro
mi svarbus tarimai, o po su
sirinkimo įvyks vaišės volėms 
nariams.

Kalėdų Parengimas.
Kiekvieno “traudonrožlečio” 

pareiga susirinkime dalyvauti, 
ir pasiimi i bilietų, metikiam 
Kalėdų Vakarui. Viši juk laukia 
dovanų nuo Kalėdų Dieduko. 
Jau daug - metų ką;p ‘kliubas 

•savo nariams ir *j.ų draugams 
rengia šitokius parengimus.

1 i D.

Gerų SLA Veikėją 
šeimyna
V alaičiai-Kuduliai
Smagus Pobūvis Jų Namuose

18 APYLINKĖ,. — Adojphąs 
Kudulis (vadinamas ‘ “Ąbe”) 
šventė savo vardadienį “Kala
kutų” dieną, 2024 Canalport 
Avė. šeimininkavo jo trys se
sutės ir, žinoma, teko padirbė
ti senam (jis pats taip save 
vadina) p. Pranui M, Valaičiui, 
žinomam vietos yęįkęįųį.

žmonių, svečių, daugiausiai 
jaunimo, buvę' pikų du ąųk- 
štai.

Nors nesemai jų globėįą- 
motutė mirę, ir nors dąę lii^e* 
się visi apimti, ųiėgino atrody
ti Mnkęmi-šypsotis^ nejy^inąnt 
saulytė ęeę \įrš,tą miglotą .de
besį. Visi pasisvečiavę ir, $31 £• 
kėję p. “Abęiv Kuduliui 
py Birthday”, išsiskirstė link
sniai'.

“Ilgiausių Metų!”
Aš nuo irgi Hįikiu 11-

giaus.ų metų p. Ad.olfui Kudu
liui. Kadangi tamstą p. Kudu- 
li, motutė įrašę prie 129 kp. 
SLA., o Tamstos patėvis p. F. 

:M?. Valaitis yra organizatorius 
ir prirašinėja naujus narius, 
Tamstos bene butų priedermė, 
prirašyti, nemažiau tujino jau
nuolių prie 129 kp.! Valio Va
laičiai—Kuduliai!

Du Juozai.

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

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

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

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

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

ir

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 2 KAMBARIAI, 85 ir 
Racine. šilima, gesas ir elektra dy
kai. Renda $25 mėnesiui. Reikalin
gas aliejinis pečius. BOUlevard 
4656.

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

RENDAI 5 KAMBARIAI 2-me 
aukšte, naujai dekoruoti, vonia. 
Švarus ir šviesus. Pečiaus šilima. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanica. Tel. Prospect 3938.

J. Mackevičius 
Pasitraukė Iš 
Tautininkų Fondo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

18 FLATŲ 16 metų senumo, ren- 
dos $8800. Kaina ...........  $35,000.00

Rašykite ' 1739 So. Halsted St., 
Box 2574.

2 AUKŠTŲ, 8 flatų, 15 metų se
numo, mainysiu rant 2 flatų arba 
bungalow. Rašykite 1739 So. Hal
sted St., Box 2574.

2 FLATŲ MŪRINIS, po 6 kam
barius, 15 metų scnunfo, karštu 
vandeniu apšildomas, prie 45 ir 
So. Campbell Avė. Mainysiu ant 
bdngalovv ar cottage. Kreipkitės 
laišku, 1739 So. Halsted St., Box 
2574.

‘Perdaug Užimtas”
Naujienosę” jau kelis kar

tus praeityje buvo minėta, kad 
p. Justinas Mackevičius, milio(- 
ninės Standard Federal ben
droves prezidentas, žada pasi
traukti iš National Lithuąnian 
Relief Fund. •

Taip taip vadinamas “ Tauti
ninkų. Jfpndą^”, kurį tvąrko 
adv. A. A. Olis. Prie jo priklau
so įvairus kiti tautin nkai, A. 
Smetona ir keli garsus ameri
kiečiai, pakviesti “garbes va
riais”.

