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J. V. KONGRESAS RENGIA {STATYMUS 
APSAUGOS DARBŲ STREIKAMS VARŽYT
John Lewis parašė Rooseveltui laišką, 

kuriame dėsto streiko priežastis
WASH1NGTON, D. C-, lapk. 

17 d. — John Lewis, CIO an
gliakasių unijos prezidentas, 
šiandien paskelbė, kad 53,000 
angliakasių sustabdė darbą ka
syklose, nes unijos vadovybei 
nepavyko susitarti su kasyklų 
savininkais.

John Lewis šįandien paraše 
prezidentui Rooseveltui laišką, 
kuriame dėsto streiko priežas
tis, Lewis tvirtina, kad unija 
norėjo vien tiktai “elosed shop” 
formulės. Unijos atstovai ne
buvo įgalioti pasirašyti kitos 
tarties su savininkais, todėl 
rybos ir nedavusios jokių 
zultatų.

Lewis aiškina 'Rooseveltui, 
kad negalinti tęsti darbo kito
mis sąlygomis, nes tuo atveju 
nueis niekais ir kitos unijos 
pasirašytos sutartys. Levvis pa
brėžė, kad unija veda kovą ne 
prieš Amerikos valdžią, bet 
prieš kasyklų bendroves.

Spaudos atstovams Lewis pa
reiškė, kad streik^-jvyktf* vien 
tiktai i dėl kai * kurių' savininkų 
užsispyrimo, nes dalis savinin-* 
kų sutiko pasirašyti unijos siū
lomas sąlygas darbui tęsti.

Kasyklų savininkų atstovai 
paneigė šiuos Eewis pareisiu-

an
de
re-

Ynus. Jie tvirtina, kad savinin
kų tarpe yra sutarimas ir ne 
viena atskira bendrovė nesutin
ka pasirašyti John Lewis pa
geidaujamų sąlygų.

Valdžios sluoksniuose sukėlė 
didelio susirūpinimo angliaka
sių streiko paskelbimas. Phillip 
Murray Detroito kongrese pa
sakė kalbą, kurioje prašo CIO 
atstovų remti angliakasių strei
ką. šiuo reikalu buvo priimta 
uezoliucija.

Kongreso pirmininkas Ray- 
burn pareiškė, kad artimiausio
mis dienomis kongresas svar
stys Įstatymo projektą, kuris 
sudraus streikų vedimą apsau
gos darbuose. Įstatymas 
pravestas su didele skuba.

Kongreso darbo komiteto 
mininkė Norton tvirtina,
Amerika nutarusi siųsti laivus 
ir jurininkus . į kovos zonas. 
Mes negalime apleisti tų žmo
nių, kurie mumis pasitiki ir 
laukia musų paramos.
. Norton apgailestauja - streiko 
paskelbimą, nes-*j‘i: maho,’ kad 
didelė krašto dauguma yra pa
siryžusi remti Roosevelto poli
tiką ir darbininkų dauguma ne
benori streikuoti.

KASYKLŲ KONFERENCIJA NUTRAUKTA; LEWIS

bus

LAIKRAŠČIŲ REDAKCIJAS VOKIEČIAI 
ATIDAVĖ LIETUVIŠKIEMS NACIAMS

Kauno dienraštin Į Laisvę” naciai deda 
vieną vokiškos propagandos puslapi

LISABONAS, Portugalija, lapkr. 17 d. — Kaip iš kelių 
gautų “Į Laisvę” numerių matyti, jo leidėju jau nebepasirašinė- 
ja Lietuvos Aktyvistų Frontas, kaip tai buvo tuojau po sukilimo 
prieš bolševikus.

Leidėjas iš viso nepasirašinėja, taip pat nematyti redak
torių pavardžių. Ties antrašte “Į Laisvę” padėtas prierašas: 
Kauno dienraštis.

Per visą puslapį skelbiama, kad “šiandien vienąs puslapis 
dedamas vokiečių kalba.’*

Šiauliuose leidžiamo savaitraščio “Tėvynė” leidėju pasku
tiniu metu pasirašinėja Lietuvių Nacionalistų Partija. “Tėvy
nes” redaktorium naciai paskyrė žurnalistą Simą Migliną.

Mariampolėj leidžiamas laikraštis “Naujoji Gadynė” taip 
pat perėjo į lietuviškų nacių rankas.

Stiprus mūšiai prie 
Tichvino

Vokiečiai pasiėmė 
Įrengtą klubą

pir- 
kad

JAPONAI REIKALAUJA PANAIKINTI 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ BLOKADĄ

Nori, kad Amerika nesikištų Į kiniečių 
japonų konfliktą ir nesiųstų ginklų

/ TOKIO, Japonija, lapkr. 17 
(d. — Japonų premjeras Tojo 

! šiandien pasakė kalbą japonų 
parlamentui, kurioje reikalavo 
panaikinti Amerikos ir Angli
jos blokadą Pacifike.

Kol ši blokada nebus panai
kinta, negalima kalbėti apie 
taiką, sako Tojo.

Taikai palaikyti, tęsia prem
jeras, trečiosios valstybės ne
privalo kištis j kiniečių ir ja
ponų konfliktą. Niekas nepri
valo kiniečiams siųsti ginklų.

kratinės valstybės yra pasiruo
šusios ir gali duoti mirtiną smū
gį japonams.

čankaišekas pataria tuojau 
pradėti karą prieš japonus ir 
nenusileisti, kol japonai neati
trauks visų savo karo jėgų iš 
iinijos.

o .NAUJIENŲ-ACME Telephoto
C. L O. kasyklų lyderis John L. Lewis informuoja laikraštininkus, kad jo 

konferencija su plieno magnatais nutraukta dėl negalėjimo susitarti.

PIETŲ ATLANTIKE AMERIKOS KARO 
LAIVAI SULAIKĖ “AŠIES” PIRATA

Ašies’’,, laivas ture jo Amerikos vėliavą 
ir kitus tarptautinius Ji V. ženklus

WASHINGTON, D. C., lapk. i kus bus sugautas. 
a •• ą • • i i47 d. — Amerikos karo laivai 

pietinėj Atlantiko dalyje lapkr.
6 dieną sulaikė “ašies” laivą, 
kuris vedė kontrabandą.

“Ašies’- laivas turėjo Ameri
kos 'vėliavą ir šonuose buvo iš
paišyti .visi J.A.V. tarptautiniai 
plaukiojimo ženklai.

Kai Amerikos laivo kapito
nas liepė -prekybos laivui su
stoti, tai “ašies” jurininkai pra
dėjo šokinėti Į vandenį.

Piratai norėjo pa
skandinti laivą

Weygandas tariasi 
su Petainu

Išaiškinta, ; kad naciai bandė 
Vesti kontrabandą Meksikos pa
kraščiuose.

1 — Australijos premjeras Cur- 
tin pareiškė, jog’ kraštui gre
sia didelis pavojus ir gyvento
jai gali būti šaukiami jo gin
ti kiekvienu momentu.

VICHY, Prancūzija, lapkr. 17 
d. — Orlaiviu atvykęs gene
rolas AVbygand ilgai tarėsi su 
maršalu Petainu ttpie naujai 
susidariusią politinę padėtį.

Italų diplomatai tvirtina, kad 
gen. Weygand busiąs paskirtas 
karo ministeriu.

Tuo tarpu oficialus sluoks
niai nepadarė jokių pareiškimų 
šiuo reikalu. Svarstomi glaudes 
nio bendradarbiavimo su “aši
mi” klausimai.

MASKVA, Rusija, lapkr. 17 
d. — Kalinino ir Tichvino sri
tyse vyko smarkios kovos tarp 
vokiečių ir sovietų kareivių, 
skelbia sovietų pranešimas.

Rusai privertė vokiečius 
trauktis iš šių svarbių strate ■ 
ginių vietų.

Tichvinas randasi 150 mylių 
atstumoj nuo Leningrado ir ja
me susikerta Maskvos, Lenin
grado ir Archangelsko geležin
keliai. Kituose frontuose naciai 
sulaikyti..

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
lapkr. 17 d. — Laikraščiai pra
neša, kad Vilniuje vokiečiai pa
sisavino savo reikalams sporto 
rumus.

Vilniaus sporto rūmai nese
nai buvo baigti ir tikėtasi juo
se lavinti mankštos reikalingą 
VįJniaus jaunuomenę.

Sporto rūmuose voKiečiai 
įsteigė sdvo klubą. Juose ren
kasi visi tie vokiečiai, kuriuos 
Hitleris paskyrė dirbti Lietuvo
je.

Prašo bilijono 
armijai

Britų bombos labai 
stiprios

Italų admirolai ■ 
blogi strategai

Andriejave nuvalyti 
laukai

Kurusu kalbasi su 
su Rooseveltu-

WASHINGTON, D. d, lapk. 
17 d. — Naujai atvykęs japo
nų pasiuntinys Saburo Kurusu 
daugiau negu valandą šiandien 
kalbėjosi su prezidentu Roose
veltu.

Pasitarimuose dalyvavo se
kretorius Cordell Hull ir japo
nų ambasadorius Nomura.

Kurusu pareiškė laikraštinin 
kams, kad buvo aptarti Įvairus 
abu kraštus liečiantieji reikalai, 
bet atsisakė dyoti konkrečių 
davinių.

Vokiečiai paėmė 
Kerčo pakraščius
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

17 d. — Vokiečių kariuomenė 
šiandien paėmė Kerčo pakraš
čius, rytinėje Krymo pusiasa
lio pusėje, skelbia nacių šta
bas.

Kai kurie sovietų karo laivai 
bandė iš Kerčo uosto išvežti so
vietų kariuomenę, bet jiems ne
pavyko, ,

Vokiečiai paskandino laivus 
ir kareivius paėmė į nelaisvę.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
17 d. —- Jungtinių Valstybių 
jurininkai tuojau Įlipo Į kontra- 
bandistų laivą ir sustabdė sa
botažo darbus.

Prekybos laivui smarkiai pa
kenkta, jis plaukiojimui dabar 
nebetinka, bet dar galės jį pa
taisyti.

Departamentas paskelbė, kad 
laivas atvilktas į Puerto Rico, 
priklausė Vokiečiams ir vadino
si OdenWalčb Laivąs plaukė iš 
Japonijos ir vėžė kaučuką.

Gaudo piratą Pacifi 
ko vandenyne

Cankaišek pataria 
pulti japonus

ČUNKING, Kinija, lapkr. 17 
d. — Kinijos kariuomenės va
das čankaišekas tvirtina, kad 
dabar atėjo geriausias momen
tas pulti japonus.

čankaišekas sako, kadaemo-

Rosenberg valdys 
rusųžemes

BERLYNĄ?, Vokietija, lapk. 
17 d. — Hitleris šiandien pa
skyrė Alfredą Rosenbergą ko
misaru rusų žemėms valdyti.

Rosenbergas gavo, vokiečių 
ministerio titulą. Rbsenbergo 
pavaduotoju paskirtas / Alfred 
Meyer. Rusijos žemįų Valdovas 
gimė Taline, ir yra vokiškų Fą*. 
balčio baronų kilmės;

Rosenberg skaitėsi nacių par
tijos filosofu ir ideologijos aiš
kintoju. Jis patašė porą knygų’ 
apie nacizmą. ■' .

B ALBOA, Panamos kanalo 
zona, lapkr. 17 d. — Laivyno 
sluoksniai patyrė, jog Pacifike 
veikia > “ašies” piratas, kuris 
stabdo ’• laivus.č

Amerikos karo laivynas iš- 
siutinėjo patruliuojančius lai
vus, kįirie atydžiai seka kiek
vieną Įtariamą laivelį. Admiro
las Sadler pareiškė, kad pira
tas neilgai veiks, nes jis netru-
?■:. .............................................................................................................. 1 ■

Giedras 'ir šiltas.
Saule teka

— 4:28.
6:42; leidžiasi

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 17 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandien paprašė 
kongresą paskirti 6,687,369,- 
046 dolerių kariuomenei.

Didesnė šios sumos dalis 
eis Amerikos kariuomenei, o 
269 milijonai paskirti vien 
tiktai Filipinų kariuomenės 
sustiprinimui.

Prezidentas prašo leisti ka
ro ministeriui Įsigyti bet ko
kią karo medžiagą, kuri bu
vo užsakyta pagal Įstatymą 
nukreiptą prieš diktatorius. '

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
17 d. —• Iš Belgijos atbėgę gy
ventojai tvirtina, kad naujai 
vartojamos britų lakūnų bom
bos yra labai stiprios.

Iš Vokietijos grįžę darbiniu 
kai sako, kad vokiečiai jas va
dina “Bezirkbomben”, nes jos 
išnaikina ištisą miesto kvarta
lą.

Hamburgas, Kiel, Koelnas 
Ąachenas ir Berlynas išgriauk 
šiomis bombomis.

— Serbų partizanai išnaikino 
ištisą nacių batalijoną, kuris 
ėjo į kalnus sukilėlių malšinti, 
žuvo 320 naciai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— O’Connolly Įnešė Į kongresą jstątymo projektą, kuris 

leidžia valdžiai paimti bet kurią pramonės Įmonę, jeigu ji rei
kalinga krašto apsaugai.

— Hull pasakė, kad kol kas negalima daryti optimistiškų 
nei pesimistiškų išvadų apie derybas su japonais.

— Valdžios sluoksniai neoficialiai pasakoja, kad Roosevel
tas'pareikalavo japonų atšaukti visą savo itariupmenę iš Kini
jos ir visai pasitraukti iš “ašies”, jei nori sutvarkyti visus rei
kalus su Amerika. / z

— Iraku valdžia nutarė uždaryti prancūzą ir japonų am
basadas savo krašte,, nes jų tarnautojai dirba “ašies” naudai.

— Vichy paneigė žinias apie PrancuzĮjos įstojimą “ašin” 
ir apie atidavimą karo laivyno nacių vadovybėm

—■ Naciai įsiveržė į Tūlos priemĮesčiuš, bet rusai sako, kad 
juos vėl nuvyjo aštuonias mylias nuo įmestų.

r — Naciai nuteisė mirti norvegą, kuris bandė išplaukti į 
Angliją. ’

— Vokiečiai sakosi, kad iš Kerčo jie veršis į Kaukazą, bet 
rusai tvirtina, kad pačiame Kryme nacių pozicijos dar ne
stiprios. v r - >

yra labai

įvykusių 
kad italų

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
lapkr. 17 d. — Britų admirolas 
Cunningham šiandien pareiškė, 
kad italų admirolai 
blogi strategai.

Viduržemių juroj 
mūšių studija rodo,
admirolai akyliai prisilaiko se
nų mokyklų vadovėlių.

Britų admirolai iš anksto 
žino kiekvieną italų admirolų 
judesį, nes jie komanduoja taip, 
kaip seni admiraliteto vadovė 
liai jiems liepia.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 17 d. — Iš Andriejavo 
pranešama, kad ūkininkai en
ergingai taiso nuo karo nuken
tėjusius trobesius.

Laukų darbai jail beveik baig 
ti. Daugely ūkių vasarojus ir 
žiemkenčiai jau suvežti į kluo
nus ir kuliami.

Andriejavo miestelis planuo
jamas. Norima statyti naujų 
mūrinių namų.

Mirė profesorius My 
kolas Songaila

Turkai siūlys bri 
tams taikytis

ANKARA, Turkija, lapkr. 17 
d. — Vokiečių ambasadorius 
von Papen šiandien pataisė is
panų laikraštininkui duotą in
terviu.

Papen tvirtina, kad Vokieti
ja siūlys Turkijai tarpininkau
ti taikai įvesti.

Jeigu britai nesutiktų priim
ti turkų pasiūlymo taikytis,-ta
da vokiečiai reikalaus turki, 
praleisti kariuomenę per Turki 
ją, kad naciai galėtų pulti Su 
ezo kanalo zoną.

KUIBYŠEVAS, Busija, lapk 
17 d. — Anksti užėję dideli šal
čiai yra didžiausi sovietų kare 
talkininkai. Vokiečių kareiviai 
frontuose kenčia didelį šaltį 
nes daugelis dar dėvi vien tik 
tai vasarinius drabužius.

Krymo frontuose sovietų par
tizanai pradėjo veikti vokiečių 
užfrontėj.

Partizanai susprogdino 16 
tiltų, nutraukė telefono susisie
kimą „ ir paskandino nacių lai
vą su karo medžiaga.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 17 d. — Laikraščių ži
niomis, mirė Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune profesorius 
Mykolas Songaila.

Velionis buvo architektūros 
kompozfcijos ir paišybos kated
ros ekstraordinarinis profeso - 
rius. •

Per laikraščius velionies gi
minėms reiškia užuojautą buvę 
Jb mokiniai.

— Trečiadienį Staten Island 
dirbtuvėse bus leidžiamas Į 
vandenį naujas Amerikos de- 
įtrojeris Farenholt.

— Graikai deda pastangas 
švežti iš badaujančios Graiki
jos kelis tūkstančius vaikų į 
užsienius.

“Naujienų” Raštinė
, SEKMADIENIAIS Naujienų 

raštini 'dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 8 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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Aukokite Raudonąjam Kryžiui!
j/;'

Iki nužymėto laiko tuos balo
tus nariai turės sugrąžinti.

KULTŪROS DRAUGU# 
KONFERENCIJA

Jau pereitą savaitę buvo pra
nešta, kad kultūros draugijų

AM £ R tCAOI & Cft'Oi'S

CHICAGOS - LIEiTWWIIU-’ DRAUGIJA
* f ■ " •’ ‘ ---''‘I ".....................

