
VOL XXVIII

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
A-

No. 276

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America The First and Greatest Lithuanian Daifu in America
- —............ . v .

muMms
ThK Lithuanian Daily Ncws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO, INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

NAyJIENOS
Thc Lithuanian Daily N«w»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

NAUJIENO
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter Match 7,1914 at the Post Office at Chicago, III. 

under.the Aet Oi March 3, 1879 ' '

Chicago, III., Pirmadienis, ^Lapkriao-Novembei 24 d., 1941

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
- -

Kaina 3c

LYBI JOJE BRITAI PAĖMĖ BARDIJA, CAPUZZO
-------------------------—  I  "   —T'“"       ~• 1 ... •    i į------------------------------------- ,    ----------------------------------------------------------------

DYKUMOJE VYKSTA SPREENDaAMIE.nl Britų Ofensyyą. TLibiioje Plačiu Mastu l NACIAI $ Alini) IIFTIIVIIK DIPNIKDYKUMOJE VYKSTA SPREENDŽIAMIEJ1 
BRITU IR NACIU TANKU MŪŠIAI

Britų laivynas ir aviacija neleidžia 
naujoms nacių jėgoms vykti pagelbon

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 23 
d. — Britų karo jėgos šiandien 
įžengė į Bardiją iš kurios pa
sitraukė bėganti “ašies” kariuo
menė, šiandien oficialiai paskel
bė artimųjų rytų britų kariuo
menės štabas.

Vakar britų tankai įžengė j 
Capuzzo, kuriame paėmė nelais 
vėn didoką skaičių vokiečių ir 
kitų “ašies” kareivių. "

Kitos britų kariuomenės da
lys paėmė Sidi Omar Nuovo, 
kuris, randasi, visaip prie Rezegh 
ir perkirto nacių jėgoms kelią 
atgal j Cirenaiką.

Bardija randasi juros pakraš
tyje ir britų karo laivynas žy
miai padėjo tankams laimėti 
sprendžiamus mušius šiai 
biai vietai paimti.

Mūšiai, kurie prasidėjo 
eitą antradienį, vietomis
sta visu smarkumu. Kovos lau 
kas žymiai susiaurėjo, nes bri
tų karo jėgoms pavyko sunai 
kinti arba priversti bėgti “ašies” 
jėgas. į ?

Britų karo jėgoS^elis kftrtus 
bandė susikirsti su žvarbiausio
mis nacių tankų divizijoms. 
Įvyko keli mūšiai, kur britai 
tikėjdsi gauti šią progą, bet vo
kiečių karo vadovybė atitraukė

svar-

pr£-

savo tankus.
Vakar vakare į rytus nuo Re- 

zegh miestelio įvyko sflpresnis 
susirėmimas ir kovos ėjo visą 
naktį. Vokiečiai bandė prasimu
šti į vakarus ir manomą, kad 
sutraukė geriausiais savo šar? 
vuotas jėgas. Britai ten turi 
stiprias jėgas ir tvirtinama, kad 
jau prasidėjo sprendžiamas mu
šis dėl Lybijos.

Pirmą kartą .Lybijos kovų 
metu britų aviacija dominuoja 

. padanges. . Staigu ,puolimu bri
tai sunaikino nacių aerodromus 
prie paties fronto, o vėliau tan
kai paėmė svarbiausią aerodro
mą, kuris buvo Rezegh mieste
ly. Laivynas neleidžia privežt* 
nacių kareivių pagelbon.

Naciai bandė prisiųsti avia
ciją iš Kretos, bet blogas oras 
neleidžia naudotis aerodromais. 
Nacių aerodromuose stovį lėk
tuvai negali pakilti, nes žemė 
sušlapusi ir orlaivis įbrenda į

Britai sugebėjo savo aviacijų 
išlaikyti ore,. sunaikino daug 
nacių lėktuvų ir -vartoja jų ar
tilerijos vietoj’, tankams naikin
ti. Neramieji britų lėktuvui Var
toja ore sprogstamas! bombas 
pėstininkams mušti.

VOKIEČIAI SAKOSI PAĖMĘ ROSTOVĄ, 
DABAR VERŽIASI J ASTRACHANĮ ‘

Naciai skelbia, kad rytuose kovos jau 
persimetė Į turtingas Kaukazo sritis

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
23 6- — Po ilgų ir sunkių ko
vų vokiečių kariuomenė sumu
šė rusus prie Rostovo, paėmė 

x miestų ir įsiveržė žymiai j ry
tus, skelbia nacių pranešimas.

Dabartiniu metu vokiečių ka
riuomenė randasi kitoje šio Do
no uosto pusėje ir veržiasi į 
Astrachanį.

Karo vadovybė tvirtina, kad 
rytų frontas jau persimetė į 
turtingų Kaukazo sritį, kur ga
minamas žibalas.

bandė prasiveržti, bet jie buvo 
sulaikyti. Visoje Lybijoj eina 
smarkus mūšiai su besiveržian
čiais britais.

Vokiečiams jau pavyko su
naikinti 260 britų tankų 
daryti didelių nuostolių, 
jos kovos neskaitomos 
momis.

ir pa 
Lybi- 

lemia-

Italai sakosi mušą 
britus

Žuvo pagarsėjęs la 
kūnas Moelders

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
23 d. — Vakar, beskrisdamas 
į rytų frontų, žuvo pagarsėjęs 
aviacijos pulkininkas Moelders, 
kuris dalyvavo generolo Udet 
laidotuvėse. \
* Moelders buvo skaitomas di
džiausiu nacių aviacijos didvy
riu, nes numušė 103 priešo lėk 
tuvus ir turėjo aukščiausius pa
sižymėjimo ženklus.

Kartu su- Moelders žuvo ir 
kiti į laidotuves atvykę avia
cijos karininkai.

ROMA, Italija, lapkr. 23 d. 
— Italų karo pranešimas skel
bia, kad jų kariuomenei pavy
ko Lybijos mūšiuose sunaikin
ti 55 britų tankus.

Britai
Tobruko, 
jų italai 
zuotais.

Prasiveržę britų tankai buvo 
priversti sugrįžti atgal į To- 
brukų.

bandė prasiveržti iš 
bet apylinkes saugo- 
laiko britus inmobili-

Rusai atsiėmė stotį 
iŠ nacių

Britai neprasiveržė 
iš Tobruko

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
23 d. — Britų paskelbtos ži
nios apie prasiveržimą iš To
bruko neatatinka x tikrenybę, 
skelbia vokiečių' štabas.

Apsupti britai kelis kartus

KUIBYšEVAS, Rusija, lapk. 
23 d/— Raudonoji armija at
siėmė iš vokiečių Malaja Vi- 
šera stotį, kuri randasi 100 my
lių atstumoj į pietus nuo Lenin
grado. \ '

Vokiečiai prasiveržė ties Mc 
žaisku, Volokolamsku ir sipar 
kiai spaudžia Kalinino srity.

Ties Rostovu vokiečiai įsi* 
veržė į apsaugų sritis, bet ma
noma, kad ten pavyks juos su 
laikyti.

1 '' ........ NAUJIENV-ACME Tplenboto
Penkiose vietose anglai pradėjo savo didžiąją ataką prieš nacius ir italus 

Libijos dykumose. Pranešama, kad brilaį jau nųsistumę pro Jobruką ir įsi
tvirtino Ašies laikytoje teritorijoje. Atnorikos tankai vaidina svarbią rolę anglų 
ofensyvoje. ‘ ?

ANGLIAKASIU STREIKAS BAIGTAS, 
I.EAVIS PRIĖMĖ F. D. Ii. PASIŪLYMĄ
Unijos vadovybė įsakė angliakasiams 

pradėti darbą visose kasyklose
• į I ' ■" .

WASHINGTON, D. C., ląpk.
23 d,. -— John Lewis ir anglia
kasių unijos politinis komitetas 
nutarė nutraukti angliakasių 
streiką ir priimti prezidento 
Roosevelto pasiūlytą arbitraci- 
jos komitetą.

Lewis sako, kad priėmė. Roo*- 
seveltov pasiūlymą., turėdamas 
galvoje vien tiktai viso krašto 
gerovę. - 1

šia proga Lewis pabrėžė, kad 
angliakasių unijos nutarimuose 
komunistai’ neturėjo jokio spren- 
džiapno balso.

toms vienodas prekybos sąly
gas.; ’ ' ' ' .

Lord Halifax pareiškė, kad 
britai, olandai, kiniečiai ir ame
rikiečiai vieningai palaiko šiuos 
reikalavimus..

■ — Britų 'd aviacija-/; smarkiai 
bombardavo nacių laikomus, 
Prancūzijos pakraščius. '*'i

Lybi jo j naciams 
trūksta benzino

Surasti šiltinės 
platintojai

PHILADELPHIA, Pa., lapk 
23 d. Amerikos filosofų 
draugijoj tapo pademonstruotas, 
padarėlis, kuri^ sukelia įvairios 
Ėųšjes šiltinės Įigas. 7 -

Fotografijos ' ir mikroskope 
pagelba tapo parodyta nedide
lė “kulkutė”, kuri i si veržia i 

šil-žmogaus kraują ir iššaukia 
tinę.

Iki šiam metui manyta, 
tai 'yra gyvūnėlis-bakterija,
išaiškinta, kad šią digą sukeliąs 
padaras neturi gyvybes.

jog 
bet

Parašyti nuostatai 
turtui nusavinti

Prezidentas paskyrė 
arbitrus

WASHINGTON, D. C., lapk. 
23 d. — Prezidentas Roosevel - 
tas, dar negavęs atsakymo iš 
unijos politinio komiteto, pasky
rė arbitrus angliakasių streikui 
spręsti. .

Benjamin Fairless atstovaus 
<asyklų savifiinkus, John Lewis 
atstovaus unijų 
John Steelman 
mentų.

John Lewis
prezidentui,. jog j js nutinka pri
imti paskirtų arbitrų komite
tų. <

darbininkus^ ir 
darbo departa-

laišku pranešu

Japonai svarsto
J. A. V. pasiūlymą

WAŠHINGTQN, D, C., lapk. 
d. • Galutinam ginčo iš

sprendimui su Japonija, mano
ma, kad sekretorius Hull pa
siūlė šiuos punktus:

Japonams visai pasitraukti iš 
“ašies’*; atsisakyti* nuo agresin
gos politikos Azijoj; atitrauk 
ti kariudmertę iŠ Kinijos ir Įn- 
dokinijbs ir duoti visoms tau-
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S Giedras.
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Saulė teka •
— 4:23.

6:50; leidžiasi

NACIAI SAUDO LIETUVIUS DIENOS 
METU, MIESTELIU AIKŠTĖSE

Patvirtintus anksčiau paskelbtos žinios 
apie sušaudymus Šiauliuose, Mažeikiuose

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją) 
į •

Kaip jau buvo pranešta, Šiauliuose ir Mažeikiuose nesenai 
buvo sušaudyta po kelis asmenis, kurie vokiečių buvo kaltina
mi sabotažu. Jie buvo sušaudyti viešai, tų miestelių aikštėse.

Kaip praneša*‘“Deutsche Zeitung im Ostland”, Šiauliuose 
rugsėjo antroje pusėje komisaras Gewecke “sukvietęs” gyven
tojus į miesto aikštę. Aikštė buvo papuošta vokiškomis vėlia
vomis ir “vėliavomis su senomis lietuvių spalvomis”.

Savo kalboje komisaras pripažino sabotažo buvimo faktą, 
bet, kaip paprastai vokiečiai tokiais atvejais daro, jis tatai pri
metė “komunistams”. Sulig laikraščiu, komisaras taip kalbė
jęs:

“Paskutiniuoju metu buvo pakartotinai įvykdinti sabota
žo aktai. Tardymo metu turėjo būti suimtas tam tikras skai
čius žmonių, kurie buvo įtariami. Visai tiksliai buvo nustatyti 
kurstytojai ir vykdytojai. Jie, įrodymų verčiami, prisipažino 
kaltais ir susilaukė nusipelnytos bausmės. Pereitą savaitę jie 
šioje aikštėje buvo viešai sušaudyti.”

Dabar, kaip sako pranešimai, viešoje aikštėje ir teatrališ
kose ceremonijose buvo paleisti tie asmenys, kurie buvo “su
klaidinti”, t.y., tie, kurie visai nekalti ir net vokiečiai nematę 
galimumo bausti.

Po Gewecke kalbos buvo paleisti 65 asmenys Šiauliuose.
Panašiomis aplinkybėmis buvusi “dovanota” kaltė 62 lietu

viams Telšiuose, gi Mažeikiuose buvę amnestuoti 33 žmones.

Perspėja dėl nacių 
konferencijos

YVASHINGTON, d. C., lapk. 
23 d. — Prezidento sekreto • 
rius Early vakar pareiškė laik
raštininkams apie nacių ruošia
mą Europos konferenciją.

Gruodžio pabaigoj arba sau
sio pradžioje Hitleris nori su 
kviesti Europos1 valstybes ir su
sitarti dėl ekonominio bendra
darbiavimo.

Anglija yra išskirta iš minė 
tos konferencijos. Early mano 
kad jokia demokratinė valdžia 
ten negaliu siųsti atstovų.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 23 d

(i’ovybė išaiškino, jog mecha
nizuota nacių kariuomenė Ly
bijoj neturi pakankamų ben-’ 
žino kiekių, todėl ir negali 
judėti.

Britų benzinos atsarga yra 
didelė ir visos motorizuotos 

i dalys gali laisvai ją vartoti.
Britų karo laivai paskan

dino Lybijon plaukiantį italų 
prekybos laivą. Britų aviaci
ja pataikė torpedą vienam 
italų kreiseriui.

- Britų karo v.a-

WASHINGTON, D. C., lapk 
23 d. — Prezidentas Rooseve1- 
tas vakar pasirašė nuostatus, 
kuriais leidžia ginklų gamyba 
besirupininčiam organizmui nu 
savinti privatinę nuosavybę.

Kongresas dar praeitais me
tais leido prezidentui 
šias privilegijas, jeigu 
apsauga to reikalauja.

Ligoninės perpildy
tos nacių sužeistais

. *eĮ •—---- 7^""* 4?

LISABONAS, Portu gali j a, 
lapkr. 23 d. — Gaunama žinių, 
kad Lietuvos ligoninės yra per
pildytos sužeistais vokiečių ka
reiviais.

Šiaulių ligoninėj vien tik vi
sai lengvai sužeistų ir galinčių 
vaikščioti skaičius siekia 65 vo
kiečių.

Bendras sužeistųjų skaičius, 
drauge su sunkiau sužeistai
siais,' yra labai didelis.

• ---- ;-------------------------

Japonai mobilizuoja 
vaikus

Darbietis Shimvell

vartoti 
krašto

pareiš
kė, kad britų valdžia ruošia ka 

zro operacijas ir kitose vietose, 
nesitenkins vien Lybijos mū
šiais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
-— Lybijoj britai paėmė nelaisvėn 15,000 “ašies” kareivių. 

Mušiąi tęsiasi visu smarkumu tarp Bardijos ir Tobruko.
— Vokiečiai deda pastangas pasiųsti daugiau kareivių pa

gelbėti Lybijoj apsuptiems tankams. Kareivius veža transpor
to lėktuvais. Fontė jau yra daugiau vokiškų lėktuvų, negu pir
momis operacijų dienomis.

—. Hitleris kviečia antikomentirno paktą pasirašiusių val
stybių konferenciją Berlyne, kurioje pasižadėjo dalyvauti ii 
suomiai. -

— Hitleris įtikino japonų diplomatus, kad sausio mėnesį jis 
jau turės prancūzų karo laivus savo vadovybėje.

— Trečiadienį Fontainebleau miestely Darlanas susitiks su 
Goeringu.

— Leningrado srityje rusai pradėjo pulti vokiečius ir juos 
atmušė keliose vietose. Eina smarkus mūšiai prie Tūlos ir» Vo- 
lokolamsko.

— Maskvoje tapo sušaudyti trys asmenys, kurie pasisavi
no svetimus automobilius.

— Berento sąsiauryje rusų karo laivai paskandino tris vo
kiečių laivus, kurie plaukė į šiaurės Suomiją.

-r. Harriman pareiškė per britų radiją, kad Amerikos lai
vai jau šaudo nacių narlaivius ir orlaivius Atlantike.

britapis Ly- 
daro labai 

į Petainų ir

pašalinimo,

Naciai smarkiai 
spaudžia Petainą

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
23 d. — Diplomatai patyrė, kad 
vokiečiai, pradėjus 
bijos operacijas, 
smarkų spaudimą 
visą jo valdžią. '

Be BWeygando
naciai nori, kad prancūzai savo 
karo laivais lydėtų italų ir vo
kiečių kareivius į Lybi ją.

