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RUSU LAKŪNAI JAU VARTOJA J. A. V. 
ORLAIVIUS CENTRO FRONTUOSE

Jugoslavijos partizanai atkariavo iš 
vokiečių didelius žemių plotus

KUIBYŠEVAS, Rusija, lap
kričio 16 'd. — 20 vokiečių 
transporto laivų, kurie buvo 
pilni gerai ginkluotų nacių 
kareivių, vakar priartėjo prie 
šiaurės uosto, išlipo Murman
sko srityje ir bandė veržtis į 
krašto gilumų, skelbia soviejų 
pranešimas.

Sovietų kariuomene, suži
nojusi apie vokiečių padarytą 
ekspediciją j šiaurės uostą, 
padarė septynių mylių kelio
nę į tundrą ir pastojo vokie
čiams kelią.

Sovietų kareiviai įsiveržė į 
miškus ir balas, kur vokiečiai 
išlipo ir užpuolė nacius. J£o- 
vos buvo smarkios, bet sovie
tų kareiviai tuojau likvidavo 
visą nacių ekspediciją.

Rusai paėmė nelaisvėn di
delius vokiečių kiekius. Paaiš
kėjo, kad vokiečių karo va
dovybė organizavo šią ekspe
diciją iš Ribači pusiasalio. 
Dauguma vokiečių ekspedici
jos kareivių žuvo visai sovie
tų teritorijos nep^tekifši.

Doneco srity rusų kariuo
menė turėjo kitą didelį lai
mėjimą: sumušė didelę italų 
diviziją. Kovų melu žuvo 2500 
italų kareivių.

Amerikoj gaminta karo me
džiaga jau pradeda pasiekti 

ANGLIJOS LĖKTUVNEŠĮ “ARK ROYAL” 
PASKANDINO VOKIEČIU NARLAIVIS
Naciai skelbia, kad jie sunkiai sužeidė 
“Malaya”, kitą stiprų britų karo laivą

BERLYNAS, lapkr. 16 d. — 
Vokiečių karo vadovybė va
kar paskelbė, kad jų narlai- 
viai vakarinėje Viduržemių 
juros dalyje torpedomis pas
kandino britų lėktuvnešį “Ark 
Royal.“

Kitas nacių narbaivis tor
peda sunkiai sužeidė antrą 
stiprų britų karo laivą —“Ma- 
laya.”

“Malaya“ privalėjo būti at
vilktas į Gibraltarą, nes netu
rėjo pakankamai jėgų uostui 
pasiekti.

Išgelbėti visi “Ark 
Royal” lėktuvai

GIBRALTARAS, lapkr. 16 d. 
—Visi britų karo lėktuvai, ku
rie buvo ant lėktuvnešio 
“Ark Royal“ palubės pavyko 
išgelbėti, skelbia britų karo 
pranešimas.

Lakūnai turėjo 12 valandij 
laiko, kurias panaudojo or
laiviams, gelbėti. Visi lėktu
vai atskrisdinti į Gibraltarą.

Vietos gyventojai nuošird
žiai sveikino .i\:igelbėjusius 
jurininkus, nes visi jų tarpe 
turėjo daug pažįstamų.

Lėktuvnešį skandino 
patyrę kapitonai

LONDONAS, lapkr. 16 d.-~ 
Britų * laivyno , sluoksniuose 
manoma, kad lėktuvnešį pa

sovietų Rusiją, skelbia Lozov- 
skis, užsienio ministerijos 
valdininkas. Jungtinių Vals
tybių lėktuvai-naikirituvai 
jau veikia .įvairiuose centro 
frontuose. Amerikoniškus lėk
tuvus valdo sovietų lakūnai. 
Rusų pilotai tvirtina, kad A- 
merikoj gaminti lėktuvai yra 
labai tinkami kovoms.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 16 d. — Jugoslavijos 
valdžios atstovai patyrė, kad 
visame krašte eina smarkios 
partizanų kovos su vokie
čiais, nežiūrint į nacių suren
gtas nepaprastai dideles žudy
nes kai kuriose vietose.

Jugoslavų premjeras, gene
rolas Šimovič, skelbia, kad 
vokiečiai išžudė 8,100 žmonių. 
Ypatingai smarkiai nukentėjo 
Belgradas, Kragujavec, Kral- 
jevo ir kili miestai, kuriuose 
buvo užmušti keli vokiečių 
kareiviai.

Serbijoj partizanų kovos 
yra tokios stiprios, kad jie 
atkariavo nuo vokiečių beveik 
tris ketvirtadalius visos serbų 
teritorijos. BuVę jtrgdslavų ar
mijos karininkai vadovauja 
partizanams. Valdžia paskel
bė, kad pulkininkas Draza 
Michailovič vadovauja stip
riausiai partizanų grupei.

skandino patyrę nacių narlai- 
vių kapitonai. '

Britai mano, kad nacių nar- 
laiviai praspruko pro Gibral
tarą ir laukė, kol “Ark Royal“ 
iš Viduržemių juros grįš į 
savo bazę.

Britai mano, kad patyręs 
narlaivio kapitonas gali pra
smukti pro Gibraltarą visai 
nepastebėtas. Oficialiai 'pa
skelbta, kad žuvo tiktai vie
nas jurininkas “Ark Royal“ 
nelaimėje. /

Dučė atstatė aviaci
jos viršininką

I

ROMA, Italija, lapkr. 16 d. 
—Mussolini šiandien atstatė 
aviacijos viršininką geri. 
Franccsco Pricolo,

Atstatytojo vieton paskyrė 
aviacijos generolą Rinb Corso, 
kuris vadovavo italų aviacijai 
Lybi joj ir buvo brieš anglus 
pasiųstos eskadrilės kornan- 
dierium.

Mussolini atstatė Pricolo; 
nes jis nesugebėjo pastoti ke
lio britų lėktuvams, kurie 
kasdien bornbarduoja pietų 
Italijos miestus.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teką — 6leidžiasi

— 4:28. ' -

Atstovų Buto pirmininkas Sam Rayburn pasirašo Neutralumo Revizijos bi- 
lių, kurį vos keliomis minutėmis anksčiau Butas priėmė1 18 balsų persvara. 
Pasirašymą seka (iš kairės dešinėn) t atstovai: Pa t riek Boland (D., Pa.), John 
McCoimick (D., Mass.), Hovvard W. Smith (D'. Va.) ir Lansdale (į . Sasscer (D.,
Mo,). Pastarieji du vadovavo opozicijai prieš biliaus priėmimą.

ROOSEVELTAS PASIRENGĖS SIUSTI 
KARIUOMENE KASYKLOMS UŽIMTI

Pittsburgho angliakasiai neklauso Lewis, 
jie nenori sustabdyti apsaugos darbų

Dideli suvaržymai 
pasams įsigyti

WASHINGTON, D. C., lapk. 
16 d. — Amerikos valdžia pri
ėmė visą eilę patvarkymų, ku
rie žymiai suvaržo amerikiečių 
judėjimo laisvę.

Kiekvienas Amerikos pilietis, 
jeigu jis nori vykti į užsienius, 
privalo įsigyti užsienio pasą.

Naciai ieško būdų 
taikytis

ANKARA, Turkija, lapkr. 
16 d. — Vokiečių padėtis yra 
labai pavojinga, todėl jie ir 
ieško būdų . taikai pasiekti, 
pareiškė vokiečių ambasado
rius Franz von Papen.

Nacių pasiuntinys įsitiki
nęs, kad vokiečiai tikrai pa
jėgs sumušti sovietų Rusijfą, 
bet pati Vokietija pasiliks 
bejėgė.

Vokiečiai pasiūlė atiduoti 
ispanams ir turkams Vidur
žemių juros kontrolę, šiucs 
pareiškimus von Papen pa
darė turkų spaudai.

\ i. r m—r,, i n i...........

WASHINGTON, D. C., lapkr.
16 d. — John Lewis, CIO ang- 
iakasių unijos prezidentas, va- 
<ar paskelbė, kad paliaubos 
angliakasiu streikui 
šiandien pasibaigė.

išspręsti

CIO atstovai tarėsi su prezi
dentu, vėliau su pačiais kasyk
lų savininkais, bet jokių kon
krečių nutarimų nepasiekė.

Pittsburgho ir Unionlown 
angliakasiai nusileido į kasyk
las nakties pakaitai, nes neno
ri sustabdyti apsaugos darbų.

Rooseveltas tariasi 
su Stimson

WASHINGTON, D. C., lapk. 
1G d. — Kai tiktai Rooseveltas 
patyrė, jog Lewis nesusitarė su 
kasyklų savininkais, ilgai tarė
si su karo departamento sekre
torium Stimsonu.

J ,

Vėliau jis kalbėjosi su gen. 
Richardsonu, kuris vadovauja 
kasyklų rajonuose stovinčiai 
Amerikos kariuomenei.

Rooseveltas yra pasiryžęs pa
siųsti kariuomenę kasykloms 
užimti, nes nenori sustabdyti 
ginklus gaminančių fabrikų.

, . * ■ '

Amerika duoda dide-
lę paramą rusams
NEW YORK, N, Y;, lapkr. 16l 

d. — Averell Harriman vakar 
pareiškė, kad Jungtinas Valsty
bės teikia didelę paramą sovie
tų Rusijai;' •

Britai atsisakę nuo kai kurių 
pagamintų ginklų, , tofiėl Ame
rika visa tai galėjo pęrlėisti ru
sams. , , .

Neutralumo Jsta’ymo pakei
timas diktątoriams parodo, kad 
Amerika yra pasiryžusi padėti 
juos sumušti, sako Harriman, 
kuris orlaiviu išskrido į Lpndo-

Atstovų Butas Atšaukė J. V. Neturąlumo Aktą. VILNIAUS PEDAGOGINIS INSTITUTAS
PRADĖJO RUDENS SEMESTRO DARBUS

Institutas rengia mokytojus pradinėmis 
mokykloms ir pirmoms gimnazijų klasėms k

KARALIAUČIUS, Vokietija, lapkr. 16 d. — Vilniaus Pe
dagoginis Institutas skelbia, kad jis mokslo metus pradėjo rug
sėjo 15 dieną. Mokslas trunka dviejus metus. Kandidatų, bau 
gūsių vidurines mokyklas nelietuvių kalba, tikrinamos lietuvių 
kalbos ir istorijos žinios.

Institutas rengia pradinių mokyklų mokytojus, kurie, rei
kalui esant, galėtų dėstyti savo specialybių dalykus ir gimna
zijų pirmosiose klasėse.

Institutas turi turtingą pedagoginę biblioteką, sporto salę, 
teniso aikštę, mokyklinį sodą-daržą, bendrabutį, studentų val
gyklą ir kitas Instituto darbui reikalingas įstaigas.

Be pagrindinių spacialybių (lietuvių kalbos ir istorijos, gam
tos ir geografijos, matematikos, fizikos ir vokiečių kalbos), stu
dentai pasirenka dar vieną iš šių specialybių: muziką ir daina
vimą, piešimą ir rankų darbus, kūno kultūrą bei namų ruošą.

Atliekamu nuo studijų laiku studentams Institute sudaro
mos sąlygos lavintis muzikoj, vaidybos mene, sporte ir kt. Stu
dentai, turį gerą klausą ir balsą, dalyvauja Instituto chore; In
stitute ruošiami meno vakarai.

šis nuostatas galioja ir jurinin
kams.

Nauji patvarkymai žymiai 
suvaržo užsieniečių įvažiavimą. 
Išvažiuojantieji užsieniečiai pri
valo gauti leįdimą išvažiuoti.

■ į.

I)in£o šmotas 
iš širdies

COASTVILLE, Pa., lapkr. 16 
d. — Vielos gydytojai labai 
nustebę dingusiu šruotu iš dar
bininko Lloyd Landis širdies.

Prieš dvi • savaites į taikinį 
.šaudantieji vaikai pataikė šmo
tą į dirbantį Landis. šmotas 
įstrigo į širdį.

Gydytojai laikinai atidėjo šią 
pavojingą operaciją. Vakar no
rėjo lokalizuoti šmotą, bet X- 
spinduliai jo nesurado. Landis 
gerai jaučiasi ir apleido ligoni
nę be operacijos.

Darlanas nori 
dėtis “ašin”

VICHY, Prancūzija, lapkr. 
16 d. — Manomai kad netru
kus prancūzų ir britų santy
kiai žymiai paaštrėsią, nes 
prancūzų kabinetas rengiasi 
prisidėti prie “ašies.“

Tvirtinama, kad premjeras 
Darlanas sutinka su svarbiau
siais “ašies“ reikalavimais.

Darlanas liktai abejoja ar 
praųcuzų karo laivynas su
tiks kovoti prieš britus. .

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— John Lewis pareiškė, kad derybos su angliakasių savi

ninkais nutruko ir šiandien 53,000 angliakasių nutrauks darbą.
— Kiniečiai rengiasi sutikti japonų invaziją į Indokiniją 

ir Burmos kelią.
— Naujus invazijos laivus naciai stato Rumunijos ir Bul

garijos uostuose.
— Didelis šaltis ir sniegas sustabdė kovas sovietų frontuo

se. Rusai atėmė iš vokiečių kelis kaimus Maskvos fronte.
— Prancūzų generolas VVeygand iš Afrikos atskrido į 

Vichy. .
— šiandien susirenka japonų parlamentas, kuriame prem

jeras kalbės apie santykius su Amerika.
*— Rusai skelbia, kad Maskyos frontuose jiems pavyko su

rasti didokas visai sušalusių nacių kareivių skaičius.
-— Kongreso nariųgrupe ruošia įstatymus, kurie nukreip

ti prieš darbininkų streikus. /
— japonų pasiuntinys Kurusu ir ambasadorius* Nomura

Hitlerio sąjunginin
kai jau išvargę

STOCKOLMAS, Švedija, lap 
kričio 16 d. —- Iš okupuotų 
kraštų ateina žinios, kurios ro
do, kad Hitlerio są j angininkai 
yra visiškai išvargę ir_ nepa
jėgs toliau tęsti įaro.

Rumunijoj siaučia' didžiau
sias badas ir karas labai nepo
puliarus. Vengrijoj jaučiama 
maisto stoka ir gyventojų ne
pasitenkinimas auga.

Serbijoj italąi neteko dau
giau kareivių, negu visoj Lybi- 
jos kovoj, todėl ir nenori kovo
ti.

Kanados kareiviai 
Hongkonge

0TTAWA, Kanada, lapkr. 
16 d. — Kanados premjeras 
Mackenzie King šiandien pa
reiškė, kad Kanados kariuo
menės dalinys tapo išlaipdin- 
tas Hongkonge,

Kanadiečiai yra pasiryžę 
padėti anglams ginti koloni
jas nuo japonų užpuolimo.

King pridėjo, jog Kanados 
kariuomenė išlipo Honkonge 
penkioms dienoms praėjus 
nuo pagarsėjusio Churchill 
pareiškimo, kur jis sakė, kad 
rems Ameriką derybose su 
japonais.

Steinhardt pasiekė 
Teheraną

WASHINČTON, D. C., lap- 
kričio 16 d. — Užsienio de- 
uartamente gauta žinia, kad 
Laurence Steinhardt, Ameri
kos ambasadorius sovietų Ru
sijoj, laimingai pasiekė Te
heraną.

Blogas oras privertė lėktu
vą nusileisti Baku mieste, o 
vėliau Pahlevi miestely, Kas
pijos juros pakraštyj.

Kartu su Steinhardt skren
da naujas sovietų ambasado
rius Litvino v ir britų cenzo
rius Monckton. Buvo pasklidę 
gandai, kad šis orlaivis žuvęs 
Kaukaze.

— 700 argentiniečių akmeni
mis apmėtė nacių laikraščio re
dakciją, kurios languose kari
katūros išjuokė demokratiją.

Nacių komisaras už
ima banko rumus
LISABONAS, Portug a 1 i j a , 

lapkr. 16 d. — Laikraščiai pra
neša, kad vokiečių generalinis 
kųiųisaras Lietuvai sau pasi
skyrė Lietuvos žemes Banko 

- namu s.- * - ***
Ten von Renteln rengiasi per

kelti visą savo komisariatą ir 
svarbesnius komisariato sky
rius.

Nepriklausomo gyvenimo lai
kais šiame name buvo Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
ja. v

Neduoda žibalo ma
šinoms varyti

LISABONAS, Portug a 1 i j a , 
lapkr. 16 d. — Vokietijos ge
neralinis komisaras Lietuvai iš
leido įsakymą, kuriuo uždrau
dė vartoti žibalą kuliamotns 
mašinoms. Tuo pačiu įsakymu 
uždrausta vartoti visas skysta
sis kuras ir kitoms ūkio maši
noms.

Vilniuje vokiečiai atidarė vo
kiečių knygyną ir skaityklą. 
Artimiausiu laiku panašių kny
gynų naciai rengiasi ir daugiau 
atidaryti.

Vilniuje jau pradėti įvairių 
gatvių praplatinimo darbai.

— Naujai išrinktas Filipinų 
prezidentas pataria kraštui ruo
štis karui, kuris netrukus įvels 
ir Filipinų salas.