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street; Telefonas Ganai 01171 

VALDYBA: ' '
K. K ADUS/, ptezidentas ? K; AUGUSTAS,, iždininkas

1, P. 'J. RIDIKAS, vicenprezidentas P. GALSŽKIŠ, tftufttisąu
V. MANKUS, sekretorių ; " H MILAŠEVIČĮŲSrtrustlsas

P.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktarai K? ŪUGiS,

IŠ CHICAGOS LIKIT VII DRAUGIJOS 
PASTOGES ‘

d. Walter Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt St., Chicagoje.

Konferencija buvo numatyta 
laikyti po pietų. Tačiau laikas 
teko pakeisti, kadangi tą pačią 
dieną po pietų įvyksta kita kon
ferencija. Numatoma, kad kai 
kurie delegatai norės ir kitoje 
konferencijoje dalyvauti. Kad 
jie turėtų tą progą, tai kultū
ros draugijų konferencija liko 
nutarta pradėti 10 vai. ryto.

Žinoma, kai anksčiau ji bus 
pradėta, tai anksčiau ir baigsim. 
Paskui, kam bus reikalas, galės 
į kitą konferenciją važiuoti, o 
likusieji delegatai turės progos 
ilgiau pasisvečiuoti, pasikalbėti 
ir pasilinksminti. Dalykas toks, 
kad po konferencijos bus ir vai- 
v “ sės.

Visos kultūros draugijos yra 
raginamos atsiųsti delegatus. 
Delegatais, kaip žinia, gali būti 
valdybos nariai. Tie skyriai, ku
rie turi daug narių, gali rinkti 
ir delegatus, — po vieną nuo 
50 narių.

LIGOS IR' MIRTYS
Visiems yra 'žihttinas faktas, 

kad žiemą žmones labiau ser
ga ir labiau miršta. Matyti,. ne* 
pastovus oras, staigios permai
nos nepalankiai veikia žmogau? 
organizmą, kurio atsparumas 
sumažėja ir lengviau pasiduo
da ligoms. ••

O kai atsparumas yra ma
žesnis^ tai ir lengvos ligos kar
iais virsta pavojingomis, o ypa
čiai jel£u laiku neapsižiurima.

Apdraudos kompanijos, ku
rios turi specialius statistikos 
departamentus, gali apytikriai 
apskaičiuoti, koks nuošimtis ap-

DĖKOS DIENAI IŠPARDAVIMAS!
GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE! 
GERIAUSIOS VERTYBĖS MIESTE!

ŠVENTĖMS PIRKITE “MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS ANTRAD., TREČIAD., PENKTAD. IR 
ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 18—19—21—22 D. D.

MENO ŽINIOS
• »: Hjf ■

.Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

PALENGVINKITE 
MUSKULU 

SKAUDĖJIMį ŠIUOM 
LENGVU BODU

Graži Dailės Paroda nuilstanti darbuotoja ir meni
ninkų. rėmėja. (Žiur. jos por-

280 Kurinių
!’ ibio Ali-rilinois Sodiety of 
tlie Fiiie AVts d’ail'inihkų dr- 
jh savo parodas visuomet atfr- 
laro su Šukiu:

‘'Kiekvienai IIlinojaus dai- 
/ lininio mėno kurinį turė

tų į^'ffy.t'i> kiekviena III. 
mokykla ir kiekvieni III. 
namais

Gražus sukis,, bet dar gra
žesnį darbą dirba ši meninin
kų orgąini^acija.. šiais metais 
jii parubšė 16-tą v kasmetinę 
dailės parodą Stevėns viešbu
čio- kdridoryje (3-as aukštas). 
Išstatyta viso 280 eksponatų. 
Be rudfeilinių parodų, ši drau
gija dar rdngia pavasarines 
dailės parodas, žinomas kai
po! “Spring Saloti,” tai būna 
kaip- ir priedinės parodos, 
skirtos akvarelei, pastelei ir 
kiti

Draugijos prezidentė 
Edwin N. Johnson,

vo' labai' iškilmingai atidaryta 
lapkričio 8 d., zsu geru muzi
kaliu programų, kurį išpildė 
p-ios Blanche Slocum choras 
ir solistai. Buvo daug publi
kos.
Premi jos.

miją laimėjo Olive Holbert 
Chaifee, už kurinį “Sittons 
Gulf” (katalogo nr. 29).

Premija Chicagos apylinkė
je gyvenančiam dąilininkui, 
teko p-ui Pcrcy H. Sloan, u/ 
gražų vietovaizdį — Autumn, 
University Hali, U. of I. (kat. 
nu. 163).

Prezidento premiją gavo 
ehieagietė Ameba D. Reece, 
už pinavijų puokštę (kat. nr. 
146). ši dailininke yra 83 me
tu amžiaus. C

Už akvareles pa veikslą pre
miją gavo Waltcr Parke, 
“A House I

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
VARDUODAMA VAISTINĖSE

DRAUGIJOS VAKARAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis vakaras įvyks sausio 18 
d. Amalgamhted Centre, 333 S. 
Ashland Blvd.

Rengimo komisija, kiek teko 
patirti, deda visas pastangas, 
kad vakaro programa butų kiek 
galima labiau patraukli.

Draugijos dariams bus išsiun
tinėti kuponai. Ofise arba kon
certo dienoje tuos kuponus bus 
galima išmainyti į tikietus. Na
riams tikietai bus nemokami, 
bet jie turės sumokėti valdžios 
taksus, penkis centus už 
kiekvieną tikietą.

Drauge su tikietais bus iš
siuntinėti ir balsavimo balotai.

tus turės mirti. Maža- to, jie ap
skaičiuoja ir kokiais mėnesiais 
bei kokiose vietose daugiausia 
žmonių miršta.

Tų kompanijų surinkti davi
niai ir rodo, kad žiemą žmones 
labiau serga įvairiomis ligomis. 
Pats savaime suprantama, kad 
kur daugiau ligų jMi, ten dau
giau ir mirčių pasitaiko.

Tačiau apie ligas ir ligonis 
kalbant iš musų draugijos pa- 
tyriino, tenka pasakyti; jog pa- 
stantoji-r*laiiku nemė^Us tų • ligį1 
nuošimtis yra' višiti netikėtas ir 
nenumatytas. Pavyzdžiui, įvyk
sta nemažas skaičius susižeidi- 
mų. Ir susižeidžia, palyginti, ga
na did,elis nuošimtis jaunuolių.' 
Mat, jų daug dabar dirba prie 
įvairių mašinų,, tad ir visokių-' 
s u s i ž e i d i m ųi pasitaiko.

“MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES TYROS SMETONOS f 
A Q Gaunamas kasdien šviežias T0V1IL01AD R0iė arba šmotas S V; C’
.■ M

“CHASE AND SANBORN” Drip arba Reguliariai MaltaKAVA VACUUM fV Ui PAKUOTA . ’ SV. KENAS / -į C
_____ _ ___ k bm

“CERESOTA” Gryni Nebaltinti 
MILTAI $ sv- maišelis 280

1 CATSUP
990

“SNIDER’S” TOMAČIŲ ' 4 Al/,0
Didelės 14 uncijų bonkos I —

SO RICH IT WHIPS už 1
AUKŠTI KENAI» . ' ' '-M*’ •

24 V2 s v. 
Maišelis

MILNŪT
“SNO SHEEN” ^Ė^Sy((>MlLTAI 44 uncijų pakeliai 24c 

.. .^TASTgVKELL” yyjHPKiy ,į_______ 2Ųg kenai t 2 už 19c (.
^. “LĮ^DY’S” tTO^piJQ JJJXGE.r , Į4 unc. kepai tĮ, 3T ,už 19c

17 ū’ric.1 už
Kenai ( fcv

“HUNTER’S FRIDE” Laisvos nuo kauliukų ’ "• • ■,

-PYČĖS • DIkEenai1/2 ,u' 2K
----------------- ----------------------------- ------ --------------------------------------------------------------- ------------ ■■—■-••UU.. •.------------------  

“BOHEMIAN” RAUGINTI AGURKAI Kvort. džiarąs , A 17c 
“SALADA” ARBATA Maži pak. 9c-----------------sv. pak. 19c
( RED CROSS” ŠBAGETAI ar MAKARONAI Sv. pak. 2 už 17c 
“ROCKVVOOD’S” ŠOKOLIADO ŠMOTUKAI 7 unc. pak. 2 už 25c

a
,. .“SHURFINE” GERIAUSIOS RŲŠIES

SPANGUOLIŲ KOŠELE

ON SA LĖ AT TOUftPOST OFFICE GR BANK

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS 

ANDSTAMPS

NAUJt NARIAI 
I

Pastaruoju laiku į Chk 
Lietuvių Draugiją įsirašo 
nauji nariai:

Peter Kvvaraceyus
Helen Jovarauskas
Anton Butkus 

r . . * * x

Veronika Butkus
Kazimieras Pocius

• » • ‘ ..

Petronėlė Kairienė
Anna M. Guss

* Y ' *Juozas Gribauskas
’ * . I

Mary Shimkus
Narių įrašyme daugiausia pa

sidarbavo A: Žymantas, V. B. 
Ambrose, Yurch.is ir kiti.

ROCKFORD, ILL.
Nusisekęs parengimas.

sie

WAtNUTS “MAYETTES”
Puikiausi ir Didžiausi Užaugę Sv.

“EATMOR” SPANGUOLES
27c

Šviežios- f
Svaras "

4 sv. 13c“NANCY HALL” SALDŽIOSIOS BULVĖS
SALERIŲ ŠIRDYS 3 pundeliai daikte 2' ptiiid'; 2Kc‘
ICEBERG SALOTAI PidelFcO dydžio galvos 
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1 Rųšies
BE SĖKLIAI GRAPEFUIT 80 dydžio

0X¥D0L
‘/AMERICAN FAMILY” MUILAS Dideli šmotai 5 už 27c 

CAMAY’ VEIDO MUILAS ~ 4 UŽ. 25e
2—25c, pak. 25c
Dideli pak. 20c ---------  

Didėli, kenai 19c

Maži pak. 90

2 už- 11c
5 sv. 28c
5 už 15c

Dideli pak. £ 0

“BOWLENE”

‘PŪRO—PUROX” 2—10c. pak. 10c
“CLIMALENE” Maži pak. 9c 

Maži kenai 9č.,
- 1 CENTO IŠPARDAVIMAS 7

“ŠWEETHEA!RT” MUILAS Visi 4 už 19c
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ĮTAMPAS

—    ' ' " ' ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■i., n u ' i 5 ’ ''

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų' Kuponus

America On Guard!
Above is a reproduetion of the 

Treaaury Department’s Defense 
Savinas Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale ąt your 
bank or post office, are a vital part 
of America’! defense preparationa

-SAVAITRAŠTIS-

uz
p-ia Remeniber.

u.

■ ■■

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

yra
no

“ARGENTINOS

■

P-IOS ED’WIN N. JOHNSON portretas, pieštas Carl 
Tolpo, dabar rodomas St)evens> viešbutyje 3 aukšte, 
The All-Illinois Socicty of the Fine Arts draugijos 
dailės parodoje. P-ia Johnson yra šios draugijos pre
zidentė. • “Naujienų” foto

Budingesnieji :
Paveikslai.

Į budi ilgesnių jų ai. tapybos 
paveikslų eiles galima įtrauk 
ti šiuos: Ėster Austin nupiešė 

z karininko 
Chase pie'š- 
portretaS’— 
eismas, la-

liausius kurinius, kurių buvo 
jai patiekta labai daug. Savo 
darbą atliko gerai. Džiuri bu
vo iš sekamų: Adam E. Al- 
bright, Eleanor Jeweet, Blond
ine Carpcn.ter, Arno Bretsny- 
der ir Mikas Šileikis.

Paroda truks ligi sausio 31 
d. Įėjimas laisvas. Valandos 
neribotos.

LIETUVIU 
BALSAS”

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

AR ŽINOTE K A 
TTAŠO'

*■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs-

i. ta jį skaityti?
I **

Į Net kunigai 
i studijuoja, nors 
[ jonims draudžia jį į 
► paimti.

“Keleivį” 
i dėl to, kad
1 taikauja ir
! skelbti.

i žmonių mulkintojus ir ap- 
! gavikus jisai lupa be jokio 
i pasigailėjimo.

i Be to, jame rasi visokių pa- 
[ tarimų, pamokinimų, gražių 
i eilių, įdomių paveikslų ir ži- 
J nių iš viso pasaulio.
! Kainuoja tik $2.00 metams.
Į Adresas toks:

: “KELEIVIS”
I * 1

253 Broadway,
! SO. BOSTON, MASS.

pasislėpę 
savo

jį 
parapi- 
rankas

mėgstažmonės mėgsta 
jis niekam nepa- 

nesibijo teisybę

aktualaus dydžio 
portretą; Richard 
ti _W. Weller’o 
ir Chicagos upės 
bai geri, įdomus. Mario B. Le-
bo\vilz šį- kartą parodai pa
tiekė tikrai nepa-prastą kuri
nį, vardu “Oriental Collcct- 
iom”. Tai labai kruopštus, na
tūralūs ir pilnas gražių tonų, 
(bet “nepersaldus”) didokas 
paveikslas. Tik prityrę daili
ninkai gali tokius daiktus pie
šti.

Tenka paminėti visa eilė 
kitiį', kurie dažniau būna ma
tomi parodose: Tėd Vdgnild, 
Arno Brėtsnyder, *Adam Em- 
ory Albright, Nina K. Griffin, 
C. O. Longabaugb, Lydia 
Polil, Blondine Carpenter, 
Grace CoprelL Oscar Odeliu 
Alma Jaeger, Frank C. Pey- 
raud,. Jerome Klapka ir k.

Tiesa, apskritai imant, pa
roda yra konservatyviška. Tou 
dėl taip sakalu kad joje liesi- 
matb, kaip, yra sakoma, “išsi- 
gihiusios dailės” nei- pėdsako. 
Gal* buk dėl- to kai kam tru
putį nuobodi, kad pennažai 
“modernizmo”, bet, kaipo to
kia,-—rimtai publikai labiau 
snprantalhh: » A

Šaukia Bridgeporto 
Nuovados Kapitoną 
Kamantinėjimui’

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos Įiirma Biiigo parė į- 
vyko? lapkričio 7 d. klubo kaih- 
bariuose. Reikia atvirai pasaky
ti, kad'šitas parengimas nusise
kė kuopuikiausiai visais atžvil
giais. Svetainėj stalai buvo nu
tiesti iš abiejų šorių, ir visi bu-1 
vd' žmonių, užpildyti. BuVo ir 
vyrų, bet daugiausia' moterys, 
todėl jos ir prizų daug laimėjo 
bei kartu smagų laikų turėjo.' Ir 
už šito vakaro- šaunų parengi
mų visias. kreditas tenka musų 
darbščiai komisijai, kuri šušF 
dedh iš ponių Vošiiienės, Var- 
šeckicnės, Bėnder'iibnes ir p. No- 
reikieiiės, o ponia Sinkevičienė, 
kaipo patyrdsi’ šitokių panų 
fengime, musų1 komisijai daug 
pagelbėjo. Todėl šia proga ta 
riti širdingų ačių rengimo ko
misijai už jų tokį pasišventimą 
savo darbui, l^urį taip puikiai 
atliko/Kartu tariu didelf’ačitf jr 
poniai Sinkevičienei už jos nuou 
širdymą. Volimgis

**•15 ,

PIRK Už MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
į ■

500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

p
j

■ Taipgi Du Kitus
William Collins, Bridgeporto 

Dcering policijos nuovados ka
pitones turės stoti prieš apskri
čio kriminalu džiurę liudyti apie 
gembleriavimą ir gengsterius.

Collins neseniai buvęs suspen
duotas už tai, kad Deering nuo
vados ribose buk visai laisvai 
veikęs pinigų lošimo biznis.

Džiurė dabaf tą bizni tyrinė
ja, taipgi kaltinimus, kad 
kontroliuoja gengsteriai.

Įr North Side
Liudyti taipgi turės stoti du 

kiti^poilcijos kapitonai, Charles 
McGurn iš North avenue, ir 
Frank Malone, iš Sheffield.

RED - ITCH Y- SCALY
ii

metų! Pirmas bandymas 
įtikina!
vaistU

REMKITH TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N A U J IB N O S E”ŽEMO

o
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą !• 

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią d- 
dą. įstabiai sėkmingas dauginu 
nei 30 
Žemo 
Visose 
nėse

•J

KRAFT french 
’ dressing

MlįtlONS AGRH—Miracie Whip does wdrk tvonders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dresaing and fine mayonnaise, Miracie Whip is 
by far America’s favorite salad dressing

AMERICA 5 LARGEST 
"i seilins SRAND

• 4
f" j

kft. .-.-lt? i ’



Antrai!, lapkričio 18, 1941
» I . 'Miiįtiku.

NAUJIENOS, Chicago, ut

Algirdas

Ponas neprezioentas
■ ■M

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS) 
IV.