Visai Iš Fondo Išstojo

Vakar rezignacija pas.tvir' 
tino. Fondo valdyba gavo laiš
ką nuo p. ^Mackevičiaus, ku
riame jisai pasitraukia iš Fon
do pirmininko pareigų, ir vi
sai išstoja iš Fondo narių.

Laiške nurodė, kad “yra per
daug užimtas”.

Netikėtas Svečias 
Iš Krano —

Pas Kalainienę
BRIDGĘPORT. — Mrs. Ką-' 

lainięnę, 3147 So. Union Avė. 
turi įleistą į vandęn’o stiklinę 
nįažą varliukę.
.-Ji iškrito iš krano, vandenį 
b,eleidžianl. Ji mano raportuo
ti sveikatos departamentui, bet 
varliukė labai “akyla”, ir “gai
la su ja skirtis”.

Po $3.30 U? 
Svarą

' Vakar žemes ūkio parodoje 
varžytinėse, buvo parduotas jau
tis “Loyąl Ąlumnus IV”, kuris 
laimėjo parodoj piripą pręmi-. 
ją. Firestone kompanija už jį 
u^iųofcėjo apie $3,300, po $3-30 

•ųž syarą. * ♦

IšGELEĖję. §ŲNĮ
NUO MĮĘTIES

Nuo Halsted streetį tilto į 
Čhicagos upę įkrito mąžąs j,up-. 
das šuoe Rizikuodamas gyvybe, 
tilto sargas Jtijip Bęrgateįlį, 
2741 Lincoln avefiųe, su dvie
jų kitų vyrų, pągąlbą nusilei
do. upėn ir gyvūną išgelbėjo. 
Pasirodė, kad šuo yrą beveik 
aklas.

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

724 West 31st St

BARGENAS. Pardavimui ar mai
nymui namas su tavern ir restora
no bizniu. Biznis išdirbtas .per 30 
metų. Tar.pe didelių dirbtuvių. Už 
namą ir biznį kaina $3800 arba tei
singas pasiūlymas. Mažas įmokėji- 
mas. 4342 So. Ashland. YARDS 
0140.

WHOLESALE 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, Iii Tel. REPublic 605)

MARQUETTE PARK BARGENAS 
Kainavo $28,500, dėl svarbios prie
žasties turi būti parduotas už 
$14,700. Įmokėti $4500.

4 flatų mūrinis po 4 kamb. kam
pinis namas. 2 karų mūrinis gara
žas. Randasi ant 65-tos, netoli Ca- 
lifornia Avė.

Taipgi turime visokių kitokių 
bargehų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. Ką jus turite

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Westerp Avė 

Tel. REPublic 3713.
FINANCE AND LOANS 

Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
ąnd LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO.
2202 W.f Cermak Rd.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec
Turtas virš $1,100.000.

5 AKRAI, 330x660 pėdų. 111-ta, 
arti Crawford. Grjstas kelias. 7 
centu kaiferis. $1,950. Boyd, State 
5799.'

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
2 krautuvės ir 2 flatai. 8258 So. 
Emerald Avenuc.

SUSIRINKIMAI
JAUNŲ LIET. AM. TAUTIŠKO 

KLIUBO prieSmet. susirinkimas 
įvyks penktad., gruodžio 5 d., 7:30 
vai. vak. Chic. Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted st. Sus-mas 
svarbus, visi nariai butinei atsi
lankykite. Bus renkama valdyba 
1942 m., taipgi randasi daug kitų 
svarbių reikalų, kuriuos turėsime 
aptarti. Kurie nariai dar nesate 
pilnai užsimokėję šių metų mo
kesčių, malonėkite užsimokėti.

—S. Kiinevičią, rast.
DR-STĖ TAUTIŠKA GARSUS 

VARDAS LIET, ir LIET, priešme- 
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 7 d., 2 vai. popiet, A. F. 
Czesnos svet., 4501 So. Paulina St. 
Draugai kviečiami dalyvauti susi
rinkime., Yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi bus renkama 
valdyba 1942 metams.