— Erzincan apskrity, Turki
joj, įvyko naujas žemės drebė
jimas, kuris padarė nuostolių 
ir užmušė daug žmonių.

— Maršalas Petain ilgai kal
bėjosi su nacių pasiuntiniu 
Abetz, kuris atvyko į žuvusio 
karo ministerio laidotuves.

— Paryžiuje uždarytos 25 
požeminio traukinio / stotys ir 
išjungti keltuvai, nes stokuoja 
elektros energijos.

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

ną. šiandien tarsis su sekretorium Kuli.
(
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eątirę vyorld? Or shajl xye

first,” the President said 
choice of realism — reai-

ąrmąmęnt outp^L poątppn- 
day of real sacrifice — as 
French — until it is too

said “The choice we havę to mąkę 
is this: Shall wę make ouf full 
sacrifice now, produce to the 11- 
mit, and deliver our products today 
and every day to thę. battjefrants 
of the 
rėmai,n saįiąfięd with our pręseptį 
rate o f 
ing the 
did the 
latę?

ma- 
day 
the 
and

“The 
“is the 
ism in terms of three shifts a day 
the fuU.ęst ūse of every vital 
chine ęvęry minute of every 
and every night;... staying on 
job and getting things made,
entrustmg induątriąl grięvanceą t,Q 
the established machinery of col- 
lective bargaipjng... The secęnd 
choice is the approach of, thę blind 
... for them there is štili ‘plenty 
of time’... And their tombstones 
would bear the lęgend ‘Too latę’...”

In a statement issued regarding 
Civilian Defense Week November 
11-16, the President said “Ęach 
and every Citizen as a civilian mušt 
do hi$ share for dęfensę... We 
mušt halt the wast,e and unneces-. 
sary ūse of critical materials re- 
ųuired for defense. We mušt work 
longer houfs.. . And eacb of us. 
mušt be traiped in sonaę task that 
is essential to our totai defense.,”
Lend-Lease Aid

The President arranged a $1,- 
009,000,000 loan to Bussia under 
the Lend-Lease Act. The loan. car- 
ries no interęst. Repayment — part- 
ly in materials — will start five 
years after the war ends and is 
to be completed in 10 years from 
that time. Observing the 24th an- 
niversary of the Soviet revolution, 
the President telegraphed the So
viet Government “I am ęonfident 
that the sacrifįces ’and sufferings 
of those vvho have the courage to 
struggle against aggression will not 
havę been in vaiij...”

The Navy authorized construc- 
tion of 50 eseort vessėls for trans- 
fer to Gręat Britain under the heud- 
l.ease Act at a cost of $300,000,000. 
The State Department announced 
a lend-leasc agreement with Guba 
involving an undisclosed amount of 
t .S. defense supplies for that count- 
ry and supplies of sugar, tobacco, 
and manganese i n return.

The Pręsidęnt, speakiŲg by rą^d ęonfejję^ce tbę U.fc. is ęonsijięring 
‘ ‘ * ‘ withdrąwing dįlįaęhments

from Lhina. Ją^pan d^jįĮatįohędį a 
special envoy to Ihc U.S. for fur
ther discussion of Far Eastern pro-

Ships Attacked
' The Nąvy ąnn,o\inęed the U.S,S. 
ŠALINAS, Navy oil tanker, reacbed 
port safely and v/ithout loss of 
Ųlįe (Įęąpj^tę ąęrioųs. dąn^ąge frpr>i 
a torpeda the night of October 29- 
3Q NYhilę in a cęnvoy ęęar Icęldhd- 
The Navy revised its list of cas- 
ualties on the destroyer REUBEN 
JAMES to shOM two. known dead 
and 98 missing and given, up for 
(įęąd, Thę veąsęl wąs tęrpe.doed 
while coąyoying near Iceląnd. There 
were 45 survivors.
T^avy SUengthened

The Presidęnt transferred the 
entire (^oąst to fhę. Navy
Department and aąkęd ępngress for. 
an addttional $449,82Q,0Q0. for the. 
Navy. The (loasf Guard tra.nąfcr. 
gavę the Navy 230 patrol and atixi- 
liary vessels and a ląrgę number. 
of in-shprę and port eraft.
Ships Building

The Navy ręportęd that during 
the first 10 mpnths of ;941, keels 
were laid for 115 new combatant 
ships, 34, ships werę. kaunched and 
25 shjpą węre cpmmissionea. Th.e. 
Maritime Commission re.ported the. 
first three Liberty cargo s< ips will 
be dęliypręd thę, week of Novem
ber 18. The Coipmission has so far. 
launęhed: 148 new ships and del- 
ivered 
range

118 as result of its long- 
and emergenpy programs.
Progresą
War Department reporfedi

Keistutis Chorus 
Melodies

has happened since we 
this column.
business meeting of

lašt

Draft Status of
Men Over 28 
is Explained

the

A lot 
met in

At a
Lithuanian Keistutis Club Chorus
thfe're was reported a $104.55 profit 
from the Annual Fall Dance held 
recently.

—x—
Plans have been started for the 

chorus’ Second Birthday Party. 
The gala affair is to take place Jan. 
lOth, 1942. On the airangements 
committee are: Stanley Martin, 
Tony Lowain, and Aldona Mažei
kis.

the 
of 

our

Employers Un just To Them

“Thejję’n be np pąssęs to Chicago’s greatest gn<k spectacle, 
says? Barnet Hodes, Secfetary of Chicago’s Own Xmas Benefit, 
as he chins wjth Sid Luckman, the Chicago Bears’ passer de- 
luxę. Looking op are, left, George McAfee, and Ken Kavanaugh, 
a cpuple of othei; luminaries on Chicago’s champiopship pro. 
teapi- Every member of the aggregation is agreed that Mayor 
KeUy’ą AH-City Championship prep tilt, to be held in Soldier 
Field, Saturday, November 29, is one of the outstanding foot- 
ball gamęs in, the country. Well they may feel that way about 
it, tap, for annuąljy it provides for thoųsands of Chicago’s un- 
derrprivileged children with packages of new clothing and shoes 
during the holiday season. When the vvinners of the Catholic 
anĄ Public high school leagues clash for the prep title, it will 
mark the ęight consecutive game held under the sponsorship 
of Chicago’s Own Xmas Benefit. .

Other Foreigp Ręlat.ipns
State S.ecictary Hull announced) 

the L.S. taapsmitted to Ifinjand ą 
peace offer from the S,oyiet Union^ 
with the advisę that Ifinland m.ųst 
give evidence of \yillingness to (Jis- 
continue military operations against, 
Russia if Finland vvishes to keep 
L'.S. friendship. Mr. Hull also 
nounced that if Germany does 
now pay $2,967,000 damagęs 
sinking the ROBIN MOPB,
claim would be grouped with other 
pending cases for adjustment after 
the war. The Presidenfc tpk) a presą

an-
I|Ot 
for

A

Army
Thę

thę rate of dęlivęry o^- critical- arm- 
ament and ammupition, to the Ar
my by June, 1942 will be 360 times. 
the rate dųring May, 1940 — when, 
81,000,000 worth was dęlivered. The, 
rate, the Department said, insreąs- 
ed 40 times by June of this year, 
60 tirpęs by S.eptember, and 
times lįy Qct,ol?er.

The 
ęręase 
motor 
times, 
Communications officers by * 100 
percent, and air.craft yzarning cerv- 
ice men. by 900-, percent. The Army 
alpo ręportęd the rate of. aęcidents. 
in military flying d.ur.ing the past, 
year remajned upchanged despite 
greątly inclėased training and tact- 
ical flyipg and ūse ęf nęw andį 
fastęr ships.
Fuel Cępędtaątor

The President ap.pointed Interior( 
Seccetary. kekes, to coordinate In
formation regarding solid fu^ls 
(ęoąl, ęoke, wood, eta.), as well as 
oil and to, mąke ręęommendątipns 
to the Supply Priorities and Alį- 
ocations Board as to produetion, 
storagę, tr.ąnsportation, marketing 
apd oijjęr phaąęs of thę r,ęlation- 
ship, of, fuęls to. the dęfęnse pr.o- 
gram. Ttye ŠPAB, refusęd priority 
assistance for construction of a 
pipeline from East Texas to Bay- 
Opnę, N. J. and said. its action 
“constituted a finai disąppr.ovąj.’’ 
Mr. Ickes announced 15 U.S. oil 
tąnk^rs, were ręlęased from B^itysh 
servicę durjng Octobęr and. 25 
more will be released? tjiis month,
Pover

80į

Army also announced 
in the rate of training 

maintenąnce officers by four 
baftajjon commanders and) 

officers

in-.
of-

Materials
Lessing J. Rosenvvald, Chief of 

the OPM Buręau of Industrial Con- 
servation, announced the Govern
ment wil.l soorj begin a series of 
continuous cam.paigns to seek out 
unneeded hoųsehold fubber, iron, 
aluminum, paper, steel, copper 
(which OPM said this week was 
more. scar.ee than any other needed 
material), lead, zinc, and cotton 
and vtaol. In the new campaigns 
materials would be given outright 
or s.ęld to serap and junk dealers 
who would, resell to defense1 In
dustries. Price Administrator Hen- 
dęrsęn reported 400,000 members 
of thę Boys’ Clubs of Amejięa' in 
360 cities are enlistlhg in titaną-, 
tion’s werstepa'per salvage ęampaign 
now un<įierway.
Dabor Disputas .

The President’s fact-finding board 
sęt up tp adjust a wage dispute in 
thę railroad industry recommendęd 
that ap,proxim’ately 350,000 mem
bers of the “Big Five” Operating 
Brothęrhoods 'receive an inerease 
of 7y2 percent. The Brotherhoods 
had asked for a 30 percent inerease 
for these men, For 800,000 other 
empjoyees the board recommended 
an inerease averaging 13 Yz percent. 
The inereases were termed by the 
bpard aą temporary pending a re- 
examination of economic conditions 
ip 1943. The rąilroads accepted the 
proposals. The unions rejected 
tikem.

the

the 
out-

The Ęresiderjt askęd Congress for 
$30.0QQ,QQQ for additpniąl ppwer 
facjlities in the Bonnęville power 

“a critical power 
area is now im-

The U. S. Concilation Service re- 
ported settlement of 36 labor 
putes.

dis-

Jobs f or Auto
Mechanics At Rock
Island Arsenai

Pay Ųp. tę, $8.08,
Announęement of open competi- 

tive examinations for positions- as 
commppicątions operators and. auto- 
motive mechanics vųas madę ręcent- 
ly by the United States Civil Serv
ice Commission.

After the bargam for the. farm- 
er’s soul has been concluded, the 
devil sends his beautiful assist- 
ant (Simmone Simon) to further 
involve his victim (James Craig). 
This is a scene from the year’s 
most unusųal motion picture, 
“All That Money Can Buy”, bas- 
ed on Stephen Vincent Bcnet’s 
Saturday Evening Post story, 
“The Devil and Ddniel Webster.” 
Produced and directed by Will- 
iąm Dieferle for RKO Radio. 
Now at- the Palace Theatre.

At the Oct. 30th rehearsal, 
spooks, vvitches, and goblins 
Halloween had taken a few of 

broomsticks
were absent 
are štili 
terriblc

re- 
ex-

was 
the

“Blossom Time” 
Corning No. 23

play“Blossom Time”, the musical 
based v.pcn the life and melodies 
of Franz Schubert, has been play- 
ing almost continuously somcwhere 
since it was first performed in Am
erica in 1921. Because this year 
marks its twentieth anniversary of 
the operetta, the Messrs. Schubert 
have given it a thorough polishing, 
and will bring its newest version 
to Chicago on Sunday night, Nov
ember '23, with( a matineę on Wed- 
nesdąy and Satur^av a,t, the Grand, 
Opera House.

Only an act of Congress can 
call into military Service mcn who 
were 28 years old or over lastJuly 
1 and are now classified as 1-H, 
State Director of Selective Serv
ice Paul G. Armstrong announced 
recently.

“We have reports that many em
ployers refuse to hire ųualificd and 
vvorthy men simply because they 
have been classified into 1-H and 
that the employcr has an idea that 
such men are Jiable to be called,” 
te said. “This is an injustice to 
these men, who cąnnot 
unless Congreass itself

1-B Men.
Hę pointed out that

physically fit for limited Service 
only, could be called before Con
gress would have to consider cal- 
ling the 1-H men. No plans have 
been made y et to call 1-B men, 
whom the President could call 
without / any act of Congress.

If 1-H men are ever called, they 
will have the right to appeal their 
classification.

be drafted 
so orders.”

1-B men,

• We carjy a cpijv 
plete seleetion of 
unusually beauti
ful Bridal Ou|fjts.

Stunning gowns 
for the Brido and 
her attendants. 
Ręasonable prices.

Beautiful- Bridal 
Govvns from az 

and up
Bridą| Vęiją—$1(1 

and up
Charming Brides- 

) mąid gowps — $7> 
hpd, up,

. MARTHA
ęhięago’s. Largest 

Bridal Shoppę
4936-38 S. Ashland* 

Avenne.

system because 
shotage in this 
mipept.” The OFM; postponed from 
November 10- tq November 17 thę 
planned 30 percent power ęur.tail- 
ment for non-defensę Industries in 
six Southern States.
Prices

Price Administrator. Hięnderson 
asked. hęątįųig and cęolęng stbvę 
mapufąętĮ|r,ers not. tp incr.ęaąę pri
ces abovę O.ctober 24 lęvels and 
radio-phonograph combination 
manufacturers not to inerease pri- 
cąs ąpoye Qqtpbcr, 15 levels. He said, 
price programs are being, for.mul- 
ated for both Industries. The House 
passed, and. sęnt^ to the Senate a 
bill which wquld freezę apartmęnt, 
house ahd hotel rents in the Dist-

The mechanic jobs, paying from 
$6.16 to $8.08 ą day, will be fijled 
at tire ordnance servicę department 
at the Rock Island Arsenai. Appli
cations mušt be filed by Dec. 6.

Ofhpr C i.vii Service Positions.
Thę Communications o.nerator 

positions; paying $1,440 to $1,620 a 
year, wiįl be. filled vy:ith the Ci.vil 
Aeronautics Administratipn of the 
Departmept of Commerce in the 
third regipn, which includes Illinois, 
Indianą, Kentuęlęy, Michigąn. 
nesota, Nprth Dakota, Ohio 
Wisconšin.

Mįp- 
and

Also Street dresąes, ęoats, s.uits I riet ęplunjbia aa they were’ on 
and furs. i'januąjy 1, 1941.

Ipfonnątion a|
Further Information concerning 

,examipa|ipns and jobs rnay be had 
from the secr.etary of tpę civil ser,v- 
ice examinįng board at any firs.t pf 
second class poątoffice, the Wash- 
ington headąuarters, or the man- 
ager of the S^venth distriet in the 
Chicago postoffiče. /

And so, ten years arę behind 1įhe 
Lithuanian University Club. Yęars 
of inspiration, ambition, eagerness, 
despair, worry, sucčess and happi- 
ness. Years of active, energetic lead- 
ers and warmhear;ted supporters, 
successful venturęs, ąlong with dis- 
appointments ahd ' tribulations. 
Years which broųght friendship 
and contentment to many, display- 
ed stręngth and accomplishment to 
all.

Now comes the lOth Anniversary 
Banquet. The climax to ten years 
of successful business and pleasure 
will take place nę^ct Sunday, Nov
ember 23, at the Graemere Hotel, 
at Wasl)ington and Hpman. At 3:00 
P. M. famed Lithuanian dignitaries 
club members and all friendly sup- 
portęrs will dine in honor of 
U. C. and its leaders.

It is not hard to remęmber 
L. U. C. leaders. They štili are
standing, just a.s they were when 
urging thę club. on to suęcess, Un
der the expęrt guidance of lawyer 

j Albert Lidy, the {University Club 
■ got off to a grand start. in 1931. 
L Plans for a, scholarship fund were 

started immediately, and in 1-935, 
with John Balanda as president, 
the first scholarship was awarded 
to Anthony Stelmok, a student at 
thę Northwest,ern University S.chool 
of Journalism.

Thę Club grew j and’ pręgressed 
grandly under leądership of 
Algird Rulis, StajRčy Drigpt, and 
Charles Rusackas. The aid of Miss 
Helen Pech, as a teacher and dir
ector, brought about ■ successful 
playš and concerts. Lašt season saw 
the produetion of “Teta Iš Ameri
kos”, one of the most entertajn- 
ing and best likcd comedies ever 
presented by Lithuanians.4 r

There is murčh,, to remember, 
and, aląo, much yet to be done. At 
the Banąuet, the, first ten years of 
L.U.C. life will elose and be dūly 
commemorated with the honoring 
of Charles Rusackas, retiring .pres- 
idęnt of th£ thenth year.

The formai induetion of this 
year’s officers with Albert Drigot 
as president will begin a new de- 
cade, and the presentation of thę 
1941 scholarship ąwarded to Miss 
Genevieve Luckman will start the 
L.U.C. bąli of accomplishments rolL 
ing faster and farther.

Ten years does not seem likę a 
long time. Yet, wheą you begin 
thinking of evęrythhig that has 
been done in that time, 
ies crowd each other 
pleasant to reminisce, 
won’t you?