(Tęsinys)
POKYLYJ

Kai Bilas Birbilas žiurėjo į 
Čalį Čapliną ir jo fraką, aš sė
dėjau erdvioje, puošnioje salėje 
ir ^tebėjau žmones. Tiesą pasa
kius, tai aš stebėjau ne tiek 
žmones, kiek visokių fondų pir
mininkus, sekretorius ir iždi
ninkus. Ir kažkodėl kažkokia 
nelengvai teišaiškinama jėga 
kreipė ir nukreipė mano akis 
tiesiog į tų iždininkų kišenes... 
TalK rodos, keista, kad taip ga
lėjo būti, bet tikrai buvo. O 
faktai juk turi būti užrekorduo-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PELNĄ APDRAUDĄ AU- 
TOMOBILIAMS.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

e APDRAUDĄ 
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Llabi- 
Mttea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St.

ti. Ir lai juk aišku, kaip yra 
aišku, kad vienas garsus fon
das “nieko nesurinko, nieko ne
išsiuntė, nieko neliko, bet išlei
do apie tūkstantį”. Matote... Ir 
vis dar tebėra tokių naivėlių, 
kurie susiriesdami tvirtina, jog, 
girdi, nauji stebuklai daugiau 
nebedygstą, nėbeaugą ir nebesi- 
rodą “griešnai” akiai. Hm, ne
išmanėliai. Pasidairytų aplinkui 
ir tuoj pamatytų, kaip ir aš pa
mačiau, ir dabar visiems pasa
kau. Juk tiesos nereikia slėpti, 
kaip nereikia slėpti lango nuo 
saulės. Nes juo daugiau spin
dulių vidun įeina, juo arčiau 
žemės nusileidžia tas gražusis 
žmogaus fantazijos kūrinys — 
dangaus karalystė?

Ir stebėdamas aukštai iškilu
sias asmenybes, stipriai laikiau
si tos brangios dorybės, kuri 
man į galvą ir širdį buvo įkal
ta nuo pat mažų dienų. OĮ ji 
yra šita: pirmučiausia reikia 
pagarbą atiduoti seniems žmo
nėms. Bet dabar šitą dorybę 
reikia praplėsti, vadinasi, saky
ti: ir persenusiei^is žmonėms. 
To reikalauja patsai gyvenimas. 
Štai, tik anądien viena moteriš
ke man sako: “A, aš jau esu 
pasenus ir persenus. Iš perseni- 
mo 
nes 
gus 
čia,
kitę, kada žmogus nesimokini?

Bet greičiau artčkiine prie 
reikalo. Taigi, aš stebiu labai 
aukštos aukštumos pasiekusį 
visuomeninką ir šviesuomenin- 
ką, vardu ir pavarde Juozą Ai- 
doblistą, kuris visai neseniai 
parašė iš viso savq gyvenimo

sergu”. Man buvo naujiena, 
ligi šiol maniau, kad žmo- 
tik senatve tegali sirgti, o 
mat, ir persenimu. Ir saky-

Atvyko į J. V.

, Kaltini atdara kas vakaras 
Iki 8. vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

;."A -j

• į
yra, Ė

! HOUSEHOLD LINENS • PATTERN 1OO1 
No. 1001—Išsiuvihėjimai baltiniams.

CARMEN
— > Stato —

> :: PIRMYN CHORAS
: Lapkričio-Nov. 30—1941 J •“ 2.00 vai. popiet, - j . ’ .
EIGHTH STREET THEATRE

800 SO. WABASH AVĖ. 
ĮSIGYKITE BILIETUS DABAR —. $1.00 IR $1.50

Valgomo Kambario
Gražus Setas

Stipriai padarytas. Kol dar 
galite gauti sena kaina.

ARCHER AVĖ 
FURNITURE MFG 

JOE KAZIKAITIS, Sav.
4140 ARCHER AVENUE 

LAFayette 3516

- 1MIŲTO

is turi greitį, lengvumą ir lankstumą su tuzinais
1 gkstrą laiką—ir darbą—taupančių ypatybių”

■

JIS TURI VISKĄ!

-V" .■ ■■■■■ ■ ■■ TV’ ‘ "* i"! !

jUĮįi metus ir metus be jūsų

filosofiją ir siuntinėjo ją po vi-
* . * * . M a « . • a V

ii

Pe-

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Saburo Kurusu, Japoni

jos ypatingas atstovas Wa- 
shingtonui, atvyko kliperiu 
į San Francisco.

gtai kodėl tūkstančiai

Taip, priedo gerą, išžiūrą ir ekonomiją. Padirb 
tas tikslu tarnauti 
dėmesio”

Negausite 
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

Ch«r»e
Aec’t

fcOlsen A Mara 
Ketvlrl.

Ir 

vaka< ■ 
rals

_<••• ■ V,

Ebann
6446 So. Halsted St.

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

eilės. Bet, anot jo, suglušėję re
daktoriai, labai gilių jo filoso
fijos gelmių nesupratę, laikraš- 
čiuosna nedėję, taigi, ir nedavę 
lietuviškam pasauliui progos iš
vysti tikrąją šviesą. Tada jis 
nunešė savo veikalą į Jono vai
kų bažnyčią, kurios labai mo
kytos galvos tuoj suprato ver
tingo veikalo vertybę ir išleido 
brošiūrai tėję, papildydamos ši
to gilaus traktato pradžią šo
kiais, o pabaigą — su septynio
lika tavernų (saliunų, arba 
smuklių, lietuviškai tariant). O 
brošiuraitės viduriuose štai kas 
gludi: “gydytojų praktika yra 
prietarai”; “astronomija, iš vi
so, nėra jokis mokslas”; “reli
ginis žmogus laikos? tiesfts, o 
bedievis laikosi paklaidos”; “pa
saulis’ yra šaltas tik dėlto, kad 
tas pasaulis yra subedievejęs”; 
“Biblija yra rinkinys gyvenimo 
teisybių alegorijos ir prilygini
mų formoje ir taip pat nemaža 
dalis poezijos dalykų, nuo ku
rių kai kam net akys kaista iš 
gėdos; bet pats pasaulio įkūri
mo aprašymas pilnai atatinka 
mokslininkų išvadams”. O su 
Smetona, esanti bėda tik ta, kad 
“Jis buvo perdaug demokratiš
kas”, kada sėdėjo ant Lietuvos 
žmonių sprando.

Išleidęs, — su Jonų pagalba 
— bibliškojo mokslo šviesą į 
lietuviškąjį pasaulį, šitas viso
kių nemoksiu mokslinčius pasi
juto jau pavargusiu visuomenes 
veikėju ir įsteigė Nusigalabinu- 
sių Kultūriškos Dirvos Artojų 
Fondą. Bet kitas labai panašus 
visuomeninkas tuoj šoko ir į- 
steigė Persenusių Visuomenin- 
kų ir Šviesuomeninkų Nedaver- 
tinimo Fondą. O kai užėjo ma
da visus persenusius aluminu- 
mo puodus suvienyti bei sulieti 
į vieną daiktą, tai ir abudu fon
dai buvo suvienyti bei sulieti į 
daiktą ir pavadinti: Rukštaus 
ir Keptų Bulvių Fondas, kurio 
visus- reikalus nuo pat pradžios 
prižiūri šitas nemoksliškų mok
slų specas. Jis dabar sėdi prie 
stalo, kojas susikryžiavęs, gal
vą aukštai iškėlęs; mat, žmo
nės sakė ir sako, kad vėjo pri
pusti daiktai labai lengvai kyla, 
tarytumei muilo burbulai arba 
kiaulės pūslė, mažų 
minties pripusta...

O štai, visai netoli, 
visuomenes veikėjas,
jas, legališkas patarėjas ir lie
tuviškoms draugijoms konstitu
cijų suplanuoto jas, nes pats jų 
parašyti nempka. Jis labai daug 
yra dirbęs, stačiai su kunu ir 
siela pasiaukojęs tautos ir kul
tūros reikalams, — dirbęs, kaip 
jis pats dievagojasi (bažijasi), 
iš meilės lietuvybei ir apšvietei, 
ne iš noro pasipinigauti, kaip 
visi kiti tokiais atvejais daro... 
Per daugelį metų jis nešiojo ■ 
barzdą, kaipo aukštos, profeso-j; 
riškos inteligencijos, kultūros ; 
ir erudicijos, gilų ir visiems ma- • 
tomą požymį, su kuriuo, sako/yrr^

pakcicia i 

Cp ) pERFORMANCE) 

G/kSRANGEj

• šie yra ultra-modemųs Gasiniai 
čiai sii 22 ryškiomis ir darbingomis sa
vybėmis — kombinuotomis su jaudinan
čiu nauju grožiu jūsų virtuvei nušviesti 
ir jūsų darbui palengvinti. Atsilanky
kite ir pamatykite daug modelių Cer- 
tified Performance GAS RANGĖS ir 
.pasirinkite tokį, kurs atsako jūsų pini
ginei ir jūsų reikalams. Patirsite, kad 
tai yra išmintingas investmentas, kurs 
moka didelius dividendus parankumu ir 
patogumu, (šį skelbimą duoda Public 
Service Company oi Northern Illinois).

sėdi kitas 
darbuoto-

Naiijausi CP Galiniai Pečiai dabar rodomi pas

G ASINIŲ PEČIŲ DYLERIUS
■ —--------------------- —.—-— _________ _________________

lengva prieiti prie' valstybės ar 
mokslo vyrų, nepaisant, kaip 
aukštai pastatyti jie nebūtų. Jis 
pątri jotas labai karštas, nes kai 
reikėjo labai stambių aukų pir
mutinio pasaulinio karo nunio
kotai Lietuvai, tai jis net ir sa
vo barzdą paaukojo, ir nuo ta
da vaikšto be barzdos. Ar ir 
daugiau jis ką aukojo parblok
štos tėvynes prikėlimui, niekas 
pakol kas nežino. Aišku tik 
tiek,'kad už lietuviškų konsti
tucijų suprojektavimą visados 
paėmė po keletą šimtų dolerių, 
kad anapus Atlanto, ant marių 
kranto, nusipirko dvarą ir kad 
dabar dar turi pinigų aruodą 
su kaupu. Jis yra iždininkas 
Lietuvių Tautos Kėlimo ir Pa
kėlimo Fondo, taipgi Tautiškų 
h> Kultūriškų Dirvonų Plėšimo 
ir Apšėjimo Fondo, o kai kada, 
sako, ateinąs ir į Rukštaus Pie
no ir Keptų Bulvių Fondo na- 
lių sąskrydį aplink stalą vaį-

.......................... ■ 1 1 .. ................................—................. 

gykloje, kur, sako, ala Mečni- 
kovą, kertas pukštų pieną, kai
po geriausią vaistą nuo hėper- 
senjhio.

Po mano kairės sėdi ir nenu
sėdi ponia Putputput. Sako, jog 
jos pavardė kadaise buvusi vi
sai kitokia, bet kad ji visados 
sparnus pakėlusi kvaksėjo ir 
vietoje niekados nenutupęjb, tai 
gerosios jos draugės praminė ją 
ponia Putputput Ir pavadini
mas, reikia sakyti tiesą, yra la
bai vykęs ir pavykęs, visa šitų 
žodžių prasme. Jinai, mat, tiek 
stora, tiek aukšta^ labai panaši 
į volu sušuktą čiužinį ir be at-' 
vangos tripiniuoja ir kudakuo
ja kaip, tikrą pereklė; Ji turi; 
širdį labai gerą, gailestingą ir 
patrijotišką,.nes kai tik paskai-' 
te straipsnius kapitono Jurgio 
iš rytų apie dvi seseris, tuoj la
bai susirūpino jų likimu ir šo
ko steigti fondą, kurį pavadino 
atviru, tikru ir logišku vardu,

............... ......................................................... ......................................
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• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2020

ū<

a Lnn nnn nn

*

MADOS

Murinę soothcs, cleanses and refreshcs 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, vvinds, movies, 
close work, lite bours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

s

būtent: Plikų Seserų Fondas. Ir 
štai kodėl taip teisingai pavadi
no. Anapus jūrių marių buvo 
dvi. seserys labai garbingos, tur
tingos ir galingos, nes visą Lie
tuvos kraštą, išskiriant tik Vil
niaus kampelį, valdė taip, kaip 
norėjo. Ministeriai ir kitokie vi
sokie vyrai, kurie buvo aukštai 
pastatyti, bučiavo jom rankas 
ir prašė malonių ant malonių. 
Kąs lankėsi Lietuvoje ir nematė 
Šių dviejų seserų, tai tam sąži
nė prikaišiojo sakydama: Klau
syk. tu buvai Pabaltijo karalys
tėje ir nematei tos karalystės 
karalienių. Jeigu butum buvęs 
Lomoje ir nematęs popiežiaus. 
Liurbi, į ką gi tai panašu! Bet 
staiga apsiniaukė dangus, pūs
telėjo labai žiaurus vejai, ir a- 
bidvi seserys turėjo bėgti ir iš
bėgti niekur nieko nepasiėmu- 
sios. Taip čfa (Amerikon) jie
dvi ir atbėgo. Kai pamatė jas 
abidvi plikšas kapitonas Jurgis 
iš rytų, labai • susigraudino ir 
pradėjo kai kurių laikraščių 
puslapius šlapinti gailiaširdiš- 
kumo ašaromis apie plikas se
seris. Sugrudo širdelė ir poetiš
kos praneš iš Babylono, bet la
biausiai, tai ponios Putputput 
iš Chicago. Tuoj įsteigė fondą. 
Tai yra labai nuogas realizmas, 
bet realizmas, jei tik jis yra re
alus realizmas, turi būti nuogas 
nuogutėlis. Taip jau buvo iš 
pradžios, taip bus ir ligi pabai
gos. Dabar, drabužiai labai rei
kalingi, bet jų geriau nesiųski
te. Siųskite tik pinigus. Juk vi
sas pasaulis seniai žino,, kad 
pinigai geriau pridengia ir ap
šildo, negu drabužiai. Tik susi
mildami žadamų pinigų nesiųs
kite. Jie praeitų metų sniegas. 
Mes norime duodamų ir gauna
mų pinigų, kuriuos saujoje jau
ti taip gerai, kaip sultingą bif
štekso kąsnį burnoje. Supran
tate?

( Vėl mano akis pasigauna vie
na ponia. Ji skersuoja. Bet ne į 
mane —- į kitą vyrą. Klausiu 
šalia manęs sėdintį žmogų:

>—Kodėl ta ponia taip skersa
kiuoja?

(Bus daugiau j
<< ■ ' • • •

4777

No. 4777—'Praktiška sukne'Ji. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį .pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir aaresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-| 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pattern Dept, 173Qį 
So. Halsted St, Chicago, IU. |

Turtas Virš$6,500,000.00
Apart Apsaugok, Turime QCCft 9(1(1 flfl 
ATSARGOS FONDĄ Viršd J J U, U U U. U U
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

v
No. 1001

MGS Mferof per krutinę

(Vardai Ir pavardS)
Vardas ir pavardė

(Adresu)
Adresas

’CMiutU ir valntOaV

a

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, IIL

Čia Jdeda 15 eenttj Ir prašau
NAUJIENOS NĘEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

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

. j dienos, šeštadieniais 9 A. M. jkį, 8 P. M. ____

LOAN ASSOClATlONofChlcsg.
JUSTIN MACKIEVVICII, Pres.

• 4192 Archer Avenue
VIRginia tttt

Miestu ir valstija
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Streikai apšigyhimo pramonėje

GARSINKH'fS “NAUJIENOSE”

Angliakasių unijos atsisakymas pasiduoti Darbo. Tar
pininkavimo Tarybos sprendimui pastatė labai, aštrioje* 
formoje klausimą apie streikus “apsigynimo pramonėje”.

Angliakasių vadas John L. Lewis reikalauja, kad-ka
syklose, kurias valdo plieno kompanijos, butų leid^iap^ą 
dirbti tiktai unijos nariams, kitaip sakant, kad tos ka
syklos butų “uždaryta šapa”. Kadangi kompanijoj šitą; 
jo reikalavimą atmetė, tai jisai iššaukė angliąkajįųj, J 
streiką, nepaisydamas Nacionalinės Darbo Tarpįm$^ 
vimo Tarybos rekomendacijos, kad darbas tose kasyklose 
nebūtų stabdomas.

Tarpininkavimo Taryboje yra ir darbininkų atsto
vai. Amerikos Darbo Federacijos nariai balsavo su Ta
rybos dauguma, o CIO nariai phrėmė Lewiso poziciją ir 
iš Tarpininkavimo Tarybos pasitraukė. . '

Prieš tai pats prezidentas Rooseveltas buvo kelis 
kartus kreipęsis į Lewisą, patardamas , jam nešaukti 
streiko, nes plieno pramonei gali.pritrukti anglių,, kąs 
sutrukdytų visą eilę svarbių darbų apsigynimo pramo
nėse. *.

Streikas vistiek buvo iššauktas, ir dabar susidarė 
labai nemalonus konfliktas ne tiktai tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų, bet ir tarp skirtingų grupių orgąni- 
zudtų darbininkų, o taip pat ir tarp darbininkų ir val
džios. 1 ... . •

Darbininkų kova prieš darbdavius tapo nustumta i 
antrą vietą. Svarbiausias klausimas pasidarė toks;..,ar 
darbininkai gali priešintis valdžios autorizuotos įstaigos 
sprendimui tokiame reikale, kuris paliečia viso krašto 
likimą? ‘ ’

Į ginčą yra įvelta ne vien Nacionalinė Darbo Tarpi
ninkavimo Taryba, bet ir federalinė administracija, Pu
blika dabar žiuri, kas pasirodys “didesnis” — Dėdė Ša
mas ar John L. Lewis. .... ; P . .. \..t

Mes netnanome, kad angliakasių vadas vartojo gud
rią strategiją, jeigu jisai leido tam angliakasių ginčui su 
plieno kompanijomis atsistoti publikos akyse šitokioje 

•formoje. Aišku, kad vienoji opinija nepakęs to, kad Lew- 
isas paguldytų Dėdę Sajną ant nugaros. Į4e šiaįs laikais, 
kuomet kraštas deda visas pastangas apsiginkluoti ir pa
dėti Hitlerio priešams ! - .

Tarp pačių CIO vadų toli gražu ne visi remia Lew- 
iso politiką. O Amerikos Darbo Federacija eina^su val
džia. Sunku tikėtis, kad šitokiose aplinkybėse angliaka
sių unija laimėtų., .... .; j •.