—J. Yuskenas, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 

KLUBO priešmtinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 7 d., Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Sus-mas 
bus atidarytas laiku, kaip 12 vai. 
dienos. Malonėkite atsilankyti, nes 
suširihkimas bus labai svarbus. 
Bus ęępKąroa valdyba 1942 ra. ir 
daugiau svarbių tarimų.

—EĮelen Rimkus, rast.
- SIMANO DAUKANTO DR-JA 
laikys priešmet. susirinkimą sekm., 
gruodžio 7 d., 12 vai. dieną. Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted st. Kiekvienas dr-jos naiys 
privalo būtinai dalyvauti, nes yra 
Svarbus susirinkimas. Bus rinki
mas valdybos 1942 m., taipgi bus 
svarstomas finąnsinis dr-jos stovis.

k —P. K., rast.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisaii Pardavimui.
AUKCIJONAS! AUKCIJONAS! 

$50,000 Stakas Rakandų 
Parduosim pankirain šmotais i 

siūlytojai. Turime 
paaukoti 4 aukštai gerų rakandų.

Pirkite Kal&ių dovanas 
davimas dabar kasdien 7 
dienj Pardavimas 2:30 iki 

Gyvenamojo kambario, 
bario, miegamojo, Djnette, 
bario setai, grindinės, bridge 
break front and hole deskos, lamp and 
tablo loungre and pull up krėslai, miegamo
jo kėdės, kambario dydžio divonai, stačio 
couches, coil springsai, inner spring mat
racai ir daug kitų gerų daiktų namams

NEUŽMIRŠKITE LAIKO IR 
CITIZENS FURNITURE CO.

6321 Cottage Grovc Avė.
V. C. KELLEY.

į, Divonų. 
aukšėiausiani 

perviršj. Pri versli

savo kaina. Par- 
30 P. M. Sckma- 
i 5:30 P. M.

valgomojo katu-' 
pusryčiams kam* 

table lempos,
lamp

divonai, 
spring

VIETOS.

Skelbimai Naujienose 
duoda , naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos . 
yrą naudingos. h

GOOD HOUSEKEEPĮNG SKOPS 
NVAREHOUSE >

SURINKO 
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS 
SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ. 
Originaliuose Crates.

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

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

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

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS! 
Visai naujas phone, kombinacija, 

sempelis ................................
Zenith phone, komb., sempelis 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo *$119 ...... .....................
ŠALDYTUVAI 

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

k)UTLET

Iš

no-

$24 
$29

$39 
$39

$29
$34

$49
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• Iš OPM kontraktų skyriaus 
Chicagoje rezignavo W. Homer 
Hartz, prezidentas Chicagos fir
mos, Morden Frog and Cross
ing Co. ,

NAUJIENOS, Chicago, III.

S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

JU PREZERVAI GAVO PREMIJAS LAI KEISTUČIO KLIUBAS BŪNA - “LIE
TUVIŲ KLIUBU - LIETUVIU VALDOMU ’

Bendros Skaitlinės Iš Kuopų:
36, 109, 153. 192, 212, 226, 238, ir 336.

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius .............
V. laukaitis ................
C. K. Braze (Kenoshoj)

I VICE-PRĘŽlbENTUS
J. K. Mažukna
V. Kerševičius

Į SEKRETORIUS
Dr. M. J. Vinikas ................... ...................
K. Jurgelionis ........................................ .....
S. Vaičeliunas (Kenoshoj) ...........................

J IŽDININKUS
Adv. K. P. Gugis ..................... .. ... .......
J. Bachunas ...........  .................................... ....
C. K. Pikiel ........... '....... ............ ..... ...............
J. Martin (Kenoshoj) ............... ...... .............
P. J. Ridikas (Chicagoj) ........;..... ..............

I IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiutė ...
S. Mockus .... ..r.
J. BrJzauskas
W. / Norkus .....

141
81

1

143

143
171
83
10

Sekmadieni Rinkimai — Išrinkim 
Gerą Valdybą!