Weygandą Petainas pašalino, 
bet tvirtinama, kad atsisakė 
siųsti karo laivus “ašies” trans
portams lydėti.

Pasidavė du italų 
garnizonai

NAIROBI, Kenya, lapkr. 22 
d. — Du dideli italų kariuome
nės garnizonai, kurie stovėjo 
Culųuabert ir Ferroaber tvirto 
vėse šiandien pasidavė britų ne
laisvėn.

Manoma, kad netrukus bus 
priversti pasiduoti ir kiti Gon- 
daro aukštumos garnizonui, nes 
sušisiekimas nutrauktas.

Cukjuabert tvirtovės paėmi
mas atidarys kelių britams į 
Gondarį, nes tai buvo sunkiau
siai prieinama vieta.

— Vengrijoj auga Sabotažas. 
Tapo susprbgdinti šeši .dideli 
ginklų fabrikai.

TOKIO, Japonija, lapkr. 23 
d. — Japonų valdžia šiandien 
pasirašė dekretą, kuris leidžia 
mobilizuoti visus 14 metų su
laukusius berniukus ir 
tęs.

Japonų jaunimas bus 
mas į darbo stovyklas,
apmokinamas vartoti ginklus.

Vyrai bus šaukiami į stovyk
las iki 40 metų amžiaus, o ne
tekėjusios moterys iki 25 
tų amžiaus, šis dekretas 
dės galioti nuo gruodžio 1 
nos.

mergai-

siunčia- 
kur bus

mc- 
pra- 
die

vokiečiai suge- 
keliose fronto

uždaryto pran-

— Sovietų valdžia kviečia vi
sus Maskvos gyventojus mie
stui ginti, nes 
bėjo prasilaužti 
vietose.

— Kalėj iman
euzų generolo Gamelino sveika
ta bloga. Jis perkeltas į ligo
ninę.

— Amerikos valdžia įteikė 
italams labai griežtą protestą, 
dėl Amerikos piliečių areštų Ita- 
lijoj.
---------------------- 1----------- -------------------------------------

“Naujienų” Raštine
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo

KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki

SPREENDaAMIE.nl


2

PUBLISHED EVERY MONDAY

NAUJIENOS, Chicago, III.
................ - ............... ' >.l' ... ..... .............. .............. ........... ............

■ ■ -U -A

AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

PirmacL, lapkričio 24, 1941
— ■■■■■ .. .................. ..... N " . ........ " - ............ .........

MONDAY, NOVEMBER 24, 1941 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS ENGUS H SECTION STAFF 

F. H. Sadauskas - - - A. S. Vaivada VVHICH INSIGNE VVILL YOU WEAR?

This Week In Defense
-----    ■   •..1’ U L W . V
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Congress passed and sent to the 
Whitę House legislation to repeal 
three key sections of the Neutral- 
ity Act — Section 2, banning mer- 
chant ship entry into belligerent 
ports; Section 3, ^barring combat 
zone travcl; and Section 6, prohibit- 
ing arming of ships.

Navy Secretary Knox issued a 
statement that removal of the Neu- 
trality Act shipping restrictions 
makos it “possible to get the de- 
fensc aid materials authorized by 
Congrcss for ūse in the vvar against 
the Axis j povvers transported to 
those positions vvhere they can be 
usefully eniployed... It also in- 
sures .. .that the war efforts of the 
British Commonwealth, of China 
and Russia, hold out greatly in- 
creased promise of ultimate vic- 
tory...”

In an Armistice Day address 
President Roosevelt said the Unit
ed States took up arnis in 1017 “to’ 
make the vvorld habitable for de- 
cent self-respecting men.” He said 
the men who died then did so to 
“prevent the vary thing that now... 
has happened froni one end of Eu- 
rope to the other...” The President 
said the peoplc of America believe 
liberty is vvorth fighting for, “and 
if they are obliged to fight they 
vvill fight eternally to hold it. This 
duty vve owc... to the many vvho 
died to gain our freedom for Us 
— to make the vvorld a place vvhcre 
freedom can live and gro\v into the 
ages.”
Captive Coal Mine Dispute

000 home gardeners, 100,000 each 
’in Jive-šaving, home nurširig, school 
hinčhes’ and for staffs of locat vbU
unteer offices, 700,000 in the pro- 
tection program, 600,000 rural lead- 
ers dnd 200,000 in the.kircraft vvarn- 
ing šervice. The OCD also issued 
a tįO-page pamphlet on blackouts 
stating areas vvithin ’ 300 to 600 
miles of seacoasjs mušt be prepared 
to blackout on a “night to night’’ 
basis.

/

Production And 
Subcontracting 

• - « • v.

Vice President Wallace, speaking 
in New York City, said “By put- 
ting one-half our effort into na- 
tional defense inštead of less than 
one-fifth, vve shall match what the 
British and Germans are doing.. 
Priorities Dire*ctor Nelson told the 
Nevv Engianti Council defense ex- 
penditures at prėsent arė averag- 
ing $1,175,000,000 a month, būt “to 
vvin this struggle with reasonable 
speed and certainty” the country 
muši spend approximately $3,500,- 
000,000 a month on defense. OPM 
Associate Director Hillman announc- 
ed some plantš are vvOrking 160 
hcurs a vveek vvith four 40-hour 
shifts būt “this operation can and 
should be expanded?’ Three special 
trains sponsored by the OPM Con- 
tract Distribution Divisiori have 
left Washihgton on ,a 40-day tour 
of 79 cities. The trains are carry- 
ing samples of necded defense 
paris to shovv manufacturers and 
facilitate the contract distribution 
program.

will be worn by

The Defense Mediation Board 
voted against a union shop agree- 
ment irį the Steel industry’s > cap
tive coal minės and stated the Unit
ed Mine Workers could “greatly 
strengthen their position before the 
people of the United States” by 
refraining from further Strike bc- 
tion. *

President RoOsevęJt, .ah&Ct 
irs of the steel industry and the 
United Mine VVorkers to make “a 
finai effort to insure continued pro
duction of coal for the manufacture 
of steel.’* The UMW acceded to the 
President’s rcųuest that vvork iu 
the captive coal minės continue pcn-

Prices

President Roosevelt, i n a Įetter 
to Chairman Doughton of the House 
Ways and Means Committec, said 
additional taxes are r.eeded to ab- 
sorb pųrchasing povver and “pre- 
Vent a further sharp inerease in 
|hė. cost of livingA The Senate 
pas,sėd and retUrned to the HoUše 
for concurrence in amendments a 
bill to “freeze” rė’rits' in the Diš- 
triet of Columbia as of January 
1, 1941. Price Administrator Hen- 
derson announced executive sales 
engineers v/ith extenšive ex- 
perience in the industrial machinery

ding further negotiatiens, būt later 
called a Strike.

Lend-Lease Aid

President Roosevelt authorizad 
Lend-Lease Administrator Stettinius 
“to take immediate action to trans- 
fer defense supplies” to Ru.lsia. The 
OPM Friorities Division issued a 
special allocatipn erder designed to 
promote a steaęly flow of from

field are needed in the OPA. Mr. 
Henderson also announced tempor- 
ary stabilization of prices of a large 
variety of builders hardvvare and 
of rūgs and carpets. He askdd 
manufacturers of metai office furn- 
iture not to raiše prices above the 
levels of November 6 when the 
OPM eurtailed their produčtion.
Priorities.

Priorities Director Nelson began
$10,000,W)0 to $13,000,000 of Ame-1 collection of month-by-month est- 
riean-made maclfine tools to the imatės of requirerpents for critical
Soviet Union. The Navy announced 
two more British warships have 
entered U. S. ports for repairs.
Relations With China And Japan

The President told his press con- 
ferenee the United States has de- 
cided to withdraw American Ma
rines from China. He said the Ma
rines had offered proteetion to com- 
paratively few Americans. Navy Sa-‘ 
cretary Knox, speaking in iProvi'd- 
ence, R. 1 , said efforts of the Unit
ed States to maintain friendly re
lations with Japan have been “pa- 
tient to a point almost unmatched 
in the history of International re
lations,” būt now “the hour of de- 
cision is here...” He said this 
country is “actuated in the Pacific 
no less than in the Atlantic solely 
by consideration of sclf-defense...”
President Asks Support
For Red Cross

President Roosevelt asked for sup
port of the Red Cross in its roll 
call for membership wich eloses 
Novamber 30, to “prove that we 
have the heart as well as the si- 
news to keep ourseives strong and 
free... ” The Red Cross announced 
it is seeking a membership mateh- 
ing its greatest vVorld War figiirė 
of 18,000,000. Lašt year’s adult 'rtfėth- 
bership was 9,200/J00.
Civiiian Defense

The Office of (’ivilian pefense 
issued specifications of dimensions,* 
colors and materials for 16 insignia 
to be worn by trained vofunteer 
workers. OCD Assištant Director 
Davison estimated volunteer womcn 
woįkers needed in defense flelds 
int Indo 1,000,000 id firsC aid, 500,-■

materials from all Industries as a 
step toward eventual allocation of 
all critical materials, both to de
fense and non-defense Industries. 
He said such a program — to' afc>- 
ply first to steel, capper, aluminum, 
Yubber and Chemicals — might be 
put Ihto effect witin three .months. 
Mr. Nelson “frbze” all stoeks of 
magnesium and allocated ' šuch 
stoeks to defense orders <yily.? tie 
ordered production of light trucks 
for civiiian ūse in January, 1942, 
eut 40 percent below the output 
for January of this year. He also 
extendėd priority assistance to pro
duction of materials for repąirs'to 
elevators and escalators and for ‘ 
constfuction of conveyor machin
ery. * »/. -

Conservation Of Materials.
Asšociatd Ėricd 3 ‘ Administrator 

Ellibtt announced “The Consumer’s 
Pledge for Totdl Defense”, which 
calls for elimination of waste and 
careful buying. She said business 
and civic organižations, the Boy 
Scouts, retail mefčhants, church 
groups, trade unions and wome'n’s 
organižations are cooperating to 
make copies of. the pledge avail- 
able to America’s 30,000,000 homes. 
The OPM and OPA askec^ stove 
manufacturers to ellminate šiėel 
covdHids for domestič cooking raii- 
ges by December 15. The agencies 
estimated the change wotild save 
2,500 tons of steel in 1942. ■zf r ■ .
Labor Disputes. <

President jftoosevelt created an 
emer'gency board to report within 
30 days on a' dispute betSveen the 
Railway Express Agency, Ine., and 
teamsters ^nd chauffėurS. OPM 
Asaociate pirector ‘ Hillman - said 
“the record in Washingfton shows.'..

These ar« the id^ntifying emblema which 
Civiiian Defense Volunteer worker* who began signing up for 
defense on Thursday, Nov. 13. Volunteers will be cjįassified and 
assigned to duties by the Chicago Commiasion on National Defense. 
176 W. Washington St. “Signing up*' will continue for ah additional 
week at least, according to Barnet Hodes, Exėcutive VlČe-Chairman 
of the Chicago Commhsion on National Defense. Meanfrigs bf the 
insignia are as follows: f ■'■ Al, ''’ < ’ ' ’

In the top row, left to right: auxiliary firemen, to guard against 
Are during air attaeks; auxiliary police, men and vomen to aid the 
regular police force, and decontamination corps, to neutralize cliem- 
icals remaining after a gas attack. ........... ‘ ■ >- - -

Second line: .tpedięąlrborps, to aid in care of injured and estab- 
lishing medicaį fięld aįltf.' Faid wąrdens, ihe stripes signifying
“many d^tjįes**' anA<rescue^stįuąds, to save persona ęaūght in burning 

’ or shattofe’d bnildlnffli* Third line: demolition and cl^ąrance crews; to 
tear dowh/dangerčmi rubble and partly demolished str'Ufturės; bomb, 
squads, to do. the dangerous work bf' removing uriexplodfed and time 
bombs, and mescengers, to keep up coihmuhięafiohs bėtween all 
defense units. C-* ' ■ •' t” - , j . ;

FbUrth line: fire watchers,.to maintain vigiTagaipsfci.firtr bombs; 
nurses* aidės corps, to Help regular nurses so that they may serve a 
greater humber of patients* and drivers corps, persona who bffer 
their Services and cars for emergency need. Many women fin^ their 
“spot” here. Lašt line: emergency food and bousing ebrps, to ,pro- 
vide food and shelter for peop.le whose homes have beej* destroyed 
or damaged by air raids; insignia ’of entire Civiiian Defėnse work, 
and road repair crews, 'to restdre normai flow of traffic a» ąuiekly as 
•osslbla aftpr.a raid. ;

: ^irutė:= Keistutis Chorus 
Melodies

................. ............——'--------------------------- --------------------------------

Keistutis Chorus members had a 
day off from rehearsal lašt Thur-

Lašt week we had a very nice 
turnout at rehearsal. It mušt have 
been homecoming week aš there 
■w*erė many old familiar faces down.
There were just as many fellows 
as girls and it made all of us feel 
gdod. 'I only hope it will be likę 

;that every single week from now 
on.

Friday there was quite a discus- 
sion as to when and where our 
operette, “The Gypsy Baron” was 
goitig to be held. Maybe by this 
week it will be settled, and I’ll be 
able to give the Information.

It is too bad all of us chorus 
members do not know Lithuanian 
very good Būt it sure ’is funny at 
the interpretations'1 ‘ some of us 
make* of sbme of the wordš.

Our sojdier, Leonard Povilaitis, 
is ’stationdd somewhere in 'Missouri 
now. Everytime we hear “FoGlish” 
we’U think of Leonard as that was 
the song he Įiked so well before

Įėf.t.
i . v i;r z
What has happened to Aldona 

Barshevsky? It ,has been quite a 
while šincė we saw her among the 
alios. We all fnis's her smiling face: 
k

Too much food on Thanksgiving 
Day has stoppėd me froih think- 
ing so this will be all ’til zriėxt 
wėek. • “Bones”

1/! ' ' A * - ‘ J :•/ ' .'į i .’ ‘ 't •
every aifference betweep labor and 
mdrfagemėht has S bžišis for solu- 
tion” without a strike. Labor Sėč- 
retary Perkins 'certified to the De
fense Mediation Board the threaten- 
ed Strike of employees of the 
Watei1front Employefš Ąssociatlon 
bf Washington, ^eajttle. Thė U. S. 
Cpnciliatibn Servipe knnoūhcęd sėt- 
tleinent of 47 othcrs disputes.

sday to stuff themselves with tur-
key, dresširigs, eranberry sauce
and the likę.'

With three days'l intervening I 
guess all have recuperated and so
they’re all expected at the busi
ness meeting tonigh't at ■ Hollywood 
Inh.

Johnny Tamulionis. managed to 
dance with every giri after the 
lašt rehearsal It waš his ūniqūe 
way of saying . “THank you’’ fęir 
the “Happy ‘ Birthday” su'ng for 
him earlier in the (ęvening.

Seen recently ai a Lithuanian 
affair was Edclie DauskUrdas and 
Betty bagis keeping watch on ėach 
other. What is it they call that 
thing that puts v/ords into poetry 
and beauty in everything? Betty 
and Ed have f a four Įetter word 
for it, they say. 

) _ _________

“šokim, šokim, suktinėlį,”
pon’t mind me. r m j ust dy ing 

to gėt'baėk to rehe^rsals hnd dari- 
cing Thursda$< Q I ■ «

How about you other young Lith- 
udniahs? Make a da’įe Tyith'Keistu
tis Chorus for this Thursday and 
step ih at Holiywopd Inn. You’H 
be more than pleased with ybur 
date, ’čause ^t’ll cdsf you nothing 
and yet you’ll get a lot.

Scobping atid šiiOoping I heard 
rurhots about ^ariting a big Chriš- 
tmhš party. What čfo you ' s'ay mem
bers? A vote will be taken tonight.

“Aj tai jaunas ar senelis
- Juk šjrdiš ' Visad jaųha?’
I feettėr quit’'dr sbmėone’ll think 

I have spring fever in' •N/ovembė/f. 
It’s only serious thinkihg of our 
eperetta and its sohgs, folks.

Anyvvay,' “ftamiai, saldžiai, mie
gokit” būt wakė' Up . {or. , tonight’s 
mėeting and Thursday evehing- re- 

’hearsals.
■ — “Sis”

.4/ .ai?., i; .i Jf

PIRMYN 
SHARPS AND FLATS 
i i * .< <., ■ v1" ’ **

U:. I ---- --- ■ t I » A
WE OFFER FOR YOUR APPROV- 

kAL: THE STORY OF
C ARNtErt?