Reservatipns for this 
pleasure and celebration are only 
i$1.50'per platc, ar^d they mušt be 
in not later than Tuesday, 'Nov
ember 18. Send reservations to 
Victor Kraųęhtinąs4 2748 North 
Kostner Avenuę, i\vithput. delay. 
Everybody is invited to attend and 
mąke merry with the U U. C.

. • ' I. C. M.

the memor- 
out It is 

so join us,

banąuet for

members riding on 
and black cats as they 
from rehearsal. Some 
euperating from the 
periences they had.

—x—
Seen after that rehearsal 

Wally Bendik being taught
Lithuanian hop and from what I 
saw he was darn good. Keep it up 
Wally. There’s nothing likę a good 
old-fashioned polka.

Giggles, giggles, and more gig- 
gles are heard when Beulah Budy 
walks into rehearsal. A ' giggling 
gal you is, eh Beulah?

—x—
We were pleased to have with 

us, ncw members Ray Mickievich 
and Dominic Skunda. Welcome!

Deepest sympathies are being ex- 
pressed to Anne Chelis whose be- 
loved mother passed away recently.

, A speedy recovery is hoped for 
teacher Mr. P. Sarpalius who suf- 
ferred deep lacerations of the head 
when attacked

The tenors were just fighting a 
losing battle at rehearsal Thursday 
when in \valked life-saver Anthony 
Jakutis and saved them from many 
a sour note. A hero, Tony.

Well... Will scoop and snoop 
at the next rehearsal Thursday, 
8:00 P. M. Hollywood Inn. Be there!

“Sis”
recently by a moron.
—x—
week go to all the 

in s.oite
down

Orchids this 
members who 
weather came 
Thursday, Nov. 6th.

And ... Orchids also 
members who gavę their undivided 
attention to our pianist Ircne Bru
žas who nicely.took charge of the 
rehearsal due to Mr. Sarpalius’ 
absence. Keistutis Chorus is proud 
to have such fine members.

—o—

to all these

Pirkite tose krautuvėse, ku •
rios garsinasi “NAUJIENOSE

of 
to

the rainy 
rehearsal
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RING

DIAMOND
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BRIDAL DUETTE
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Algirdas

Ponas neprezidentas
Kvočiamas

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
Ėmei ir sufulinai žmogų, — 

lyg ir barė savo vyrą žmdna. — 
Pasiuntei tiesiog į kreizauzę. 
Dar ims ir uždarys, kaip pami
šėlį kokį.

—Gerai ir padarys, Jei užda
rys.

—Laikai, sakysiu, laikai. Pir
miau munšainas iš proto žmo
nes varė, o dabar smetoną.

—-Bepročius nereikia iš pro
to varyti; jie ir patys iš jo iš
eina, — pataisė savo žmoną vy
ras.

O Bilas Birbilas tuoj atsidū
rė didžiojoje Medicinos Sodybo
je ir, kaip pirštu, pataikė tą 
namą — Psychopatų Laborato
riją. Prilėkė prie durų ir skam
bina.

—O, naujas svečias. Taip 
anksti. — Pasitiko jį labai pla
čių pečių, stambių rankų, su 
baltu kiteliu drumblotas aukš-

in.
tas vyras. — Prašau vidun, pra
šau. . '

—Ar čia gyvena toks čalis 
Čaplinas? — klausia Bilas Bir
bilas. *

—O, tamsta čalio Čaplino 
ieškai. Tamsta pataikej, čia 
daug jų yra. — Atsakė milži
nas, jau nebeprašydanias vidun, 
bet stipriai nutverdamas jį už 
rankos.

—Man frako reikia.
—O, tamstai ir frako reikia, 

ne tik Čalio Čaplino. Gausi čia 
tamsta visokių: ir kietų ir 
minkštų, ir skvernuotų ir! ne- 
skvernuotų. t

—Man geriau skvernuotą.
—Tamstai skvernuotą...
—Kaip prapesoriaus.
—O, tamsta
—Dabar ne, 

ku fraką.
—O, frakas

esi profesorius? 
liet kai apsivel-

TRIANGLE 
RANGE

Moderniškas Mieg 
ruimio Outfitas

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

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFC

JOE KAZIKAITIS. Sav. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516

GARSINASI
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■
■ 
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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._
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NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted Sk, Chicago, HL

Cla jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieroi „......... ....... per krutinę

Apart Apsaugok, Turime O C r n n n n nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršO33U,UUUiUU 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.
CROCHETED DOILIES PATTERN 1OOO

No. 1000—Megs tos servetkėlės.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1000
1739 So. Halsted SL. Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
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NAUJAEN V-ACM E ToJephoio
Dr. Arthur F. Torrance, 

tyrinėtojas autorius kuris, 
manoma yra asmuo, kuris 
dabar kvočiamas Monler- 
rey, Mexico, ryšy su 60 me
tų amžiaus nuotakos, bu
vusios Mrs. Ada Loveland 
iš Kalamazoo, Mieli;, mir
timi.

profesorium?
—Ja, — išdidžiai atsakė Bi

las Birbilas.
Dabar jau buvo juodu erd

viame . kambaryje, kur sėdėj® 
jaunas vyras, su labai siaura 
plaukų lysve ant viršutinės lu
pos. Tai vienas iš tų jaunų gy
dytojų, kurie paprastais bando 
įrodyti savo subrendimą ir rim
tumą ne tiek aukštu mokslu, 
kiek siaura plaukų lysve savo 
panosėj.

—Prašau sėsli, — tarė jaunas 
gydytojas. '— Gražus oras šian
dien.

—Ar tamsta čalis Čaplinas? 
— tuoj paklausė jį Bilas Biifbi- 
las. . i '
- Taip, taip, — šyptelėjo gy- 

woodo.
-—Tai prašau tuoj duoti man 

fraką — tuoj!
—-F raką ?
—Taip, taip, aš pasivėluosiu,

— griebė Bilas už laikrodėlio.
—Pasivėluosi sveikas. O kur

—Į smetoną —: sakau 
Smetonos balių, — pynėsi Bi
las.

—Į smetoną — smetoną? Ką 
tas žodis galėtų reikšti?— klau
sia gydytojas, žiūrėdamas į pa
tarnautoją.

—Ką smetoną reiškia? — da
bar klausia patarnautojas Bilą 
Birbilą.

—Vai — nugi — tai reiškia 
cream — cream.

—Cream, ■— nusišypsojo gy
dytojas ir klausia: — Ąr tams
ta stipresnio nieko šiandien ne
gėrei ?

—Ar geriau? Ką gėriau?
—Juk sakei sveikas, kad ei

si į Smetonos balių, tai juk 
smetoną per Visą vakarą neger
si ?

—Tai šiur, kad negersiu. Aš 
tik eisiu pažiūrėti.

—O, tamsta tik žiūrėsi, kaip 
kiti geria, p pats nė prie lupų? 
— lingavo galva gydytojas.

—Tik žiūrėsiu ir pagarbą ati
duosiu. ,

—O, tamsta tik žiūrėsi į deg
tinę ir pagarbą jai atiduosi?

—Ne į degtine, sakau, kad 
ne į degtinę, tik į Smetoną.

—Kaip seniai jau tamsta sme
toną geri ir pagarbą jai atiduo
di?

—Aš vienos Smetonos nieka
dos negėriau ir negeriu — tik 
su kava.

—O, tamsta net į kavą į įpy
lęs geri, d paskui ieškai čalio 
Čaplino ir jo frako.

—-Taip, taip — čalio Čaplino 
ir frako.

—Kaip seniai tamsta taip ge
ri? k

—Visados taip gėriau ir ger
siu ! '

—Tik smetoną su kava?

NAUJIENOS, Chicago, Ui-1

—Tik sinetoną su kava.
—Ir kartu sveikas labai ger

bi smetoną?
—Gerbiu ir einu pagerbti — 

į balių; tik duokite man fraką,

Gydytojas prisilenkė prib pa
tarnautojo ausies ir sako: “Jis 
jau visą protą pragėręs. Užda
ryk kambaryj 11-tame. Rytoj 
žiūrėsime, ar kava su smetoną 
galėjo sukelti jo galvoje tokią 
betvarkę”.

Gydytojas išėjo, o patarnau
tojas nusivedė Bilą Birbilą ilgu 
koridorium.

—Prašau čia ten, kur ran
dasi čalis Čaplinas, — sako jis, 
Birbilą už rankos! laikydamas.

—Ten — ten, sakai, tamsia, 
Čalis ir frakas—frakas — Džy- 
zus Kraist, frakas! Kodėl pir
miau nesakei?

T odei, kad dar buvo per- 
anksti tamstai į Smetonos ba
lių.

—O! — suriko Birbilas. — 
Kad tik nepavėluočiau, kad tik 

r>.

■fiiMib
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><*

Covnporvy lAonarch

nepavėluočiau! i
K —Nepavėluosi, sveikas, nepa
vėluosi. Prašau čia, į vidų, kur 
tamsta rasi čalį ir fraką — vis
ką sykiu.

Birbilas lėkte įlėkė į kamba
rį, o patarnauldjas užtrenkė 
duris ir užrakino.

Bilas Birbilas apstu’bo. Po 
valandėlės trynė akis, purtė 
galvą, bandydamas išvaikyti iš 
jos karštus garus ir kvaitulį, 
kurį sukėlė beprotiška frakų 
medžioklė. Gal butų juos ir 
pravaikę* arba ir visai išvaikęs, 
jei ne stačiai prieš jo duris, 
prieš jį. patį, skersai koridorių 
— tas čalis Čaplinas! Pamanyk, 
mielas drauguti, jis matė, su
uodė viską, ką medžiojo, bet 
negalėjo sumedžioti. Tik kalė
tos pėdų koridorius, tik dveje
tas geležinių durų teskyrė jį 
nUoJnedži()iamoj° objekto, nuo 
didžiojo laimikio — frako, bet 
vis dėlto skyrė. Ir jis kalbėjo 
apie fraką, sieke fraką, laukė 
frako, prašydamas, šaukdamas, 

kad jam duotų fraką ir leistų į! 
balių. Bet jie nesuprato. Jie i 
mane, kad jis nori eiti į daug’ 
stipresnio skystimo, negu Sme
tona, balių, taigi ir neleido. Ak, 
kiek visokių nesusipratimų bū
na šitoje žemėje — šituose bai
siai nerimtuose žmogaus 
muose nameliuose...

na-

ŠĮ Kartą Išėjo 
Atvirkščiai

Paprastai, apsukrus kavalie
riai apsuka galvas turtingoms 
našlėms, prižada jas vestis prie 
altoriaus ir dingsta kai tik gau 
na jų. turtą.

šį kartą “turtinga našlė” — 
taip ji statėsi, — susuko gal
vą chieagiečiui Niek Genduso. 
3220 S. Went\vorth avė- Atėjus 
vestuvių • dienai, ji dingo, kar 
tu su Genduso s $5,000 šutau • 
pomis.

Negausite .Uį!/,/ 
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lėlės arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gausite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo
kėjote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite 

Charge
Ace’t

6446 So. Halsted St

sOlsen Atdara 
Ketvlrt. 

Ir 

raka* 
raiHEbannEK

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, Švelniu Budu
e Kuomet kankinati vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios—skauda galvą, nėra ener
gijos, palengvinkite sau Šiuo modernifiku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. ši skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtyklte FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantį rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai šeimai 
pakelis kainuoja tik

10c

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

No. 4812 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ii' 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
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skelbimas žydams puikiai tiko ir į Hitlerio “mokslą” 
apie ankstas ir žemas žmonių “rases”. Vokiečius jisai 
paskelbė esant parinkta, geriausia pasaulyje “arijų” 
yeisle, šituo budu pataikaudamas savo tautiečių tuštu
mui ; o jeigu yra tyra, kilni vokiška rasė, tai turi būti ir 
“ž£ma”, “nedora” veislė, kurios vokiečiai privalo šalin
tis, kad ji pati “ųesugestų”. šita “nedora veislė” tai —

mėnesiams _ 
mėnesiui__
UžsieniuMe:* *

’__  $6.oo žydai. Visos kitos tautos yra viduryje tarp šitų dviejų
----- 3.25 kraštutinybių: tarp gero įr pikto, tarp angelo ir šėtono. 
HZ. 1*25 . ’

liudija apie žmonių pasitikėji-[ 
mą valdžia. ♦

Antra vertus, tas faktas, kad 
žmonės, karui einant, nesukyla 
prieš vdldžią, absoliučiai nieko 
neparodo. Karo metu valdžia 
visuomet turi daugiau galios, 

I negu taikos metu. Istorija duo
da daug pavyzdžių to, kaip nu
sigyvenusios ir žmonių pasiti
kėjimo netekusios valdžios ty
čia išprovokuoją karą, kąd jos 
gautų progą labiau suvaržyti 
žmones ir sustiprinti savo po
ziciją^. Įr šių dienų dįjktąt.ųros

I nuolatos vartojo sąyp propa
gandoje kavą; syąrbiąu- 
sią priemonę išsilaikyti yąĮdžjo- 
je prieš žmonįų yalįą.

< / _ ________________

KARO PROPAGANDA
STIPRINA DESPO-

1 T1ZMĄ

BESĄŽINIŠKI ŠMEI
ŽIKAI

•75 šituo savo “mokslu” Hitleris praskynė kelią savo 
t800 i tokius visuomenės sluoksnius‘Vokietijoje,
\?oo kurie jo “revoliucinių” šukių nebūtų norėję nė girdėti. 
. , Su antisemitizmo pagalba jisai pasiekė ir kitose ša-

lysę nemažai žmonių, kuriems šiaip tas .visas nacių ju- 
, e “m dėjimas yra svetimas ir nesuprantamas. Vokiečių oku-Neapykanta Prieš Žydus—Hitlerio Ginklas jojamuose kraštuose Hitlerio banditai pirmiausia ban- 
___  do įgyti “knkscionių palankumą, žadėdami įsnaikmti 

žydus” ir pavesti-jų biznius ir nuosavybes “geresnės ra
sės” žmonėms, — jeigu jie kooperuos su okupantais! 
Buvo žmiy, deja, kad ir Lietuvoje šita rudųjų “po- 
gromščikų” politika pradžioje buvo radusi tam tikro 
pritarimo. Vėlįaų, žinoma/ gyventojai ėmė atsikvošėti, 
kai jie pamatė, kad nacįai elgi.asį sų visais nevokiškos 
“veislės" žmonėmis, Jkąip su vergais.

Bet reikšmingiausia yra tai, kad nepritarimas anti
semitizmui reiškiasi jau ir Vokietijoje, tarp pačių “ari
jų”. Goebbelsas pajuto, kad žydų persekiojimas iššaukia; džios, jeigu nėra tikro karo pa- 
žmonyse greičiau užuojautą nelaimingai tautai, negu vojaus, jį neretai prasimano 
neapykąntą, ir jisai dabar pradėjo naują antisemitizmo pą&os, arna iššaukia, kad žmo- 

sporoj,. • ■ “1S
■ Vienas aštriausi, Hitlerio ginki,, matyt, jau atšl- J™ ‘boBevikai C 

po. Antisemitizmas, k^ip yya sakoma, tai — “žioplių so- giau kaįp per 20 metų nesiiio- 
Į<ciaji^nias”. Tačiau daugumu žmonių nėra žiopliai. Dalį Vė piešę karo šmėklą, pasako-. 
Vokietijęs įy kito pavergtų žalių gyyeųtojų Hitleris dar, darni, kad “kapitalistiškas pa- 
gąl būt, galės kurį laiką mulkinti. Bet tam ateįs galas. ,saąlis” rengiasi, jei ne šiandien, 
Ir kuomet hitlerizmas įbus mųšlųętas, tai ir tą juodoji rai ry^. uzl^lltl sanaiklntl 
antisemitizmo « turės išny^j iš musų civilizacijos ^^^jbiau^ kipitalisU- 

,| gyvenimo. . t | Šalys — Anglija ir Francu-
zija — nesirūpino nė apsigink
luoti tiek, kad galėtų apsaugoti 
savo kailį!). Todėl ir juod- 
marškinių vadas Mussolįni visą 
laiką kurstė karą ir vedė to
kią politiką, kad ne vieną kar
tą Italija tik-tik neįsivėlė į 
ginkluotą konfliktą tai su vie
na, tai su kitą didele valstybe, 
dar prieš 1939 m. 

I ! ’ ’
Tą patį (Jai’ė ir Hitleris. Per 

šešis su puse melus jisai be pa
liovos ieškojo kivirčų su kai
mynais, vis labiau ir labiau di
dindamas savo -agresingais 
žinksniais ir kalbomis įtempi
mą Europoje, o paskui ir visa
me pasaulyje, kad Vokietijos 
žmonės, jausdami prisiartinan
čią audrą, bijotų jam priešintis 
ir be murmėjimo kentėtų prie
spaudą. Kuomet, pagaliau, Vo
kietijos “fiureris” pasijuto pa
kankamai pasiruošęs didelei 
skerdyuei, tai jisai, numaldęs 
apgavingąis pažadais ir klastin
gomis koncesijomis Rusijos 
diktatorių, šoko į karą.