Q Lewiso užsispyrimas gali , paskatinti J.. V. kongre
są išleisti įstatymą, susiaurinantį unijų teises. Tuomet 
bus suvaržyti ne vieni angliakasiai. . i

John L. Lewis, matyt, nepripažįsta, kad šiandien yra! 
kraštu pavojaus (national emęrgency) padėtis. Beje,,juk 
jisai stoja už izoliaciją; tai( jam atrodo, . kad darbinin
kams nėra jokio reikalo “aukotis”; priešingai, .jisai ipą- 
no, kad dabar, kuomet pramonė smarkiai dirba,, yra ge-< 
ra proga išgauti iš darbdavių tokių koncesijų, kurių ne-; 
butų galima gauti paprastu metu.

Panašiai galvoja ir daugelis darbdavių. Jų puomone, 
dabar, kuomet valdžia leidžia bilionųs dolerių ginklams,; 
yra patogiausias laikas daryti pinigą. Šitie kapitalistą!; 
taip pat yra “izoliacininkai”. Jie kaip tik dėl to ir sako,: 
jogei kraštui “jokio pavojaus nėra”, kad jie ramia są
žinę galėtų pasipelnyti. Pripažinus krašto padėties pavo
jingumą, butų “nepatriotiška” norėti iš tos bėdos pasi
naudoti. , ( f v ; . j/, ,.p . ( ; ,.j

įdomu, kad .kapitalistai, kupė yra4 šitaip nusistatę, 
ir “radikalas” Lewisąs, kuris ilgą ląiką flirtavo s.ų Ko? 
pianistais (dar ir šiandien nepaliovė flirtavęs),, sudarė 
politikoje “bendrą frontą”, prieš prezidentą Rooseveltą. 
Tik paskutįpių lai^u, kąį, Hitlerio užpulta Rusiją ėmė 
šauktis Amerikos pagalbos, tai tas bendras frontas pra
dėjo irti...........  , A ,ul.

Taigi klausimas. čia .eina, .apie tai, ą^ , gyvybiniai: 
Jungtinių Valstybių interesai šiapdien reikalauja .iš žmo
nių tam tikro pasiaukojimo. Jeigu taip, tai nei darbda
viai, nei darbininkai neprivąlp darutį toh;kas; statytų į pą- 
vojų krašto saugumą. John L. ,Dewis negali norėti, kad 
jo vadovaujama grupė butų privilegijuota.

Užsakyme kalu*}
Chicago j e—paštu:
Metams........ j.
Pusei metų ... _..............—

'Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui £___—

Chicago j per išsiuntinėto jus 
Viena kopija ................ —
Savaitei •;

.* Mėnesiui

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. «c 
18c

_____________ '■

J ungtinėse Valstijose, neŽ Chicagoj, 
Metams_.......$6.00

Pusei metų __ i-------------- 3.25
Trims mėnesiams----------- 1.75
Dviem mėnesiams •- 
Vienam mėnesiui

UždeniuoM
Metams - -------------------------- $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. į

r

.75

T ŽIOPLAS DAVATKt.l ' ' 
•, < /MULKINIMAS. U.

’ < ’ . <. . . ■ •, * . i- h.1

ra l s -. ■. wBiriiba daro komentarus’apie 
“Lietuvių Nacionalistų Parti
ją’’, kurią naęiai leido voldenua- 
yinįnkams, įsteigti Lietuvoje, ir 
apie.tos partijos vado Virbicko 
kalbą.

Tas žinias jisai paėmė iš DrJ 
Pk. ,,. ĄpcevjįJaus,, radiogramos,

Bjinba neąisa.rĮnatiją.rašytįJ^d 

mą^(?^škia ^‘jprotp^ęįšką prx>- 
WftW.ll I. i' i k ž i opios k om 11-1 

8ali duiįjis šitaip 
mulkinamos’*^...,'........ .
įtf tl ‘s'v' M ASKyO JU (, SUŠAUDYT I

5 DARBININKAI
• K n’!'? ’

,. i # k l&MtašęiVp . ,;A.-;
telegramų agentūra AP 

praneša:
: 4 L .S ji. A" P I i1 i - biiį ■' f •: ‘y ■>

į;..< kąrQ tribunolas 
^iajįjięn v (lapkričio .1 £, t ,d,) 
prai)|ešą, kad penki. neįvardy
tos dirbtuvės darbininkai bu
vo pasmerkti mirčįąįv už 
kontr-revoliucinių lapelių 
skleidimą tarp darbininkų.” 

• i t. -j ' ) -
k pirmiau buvo pranešimų, 
kad Maskvoje tapo j sušaudyta 
keletas dirbtuvių, direktorių,, ku
rie bandė pabėgti iš savo pos-' 
tų. Dabar, pradedama šaudyti 
jau ir -darbininkai, ir už ką? 
Tik už lapelių platinimą!

O atsimenate, kuomet Fran- 
euzija kariavo, kokį triukšmą 
keldavo sovietų .spaudą .Mąskvę- 
je.ir. Amerikoję dėl komunistų 
baudimo už agitaciją prieš ka
rą? ...... /;

Daladįer nępąsmerkė niirčįai 
nė, vįęno.> konųipistų, tik už
draudė jiems clapyti sabotažą ir 
trukdyti karo vedimą prieš; y,9- 
kietiją. Kurie peržengdavo įsta
tymą,, tie būdavo areštuojami 
ir traukiami tieson. Bet bolševi- 
kąi ir jų pakalikai plūdo Fran- 
ęuzijps,. valdžią, vadindami ją 
baisiausiais “despotais” ir “dar
bininkų klasės priešais”.

Q dabar patys bolševikai bau
džia net mirtim tuos darbinin
kus, kurie agituoja prieš val
džią.

PASMERKĖ TEISMUS, 
ADVOKATUS IR 

VALDŽIĄ

Kleofas Jurgelionis žada dau
giau ^advokato profesija nebe- 
ųžsiimfi ir sako, kad ta profe
sija) esanti “labai menka ir ne
naudinga”.

.Advokatas, jo supratimu, ne
galįs atlikti nieko gero žmo
nėms,, ir ,K1. Jurgelionįą .gailiai 

4tą profesiją:. savo jaunesnėse 
dienose pasirinkęs.

’ -r ’ ■ ' V
“Šiandien .. . man aišku y- 

ra”,; rašo, jisai “Vienybėje”, 
“kad.visas mano advol;ątavį- 
mo .jdarbąs. buvo; bergždžias, 
visiškai nenaudingas žmo
nėms, kųrię mane samdė, ^tuš
čias turiniu, t kenksmingas 
•dvasiai. JisTman davė tik 
menką uždarbį skurdžiam 
ppa^yy-eninmb J>et nieko dąu- 
gi^ii. Žm^iųj^yojęjSų vaį;

-į ppęspą^R U), ir. su

syk..dar jtjkęjaų,,Jiąd.tąs yra 
galima. Dabar žjnau, kad'ad
vokatas neturi nei budo, nei 
įrankio padėti žmogui įo ne
lygioje ^kovoje su spaudžian
čiu jį priešu.”

, Jurgelioniu% pataria niekad 
neiti į teįsųjus,vniekad nesirašy.- 
ti jokjjP?(Ik9J«traktpx^./‘nes ra- 
^ytasį ^i^iriRS tik^paren-

Ąi k3Wl?Wrt
»eręs; 3>a%i- 

mas!) \, ^neteisti savo vaikų mo
kytis advokatūros.

J^UJlTlNOS, Chicago, UI
Antrad., lapkričio 18, 1941

LOS ANGELĖS SUKRĖTĖ ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Valdžia ir teismai esą 
, kenksmingi.

Per ilgus metus veikęs poli
tikoje ir ieškojęs politinių “dža- 
bų”, K. Jurgelionis dabar ma
no, kaiį valdžia tąį įš viso'neti
kęs daiktas, ir duoda tokį pa
tarimą “Vienybės” . skaityto
jams:
:f‘l?i,(ųeprą^ykiįe;pašalpos iš 
yąjdžioSvif netųrėkitę nieko 
bendro su valdžia ir politi
kieriais.” i
■hjl' t >j 1 ■ A-. į i-' ’ ' į, - i. ..

.. 5ijĮ3ę|..blpgi^uSjias daiktas pa
sėlyje, jam- atrodo, esą teis
mai.

iri ‘ -'/. J' 'o '.i’,':

Iq$kotį tiesos teismuose, sako 
jis, bergždžias dalykas, nes tei
smai nėra tėisįngunio įstaigos. 
JųpsO. Jąiųų tas, kas turi dau
giau pinigų:

.“Jeigu žmogus, kurs turi 
yieną tūkstantį dolerių, pra
dės bylą prieš kitą žmogų, 
kurs turi dešimtį tūkstančių 
dolerių, tai visuomet galima 
iš anksto pasakyti, kad ‘tei
sybė’ , pasirodys toj pusėje, 
kuri išleido dešimtį tūkstan
čių dolerių.-Mat, žmogus su 
tūkstančiu dolerių galės ape
liuoti vos vieną sykį, o žmo
gus su dešimčia < tūkstančių 
dolęrįų ištesės užsimokėti už 
dvpjetą ar net trejetą apelia- 
cijų.
Skaitai žmogus ir stebiesi, 

kad apšviestas ir kelias dešiin-
lis metų išgyvenęs Amerikoje 
asmuo, gali pasakoti šitokius 
niekus, Visį žipo, kad (am, ku- 
ri.S; turi daugiau turto, yra len
gviau bylinėtis, negu beturčiui; 
tačiau daryli iš to “išvadą”, kad 
teismuose visuomet laimi pini
gas,. o ne teisingumas, tai gryna 
nesąmonė.

Vietoje teismo, ristynės.
, Visą valstybinio, teisingumo 

instituciją Jurgelionis pripažįs
ta žalingu daiktu žmonijai, Pra
eityje-. būvį geriau, kuomet 
Žmonės spręsdavo ginčus kauty
nėmis. K. Jurgelionis šitaip iš
dėsto, ‘‘pasiręmdainas” Spence,- 
riu, teisingumo išsivystymo is
toriją:

“Privačių asmenų ginčas, 
kieno pusėje yra ‘teisybė’, vi
suomet buvo labai pašalinis 
reikalas ir karaliams ir jų 
valdžioms ir jų teismams. 
Asmenys visuomet turėjo su
rasti ‘teisybę’ tarp sąvęs. Val- 
džian ar jos paskirtas spren
dėjas ar teisėją^ ėmėsi tik pa
liudyti, kąs iš dviejų susigin
čijusių pusių z> paėmę viršų. 
Senovėje privačiai ginčai bu
vo išrišami kautynėmis, ir 
kuris katrą nul^ovė, to buvo 
viršus ir teisybė, ir sprendė- 
jąs arba teisėjas neturėjo ką 
jaugiau .veikoj,. XąiR„tjk„pri- 
pažintį, J<ąd )įaip ir. tąip atsi- 
tikp, Į$ąs ir be Jo buvo, aišku. 
'Šiais,,laikais-darosi tas pats. 
Kieno, bus. viršus ir ‘teisybė’, 
yra išrišama,,Skautynėmis ir 
dabar. Uk5 susiginčiję asme
nys nesikaują patys, bet pa
stato savo vietoj jų pasamdy
tus advokatus. Advokatai 
kaųjąsi. ųž, pipįgųs..., Senovė
je kautynes laimėdavo stip
resnis. Dabar kautynėse yi- 
^uomet laimi tas, kuris turi 
didesnę pinigų mašną.”
Vietoje teismų, Jurgelionis; 

pątaria žmonėms, kurie susn 
gįnčjja ir negali savo ginčo iš
spręsti geruoju, “persiristi lie
tuvišku būdu be muštynių”.

i . 4. » • ’ , / 1 A. * * 1

... Vadinasi, geriausias / ris tikas 
bus/yįsųprpęt, “tęisįngas”. Bet 
ąųgĮų ^ilrųės ^įn^jrik'oųaL labiau 
mėgsta , kuųj^čiuotis, .negu rįs-

to^,ėį,pąs jįųęs “ięįąingiau- 
ąias” A žmpgus. butų bokso čem- 
i>ij(Oi>ą, O.J pąs. pegruąz j$į, tur 
būt, taįvkųyįs moka geriausiai 
vąrtotį brįtvą.,. z d . ,, 

Gerai, kad Jurgelionis jau ne-

,~7 v. . •> ’’ ’ ' NAUJIENVKACM”,.T<Ji>t>hota l
Roger Muilui apžiūri nuostolius padarytus jo garažui ir automobiliui pęr 

žemės... drobėj imą To^rąnce, Calif. Nors nuo drebėjimo • medžiaginių nuostolių 
pasidarė nemenkai, užmuštų ar sužeisttų nebūta.

KORESPONDENCIJOS
f • f

Philadelphia, Pa.
RENGIAMASI DIDELIEMS 

DARBAMS

Po vasaros atostogų praside
da pas mus didesnis juidėjimas 
lietuviškų organizacijų. Su žie
mos niūriu sezonu ir ilgais va
karais BIZNIERIŲ, PROFESIO
NALŲ ir AMATININKŲ sąryšis 
rengiasi dideliems darbams lie
tuvystės ir org. labui.

Sąryšys gana aktyviai dar
buojasi rengdamas moksliškas 
paskaitas, pranešimus, kviesda
mas juose imt dalyvumą čia gi- 
inusius jaunus profesįopalus, ir 
daug kilų naudingų darbų at
likti. Dar Lietuvos nepriklauso
mybei žydint, sąryšys pasiuntė 
gabesnius čia gimusius jaunuo
lius -Lietuvos olimpijadon, ku
rie sugrįžę parsivežė net po ke
lis auksinius medalius, ir dar 
Šiandien jie giriasi aplankę tė
vų žemę ir nesigėdi pasisakyti 
mokykloje “esu lietuvis!” Tik, 
deja, vieno taurė kažkaip mis
teriškai užkliuvo likus Lietuvo
je ir teko neužsipelniusiam .. . 
tas musų jaunuolį šiek tiek pa
veikė. Sąryšio sekretorė p. Gri
galiūnienė kas šeštadienį daro 
5 min. pranešimus per radio 
8-tą vai. vakare, kurią kontro
liuoja p. Džikas WTĘL 1340. 
Šią žiemą sąryšys rengiasi duot 
eilę paskaitų iliustruojant judo- 
mais paveikslais kas mėnesį 
susirinkimą. Turi parinkęs 
kom. rūpintis įsigyti didelį ūkį, 
kuriame galėtų būt knygynas, 
pareitų visų srovių lietuviški 
laikraščiai, vasarnamiai, sene
liams poilsio namai, kur senu-: 
kas, įvestavęs kelis atliekamus 
tūkstantukus galėtų ramiai se
natvę baigti tyrame ore pypku
tę rūkydamas. Vaikučiams sa
nitariniai vasaros metu “kam- 
ping” su restoranu ir kitais pa
togumais; žodžiu, kad‘ kiekvie
nas kaip čia gimęs ąr ateivis ga
lėtų jaukiai jaustis. Su laiku 
pasidarytų lyg ir mažulė Lietu
va dėdes Šamo žemėje, tik, rei
kia susiklausymo ir kuoskait- 
lingiausiai rašytis draugi j on ir 
jos susirinkimus atydžiai sekt.

^Posėdis, įvykęs lapkričio 2 d., 
bene bus ramiausias susiklausy
mais. Protokolą .perskaičius 
kviestas adv. Chęledinas . pasą-I 
kyt paskaitą. Dėl laiko stokos 
nepasirengęs, advokata.s darė 
pranešimą.apie dabartinius rin
kimus miesto valdininkų ir ra
gino kuoskaitlingiausiai balsuo- 

beredąguoja “Tėvynės”, peš. tos 
jo “filosofijos” dabar užpildytų 
SLA., organo puslapius; ir Jeigu 
Apšvietos Komisija mėgintų jąs 
sustabdyti,. Įai kiek būtų riks
mo apie “cenzūrą”!

Ii. Paskui minėjo gavęs laišką 
iš Ghicagos, kuriame siūloma 
rengt Philadelphia p. Ą.v Sme
tonai sutiktuvių vakarą, Kadan
gi nuskirtas laikas pasirodęs 
nepatogus, tai adv. pasiūlė 15 d. 
vasario. Chicagiečiai sutiko. Ad- 
dvokatas. nematąs nieko blogo, 
kodėl nerengti p. Ą. Smetonai 
priėmimą. P-as J. Strcleckas pa
klausė ar iš tikrųjų kviečia p. 
A., Smetoną “Chamber of Com- 
merce”, kaip kad p. Tvarąna- 
vįčius pereitą susirinkimą tik
rino. Advokatas atsakęs tiek te
žinąs, kaip ir jus. visi. Esą, bu
siąs pasitarimas ir jeigu nutars 
rengti, tai kurie norėsite, galė
site ?ateit pasveikint laike pra
kalbų buvusį prezjdentą. Dau
giau paklausimų tuo klausimu 
nebuvo, nes prieš pereitą susi
rinkimą rimtai apsvarsčius biz
nierių sąryšys atsimetė nuo tų 
visų malonumų.