Carmen is justly celebrated for 
its wealth of color and drama as 
well’ as for the richness of its 
music. It appears on all authentic 
lists as one of the “Ten Best Ope
ras” and thoūgh it is more than 
sixty yėars since it was first pre- 
šented at the Opera-Comique in 
Pariš, it has been melloMzed by 
time and even today no repertoire 
is considerėd complete' foithout at 
least one evening devoted to the 
cigaret giri and her ‘ dramatic life.

Meilhac and Halevy, the libre- 
tistš, were less concerfted with ac- 

■curacy in dramatizing Merimmee’s 
famous novel “Carmen” than with 
produeing a good “opera book”— 
a libretto worthy of the wealth of 
music in Bizet’s score, prepared 
mainly from Spanish dances and 
folk-tunes. In doing this they ad- 
ded the character - of Micaela in 
order to. give contrast to Carmen. 
And , they also left out some of 
their uglier episodes of Carmen’s 
lifė without making her in any 
way saccharine.

'.lif' : \ i < !’• *

Ist Act.
In the first act Carmen frieets 

Don Jose, flirting brazenly with 
him. After the fight in the cigaret- 
factory she is paroled to him- and 
entices him into letting her esca.pe. 
Micaela meanwhile has brought 
Don Jose a Įetter from his mother 
in which she asks him to consider 
the bearer as his affianced.

Carmen meets Escamillo, discou- 
rages his advances and is happy in 
rejoining Don Jose. When he is 
called to rejoin his regiment she 
encourages him to mutiny. This re- 
sults in Don Jose’s running away 
to join the smuggles.

/

Other Act.
We fin^ąin^^.the third 

act opensy tipin& br Don Jose and 
reading ,her dodm irt’,thė ' cąr.ds as 
shė “Yėlls ' her own Fortune. Mica
ela comes to the smuggler’s camp 
in sėarch of Jose. While waiting 
for him she sees him aim and 
fire. Micaela hides in the cave and 
soon Escamillo at whom Jose fired 
enters' from the opposite side. Es
camillo telis Jose that he is seek
ing Carmen ’whom he loves. A 
duel follows: Carmen entering just 
irt time to save Escamillo’s life. 
Micaela is discovered in her hid- 
ing place and after telling Jose 
that his mother is critically iii they 
leave toįjether, foJlowed by the 
taunts of Carmen whose affections 
have turned towajrd Escamillo.

Bloody Finale.
In the lašt act Jose is waiting 

at the entrance of the Bull Fight 
arerta when Carmen appears cs- 
corted by Escamillo. Jose detains 
Carmen, demanding that she fol- 
low him. Infuriated by her scorn- 
ful refusal when she casts the ring 
he once gavę her at his feet Jose^ 
stabš Carrtien to death.

The- Cast.
Now you take: Alice Stephens 

as Carmen—Victor Bender as Don 
Jose, Ona Skever as Micaela —Al 
Brazis as Torreador—Gene Martin 
as Zuniga, another admirer of 
Carmen -a— Aldona Grigonis and 
Anita Novicki as Mercedes and 
Frasquita—and John Avelis and 
Bruno Norman as Don Cairo and 
EI Remendado pals of Carmen in 
this smuggling business and Pir
myn chorus supplying the mob 
scenes and good singing—and if 
you think you can beat that cast 
I am afraid you will have to prove 
■it firštf Then take Vytauto Be- 
liajaus ballet group add to this 
solo čtancės by Ida “Matekonis and 
Vyts Beliajusf then, too add an 
orchestra made up of members of 
thė Illinois Symphony and The 
W®mans’ Symphony orchestras, 
aljSO, we must’nt forget the child- 
rėhs chorus and the beautiful 
Eighth Street thfeatre and scenery 
all lindėk the gdidance of that fa
mous director Charles F. Stephens 
—and if you can think of a better 
way to spend Sunday afternoon 
Nčv. 30, 1941, please i"et us know.

Oh, -yes,‘ dbn't forget the* Party 
after the opera in the SyrenaRes- 
taurant 4270 Archer Avė. includ- 
ing a buffet siipper and dančing 
and general hashing over of the

They Said Lašt Week
FIORELLO H. LaGUARDIA, 

hiayo? df New York City:
“The miraele of America is the 

•miraele of the mingling of many 
'peoples. It is as though here the 
intention of the creation is fulfil- 
ling itself in the achievement of a 
free society. From one came many 
scUttered into all parts of the 
world; here the many come from 
the ends of the eafth to become 
one in loyalty and love of free
dom. Out of diversity our unity is 
born.”

PAUL V. McNUTT, 
Federal Secupty Administrator:

It mušt be clearly understood— 
and we should announce our resol- 
ve to the world—that a vietory 
for democracy will not be allowed 
to mear^* unemployment, economic 
insecurity, underconsumption in the 
midst of over-produetion, great in- 
equality of oportunity, economic 
depressions, and undue concentra- 
tion of this Nation’s wealth or of 
the world’s wealth in a few hands. 
When vietory comes, we know 
from bitter experience that our so
ciety will face difficult readju^t- 
ments. When hardships multiply, 
the hazards to . democracy become 
grave. To avoid the possibility of 
any such disaster, democracy mušt 
afford relief by broadening poli- 
tical freedom to include economic 
freedom and enlarged o.pportunity. 
We mušt do two things: first, vve 
mušt provide guarantees of mini- 
mum security and, second, we 
mušt extend facilities for the indi- 
vidual to help himself. Govern
ment cannot make all men equal 
in every sense of the word. It can
not put aside what nature has 
wrought in the individual. It can, 
however, provide for the equitable 
distribution of political povvers and 
political rights; it can establish 
standards of security vvithin the 
limits of the Nation’s resources 
and technological facilities; and it 
can provide equality of opportuni- 
ty. Wę can—aųęl we šhall—estąb-. 
lish an econorMc' floor below vvbich 
no AmėHčan Citizen, vvhatev’er his 
persondl misfortunes may be, can 
fall. The ultimate success of demo
cracy will depond upon the main- 
tenance of such a foundation.”

G. HOWLAND SHAW.
Assistant Secretary of State:
“Some of the Latin American 

countries antedated uš in the dev- 
elopment of sočiai legislation and 
have .progressed farther than we 
have in making provision against 
the normai hazards of life. They 
have led" the world in establish- 
ing the eight-hour • day, which has 
been compulsory in Uruguay since 
1915 and for public works in Chile 
since 1908. Severai of the repub- 
ličs have advanced and compre- 
hensive systems of sočiai Insuran
ce, that of Chile being more com- 
plete than our own sočiai security 
program. The Latin Americans and 
we of the United States can pro-

fit greatly from each other’s ex- 
perience in the vvhole field of so
čiai welfare.”

SIDNEY HILLMAN, Associate 
Director General, Office of 

Production Management:
“Since the days of Jamestovvn 

and Plymouth Rock, the men and 
the women of America have work- 
ed for freedom, and believed in it. 
They have opened^he doors to 
Amerika and the building of demo
cracy. In this striving,- we are all 
nevvcomers to a new vvorld. We are 
all immigrants. It is our labor 
which has flung greaį bridges ac- 
ross our rivers and iron rails ac- 
ross our prairies. It is our faith in 
democracy vvhich has extended the 
right to vote and established free 
schools, and raised living stand- 
adrs, step by step, in a constant 
reaching-out tovvard greater liber
ty and broader opportunity for the 
common man. That process is štili 
going on. Democracy is not static 
—it cannot be completed once and 
for all and then taken for grant- 
ed. It has to be constantly revita- 
lized and reinforced. It mušt be 
won anevv by each generation. Our 
own generation has a double task 
—to preserve and extend the dem- 
oeratie faith vvithin our borders, 
and to protecj it against assault 
from vvithout.”

Lithuanian 
Democratic Meet 
Tuesday
Prepare for Spring Nominations
The Lithuanian Democratic Lea- 

gue of Cook County, vvith its 18 
affiliated Clubs vvill hold their re
gular monthly meeting. Tuesday, 
Nov. 25th, 7:30 P. M. at the Lea- 
guc hcadquarter.s 6825 S. Western 
Avenue, ,

Tmpo'rtant business up for con
sideration vvill be the indorsement 
of ė' Lithuanian Represcntative for 
’a place1 on the ticket on the 1942 
eleetion. Plans vvill also be made 
for a Xmas Charity Dance, and all 
star shovv.

Buffet Lunchcon
Delegates attending the meeting 

vvill be cntertained and buffet 
luncheon vvill be seived in appre- 
ciation for the great success of the 
Judge John T. Zuris Day Outing 
held lašt month.

performancc.

I can inform you and invite you, 
I cannot make you come, būt we 
vvould hate to see you miss out on 
this event of events, so plan to 
spend a memorable day with Pir
myn at the Eighth Street Theatre 
on Nov. 30, 1941, at 2 o’clock and 
at the party on that šame day at 
Syrena at 7 P. M. You’ll not rc- 
gret it.

Just enuff room left to say Con- 
gratulations to Mr. and Mrs. Kris- 
ciunas on their Silver vvedding 
anniversary, best vvishes to John 
Rukstala and Genevieve Mažeika 
newly vveds since Sat. Happy 
Birthday • to Stell, Parker whose 
birthday some ‘ of us celebrated 
lašt Thanksgiving day Nov. 20th; 
Happy Birthday to Charlie Mate- 
kunas ant Mrs Stephens who both 
have birthdays on the 29th and 
Ida Matekunas who has one bn 
the 30th; also Heilo to Mrs. Step
hens and daughtėr Adelaide from 
Brockton who came all the way 
ffotn Brockton, Mass. to see a son 
and brother direct an opera in 
Lįthuanian. ‘ 1 .. . *

These two fair ladies have 
known our pro all their lives būt 
will ivitness him in harness for 
the first time. Hope you enjoy 
your stay with us Mrs. and Miss. 
Stephens.

And so—Iki pasimatymo Eighth 
Street Theatre, Wabaish • and 8th 
St. at 2* o’clock sharp on Sunday, 
Nov. 30th for that gtand perform-

Also Street dresses, coats, suits 
and furs.

• We carry a com- 
plete seleetion of 
unusually beauti- 
ful Bridal Outfits.

Stunning govvns 
for the Bride and 
her att e nxi a n t s. 
Reasonable prices.

Beautiful Bridal 
Gowns from $17 

and up
Bridal Veils—$in 

and up
Charming Brides- 
maid govvns — $7 

and up
MARTHA

Chicago’s Largest 
Bridal Shoppe 

4936-38 S. Ashland
T Avenue. “ °

performancc. Now really does’nt
this šortnd likę sojnėthing ' you ance of the famous opera Carmen. 
vvoųld espėcially enjoy doing ???? širdingai,” Ima Siugcr

•r RED — 1TCHY— SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai' Pasalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas 'nuostabaus, 
raminančio Zemfr~pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą it tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo Įtikina!

• valsti‘ o-ZEiVIOnėse ....... .......
f' t •. ■
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ITTSBURGH’O NAUJIENOS
MM v

Aiškumo Dėlei
______ . > __________ ______

Povilo Dargio Pareiškimas

ten t, kad Smetona jeu daugiau 
nenorįs būti ptezidęntu ir kad 
Lietuvos žmones atgavę lai,vę 
ir nepriklausomybę išsirinks ir 
prezidentą ir tokią valdžią, ku
ri geriausiai atitiks jų reika-

prastų ir eilinių apskričio, kuo
pų. ir SLA reikalų, bus ir labai 
svarbaus ir didelio darbo pra
džia padaryta.

1 Seimui.

kp.' nariai ir visi Pittsburgho 
lietuviai, esate nuoširdžiai kvie
čiami į šį pirmą, puikų ir ne
paprastą šio sezono parengimą.

“Paslaptis.” .

S. ]L A. R e i k a 1 1 a i s
“Išlindo Yla iš Maišo*’

SLA 3-čiąs apskritys savo je ir nesykį viešai apie tai pa- 
metiniame kuopų suvažiavime, 
įvykusiam praeitų metų lapkri
čio mėnesį, Lietuvių Piliečių 
svetainėje, S. S., Pgh., Pa., įga- 
liavo apskričio valdybą sušauk
ti visų Pittsburgho ir apylinkes 
draugijų konferenciją, klirioje 
butų išdirbti planai gelbėjimui 
pavergtos. Lietuvos.

Šių metų sausio mėnesį mi
nėta konferencija įvyko L. 
Mokslo Dr-jos svet.

Suvažiavime dalyvavo apie 
30 draugijų. Didžiumoje —SLA 
kuopos, vietinės didžiosios pa- 
ŠalpinČs dr-jos, kliubai ir Vaiz
bos butas.

Suvažiavimas nutarė įkurti 
dr-ją, kuriai duotas vardas: — 
Pittsburgho ir Apylinkes Lietu
vių Dr-ja Lietuvai Gelbėti.

{steigė Pastovų Fondą.
Kadangi plačiajame veikime 

Lietuvos gelbėjimui, plačioje A- 
merikoje lietuvių Veikime nėra 
vieno bendro .fondo, o tik vei
kia atskiri sroviniai, suvažiavi
mas nutarę įkurti vietinį pasto
vų fondą ir su pavieniais fon
dais ryšių nepalaikyti iki musų 
visuomenės vadai šiame konti
nente neprieis prie taip reika
lingo bendro fondo sudarymo.

Nutarta sukeltus pinigus lai
kyti vietoje ir iš šio fondo skir
tį pinigus, pagal komiteto nuo
žiūros, per Lietuvos atstovą 
Washingtone.

Pabrėžtas reikalingumas kvie
sti žymius kalbėtojus, kurie aiš
kintų visuomenei apie dabarti
nę Lietuvos padėtį ir reikalin
gumą jai ir jos žmonėms pa
galbos; . .... iK.į'u.mir

Rengti prakalbas ir kviesti 
kalbėtojus, neatsižvelgiant į jų 
politinius ar religinius įsitikini
mus, su ta pasarga, jog kalbė
tojai pilnai sutinka už atstaty
mą Lietuvos nepriklausomybės. 
Komitetą sudaro įvairių srovių 
žmones. ' ' ''

Komiteto Sąstatas.
Pirmininkas JP. Dargis;
Vice-pirm. Ądv. E.. Scliultz;
Sekretorius J. Virbickas; 
Iždininkas P. Pivarunas; 
Fin sekretorius C. K. Pikelis;
‘ J/
Nariai: Stasys Bakanas, J. 

Miller, p. Brazauskienė, F. Rod- 
gers, p. Svipas ir p. Gramba.

Laike savo gyvavimo Dr-jų 
Komitetas surengė keletą paren
gimų, jų tarpe: Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimą, Visų 
Dr-jų ir parapijų bendrą pik
niką, prakalbas ir banketą pre
zidentui A. Smetonai.

Iš šių parengimų padaryta ir 
pelno? Dalis pelno 
Lietuvos atstovybę 
ne.

šiuose, aukščiau 
parengimuose kalbėtojais buvo: 
kunigas Prunskis, advokatas F. 
BagoČius, adv. A. Olis ir Liet, 
prez. A. Smetona. Paskutiniaja
me komiteto posėdyje nutarta 
surengti prakalbas “Naujosios 
Gadynės” redaktoriui Stilsonui.

Dėl Smetonos.
Iš viso, kas aukščiau pažy

mėta, tegu plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė žino, jog 
Pittsburgho Dr-jų Komitetas 
dirbo ir dirbs už Liet, nepri
klausomybės atstatymą ir kvies 
visus į darbą, neatsižvelgiant, 
jog vienam ar kitam pakviesti 
kalbėtojai patiks ar ne.

Paskutiniuoju laiku teko pa- 
tėmyti spaudoje atskiriems ko
miteto nariams nepagrįsti pri
metimai, kad jie prisidėję su
rengime prakalbų prez. A. Sme
tonai. Aš turiu pareikšti, jog 
aš asmeniai niekada nepritariau 
buvusiam prez. Smetonos reži
mui (valdžios formai) Lietuvo-

reiškiau. Tačiau, dabar ne lai
kas mums peštis kas buvo' pra
eityje. Nesvarbu peštis kuri sro
vė vąldys Lietuvą. Musų visų 
užduotis dirbti bendrai už at
statymą nepriklausomos Lietu
vos. Ąš nuo savęs pareiškiu, jog 
dirbsiu, neatsižvelgiant į politi
nius ar religinius įsitikinimus, 
su visais, kuriems yra malonu, 
džiugu ir brangu matyti musų 
gimtąją šalį laisvą ir nepriklau
somą, todėl aš nematau jokio 
blogumo Pgh’o Komitetui kvie
sti Lietuvos prezidentą A. Sme
toną kalbėti.