Todėl yra be galo naivu ma
nyti, kad, karui prasidėjus, dik
tatoriška valdžia turi tuoj aus 
sugriūti. Karas kaip tik yra’tas 
elementas, kuriame diktatūros 
tarpsta. Bet Amerikoje randa
si nemažai juokingų politikos 
aiškintojų (net ir tarp vadina
mų liberalų), kurie stebisi ir 
negali atsistebėti, kad Stalinas 
nenuvirto nuo savo diktatoriš
ko sosto, kai tik Sovietų Sąjun-; 
gą užpuolė naciai. Stebisi žmo
nės, kad antis, įmesta į vande
nį, neprigėrė, arba kad žąsis, 
lesdama avižas, nepastipo.

I 
Despotiškai valdžiai, kuri lai

kosi durtuvais, yra pragaištin
gas dalykas ne karas, bet kajęo 
pralaimėjimas arbą, tikriau pa
sakius, taika po pralaimėto ka
ro. Labai retai atsitinką taip, 
kaip cariškoje Rusijoje kad at
sitiko 1917 m., kuomet žmonės; 
sukilo prieš valdžią, dar karui 
beeinant; tačiau ir Rusijos ca
ras sugebėjo kariauti pustrečių 
metų, nors jisai buvo prakišęs 
daug mūšių ir atidavęs priešui 
didelius plotus savo teritorijos. 
O Mussolini, gavęs lupti nuo 
graikų ir nuo anglų, netekęs! 
Etiopijos ir pražudęs didesnią
ją dalį savo laivyno, dar vis 
tebesispardo. Tai kame čia ste
buklas, kad sovietų valdžia 
silaike kąre per 21 savaitę 
įtarė, kuriam ji ruošėsi per 
metus ?

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

Vienas svarbiausių Hitlerio ginklų kovoje prieš de
mokratiją yra antisemitizmas, neapykantos prieš žydus 
kurstymas.

Neapykanta prieš žydus yra vienas iš seniausių 
prietarų krikščioniškoje civilizacijoje. Tai. yra labai 
keistas istorijos reiškinys, kad pradžią tai neapykantai 
davė religija, kuri skelbia “artimo meilę”; ir beveik dar 
keistesnis dalykas yra tas, kad ta neapykanta tapo at
kreipta prieš tautą, iš kurios krikščionybė yra kilusi. 
Krikščionys garbino savo Išganytoją, kaipo “žydų kara
lių”, laikė dalim savo “švento rašto” Senąjį Testamen
tą, kuriame yra atpasakota žydų tautos istorija, — įrl 
tuo pačiu laiku žiurėjo j žydus, kaip į pikčiausius savd 
priešus!

Tai žmogaus proto nenuosakumas. Bet religinis fa
natizmas nebuvo vienintelė antisemitizmo priežastis. 
Krikščionys nebūtų žiūrėję su panieka į tąųtą, kuri dą- 
vė pasauliui Kristų, jeigu žydų žemė ųebųtų patapusi 
išdidžios ir žiaurios Romos imperijos užkariauta ir pa
vergta provincija. Romėno akyse visi ne Romos pįlįečiąį I 
buvo “barbarai”. O Palestinos gyventojai pasidarė jįep^sJ 
blogesni ir už barbarus, nes jie drįso Romos imperatę- 
riams pasipriešinti ir kovoti dėl savo laisvės. Pąsikutįnis 
smarkus Judėjos sukilimas buvo numalšintas po ątkąk- j 
lauš ir kruvino karo, kuris pasibaigė visįšku Jeruzalės ’ 
sugriovimu, 70 m. musų eros. f

’l

Krikščionybės idėja Romoje išliko gyva, ir tolįąų,j . HODŽA AMERIKOJE 
augant beturčių masėms imperijos didmiesčiuose, jį įpli-1 “7—~
to vis labiau. Bet kraštas, iš kurio ta idėja atėjo, ir taųJ ^Alvęs įieprikĮgusoiųos ^kor[ 
ta, kurioje ji buvo gimusi, pasidarė romėnams neaplfe*- 
čiami. Pradžioje, žinoma; tiktai “aukštiem’^ RojnflS ji^gtin&V 
sluoksniams — imperatoriams ir aristokratąms-paJrįcLJ ' ' - - .
jams. Vėliau šita nuotaika laipsniškai pasklido , ir pa
prastoje liaudyje. Ketvirtame šimtmetyje krikščionybė 
pavirto privilegijuota, valdžios proteguojama, vaistyki-:
ne‘ religija, ir jos vadai neišvengiamai turėjo pasįduo.ti' I^eądiųgQ ,<Rą.) miesto riąki-; 
Įtakai tos dvasios, kuri viešpatavo imperijos valdpyų
aplinkumoje. gavo deųąęĮcrątąi. Prieš keletą

metų tę ąĄmmjątrąciją,
Praleisime viduramžius, kuriais neapykanta prieš buvo pątękųąi į ąęciąlj^ų irąn- 

žydus buvo pasiekusi tokio laipsnio, kad visoje eilėje J kas.
krikščioniškų šalių nebebuvo saugus nei žydo turtas, nei: —
jo asmuo. Bet ir naujaisiais laikais tas nekrikščioniškas ROMAUS .
jausmas anaiptol neišnyko. "

Dažniausia jį gaivino kompeticija biznyje fr profe- gėdijęs ^ąįlų mi-^ 
sijose, kuomet į miestus pradėjo keltis iš sodžiaus žmo- Li^eri^, Čhriątjįąn E. ^untĮier, 
nes, kuriuos masino auganti prekyba ir pramonė, žydai. ąavo ką^oje, kwą jisąi pasą-, 
jau buvo seni miestų gyventojai, papratę miesto sąlygo,- kė keiKĮrąme ab^ų įąrlameąto 
se verstis; lankę mokyklas; išmokę apsaugoti savo svejr,pwmi£ parąįškė:
katą blaivybe ir aštriomis (kad ir nevisuomet protingo-! “Kiekvienam ųžsieąję paąi-: 
mis, šių dienų mokslo atžvilgiu) taisyklėmis apie vąlgį kęsĮnįmųi priverkti mus iš.-; 
ir švarumą. Reikia neužmiršti, kad seniau miestuose 1 
buvo didelis nešvarumas ir neretai epidemijos išnaikint

• davo daugumą jų gyventojų. Kaimiečių vaikams b.iĮdąvb
vargas prie tų aplinkybių prisitaikyti, o biznyje arb.ąį ;mįDįąterio žodžius vi- 
profesijoje'lenktyniuoti su įgudusiais senais miestiečįąjsįf*. kąįp įspėjimą Vę-
jiems būdavo sunku. z

Tad gabesnį savo kompetitorių žydą krikščionis bu
vo linkęs laikyti savo “priešu”, ir kaltinti jį dėl savo ne
pasisekimų. Jeigu prie to dar pridursime tą faktą, kad, 
žydai, dėl įstatyminių suvaržymų, dažna,i negalėdavo 
pąsįrink,ti kitokio užsiėmimo, kaip smulkų amatą, pre
kybą ir labai nepopuliarų liaudyje pinigų skolinimo-biz
nį, tai bus lengva numanyti, kad antagonizmui prieš 
juos dirva darėsi juo plątęsnė, juo labiau didėjo smul
kioji “krikščioniškoji” miesčionija. Šįtą ^eųtįmentą ne
retai kurstydavo ir panaudodavo sayo tįksįąms .^ag^- 
reiviškos arba despotiškos valdžios — payyzdžį^ Rusi
jos caro valdžia, kuri organizuodayo &et žydų x<pogxo-j 
mus”, ’ ’ " A - —" ' - - 4
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krypti iš neutrąĮumo keli9 
mę^ pą^ipriešinsifine ginkluo
ją jėgą?’

PAIKI KLAUSIMAI

Jau pats karo pavojus duoda 
galimumo valdžiai susiaurinti 
įvairias piliečių teises ir uždėti 
jiems sunkesnę mokesčių naš
tą. Tę dargu neišvengia ir de
mokratijos. O despotiškos val-

Mums visai nesvarbu, ką apie 
sovietų Rusiją arba Stalino val
džią manė, ją užpuldamas, Hit
leris. Gal būt, jisai buvo apie 
ją geriau painformuotas, negu 
kas nors kitas pasaulyje. Juk 
per dvejus metus naciai su bol
ševikais buvo labai artimi 
draugai. Komisaras Molotovas 
sakė net, kad tas draugingumas 
tarp sovietų valdžios ir Hitlerio 
esąs “sucementuota^ krauju”.

Ęęt kam iš viso frjjnburinkų 
laikraštis kiša mums Hitlerio 
“ipąnymą” apie bolševikų val
džią? Ar jisai nori tuo pasaky
ti, kad “Naujienos” savo nusi
statyme link bolševikų vado
vaujasi Hitlerio nuomone? Bet 
bimbininkai žino, kad tai me
las. Nes, nežiūrint kiek kompli
mentų sovietų valdžiai buvo 
pripasakoję naciai per dvejus 
metus Maskvos draugavimo su 
Berlynu, mes niekuomet nepa
tikėjome, kad Stalino diktatū
ra yra žmonių išrinkta valdžia.

jeigu dabar Hitleris sako, 
sovietų valdžia yrą tokia

pat despotiška, kaip ir jo, tai 
tiktai konstatuoja faktą, 
nesąmonė, jeigu mes dėl 
priežasties imtume šitą 
neigti, j Hitleris, tur būt, 
kad Volga teka į Kaspi-

jisai 
Butų 
šitos 
faktą 
žino,
jos jurą; tai ar hitlerizmo prie
šai privalo Šitam faktui prie
šintis ir sakyti, kad Volga te
ka į Baltijos jurą? Hitlerio ko
munikatai praneša, kad nacių 
divizijos nustūmė sovietų Rau
donąją Armiją beveik iki Ma
skvos; tai ar priešhitleriškas 
nusistatymas reikalauja to ne
pripažinti ir tvirtinti, kad ru
sai apsupo Berlyną?

Prikaišiodamas mums 
rio mintis ir “Goebbelso 
gandą”, brooklyniškts
nistų šlamštas tęsia savo besą- 
ŽmiŠką šmeižimo ir visuome
nės apgaudinėjimo darbą, kurį 
jisai dirba jau seniai. Jisai ki
taip negali elgtis, kadangi me
lu ir apgaule yra paremtas vi
sas tąs politinio gengsterizmo 
mokslas, kurį skelbia komunis
tai. Ir kol šitie nuodai bus 
skleidžiami demokratinėse ša
lyse, tol demokratijos gynėjai 
turės prieš juos kovoti.

Hi.Le- 
propa 
komu-

•i
kad
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kuomet buvę. Iš jo aišl<u, kad 
SĮalino valdžia laikomi ne žmo
nių pritarimą, p jėgą. Bimbai 
ir Mižarai Šitąs dalykas turi 
būti taip pat aiškus, kaip kiek- 
viėnani žnioguh turinčiam bent 
kokią nuovoką apie politiką. O 
betgi jie .sayo ląįk.raštyje stato 

kad jie to nie
kuomet ue^Hitų girdėję!

II. LENKŲ, RUSŲ, UK
RAINIEČIŲ, ŽYDŲ IR

KITŲ SPAUDA
Rusų revoliucionieriai socialis

tai už nedalomą Rusiją.
Ryšium su Černovo-Pustos 

pastangomis sukurti “Laisvų 
Tautų Sąjungą,” Rusų Soc. Re
voliucionierių partijos N.ew 
York o grupė spalių 30 d. išne
šė sekantį ąutarimą:

%
“1) Soc. Rev. Partiją nuo įsi

kūniję pradžios buvo už fede
ratyvinį principą. Rusų valsty
bės tvėrime, ši partijos paniūra 
buycfc priimta ir • Rusų Steigia
mo Susirinkimo (Vserosijskoje 
Ucreditelnoje Sobranije) dr ta
po įstatymu, kuris paskelbtas

arba užmušę vokiečių. Tai e- 
santi tik pradžia plataus masto 
kovų dėl išsilaisvinimo.

Puodas katilą vainoja — abu 
labu tokiu. Deja, lietuviai žino 
abiejų vertę — bolševikiška ir 
naciška okupacija mažai kuo 
skiriasi.

Lietuva Stalino kalboje.
Stalinas savo kalboje pasakė,

tai butų Sovietų Rusijos dalis. 
Kitoje vietoje jis vėl pamini So
vietų Baltiją, vadinas,^Sovietų

Betrūksta, kad Stalinas pava-

KĄRAS IR SOVIETŲ 
“GALYBĖ” ą '

visos Rusijos
žeine. Amerika nevadina

Brooklyno stąlincų organas 
kĮausia:

“Ar ir dabar ‘Naujienų’ re-, 
/dąktpriams dar vis vaidina- / ' 
si, kad Sovietų Sąjungos val
džią, tąi vienas dalykas, o 
liaudis, tai >kitas? Ar jos vis 
mano, kad Sovietų vąlclžia 
tik durtuvais laikosi ant So- 
yįelų Sąjungos liaudies?”

kad tamsi nųmą turėtų ant ko ląfceti s^vę ke^ą.į ^a^ąes ^k^k-
Vargiai bent viena krikščioniška šalis Europoje yrąjlos žinoT

 . r— ki' 
džiausią rekordą pąliko kaizeriškoji Austriją — |tą įpątWias. Taip yrą viąose yalatykč- 
Austrija, iš kurios kilo šių dienų civilizuotojo paąąųlįonedšskirįąųt ne Spyiątų §ą- 
pabaisa, Hitleris! •................. 5

šis begėdiškai drąsus demagogas gana anksti su-1 Pat*
prato, kad, niekinant žydus, galima surasti daug pn- Laikiaii kad <aWžia 
tarėjų tarpe smulkių biznierių beveik kiekvienoje tau- ra išrinkta laisvu balsavimu. Ji 
toje; o žydus apiplėšus, galima jų turtu pasidalinti ir žino, jogei Sovietų Sąjungoje 
apdovanoti ištikimiausius savo, pasekėjus. Paniekos Į laisvų rinkim'ų iš viso nėra nie-

pavyzdžiui, Rusi-

nesusitepusi antisemitizmo dėme. Po Rusijos bene dalukas, o -
džiausią rekordą pąliko kaizeriškoji Austriją — itą pati.pas. ot’":

Bimbininkų organas ne tik
tai apąųneta nieko nežinąs apie 
tai, kad sovietų valdžia yra 
diktatoriška — panašiai, kaip 
ir nacių vąjdžįa; bet jisai bail
io uždėti '“hitlerizano” dėmę 
,tieųis, kurių nesutinka su jo 
nuomone, ęirdi, — ’

“Juk taip manė (kad so
vietų vąl^žią laikosi durtu
vais) Hitleris. Hitleris mane, 
kąd. Sovietų Sąjunga yra 
silpną, įkąd, kai tik naciai už
puls, tai Sovietų Sąjungoj 
prasidės sukilimai.”
Iš ko Bimba ir jo bendradar

biai žino, kad Hitleris “taip 
manė”? Ąr jisai juos apie savo 
“manymą” privatiniu budu pa
informavo? Niekur viešai ne-| 
buyo praneštą, kad Hitleris lai-! 
ke Sovietų Sąjungą “silpna”.; 
Pačioje vokiečių-rusų karo pra-j 
džioje pačių “fiureris” pareiš-l 
kė, kud jisai užpuolė sovietui 
Rusiją, matydamas labai didėlį; 
-pavojų iš sovietų pusės Vokie-j 
tijai ir visai Europai, — kas vi
sai ne panašu į nuomonę, kad! 
SSSR esanti silpna.

Tas stalincų organo pasaky
mas lai tik vaikiškas būdas pa-j 
sigirti: Tas ir tas manė, kad 
musų ponas esąs menkas, oį 
žiūrėk, kokč jis galingas!

Bet m iii tarinis valstybės stip- 
rųnjias arĮja silpnumas nėra 
joks -kąd ,žmonės:

-priįąrią, ąrba neremia. 
$įai ąąąkinfte kąd n’ tą <pąeią hit- 
lĮeri^ką Vokietiją. Ji pąrodė ne- 
jpąprąstą gąlybę 4ąįąrtiniame 
'kąve; įet ąr tąi ręįškia, kad;

diktatūrą ąęra paremi 
ta .^ąirtąvąis? Mes įtup netiki
me; o “Laisvė”, ipatyt, tiki, jei
gu ji sako, kad stiprumas kare

Koks įžeidimas ir patityčioji- 
mas iš lietuvių! Lietuviai neva
dina Stalino gimtinės, Kaukazo, 
sava
net silpniausios Cen tralinės ar 
Pietų Amerikos valstybės savo 
ženie^ Anglija nesisavina sveti
mų žemių Europoje, tik Stali
nui, Hitleriui ir Mussoliniui sve
timi kraštai yra “savo” kraštai.

iš

bus

kąd
Ru-

taria: Rusijos Valstybė skel
biama Rusijos Demokratine 
F ederatyvine Respublika, 
jungianti nenutraukiamais 
ryšiais tautas ir kraštus (ob- 
lasti, teritorijos vienetus), 
kurios nustatytose federali
nės konstitucijos ribose 
suverenės; 

v

“2) priimant dėmesin, 
savo dabartinėj invazijoj į
siją Vokietijos nacizmas mėgi
na atsiremti j separatistinius 
elementus Sovietų Rusijos su
skaldymo tikslais, — mes skai
tome bet kokį veikimą, gelbs- 
tantį šioms vokiečių! suskaldy
mo pastangoms kenksmingu ne 
tik įeinančioms į $ęv. Rusiją 
tautams, bet įr tarptautinės de
mokratijos interesams, o tai 
reiškia įr visai žmonijai (?).”