Dr. S. Biežis ........
Dr. P. Zalatoris ..

.1. Staneslow .. 
J. Baltrušaitis 
A. Montvid ..... 
V. Sunkus ......

I DR. KVOTĖJUS

. Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

191
10

5
4

Rezultatai Kuopomis
Kuopa 36, Chicagoj.

Bagočius ...........................
Laukaitis .........r........... .....

26
10

Mažukna ..
Kerševičius

16
56

Mikužiutė 
Mockus ......
Dr. Biežis ..... ............ ;.......

(Skaitlinės nepilnos)

21
21
21

KUOPA 192
• (New Kensington, Pa.)
Bagočius .............................
Laukaitis .............................

r

Vinikas ...............
Jurgelionis .......

—o-
Gugis ...............
Bachunas ...........

67 Mažukna 19

31
35

Vinikas 21

Mikužiutė .
Mockus ....
Bražauskas

68
45

Gugis ,.......
Bachunas .
Pikiel ..... 28

Dr. Biežis ........
Dr. Baltrušaitis

68
Mikužiutė .... 

Mockus .......
Brazauskas . 

Norkus .......

13
10
22
10’

KUOPA 226,
(Chicagos Northsidėj)

Bagočius ............................
Laukaitis ............... ............

Dr. Biežis 22

34

Mažukna . 32

Vinikas 21

Gugis ....
Bachunas

33

Mikužiutė
Mockus ..
Pikiel.....

34
23

KUOPA 153
’ (Export, Pa.)
Bagočius ......................
Laukaitis ............ ........
Mažukna ....................
Vinikas ........................
Miliauskas .................
Piki^...........................
Mikužiutė ...................
Brazauskas ............. .
Dr. Biežis ....... ............

. , —o
Dr. Biežis .........
Dr.
Dr. Staneslow .
Dr. Montvid /....
Dr. Baltrušaitis

Zalatoris 10

2

Suėmė Už Grąsini-
/ -V . 1   1 ’ ■ ■ •

ititis Savo
Geradariams

KUOPA #109
(Chicagos Westsidėj)

Bagočius
Mažukna
Vinikas ...
Gugis ....
Mikužiutė 
Mockus •

10
10
10
10
10
10
10

v*

M
F 1
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Kliubo valdyba išsiuntė vi
siems nariams pakvietimus į 
sekantį kliubo susirinkimą, ku
ris’ įvyks sekmadienį, gruodžio 
7 d., 12 valandą dieną, Holly- 
wood salėje.

Svarba š.o susirinkimo bus 
tame, kad išrinksime kliubui 
valdyba sekantiems metams.

Kliubiečiai, turime daugiau 
susirūpinti savo įstaiga—Kei
stučio Pašalpos klubu! Ypač 
kada renkame kliubo valdybą, 
kuri ves kliubo reikalus per vi
sus metus.

fwAlIJ1ENU-ACME Teiupnuiu
Ūkininkaičių organizacijos, 4-H, nares laimėjusios tautinį vaisių prczerva- 

vimo konleslą laikytą sąryšy su Chicagoje . vykstančia Tarptautine Galvijų ir 
Agrikultūros paroda. Iš kairės dešinėn,: Dorcas VVilson, 19 m., Buri* Oak, Kas.; 
Lohetta Miller, 20 m., Cumbcrland, Md.; Arina Rosemeyer, 19 m., Indianąpolis, 
Ind.; ir Zeonna Drake, 19 iii., Vidalia,-Georgia.