Paul Dargis,.
Pittsburgho Liet. Draugijų 

Kom. Pirmininkas.

Jams ir pageidavimams.
Abelnas {spūdis.

Iš p. Olio kalbos susidaro. į- 
spudis, kad jisai “coachina” p. 
Smetoną ir menadžeriauja vi
sam Smetonos veikimui tarpe 
Amerikos lietuvių, nes jisai tur
būt geriau supranta 'Amerikos 
lietuvių veikimą negu Smetona, 
ir bando prisitaikyti esamoms 
aplinkybėms. —Rep.

O 
m o 
seimo, kuris įvyks Pitlsburghe, 
ir kurio surengimo atsakomy
bę ims Pittsburgho ribose vei
kiantis 3-čias apskritys.

Viršminimas, SLĄ 3-čio ap
skričio suvažiavimas įvyks 40- 
tos kuopos ribose. "40-ta kuopa, 
gerai žinodama, kad delegatams 
teks gana sunkiai padirbėti k61 
visus reikalus išspręs ir sut\ar-

tai bus pradžia' prisirengi- 
pric sekančio SLA 42-tro

pasiųsta į 
Washingto~

minėtuose

Pirmas SLA 40-tos 
Kuopos Rudeninis 

Parengimas

Antanas Smetona 
Pittsburgho, Buvo 
Atvykęs su Noremu

{VAIRUS {SPŪDŽIAI.
(Tąsa iš praeito numerio)

. PITTSBURGH, Pa., —. No- 
rem savo . kalboje užtikrino 
Pittsburgho lietuvius, kad Lie
tuva ir vėl turės būti laisva ir 
nepriklausoma po šio Pasauli
nio karo. Ar greitai Lietuva ga
lės pasiliuosuoti iš svetimų ver
gijos, tai esą sunku permatyti. 
Tas priklausys nuo pasaulinių 
įvykių.

Publika karštai plojo p. No- 
remui.

___ 1

Perstatą Chięagietį Kalbėti.
Pabaigus p. Norem’ui kalbė

ti, vakaro vedėjas p. Pivaronas 
perstatė chięagietį adv. Antaną 
Olį, čia-gimusį jauną lietuvį.

Pirmiausia p. Olis griebėsi 
aiškinti apie Amerikos lietuvių 
esančius fondus ir be didelio 
vargo atranda, kad esami fon
dai neturi pasisekimo, nesuke
lia kiek didesnės sumos paverg
tai Lietuvai. Dėl to tie fondai 
neturi pasisekimo, kad “jie esą 
partyyiški, netuiT nei pas lietu
vius nei pas amerikonus pasiti
kėjimo.”

Na, žiųoina, p. Olis prieina ir 
prie savo fondo. Aiškina jo su
dėtis, pradędama nuo ameriko
nų, kurie esą garbės nariai: 
Willkie — repųblikonas, Chica- 
gos miesto, majoras Kelly — 
demokratas, Illinois gubernato
rius Green irgi repųblikonas. 
Suminėjo p. Olis ir daugelį ki
tų žymių amerikiečių.

Neginčysiu p. Olini to komi
teto narių gerumą ar blogumą, 
tačiau faktas lieka faktu, kad 
tas fondas yra tautininkų kon
troliuojamas ir bereikalingai 
bandoma pusti durnus į akis 
lietuvių publikai. x

“Smetonai Pinigų Nereikia”
Olis, turbūt nujausdamas, 

kad pas Amerikos lietuvius gal
būt .kyla klausimas iš kokio 
fondo Smetonos pragyvenimas 
ir važinėjimas yra apmokamas, 
užtikrina, kad Smetonai iš su
renkamų aukų nereikią nei 
cento, nes Ghicagos turtingi lie
tuviai veikėjai duoda Smetonai 
nemokamą pragyvenimą.

Toliau, p. Olis,' kalbėdamas 
apie Smetonos pabėgimą iš Lie
tuvos, pareiškė, kad “mes turi
me džiaugtis, kad Smetonai pa
vyko pasprukti iš pavergėjų na
gų.” Kokia butų nauda Lietu
vai ir Amerikos lietuviams, jei 
Smetona butų likęs Lietuvoje, 
p. Olis klausė, ir ėmė aiškinti 
kiek daug gero Smetona būda
mas Amerikoje daro Lietuvai.

Pasakė Ir Teisybės.
Vienas dalykas, kurį p. O.is 

pasakė, tai tikra teisybė ir rei
kia su jo mintimis sutikti, bu-

SLA Reikalais — Seimas, Su
važiavimas, Etc. l 1

PITTSBURGH, Pa. — Be a- 
bejo, jau visoms Pittsburgho 
apylinkės SLA kuopoms ir na
riams yra žinoma, jog lapkri
čio 30-tą dieną, LMD svetainėj, 
kaip 1-mą valandą po pietų, į- 
vyks SLA 3-čio apskričio meti
nis suvažiavimas.

Tai bus labai svarbus suva
žiavimas. Nes, apart visų pa

sustiprintų po sunkaus darbo, 
išvariusiems ap^kjpičio daly
viams rengia puikią vakarienę 
.Ji ir įvyks tuojau po suvažia
vimo, ir toj pačioj svetainėj.

Tat, gerbiami busimi apskri
čio suvažiavimo dalyviai, 40-tos

Ši vakariene bus skirtingesne 
nuo Visų buvusių ir busimų va
karienių. įžanga bus tiktai 50 
centų ir 5 centai federalių tak
sų, O vakarienė bus “paslaptin-. 
ga”. Jleį tą paslaptį galės iš
spręsti tiktai tie ir tada, kas ir 
kuomet valgys, nes visos busi
mos vakarienes rengėjas da’y- 
vaus apskričio suvažiavime. Ir 
vakarienė bus laiku ant stalo.

Ot, tai čia ir paslaptis, kokiu 
budu, kaip ir kada pagalinta 
ta vakarienė bus? Paprastai 
prirengimui šimtui ar daugiau 
žmonių vakarienių rengėjos 
pradeda sunkiai dirbti tuojaus

PITTSBURGH, Pa. — Prieš 
apie pustuzinį metų atsibeldė iš 
Ghicagos į Piltsburghą nedide
lis, bet aukštose svajonėse pa
skendęs vyrukas, kuris jau iš
bandė nemažai biznių ir profe
sijų. Visur bandydavo iškilti 
kaip sakalas, bet kartais prisei- 
davo nulupti kaip vabalui.

Galų-gale, jau išbandęs viską, 
tas . vyrukas ir nusistatė, žūt
būt, pasiimti į savo globą SLA 
turtą. ' ,

RDEFENSE
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tą žada ir “ant sumos — vėly
vų mišių” būti. Ir apskrič'o su
važiavime dalyvauti. Ir puikią, 
tikrai lietuvišką vakarienę pi i 
rengti.

Tai kadangi ši vakarienė Inu 
tokia jau “paslaptinga”, tai iu 
aš daugiau nieko nežinau, kiek 
čia pasakiau. Bet žinau, kad 
vakarienė bus tikrai puiki ir 
skani. Tat, aš ir jus, visi daly
vaukime vakarienė. Ir viii iš
rišime “paslaptį”.

V. J. Količienė

TAI CHESTERFIĘLD DĖL LENGVESNIO VĖSĖSNIO U ZSI RŪKYMO

Copyright 1941, Lsccrrr * Mm* Tobacco Co.

Rūkytojai mėgsta Chesterfield 
kaip antis mėgsta vandenį...

todėl, jog jie aiškiai Lengvesni
Vesiau-dega ... Geresnio-Skonio

JOHNNY MIZE 
tjr

MORTON COOPER
St. Louis Cardinals’ piirftfes "bas«- 

man" ir metėjas. Jie drauge žaidžia 
basebolę, drauge medžioja, ir 
drauge rūko Chesterfield—cigaretę, 
kuris Patenkina.

skleidžia

licsteiiiclcl

Chesterfield’s nenukopijuojama sudėtis .., 
tikra kombinacija geriausių cigareto tabakų, 
kurie auga čia ir užsienį...duoda žmogui ko 
jis1 pageidauja .. . cigaretę, kuris aiškiai 
LENGVESNIS ir, kuris pilnai PATENKINA.

Visi Nori, Visi Tik Prašo—
Ir jau nuo pradžios šių me

tų pradėjo SLA nariuose vesti 
agitaciją už savo kandidatūrą į 
SLA iždininko vieta. Bet pir- 
miaus, tai tiktai pasitikęs vie
nos kuopos viršininkus, veikė
jus ar eilinius narius girdavosi, 
kad kitos kuopos \iišininkaiJ 
veikėjai ir visi nariai, netikrai 
nori, bet prašo ir reikalauja, 
<ad jisai paimtų SLA iždą į sa
vo globą.“

Nuvažiavęs į I linojaus ir ki
tas valstijas, gyrėsi, kad “ne
tiktai viso Pittsburgho, bet ir 
visos Pennsylvanijos valstijos 
SLA nariai “sutinka ir žada ati
duoti SLA turtą jo globai. Par
grįžęs į Pittsburghą gyrėsi, kad 
‘visos Chicagos SLA nariai bal
suos už jį”. Ir apie 50-tos kuo
pų jį indorsavo!, ko SL \ isto
rijoj dar nebuvo, nė dabar nė
ra. Tiktai giriasi.

Tai aš jau galiu tikrinti bent 
kam, kad tokių mulkintojų lig- 
šiolei SLA narių tarpo dar nie
kuomet nebtivo, kuris vis pasa
koja ir giriasi, kad “kiti visi jo 
noi i, prašo ir reikalauja būti 
SLA iždininku! ?

Komitetas, Kurio Nėra. . , ■
O dabar jau kaip^yla išlindo 

iš maišo. Pasidarė ir išsiuntinė
jo SLA nariams lapelius su sa
vo paveikslu, pasirašė C. K. PI- 
KlELIS. Na, ir pats save kelda
mas į padanges, nesamo ŠIA 
PITTSBURGI10 KOMITETO 
vardu^peršasi į SLA iždininko 
vietą,

Aš gavus ir perskaičiau tą jo 
lapelį nuo viršaus lig apačiai 
maniau, kad jau viskas. Bet 
žiūriu, kad apačioj po pabrauk
ta juoda linija dar eilutė: Ma
lonėkite perskaityti šitą laišką 
kuopos susirinkime.

“Nauja Tvarka”.
Tas man uždavė naują rūpes

tį, nes p. Pikielis dar tiktai 
kandidatuodamas į SLA iždi
ninko vietą jau naują tvarką 
nustato SLA kuopų susirinki
mams. z ,

Lig šiolei kuopų susirinki
muose laiškus skaito tiktai se
kretorius. Na, o p. Pikielis jau 
apdovanojęs gana daug 40-tos 
kuopos narių savo agitaciniais 
lapeliais, visų prašo perskaityti 
jo tuos lapelius kuopos susirin
kime. Tai, jeigu sekančiam 40- 
tos kuopos susirinkime visi p. 
Pikielio laiškai butų skaitomi, 
tai nebūtų SLA kuopos susirin
kimas, bet butų p. Pikielio laiš
kų skaitymas.

Bet labai vargiai bent vienas 
jo tų laiškų bus skaitomas, nes, 
kiek teko girdėti, tai iš dauge
lio gavėjų, visai nėra p. Pikie
lio pritarėjų. Ir atrodo, kad visi 
jo tie laiškai liks neskaityti SLA 
40-tos kuopus susirinkime.
Ką Mano SLA 40-ta Kuopa.
SLA 40-ta kuopa yra viena iš 

didžiausių Pittsburgho apylin
kėj. Valdyba susideda iš rimtų, 
pavyzdingų ir SLA gerovei at
sidavusių aąmenų, kurių tokie 
žemos rųšies politikieriai kaip 
p. Pikieliis nesužavės savo veid- 
mainybemis.

* Ir kiek teko patirti, tai visi 
40-tos kuopos žymesni veikėjai 
yra nusitarę remti visą seną- 
dabartinę Pildomąją Tarybą. 
Nė kiek neabejoju, kad sekan
čiam kuopos susirinkime, kuris 
įvyks 7-tą dieną gruodžio, L.M. 
D. svetainėj, kaip 2-rą vai. po 
Įlietų, visi SLA 40-tos kuopos 
nariai atiduos savo balsus, no
minuodami dabartinės Pildomo- 
sios Tarybos narius su iždinin
ku K. P. Gugiu. \"

SLA 40-tos kuopos narė

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinate vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios—skauda galvą, nėra ener
gijos, palengvinkite sau fiiuo modernifiku 
budu—kramtykite PEEN-A-MlNT. ši skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, Išvalyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FeEN-A- 
M1NT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekanti rytų tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai šeimai 
paladis kainuoja tik

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

PAS
OLSEN & EBANN

Geriausi moksliniai optiŠki įren
gimai kartu su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D., priežiūroje užtikrins jums 

( visišką regėjimo patogumą.

A TYPEWRITER
Makos and Idcal X-mas Gift!

$ i 5 ■■■
Cash or Easy 

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

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 8534

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118 
»—11111 ......... I i

os milk. itself I

SPREADSI SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYl

REMKITE TUO8, KURIE 
GARSINASI 
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“PILNA LIETUVOS NE- f rikės Darbo Federacijos 
. prezidentas ponas . Green 

turėję nulipti nuo tvoros ir 
pasisakytu, ipr jus' stęyi.

gana vėlai, tik paju
tęs didžiausį organizuotų 
darbininkų pasįprięšįųiųią 
pastangoms Atiieriką siihit- 
lenzuoti, \Villiam Gteeą 
ylėŠaf p^asmer^ minėtų* bi-

sųkoma:
“Mes neturime jokio rei

kalo kišti šarvo pirštus į šį 
europinį gaisrą. Mums bran
gus inusų jaunimas. Mums 
brąngios mėsų gyvybės, ši
taip pradeda drąsiai saky
ti, žmonių masės Washing- 
tono viršyloms”.

jis pasakė'Maskvoj lapkričio 6 
di^ųą. Tarp kitko ten pasaky
ta:

“Francijos valdonai, dasi- 
leidę būti išgąsdintais revo
liucijos šmėkla; atsisakė na
ciams priešintis ir persigan
dę pavėįįe savo girptinę, šalį 
Hitlerio kurkei prislėgti. Vo-* 
kiečiai fašistiniai strategai 
manė, jog tas pats atsitiks ir 
su Britanija ir Jungtinėmis 
Valstijomis.”
Dabar pažiūrėsim, ką tuo pa

čiu klausimu pirmiau kalbėjo 
Maskvos komunistų popiežius. 
“Ląisvė.” gruodžio 1 d. 1939 m. 
pirmame puslapyje iž Maskvos 
‘Vravdos” talpina sekamus Sta
lino žodžius, kur jis, be kitko, 
sako*. 

I

“1. Tai ne Vokietija už
puolė Franciją ir Angliją, 
bet Francįja ir Anglija už
puolė Vokietiją,, ir atsako- 
įiybė už šį kąrą krinta aut 
Francijos ir Anglijos. 2. Iš- 
siyeržus karo veiksmams, 

i «» • * j i ,

Vokietija darė taikos pasiū
lymus Francijai ir Anglijai, 
ir Sovietų Sąjunga atvirai 
rėmė Vokietijos taikos pa
siūlymus, nes Sovietų Sąjun
ga tikėjo ir tiki, jog grei
čiausias karo baigimas pa
matiniai palengvintų būklę 
visoms šalims ir tautoms. 3. 
Valdantieji Angliją ir Fran
ciją rateliai Šiurkščiai atme
tė kaip Vokietijos pasiūly
mus taikytis, taip ir Sovietų 
Sąjungos daromas pastangas 
kuo greičiausiai užbaigti ka
rą. Tokie tai yra faktai. 
Kuomgi kabaretiniai Kavas 
agentūros politikieriai galėtų 
atremti šiuos faktus?”
Dabar Stalinas kaltina Fran

ci jos valdonus, kam pavedė sa
vo gimtinę Šalį Hitlerio kurkai 
prislėgti, o porą metų tam at
gal pats Stalinas Francijos tuos 
pačius valdonus kaltino, kam 
pastarieji nelenda po Hitlerio, 
taikos kurka. Matote, kaip ko
munistinė “saulė” Stalinas bu
vo tampriais ryšiais susirišęs 
su hitleriška Vokietija. Raudo
nas Rusijos diktatorius apelia
vo į pasaulį, kaltincjamas Ang
liją ir Franciją, kam pastaro
sios Šiurkščiai elgiasi su Vo
kietija; nepriima Hitlerio tai- 
jkos sąlygų, nes to ir Stalinas 
norįs. Be reikalo lietuviški bim- 
bininkai kratęsi komunacių 

!vardo, nes jų Maskvos popie- 
ižius Stalinas toks buvo.