III. BOLŠEVIKŲ SPAUDA 
ANGLŲ DALBOJE 
Pąądą^ kątilą vainoja.

KOfinunistų laikraštis Aiiiąri- 
koję “The Daily NVorker” spa
lių mėn. 4 d. patalpino straips
nį ųžvąrdintą: “Lithuąnįąns 
Avengiug Gr.ucjty of Nązl Arm- 
ies.” Tąme straipsnyje patie
kiama ištrauka iš Maskvos lei
džiamo oficiozo “Izvestija”. Ja
me rašoma, kad Lietuvoje esą 
padalintą apie ĮJOO Jyąrų vokie
čiams, kad nuosavybė esanti re
kvizuojama, kad prekyba esan
ti atsiųstų iš Vokietijos agentų 
rankose, kad Lietuvos ūkinin
kai esą kankinami ir t.t. Ta
čiau, lietuviai esą galvų nenu
leido. Garbinga praeities kovų 
tradicija tebesanti gyva. Lietu
viai 
nur 
tur

IV. KNYGŲ APŽVALGA
Pabaltos valstybių okupacija.
Knygoje parašytoj J. Hamp- 

den Jackson ir Kerry I^ec už
vardintoj: ‘sProblenis of Mod- 
ern Europe,” išleistoj šiais me
tais Londone, skiltyje apie Pa
baidęs Valstybes rašoma, kad 
Pabaltos valstybių užėmimas 
“buvo padarytas Pabaltos Vals
tybėms pakvietimų formoje 
leisti rusų kariuomenei įkurti 
laivyno ir oro bazes jų teritori
jose. Tas prašymas buvo pada
rytas grąsinant durtuvu, tad 
,nei Estija, nei Latvija nei Lie
tuva neišdrįso atsakyti. Di
džiausioji iš tų valstybių turėjo 
artį trijų milijonų gyventojų ir 
neturėjo jokią gynimosi sienų...

Stalinas tųoiui nepasitenkino. 
.Birželio mėnesyje, 1940 pietų 
jis sulaužė pasižądėjimą, pada
rytą pereitą rudenį, nesikišti į 
Pabaltos valstybių vidaus reika
lus ir pasiuntė rusų -kariuome
nę okupuoti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sostines. Kcletos savai
čių bėgyje tos ' trys valstybės 
“Paprašė jas įjungti į Sovietų 
Sąjungą;”

“Pabaltos tautos, kurios du 
dešimtmečiu.priklausė prie tai
kingiausių įr labiausiai pasiten
kinusių tautų Europoje, turėjo 
brangiai užmokėti už pasitikė
jimą Britais ir-Tautų Sąjungos 
neutralumo doktrina.”

(GALAS)

varą sabotažo darbą; vie- 
užimą maisto sandėlį, ki- 
paskaneįinę laivą Nemune

— Rostovo srityje rusai su
mušė šarvuotą vokiečių divizi
ją
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į 7000 mylių automobiliu į

Pas Budriką jus galite pamatyti ir išmė
ginti visus vėliausius 1942 metų modelio 
radio iš žymiausių standartinių gamintojų. 
Pasirinkite sau tokį, kuris jums geriausiai 
atitinka jūsų reikalayiųiųi. Duodama di
delė noulaida už jūsų seną radio ir leng
viausios išmokėjimo sąlygos.

Now Shmving ai
JOS. F. BUDRIK STORE
3241 South Halsted Street

_ •* ‘ 'f N ‘ ’

SS&ZMki.-. . ' x< S1 z •'

Model29K-2

NoDownPayment 
k EasyTerms j

PLŪS...
Push-Button Electric Tuning... Built-in Rotatable
Magic Loop Antenna... Overseas Dial.., Spread _ ,
band tuning on 31, 25 and 19 meter shortwave 

bands... American and improvedToreign 
reception... many other great fcatures. .Lž±X-

•CAVKTOt 
numito rm 

BAOIO TUUS

i VISIT US TODAY FOR FREE DEMONSTRATION!
Pas Budriką yra didžiausias pasirinki-' 

mas rakandų, paplor ir dining room setų, ’ 
stalų, pečių, refrigerątorių, skalbiamų ma
šinų, valytuvų, karpetų ir kitų reikmenų. 
Atlankykite dvi, dideles, gražias krautuves

JOS. F.
BUDRIK

INC.
9

3409-11 S. Halsted Street ir
3241 South Halsted Street

Telefone YARDS 3088

Pasiklausykite Budriko radio programų: Sekmadienio vakare 
5:30—6:30 P. M. iš WCFL — 1000 Ril. stoties. Ketvirtadienio 
vakare 7 vai. iš WHFC — 1450 kil. stoties

X#VI.
KELIAS. — INŽINIERIAMS REIKIA KREDITAS ATI

DUOTI. — ‘DARNOS KOJOS,? ijlk^ėris. — 
PRADĖJOME RŪPINTIS NAMAIS. — STĘBĖJI-PRADĖJOMK RŪPINTIS NAMAIS. — STEBĖJI
MO PUNKTAI. — KO DAUG YRA, TO PRADEDI 
NEBEĮVERTINTI.

Banl£-/ąsj^r kelias visai 
ras. Ne tai cegie^tinis, ne tai 
asfį$į$3. Dauginusia pącį^rytąs 
iš apysmujkiai Sugrusto akmens 
ir į jrųpų eeiųeųtų pąųašų^. Va
žiuki j.uę labai patųgų dargi 
tadą, kai lyja. Aųtęm.ąbijis nu
slystą.

Vietęmis Įkepąs tąis.oųigs. ,Q 
viencje yietųįe užtikome lyg 
molio sluogsniu dengtą kelią. 
Laime, kad toks kelias tęsėsi

~~ ąpįe vieną mylią. Kur kelio 
paviršius susideda iš molių, tai 
visai nekoks yažiayi^.iąs; ąąto- 
ų^ijįs sjydinėja į yisas nų^es, 
tarsi kas jį ątumdytų. ypačiai 
i^ųialonu susitikti ir pyąsiįenk- 
t| $ų kitų gųtomobilių: fląą^as 
ųųsukis, mažąs ueąpsižiių'.eji- 
iųąs, — iy .ąutomobijiąi gali 
Vsųsiglausti”. O toks “ąusjgiau- 
djiuas”, £$jkųs dąiktąsų į svei
katą neišeina.

Tai Crowfoot Glącier (“vainos kojos gletčeris”), kuris yra 
vienas didžiausių ir įspūdingiausių Kanados Rocky kalnuos

Vienok, bendraį imant, ge
resnio ir įspudingesnio kelio 
butų sunku kur surasti. Jis, pa
lyginti, labai tiesus. Tiesiog rei
kia stebėtis, kaip per kalnus 
buvo galima toks tiesus kelias 
pravesti. lųžimeriams, kurie ke
lio tiesimo dąrbą atliko, reikia 
atiduoti kreditas. Jų atliktą 
darbą ypačiai pradedi įvertinti 
po to, kai pavažinėji po Ame
rikos kalnus (Montanoje, Ore
gone, Kalifornijoje, Utah, Wyo- 
minge ir kitur). Ten kalnuose 
keliai, lyg kokia gyvatė, susi
raitę. Tokiais keliais važiuoti 
nėra didelis malonumas, — vi
są laiką turi būti įtemptas, kaip 
kokia styga.

Visai kas Kita b(uvo Kapadę- 
je. Važiavome lętai, neskubėda
mi. Dairėmės, stebėjome įdo
mesnes vietas. Žiūrėjome į di
delius kalnus, kurių, viršūnės 
Jįnunąs priminė tai senę vės ne
prieinamas pilis, tai puošnius 
palocius, tai bažnyčias su smai
liais bokštais. Vienur kitur su
stojome kokio nepaprasto vaiz
do sužavėti. O tų gražių vaizdų 
tiek daug, ir jie tękie įvairus ir 
niekad pirma nematyti!

Štai iš visų gletcėrių išsiski
ria Crowfoot Glacier. Jis labai 
įdomus ir į “varnos koją” pa-

įspudingiausių gletcėrių Kana
dos Rocky kalnuose. Ir labai 
arti mio kelio, tad turistams 
patogu jų stebėti. t

Saulė vis labiau ir labiau slin
ko į vakarus ir diena ėjo prie 
galo. Tačiau dūlei to mes nesi
rūpinome: laiko mes turėjome 
pakankamai ir skubėti mums 
nebuvo kur. Kaip sakoma, mu
sų buvo diena ir musų buvo 
naktis. Sųsįrupinimą gimdė vi
sai kitas dalykas: pažvelgę į ro
dyklę pastebėjome, kad gazoli
nas tanke jau pusėtinai nuslū
gęs.

Kas bus, jei jo pritruks namo 
parvažiuoti?

Nakvoti kalnuose nekoks ma
lonumas. O juo labiau, kada 
oras visai nevasariškas. 

.« ’ ' . . < . • f » . . z • ,

Nutarėme tad savo ekskursi
ją nutraukti ir grįžti atgal į 
Banff miestuką.

Grį^ęme irgi neskubėdami. 
Stengėmės nieko nepraleisti: jei 
ko ‘tinkamai neapžiųrčjorne į 
aną pusę važiuodami, tatai 
stengėmės dabar padaryti.

Prie įdomesnių vietų yra va
dinamieji stebėjimo punktai. 
Prie kelio yra padarytos spe-

vaizdų apįe Bąnff ir Lake Lou- 
ise yra labai daug. Net akyse 
margą pasidarę nuo vąizdų 
mišrumo l?ei jų įvairumo, Pa
galiau sunku bėra susikaupti 
bei per kelia? valandas b,e pa
liovos pąląikyti susidųmejimą. 
Pradedi pavargti ir jaustis išsi
blaškęs.

Tas posakis, kuris teigia, kad 
geri daiktai turi būti mažuose

pundeliuose gaunami, tam tik
rais atvejais yra visai tikslus, 
jš tjįesų, kąi gauni gerų daiktų 
didą&$ pundus, tai pradedi lyg 
ir nebeįvertinti jų.

(Bus daugiau)
- 1 -- —- — n —i i ——fe

Skejbiųiai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

sutaupysit nuo 25% iki 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ 

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

Neriąm vilnones pančiakas vyrams ir moterims. 
ĘRIPQEPORT KNITTING MILLS 

* Pranas Sele.mąriavičią, Savininkas
504 West 33rd Street Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais*

r  Į. n ,, Į , ............................. ii, - ......... - - ■

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. " ,“ v Gyduolės gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! B0ROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavūrio, prasto kvapsnię ir užkrėjtimo odos, iššaukiančios 
atleto kęją. BOROCYL skystis lerigvoms žaizdoms, nuo pęrštėjimo, 

\ nudegftnb, susižeidimiį lt visokių odos ligų.
BOROCYL CO.,1200 N. Ashland Av. IfRU^ 7299
*_____________ • • • 7.,. . . J

■ 'ČkAN$” 'Č$£t'' coMpany 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas POftTSMOUTH 9022
WĘST VIĘ.GINIA Pocahont.as Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ... $10.25
Sales taksai ekstra.

cialios aikštelės automobiliams 
sustoti, kad jie nesipainiotų ki
tiems ant tako. Jš tų stebėjimo 
punktų paprastai labai gerai 
matosi ar tai ežeras, ar tai įdo
mesnis (r labiau patrauklus kal
nas, ar sjaip Kokis nepaprastas 
vaizdas.

Įlęikia t iesą x 1 pasaky t i, kad 
gražių, ' pasakingai patraukli”

----- --- -tr—----- --------

"""""""
DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas

AGENTAI
Jonas Rodinas, Ąnt. Labanauskas,

H. Rajewski “Shorty”

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

' 9 )7 VVest 35th Šireet, Chicago, 111.
TęAc/nęas ĮL^FAY^TTjE'29?2 ' Rez. Tel. VICTORY 2499

Marshall Field & Co. Namu Užlai
kymo Skyriaus Samdinių Dėmesiui:

' i ■ • j

Šis pranešimas skiriamas vyrams ir lupterimš, kurie 
^irŲa pas l^rsįiąll ĘįeW Conųpapy k^ipo porteriai, i 
džepitoriai, Scrubwomęn, matręnos ir tąip toliau. Dau- i 
gelį praėjusių ^nenešiu Amerikos Darbo Federacija, per 
Departamentinių KKaut¥vW Tarybą ir Lokalą 73, .dar
bavosi tikslu pąkelti jūsų algas ir gauti (Upijos kontrak
tą, kurs suteiktų jums geresnes darbo sąlygas. Kai 
kurie iš jūsų dąr nepąsirašęte apliką^ijų Aiperikos 
Darbo Federacijoje. Ryšium su nėseniai padarytu Na- 
cionalios Darbą Santykiu Tarybos sprendimu yjrą jabai j 
svarbų, Pa?,irašy^umėt ^,ųąjąų. ^orėidąmi gaųjtj ap
likaciją tik pašaukite Randolph 4380.

Elevatorių operuotojai, langų yajytąjąi jr vįsi ama
tai yra 100% A. F. ,of L. Padėkite padaryti ir namų ųž- 
jaikymo skyrių 1.90% A. p. ęf L. J,eigu turite bet ku
riuos klausimus duoti, esate nuoširdžiausiai kyįęčiami - <
šaukti RANdojlph 4380, arba atsilankykite į Unijas 
ofisą, Kambarys 804, 130 NORTJI WELLS STREET.

•
' . 'S • -L

DEI'AUTMfflTSTORE EMPLOYEES , 
UNION, LOCAL 73, .

OF THE
DEPARTMENT STORE COUNCIL, AFEH1ATED " 

WITH B. S. E L U, A. F. of L 
. • J r

1 1 Į".1. Į J..?1! ","."111. '."-I" 111,1 iii i■ i

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500
5922^^jĮtWiXu7S

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 So. Halsted St. 
Tel? Boulevard 0014

bRIDGEPORT ROOFING and 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
h ......... —................

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU I

FALLIED^
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KĘDZIK AVĘNUE

Tęl. LĄWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ophie

JDarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
_Iš {STOTIES—

W.G.E.S,
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai.' ryto.
Pįrmądieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

NAUJIENOS,
1739 ėd. Halsted S L, 
Chicago, JIL

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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Pittshurgh’o Naujienos
A. SMETONA PITTSBURGHE, BUVO 

ATVYKĘS SU NOREMU

negu tiems ; “tikriem- 
parinktiemsiems lietu-

pirm 8:00 vai. jau sve- 
sėdynės visos buvo už-

Dorothy Thompson Kalbės Apsaugos 
Mitinge Trečiadienį 

RENGIA FIGHT

kričio 9 d., tai buvo viešas Sme
tonos pasirodymas (parodymas 
ar parodymas — kaip norit, 
taip’ imkit) Pittsburgho lietu
vių publikai. Per radio buvo 
garsinama per tris nedėldie- 
nius, kad “ekselencija Antanas 
Smetona, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, bus Pittsburghe.”

Tiesa, Smetona jau antrą 
kartą aplanko musų “surukusį” 
Pittsburghą, bet pirmesnis jo 
atsilankymas buvo skirtas tik
tai parinktiems lietuviams ir 
amerikonams, tiems, kas nesi
gailėjo užsimokėti $3 
tą į banketą.

Su šiuo Smetonos 
mu Pittsburghe buvo 
toks reikalas. Buvo 
tas” visiems paprastiems Pitts
burgho lietuviams ir pamaty
mas nelėšavo nei cento. Tiesa, 
buvo aukos renkamos, bet kas 
norėjo, tai davė, o kas nedavė 
— tai tą, žinoma, iš svetainės 
nemetė.

už tikiu-

pasirody- 
visai ki- 
“parody-

Daug Smalsuolių

Ne tik aš, bet ir daugelis ki
tų tų paprastų lietuvių traukė-

svečių pamatyti, tų patį, prieš 
kurį mes Pittsburgho lietuviai 
esame rengę protesto mitingus

teisėta Dr. Griniaus val- 
buvo nuversta ir smurto

“ekselencija Antanas
buvo pasodintas į

minčiai, tačiau mums vistiek 
rupi Lietuvos likimas gal ne
mažiau 
siems” 
viams”.