Ragino Ateivių 
Spauda Kooperuoti 
Su Rooseveltu

• ’ * ■ ■ Z1 <• '

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Chicago - “Antra 
U. S. Sostine”’

Majoro Vaišės Redaktoriams
Vakar po pietų Palmer House 

viešbutyje majoras Kielly su
rengė priėmimą ateivių spaudos 
*r apylinkių laikraščių viršinin 
kams. Pobūvio tikslas buvo 
supažindinti juos su nauju 
spaudos biuro viršininku p. 
James Erlicher’iu, kuris ateityj 
ves visus majoro santykius su 
spauda palaikys.
; Nuo “Nąujienų” dalyvavo 
Dr. P. Grigait s. ,

Kalbįjo Joshua Lee
■ Svečiams kalbėjo' majoras 
Kelly, p. Erlicherl ir Joshua 
Lee, U.S. senatorius iš Oklaho- 
ma valstijos. Jisai pasakė smar
kią kalbą apie tarptautinę pa
dėtį, kurioje pabrėžė reikalin- 

• gumą — šios š.alies gerovei — 
i pilnai kooperuoti su prezidento
Roosevelto pastangomis 
torius nugalėti.

dikta-

9

9

9
9
9
9

Vienu laiku aludės savinin
kai Earl Ziks, 3988 Vincennes 
avenue, priglaudę negrą, Her- 
shel Morgan, nuo 3800 South 
Parkway avenue. Užvakar jie 
gavo nuo jo grąsinantį laišką, 
kuriame pareikalavo $300, ki
taip, sako, '“pograbsiąs jtf 5 
metų sūnų.”

Ziksai perdavė laišką polici
jai, kuri Morganą ir suėmė.

Gavo $8,000,000
Turto Nuo Motinos

1940 metais m’rė Mrs. Clo- 
tilde G. Joyce, viršininkė Joyce 
Lumber Co., sandėlio. Ji gyve
no mažoj rezidencijoj ties 4614 
Woodla\vn avenue labai kukliai 
ir taupiai. ,

Palikimų teisme užvakar* pa
sirodė, kąd ji savo sunui James 
Stanley Joyce paliko virš $8,- 
000,000. turto, daugiausiai Še
rais. / '/

Sužeidė Du 
Sprogime

■ -r—r—.-A—

Jiems Neteks Kalėdas 
Praleisti Namie

/šios savaitės pabaigoj, ir 
einančios pradžioj, arm jon 
ro tarnybą atlikti išeina 
jauni lietuviai:

Board’ No. 98
(4624 South Western avenue)

John Greben, 4001 Brighton 
Place

Oscar Peldžius, 4432 
Maplevvood avenue ■

Edvvard Narkis, 4024
Montgomery avenuę

Julius Urbika^
46th Place'

Frank Chensky, 
Western avenue 

' John Laskasky,
Fairfield avęnue

Board Ko. 97
(4440 South Western avenue)

Leo Zakes, 4223 S. Francis- 
co avenue

5 Victor žebrauskis, 4203 So* 
Campbell avenue

John Sbbeske Jr 
cher avenue

Board No. 20
(515 South Franklin street)
Anthony Kukšta, 2937 West 

Pershing Road
Edward ZdoiJucAVski, 4531 

S. Spaulding avenue
Iš Kitų Drafto Distriktų
Theodore G. Stephens, 7706

South Throop (l?>oard 30)
Frank A. Ferencevich, 5927

S. Grėen street (Board 104)
Edward E. Štjirm, 6429 So.

Garpenter street (Board 
Robert

So. Union avenue (Board

2437

4658

ka 
šie

South

South

West

South

4218 South

3342 Ar

S. Pegausch,
104)
5817 
104).

3,603 Oak
Foreste

. / J. .•
, Cook , apskrido valdyba 

portuoja/ kad $ąbartmįu laiku
Oak Foresto ligoninėje ir prie
glaudoje yra 33503 seneliai ir

l t 1 *

, ne-

Du berniukai buvo sunkokai 
sužeisti sprogime, kuris apgrio
vė dalį Edelmann and Co., dirb
tuvės, 2332 Logan' bulvaras. 
Jie yra 18 m. SteVė Mosny, 
2553 Station street/ ir 16 m. 
Robert Bien, 2724 N. Rockwell ligonys, apie ISO rnąžiau, 
street. Abu-Alexian ligoninėj, gu pernai. ;■?/

— O Valstija Turės “Ambasa
dorių” Washingtone

Naujasis dienraštis, “Chica- 
go Sun”, savo pirmame nume
ryje vakar turėjo i nią iš Wa- 
shingtono, kad majoras Kelly 
norįs Chicago padaryti “Antra 
U-S. Sostine”.