* • J.

f P. Kručas

siųsti didelius kiekius ginklų ir amunicijos į Rusiją. Du
„ $8.00 Rusijos uostai šiaurėje, Murmanskas ir' Archangelskas,
Z 2.00 gujji nepatogiose vietose ir yra beveik atkirsti nųp^susi-

^5 sieįinio/su Ęusijos •.^^centrais.-Kątas kelias į Rusiją’-eina 
f" ’ pėr? Iraną (Persiją), geležinkeliu, kuris yra labai! men/ 
T 18c P^i įrengtas. Anglijos ir Ąiperikos inžinieriai steigiasi Į ———
— 75(i jį pataisyti, bęt tam reikia įailg laiko. Tai kajn čia kai-L “Laisvės’ rędariiorius nr. 
—7 ~ 246? 1939 m., Lietuvių kopjĄ?

** riistų vardu pasisakę Lietuvos 
Į riepriklaūsoinybęs’ klausimu

“Komunistai stoją už pilną] 
Lietuves' nepriklausomybę; 
ją gynė, ir ją gins?

■ r ,
Vęidiųųiniai iš “^aisvės” 

pastoges' pilnų Lietuvos nę- 
UrhaaušonwW gynė' p^konl-Į 
rolę Pozdniakęvo Dękanę- 
zęyo, “Šviečiant' # Stalino ' sųų-

Chicagoje—paštu:
Metams —i_____________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams__ -__
Vienam mėnesiui___

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __________ ;
Savaitei_______________
Mėnesiui —___ __________

Jgetams* ValstiJose’ nc ChicJfoį| tinti Britaniją, kuomet patų Stalinas yra kaltas? JisaiI 
Pusei metįų------ ZZ----- 3.25 “flirtavo” su Hitleriu tol, kol pastarasis užkariavo visas
Dvtem mėnel^s ~7~- t25 teritorijas Europoje, iš kurių Rusija butų galėjusi gauti i 
Vienam mėnesiui _________ .75 pagalbą.
Metams $8 oo bolš^Yi^ų ai}tągę#izinaj3 prieš Angliju yrą, senas
Pusei metų 4.oo dalykas, Pąmin,ėtašąi Amerikos koretspond,ei)tas ąaįę.:
Trims mėnesiams ---- ------- - 2.50 ‘ ,
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey “Sovietuose yrą giliai įleidusi šaknis antipatija

orderiu y*8*1*^ __ |. p^es Angliją. Jię niekuomet neųzmirųta tų, kąį pęr 
ęilę mętiį Hąugęn^ ApgJijos laikrąšcių mėgdavo ųa- 
kytb jogei, Vokietija tai 'tik ‘trumpalaikis ' priešus’ 
Britanijai, o> bolševizmas tai toks priešas, su ku
riuo, jei ne dabar, tai vėliau teks, kovėti?-
Iš* tiesų, ideologiniu atžvilgių sovietų valdžiai yrą 

.. .. .. ‘"'idaug artimesne hitleriškoji ybkie^
rubsiuyių “amalgameitų” unijos prezidęųtas, Sidney Anglija. Sfe . nąęįj.ęs, o .tik iš bėdos- bęjšeyikąi xįr

anglai dabar yra sąjungininkai; • ’

Lewis ir CIO
Industrinių sąjungų suvažiavime, Detroite, ėjo'J 

smarki kova tarp dviejų srovių, kurių vienai vadovauja 
angliakasių unijos prezidentas, John Lewis, o antrai — 
rubsiuyių ,
Hillman. Nei vienos, nei antros srovės vadas suvažiavi 
me nedalyvavo, bet jų šalininkai sudarė dvi griežtai 
priešingas grupes, kurios per ištisą savaitę grūmėsi vie
na su kita suvažiavimo posėdžiuose, komisijose ir pri
vačiose .delegatų sueigose. Karštesnieji jų kelis kartus 
net ir susimušė.

John L. Lewis prakišo.
Tai ne paslaptis, kad Lewisas norėjo šiame suvažia

vime vėl sugrįžti į CIO prezidento vietą. Už kelių sa
vaičių prieš suvažiavimą jisai šituo tikslu laikė slaptus 
pasitarimus su komunistų vadais New Yorke,- tikėda
masis gauti jų paramą savo kandidatūrai į prezidentus 
ir pasižadėdamas jiems už tai padėti “nugalėti” Hill- 

• maną, kurio jie seniai neapkenčia, kaipo aiškaus ir nuo
sakaus bolševizmo priešo. Bet CIO prezidentu tapo vėl I kad‘karas dar gali’’užsHęsti 'il- 
išrinktas Murray. Net ir angliakasių delegatai buvo pri- gą laiką. Bet, sakė Goebbelsas, 
versti UŽ jį balsuoti. Vokietijai esą ne tiek svarbu,

Lewiso poziciją industrinių unijų sąryšyje susilpni- Ica?a.karas baigsis, o kaip jisai 
no tas faktas, kad jisai ilgą laiką atvirai ėjo išvien sura!?sis’.. v x, ,. . .
izohacminkais. uoliausieji jo rėmėjai buvo komunistai antras Goebbelso straipsnis ta 
— iki tos dienos, kai Hitleris puolė Staliną. Komunis- pačia tema. Nacių propą^ąpdos 
tams buvo lengva “apsiversti ragožium’’ ir iš garsiai ministerių rašo, kąri sųųųirimų 
Šūkaujančių “taikos” su Hitleriu apaštalų per 24 valan- britų iųiperijų ims dųugįąų ku
rias pavirsti dar garsiau šūkaujančiais karo rėmėjais J P"' 
Jie seniai nebeturi nei principų, nei savigarbos, nei gė
dos, o tik aklai seka nustatytą Maskvoje “partijos lini
ją”. Bet John Lewis nėra taip “ištreniruotas”.

Jisai yra - dįktatpriąu^ tipas. Kokių nors visuomeni
nių idėjų arba principų pas jį taip pat nėra, kaip ir pas 
komunistus. Bet jisai nešioja “unarą”, didesnį už save. 
Jisąi turėjo drąsos statyti “ultimatumus” pačiam Roose- 
veltui, reikalaudamas “dėkingumo” už tai, kad Lewisas 
paėmė $400,000 iš angliakasių unijos iždo ir davė Roose
velto rinkimų kampanijai (1936 m.),. Šitokiam dideliam 
vyrui butų buvę negarbė imti tuojaus ir atsižadėti savo 
nusistatymo karo klausimu, kai tik Stalinas paliepė sa
vo klapčiukams keisti “partijos liniją”. Remti Roose- 
yęlto užsienių politiką — Roosevelto, kurį Leyvisas.bu- 
yo viešai isbiaurojęs? Niekuomet!

' Tuo tarpu darbininkų masės, iš kurių susideda in-K 
dustrinės unijos, stoja už Rooseveltą. Tokie darbininkų 
vadai, kaip Hillmanas, rėmė prezidento Roosevelto poli
tiką dar tais laikais, kuomet .bolševikai ir jų pastumdė- j0 visąi

-APŽVALGA
GOEBBELSAS VĖL KAL

BA APIE ILGĄ KARĄ

Prieš dvejetą savaičių Vokie
tijos propagandos minis terįų, 
Dr. Josępli Goebbels, paraše 
straipsnį žurnale “Das Reięh”, 
įspėdama.s Vokietijos žmones.

eina “PILNA LIETUVOS NE-' 
PRIKLAUSOMYMĖ”

DŽIAUGĖSI WHĘELERIU
• 4 * *- ’ • '||

“Laisvėj” nr. 189, 1940 ‘m.J 
A. Bimbą išgarbinęs tąikos 

d^4es 
“fišęs”. su sėnątorium Wl|ėel- 
criu priešakyje, sąyo straips- 

j'nyje “Prieš Konskripčiją , ra
šo:

“Atsirado, grupė senato- 
rių, šokti
pagal ąaministračįjos muži
ką. Jie pamatė, kad šis bi- 
liiis hitlerizuoja Jungtines 
Valstijas, Jie išėjo prieš ki
lių, Toj opozicijoje randa
me senatorius Norrįs, Jolm- 
son> La Follettę, Nye,

Komisaras Molotovas, atvy
kęs į Berlyną, beje, pądąrė vi
zitą ne tiktai Hitlęriui ir jo 
užsienių reikalų komisaru^ Rib- 
ibentropui, bet taip pat ir nacių 
partijos vadui Rudolfui Hessui I Wheęler ir kitus. Dabar ai- 
perduodamas j.am' “širdingus 
ąveikinimus” nuo Sovietų Są
jungos komunistų partijos!
i O šiandien naciai jau skelbia 
“kryžiaus karą” prieš bolševiz
mą.

šku, kad, jęigu bilius ir pra
eis, tai nepraeis be atkak
laus pųsiprięšiniųio. Minėti 
senatoriai žino, kad su jų 
pozicija stovi 96 nuoš. A- 
merikos gyventojų, žmonės 
nenori konskripcijos, nei 
karę. Judėjimas prieš Bur- 
ke-Wadsworth Bill pasida
rė toks platus, jog ir Ame-

, Kąu sųųaiKmu, 
— t ims dąugiaų ląį-
ko, negu, “keletą mėnesių’’.

‘‘Mos nepriklausome tięin.s 
sapnuotojams ir svajoto
jams, kuiiie pranašauja BįjĮt 

»tų1
arba poryt”, pareiškia Dr» 
Goębbęls.

“Visigųis geriems daly
kams ręikia ląiko. Įias buvo 
statoma šimtmečiais, nesu? 
griūvą per koris mėnesius. 
Męs žiūrimo į padėtį rimtai 
ir realistiškai ir šiųOųiė la
bai gerai, jogęi reikės dar 
daug smūgių, kad tas tarš
kantis milžinas butų parvers
tas^ Mums atrodo, jųgęi tik
rai svarbus faktas yra, tas, 
kad Anglija jokios
progos laimėti i^ jau keliau
ja į pralaimėjimą.’-
Britų spaudą priųi.ęną, kadt 

prieš įlietus ląiko.' Uaąiąi kalbe* 
r . .J -1 u-v •• n • -1 • X J P- kitaip,. pąvyzdži,ui, pe-liai organizuodavo taikos mobilizacijas ir pikietuoda- rejtų metų '^ųl^
yo Baltąjį Namą. Visai natūralu, kad milžiniška daugu- riausiąs na.cjų' bygąųąą ‘‘Voęi- 
ma delegatų, suvažiavusių į Detroitą, buvo, nusiteikę | kischer•

f “ąuom.et Lioįjjs, yją prią jų 
gerklių, tie nelaimingi !$*• 
pročiai (Anglijos vadai)įkal
ba apie pergalę, šis palaidu
mas prieina politinės ąvent- 
vagystes r^ą.’-
O lapkričio 23 d. (1940 m.)

s

prieš Lewisą. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, pasisa
kydamas už tau kad Jungtinės Valstybės remtų tas ša
lis, kurios kovoja prieš Hitlerį.

CIO vadovybė tokiu budu Lewisui išsprūdo iš ran
kų. Jisai dar tebėra pilnas ‘/bosas” angliakasių unijų ją. 
Bet ir ši unija buvo priversta nusilenkti valdžiai, at
šaukdama streiką plieno kompanijų kasyklose. . >

Lewiso įtakai sumažėjus darbininkų judėjime, da- pareiškė 
bar, gal būt, bus proga atąinaujinti taikos deryboms 
tarp CIO ir Amerikos Darbo Federacijos. “Britų pasaulio imperija

w - ; . .. , į jjįra į įr karalius su
karaliene jąu ieško buto ap- 
sigyyentį Ną^ Yojękę,” \ 
Apią tą patį laiką ^oųbelęo 

propaganda jhitė Jibai didelį 
burbulą iš Vokieti j oš drąugiil- 
gumo sįų sovietų Rusiją? J

Nacių džiaugsiną^ tyfoloįoyų 
vizitą '

Iš Bremeno radio stoties,

Bolševikai neapkenčia Britanijos
Kelis kartus buvo pastebėta, kad santykiai tarp 

įondono ir Maskvos nėra geri, nežiūrint to, kad nuo, šųį 
metų birželio mėnesio Britanija ir sovietų Rusija yya 
karo sąjungininkai. Maskva nepasitiki britais; kartais 
atrodo net, kad ji jų bijo ne mažiau, kaip Hitlerio.

Šitą faktą patvirtina Amerikos korespondentų prane
šimai. Vienas jų, tyčia nuvykęs iš Kuibyševo į Manilą, 
Filipinuose, kad jo nevaržytų sovietų cenzūra, i^keli^ 
aikštėn visą eilę įdomių dalykų apie padėtį sovietų Ru
sijoje ir apie nuotaiką sovietų valdžios sferose.

i Jisai rašo, kad, dar jąm būnant Ma^voję, bpl^vi- 
kai buvo pradėję “šnabžd^jimę, kampaniją* prieš britus, 
įtodėl, girdi, britai nesiunčia, didesnės pagalbos Rusijai, 
kuomet Šios armijas vis labiau ir labiau spaudžia nacių 
divizijos? . .

Korespondentą^ nurodo, kad tie priekaištai britams, 
yra nepamatuoti, nęs nęra kelių, ‘kuriais britai gaj^ų

NEŠVARUS KOMUNIS
TŲ LIEŽUVAVIMAS

į Prięš dvejetą savaičių Chica
goį buvo, atvykęs iš NVąshing-1 despotai, kaip ir Hitleris. Į 
■toijio jgunas lietuvis, Viktoras L kitokias mintis išreiškė sve- 
■SholiS, kuriam jo draugai su,- čias iš Washingtono, ir klausy- 
reitge priėmimo vakarienę, Ątį- tojai kelis kartus pertraukė jo* 
silppkę: į tą vakarienę ir ‘ Nau- kalbi) aplodismentais. “Naujie- 
Ji-epiį’.’ redd^torius. Ir štai vie- rektorius galėjo tiktai 
tfniajnp Ipmunistų. šląrpštęlyje d/jaugtią,' 'gj^įdamas 
pasirodė kokio tai žįoplejio sų- toro SįioĮįo žodžius? ųes pasta- 

ri^^a- rasis pasakė ilgiai tų patį, ką
; Girdi, p. Shdlis savo kalboje rNaųjieųpŠ” skabią/ <&ena iš 
■pastebėjo, kad? sugrįžęs Chięą- pieuos.
gon, ( jisai rado mažų grupę lįė- p kąn) bųyų ‘‘ųiarkaina , 
tuvių/kurie “simpatizuoja H^it- [klausantis tų syęčjų zzQUfių, tai 
įęriui”. Kadangi jisai atvažiavę [uogųt kokiai Mąskyęs dąvatkė- 
iš. Washingtoiio, tai, esą, pasą- ri$feJEus*ai j
kius jam šituos žodžius, drj- [bankjęių. Jųi, mųtjjt, pasidarė 
gaičio “vęidąs pėrsi.maihę” ir jį i sla"
-tajp pat ‘,‘mąrkatnai jautėsi,” P&Pl. <ne"
•teisėjas *Zuris, o dar blogiau i^aųkų: visęj^ kųiųunis
Varriąją. ‘ V ’ Jų spaudoje,

? §itą idioto plepalą pakartojo t ~~
iy broęįiyniškis kųįĮųuiiįŠtų, or- VOJKJEčIU VALDŽIĄ 
ganąs. Koinuhistų rędąritopiai, T A UTĄ
i^nųiyt, ląiko savo skaitytojus į 
igįuŠais, jeigu jie nes^armattį^v.
teikti j;ięm(S^kitokias “Žjųiąs”. ,We V1S
/ ‘ Prikaišioti ^rigaičiuC^ <lčl
jut ZųrJui;/ arpų p. Ya^ųlųiį ;
5‘‘simpatijavirną HitleriuT^4 !
tik riesųžiniški šarlatanui- \ 

• O kai dėl p. Vilitorę ShpĮio 
kalbos, tai jisai pasakę yę įų:

Sugrįžęs Cpicųgoų, jisųi pa.“ 
stųbp, jęg^i ųai kuriu iietnviųi 
'jąu nębėprjitaria Rposeyęltę po
litikai, kadangi prezidentą^ rų- 
miak sovietų Rusiją. Kalbėtojus.; 
'išreiškę nuomonę, kad tokių' 

1 *' zx4* 1 1 x v •« 1 1 ril r i z»i i in

rfA - * ~ -

kodėl Jungtinės 
,mių Ęųsjją nęs ji šiandien 
‘kovoja prieš Hitlerį, dėmokra- 

pupėj’ę, B.<įtį, sgjįę. įąlHto- 
jas, tas Rusijos rėmimas visai 
ųerriškia, kad pųęz, Rooseveltąs 
ipaj<ėitfe savą riusfetaiymą Lie-

klausi;

J'- Y* Preziden|$ 
, .v. ar' 1 . šiandien stoją už Lietuvos Jais-*

1940 m. lapkričio 26 (L, nacių atsteigimą taip pat tvirta),
kalbėtojas padarė tokį pareiš-; kaip kad jięai stoję pernai mė- 
kimą Anglijai: x tais, tuomet pas jį atsilankė

“Molotovo (sovietų užsie- Baltajame Name liehivių dele- 
nii^reirialų komisarę), atsi- hųriai jisai pareiškė, 
lankymas BėrJvue yra svar- kad “Lietuvos nųpprilųusomy- 
bus laipsnis dideliame pęlfti- ^yra tiktai iaiMųfti ftųslopin-

0 apie bolševikus ir jų dik-

lietuvių yra tik mažas skaičiuj
Poliaus, p. Sholis paaiškino, 

kodėl Jungtinės Valstybes re
mia Rusiją nęs ji šiandien

mu arba savo nuomonę apie ;

nių^reikalų kąmisat’o). ąt§į-
lankymąs Berlynu y tą syąr-

niaiiie veikimo plane. Jo
tikslas yra sustiprinti širdin-
gus’saJtitykius, kų^ie, j^u įę-jtntop.šM
vuoja tarp Ašies,' Rusijos ir V. administracija, pasak p.