Dar 
tai nėję
imtos. Prisiėjo pasieny stovėti 
ir laukti kada Smetona pasiro
dys. ^Publika buvo tikrai mar
ga: matėsi katalikų, socialistų 
bolševikų, sandariečių, tautinin
kų ir visokių kitokių. O bib is- 
tai tai lauko pusėje, prie sve
tainės 
tuose 
nąjam 
grojo,
dautų iki svečiai pasirodys svc-

durų, dalino lapelius ir 
lapeliuose pranašavo se- 
pasauliui galą. Orkestrą 
kad publika nenuobo-

SUTRAUKĖ DAUG PUBLIKOS, AUKŲ $200
PITTSBURGH, Pa. —; Lap- po to garsiojo perversmo gruo- 

džio 16 d. 1926 m., Lietuvoje, 
kada 
džia 
keliu
Smetona” 
Lietuvos prezidento vietą. Per 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimus Pittsburgho lietuviai 
savo rezoliucijose yra nekartą 
pasmerkę kruviną Smetonos 
diktatūrą ir reikalavę gražinti 
demokratinę santvarką. Turbut 
dar nesam pamiršę kaip vieną 
musų jauną kalbėtoją dėl kri
tikos prieš Smetonos diktatūrą, 
vakaro vedėjo—Smetonos vien
minčio buvo traukiamas nito 
pagrindų. Bet dabar tasai mu
sų kalbėtojas tą patį Smetoną 
šiame vakare, atidarydamas va
karą, perstatė: “Lietuvos Ne
priklausomybės visų šalių pri
pažintu Simbolium”. Labai 
persimainė laikai.

Owen J. C. Norem Buvo 
Pittsburghe

Kitas dalykas, tai daugumas 
traukėm ne vien Smetonos pa
matyti, bet kad išgirsti kalbą ir 
Amerikos atstovo Lietuvai, p. 
Owen J. C. Noremio, nes 
pranešta,' kad ir jis bus. 
mes gal ir nesam tokie 
lietuviai”, kaip Smetonos

Prašė Būti “Kultūriškais”
Juozas Virbickas, vienas iš 

rengėjų Smetonai prakalbų, iš
ėjo ant pagrindų ir prašė pub- 

“kulturišlcai” 
į svetainę su 
kad visi “at-

likos pasirodyti 
kai Smetona įeis 
komiteto nariais; 
sis totų ir plotų”.

Negavęs sėdynės ir privers
tas stovėti pasienyje tikrai jau
čiausi esąs “kultūriškas”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JoĮjn Jf. (Eubeifete
SENIAUSIA H DroUAUKA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ m NAKTJ 

Visi Tel YARDS 1741-1741 
1605-07 S o. Hermitagt Ane, 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 9727 
'pa V _ f KOPLYČIOS VISOSE 
JLjyILO 1 CHICAGOS DALYSI

KlMMjrkite musų radio

buvo 
Nors 
“geri 
vien-

per kurias buvo laukiama Sme
tonos, matėsi keletas gerai pa
žįstamų lietuviškų bolšeyikė'ių. 
Jie stovėjo arčiausiai tos vie
tos, kur Smetona turėjo eiti.
Sulaukiama Ir “Tautos Vado”

Buvo per radio garsinta, Uad 
programas prasidės lygiai kaip 
8 valandą, bet “tautos vadas” 
atėjo tik 8:30 vai.

Buvo publikai paduotas sig
nalas, kad jis jau įeina su vi
sais garbės palydovais. Daug 
stovėjo dėl stokos kėdžių, bet 
buvo ir tokių, kurie nesikėlė.

Buvusiam “tautos vadui” su 
visa . garbės sargyba ir garbės 
svečiais einant per svetainę į 
sceną, publika daugumoje plo
jo, o orkestrą kad drožė tai 
drožė iš peties polką, kaip lie
tuviškose vestuvėse. Kada ivisi 
garbės svečiai užėmė savo vie
tas, tai orkestrą sugrojo Ame
rikos himną ir tada buvo 
dętas vakaro programas.

Programas

pra-

gar-

Antradienio ir Šeštadienio »yt-

Laidotuvių Direktoriai
eiiiiiiiimiiiniitiiitMiiiiiiiiHiiHB

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiiiuiiifliiiiiiiiieiiiaiiiiiitiiiiut

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

IMI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street Tet Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 4bth Court, Cicero Phone Cicero 2109

Pirmiausiai prieina prie 
siakalbio Pittsburgho Draugijų 
Komitetų pirmininkas, Povilas 
Dargis ir atidaro vakarą pa
reikšdamas: “Nors Lietuva da
bartiniu laiku yra pavergta, bet 
mes šįvakar turime savo tarpe 
Lietuvos nepriklausomybės vi
sų šalių pripažintą simbolį — 
prezidentą Antaną Smetoną”. 
Ir po to pareiškimo p. Dargis 
persta to Petrą Pivaroną, Drau
gijų Komiteto iždininką, vaka
rą vesti. P-as Pivaronas taręs 
keletą žodžių, perstato atstovą 
Lietuvai, p. Owen J. C. Norem.

Gerbiamas p. Norem pareiš
kė, kad jis Pittsburgho lietu
vius atlanko antrą kartą ir yra 
kalbėjęs šioje svetainėje 1940 
metais, kada jisai buvo pervy- 
kęs iš Lietuvos trumpam laikui 
dar prieš Lietuvos pavergimą.

Pasisako gerb. Norem, kad 
jisai Lietuvą gana gerai pažįs
ta, nes jis Suvienytas Valstijas 
atstovavo tenai nuo 1937 m. 
iki 1940 m.

Gana daug ir įdomių dalykų 
gerb. Norem papasakojo iš tos 
baisiosios Lietuvoš tragedijos, 
kada šalį užplūdo rusai ir su
griovė visą Lietuvos ekonomi
nį ir kultūrinį gyvenimą.

Noremo Kalba

J. MULEVIČIUS
4348 S Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

P I RIDIKAS 
3354 So Halsted Street 710 West 18tb St

Telefonas YARDS 1419.

1646 Wtwt 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

Š. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 LHnanica Avenue YARds 1139

Taip pat p. Norem pasakojo, 
kad nepriklausoma Lietuva la
bai progresavo, taip pat pasa
kė daug komplimentų ir Sme
tonai, kad “jisai labai gerai 
tvarkęs Lietuvos reikalus”./To
lesnėje savo kalboje p. Norem 
mus užtikrino, kad Lietuva bu
vus demokratiškai tvarkoma 
šalis ir kad Liętuvųje “buvus 
pilna politinė ir religinė lais
vė”.

Šis gerb. Norem pareiškimas 
apie Smetonos valdomos Lietu
vos demokratišką santvarką 
daugumą iš musų Šiek tiek ir

fe

FOR FREEDOM

Jan Mašaryk Dorothy Tholnpson

“Fight For Frcedom”, oficiali Fight For Freedom 
komiteto daina, kurią parašė Harold Levey ir Kenneth 
Webb, bus pirmu, kartu sudainuota Chicagoje sekančio 
trečiadienio vakare, /Lapkričio 19' d., apsaugos masmi- 
tinge, kur svarbias kalbas pasakys garsioji žurnalistė Do
rothy Thompson ir Jan Masaryk, Čekoslovakijos vyriau-* 
sybės Londone užsienio reikalų ministras.

Abu kalbėtojai buvo Anglijoj, neseniai parvyko iš 
Anglijos ir nušvies lai, ką jie Anglijoje matė. Mitingas 
įvyks International Amphitealre, Halsted ir 42 streets. JĮ 
rengia Fight For Freedom, Ine., Čekoslovakų Nacionaline 
Taryba, Amalgamated Clothing Workers of America, 
Youlh For Democracy ir kitos patriotinės organizaiujos.

9-i Žmones Sudegė 
Chicagos Autobuso 
Tragedijoje

10-ts

zmo- 
ąuto- 

nusiritus

Žuvo Du Maži Vaikai; 
Sunkiai Sužeidė.

RUSHVILLE^ Ind. —9 
neš sudegė Gčeyhound 
busųi iš Chicagos
nuo kelio 25 pėdas ‘ir sudužus 
negilios upes akmenėtam dug- 
ne‘ 11

Sužeistų keleivių siekia de
šimts. . Žuvusiųjų tarpe buvo 
du maži vaikai.'
Bandė Išvengti Susikulimo.
Tragedija įvyko prie už ke

turių mylių nuo šio miesto 
kelyje į Chicago. Bandyda
mas išvengti susikulimo su 
kitu automobiliu, autobuso 
vairuotojas Andrew Hansen 
pasuko smarkiai į šoną ir pa
teko į griovį. Autobusas apsi
vertė ir staigiai ųžšidegė.

Užmuštieji buvo:
Andreiv Hansen, 

Cincinnatj,.
John Pavey, iš Sabinna, O.
Mrs. Tabula Avery, 22 iš 

Gincinnati, Ohio.
Jos du vaikai, Jacgueline, 3

nustebino.
Pirm šio pasaulinio karo ne 

tik patys lietuviai neskaitė Lie
tuvos demokratiška šalim, bet 
ir amerikonų spaudoje dažnai 
tekdavo matyti, kad Lietuva 
yra • priskaitoma prie diktato
riškų šalių, žinoma, Smetonos 
diktatūra nebuvo tokia žiauri 
kaip Stalino ir Hitlerio, bet vis
tiek toli gražu ^ai buvo ne de
mokratija.

'Tačiau mums Amerikos lie
tuviams vistiek, tur būt, yra 
maloniau girdėti amerikonus 
kalbant apie Lietuvą kaipo de
mokratišką ir laisvą šalį, nes 
mes visi trokštame, kad Lietu
va atgavus savo laisvę butų 
tikrai laisva, nepriklausoma ir 
demokratiška šalis.

Norem pagyrė garsųjį Lietu
vių Tautinį šelpimo Fondą 
(Lithuanian National Relif 
Fond), kad tas fondas dirbąs 
gerą darbą ir tikisi, kad tas 
fondas suvienysiąs visas lietu
vių politines frakcijas. t

Užbaigė savo kalbą p. No- 
rem lietuviškai: “Lai gyvuoja 
Lietuva”.

Rep.
(Bus daugiau)

stosi, nes bijo, kad Cook ap
skričio kriminale džiurė šauks 
jį liudyti apie slot mašinų ir 
pinigų lošimo biznį Willow 
Springs’uose, kurį kontroliuoja 
Chicagos gengsteriai.

Mirė Youngstown 
Steel Viršininkas

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Hammonde, po trumpos ligps, 
mirė William D. Cleavenger, su
perintendentas Youngsto\vn 
Sheet and Tube dirbtuvėje In
diana Harbore. Buvo 61 metų 
amžiaus. Paliko žmoną Wini- 
fred ir sūnūs William I). Jr., 
ir Edmund B.

metų amžiaus, ir • Phyllis, 18 
mėnesių.

Budy McKinne, iš South 
Bend, Ind. '

Mrs. Brookfield. 70 m. a.,
Norwood, O., ir e

Du nežinomi žmones.

Naujas Viršininkas
Willow Springs
Nuovadai '

Leit Fred Mulhausen

GIMIMAI
CHICAGOJF
. GRENCEVICZ, ---- ----------,
4436 South Wood street, gimė 
spalių 26, tėvai: Dominic ir Ve- 
ronica.

JUNKAS, Barbara Ann, 3329 
South May street, gimė spalių 
24, tėvai: IIoward ir Mary.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Armija Žada Keisti 
Amžiaus Normas, . 
Ims Atleistuosius

iš

WILL0W SPRINGS, III. — 
Cook apskričio policijos virši
ninkas kap. James Fleming pa
šalino iš Willow Springs poli
cijos nuovados viršininkų leite
nantą Fred Hager, ir jo vietai 
paskyrė Įeit. Fred Mulhausen.

Leit. Hager buk kur tai slap- 
i_— . - --- «____ _____ :-- ----- -—

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Drafto Sąrašai Baigiasi DR* A. JENKINS
* (Lietuvis)

Lewis B. Ilershey, nacionalis GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
drafto viršininkas, pranašauja, ofiso^va'lan'dos: nuo
kad armija praplatins amžiaus 7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį, 
normas draftui, ir kad paims Ofiso Tel- PROSPECT 6737 
... r v. . Namų Tel. VIRGINIA 2421didelį nuosimtĮ vyrų, kurie pir
miau buvo paliuosuoti nuo ka
ro tarnybos.

Jisai sako, kad drafto sąra
šai daug kur jau baigiasi, todėl 
permainas reikia daryti, kad to
kie drafto distriktai galėtų sa
vo kvotas išpildyti ir pristaty
ti armijai reikalaujamą skaičių 
vyrų.

Dabar armija neima tarny
bai jaunų vyrų virš 28 metų 
amžiaus ir mažiau 2’1-mų.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

*6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Naria^^^^
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

Emergency MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nu0 i—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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 Brunsvvick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

- Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kaina ir 
ant lengvų _išmo- 
kėjimų.

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 . 
RAKANDŲ KRAUTUVE

1

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal . susitarimą.

Telefonas 
Namų teL

HEMLOCK 
REPUBLIC

7899
4688

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.:
3149

nuo
SO.
Tel.

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET 
VICtory 2679.
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DAUGUMA BALSU INDORSAVO SENĄJĄ
S. L A. TARYBĄ

PRIĖMĖ svarbias rezoliucijas
Sekmadienį, lapkr. 16 d., įvy

ko Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 6 apskričio konferenci
ja. Laikyta ji p. Gramonto sve
tainėje, prie 45 gatvės ir Ar
cher avė.

Konferencija 34 balsais prieš 
21) imlorsavo senąją SLA> Pil
domąją Tarybą.

Konferencija buvo skaitlinga. 
Dalyvavo apie 75 asmenys, jų 
tarpe 4 Pildomosios Tarybos 
nariai, būtent, Dr. Vinikas, adv. 
Gugis, p-lė Mikužiutė ir 
Biežis.

Susirinkimas prasidėjo 2 
popiet, baigėsi 6 valandą, 
mininkavo Dr. A. Montvida

Konferencija priėmė tris 
svarbias rezoliucijas. Viena jų 
užgyrė prezidento Roosevelto 
užsienių politiką. Kiti rezoliu-

laisvę, Lietuvę. Trečioji rezo
liucija reikalauja galimumo 
teikti pagalbą Lietuvos tremti
niams išgabentiems į Rusiją.

Dr.

vai.
Pir-

MYKOLAS ATKUS 
gyv. 8814 S. Cotiage Grove

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 16 d., 2:20 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 64 m. amž., 
gimęs Liet., Kėdainių apskr., 
Grinkiškės parap., Geručių 
kaime. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Ameliją, po 
tėvais Poškiutę,|2 sunūs My
kolą ir Edvvardą, marčią Ag
nės, 2 pusbrolius, Augustą 
Misevičią ir Augustą Misevi- 
čią, pusseserį Mrs. Nellie 
Yasius ir šeimyną, .pusbrolį 
August Dominauską ir krikš
to dukterį Leną Novickas, 
Lietuvoje brolį Juozapą ir 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas J. A. 
Zimmerman kopi., 9108 So. 
Cottage Grove Avė. Laidotu
ves įvyks treč., lapkričio 19 
d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Juozapo parap. bažnyčią, 
8801 S. Saginaw Avė., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo^ Atkaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Motoris, 
Simai, Marti, Pusbroliai, Pu; 
se.sere, Krikšto Duktė ' ir Gi
minės.

Dėl platesnių informacijų 
.prašome šaukti TRIangle 
1221. > «

i (1VFIKIS Teie&ramu t LUVLIlllU Visas Pasaulio 
------------------------- Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. 
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

Gėlės Mylintiems*
Ban-į 

Laidotu- m 
vėms, Papuoši-* 

m'

1 Q A Vestuvėms» 
u n D Akie,ams’

mams.
GELININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580H

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą?

, ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINĮ SAVO ■ NAMĄ

Mes parūpinsime jums Staty
bos Medžiagą, o jus galėsite 
mokėti jai lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Nereikia 
nieko įmokėti.

Pasistatykite Jį Patys
PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

NĖRA APSIGYNI
MO TAKSU
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
1941 Dodge sedan .............. $945
1941 De Šuto, sedan ............ $995
1941 Plymouth sedan ..... ~ $695
1940 Plymouth, club coupe $665
1941 Nash sedan ........ /...... $885
1940 De Soto sedan ............ $765
1940 Packard sedan ............ $735
1940 Studebaker sedan .... $595
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas Dyleris 

DE SOTO—PLYMOUTH 
1143 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais

!>ąndo “Pavilioti” Savo Žmoną r

GIMIMAI 
CHICAGOJE

KACHINSKY, Michael, 629 
West 24th Place, gimė lapkri
čio 2, tėvai: Bernard ir Anna.

RODIS, - -—:—  , 48JJ 
South Union Avenue, gimė spa-. 
lių .30, tėvai: Edvvard ir Ann.

MARCINKUS, Jeairie M., 
25C7 VVe&t 091h Street, gimė, 
spalių 22, tėvai: Stanley ir Jcan.

ALEX BUTAKES
Gyv. 8056 S. Champlain Avė..