Majoras įteikė > valdžiai pro
jektą perkelti į Chicago dalį 
federalių raštinių, išgriauti 
mieste lūšnų kvartalus ir juo
se pastatyti ištisas kolonijas 
pavyzdinių namų. Jisai taipgi 

Chicagos rajone išvystyti 
ginklų centrą.

“Artibasadorius”
plariai, sako “Sun”,

Praeities Patyrimai
Kliubo valdyba gali pasukti 

Keistučio kliubą į prastas ve
šis ir v.sai prieš narių valią. 
Tokių bandymų jau yra buvę 
ir ne kartą. (Turiu mintyje 
komunistus, kurių Keistučio 
kliubbe yra apsčiai.)

Blogiausia reikalas su komu
nistais tas, kad j e savu protu 
negyvena, o tik pildo įsakymus 
iš “Vilnies” štabo. Kiekvienas 
įsakymas, Pruseikos, Andrulio 
ar kurio nors kito, jiems lieka 
šventai pildytinas, než.urint 
jis Keistučio kliubui geras 
ne.

ai
ai

siūle

Wa- 
pri-

Jo 
shingtone . gauna nemažai 
tarimo.

III nois valstija, beje, Wash- 
ingtone turės pastovų “amba
sadorių”, kurio pareiga bus pri 
žiūrėti, kad valstijos pramonės 
gautų pakankamai karo kon
traktų." Jo ypatingas rūpestis 
bus mažos dirbtuvės, kurios 
ikišiol “kontraktų mažai tesusi
laukė.

Tos “Rezoliucijos”
Per pastaruosius du metu ko

munistai “kankino” Keistučio 
kliubą protestų rezoliuc’jomis 
prieš U.S. kongresą; prieš ka
rą, dabar jau už karą. Reikala
vo siųsti delegatus prieš karą. 
Dabar už karą. Kiekvienas ko
munistų iškeptas sumanymas, 
Brobklyne ar Chicagoje buvo 
atneštas Keistučio kliubui. Tie 
sa, komun’stams nepasisekė 
savo sumanymą pravesti, bet 
tai ačiū tikėtam, kad svarbes
nių vietų kliubo valdyboje, jie 
neturėjo. Bet prisiskandalyta 
ir sugaišta brangaus laiko 
tektinai.

uz-

bet

ias

Republikonas Už 
Roosevelta

buvo suimtas 29 metų Robzrt 
Pence, 230 E. Ontario. Ji jai 
bandė atimti piniginę nuo ten 
buvusios 21 metų Myrthle Rol- 
fingsmeyer, 225 E. Huron.
• Kamantinėjimui apie nelega
lių operacijų darymą buvo su
imtas 60 metų gydytojas, Dr. 
Frank L. Nathanson, 3846 W. 
Madiscn Street.
• Iš Hydraulic Controls dirb
tuvės, 472 Superior W. avenue, 
kas tai pavogė 209 dalis, nau
dojamas tankams statvti.

• Prie 39-tos ir ^.shland su
sikūlė trys automobiliai, sužeis- 
dami 19 m. Stanley Glowackį, 
3758 S. Honore Street, ir ke
lis kitus žmones. Prie Holly- 
wood ir Ashland kitoje nelai
mėje žuvo 43 m. Harry Olson, 
6810 N. Clark Street.