Seką; protokolo svarstymai. 
Kom. baliaus rengimo, kuris į- 
vyks 21 sausio šių metų Muzi
kos Salėje, išdavė raportą, kad 
viskas sėkmingai daroma ir 
prašo kjtų draugijų tą . dieną 
nįęko nęrengt. Gana įdomus 
buvo svarstymas pakeitimas są
ryšio vardo, kuris butų trum
pesnis ir neišgązdiutų baįlęsnįus 
pątrąųkt savo. tąrpąn, nes da
bar kai kas. vadiną buržujų or
ganizacija ir bijosi} joje prigu
lėti. , Nutarta tąu|^ij<alą palikti 
metiniam sm$iriųįiihui. v

P-as J. Vaivada įneša, kad 
sąryšiui reikalingas organas. 
Sumanymas gražus. Nariuose 
kylą.. susidomėjimas. JAęfcruoja 
vienas kįįas tuo. klausimu. Ka
dangi sąryšys. vengią partyviš- 
kumo, nęlenda į nąrio įsitikini-' 
mo Jausmus, nes kjtų pą|.iiųrjį 
nariai galętų užsigauti,, kad ne; 
jų partijoj organas bųtų,^tai 
nutarta..parinkt korespondentus 
ir lai jię., per visą lietuvišką’ 
spaudą informuoja sąryšio ęi- 
gą ir kviečia biznjejius, profe
sionalus ir amatninkus dėtis 
kuoskaitlingįaų\siai palaikyt lįę-' 
tuvybę ir saų.uųora|inį pei;ą,Jųr 
rėt. . ^Koręs^cmdęntais ? pąrin^ ti 
šie: ady, ęįielędmąs jųfoįrmųęst 
anglų spą.ud^ “pailyJsTęws”, ki
ti trys kąip :p. Grigaliumenc, p. 
Benduravjčris . ir . (kiūięnė 
lietuvių spaudą pasidalindami. 
Jeigu..laikraščiai su. niumis no
rės kooperuoti, tai ir sąryšys 
juos mielai rems ir atatinkamą 
padėką suteiks.

P-as J. Streleckas referuoja, 
kad yra sumanymas statyt pa
minklą lakūnams Dariui ir Gi
rėnui, pirmiemsiems lietuviams 
perskridusiems Atlantą. Vietą 
duoda tautiškos kapinės prie 
Vytauto parko, bet pasirodžius 
nevisai butų patogu ten, tai 
miesto komisųonierius siūlo di- 

............ 1 ■ ■ - .

JA "" ';
džiulį Fermont parką pripš 
f‘Parkway”. Dabar Philadelphia 
lietuviai, turės progos .pasiro
dyti, kad ir Jie neatsilieka nuo 
kultūros. Nutarta prisidėt ir pa
linkta kom. iš adv. Cheledino, 
muziko p. Sutkaičio ir jo žmo
nos. .Susirinkimas baigėsi gra
žia nuotaika, visų šypseną lupo
se rodė norą darbuotis organi
zacijos gerovei. Susirinkimai 
vyksta kas mėnesio pirnią sek
madienį 6-tą vai. vakare Muzi
kos Salėje, 1 ilton ir, AUegheny 
avė., Philadelphia, Pa. Sekantis 
susirinkimas įvyks gruodžio 7- 
tą dieną. Kor. St. Grinienė

Grand Rapids, Mielu
PAVYKĘS KONCERTAS

Lapkričio 9 d. įvyko Jono 
Smith Urban koncertas, Uoų- 
cęrtas gerai pavyko, atsilankė 
daug publikos ir buvo labai pa
tenkinta ir entuziastiška pono 
Urban dainavimu. Ji nenorėjo 
nuleisti jo nuo scenos bei at- 
kartotinai jį iššaukė. Jis yra ne 
tik geras dainininkas, bet ge
ras lietuvis ir malonus asmuo. 
Kam teko su juo susipažinti, jis 
pasidaro taip artimas, kad, ro
dos, pažįstamas per daug me
tų.

Taipgi dalyvavo programe 
vietiniai žymus dainininkai ir 
dainininkės: Topthilia Gibson 
solo, Vincent ir Anne Puzarai, 
Charles Lackus ir Mary Prala
pas kvartetas, šie asmenys daž
nai pasirodo ant scenos su dai
nomis ir visada publikos myli
mi. Taipgi . Billy Puzar, kuris 
dažnai palinksmina publiką sų 
armonikos muzika ir visadą 
publikos mylimas. Kad butų 
galima dą^piąu^gurengti lokius 
gražius koncertus.... \

I^pncertą/ j sįųrengė SLA' 42 
kuopa. —P. Greicaitis.

Taisykite Savo 
Ottis Pakol 
Viskas Aiįiigę 

. į
jleigu nęturt te . pinigų, kreip
kis.., į ?Naujienų vspujką,-- 
gąusi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.
1739,-^0. ftai^tęd Št.

.Lhjgago,.hL.. . .

Garsinkitės “N-ridše”
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r ALBERTUS TURTAI. MIŽVARBUS. ŠALTIS
NERALINIQ ALIEJAUS IŠTEKLIAI. — SINTE
TINIS GAZOLINAI, r- SMĖLYNAS, KURIAME 
SLEPIASI MILŽINIŠKI TURTAI. — 250 BILI
JONŲ BAČKŲ MINERALINIO ALIEJAUS. — 
PIRMOJI NAFTOS “KASYKLA”. — ALBERTOS 
ATEITIS.

Grįžome iš savo ekskursijos 
gerokai išvargę. ;

Saulė jau visai leidosi ir oras 
darėsi vis vėsesnis ir vėsesnis. 
Net musų namuko viduje bu
vo šalta, kaip kokioje ledaunė- 
je. šaltis buvo žvarbus ir, k.ąiP 
sakoma, net kaulus “čiupinė
jo”.

Pirmiausia teko šilima pasi
rūpinti, pečių užkurti Sūnėnas 
jau buvo tiek išsimiklinęs tame 
darbe, kad, kaip bematant, pe
čių užkure. Netrukus storos 
malkos smagiąi traškėjo, o po 
ugniąvįetę šokinėjo dideli lieps
nos liežuviai. Ir vis dėlto mes 
kurį laiką sėdėjome susitraukę 
ir ųegalėjome iš savęs įsigavu- 
sį šaltį iškrapštyti.

Tik kai susėdome šiltos va
karienės valgyti, tai atkutome 
ir šalčio atsikratėme.

Keistas dalykas: temperatūra 
nebuvo taip jau žemai, nukritu
si, o mes kažkodėl beveik dre
bėjome, toks tas šaltis bu
vo įkyrus ir šaižus.

.Pagaliau kambaryje pasidarė 
visai jauku ir patogu.

Pavalgėme vakarienę, pasi
dalinome dienos įspūdžiais, o 
paskui pradėjome savo lagami
nus tvarkyti.

Rytoj atsisveikinsime su 
Banff ir iš viso su Albertą, pro
vincija, kuri taip gausiai turis
tų yra lankoma.

Taip, šiandien Albertos pro
vincija masina ir vilioja turis
tus savo pasakingai gražiomis 
vietomis. Tačiau visai galimas 
daiktas, kad netrukus, visai ne
tolimoje ateityje ji išgarsės vi
same pasaulyje savo gamtos 
turtais. ........... •

Išgarsės ji .tokiais turtai^, dėl 
kurių eina didžiausios varžy
bos, b,e kurių piusų civilizaci
jos ratas negalėtų taip sklan
džiai suktis, kaip jis sukasi 
šiandien..Pasakysiu daugiau, — 
be tų gamtos išteklu] ir dabar
tinis karas pasidarytų .neįma
nomas.

J . ' • . » nah.tieNU-ACME TelopboM/I
Šalies plieno industrijos lyderiai atvyksta į Bal

tuosius Nąmus konferencijai su Prezidentu apie ang-r 
lių kasyklų disputą. Iš kairės dešinėn: Benjamin Fair- 
less, U. S. Steel prezidentas; Eugene Grace,( Bethlehcm 
Steel prezidentas; Frank Purnell iš Youngstown Sheet 
and Tube kompanijos.

falyoje vadinamąjį 
auksą”, atseit, naftą

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-ExpeHeris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
žilumą. Viri 18 milijonų bonkuČių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės. ■ A . , (

PAIN-EXPELLER

Visiems^ yęą gerai žinomas 
faktas, kad anksčiau ar vėliau 
naftos versmės išsisems. Kiek
vienais metais mineralinio alie
jaus ištekliai, mažėja. O kiek

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI ,50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
' ’ J Bėrflitikarns. v
Neriam vilnonės ’pančiakas vyrams ir moterims.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Pranas Selemanavičia, Savininkas

504 West 38rd Street < Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

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

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

, nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų. } 
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. brvns*72o9 

» ........ ' ' ' ■ ■■■ . )

ČRANfc , CQĄL . COM^ANY 
5332 So. Long Avenue

> 1 Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA, . Pocahontą^ .. 
Run iš geriausių mainų,, daug *8.35 
dulkiu išimta. .........     ...v 1

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
' SMULKESNI YRA DAUG PIGESNIU

BLACK BAND LUMP .. $10.25
.(iwa»v » Sales "taksan'ekstra.-' r»:a«

—■ .................. .. .. i i i • ■

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
n . ĄGEįNTAI

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

ii I t Of .1 8 a

Milda Buick Sales
. VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICĘ’O AGENTŪRA

įi 907 West 35tn Street, Chicago, III.
Telefonas 2022

šiandien žinoma, tai viso pa
saulio naftps ištekliai lyginasi 
24,500,000,000 bačkų. Tiek mi
neralinio aliejaus butų galiiųa 
gauti iš Amerikos ir kitų kraš
tų naftos versmių.

Pažiūrėkime dabar, ką tai 
reiškia. Vien tik Jungtinės Val
stijos per metus sunaudoja apie 
vieną bilijoną bačkų minerali
nio aliejaus. Tokiu budu (pri- 
eidžiant, kad bus surastos nau

jos naftos versmės) ..po dvide
šimt penkių ar kiek daugiau 
metų aliejaus šaltiniai išsisems.

O kai mineralinis aliejus, iš 
tūrio yra padaromas gazoli
nas, pasibaigs,, tai .ką turės da
ryti automobilistai, autobusų ir 
sunkvežimių savininkai?

Tiesa, gazolinas jau dabar 
yra padaromas sintetiniu budu 
:š akmeninės anglies ir vande
nilio. Vienok sintetinis gazo
linas pagaminti gana brangiai 
atsieina. Nenumatomą, kad ir 
ątęltyje . labai jau bus galima 
sumažinti išlaidas, susijusias 
su gamyba.

. Žymus gazolino pabrangimas 
reikštų vieną dalyką: nemažas 
žmonių skaičius nebegalėtų 
automobiliais važinėtis.

Ir nuo to grūmojančio mine
ralinio aliejaus trukumo Kana
da gali visą pasaulį i’giems me
tams apsaugoti. . ,
,.Dalykas štai koks; šiaurinėje 
Albertos provincijoje prie 
Athabasca upės (ji teka per 
Jasper . nacionalį parką) yra 
mįlžiijiški,. bituminiųip smėlio 
ištekliai.;; Smėlyno plotas lygi
nasi 3Q,000 ketvirtainiškų my
lių. Tąn.ie smėlyne slepiasi tie
siog pasakiški turtai.

Medžioto jams, tyrinėtojams 
ir geologams tie turtai jau bu
vo žinomi per daugelį metų. 
Ręter Pond jau 1788 m. alio-

der MacKenzie, išgarsėjęs tyri-

Tąl. VI£TQHX 2499

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di«
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

f apdraudos tvirtovė 'Amerikoje. Tai lietuvių
— brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta

dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš- 
■ > kais ryšiais vienon didelėn -ir gražion šeimy-
Į * non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau-

9 jiems nariams priimti. # ' i ~ v
Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pei

lio, todėl Susivienijime apdrkuda yra^ pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia' lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. — • -r.-t-, i ----- -

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLĄj orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankysi jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna. >

visa

307 West UOth Street, New York, N.-Y.- •

Įvairios pasaulines žinios
/VgentįjBLsurastas

BUENOS AIRĘSt> Argentina, 
lapkr., 16 d. Argentinos par- 
ląipenta^, . .tyrinę^ntąs nacių

surado 
nąęįų .ągentų.planą pietų Ame- 
rikaičųžkapąutųpp^; v .vV.

; (pai^lameų|e, turima, yiępa na- 
ciųt.plano.Jkopiją, kuri įra .at
spausta štuttgartef.;.?,5t <Jb .
Planą pasiuntė Argęųftįnon už

sienio nacių lyderis Bohle tiktai

ištikimiems naciams. Planas 
bųypL .surastas, kai., padaryta 
krata pas sląptą nacių agentą.

Kurusu turi vilties 
susitarti

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. .Vileišį EIK , x

DR. P. VJLEišIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of ' America 
175 W. Jackson BAR. 2500

Home Office,, Newark, N. J.
5922 W. RooseVelt R<L, Austin 1175

partiją ištesęę., pažadus: 
kįękyįenarų ? suaugusiam, pilie- 
čįųįt galė^'-męiiėįį po dyį^ešimt 
pepkįs dolerįu,Si,pęr; .ftąvaįtę...

Iš tic^ų, jei įaukšgįąų,^urody- 
AbJ’tąįį .^ps, įgąliiųąj pasi

naudoti, tai Albertos -provinci
ją..,pasidarys. tįeĮUjturtinga, jog 
,sąyo piliečius, jgąlės laisvai viso
kiomis gėrybėmis, aprūpint i.

(Bus daugiau)

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
16 d. — Specialus japonų pa
siuntinys. Sabūro Kurusų vąkąr 
pasiekė Washingtobą orlaiviu.

Kurusu aerędrome sutiko 
pats japonų ambasadorius No- 
murą. Kurusu pareiškė vilties 
išspręsti visus nesusipratimus 
su Amerika taikiu budu.

Mano uždavinys yra labai 
sunkus, sako pasiuntinys, bet 
aš .turiu vilties pasiekti pasek
mingų rezultatų.

. — Atstovas Dirksen skun
džiasi, kad britų cenzoriai su
laikė 17.5,0.00 dolerių, kurie bu
vo siunčiasi iš pietų Ameri
kos į Jungtines Valstybes.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL; LIQUOR
CO.-—WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tdl? 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.

bet jos tinkamai neveikę. O be 
to, labai greit nuo smėlio nusi
dėvėdavo;

Buvo bandomi tam tikrose 
vietose šuliniai,( bet ir iš to pie- 
ko . neišėjo.» Albertos , . kasyklų 
biuras net 1939 m. padarė pa- 
reįškimą, . kad McMuręay apy
linkės; bitumininis smėlynas tu
ri daugiau mineralinio aliejaus, 
negu viso pasaulio nąftos vers
mės į daiktą sudėtos. Bet iki 
šiol biuro teigimu, technologai 
nepajėgė surasti tinkamo ir pi
gaus budo, kaip butų ,gąlįma 
kalbamų smėlyno mineralinį 
aliejų išgauti ir paversti jį ga
zolinu bei kitokiu skystu kuru.

Tas pareiškimas buvo pada
lytas prieš trejus metus. Bet 
šiandien .jau yra operuojama 
pirmoji naftos. $“kasykla”, pri
klausanti Abaįand Oils Ltd. 
kompanijai, kurios. „ pryšakyje 
stovi Max W. Bali, petroleumo 
inžinierius.

Kalbamoji “kasykla” pradėjo 
veikti lik šių metų pavasarį. Iš 
pradžių per dieną buvo gauna
ma tik 80 bačkų aliejaus. Vė
liau produkcija pakilo iki 200 
ir 400 bačkų. Iš kiekvienos 
smėlio tonos gaunama maž
daug viena bačka aliejaus.

Abasand Oils Ltd. kompani
jai priklauso 1,200 smėlyno ak
rų. Apskaičiuojama, kad tame 
smėlyne randasi tarp 3Q0,000,- 
000 'ir 350,000,000 bačkų alie
jaus! .

Už suradimą budo,- kaip alie
jų nuo smėlio atskirti, didžiau
sią^ kreditas -priklauso įnžįpic- 
4’įui fylax. W. Ba'll. Tąčiąų daug 
ppįe to prisidėjo ir James Ma- 
S.on ' McClave iš Depyer,j ęoįo. 
McClave yra hįdro-matalurgas; 
ir inžinierius; Jis labai . .(daug

' r rnafnifojOfi

j-

•_ Paragauk jos dabar . . .7 metų po blaivybes atšaukimo

Iš Kentucky's | 
Tai pati

Bourbon
jc Y

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU Į 

rALLIED5 
/ į

Lumber Co.
LUMBER, MILLW0RK 

Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojan1!. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE 

»i > Tel. LAWNDALE v 2630

[vicTOR Bagdonas' 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius ^rakandus bei štorus. 
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

CONRAD

nrioinit mcr niniai . .. v
86 PROOF ... THIS' WHISKEY ISb4 YEJARS OLD. SCHENLEY 

DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY
---------------------------------------------—-------------------------------- ---- ,,—4---- ------------------ M------- -U------------  .