Sholio, mano, kad tai yra tokie
► \ e v

i ♦

IR

dazųiaų girdė,U balsai, kad dėl 
M W »il- 

klika,
P visa
voki^ių. fįWW- Šitį iji.V.omonę

|W.
V y™ v°- 

kiffčįjf, k^JĮJ.s nepatikdavo
I J,1?, programą vykdy- 

m*ąf»; bet čia nesvarbu paski
ri asmens; faktas yra tas, 
kad jų vadų programai vi
suomet BUVk) įvykdomi. O 
tarų tų ypkiptųok vadų yra 
nuostabus i panašumą^. Todėl 
yrą pavojingą1 nęsįliautį klie- 

, dejųs, kad ‘^Vokietijojė“ yra 
reikšmingas sluoksnis malo
nių jr mokytų senelių ir mei- 

i llų gęlfoųjįąįįų mergelių. Tai 
I yra/-cjpja, tik pasaka.”
į ' " Z1- " \

Žodžiu, visą ypkiečių tauta 
i yra piktadariai, ąrjia piktadarių 
išėmėjai? • ' * '

Tas britų politikas tačiau, 
;kąžin kodėl, iriato ^Vokietijoje 
tik militaristąs, kurią eiųa su 
riitkriu, ir*“ mokytųs ^epelius 
bei jaunąs niergęlę^/Yrą tenai 
dešimtys njiripnų įjarbiriihkų ir 
tarnautųjų,'’ yra skaitlingas 
sluoksnis įvairių profesijų at- 
Wvų. Jie šeiiiaii Veda smarkią 
kovą prieš savo militaristus. Ar 
jau dabar jie yra suhitlenėję?

bri 
ausi-

deris '' *Ą. fai^bą stbyųjo. 
Sų ąenaloriųm, AVhęeįer ii; 96 

j “nuošimčiais” šios š.ąŲę^ gy
ventųjų, priešinosi priversti
nam’ kareiviavimui, tariamam 
Airierį^o^ hijriąrižayimui. Gir
di, žmonių’ mases, priešinki- 
tės WashingloųQ viršylonųs,— 
tai vę Kuris bųyo ripmuhistų 
nusistatyųias tarnaut budeliš
kam Tųtięrizmui-

UĄISVĖSh TALKININ
KAVIMAS HITtEĖIUI
“Laisve” birželio 12 d. š. 

m. ve kaip talkiniųkąyų Vo
kietijos hitlerizmui. Rašo:

‘‘Nesenai Aųglijos impe
rialistai pavergė Iraką. Jie 
žįąimiai pįiolą' Irako gyveų- 
tpjųs ir svietui skelbė, buk 
l^eii yra galingos Vokietijos 
fųsįstų jėgos. Bet kada an
glai užėųiė Irąką, tai jie 
Aęrądo tų Vokietijos fašis
tų jėgų. Dabar Aųglijos 
impepiajistai puola Syriją. 
Ir vėl tokius pat apkalUrJ- 
mus iškėlė, kad buk ten yra 
Hitlerio jėgos. Bet dar to 
Ąnglijps imperialistams nę- 
gaųą. Pastaruoju, laiku iš 
Londono ir jos agentai iŠ 
Apkabos pradėjo skelbti, 
buk Vokietijos fašistų agen
tai veikią ftane (Persijoj). 
Tai paruošimas Anglijos 
imperįąljistų karo žygio 
prieš Irąų.ą. Tai sena ang
lų iaktika.”
Čia yra atviras tarnavimas 

Vokietijos naęiaųis. '‘Laisvės“ 
linksmi vyrai niekur nematė 
Vokietijos fašistų jėgų, tik sa
vo nęlaimjįJgus skaitytojus 
gąsdino Ąpglijps imperiahz- 
hiū ir gale straipsnio katutės 
plodami1 džiaugėsi • Vokietijos 
hitlerininkų dantų aštrųųių 
-kovoje prieš Aųglijąt.

i MARKANTONIO
“Laisvėj” birželio 9 d. š. m. 

telpa Ičongrešmanb Markai!to- 
nio prakalba, kurioje sakoma:

“Jus žinote, kad šis karas 
yra kąrąs tąrpe dviejų Ame
rikos-Ųąud.ies priešų grupių; 
jog tai yra karas hitlerizmo 
prięš liijtlerizmą, kuris te- 
rcikš laimėjimą vienos rų- 
šies hitlerizmo prieš Iptą rU" 
šį; kaip tik todėl, jog žinote, 
riad n.ędąrp skirtumo paverg
tiems žmonėms ištisai pa
saulį, kurių pavergėjų ran
kose ęandasi nagaika, Adol
fo Hitlerio ar Wall Strylo— 
DQWU.m St.ryto viešpačių.”
Kaip “puikiai” kopuacjška 

gegutė h-OUgrešinanas MJaikan- 
tbirio užKų’kayp iš stariA^kų 
Igadzinkų, .tam ųėriaro škirtū-. 
nio,' kur gyvgna, pąs Hitlerį, 
Anglijoj ą? Ąmeyįripj- j° 
vistu; yiepodą nagaika — visur 
vienodi, viešpačiai. Jųįgn skir
tumų nėra ištišąi jiasaulj, tąd 
kodėl uždrausta Hitlejęjui ątrie-

K*?
namą tokie paukščiai, kaip 
Markąntonio, reikėtų atidžiai

. J*.,’ • ** * '' ** * ' ’

Padėka “Naujie- 
joms” Nuo Chicagos 
Apsaugos Komiteto 

- ----------------------------------------------- 
I 

Lithuanian Daily News 
1739 South ftaisted Street 
Chicago, Illinois
Gcntlemen:

• l <

()n behalf of Mayor Kelly, 
the chairman, and tlie niembers 
of the Chicago Commission on 
•National Defense, I am hcrc- 
,with extending to you alui (o 
your organization the apprccia- 
tion of the Commission for 
your participation in the Civil
iai! Defense ]xirade on Armisl- 
ice night.

I believc that cverjonc is 
agreed that this parade, in con- 
junetion with the other events 
during Civiliai! Defense week, 
has done much to awakcn all 
Chicago to thę importance of 
supporting the Civiliai! Defense 
program. :

‘ Ybu are to be congratulated 
for your patriotic participation 
toward the ąebievement.

Sincerely yours, 
CHICAGO COMMISSION ON 

NATIONAL DEFENSE 
Bamet Hodcs, 

Exccutive Vice-Chairman

SĮĄ^INO. ĘĄLBĄ 
‘Laisve” lapkričių 1Q d, tai- 
r čio Staiųio pakalbą, kurią
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RADIOS
Vėliausios radios, jau 1942 
metų modelio, yra daug pa
tobulintos. Jos pagauna ir 
mažas stotis. Radio ir Pho- 
nograph kombinacijos au
tomatiškai pakeikia plokš
teles, per dešimtį metų ne
reikia keisti adatos, kuri 
yra padarytų iš brangiojo 
safiro ir niekada negadina 
plokštelių (rekordų).

Dėmesį atkreipkite į ma
žą, nešiojama radio A. A. ir 
D. C. modelius, kurių yra 
elektra varomų ir baterlji-

— jos patogios keliau
jant. Jų kaina tiktai

50
Pas BUDRIKĄ jus galite 

išsirinkti tokią radio, kokią 
jus norite ir dar gausite di
delę nuolaidą už jūsų seną 

k radio.
Pamatykite pas Budniką 

visus naujausius radio ino- 
delius.

... NAU.ItEN()S.;<*hicago. II!

7000 myliu automobiliu j
.     .J..... Z .4

xxxi
VANDENS TEMPERATŪRA 

RADIUSAS. - 
$70,000
KIEK MEDŽIAGOS SUNAUDOTI, KAD BUTŲ 
GALIMA GAUTI VIENĄ GRAMĄ RĄDIUMO. —' 
RADIUMO PĖDSAKAI. '

.............. ! — UGNIAKALNIAI. —
-RADIUMO GRAMAS ATSIĖJO

KIEK DARBO REIKIA PADĖTI IR

»<1 J 
iriJ

Radium Hot Springs — tai Chęmiškas procesas radiumui 
išgauti pareikalavo dęsiįntjęs 
tūkstančių tonų distiliuoto van
dens, vieno tūkstančio tonų an
glies' ir penkių šimtų tonų įvai
rių chemikalų!

Tokie milžiniški medžiagų 
kiekiai reikėjo sunaudoti tam, 
kad butų galima gauti mažytę 
svaro dalelę radiuųio! Kaip ži
nia, svaras susideda iš šešioli
kos uncijų, o į vieną unciją ei 
na maždaug 30 gramų.

Dabar bus aišku, kodėl ra- 
diumas yra taip nepaprastai 
brangus.

Tačiau butų klaidinga many
ti, jog radiumo brangumas yra 
susijęs tik su tuo, kad jį nepa
prastai sunku yra iš taiii tikro 
mineralo (pitch-blende) išgau
ti. Jeigu jis nebūtų naudingas 
ir žmonėms reikalingas, tai niey 
kas ir nebandytų jo pasigamin
ti. ’

Šiandien visame pasaulyje ra
diumo yra apie dešimt gramų. 
Vienu laiku jo vertė buvo nu- 
kritusi iki $30,000 gramui.

Prie radjumo nupiginimo 
daugiausia prisidėjo Kanadą, 
kurios šiaurinėje dalyje nema
žai jo pagaminama. Žjnoma, 
šiuo atveju tenka kalbėti reliak
tyviai, kadąngi ir viena radiu- 
ino uncija jau yra nepaprastai 
didelis kiekis. \

Radium ilot Springs versmė
se surandama radiumo pėdsa
kai. Jo ten yra labai mažai, bet 
vis dėlto ,yra. Ir tp mikrosko
piško kiekio, pakanka tam, kad 
kalbami šaltiniai butų plačjai 
žinoini tiek nKanadpję, tleli A- 
inęrikoj.e.

Ę^adąngi su radiųmu yra su
sijusios gydymo savybės, tai 
šaltinių vardas yra labai vilio
jantis. Jei ši vieta nebūtų val
džios kontrolių o jąmą; tai visai 
galimas daiktas, kad šiandien 
apie ją girdėtųjų e įvairių ste
buklų.

Apsukrus ir apdairus asme
nys, kurie dideliu skrupulingu
mų nępas.ižymi, iš kalbamų 
šaltinių galėtų padaryti laljai 
pelningą biznį. Toji vieta tuoj 
pasidarytų nepaprasta savo ste
buklingais pasveikimais, ir pa
liegėliai tęn trauktų, kaip į at
laidus.

(Bus daugiau) *

šilto vandens versmės, šaltiniai. 
Žiemą vasarą iš tų šaltinių sun
kiasi apykarštis vanduo, kurio 
temperatūra yra 114 laipsnių 
šilimos.

Tas faktas, ka.d čia yra šilto 
vandens versmių, lyg sakytę sa
ko, jog senovėje čia butą ūgnia- 
kalnių.Iš tiesų, mokslininkai ap
skaičiuoja, kad maždaug prieš 
keturiasdešimt milijonų metų 
čia vyko milžiniški sukrėtimai 
ir veikė neapsakomo pajėgumo 
ugniakalniai. Tų ugniakalnių 
veikimo padarinyje ir susifor
mavo Kanados Rocky kalnai.

X f ■ t • į i ' , • • . ' t’* *1 ’

Ilgainiui ugniakaljiiąi aprimo, 
pasidarė nebeveiklųs. Bet kad 
jie kadaise vėjinė, tai apie tai 
liudija karšto vandens versmės. 
Mat, tokios versmės tėra su
randamos veikiančių ar nevei
kiančių ugniakalnių srityse.

Radiųm Hot Springs kaimas 
yra lankomas sveikų ir nesvei
kų žmonių. Sveiki žmonės at
vyksta čia atostogų, nes vieta 
yra labai graži, ir ta pačia pro
ga pasiinaudo šiltame vandeny
je bei dar labiau savo sveika
tą sutvirtina. '

Žmonės, kurie nesijaučia ge
rai, žinoma, atvyksta čia svei
katos pataisyti. Mat, dalykas to- 
kis, kad daugelis yra įsitikinę, 
jog čįonykščių šaltinių vanduo 
turi gydymo savybių.

Pats vardas jau daug ką reiš
kia.

Kas nėra girdėjęs apie radių- 
mą '(radį), tą stebuklingą ir 
brangiausią metalą pasaulyjej?

* Laikraščių škdny^ė^ai; gat ąt- 
simena, kad 1921 m. į Ameriką 
buvo atvykusi Marie Curie, ra- 
diumo išradėja, kuriai Ameri
kos moterys padovanojo vieną 
gramą to brangaus metalo.

Tais laikais vieno gramo ra- 
diurrio vertė buvo maždaug 
$70,000! 

1 » • f

Kodėl toks nepaprastas bran
gumas?

Tatai tuoj suprasite. Vienam 
gramui radiumo pagaminti tais 
laikais reikėjo šešių šimtų to
nų rųdpš, ir penki šimtai žmo
nių turėjo dirbti šešis mėųesius.

.Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

‘ SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ 

Storesnį ir lengvesni —Vyrams, Moterims, Mergaitėms 
v •’ ” berniukams. •'

Neriam vilnones panČiak&š*'vyrams ir moteriais. 
BRIDGEPORT KNITTING MJLLS 
Pranas Seiemanavičia; * Savininkas

504 West 33rd Street” ' "* Victory 3486
' •’ Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais - ' 1

1 I l r » r ./ <^1 / » ,  ■< ’ i M. L5 •</»! < -9 j į *»*r 1 ’

nfi >><«• ,■ i

SUDRIK
3409—11

. So. Halsted St.
IR s

3241 So. Halsted St
Tel. YARDS 3088
IaslAląusykile Budrik0 

n^'° V1alandos sekinadie- 
luo vakarais tarp 5;30 ir 

v*i ? iš WCFL - 
1000 kil. stoties.

t

iA 
r

KODjėL KENTĖTI ŲJĖL KOJŲ. Gyduolės 'gaunamoš I 
vaistinėse, pagelbės J(ums! BęROCYL Milteliai nuo niežėjimo, pėrdi^ 
delio' prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL zsk^stis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo;

nudegimo, sušižeidimų įr visokių odos ligų. •• •■'-' - 1 • 

BQ£OQXL CQ„ 1?QP n. Ash^iMj Ąv- BRUNS. 7209J
■ -------11   •   1 ■—X -2—-1-2 x.
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Remkite Lietuvišką
Žyduką, • '

NATŲLAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—waOLESALT

4707 So. Halsted S t.
T01. Boulevard 0014

GR1DGEPORT' KOUFING 'AND 
SHEET METAL CO.