• Iš automobilio prie State 
ir Roosevelt kas tai pavogė 25 
eiles rūbų kūdikiams. Jie pri
klausė Dorai Sagerman, 5242 
Hyde Park bulvaras.
• Ties 2630 S. State, prie pat
Pekin Inn policijos stoties va
kar rytą buvo atrastas nužudys 
tas 31 metų chicagietis William 
Friesenhahn, nuo 2724 S. Wells 
Street. Manoma, kad jį nušovė 
plėšikai kai Friesenhahn bandė 
jiems pasipriešinti. <
• Bridwelr ligoninėj guli poli
cijos pašautas 21 metų Bruno 
Juzefo\vicz, 1535 Fry street. Jis 
buvo suimtas už tai, kad bandė 
užpulti 15 metų mergaitę.
• Ties 73r3 ir Jeffery mušty
nėse buvo mirtinai peiliu suba
dytas 31 metų William Galli- 
gan, 1709 E. 73rd street. Jisai 
dirbo už formaną Goldblatt 
krautuvėje.

komunistai nebūtų 
į 

Jie

Ickes Prieš Taikos Derybas.
. \ • \

Rep. Illinois valstijos iždinin
kas Warren Wright užvakar 
sukėlė sensaciją republikonų 
tarpe pasisakydamas už prezi
dento Roosevelto užsienio poli

Kitoje kalboje Harold Ickes, 
vidaus sekretorius iš Washing-- 
tono, pasmerkė kai kurių gru
pių prapagandą už “taikos de
rybas su Hitleriu”. Hitleris to
kios taikos nori, ‘‘ir vien to už
tenka, kad padaryti pasiūlymą 
nepriimtinu Jungtinėms Valsti
joms.”

Nėra Teisybės 
Pasaulyje, 
Tikrai Nėra...

se-

Ir Mes.Patys Kalti
Kliubas iš to ne pelnė, 

nukentėjo.
Bet t ek to, kas buvo —

praėjo. Dėl to ir mes patys kal
ti. Jei mes butume lankę susi
rinkimus, 
drįsę nešti komunistų politiko
j musų organizaciją, nes 
didelėj mažumoj.

šį Sekmadienį!
Kaip jau aukščiau sakyta,

kantis Keistučio* kliubo susirin
kimas, kuriame išrinksime kliu- 
bui valdybą, sekantiems me
tams, įvyks šį sekmadienį Hol- 
lywood svetainėj, 12 valandą 
dieną. Sus rinkim visi. Išrin
kim gerą kliubui valdybą. Lai 
būna musų keistutiečių obalsis, 
.— “Lietuvių' Kliubas — lietu
vių valdomas”.

Kliubietis Mat.

Už Tai, Kad Perlėtai
41 metų Frank La\vson, 1143 

Field Street, iš Mammondo, 111., 
prisiskaitęs laikraščiuose, kad 
Chicagoj aštriai baudžia už per- 
greitą važiavimą/ nutarė būti 
atsargus.

Slinko gatvėmis automobiliu 
kaip vėžlys. Ir tikėkite, ar ne, 
prie Grace ir Osgood gatvių 
prisistatė policistas. Jis Law- 
son’ą suėmė — už perlėtą va
žiavimą.
jam 10 dienų belangėj, nors 
Lawson
mylias į valandą.

Gal verta pridurti, kad Law- 
son’asi buvo beveik sustabdęs 
gatvėj visą automobilių judėji
mą savo lėtumu, be to, nebuvo 
visai blaivas.

Teisėjas gi paskyrė

ra-

JACKSWIFT

važiavo tik keturias

ausu

KUOPA #336
(Chicagoj)

Bagočius .
Mažukna .
Vinikas
Gugis ..
Ridikas
Mikužiutė
Mockus ... 
Dr. Biežis 
Dr. Šimkus

10
10
10

9

10
10

KUOPA 238
(Chicagos Brighton Parke)

Bagočius
Mažukna
Vinikas ...
Gugis

- 20
.. 19
.. 21

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

MIRĖ RADIO
STOTYJE

Vakar rytą,, laike “Smile A 
While” radio programo trans
liacijos, WLS studijose sta giai 
mirė 35 metų muzikontas, 
Charles Kratz, 1062 Ainslie st.

JLlHE W0RLD FLEET 
IN CLOSE FORMATION, 

\OUGHS THROUGH 
E WlDELY SPREAD 
BANKS OF THE 

POLARIANS.