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 15 d., 1:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 46 metų 
amž., gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Simonavičiutę, sūnų Alek
sandrą, uošvius Barborą ir 
Juozapą Žvirblius, švogerką 
Dorothy ir Archie Carlini, 
švogerką Mildred ir Povilą. 
Regulą ir kitas gimines, Lie
tuvoje du brolius.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, lapkričio 18 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alex Butakes gi 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris 
Sūnūs, Uęšviai, švogęrkos, 
Švogeriai ir Gijninės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Metinės Mirties Sukaktuvės

KONSTANTINAS 
RIPSKIS

Peęsiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d., 1940 m., gi- 

;• męs Lįętuvoje, Buivydiškių; 
• kaime, Joniškio parap., o da

bar ilsis Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Paliko dideliame nubudime 
metelį Julianą, dukteris So
fiją ir Josęphįnę, supu Gust, 
marčią, 2 žentus ir anukus ir 
daug kitų giminių.

Mes Tave, musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas jau nebe
sugrįš!, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk musų ateinant!

Nuliūdę liekame:
9

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Marti, Žentai ir Giminės.

Už šios kazokiškos barzdos 
ir ūsų slepiasi ne kas kitas, 
kaip populiarus filmų daini
ninkas Nels.on Eddy, kuris 
dabar su nauja dainininke, 
Rišo Stevens, vaidina M-G-M 
filme, “Cukrinis 
(The Cho colatč

Kareivis”
Soldier)

TEATRAS• •
—IR-----

EKRANAS

“Cukrinis Kareivis”
The Choeolate

Soldier’’

Kari 
įVIarja 
Bernard 
Hole n e 
Magei a

SĄSTATAS:
Nelson Eddy
Rise Stevens
Nigel Bruce

Florence Balęs
Dor^tlry; nore
Nydia Westman 

Max Barwyn 
Charles Judels

Filmas, rodomas 
Teatre, Ran

Anton
Klemenlor

M-G-M
United Artisls
dolph ir Dearborn.

Apie šio filmo turinį bus 
visokių nuomonių, bet muzi
kos atžvilgiu jis patiks kiek
vienam. Siužetas ne “Cukri
nio Kareivio”, bet iš vengro. 
Feijeinc , Molnar’o paraškei 
veikalo, “Gvardietis”. Iš gar
siosios Straiiss’o operetės yra 
paduodamos lik kai kurios 
scenos.

Filmas taipgi apima visas 
gražesnes “Cukrini o
vio” dainas, ir keliai- 
kompozicijas. Nekson 
dainuoja “Blusą” ir Wagnc- 
rio “Vakarinę žvaigždę”, ku
rią taipgi dainuoja jo naujoji 
partnerė filmuose, Risė Ste
vens.

Karei - 
kitas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

CHICAGOJE '
Leroy Schalansky,. 21, su

bina Gudžiūnas, 20
Stanley Rokush, .29, su 

biną Tarulįs, 32

POVILAS ABROMAVIČIUS
(JYVĘNO 10434 SO. CAUHOUN AVENUE

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 15 d., 5:30 vai. ryto, 
11)41 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje, Senamiesčio kai
me, Panevėžio apskrity. Amerikoj išgyveno 29 metus. j

Paliko dideliame nubudime moterį Mortą, po tėvais Morkū
nai tę, sūnų- Edwardą, marčią Dianą, brolį Petrą, brolienę Bar
borą ir. jų šeimyną, ir Įeitas gimines, draugus ir pažįstamus, 
Lietuvoje paliko motiną Mortą, 4 sęseris, Liudviną, Pauliną, 
Kotriną. ir AJfunę, brolį Juozapą ir kitas gimines. *

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 8944 South Commercial Avė.
Ipaidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 18 d., 8:30 vaj. ryto iš 

koplyčios į Šv. Juozapo parap. bažnyčią, 8801 So. Saginaw 
Avė., kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš tpn bus nulydėtas į Šv. Kazimiąro kapines.

Visi a, a. Povilo Abromavičiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* 
jam paskutinį patarąaviipą ir ątsisyeikiniiųą.

Nubudę liekame:
Moteris) Spnus, Marti, Brolis ir Giminės.

Laid. pirekt. P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

CLASSIFIED ADST]
"'Ii  —— I III „J

United Artisls,1 te; 
dolph ir Dearborn,.

Jisai apsimeta rusu daini
ninku ir batido pavilioti sa
vo žmoną, kad persi tikrinti 
jos ištikimybe. Jisai “persitik
rina.”, bet procese turi nema
žai išgąstięs.

Kali

Al-

Nclson Eddy ir Rišę Stevens 
yra vyras ir žmona, abu ope
rečių dainininkai. Jisai abe
joja žmonos ištikimybe. Jai 
išbandyti jisai neva išnyksta į 
kitą miestą, bet apsisukęs su
grįžta, nuduodamas rusą* dai
nininką “Vasilį Vasiljcvič Vo- 
rojiovskį” ir bando ją pavilio
ti. Išsivysto įdomios kompli
kacijos, kuriose nemažai 
skanaus juoko ir duodą Nel- 
son’ui Eddy progos parodyti 
savo nemenką 
bumą.

Risė Stevens 
dainuoja, gabiai vaidina, ir, 

e'kimą fil
muose. Sis yra jos pirmas 
pasirodymas ekrane.

tas puošniai, su skoniu, turi 
kelis labai gerus baleto nume
rius ir daug “Cukrinio Karei
vio” muzikos. Tuo atžvilgiu 
jis nei vieno neapvils.- -------- ----------
Reikalauja 
Perskirų ;

Mary Valęnta nuo John* 
lenta 
Gauna 
Perskiras

Mildred Jendrey nuo Stanley 
Jendrey

Va-

Nov. 17, 1841. 
Dear Friends and readers of Pir
myn column: (?)

I have just finsihed reading an 
artiele on “dd not start a letter 
saying ‘I am sorry’Let’s make 
believe that the ręst of you have 
not read it, so I will not be criti- 
cized for saying, “I am. sorry I 
overslept lašt week and could not 
get the column in on time to make 
the paper.” When I have reported 
on what a heavy week-end we Pir- 
mynites had you will not1 blame 
me, I hope.

First of all, lašt Friday, Pirmyn 
had the rare distinetion of a Met
ropolitan Opera star bstening in 
on their general rehearsal of Car
men. That’s right, Anna Kaskas, 
the only Lithuanian singing star 
of the Meto was our guest. She 
made a very pretty speech encou- 
raging Pirmyn to continue its 
wonderful work in Lithuanian 
culture. She admitted never hav- 
ing heard Carmen in Lithuanian, 
and said she enjoyed it very much. 
Miss Kaskas^was very complimen- 
tary on the way the chorus was 
singing this most difficult work 
for chorus, saying out tempos and 
interpretation were authentic. 
Were our boys oogle-eyed! Miss 
Kaskas is sure an eyeful. We were 
proud to have her with us and 
proud of the wonderful debut she 
made in the Masked Bali in the 
Civic Opera House on Saturday. 
All the papers were very compli- 
mentary to her.

Also at rehearsal that evening 
we had another very welcome 
guest, Mr. Niek Wilkelis from Cle- 
veland. I wonder if we have ą 
stauncher supporter.

—P—
Saturday waš something else 

again. In the morning quite a few 
Pirmynites were to be found in a 
eute little church on Kostner Avė. 
where Bert Sullivan and Bob Red- 
mond were married. Lovely cere- 
mony with Miss Kaskas singing 
Schubert’s “Avė Maria”. Miss Gri
gonis sang the mass. A surprise 
was a duet by Miss Kaskas and 
Ąldona, very good. Bert is the sis- 
ter of our pro’s wife and a staunch 
Pirmyn boster. ęohgrats and good 
luck to. the Redmonds.

—P—
At night, one coūld find Pirmy- 

nites at a party gi.ven for Mrs. 
Dovgin, a sponsor of the chorus, 
who had just returned from a trip 
to California, and most all chorus 
members could be found at a far- 
ewell .party for Joey Stankus who 
lašt Friday left for a year’s sojou- 
rn under the kindly guidihg hand 
of Uncle Sam. We’re going to miss 
Joey especially for Carmen, būt 
we”ll be loęking forward to hav- 
ing him with us again in a year 
from now. Good luck Joey, we’re 
sure your darling sister Evelyn 
will keep us informed as to your 
activities.

—P—
Sunday — general rehearsal 

with orchestrą. Some work out! 
>.Now can you blame me for over- 
įsleeping lašt week’s column?

This next week end is some
thing else again, what with the 
silver anniversary wedding of our 
very good chorus sponsors Mr. 
and Mrs. K. Kriščiun at Darius and 
Girėnas hall on Sunday, which is 
also the day of our general re
hearsal for Carmen at the Eighth 
Street Theatre with orchestra and 
all, and a broadeast for Budrick— 
all in one day.

—P—
On Saturday, Nov. 22 our dear 

former president John Rukstala 
who left us for a young lady Ge- 
nevieve Mažeika, will be married. 
Kindly accept our best wishes for 
your happiness Johnny. We hope 
that one day you will both be 
with us.

Our Zuniga—Gene Martin get- 
ting along famously. Many quick- 
ened heart-beats in the alto sec- 
tion.

—P—
If you ride the Street car on 63 

don’t be surprisęd to see a. Pirmyn 
poster advertising Carmen, tbe 
work of twp fine new members of 
ours, .Sylvia and her giri friend. 
Can’t seem to remember her name 
this minute.

Carmen is just two wceks off, 
this means just loads of work for 
us Pirmynites and you people who 
would likę tp hear Carmen sung 
in its entiroly in Lithuanian, bet- 
ter get your tickets pronto to as- 
sure good seats.

-P-
Must’nt- forget to romlnd mem

bers that thero will be a very im- 
.portant. rehgarsal Tuesday. This 
means ovorybody! Big workouf 
for first act is promibed,

Bettęr oncį this letter or it wili 
again be too laite to make the pa-

HELP WANTED—FEMALE 
parbizdiikių Reikia

PATYRUSIOS MOTERYS Sku
durų skirstyti pagal rųšis. Pasto
vus darbas, geras mokestis.

Advance Iron and Metai, 
1144 So. Fairfield. Kedzie 4608.

REIKALINGOS MERGINOS ir 
moterys į skalbyklą. Patyrimas ne
reikalingas. Atsišaukite 3522 W. 
63-rd St. Suburban Laundry.

EKSTRA PINIGŲ KALĖDOMS 
Investmentas .nereikalingas. Am- 
bitiškos moterys, puiki proga! Ke
letas vietų gerai žinomoj manu
faktūros firmoje, moteriški apati
niai, kojinės, liuosi viršutiniai, žiu
rstai. Miss Krasevicius, 126 North 
Wells.

REIKALINGA MOTERIS, suau
gusi, prie namų darbo. Valgis ir 
užlaikymas. $8 į savaitę. 7123 
Drexel Avenue. Telefonas Plaza 
7881.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIR

BTI NAKTIMIS. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 SO. HALS
TED ST.

HELP VVANTED—MALĖ 
 Darbin inkų Reikia ~

REIKALINGAS BUČERYS. Geis
tina, kad butų patyręs. Atsišaukite 
1980 Canalport Avė.

REAL ESTATE FOR SALE

'PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, tarmes ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE

6 kambarių muro bungalow, lo
tas 30x125, gaso šilima, $5,500.

6 flatų mūras geram stovy. Ren- 
da $3,660, kaina $14,700.

8 flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050, 
kaina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

BIZNIO ŽMOGUI
PROGA

Gera .mūrinė krautuvė ir 2 apart- 
mentai. Pečiaus šilima. Arti 55-tos 
ir Racine. Tik $6,500. Veikite da
bar. HEMlock 8300.

REIKALINGAS. APYSENIS 
žmogus ant farmos. Mažai darbo, 
valgis, guolis ir užmokestis. Kreip
kitės .po 6 vakaro. 3433 South 
Emerald Avė. pirmos lubos iš už
pakalio.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PIENO FARMA, 100 akrų, 80 
galvų galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias 1 % myl. miestelis, mo
dernus inventorius, biznis gerai iš
dirbtas. Randasi apie 70 mylių 
šiaurėje nuo New Orleans. Savi
ninkas išeina pasilsiui. Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mana- 
ger Box 266, Bogalusa, La.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI ĮRENGTA GREITAM 
pardavimui moderniška bučernė ir 
grosernė. Visokių tautų apgyventa 
apylinkė. Kam reikalinga gera 
vieta, yra verta pamatyti. Dėl in
formacijų kreipkitės: ONA DOV
GIN, Englewood 6530.

TAVERNA RENDUOJASI, SU 
visais fikčeriais. štymas, karštas 
vanduo, dženitoriaus patarnavimas, 
gyvenimui kambariai. Namą gali
ma taipgi nupirkti lengvais išmo
kėjimais. 733 W. 18th St.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys-—Malkos Aliejų?

ARC FUEL .OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal.
150 Gal po 7’/2c Gal.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys mėn. susirinkimą antradienį, 
lapkričio 18 d., 7:30 vai. vakaro, 
Chic. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo būtinai pribūti. Turime svar
bių reikalų svarstymui. Taipgi ku
rie draugai esate pasilikę su mo- 
kestjmi būtinai pasirūpinkite ap
simokėti pilnai už šiuos metus. 
Atsiveskite ir naujų narių įsirašy
ti į draugiją. —P. K., sekr.

per, this time because I was too 
gabby. Better then being sleepy 
don’t you think?

Na, brangus draugai, giminės ir 
pažįstami, iki pasimatymo operoj 
Carmen—Eighth Street Theatre— 
Nov. 30th antrą valandą po pietų.

Gee, I almost forgot — don’t 
forget to plan to help Pirmyn cele- 
brate its successful performąnce of 
Carmen at the Syrena restaurant 
immediatęly after the performąnce. 
Buffet sup.per and dancing and 
general hashing over.

Štili subbing, Ima Singer.

Diena Iš Dienos
^■1 I I I I II*

Pužauskų Namo 
Įkurtuvės

MABŲUETTE PABK. — An
tai neseniai Stanislovas ir Ma
rijona Pužauskai suruošė nuo
savo namo, 6416 So. Maplewood 
Avė., įkurtuves, į kurias buvo 
sukvietę gimines ir draugus.

Visi tuomet gražiai linksmi
nosi linkėdami naujiems namo 
savininkams geros sveikatos ir 
gausios ląimės.

— Kaimynas.

Garsi«kites “N-nose”

PARDAVIMUI — iūO AKRŲ 
farma, 2 mylios Boyne City, Char- 
levouix County. 65 akrų įrengtų. 
Yra miško, namas, šulinys. Pali
kimas turi būti parduotas. Adre
sas; 320 State St. Petoskey, Mich,

PARDAVIMUI: 10 AKRŲ, 6 my
lios miestelis, sodnai, vynuogės. 
Geri trobesiai, -elektra, furnasas. 
J. H. Kutz, St. Joseph, Michigan, 
Route 1, Box 154.

120 AKRŲ PIENO farma, $145 
akrui. $9,000 paimti. Moderni. Mu
ro namas, arti Elgin, rodo pelną. 
Taipgi 160 akrų, $93 akrui. Geli 
trobesiai, arti Rockfordo. $3,000 į- 
mokėti. P. O. Box 203, Huntley, 
Illinois.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNUb,- 
6343 Sv. Western Avė.

Chicago. 11. Tel. REPublic 6051

FURNITURE-FlxflJRE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS
WAREI1OUSE OUTLE1

SURINKO

NEPALYGINAMUS 
BARGENUS

IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 
KRAUTUVIŲ

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

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

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

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

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

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.

ES. HALSTED ST.
i Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

no-

$24
$29

$39

$29
$34

$49

FINANCE AND LOANS 
_______Finansai ir Paskolos______  

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS. See 

Turtas virš $1,100,000.
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ŽADA IŠŠAUKTI IR ILLINOIS ANGLIES 
KASYKLŲ KASĖJUS Į STREIKĄ

• PRATĘSĖ ANGLIAKASIŲ STREIKO ' PALIAUBAS

Armija Pasiruošusi Kasyklas Porimti
UMWA viršininkui John L. 

Levvis paskelbus streiką “oku
puotose” (plieno bendrovių) 
anglies kasyklose, iškilo strei
ko pavojus ir Illinois valsti
jos kasyklose.

Ray Edmundson, Illinois di- 
slrikto, UMWA, viršininkds, 
pranešė visiems operatoriams, 
“kad bet kuriuo laiku gali 
prireikti sustabdyti darbą 
soja Illinois valstijoje.”

< Nori “Closed Shop”.
Levvis skelbia streiką Oku

puotose” kasyklose iškovoti 
“elosed shop” kontraktą iš 
plieno bendrovių, kurios tas 

» kasyklas valdo. Kelios konfe
rencijos su prezidentu Roose- 
veltu ir
n inkais nepajėgė 
tvarkyti.

Levvis paskelbė streiką, ne
žiūrint prezidento pareiški
mo, kad kasyklos turi dirbti, 
ir kad jis veikiausiai panau
dos armiją jas perimti ir ati
daryti darbui.

Naujasis Chicagos 
Laikraštis Renka 
Prenumeratas

vi-

plieno įmonių viršį- 
reikalo- su-

Kasyklos
yra tik 

kasyklos” 
Visos ki-

V VA- Vienos Okup.
Illinois valstijoje 

vienos “okupuotos 
--prie Danville, III.
los priklauso kompanijoms, 
kurios daro biznį nepriklau
somai ir parduoda anglis vie
šoje rinkoje.