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

- sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet

. ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
Updraastas.

b ii...... ................................................................................ t

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK
, DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
‘ Prudential. Ins. Co. of America

175 W. Jačkson ' j ^AĘ. 2500 
Rome Office. Newarkjl<i‘ J.

5922 V9- Robsevelt Rd., Austin 1175 -< i <t
Marshall Field & Co. Namu Užiai- 
kymo Skyriaus Samdiniu Dėmesiui

Šis pranešimas skiriamą^ vyrams ir pfoteirims, kurie 
dirba pas Marshal.1 Field & Company kaipo porteriai,

* * " * ’‘ * <' V ‘ ' - * ' * ’ f Y . , >

dženitoriai, Serubwomen, matronos ir taip toliau. Dau
gelį praėjusiu mėnesių Amerikos Darbų Federacija, per 
Ųep artam e utinių Krautuvių Tarybų ir Lokalų 73, dar
bavosi tikslu pakelti jūsų algas ir gauti unijos kontrak- 
tų, kurs suteiktų jums geresnes darbo sąlygas. Kai 
kurie iš jūsų dar nepaUraį?ęte aplikacijų Amerikos 
Darbo Federacijoje. Ryšium su neseniai padarytu Na-

t x * *» : r 9 » . r 1 ■* ► » * ♦ • » 4 , I D , C-V'* " I r 'A .. 1

cionalios Darbo Santykių Tarybos sprendimu yra labai 
svarbų, kad pasirašytumėt tuojau. Norėdami gauti ap
likacijų tik pašaukite Randolph 4380.

Elevatorių opęruotojaį, langų valytojai ir visi ama
tai yra 100% A. F. of L. Padėkite padaryti ir namų už
laikymo skyrių 100% A. F. of L. Jeigu turite bet ku- 
riuos klausimus duoti, esate nuoširdžiausiai kviečiami

• .•»./»• r • •. ’ . . • C J ». * . J l . < » e ♦ , ,

šaukti RANdolph 4380, arba atsilankykite į Unijos 
ofisą, Kambarys 804, 130 NO’RTH WELLS STREET.

DEPARTMENT STORE EMPLOYEES
UNION, LOCAL 73,

OF THE
DEPARTMENT STORE COUNCIL, AFFILIATED

WITH B. Š. E. L U., A. F. of L

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pirmas J. V. pasiun

tinys Įądijoj
NEW DEHLI,-Indija, lapkr, 

I* * ♦ ■ , • * ' • / » * *

2J d. — šiandien pirmą kartą 
Jungtinių Valstybių oficialus 
pasiuntinys įteikė įgaliojimo ra
štus Indijosv valdžiai.

. ■ : • ( r*!’. )(.'.• C,.-1 > ':

Amerikos kormšijonierius 
Thomas Wilson aplanke Indi
jos vicekaralių Linlithgow.

Wilson turi ministerio rangą 
,h . . k 1 1 >) . f ~ 5 f ' *•..

ir dės pastangas užmegzti glau
desnius’ ryšius su Indija. Wilson 
tapo priimtasz labai iškilmingai, 
su kariškomis ceremonijomis.

Britai gauna maistą
f i\ t, • t <• t ’• > ; <*u hsv ■*iTf

is Amerikos
WĄSHIJNGTON, D. C., ląpk. 

21 d, — Britai gavo iš Ameri
kos ipaisto už pusę bilijono do 
lerių, paskelbė Roy Hcndrick- 
son, valdžios rinkų tvarkyto
jas. ...

šis maistas britams pasiųstas 
skolinimo ir ginklų davimo įsia- 
.tymo sąskaitom

Daugiausia Ąnglijon išvežta 
mėsos,'taukų, konservuotų pro
duktų’ ir javų. ■■

Baruch pataria su
vienodinti apavą

WASHINGTON„ D. C., tapk. 
20 d. — Bernard Baruch pata
rė suvienodinti: labiausiai reika
lingą amerikiečiams apavą ir 
drabužius.

Baruch numato, kad ateityj 
karo reikalavimai bus toki di
deli, jog šis reikalas reikės 
spręsti. ’ 1

Tokį patarimą Barųęh išdėstė 
savo laiške, kurį parašė atstu-

Bernard Baruch pata

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suojant. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUfc

Tel. LĄfrftbALE 2030

v 1CTOR BAGDONAS
■ LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničlus, pianus ir 
dsokius rakandus bei štorus. 
/ežam į farmas' ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų darbas 
.arantuotas. Taipgi pristatom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

< M FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies' su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

42<r W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-584(1

a

—
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' KAINA 15 CENTŲ 
lik ką gavome naują madlĮ 

,knv#ą. kurią galite gauti pas 
<inis. Siuskite savo orderius!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PQRT$MOUTH 902g 
WE$T VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

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

BLACK BD LUKĮP ....... $10.25
Sales taksai ekstra.

PUTOS PĄRL1 
SETAI

jarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
w r * * *

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

Subatomis nuo 8:30 iki 9:^5 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.
Musų padaryti? Pirkite dabar, kol

AliCIIEK AVĖ. FURNITURE MFG
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 ARCHĘR ĄVE.'• 'l‘‘ LAFayette 351Q

TAUPYKIT PINIGUS!
• su'- “

Trianglę' Melsvoj 
§view Aliejum

♦ DEGA ŠVARIAU -
♦ .LAIKOSI ILGIAU
♦ TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
♦ WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE OIL CO.
Ph. CANaI 2020

TRIANGLE 
RANGE 
OI L

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI

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

Milda Bioick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRĄ

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYĖTTE 2022 • Rez. Teį 2499

t - 1 _ nn.. U

GARSMITES “tSAU.IIENOSE
1

. NAUJIENOS.
1730 So: Hafa

; Chicajfo.!
Vardas

Hnkrted St..
III.

Adresas

Miestas
. L Valstija 

r

(



NAUJIENOS, Chieago, tlj Pirmad., lapkričio 24, 1941
Algirdas

Ponasneprezidentas
(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
RECEPTAS

Ryto metą parsiveža žmona 
Bilą Birbilą. Tokia atmaina! Iš 
aukšto visuomeninko, šviesuo- 
ineninko ir veikėjų veikėjo per 
vieną naktį pasidarė tikras val
kata — bomas, lietuviškai ang
lišku žodžiu tariant. Drabužiai 
visi susimurkšlinę, kepurė už
moklinta taip žemai, kad vos 
tik galas nosies tesimato, bur
na prasižiojus, kojos visos iš- 
kliurbusios, galva sušmižusi, o 
protas taip iškrikęs ir išsitaš
kęs, kaip nenugalimoji raudo
noji Stalino armija. Atrodo, lyg 
butų pamišėlių ligoninės bai
siosios šmėklos iščiulpusios iš 
jo sąnarių, raumenų 
visą sveikatą, o iš 
protą.

Persigando visi
tuoj griebė telefono triubelę ir 
pašaukė gydytoją. Kaip papras
tai “didelių žmonių” daroma, 
pašaukė “didelį daktarą”—pro
fesorių. Ką gi čia “mažas” te
veiks? Juk šitoks ligonis! Ne
greitai tepribuvo, bet vis dėlto 
pribuvo. Mat, diena buvo labai 
graži, saulutė tiesiog glamonėjo 
žemės šonus ir strėnas; o to
kioj šviesoj ir giedroj juk ir 
profesoriai pas ligonius važinė
ja... Tik darganoj, ypač naktį, 
kai tamsu, jų nešauk. Tada jie 
ir savo šešėlio, baidosi ir tyso 
lovoje, tarsi suparaližiuoti. Tik 
vadinamieji “šeimos gydyto
jai”, arba “maži daktarai”, tai yra taip reti reiškiniai, kaip ne-

ir kraujo 
galvos —

namiškiai,

nieko nesibijo ir visada atva
žiuoja. Teisybę pasakius, tai 
juos nė Ėiblijos tvanas nuo li
gonių nesulaikytų. Jie bris te at- 
bristų, plaukte atplauktų (jei 
pėrgilu butų bristi...), kad tik 
išgelbėjus jų gyvybę. Ir vidury 
naktų! Ir už tą mažą “mažo 
daktaro” atlyginimą. Mat, ne 
vien tik aukse geras gydytojas 
pasitenkinimą tesuranda, juo 
labiau, jei jis dar nėra “dide
lis daktaras” — profesorius.

Misis Birbilienė labai domė
josi savo vyro sveikata. Tik, ži
noma, ne iš meilės, bet iš per- 
didelio smalsumo, kaip dažniau
siai ir būna su pačiomis, tris 
kartus už savo vyrus jaunesnė
mis. Ji klausinėjo gydytoją, 
kaip jos vyras galėjo tokia 
“kvaila” liga apsirgti, iš kur ta 
liga atsirado, ar galima-ja ap- 
sikrėsti, kaip, pavyzdžiui, vai
kai kad apsikrečia difteritu, ko
kliušu ar blusinėmis?

Gydytojas buvo geras nervų 
ligų specialistas, daug metų 
praktikavęs, daug po visą pa
saulį keliavęs, daug matęs, tai
gi daug ir išmokęs, galima sa
kyti, visokių visokiausiais pa
tyrimais savo galvą kimštinai 
prikimšęs. O kadangi jis labai 
mėgo viską aiškinti ir išaiškin
ti, tai ir pradėjo, tariant, ilgą 
istoriją, va, šitaip:

—Tolimuose Bytuose, — sa
kė jis, — kur aukštesnė civili
zacija, kultūra ir žmoniškumas

gyvuose tyruose vanduo, kvie
čiai ir gėlės, tyso, trūnija ir 
merdi baisiai didelis .kraštas, 
dažpai ir M^skolija vadinamas. 
Tai nelaimingiausias kraštas vi
soje musų žemėje. Dar nelai
mingesni jo gyventojai, ypačiai 
darbininkai ir sodiečiai. Per 
šimtmečius šitą suskurdusį; su- 
skąrmalėjusį kraštą valdė pus- 
laujciniai, visi, kaip meškos, ap
žėlę bajorai ir žiaurių žiahriau- 
si carai, kuriuos atskilti nuo 
miškinių žvėrių tegalima tik 
tuo, kad jie vaikščiojo dviem 
kojom, keikė žmogaus balsu, 
kalbėjo poterius ir prašė visa
galį Dievą, kad jiems padėtų 
plakti ir gyvus užplakti bejė
gius savo pavaldinius. Žmonių 
kultūra, gerovė ir viltis Į švie
sesnį lytojų jiems, visai nerūpė
jo. Žmogų jie laikė žemiau ark
lio, jaučio ar šunio. Pakelti ji 
iš purvo, skurdo, vargo, tamsy
bės, apsileidimo, tinginio, atsi
likimo ir utėlių pilno'migio, jie 
laike didžiausiu‘ nusižengimu 
Dievui, tėvynei ir valstybei. Ir 
užtat per šimtmečius šitas ba
jorų ir carų kraštas buvo žino
mas kaipo vergovės, tamsybės, 
skurdo, tinginio, apsileidimo, 
atsilikimo, nešvaros, utėlių ir 
visokių ligų kraštas. Ir kas į jį 
nukeliavo, kitaip nemanė ir ne
sakė, kaip tik šitaip.

Gydytojas stabtelėja, susi
galvojo. Bet netrukus ir vėl 
se savo aiškinimą:

(Bus daugiau)

tę-

SPORTAS!

SAKO, KAD LEWIS ORGANIZUOS NAUJA' staigiai mirė lietuvis |= J—J-
! MI1NIIU TOFRAfTIA” Bridgeporte“UNIJVFEDERACIJĄ”

Viską Prakišo CIO Konvencijoje
DĘTROIT, Mieh* — Čia eina 

kalbos, kad J. L- Lewįs, pralai
mėjęs CIO konvencijoje užsie
nio politikos klausimu, dėl sa
vo santykių su prezidentu Roo- 
seveltų, taipgi visai net nega
vęs progos kandidatuoti j CIO 
prezidentus, žadą steigti. naują 
unijų federaciją.
Vilioja Organizatorius Nuo CIO

Kad santykiai tarp Lewis ir 
CIQ nebus pergeriaųsi, sako de
legatai konvencijoje, parodo 
faktas, kad Lewįs’as nuo CIO 
vilioja geriausius organizatorius 
ir juos samdo dirbti neva po 
UMWA (angliakasių unijos) 
globa, bet faktinai po savo as
meniška kontrole,

Pasigavo Wid’man,ą
Tarp organizatorių, kurie jam 

dirbs, bus Michael F. Widman’- 
as, buvęs Westvillės angliaka
sys, kuris organižavo darbinin
kus Fordo dirbtuvėse. Lewiso 
organizatoriai buk organizuos 
į specialius angliakasių unijos 
lokalus darbininkus tokių pra
monių, kurios su anglimis tie
sioginiai nieko bendro neturi. 
Tarp unijų, kurios žada pereiti 
į -Lewis’o \pusę, yra jo brolio 
valdoma statybos darbininkų 
unija.

S. Canal, Qhicago, ir 53. m. Steve 
Stefanięh, iš Blue Island, III. 
Jie matyt, užmigo.

Kai tas vagonas buvo prijung
tas prie traukinio ir pradėjo 
važiuoti, tai abiems nukirto abi 
kojas.

Pardavinėja 
Ženklus Kalėdų 
Siuntiniams

Su

prae- 
kalė-

Kalė-

Pelnas Eina Kovai 
Tuberkuliozu.

Thanksgiving Dienai 
jus, Chicagoje prasidėjo 
dinio biznio sezonas.
“Gatvėse jau pasirodė

dų Diedukai, kurie renka au
kas neturtingiems. Chicagoje 
taipgi jau pardavinėjami tra
diciniai ženkliukai kalėdi
niams siuntiniams.-

Kaip paprastai, jų pelnas 
eina kovai su tuberkuliuozu.

Susiginčijo Del Ka 
narkos — Ruošias 
Vestuvėms

Ji Dabar Jau Turės Gas- 
padorių.

39SE

Rytoj risis “auksinis 
graikas” ir Vytautas 

Bancevičius

Ir Visi Keturi 
Geri Draugai

Walter Zięlinski, 1458 
tez, ir jo šeimininkė,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoįn įf. ėuiiėihisf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

k605-07 So, Hermitage Avė.
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 

jL/yiYcll CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Kaip jau buvo šioje vietoje 
minėta, lapkričio 25 d. (vadina
si, rytoj) Ashland Boulevard 
Auditorijoje (Van Buren ir 
Ashland Blvd.) risis George 
Macricostas, kuris' yra vadina
mas “Golden Greek”/

Macricostas yra naujenybė, I 
— Chicagoje jis risis pirmą kar
tą. Nors jis tėra tik 25 metų 
amžiaus, bet jau spėjo išgar
sėti kaipo vienas geriausių pa
saulio ristikų. Europoje jis lai
mėjo kelis čempionotuš. Į Ame
riką jis atvyko tik šių 
pradžioje.

Macricostas risis su 
čempionu Alfred 
Minneapolio.

ROCKFORD, I1U_— Kas sa
kė, kad Hitleris ir Chūrchill yra 
amžini priešai ? štai, Camp 
Grant stovykloje, prie. Rockfor- 
do, yra Edward Hitler, Russell 
Chūrchill — ir abu geri drau
gai. Su jais draugauja ir Al- 
bert Goering’as; ! ir Wendell 
HulL ’ į

Keturi Žuvo Po
■ I ■

Traukiniu

metų

švedų
Johnson iš

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

wwwwwww 
Ambulance, 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį• .

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

WWVWWWW\A

JJvi Nelaimės Kasyklų 
Distripte.

BENTON, ILL. pr- 22 metų 
Edna Mae AĮlen ir 12 metų 
Ramona Baylor buvo užmuš- 
tos» kai traukinys sudaužė 
troką, kuriame abi važiavo.

Antroje panašioje nelaimė
je buvo užmušti bentoniečiai, 
Floyd Lamastus, ir jo 10 metų 
sūnūs Floyd Jr.

Kaltina Mušimu 
Vaikų Wisęonsin 
Prieglaudoje

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 South Western Avenue 
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Tel. VAROS 1419

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

S. P. MAŽEIKA YARds ii38
3319 Lituanica Avenue < YARds 1139

Mykolas Vilkas mirė' dėl 
širdies atakos, »

, »

Mykolas Vilkas, 65 metų se
numo, gyveno adresu 3324 So. 
Halsted St. Buvo pavienis žmo
gus.

Pereitą šeštadienį, 22 d., jau
tėsi visai gerai. Tiek gerai, kad 
vakare ir naktį grojo taverno
je kaipo muzikantas.' ‘

Parėjęs pasijuto blogai. Trum
pai po susirgimo ir mirė. Poli
cija atgabeno velionies kūną į 
P. J. Ridiko koplyčią adresu 
3354 So. Halsted St.