£

pj:ai>ek taupyti 
šiandie

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

420 W. 63rd St. v 
Tek.ENG. 5883-5840

ophie

Darcus
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.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

prapę^ųpą.ĮZ9^ną. , r

Kalbamas smėlynas yrą per
sisunkęs mineralinių aliejum* 
Jungtinių Valstijų federalinės 
valdžios ekspertai apskaičiuoja, 
kad Albertos (smėlyne yra maž
daug £50, bilijonų bačkų alie
jaus! (Taį, reiškia, jogt ten mine
ralinio aliejaus yra dešimt kar
tų su viršum jlaųgjįau,. ųegu, yj- 
sq?e kitosę pasaulio žinomose 
naftos versmėse., , , ..
rBet kaip iš smėlio išgauti tą 

aliejų?; t
Mokslininkai per daugelį įme

tu suko galvas ir darė įvairiu^ 
bandymus. Ir vis pasisekimo 
neturėjo.,, Kjejcviena smiltelė 
yra aliejaus filmą apvilkta, ir 
vis nebuvo gąlima tą filmą nuo 
smiltelės paliuosuoti.;

Buvę . ; pugalyotos ir .sufcon- 
struktųotos įvairios mašinos,

mo mašinos, kuri atskiria alie
jų nuo smėlio. Toji mašina nu
sideda iš daugelio volų, kurie 
tiek suplaka smėlį, kad nuo ję 
pasiliuosuoja aliejaus filmos. O 
kai aliejus atsiskiria nuo smė
lio, tai tada nesunku jis “pa-’ 
gauti”: kai užpilama vanduo, 
tai jis išplaukia į paviršių. r

Inžinieriai Bali ir McClave 
pagaliau surado būdą, kaip pa
sinaudoti 'pasakiškais Albertos- 
aliejaus ištekliais. Tas pirmas'

nes, ateityje bus žymiai, page
rintas. O tada Albertoje prasi
dės toks nepaprastas “boom”, 
kokio _• pasaulis. seniai bebuvo 
matęs. Tuo pačiu metu ilgiems 
laikams bus išspręstas, minera
linio aliejaus trukumo klausi
mas,, , . . < ;. ..• • •

Kaip matote, Albertos ateitis 
ųepaprast^i šviesi. Galimas 
daiktais, kad visai netolimoje 
atęityje premjero Aberharto 
vadovaujama “socialio kredito”

. <Ų. ? l.b < -.ha I'U UI _
Taupykite dabar, kad, bedarbei už-
ėjus, nereikėtų dejuotų . Taupykite 
sa u gioje įstaigoj a, kaip UNĮVĖRSĄL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA ,3y? 

nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu- , ..i ' M'i «. »*« «»•».«.« «* •
rance Corporation, Washington, D. C.

-' ; » « 4 k •* *. • • * -■ * * s- *

Ofisas kasdien atdaras jįuq 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki ;. k» •, -J *1
6 vai. vakaro.

n 
SI h tP i-P f ati I di f I i .joj 4llniversal Savings
AND LOAN AŠ^OUtlON

1739 SO. HALSTEID ,'ŠTRfeET

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

NAUJA 

„ Madų 
Knyga 

f* V* ‘■ittiĮ.į

OF pflTTtROS

..KAINA ..15 „CENTŲ , 
.Tik ką gavome naują macįų 

.kuria g^Iitą gautinas 
mus. Siųskite savo orderius! 

’/---- A*-™--------------
i ^NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, 
Chicago,

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

III.
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Vakar Prasidėjo
C. L 0. Konvencija 
Detroite

Pasisakys Už Rooseveltą
DETROIT, Mich. — Vakar 

Detroite atsidarė nacionalė Con- 
gress of Industrial Organiza- 
tions — “C.I.O.” konvencija. 
Nežiūrint J. L. Lewis’o nusi
statymo prieš Rooseveltą, kon
vencija buk užgirsianti prezi
dento užsienio politiką. ♦

Konvencijoj įvyksiąs aštrus 
susikirtimas tarp Lewis’o ir 
Sidney Hillman’o, Amalgameitų 
viršininko ir O.P.M. direkte- 
air'us, šalininkų.

Phillip Murray vėl busiąs 
rinktas GI.O. prezidentu.

iš-

Progressive Mine 
Workers Nariams

Gaus $7 Į Dieną
SPRINGFIELD, III. — AFL 

Progressive Mine ■ Workers ir 
operatoriai Illinois valstijoje 
pasirašė sutartį, kurioje pakelia 
algas angliakasiams nuo $6 iki 
$7.00. Tai yra pamatinė alga. 
Kai kurios rųšies kasėjai gau
na daugiau, ir jų algos buvo 
proporcionaliai daugiau pakel
tos, kai kurių iki $1.86 į die
ną.

Lokalai Balsuos
Naujoji sutartis galiuos 

metus laiko iki balandžio 1 
1943.

Unijos lokalai dar turi ją pr 
imti.

du 
(L,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jfofjn jf.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

b605-07 So. Hermitage Avė.
VM South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727 
■pv j-. • KOPLYČIOS VISOSE
jUyiYol CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

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

koncertų.
Californi

Rs.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Statys 53 Milionų 
Dirbtuvę Indianoj 
Prie Terre Haute
Gamins Sprogstamąją Medžia

gą, Amuniciją z
INDIANAPOLIS, ' Ind.—Gub. 

Schricker gavo žinią iš Wash- 
ingtono, kad prezidentas Roo- 
sevejtas autorizavo milžinišką 
amunicijos ir sprogstamos me- 
džiagos dirbtuvę Indianos val
stijoj.

Ji bus pastatyta prie Clin- 
ton, Ind., Terre Haute, Ind., 
priemiesčio. Kainuos apie $53,- 
500,000. . '

Nauji Kariški Kontraktai 
Chicagai, Illinois

Armija paskirstė šiuos užsa
kymus šeštadienį:

Hallicrafters Company, $41,- 
573.

Leich Sales Corporation, $25,-
175. '

and

American Automatic Electric 
Sales Company, $108,000.

Kellogg Switchboard 
Supply Company, $83,812.

Galvin Manufacturing Com
pany, $25,769.

Rauland Corporation, $30,445.
Graybar Electric Company, 

$32,500.
Bauer and Black division of 

Kendall Company, $179,243.
Harris -Hub Bed and Spring 

Company, $48,300.
Pereitą savaitę Chicago-Uli- 

nois dirbtuvės gavo užsakymų 
už $88,700,000.

Devyni Žuvo Indiana Autobuso Nelaimėje

Muzika.
klausyto- 

antradienį, 
iš Stoties

Šįvakar Peoples 
Radio Programas
Dainuos Grenadieriai; Dramos, 

Juokai, Įdomybės,
Primintina radio 

r 
jams, kad šiandien, 
7tą valandą vakare,
W.G.E.S. bus reguliaris antra
dienio programas, leidžiamas 
pastangomis Peoples Rakandų 
Krautuvės, šios dienos progra- 
me, tarpe visokių įvairumų, įei
na ir “Grenadierių” trio, ku
ris atsižymi savo tartinu ir gra
žiu dainavimu.

NAUJ1EN V-ACME TeMnhoto
Ugniagesiai pila vapdenį ant teberūkstančių Greyhound autobuso Kkučiųx 

ties Rushville, Ind. Automobilis įvažiavo į autobuso šoną, nustumdamas jį į 
grabę. Devyni žmonės žuvo, devyni kiti sužeisti. Automobiliov vairuotojas sako-

9 Metų Berniukas 
Nušovė Broli

SENECA, III, — 9 metų Mel- 
vin Raikis, vietos gyventojų sū
nūs, spintoje susirado medžio
klei vartojamų šautuvą. Juokau
damas jis atstatė šautuvą j sa
vo 14 metų brolį James, ir pa
traukė gaiduką, nušaudamas jį 
vietoje.

šautuvas buvo pilnas kulkų.

Nušovė Draugą 
Medžioklėje

GILLESPIE, III. — Bešaudy- 
damas kiškius netolimam miš
kelyje 13 metū Edward Heinz 
nušovė savo 14 metų draugą, 
Leonard Parmęnier. Abu 
išėję medžioti.

buvo

Bellwood Pakėlė 
Mokesčius

BELLWOOD, III. 88-to 
apšvietos distrikto balsuotojai 
618 balsais prieš 52 nutarė pa
kelti 
nuo 
$100 
kėlė

taksus mokyklų reikalams 
$1.00 iki $1.50 nuo kas 
nejudinamo turto. Jie pa- 
ir kitus taksus.

Rengia “Kalakutų
Vaišes” Dėkingumo
Dieną, Lapk. 20

Jonistų salėje

814 
pra-

gar-

Ketvirtadienį bus Dėkingu
mo diena ir visi, kurie nori 
smagiai praleisti laiką, rengiasi 
dalyvauti Jonistų salėje, 
W. 33rd St. Susirinkimo 
džia bus 5 vai. po pietų.

Čia bus daug džiaugsmo, 
džių juokų, kepto kalakuto už
kandžių, geras orkestras ir do
vanos. Visus širdingai prašo at
silankyti parapijos taryba.

Prizai už šokius
. / z

Pereito šeštadienio vakare 
buvo irgi didelis parengimas. 
Dalyvavo daug publikos, buvo 
daug gražių prizų. Juos gavo 
geriausiai atsižymėję suktinio, 
polkos'ir valco šokėjai. Kala
kutų dieną taipjau bus viso
kių paįvairinimų. Įžanga bus 
taip kaip visuomet, nebus jo
kių didesnių apsunkinimų. Pas 
mus vįsiems bus vietos: fra
kuotiems ir paprastai apsirė-- 
džiusiems. Dėkingumo diena 
yra demokratiško pobūdžio 
diena. Mes visi susirinksime 
prie lietuviškai kepto kalakuto.

Demokratė •

NAUJIENOS, Chleago, UI

Kastas Jurkevičius
— Dono Kazokų
PI_____

Nepaprastai Gražiai Išpildė 
Dainą “Vakaro Varpai”

(garsaus Dono Kazokų choro 
vizitai Chicagoje lietuviams yra 
ypatingai mieli, nes duoda jiems 
progos išgirsti jauną daininin
ką, lietuvį Kastą Jurkevičių.

Jisai yra solistas choro teno
rų sekcijęje ir turi kėlias solo 
partijas koncertuose atlikti. Pa
eina iš Rygos.

• \I 4) ;

Kai Choras koncertuoja Chi- 
cagoj, tai paprastai « įtraukia 
programan ir geriausią Jurke? 
vičiaus numerį* būtent, “Večer- 
nyj Zvon” —- “Vakaro Varpus”. 
Lietuvių publika,koncertuose to 
laukia ir choro dirigentas 
Jarovas jos noj^j. visuomet 
tėnkina. ,,.l ,

pa

su-

nuo

dai- 
jam 
var-

Choras Akompanuoja
K. Jurkevičius tą dainą 

dainavo abiejose koncertuose, 
kuriuos choras sekmadienį iš
pildė Civic Opera rūmuose, ir 
abiejuose susilaukė ovacijų 
publikos.

Jurkevičiui tenka vesti 
nos meliodiją, o choras 
akompanuoja imituodamas 
pų skambėjimą. Jurkevičius tu
ri gerą, išlavintą tenoro balsą, 
ir dainuoja' su dideliu skoniu. 
Be to, žinant kaip puikiai Ka
zokų choras dainuoja, galima 
suprasti kodėl ta daina publi
koje visuomet palieka gilų įspū
dį. Ją išpildo meistriškai,

Choras, kaip (paprastai', abie
juose1 koncertuose atliko grupę 
liturginių dainų, taipgi grupę 
rusiškų liaudies dainų ir kelis 
rusų kompozitorių kurinius. 
Programa buvo IT dvi naujie- 
nybės, viena jų — nepapras
tai 'miklus' kazokiški šokėjai.

Antra naujienybė buvo Ame
rikos mylima daina, “Swanee 
Ri'ver”, kurią choras išpildė sa
vo priprastu “rusišku* stiliu
mi. Dainą dedikavo Amerikai, 
“savo naujiems namams”, kur 
po 20 metų klaidžiojimo po pa
saulį, “jie galiau rado pasto
vią pastogę”. Beveik visi choro 
nariai yra piliečiai it Amerikoj 
gyvens. . '

dr. kare nurkat
pp. J. Giedraičių namuose, 3217 (NURKAITIS)
Emerald avenue, įvyko vaišės Pritaiko atsak^min-
p. K. Jurkevičiui ir kitam cho - akinius už pri-’ einamą kainą u;ro nariui, p. Prosorovskiui. Va- 1 
kar rytą choro nariai išvydo 
koncertui į Davenport, la., o 
šįvakar dainuos Kansas valsti
joj. Per ateinančias 57 dienas 
jie turi išpildyti .60 
nuo New Yorko iki 
jos

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Šioje Šeimynoje
Viši Biznieriai

\

Ir Tėvai, Ir Dukterys Ir Sūnūs
BRIDGEPORT. — Gerai ži

noma biznierė Sofija Gapšienė, 
3324 So. Halsted Street, gra
žiai atžymėjo savo gimtadienį, 
kuris išpuolė lapkričio 13-tą.

Žymėtina, kad Sofija ir Dd- 
minikas Gapšiai šiame name 
gyvena ir užlaiko biznį nuo 
1907 metų.

.4
Užlaiko Spaustuvę

Gapšių vaikai irgi eina' tėvų 
pėdomis: dvi dukros yra ište
kėjusios už biznierių, o sūnūs 
Stasys su A. D. Kaulakiu part
neriuose operuoja didelę spau
stuvę ties 3326 So. Halsted Stv

— Frentas.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS .

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIŲ 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

ant lengvų išmo
kėjimų,

3241 S. Halsted Street
- PHONE CALUMET 4591

RAKANDŲ KRAUTUVE

Prie to bus dramatiški veika
lėliai, juokai, smagi muzika, 
pranešimai ir 1.1. O iš Peoples 
Krautuvės bus gerų žinių apie 
didi prieš-Padėkos 
pardavimą, kame 
visiems pasipirkti 
namų reikmenis 
kainom.

' Dienos iš
yra progos 

geriausias 
sumažintom

feep. XXX

“Kriminalizmo * 
Banga” Rockforde

ROCKFORD, III. — Nepapra
sti laikai užėjo Rockforde. Nuo 
piktadarių nieko neišsaugosi. Iš 
Mrs. Fritz Johnson kiemo, 2609 
Lapey stręet, kas tai pavogė 7 
poras — nesijuokit — vystyk
lų.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3145
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

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

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. ST'RIKOLTS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4643 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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPUBLIC 4688

Antrad., lapkričio 18, 1941

Likvidavo Spaust 
Streiką

CHAMPAIGN, III. — šis mie
stas ir Urbana, III., vėl turi 
aikrašČius. Jie buvo sustoję ei
ti, kai sustreikavo vietos spau
stuvininkai. Kompanijos sutiko 
pakelti algas, todėl linotipistai 
ir presmanai vėl dirba.

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.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd StTteet 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

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.

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
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

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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
K.P.GUGIS

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

- Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.: nuo 
3149 -80.

Tel. VICtory 2679.
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NAUJIENOS. CMcago, DL

TILDEN, FENGER PERSIIMS UŽ EHICAGOS 
FOOTBALLO ČAMPIONATĄ

Fenger Komandą Favoritai, Pereitų 
Metą Čampionai

sąstatas, toks kol^s jis tūrbut 
bus šeštadienio susikirtime’:

šią savaitę Fenger ir Tilden, 
High Scho'oi mokyklos beveik 
galėtų užsidaryti, nes ji/ malki
niai mažai testudijuos. Jų min
tyse bus vien footbaL’as, nes 
kitą šeštadienį tų mokyklų ko
mandos persiima' už miesto pir
menybę.

Fenger ir Tilden užvakar į- 
ėjo į finalus, supliekdamos Senn 
ir Crane komandas, kurios bu
vo pasiekę semifinalių.

chigan laimėjo 28-0. Su Kuzma 
taipgi lošė Al Wisteras ir E. 
Karwifeš. * ‘ -

Ė; Ryškus

starosios eilėse mik liai lošė t y •
IuSm Li' iiyįfekiįš,

Diena Iš Dienos
Nusipirko Puošnią 
Rezidenciją

Įvairios Žinios iš 
Naujieniečių 
Gyvenimo

CLASSIFIED ADS

TIDEN
štai kai kurių

nių šešiaidfėiiid' lošimų re^tife 
tai:

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Fenger supliekė Senn moky
klą Soldier’s Stadione, 13-6*, o 
Tilden — Crane mokyklą, Han
son Stadione — 210.

Lietuviai Komandose
šeštadienio lošimas už čam- 

pionatą bus įdomus ir lietu
viams, nes abiejose komandose 
yra keli geri lietuviai footbai- 
lininkai. Užvakar jų reguliare- 
se eilėse buvo ir lošė Kareiva 
(Fenger) ir Pratapas (Tilden).

Favoritais čampionatą laimė
ti yra Fenger mokykla, kuri 
pirmenybę turėjb ir pereitais 
metais.

žemiau seka abiejų komandų

Fencei ..... . .......... L.E.
Kovach ............... L.T.
Hard ................ L. G.
Krueger ............... .... C
V. Mieszkowski R.G.
Peterson ............. R.T.
Protopas ............. R.E.
Hamilton ........... QB.
Mazzacco ............ L.H.
Uvodich ............... R.H.
Schumacher F.B.

FENGER

Anderson ........... L.E.
Hcwes ............ . L.T.
Van Liere .......... . L.G.
Granger ............... C
Satridno ..... ....... R.G.
De Valk ............. R.T.
Burkland ...........
Grueter ............... Q.B.
Baffo ..a................... L H.
Korei va ............... R.H.
Sparrey ............... F.B.

Vakaruose
Minhėėota, 34* 1'3.'
Wise^hšW., 13;. RipFd^ (Į;
Ohio'1 State, 12;- riSH&išį 7.
Pittsburgh, 14; Nebraska, 7.
Mis^uri, 23; Ofc’aho'A/ O-
Michigan Štate- reihp'e,

0.

oa^ i!,aWrie, iii. r '
‘ ‘: ' hX f y •

— ,Sta-nis- 
Kazl^iaškai,

i • : ■ , t '■ > 'Vr. ;>>>■.• i į. , > ■

PARK.
koteijoš gyvėiitojai -
Šovas iy "y. .*...............
.2555 W. ■ ^iršėt’,. Mėsiniai’ 
Oaklawn apylinkėj nusipirko su 
sklypu žemč^ r'ežfd&’V-
ei j ą, ■ kurioj ; a teihan t: pava’sar i 

,Ėaž,1JatišKsįi: ža$a ąpšigyveWi.
VibifhŲL 1

[į

i

Vėl Kuzma

Rytuose 4.