Jų darbininkų skaičius sie
kia apie 30,000. 30,000 darbi
ninkų UMWA rengiasi ir to
kių kasyklų angliakasius iš
šaukti streikai! “oįkupuotų” 
kasyklų slreikierių pozicijai 
sustiprinti.

O.gamzuoja 100,000 “Charter” 
Prenumeratorių

“The Chicago Morning--------
--------------”, naujasis Chicagos 
rytmetinis dienraštis, kuris dar 
neturi , vardo, Chicagoje jau 
renka prenumeratas. Dienraštis 
išeis apie gruodžio pradžią ar 
šio mėnesio pabaigoje. Vardas 
yra renkamas konkurso keliu, 
ir jo rezultatai bus paskelbti 
gruodžio 1 d.

Duos Pažymėjimus
Jo leidėjai per radio dabar 

atsišaukia į chicagiečius palikti 
dienraščio “charter” prenume
ratoriais. Tokių prenumeratorių 
nori suorganizuoti 190,000. 
Laikraštį kas rytą ir kas sek
madienį pristatys į namus per 
išnešiotojus ir duos tam tikrą 
pažymėjimą, parodantį, kad pre
numeratorius prisidėjo prie jo 
įsteigimo.

Kur Kreiptis
Asmenys, kurie- nori palikti 

“charter” prenumeratoriais, yra 
prašomi prisiųsti savo vardą ir 
adresą į laikraščio ofisą, “Nevv 
Chicago Morning Paper”, Daily 
Nevv 
arba į 
k us į 
“Nevv
c/o W.M.A.Q., Chicago, UI.

2c Kopija
Laikraštis parsiduos po 2c., 

ir 5c., sekmadieniais. “Charter” 
prenumeratoriams, laikraštis ir 
“steigėjų” privilegijos kainuos 
po 90 centų Į mėnesį per tris 
mėnesius.

Bldg., Chicago, Illinois, 
radio stotį WMAQ. Laiš- 
stoti reikia adresuoti,

Chicago Morning Paper”,

Likvidavo Trokų 
Šoferių Streiką, 
Atsideda Valdžia
Gelžkelių Brolijos “žada” 

streikuoti 'Gruodžio 7
Su-

ir trokų transporto bendrovės 
likvidavo derybomis apie 300,- 
000 šoferių streiką, kuris bu
vo paskelbtas šeštadienio vaka
rui.

Abi pusės sutiko atiduoti .ga
lutiną ginčo išsprendimą val
džios Mediation Board tarybai, 
kuri taiko streikus ir ginčus 
ginklų pramonėse.

Reikalauja 5c
Šis streikas palietė tik

šoferius, kurie dirba ilgų dis
tancijų trokuose. Jie reikalavo 
5 centus už mylią kelionėj, fr 
po $1-00 už valandą darbo pri
statant ar renkant prekes tran
sportui. Firmos siūlo 3 
ir 81centų į valandą.

Gelžkeliai
Galimas daiktas, kad su

zidento Roosevelto intervencija 
bus išvengta ir gelžkelių strei- 

• ko. Bet brolijos kol kas jam 
tebesiruošia ir žada pašaukti 
gelžkelių darbininkus nuo dar
bo gruodžio 7 d.

Nepriklaus. Unija 
Laimėjo Pullman 
B-vės Rinkimus

CIO Pralaimėjo 1,119
Prieš 943

tuos

centus

pre-

ROSELAND. — The . Puik
inau Standard Employees uni
ja laimėjo svarbius darbininkų 
balsavimus, kurie įvyko perei
tą penktadienį Pullmano dirb
tuvėse, Roselande.

Ši įmonė duoda pragyvenimą 
dideliam skaičiui Roselando ir 
W. Pullmano lietuvių. Ten net 
yra sakoma, kad “kai Pullma- 
nas užsidaro, tai Roselandan ir 
į West Pullmaną ateina blogi 
laikai”.

- y * N AUJ1ENU.-ACM E ’14>l«ph<»W
Trys unijos lyderiai, kurie malėsi su 'Prezidentu ir sutiko atidėti plieno* 

kompanijų anglies kasyklų darbininkų streiką. Iš kaires dešinėn: 'John L. 
Levvis, United Mine Workers prezidentas; Phillip Mų'rray, CIO prezidentas; 
Thomas Kcnnedy, UMW sekretorius-iž liniukas.

H

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Vakar ir šeštadienį žuvo šie 
žmonės:

5 metų Ronald Miller, 3040 
N. -Kostner avenue, prie Kost- 
ner ir Barry;

64 m. Bessie Manus, 6034 S. 
Winchester, prie 60th ir Ash
land, po troku; /

48 m. Dorothy Kelly, 3960 
Ellis avenue, prie Drexel ir 
40th;

61 m. Gus Peterson, 1032 
Congress/street, Van Buren ir 
Aberdeen, ir

22 m. Sheridan Haynes, iš 
North Clinton, sudegė prie Og- 
den avenue, Lisle, III.

Valdžia Labai 
Suvaržo [važiavimus 
Ir Išvažiavimus

Pašportus, Vizas Bus 
Sunku Gauti

Labai

Vakar ir Užvakar 
Cliicagoje

Chicagos Opera
Statys “Falstaff”
Anglų Kalboje

Šiandien Labai 
Daug Laidotuvių

Sekantį Pirmadienį.
Dainuos Thomas.

Chicagos Operos kompanija 
vakar paskelbė, kad pirmasis 
šio sezono pastatymas anglų 
kalba — “Falstaff” — įvyks 
sekantį pirmadienį, lapkričio 24 
d. Vyriausiąją rolę dainuos John 
Charles Thomas. šįs solistas 
“Falstaff’e” tokią sensaciją su
kėlė, kad pernai turėjo pakar
toti keliais atvejais ir kiekvie
ną kartą operon netilpo susi
rinkusios minios.

Kiti Solistai 
’ Į . »

Thomas’ui. asistuos Dusolina 
Giannini, Virginia Haskins, So
nia Sharnova, Hertha Glaz, 
Douglas Beattie ir Felix 
Knight.

“Falstaff” parašė Giuseppe 
Verdi itališkai, pasiremdamas 
Ricordi libretu. Anglų kalbon 
jį išvertė H. Procter Gregg.

Operos viršininkai vakar taip 
pat paskelbė, kad garsioji so
prano, Editah Mason, tapo an
gažuota keliems pasirodymams 
šį sezoną.

Šiandien Laidoja , 
Elenos Peldžiuvienes 
Tėvą, Wm. C. Post

Laidojami sekami lietuviai 
ar kitataučiai—-gimines:
i Wiiiiam C. Post, iš 6451 U 
Ashland, 1:30 pp. Kapinės— 
Bethania.

Joseph Antanaitis, 
Lituanica avenue, į 
miero kapines.

Juzefą Tuskievvicz,
S. Washtenaw avenue, į šv. Ka
zimiero.

Broiiislava Zalandauskienė, iš 
4605 S. Hermitage, į 
miero. t-unap •

Jonas Skilius, iš 
49th Court, Cicėrd, į 
miero. . \

Gyventojai Kviečia
mi Sutvarkyti Namų
Numerius

Valstybės departamenta-S 
(State Dept.) Washingtone iš
leido eilę naujų patvarkymų, 
kurie’ uždeda sunkius suvaržy
mus pašportains, ir beveik vi
sai sustabdo ateivių įvažiavimą 
ar išvažiavimą iš Jungtinių Vai-

sv.
3307 

Kaži-

6939

šv. Kazi-

šv. Kazi-

Rytoj:
Petronėlė Mik\itienė, iš 4605 

S. Hermitage, f šv. Kaz‘miero
Alexander Raudonis, iš 4605 

S. Hermitage av’enue, į šv. Ka
zimiero. ■■ - Vį:

Trečiadienį
Trečiadienį šv. Kazimiero ka

pinėse laidojama Anna Mikaitis 
Benet, 2812’ South Union avė., 
kuri mirė lapkričio 14 d. Pašar
vota Eudeikio koplyčioje, 
South Hermitage avenue.

4605

Be pašportų 
galės įvažiuoti 
jurininkai.

Patvarkymų
paduotos rytdienos 
se”.

į Ameriką ne- 
net U.S. laivų

smulkmenos bus
Naujieno-

Krizantemų Paroda 
Parkuose

žymiai

Neaiškus Numeriai Apsunkina 
Pašto Darbą

Ant tūkstančių Chicagos na
mų, adreso numeriai yra aplei
sti. Kai kur jie užtapyti ta pa
čia spalva kaip ir visas namas 
ir laiškanešiui yra sunku iškai
tyti. .Daug kur kelios skaitlinės' 
visiškai nupuolę ir savininkai 
nepasirūpina naujų uždėti.

šitoks apsileidimas
apsunkina- laiškanešių darbą. 
Dabar, Kalėdų sezonui besiar
tinant, laiškanešiai pajus ypa
tingą apsunkinimą. Prie proble
mos apsunkįnimo prisidės ir tas 
faktas, kad švenčių sezonui pa
što išnešiojimui bus pasamdyta 
daug laikinų darbininkų, kurie 
visiškai su jiems nuskirtomis 
apielinkčmis nėra apsipažinę.

Turi Būti Lengvai Įskaitomi
Kad padėti paštui ir kad už

tikrinti, jog clncagiečiai gausi
te visas jums siunčiamas Kalė
dų atvirutes bei dovanas, gy
ventojai yra prašomi sutvarky
ti namų adreso numerius taip, 
kad jie butų lengvai įskaitomi 
nuo šaligatvio.

• Chicagos policija suėmė 
kamantinėjimui “L” linijų sar
gą Peter Berk, kuris pašovė 14 
metų berniuką Wabash ir Ma-t
dison stotyje. Berk 79 metų 
amžiaus, nuo 6172 N. Winches- 
ter, ai&kina, kad berniukas no
rėjo* įsilaužti į laikraščių stan
dų stotyje. Pašautasis, CliTford 
Jąniszevvski, nuo 1144 Nortfi 
Wood Street, guli St. Ifjke’s 
ligoninėje.

e Morrison viešbutyje šir
dies liga staigiai mirė Albert 
Pack, Continental Roll and 
Steel Tubes bendrovių viršinin
kas. Jis yra iš Detroito.

• Evanstono Dyche stadione,
’aike Northwestern-Notre Dame' 
football lošimo širdies liga stai
giai mirė 57 m. Ędvvard Far- 
rell, iš Oak Park, III.................

• Rūbų krautuvėn, 501 N. 
Clark, atėjo negras ir pareika
lavo rūbų eilės. Atsisakė mo • 
keti, ir kai krautuvės savinin
kas Benjamin Leofer jam pa
sipriešino, tai piktadaris jį nu
šovė.

• Už mažų mergaičių užka- 
binėjimą Biograph teatre, 2433 
Lincoln, buvo suimtas buvęs fe- 
deralis kalinys, 34 metų Everett 
Casteel, 2020 S. Indiana avė.

• Bežiurinėdama kaip veikia 
revolveris, 10 metų mergaitė 
Robenta Lang patraukė jo gai
duką ir nušovė savo 73 metų 
amžiaus tetą, Nellie Armstrong. 
Tragedija įvyko adresu 2341 
W. Jackson avenue, kur mer
gaite užtiko revolverį bevaly
dama kambarius su teta.

Gėlių mėgėjai atras apie 75( 
įvairių rusiu krizantemų, gebi 
parodose, kurios dabar vyksti 
Garfield ir Lincoln parkuose 
Viso abiejose yra apie 700,001 
žiedų.
, Paroda atdara kiekvieną die 
na, ir įžanga visuomet nemo 
karna.

e Prie 67th ir Archer avė., 
buvo pastebėtas automobilis, 
kuriame važiavo nežinoma švie
siaplaukė moteriškė. Automob^ 
lyj, sako liudininkai, ji vežė 
vyro lavoną.

• Belošdami kortomis ad. 
3855,South State Street, ketu
ri vyrai susiginčijo. Įvyko su
sišaudymas, kuriame vienas bu
vo nušautas, kitas sužeistas. 
Nušautasis, George Ford. Kai
mynė Maggie Bryant užsimušė 
iškritusi iš ketvirto aukšto lan
go. Ji norėjo pamatyti kas įvy
ko.

Atidarė Lincolno 
Gyvenimo Dioramas

Chicago Historical Sociefy 
muziejuj, Clark ir North, vakai 
publikai buvo atidaryta visa se 
rija “dioramų” iš lėlių padary
tos scenos miniaturoj) parodau 
čios prezidento Abraham Lin- 
coln’o gyvenimą.

Muziejus paprastai atdarai 
publikai nemokamai.

Atleisti Iš Armijos 
Gauna Pašalpą.
Jei Neturi DarboRytoj Laidoja 

j Karo Veteraną 
Aleksą Butakį

- "■♦■■U..1 I

Tautiškose Kapinėse
BRIDGEPORT, — Rytoj 

■A. M. Phillips koplyčios, .3307 
Lituanica avenue, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse yra laido
jamas Aleksas ■./Butakis, 8056 
South Champlaftl avenue.

Velionis^ buvo didžiojo karo 
veteranas. Jis niįrė po ilgos li
gos lapkričio 15-tą. Paliko žmo
ną Marie iš liąinų Simmons. 
sūnų Aleksą JE, ir kitų gimi
nių- ?'■

£ Kar. K. Augustas 
Chicagoje

Kelioms dienoms Chicagcn 
pas gimines atvyko U.S. laivyno 
karininkas. Midshipman Kastas 
Augustas.

Jisai ikišiol buvo San Fran- 
cisco, Cal., bet dabar persiun
čiamas tarnybai į Atlantiko pa
jūrį.

Nelaimes Rezultatai 
Neblogi

37 m. Fred Mattioli, 1628 On 
tario Street, ėmė smarkiai čiau- 
dyti. Važiavo gatvekariu, sto
damas jo platformoj. Sučiaudė
jus ypatingai smarkiai, jisai iš
krito iš gatvekario, galva ant 
šaligatvio.
< Nustojo čiaudėti, ir šiaip gal
va sveika.

< Bethania Kapinėse
Iš koplyčios ad. 6451 South 

Ashland avenue, šiandien po 
piet į Bethania kapines yra lai
dojamas William C. Post, tė
vas southsidietės Elenos Pel- 
džiuvienės, žmonos Alberto Pel- 
džiaus. ./

Velionis mirė lapkričio 14 d., 
sulaukęs senatvės. Jisai paliko 
žmoną, dvi dukteris ir sūnų 
Gilbert. Pamaldos Hope Evan- 
gelical Lutheran bažnyčioje. '

iš ar-

Gauna Iki $18 Į Savaitę
Per pastarąsias 60 dienų, 399 . 

vyrai paleisti iš armijos atsi
kreipė su prašymais dėl bedar
bio kompensacijos. Pagal Illi
nois valstijos Unemployment 
aktą, vyrai, kurie ištarna
mijoje nemažiau 90 dienų nuo 
1940 metų balandžio mėn., ir 
kurie prieš eisiant kariuomenėn 
uždirbo mažiausia $225 per tris 
mėnesius, turi teisę gauti be
darbio pašelpą. Ji siekia maž
daug $18 į savaitę ir mokama 
per 20 savaičių. Atatinkamos 
įstaigos, žinoma, deda pastan
gų surasti darbus visiems to
kiems vyrams.

Garsinkitės “N-nosfe”

Nubaudė 30 Dienų 
Kalėjime

NORTHSIDE. — Už nepado
rų elgesį su nepilnamečiu vai
ku 30 dienų kalėjime gavo Mi- 
chael Sųtkas, 28 metų chica- 
gietis nuo 2134 W. Chicago 
Avė. Bausmę jam paskyrė tei
sėjas Jay A. Schiller.

175 Balsų Skirtumas
CIO Plieno unija (SW0C) 

ėjo prieš nepriklausomą uniją, 
bet pralaimėjo apie 175 balsų. 
Rezultatai buvo 1,119 už P.S. 
Employees uniją, ir 943 už 
CIO.

JACKSWIFT

Pirkite tose 'krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASIDarbininkus atlaikė ir juos 

tvarkė federalė darbo taryba.

RmiiillHili i

Demonstravo Kaip 
Gesinti Ugnines 
Bombas

Reikia Smėlio, Ne Vandens
Apie 10,000 žmonių šeštadie

nį susirinko prie Franklin ir 
Wacker Drive pamatyti labai 
įdomios demonstracijos. Chica- 
gos ugniagesių departamentas 
rodė kaip reikia gęsinti ugnines 
bombas, kurios paprastai yra 
padarytos iš magnezijaus.

Vienintėlis būdas jas užgę- 
sinti, aiškino maršalas A. Mul- 
laney, yra apipilti bombas smė
liu. Vanduo, kurį žmonės pa
prastai naudoja ugnį gesinti, 
tokioms ugninėms bomboms 
nereiškia.

I HATED TO DO IT. I ROPE THE 
RĖMAINDER OF THE HERD SURVIVE. 
THEY'RE STAMPEDING NOW THAT 
' THEIR LEADER IS DOWN