MYKOLAS ATKUS 
gyv. 8814 S. Cottage Grove

Pasiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 16 d., 2:20 vai. ryto, 
ly41 m., sulaukęs 64 m. amž., 
gimęs Liet., Kėdainių apskr., 
Grinkiškės parap., Geručių 
kaime. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Ameliją, po 
tėvais Poškiutę, 2 sūnūs My
kolą ir Edwardą, marčią Ag
nės, 2 pusbrolius, Augustą 
Misevičią ir Augustą Misevi- 
čią, pusseserę Mrs. Nellie 
Yasiųą ir šeimyną, pusbrolį 

l^Auguąt Domiąauską ir krikš
to dukterį Leną Novickas, 
Lietuvoje brolį Juozapą ir 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas J. A. 
Zimmerman kopi., 9108 So. 
Cottage Grove Avė. Laidotu
vės įvyks treČ., lapkričio 19 
d., 9:0U vai. ryto iš kopi. į 
S v. 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.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sanai, Marti, Pusbroliai, Pa? 

r sesere, Krikšto Duktė ir Gi
minės.

Dėl platesnių informacijų 
- prašome šaukti TRIangle 
• 1221. o .

Po pertraukos pereitą savai
tę sporto žiniose vakar vėl fi
gūravo garsusis Michigano foot- 
.ballininkas Tom Kuzma. Susi
kirtime su Columbia Universi
tetu New Yorke, jisai padare 
67 metrų įbogintą ir užraše sa
vo komandai šešis taškus. Mi-

H' 
H 
M 
H 
M 
M

H

I TeTegrml>ueįCSLUVL.I|\lV Visas Pasaulio 
---------------------- Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. 
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

ANTON lipski, 
gyv. 7019 So. Maplewood Av.

i ' ' i -Persiskyrė su šuio pasauliu
, lapkr. 15 d., 1941 m., sulau

kęs 53 m. amž., gimęs Lie
tuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
daug draugų ir pažįstamų. %

Priklausė prie Carpentef’s 
Union Local 242.

I Kūnas pašarvotas kopi., 
6659 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks trečiad., lapkričio 
19 d., 9:00 vai. ryto iš kopi.

| į St. Bernard’s parap. baž
nyčią, 66th ir Stewart, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Anton Lipskio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį .patarna-

I vhną ir atsisveikinimą,.
t Nuliūdę liekame: Drangai 
; ir Pažįstami.
j La-id. Direkt. Western ,Un- 

dertaking: Co., Tel. WENt- 
ivorth 0500.

£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS<

M 
M 
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M 
H 
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Michigan, 28;. Co-kin bia,. C.
PrinčcHbn, 20; Yalė, 6.
Duųdešrie, 1G>; Mississiij’p 

State, d.
Penrtsylvahia, 14; A'rmy, 7.
Ha į varei, 23 ; Pr'own, 7. .
Cornelt 33; ^thidtftli’, 19/

Pietteošė

Texasx Chrištiaii’, 1.4;

Duke; 201; North Karoliną, (h
Alabama, 20; Georgia Tech, 

0. . ;
Texas A. and M., 19; Rice, 

6.
Bitiir

Washingt‘cm Statė, 1’4';: Stah> 
ford, 13.

Oregon State, 6

U. C. L. A., 29 ; Camp riaan,
0. . * \

Briedi
' TŠvyli’d' Medžioklėn i

Bižificrittą John Laitidiiht, sa- 
yfiiihKUs''
3538 So. Halsted S t., ir bučer- 
nė'š, 344T So. Morgan St. yra 
ptiiiiii prisirengęs nušauti brie
dį’ jei tik jam lėks susitikti, 
kai jis riuVaŽiiuos medžioti.

Lapkričio 24 d. John I.audont 
išyažįtiojk nauju Chrysleriu į 
Wildwood, 'vtisconsiha i? me
džios tol, liol briedį nušaus-

Kartu važiuoja jo draugaš 
biznierius Jaėikas tiuo 6;lst ir 
•State Street.

Califorriižt; Agnės Šidlauskas

Tautiškų Kapiuių 
Direktoriaus 5-ių 
Mirties Sukaktis
Prisiihinus Juozapą Shimalitį 

(Smith)

Lapkričio 21-rflą d., šukahka 
5-ki metai kaip tapo palaidotas 
Lietuvių Tautiškų kapinių di
rektorius, Juozapas Shimalius 
(Smith).

Tarp pažangiosios lietuvių 
visuomenės Juozas buvo popu
liarus žmogus. Jis ne tik daug 
prisidėjo prie įsteigimo Lietu
vių Tautiškų kapinių, bet bu
vo vienas iš direktorių. | .

M 
M 
M 
M

į Ilsėkis ramiai, brangus Juo- 
•zai, mirusiųjų mieste, nes Tu 
gyvas būdamas daug dirbai jam 
sukurti.

Mes pažangioji lietuvių vi
suomenė, Tavęs dar neužmir
šome ir gedulingai minime Ta
vo 5-kių metų mirties sukak
tuves-

Steponas Narkis.

' Pirkite tose- krautuvėse, ku- 
*rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Ligoninės
Sirgo 6-iaš Savaitei

į Bridgėport'ietė Agnės Šidlau
skas, savininkė’ “Oak Leaf“ už
eigos, 342'8 Su. Halsted Str., 
•jau šešios savaitės kaip, serga 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.
< Dabar ligoni esanti sustip
rėjusi' it gydytojai užtikrinę,
kad “Thanksgiving“ Dienai ji 
galinti grįsti nAmon ir nepoilgo 
vėl galėsianti darbdoties bizny
je.

J. ir B; Šheštokij šeirnyna 
fc JphSk iy B€trį.4w; Sįiešttikąi^

_ ,----- - 
5652-54 W. 64111 Place/ Clear- ’ 
itig, III., varo labai platų biznį. 
Jiė nė tik užlaiko gražų taver
ną, bet čia yra ir urmo sandė
lis.

’ - 'iv

Jie išaiiklejo 2 gražius sūnūs 
ir vieną dukterį, kuri yra ve
dus ir gyvena atskirai.

Jų vyresnis sūnūs Albertas 
prigelb's»ti ' savo tėvui biznyje. 
Jis ką tik sugrįžo iš atostogų. 
Aplankė Middlesboro, Ky., 
Athens, Ga., Daytona, Fla., St. 
Aifgustiiie', F a1., ' ir Miami 
Beach, Fla. '

Dabar pasirodo, kad jis ne
užilgo turės eiti Dėdei Šamui 
tarnauti. Tėvai turi susirūpini
mo, nes neteks pirmarankio pa- 
gelbininko biznyje.
/ Thomas ir Stella Miller’iai 

biznyje
T. ir' S, Milleriai, seni nau- 

•jieriieČiai, neperseniai nusipir
ko astuonių flatų namą ties 
num. 6408 Stony Island avė. 
Kaip matysite iš skelbimų 
“N-se”, jie turi dar 2 tuščius 
flatus ir pageidautų, kad čia 
atsikraustytų lietuviai. Beje, jie 
jau turi vieną lietuvį biznierių, 
kuris užlaiko Ladies Dress- 
makeris ir Designer’s krautuvę, 
t. y. Win. žemaitis.

Juozas ir Sofija Gudaičiai
Šiomis dieriomis man teko 

susipažinti sd mano naujais 
kostuineriais, Juozu ir Sofija 
Gudaičiais, 4624 So. California 
Avė. Jie čia užlaiko puošnią ir 
modernišką užeigą.

Jie užsiprenumeravo “N-as” 
metams. Patariu naujięnie- 
čiams juos aplankyti, — čia 
gyvęna daugiJietUvių. Remkite 
saviškius.

Vyks Medžioklėn

viė - 
me- 

riori surasti

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ 
Michigan valstijoj. Esu patyręs ant 
visokių, ūkio mašinų. WALTER 

Sj Wood St.,. .... , KUZĄVl^IS, 4443
d iširi bu to ridi, Tel. LAFayette 4420.

a±_____________
HELP VVANTED—FEMALE

Darbininkių Reikia
PATYRUSIOS MOTERYS Sku

durų skirstyti pagal rųšis. Pasto
vus darbas, geras mokestis.

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

PERKAM, parduodam ir mamom 
namus, lotu*, farmas ir biznius. 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cąęh arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

463J S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

■ I 1"^ B Gėlės Mylintiems mU D n Vestuvėms, Ban-^J
I I 11 II Hkietanis. Laidotu-hV I 1 Ll fl vėms, Papuoši- į

■ --- ----- mams.
K GĖLININKAS

M 
M

4180 Archer Avenue
Pilone LAFAYETTE 5800 H

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.

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500. 
flatų mūras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700. 
flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050,

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

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjos. Patyrusios prie turbanų. B. 
and L, HAT CO.X 612 W. Lake St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
žmogus ant farmos. Mažai 
valgis, guolis ir užmokestis. Kreip
kitės .po 6 vakaro. 34J3 South 
Emerald Avė. pirmos lubos 
pakalio.

APYSENIS 
darbo,

iš už-

- REIKALINGAS PATYRĘS, ge
ras pirmarankis kepėjas juodos 
duonos. NARVID BAKERY, 2424 
West 69th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON BUNGALOW 5 kam
barių. Karšto vandens šilima, šau
kite po .pietų. YARDS 2629.

VVMOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

6
tas

6 
da

8
kaina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

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

ir

6 NAUJI PAVYZDINIAI NAMAI!!
5127 iki 35 So. Avers Avė.
5228 iki 30 So. Whipple.

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 bu. Western Ave.>* 

CUicago, Hj Tel. REPublic 6051

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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. Geri 
trobesiai, arti Rockfordo. $3,000 į- 
mokėti. P. O. Box 203, Huntley, 
Illinois.

CO AL—\VOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ANGLIS IR MALKOS
1-3 ton. $10.80 ton.
1-3 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

Miller Creek ....
Black Band ....
Fkln. County ....
Fkln. Egg ......
Central Nut ....
Anth’cite Rge.-

Chestnut ......
Kopper’s Coke
Pocah’s M. Run
Pet. Carbon Štili

Run ..............
Stoker Nut ....
Suplautos malkos —• 6 pund. $1.00
WENSEL AND SONS Hem. 8774

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

14.90 ton.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton.
6.75 ton.

Stevė Svilainis,- įsiveikęs 
nas biznyje ir prasidėjus 
d’žioklės sezonui 
progą išvažiuoti medžioti,

“Thanksgiving” dieną “Oak 
’Lėaf” užeigoje įvyks Agnės 
i Šidlauskienės sutikimui sueiga, 
}į kurią atsilankys daug jos 
drhugų.

Pavyzdingas naujiem e tis
J. Tauras

J. Taiiraš, 4534' So. Califor- 
nia Avė. Jis ne tik pats yra 
nuolatinis “N-nų” /skaitytojas, 
bet jis prenumeruoja “N-as>” ir 
savo broliui Pranui Taurui, ku
ris gyvena Hamilton Ontarto.

Daugiaus lokiu nuoširdžiu

SUSIRINKIMAI
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBAS laikys priešmetinį 
susirinkimą lapkričio 19 d., 7:30 
vai. vak. draugės E. Valulienės na
muose, 3247 W. Beach Avė. Visas 
nares 
svarbių reikalų užbaigimui.

prašome laiku susirinkti

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286
• Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS

50 Gal. .po 9c
100 Gal. po 8c
150 Gal po 7Mbc

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

Gal.
Gal.
Gal.

He-

NĖRA APSIGYNI
MO TAKSŲ 
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ 
Dodge sedan ..

De Soto sedan ..........
Plymouth sedan ......

Plymouth, club coupe 
Nash sedan .............

De Soto sedan ..........
Packard sedan ..........
Studebaker sedan ....

$945 
$995- 
$695 
$665 
$885 
$765 
$735* 
$595-

1941
1941
1941
1940
1941
1940
1940
1940-
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas Dyleris 

DE SOTO—PLYMOUTH
1143 Diversey

Atdara vakarais irsekmadieniais

VINCENTAS ‘KASNAUSKAS 
Aulora, III.'

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 15 d.,. 12:00 vai: ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Žvingių par. 
Bačiškių kaime, Šilalės aps
krity. Amerikoj išgyveno 36 
metus. t (

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Kaimierą, brolienę Elž
bietą ir jų šeimyną, daug 
pusbrolių ir pusseserių ir 
kitas gimines ir draugus, Liė'- 
tuvoje paliko motiną Marijo
ną, 2 sūnūs Jdną ir Franciš- 
Rų.- ir jų šeimynas, 2 seseriš: 
Oną Gužauskienę ir šeimyną 
ir Kunigundą Ginčienę ir sū
nų. .

Kūnas pašarvotas, Downs 
. kopi.,. 314 Fox Str.r Aurora, 

Illinpis. Laidotuvės įvyks tre- 
« čiadienį, lapkr. 19 d., 8>:30 v. 

ryto iš kopi. į šv. Marijos 
parap. bažnyčią, Aurora,' III., 
kurioje atsibus gedulingos 

" pamaldos už velionio sielą, o 
į iš ten bus nulydėtas į Šv..

Kazimiero kapines, Chiėagoje 
' Visi a. a. Vincento Kas- 

nausko giminės, draugą! ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 

: kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę lieka:
Brolis, Brolienė, Giminės 
ir Draugai.

Laid. Direkt. Downs Fune- 
ral Home, Tel. Autora 7476.

Stasalahis

šiuo* pasauliu
1:30 vai. po-

OTILIJA PODGĖRS
PO “tėvais

lietuvių!
Stepono Narkio žodis

Su džiaugsmu turiu pareikš
ti, kad šiais metais man sekasi 
gauti vis daugiau ir daugiau 
“Naujienoms“ naujų skaityto
jų. “N-nos“ užėmė teisingą po
ziciją Lietuvos klausime, todėl 
visi lietuviai, kurių širdyse dar 
teka lietuviškas kraujas', visi 
spiečiasi prie “Naujienų“.

Todėl visi, kurie norite skai
tyti “N-as“, nieko nelaukdami 
kreipkitės žemiau paduotu ant
rašu arba telefonuokite.

Steponas Narkis,
4353 So. Talman avenue, 

Tel. Vir'ginia 1279.

—A. Aleknienė, nut. rašt.. 
, 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
kestinei būtinai pasirūpinkite ap
simokėti pilnai už šiuos metus. 
Atsiveskite ir naujų narių įsirašy
ti į draugiją. —P. K., sekr.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Persiskyrė, su
< lapkričių 16 d>. 

piet, 1941 m.
Paliko didėliame nuliudime 

Constantine, sūnų Edwardą 
ir gimines. /

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
5652 So. Ashland^ Avė. Laido-

• tuvės- įvyks trečiadienį, lap
kričio' 19 d., 9:30 vai. ryto iš

koplyčios į St. Rita’s parap./ 
. bažnyčią, kurioje 10:00 vai. 

atšibųs gedulingos pamaldos
< už velionės sielą, o iš ten bus
* nulydėta į Šv. Kazimiero ka

pines.
Visi a. a. Otillia Podgers 

giminės, draugai ir pažį^tathi 
ekat nuoširdžiai kviečiami,da- 

1 lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį' patarnaVirbą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras,; Suhus.

Laid. Direkt. Kerrigan, Tel. 
? PROspect 0031.

-------- ------ ;
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

CHICAGOJE
riowafd KirSch, 23, su

len Waychuhas, 22
Thomaš Whąlort Ji*., 26, su

Ruth Eckstrom, 22
Leon Olech, 27, su Joeephine

Gezus, 24 .. ..
George Schmitt, 21, su Alki-

na Boskus, 18
Charles Richter,t 25, su Do-

rothy Chronis, 21
Walter Kulis, 25, su Sophie

Nawrocki, 19
Frederiek Lentz, 21, su El-

vira Rashinskas, 21
John Drablowski, 35, su J.

Anrie Urbaitę 21
....Harold Bliss, 23, su Frances
Augun, 21

Miehael Duffy, 22, su Mar-
garet Levus, 25

Charles t Wanagas, 25, su Ca-
therirte Hanson, 25

•* JosepFi Riirfžiiis, 25/ su Mary
Valeriti, 21

Franl^ Suskaųsky, 50, su Etr-
cille Mais, 37

Robėrt Eudecavagel, 32, stf
Josephinė Kųbalevrski, 29* z

Eugerie Beringėr, 39, su Th'ė-
reša Prokofr 41

Reikalauja
Perskirų

. Jeainętte Niėmtus
šėph Niemtus

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

GIMIMAI
CHICAGOJF

7231 
gimė

GEŠTAUTAS, Walter, 
South Talman Avenue, 
spalių. 26-tą, tėvai; Joseph ir 
Josephine.

LEVICKIS, Bonnie M., 2437 
West 47th Street, gimė spalių 
27, tėvai; John ir Ėmily.

. NORKUS, Thomas J., 2613 
West 89th Street, gimė spalių 
31, tėvak Thomas ir Josephine. 
i RYMARGAUK, Louis, 3839 
Wriglitwood AventiC, gimė lap
kričio 1d, tėvai: Louis ir Ua- 

•zel.
ŠINKAUSKAS,1----- , 4327 S.

Wood Streėf, gimė lapkričio 44 
tėvai; Charlefs ir Vičtoria.

SCHULTZ, Roriąld, 254^ W, 
47tli Street, gilne lapkričid' 3, 
tėvą i: dsėrpii ir Boše.

SVĖTORIUS, Gerald, 
North . Keyštone AVęnuC, 
lapkričio 3į levai: Steve

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Miehael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Waphington St., Tel. Central 
0592.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
4'6„PI; Pirm.'pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin rajšt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Aht. Ivonaitis, 5542 S. 
Talrhan Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligoniu 
apiekunąs —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 

14Ž5 45th‘ St.; Maršalka — J.
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

GOOD HOUSEKEEPING SKOPS
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
Iš SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

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

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amcr. 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.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

$24
$29

$39

$29
$34
$49

4050 
gimė 

ir He-

0
Skelbimai Naujienose 
duoda naiidą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudihgos.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmoksimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS' 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

rilio Jcp Turtas virš $1,100,000.



NAUJIENOS, Chlcago,' III.

neapgal-

pa-

kad lai- 
kritiškas

1 ’■ ■■ 1 . «.t1

RAGINA AMERIKOS DARBININKUS 
NESKELBTI NEAPGALVOTU STREIKU

53,000 ANGLIAKASIŲ NEBĘDIRBA

Pasisakė Už Rooseveltą; Žygius Hitle 
rizmui Sunaikinti

Raudonasis Kryžius 
Rūpinasi Pasiųsti 
Pagalbos Europon

Social-demokratų federacija 
sekmadienio konferencijoje pri
ėmė rezoliuciją, kurioje ragina 
Amerikos unijas ir darbininkus 
šiuo laiku neskelbti 
vptų streikų”.

Federacija nurodo, 
kotarpis dabar labai
ir kiekvienas nerimtas unijų 
žinksnis ne vien trugdo ginklų 
programą, bet labai kenkia 
čių darbininkų reikalams.

Remia Pagalbą Hitlerio 
Priešams

Konferencija nusprendė, kad 
svarb.ausias visų’ demokratijn- 
šalininkų uždavinys yra sunai
kinti hitlerizmą ir kitas dikta
tūras. Sočiai-demokratai yra 
pasišventę tą uždavinį atlikti, 
ir pilnai remia prezidento Roo 
sevelto politiką. Pilnai pritaria 
pagalbai toms šalims, kurios 
Hitlerį kariauja, taipgi užgiria 
šios šalies karo žinksnius jį nu
galėti.

Delegatams ir svečiams kon
ferencijoje (ji įvyko Morrison 
viešbutyje) kalbėjo August 
Claessens, Social-demokratų na- 
cionalis sekretorius, taipgi Dr. 
Marck, pabėgėlis iš Vokietijos, 
buvęs Čekoslovakijos parlamen
to vice-prezidentas Taub, taip
gi buvę Jugoslavijos ir kai ku
rių kitų okupuotų šalių valdi
ninkai.
Darbininkai Veikia Vokietijoj

Dr. Marck pranešė, kad dar
bininkų judėjimas yra stiprus 
Vokietijoj, nežiūrint to, kad 
Hitleris panaikino unijas ir už
draudė visas politines partijas, 
išėmus nacių.

Konferencija sudarė veikimo 
' komitetą, nutarė gauti S86H11- 

demokratų Federacijai dhugiau 
pavienių narių, ir įtraukti dau
giau pažagnių organizacijų į jos 
veikimą.

Iš lietuvių konferencijoje bu
vo Dr. P. Grigaitis, Povilas Mil- 
leris, M. Gudelis ir keli kiti as
menys.

Pakels Atlyginimą 
Kareiviams

Chicagoj girdėti kalbos, kad 
armija su kongreso autorizaci
ja pakeisianti algų draftuo- 
tiems kareiviams iki $42 į mė
nesį.

Karo sekretorius Henry Stim- 
son indorsavęs pasiūlymą.

Manė, Kad Vagis, 
Nušovė Berniuką

Avenue, vakar 
metų berniukas, 
Howard,

rytą 
Ray- 
Park7804 S.

jisaireikalu 
restorano. Jo 

vienas Raymond

Prie restoranėlio, adreąu 7918 
S. Park 
žuvo 15 
mond J. 
avenue.

Nežinia kokiu 
buvo atėjęs prie 
savininkas,
M. Grattan, manė, kad tai pik
tadaris, ir šovė į jį revolveriu. 
Suvarė kulką berniukui į šir
dį-

Grattan sako, kad jau du 
kartus praeityje jo restoranas 
buvo apiplėštas. JACK'SWIFT-
Pašovė Bridgeporto 
Kepėją_____

BRIDGEPORT. — Vietos po
licija ieško nežinomo jauno pik
tadario, kuris pašovė Julių Pae- 
sel, Icepyklos savininką Bridge- 
porte, ad. 3229 S. Halsted st.

Piktadaris jį užklupo tįes 
23rd ir Princeton, kur Paesel 
buvo nuvykęs pristatyti u$sa 
kymą. Jam pašovė koją, bet pik 
tadaris pinigų nepasisekė atitn 
ti?

Dabar Vykina Metinę Aukų 
Rinkliavą

Dvidešimt-penktasis metinis 
Raudonojo Kryžiaus “vardošau- 
kis” prasidėjo Paliaubų dieną. 
Pradžia buvo ypatingai gera ir 
Raudonasis Kryžius jau pradė
jo apsirūpinti didesne atsarga 
reikalingųjų daiktų.

Naujasis patvarkymas šiemet 
leidžia pasiųsti maisto bei rū
bų Sąjungininkų šalių civiliams, 
kurie yra internuoti Vokietijo
je, Italijoje ar kitose, pastarų
jų okupuotose šalyse, šis pa
tvarkymas vienok neliečia tų 
asmenų, kurie uždaryti koncen
tracijos stovyklose.

“Svarbus Reikalas”
šiemetinį lėšų sukėlimo var<- 

došaukį pradėjo _ Raudonojo 
Kryžiaus nacionalinis pirminin
kas Norman H. Davis, perskai- 
tydamas per visai šaliai trans
liuojamą radijo programą, Pre
zidento Roosevelto laišką, ku
riame šalies galva pabrėžė, jog 
vardošaukio pasisekimas “yra 
reikalas svarbiai paliečiąs visus 
laisvosios demokratijos laisvuo
sius piliečius.”

Platak Ir Jensen 
Pralaimėjo Dvejukių
Titulą

Lošė Illinois Turnyre
Platak-Platakis tebe- 
nacionaliu handball

Juozas 
pasilieka 
čampionu, ir lengvai suplieks 
kiekvieną oponentą, bet jam 
nelabai pasisekė lošiant dveju
kėje su Herb Jensen’u.

Atstov. Lake Shore A. C.
Sekmadienio vakare jiedu 

pralaimėjo Illinois valstijos dve
jukių titulą oponentams Diek 
Martin ir Russ Fiske. Lošimai 
įvyko Midwest Athletic kliube. 
Platak ir Jensen atstovavo Lake 
Shore Athletic kliubą, o laimė
tojai Evanstono YMCA.

Rezultatai buvo, 7-21, 21 12 
ir 21-18.

Iš Namų Dingo 
Jauna Roselandietė Ypač 

gero-
ROSELAND. — Motina Ju- 

lia Volovick kreipėsi į Kensing- 
tono nuovadą prašydama poli
cijos pagelbėti jai surasti 15 
metų dukterį Dorothy.

Pereitos savaitės pabaigoje 
mergaitė ištraukė $150 iš ban
ko, susirinko visus rubus, ir 
dingo. Motina spėja, kad ji iš
vyko į New Yorką “darbo ieš
koti”. ’ - \

Volovick’ai gyvena ad. 136 
E. 120th st. Dorothy lankė Fen- 
ger mokyklą.

'•S.'
1

NAUJIENU-ACME Tr lephoto
Vaizdai' iš vakarų tPennsylvanijos anglies kasyklų, kur angliakasiai strei

kuoja. Viršulinia'm jia veiksle angliakasiai išsikelia iš kasyklos Chiciblc, Pa. ir 
“negrįš darBtin (61, kol John L. Lewis jieins ilcpalicps.” Apačioj— angliakasiai 
susėdę ant Isabella, Pa. pašto laiptų aptaria streiką.

Marshall Field i
Rosenwald Fondą

Užims Gen. Wood’o Vietą
Garsaus filantropo Julius , Ro - 

senwald įsteigto labdarybės 
fondo 'valdyba išrinko Marshall 
Field III, naujo Chicagos ryt
metinio laikraščio leidėją, į di
rektorius.

Jisai užims vietą gen. R. E. 
Wood, kurio terminas pasibai
gė. Wood yra viršininkas izo
liacinio America First komite
to.

Fondas turi apie $20,000,000, 
ir kas metai skiria dideles su
mas apšvietos reikalams, 
rūpinasi juodosios rasės 
ve.

■ I d--------- -----------

Thanksgiving
Apeigos Rytoj
Mieste

rytoj, Prie State ir Madison 
11-tą ryto, įvyks įdomios apei
gos Thanksgiving dienai pami
nėti. Dalyvaus grupė tikrų in
dėnų, kurie atliks ir “taikos 
pypkės” rūkymo ceremonijas.

ACM, GONE ONLY 
A FEW HOURS, 
RETURN5 TO 

THE CAMP WHERE 
HIS COMRADES 

HUDDLE 
DESPONDENTLY.

Townof lakietis 
Laike Giiico 
Nušovė Žmoną

■įįįf' ' ■ * •<
> ' ■. •

Po To Nuėjo policijai Pasiduoti
T0WN OF LAKE. -5 į New 

City policijos nuovadą To.wn of 
Lake, vakar rytą atėjo susi; 
jaudinęs 34 metų Frank Nowo- 
bielski ir pareiškė, kad nušovė 
savo žmoną, Anną.

Netikėdami' jam policistai nu
vyko į N&vobi.elskių namus, ad. 
4730 South Hbrmitage, ir ten 
rado šautuvo Šūvi u nužudytą 
moteriškę. Nėtoli lavono miego
jo abu Nowqbielskių vaikai, ku
rių šūvis nepažadino.

“Negalėjo Susivaldyti”
Novvobielski /buvo suimtas. 

Kamantinėj amas atsaku, kad 
su žmona buvo smarkiai susi
ginčijęs,' ir “negalėdamas susi
valdyti” šovė, jai; į\ galvą. x

Nužudytosios vaikai buvo 
atiduoti jos tėvui, Jacob Budz, 
Brighton Parke, 4408 S. Artc- 
sian avenue; Jbhn Budž, 4402 
S. Artesian, nužudytosios bro
lis, sako,/ kad , per paskutinius 
šešis mėnesius .Novvobielski sir
guliavęs/ir būVęs “nenormališ- 
kas”.

Visi Valgys 
Kalakutiena

Vaišins Ligonis, Kalinius
Coojc apskričio valdyba skel

bia supirkusi daug kalakutie
nos ir kad skels Thanksgiving 
pietu^ visiems kalėjimų, ligoni
nių ir kitų įstaigų įnamiams.

Thanksgiving pietus taipgi 
gaus Hines ligoninės veteranai 
ir prieglaudų vaikai ir seneliai. 
Kai kurie restoranai ruošia tra
dicines nemokamas Thanksgiv
ing vaišes neturtingiems žmo
nėms.

Parduoda Užsiliku 
siu Mokesčių 
“Lynus”

spekuliatoriams 
ant nuosavybių, kurių

zVakar apskritys pradėjo par
davinėti spekuliatoriams “ly
nus 
1940 metų taksai nėra apmo
kėti. Tokių nuosavybių bus 
apie 150,000. Spekuliatoriai už
moka taksus ir gauna “lyną” 
su teise iškolektuoti taksus iš 
savininkų, žinoma, su tam tik
ru uždarbiu.

NAUJI PAŠPORTŲ, VIZŲ SUVARŽYMAI 
ATEIVIAMS, TAIPGI U. S. PILIEČIAMS

Bus Labai Sunku Gauti, Bet Be Jų Mažai 
Kur Bus Galima Važiuoti

Pasiremdamas prezidento 
Roosevelto prokliamacija, kad 
“tarptautinė padėtis ir šalies 
apsauga to reikalauja”, 'valsti
jos departamentas iš’eido visą 
eilę naujų patvarkymų vizoms 
ir pa/portams. Patvarkymų tik
slas yra suvaržyti ateivių Įva
žiavimą į šią šalį, taipgi jų iš- 
vąžiaviiną, ir pačių Amerikos 
piliečių vykimą užsienin.

Ateiviai
vienas ateivis negalės 

Įvažiuoti j Jungtines Valstijas 
be tam tikro “permito”, bet 
pats valstijos sekretorius spręs 
ar tokį permitą išduoti ar ne.

Atėjus pareikalavimui įvažia
vimo permitą išduoti, valstijos 
departamentas apklausinės vi 
zos aplikantus, taipgi asmenis 
kurie už jį pasirašo.

U.S. muitininkai turės teisę 
patikrinti 
raštus 
kurią

visus dokumentus, 
ir spausdintą medžiagą, 
ateivis nori Amerikon

Išvažiavimas
Ateivis negalės išvažiuoti i.’ 

Jungtinių Valstijų be “exit per
mito”. Jam gauti reikės paduo
ti aplikaciją 30 dienų iš ank 
sto. Išvažiuojantis ateivis, gavęs 
“permitą”, turės išvažiuoti ir
tam tikros nurodytos vietos, ii 
ne iš kitur. Jeigu valstijos de 
partamentas matys reikalą, ta 
“permitą” neišduos.

Piliečiams
beAmerikos piliečiai negalės 

pašporto važiuoti užsienin 
U .S., ar U.S. teritorijų, taipgi 
negalės važiuoti be pašporto į 
U.S. karo bazes nuomuojamas 
kituose kraštuose.

Pilietis galės be pašporto va
žiuoti tiktai Kanadon ir Mek- 
sikon, bet niekur kitur.

U.S. jurininkai išplaukia už 
sienin taipgi turės turėti lei
dimus, ir negalės sugrįžti, jeigu 
neturės pašportų.

Nebuvo Lemta 
Jiems Mirti

I

Dvi Beveik — Tragedijos
Chicagietis, Coral Conway. 

306 E. Wisconsin nebuvo visa 
blaivas kai 'važiavo namo auto 
mobiliu iš medžioklės. Jį areš
tavo už neatsargumą. Galiau 
grįžęs namo, jisai užsidarė kam 
baryje ir ten bandė nusišauti 
Suvarė kulką į 

pat širdies, bet 
daktarai padarė 
Conway pasveiks, 
važiuoti medžioti, 
apie skystimą drąsai.

Dėl Perskirų
Dėl perskirų su vyru 

bonką išgėrė 28 metų
Le Vasseur, dviejų mažų vai 
kų motina, 1039 Dickens st. 
Ir ji pasveiks. Guli apskričic 
ligoninėje.

krutinę prie 
išliko gyvas 
operaciją, ii 
Ir vėl žaar 
bet pamin

n u och 
Cecilu

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Antrad., lapkričio 18, 1941

VAKAR CHICAGOJE
• Jackson Parke stovinčiam 

automobilyj buvo atrastas ne
gyvas 65 metų kontraktorius, 
John R. Redding, 1544 Cleve- 
land avenue. Mirė širdies liga.
• • Policija Chicagoj ieško 
keturių berniukų, pabėgusių iš 
St. Charles pataisos namų. Jie 
yra' 17 m. William Langkalis, 
1393 W. 67th, 16 m. Alex Bier- 
nacki, 8949 Escanaba, 17 m. 
Joseph Rose, ir 17 m. John Flet- 
cher, 8534 Clark. Jie pabėgo 
supančioję sargą ir atėmę jam 
$6. z \ ,

• Walgren krautuvėje, 1000 
Rush street, buvo apie 15 kos- 
tumerių, bet nei vienas nepa
stebėjo, kad revolveriu apsigin
klavęs piktadaris atėmė $35 
nuo kasieriaus, Francis Les- 
cher.

• Prie Field muziejaus, 
Grant Parke, buvo suimtas 23 
m. John A. Jankowski, 868 Blue 
Island avenue, už merginų už
puldinėjimą. Kamantinėjimas, 
jisai prisipažino, “Žinoma, kad 
tai buvau aš”.

• Automobilyje, prie 85th ir ' 
Anthony, piktadariai užtiko 25 
m. R. Postman’ą, 8120 Oglesby 
ir merginą, Eetty Wigman, 851 
E. Marųuette. Piktadariai at
ėmė jų pinigus, viso $6.00, laik
rodėlį, ir pabėgdami numovė 
Postmanui kelnes.

• Iš Honohilu, IIawaii pra
neša, kad keleiviniam laive 
‘President Grant” tenai Žuvo 
:urininkhs iš Chicagos, Lorin O. 
Smith, 5642 Harper avenue.

9 Iš sandėlio adresu 232 W. 
31st street vagys išnešė $1,500 
vertės avalinės, saldainių ir ki
tokių prekių.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Mirė Trys žmonės
Prie 154-tos ir Halsted street 

automobilis mirtinai suvažinė
jo 54 metų John C. Hudson, 
nuo 523 E. 151 st street, Phoe- 
ųix, III.

Ties Harrison ir Kecler ki
tas automobilis užmušė 60 me
tų janitorių John G’Flynn, 4127 
Gladys avenue.

Iš Išgąsčio
Sunaus vairuojamam automo

biliui susikūlus su kita maši
na, iš išgąsčio mirė 81 metų 
senelė Helen Lawrey, Zion, III., 
gyventoja. Nelaimė įvyko prie 
Emmaus ir 29-tos.

Sudegė Trailerių 
Dirbtuvė

Didelis gaisras sunaikino 
Trailer Manufacturing Compa- 
ny dirbtuvę, adresu 2429 South 
Wabash avenue. Nuostolių pa
tarė apie $10,000. Triobesys 
buvo mūrinis, dviejų aukštų.