Sprogimas Sužeidė 
2 Berniukus

Prie 47th ir Plainfield Road, 
McCook valsčiuje, dinamito 
sprogimas sunkiai sužeidė 14 
metų Robert Fisher ir 11 metų 
Robertu Mūrray, 9436 W. 47th 
Street. Dinamitas sprogo, kai 
berniukai su juo žaidė, nežino
dami koks pavojingas jų tas 
“žaislas” yra.

May 
Kurovvski, gyvenanti tuo pa
čiu adresu, smarkiai susigin
čijo. Ji skundėsi, kad Zielins- 
ki nudėjo jos mylimą kanar- 
ką. Bet * Zięlinski aiškino 
miesto teisėjui Luczak’ui, Ra
cine nuovadoje, kad kanarka 
mirė nuo dujų iš pečiaus, ir 
šeimininkė turėtų savo namą 
geriau prižiūrėti ir pečių pa
taisyti, nes vieną gražią dieną 
ir i pati nutrokš.

Bus Kam Pečius ' Taiso.
Teisėjas Loczak’ skundą iš

metė, kai sužinojo, kad iš gin
čo tarp Zielinskio ir Kurows- 
kaitės išsivystė meilė, ir jie 
žada apsivesti. Ji dabar turės 
gaspadorių, kuris galės 
eių pataisyti.

Teisėjas pridūrė, kad 
vestuvėms padovanos 
kanarką.

tą pe-

jiems 
naują

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Baigiasi Laikas 
Alinių Laisnius 
Pirkti

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 IH CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
Z DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

Šįvakar, 6-tą
Chicagos policijos departa

mentas pareiškė, kad visos ali
nes turi turėti naujus laisnius 
nevėliau šio vakaro 6-tos vai.

Alinės, neturinčios laisnių, 
turi užsidaryti.

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524 
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDVVAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. Š. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seiedomis ir NedČi.1 pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

DR. HERZMAN ,
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
\vrų. 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 
dięną, išskiriant šeštadienio vaka-

4 .t »

1
7464

ro ir nedėliomis.
’ ?Tet. ČANAL 3110

Reizdencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

i Trečiadieniais pagal sutartį.

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 diena.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8\val. Ned. nuo 10 iki 12.
Rėz. Telephone KENwood 4300

> Programoje dalyvaus ir vi
siems žinomo “drapiežno dzū
ko” Bancevičiaus sunuS, būtent, 
Vytautas Banęevičius. Jis risis 
kaipo “Joe.. Banek”, nes tuo 
vardu jis daugeliui yra žino
mas. , / . ’ ’

Lietuviams jau kelis kartus 
teko matyti Vytautą. Ir kas tik 
matė, visi sutinka, kad Vytau
tas yra toks jau “zajadlas” ris- 
tikas, kaip buvo-* jo tėvas “dra- 
piežnas dzūkas” savo jaunystė
je.

Vytautas risis su Olsenu. iš 
Racine.

Dalyvaus ir kitas lietuvis, bū
tent, Bill Bartush, kuris, kaip 
sakoma, nė vienam ristikui ke
purės nenusiima: jis yra pasi
rengęs su visais vadinamais 
čempionais persiimti ir juos 
įveikti.

Bartush risis su Rudy Strong- 
berg. ‘' • * . ■ ' ; '

Be to, bus dar dvi poros ris- 
tynių: Savage imsis su von 
Saxon ir Dr. Bonica su Ras • 
chcr. '

Tikietų kainos visai prieina
mos. Pražia — 8:30 vai. vak.

MILWAUKEE, Wis. — Vie
tos apskričio prokuratūra kal
tina, kad perdetiniai ir sargai 
apskričio prieglaudoje muša ir 
šiaip žiauriai elgiasi su tenai 
esančiais vaikais. Viršininkas 
J. R. Brandsmark prisipažinęs, 
kad keturis ar penkis kartus 
jisai mušęs vaikus su ^pagaliu.

$405,000 Muilo 
Firmai

Mano 20 metų praktikavimas
, jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galyos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių įkarštį, 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 į ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma. ~
4712 South Ashland Av.

• Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

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

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

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 S O. HALSTED ST.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 081$, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį'.

SOUTH BEND, Ind. Fe- 
deralis teismas priteisė keturias 
apdraudos kompanijas sumokė
ti $405,000 Lever Brothers mui
lo firmai, kuri turį didelę dirb
tuvę HammPnde, Ind. Suipa ski 
riama padengti nuostolius, ku
priuos padarė sprogimas dirbtu
vėj e pereitų metų sausio mėne
sio.

DR. G. SERNER,
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

\ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

Nukirto Kojas 
Dviems Vyrams

Kai užvakar 
ėmė.'snigti, po Rock Island pro - 

palindo 
nuo' 20

JOLIET, III.
---------------------- -M--,--------------------------------------- O1USW, pv AVUVJY AOJ

Pirkite tose krautuvėse, ku-1 kiniu vagonu, netoliese, 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” • 51 m., Joseph Ząkner,

DR. KARU NURKAT
(NŲRKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S/ Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE ..

DR. STRIKOL’IS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIO 4688

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.
N. LA SALLE STREET 
2014 Tel. STAte 7572 
nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2679.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134

Room
Vai.:
3149
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ĮDOMUS “SUVALKIEČIU MISIJOS” AI’SI- 
IANKYMAS OAK FOREST PRIEGLAUDOJ
Į Oak Forestą — Pas Antaną Čęrnauską, 

Ir Antaną Lekavičių
• ** '

Suvalkiečių p raugi jos narys 
Antanas čemauskaS randasi 
Oak Forest, rodos, nuo praeitos 
žiemos. Tat, Suvalkiečių drau
gija nutarė aplankyti savo na
rį ir padovanoti jam $5.00 pi
nigais. Musų Antanas, sužino-

jęs iš dienraščio “Naujienų”, 
kad rengiamasi jį aplankyti, 
matyt, svečių jau Jaukę.

Mes jo nenustebinom, bet jis 
mus tai ypatingai nustebino, 
tylės įsiyaizdavom rasti suyar- 
gusj, lipdnų ligonį, atskirtą nuo 
mus sveikųjų. Bet labai apsiri- 
kom.

JUOZAPAS SAUNOMS
Persiskyfė su šiuo pasauliu 

lapkr. 20 d., 1:05 vai. popiet, » 
1941 m., sulaukęs 50 metų 
amž., gimęs Lietuvoj, Kražių 
mieste, Raseinių apskrity.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

| daug draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 

1 įvyks antradienį, lapkr. 25 d. 
8:00 vai. ryto iš koplyčios į 
Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin- 

| gos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėrtiis {rūpinasi An
tanina Kvietkauškienė.

Visi a. a. Juozapo Saunorio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direkt. John F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741. •

x Svpiksfa.
Antanas pamatęs 

džiaugsmo kupinu veidu suti
ko. O mes iš suvargusio “kaip 
ligonio’’, pamatėm, jauną stip
rų vyrą su raudonais skruos
tais. Įsikalbėję su Antanu, pa
tyrėme, kad jo sveikata visai 
gerame stovyje ir greitoje at
eityje galės grįžti namo. Mes 
pajuokavom, kad vešimės jį da
bar, bet Antanas atsakė, gale- 
tų važiuoti, tačiau turės čia bū
ti per žiemą. Važiuos tik Kalė
dų šyęnt/ėms namo keletui sa
vaičių, o pavasarį visai grįš į 
namus gyventi. Pagal daktaro 
patarimo, čia, žiemos mętu, ge
resni patogumai po ligos pasil
sėti.

Du Antanai.
Pasikalbėję su Antanu 

nausku ir įteikę jam nors

mus,

i

ALEKSANDRAS 
WAISHVILE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 22 d., 12 vai. vakaro, 

. 19^1 m., sulaukęs pusės amž., f 
gimęs xLietuvoj? Šiaulių apsk., 
Žagarėj ( ftarap., jx;. mie&tplyje. 
Amerikoj išgyveno 36 ’ metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Stanislovą ir marčią 
Barborą, du anukus, Elžbietą 
ir Robertą, seserį Brigitą ir 
švogerį Leoną šliogerius ir jų 
šeimą, brolienę Joaną Waish- 
vile ir jos šeimyną, sesers sū
nų Klemensą Ledžių ir šei
myną ir kitas gimines Ame
rikoj. Lietuvoje .paliko 2 se
seris, Marijoną Ledžienę ir 
Suzaną, ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, lapkr. 26 d., 8:00 
vai.‘ryto iš kopi. į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. x

Visi a. a. Aleksandro Wai- 
shvile^ giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ♦ laidotu
vėse ir suteikti jam paškutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Sūnūs, Marti, Anūkai, Sese- 
iys ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel: YARDS 4908.

' fl 9 SI Gėlės MylinticmsHURBAM
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Vestuvėms, Ban- " 
kietams, Laidotu- k 
(vėms, Papu d ši- j
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................ mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenv

Phone tAFAYETTE 5800
—i—

T
M LOVEIKISvS

.............. Dalis.
KVIETKININKAŠ ’ 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 7308M 

M 
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Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą?*

ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINI SAVO NAMĄ 

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

Pasistatykite Jį Patys 
PLANAI DYKAI 

Douglas Lumber 
COMPANY 

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840 ‘ r

rriėnesi-
Nereikia

Cer- 
ma- 

žą dovanėlę, $5.00, nuo Suval
kiečių draugijos, nųtarėnie nuo 
savęs aplankyti dar vieną šios 
įstaigos įnamį, tai Antaną Le
kavičių, kuris randasi visai ąt? 
skiram dępartmęnte, bet su mu
sų Antano pagalbą ir antrą An
taną radome. Lekavičia mus su
tiko su nustebimu, nes šį kar- 
tą, matyt, nesitikėjo lankytojų. 
Labai susijaudinęs su ašarotom 
akimis išreiškė džiugumą U. 
S. A. valdžiai už įsteigimą ir 
užlaikymą šios prieglaudos, ku
rioje ir jis turi tiesą gyventi. 

. ,$upąžmdinįom.e abu lietuvius 
ir Lekavičiui 

ke- 
ga-

sios sveikatos ir greitai sugrįž
ti vėl prie mus, o Antanui Le
kavičiui ištvermingo gyvenimo 
šioj prieglaudoj. Buvo Ona yi- 
lienė, Ona Steųkin/ J. Andziu
lis ir Ą. Vafeiįąs.

Po aplankynio njųąu -nąrįo iš 
Oak Foręst yįsi nutraukėm pas 
p.p. Emlziutius vakarienei, kur 
p-ia Endziulienė visus užkvietė. 
Mes į trumpą laįfcą “išĮaisvi- 
noin” ją iš grybų, dešrų ir ki
tų gar^ydų, nes po gero pą- 
si vaikščiojimo lai maistui lieka 
daug vjetps. Ąš tikra, ką$ pe ąš 
viena, bet visa mus “misija” la- 
bai <lėO 
liams ųŽ š|tokiąs y^ęs.

i*«Učka.
Oak Forest, III. 

Gerbiama pędąkcįją:
Prašąu Mtalpįpit i ki-' 

dziamą laikraštį, “Naujienas 
šią mano jgideką Suvalkiečių 
draugijai, kuri manęs nepamir
šo sergančio, ir prisiuntė lanky
toj us nuo dra.ugįjps; O. Vilis, 
A. Slankiu, A. Endziulis, ii 
(pirm.) Ą. Valuką, kurie įĮei- 
kė man dovanu nuo draugijos.

Labai širdingai tariu ačiū Su
valkiečiu draugijai už nepamir
šimą ir (lova tią, o lauky tojams 
už pasišventimą atlankyti ma
ne. Aš jų niekad neužmiršiu.

Taipgi tariu ačiū draugams ir 
pažįstamiems, kurie mane at
lanko ir nepamiršta.

Oak Forest, T. B. Hospital,
A. černauskas

Ęks-Mainięriąi 
Perka Apsaugos 
Boną Už $100

Serga Keli Klubo Nariai.
Praeitas susirinkimas įvyk - • . . • ' A W L - ■ J . .«■ • ■ i.

Diena Iš Dienos
Minėjo Auksines 
Sukaktuves

- |_. . - -,t _-T ----

Dięnrgštiš “Tribūnų” vąka- 
rykščiani sąraše chieagiečių, 
kurie švente auksines sukak
tuves, ibini Įiętiivįųs pp. ’ Juo
zą ir Pe.tronėlę Urbas, 67H) S. 
Jtockwęįl St.

Sako, jie jau 52 melai kaip 
tl?F* ssutyp? v»‘- 

ir '«»•
Jų sunūs, kun. Balys Urbą 

yra šv. ^ązijnlęro ąjtjijiemijos

Rezignavd Kastas' 
Urnežis, Suvalk. 
(Choro Iždininkas

Anelė Gotąųtienė J Vietai

CLASSIFIED ADS. !
< « » ■ - V-'

HELP VVANTED—FEMALE REAL ESTATE POR bAlŽ''
Darbininkių Reikia Namai-Žemė Pardavimui

Vestuvėms
Betty Pleckayic sų Jon

•■r "PHiriips
, . -y’ę ■

šiomis dienomis susižiedavo 
ir netrukus ąpsivęs Betty Plęc- 
kavic, duktė roselandiečių pp. 
J. L. Pleekavię, 371 Kensington 
avenue,.»ir Jęn Phillips, sūnūs 
pp. J. ' Phillips,, 1550 E. 63vd

Taipgi netrukus apsives Ele
ną Joann Pocius, duktė pp. WaL 
ter Pocių, 107^50 Indiana avę., 
su Robert Lang, 32 West UOth 
Street. "i

Staigiai Susirgo 
Todėl Priėmė Šliuba 
į ■ m' 1

Ligoninėje —

Suvalkiečių choro kasierius 
Ęastas Urnežis atsisakė iš pa
reigų. Lapkričio 7 d. jisai lan
kęsi pamokose ir atsiprašė, kad 
ne dalyvaus dė| įvykusių chore 
nesusipratimų, (kurie jau pra
ėjo). K. Urnežis buvo geyas to- 
norąs ir geras veikėjas.

Kąsfąs Urnežis yra gyvo ta
lento žnjogns. Nenorėjo laiko 
leisti veltui, nuėjo prie kito 
clipro. Daįar “esąs perdaug už
imtas”.

Tą patį vakarą vienbalsiai ta
po išrinkta kasiere p-ia Anelė 
Gptautieną užbaigti šiuos me
tus. Lapkričio 14 d. K. Urnežis 
jai perdavę pinigus.

Pamokos Kas Penktadienį.
Penki nauji nariai lapkričio 

14 d., atėjo, ir prisirašė prie 
choro., Matyt, choras greitai au
ga, prie inusų malonios ir 
darbščios mokytojos, p. Salo
mėjos čerienės.

Choro pamokos penktadienių 
vakarais, 8 valandą, Gage par
ke, 55 ir S. Western avė. Pra
šom visus, kuriems patinka dai
nos ir leidžia laikas, choran į- 
stoti. Pamokoms gera vieta: ir 
patogus visiems privažiavimas 
iš visų šalių.

Ona Svjrmickienė, Koresp.
i ’ | .»» • v N >

Parašė Eiles 
Savo Draugei'

BENDRAS NAMŲ DARBAS, mo
tinai pagelbininkė. Nereikia skal
bti. Daktaro namai, gyventi vie
toj. Handelsman, 4010 Jackson. 
KEDzie 3722.

EKSTRA PINIGAI KALĖDOMS 
Gerai žinomas kojinių, moteriškų 
apatinių, drobinių, snuggies fabri
kantas turi vietų ambitiškoms mo
torinis. Investmentas nereikalin
gas. Mes išmokiname jus. P-lė 
Krasęvicius, 126 N. Wells St.

PARŲAVĖJA. Turi turėti paty
rimą. General Dry Goods krautu
vė. 7042 S. Western Avė. Pros. 
7002. ' ‘

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virti. Savas kambarys, vonįa, $12. 
LAKevievv 5273.

PAIEŠKAU MOTERIES dirbti 
kaip šeimininkė, kuri ir galėtų 
pagelbėti krautuvėje.

1458 West 15th St.

MERGINA PADĖTI NAMŲ ruo
šoje. 2 mokyklos amžiaus vaikai. 
$8 pradžiai. Simons. Hollycourt 
0536.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901.

HELP VVAMLU-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS VYRAS ARBA 

moteris dirbti farmoje. 1523 South 
50th Avė., Cicero, Iii.

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

HELP VVANTED—MĄLE 
Darbininkų Reikli

SHOCK ABSORBER MEN; dar
bas prie benčiaus. Kreipkitės 41 
West 18th St.

PARDAVIMUI: 8 KAMBARIŲ 
namas, 85x125. Pietų rytų kampas. 
Karšto vandens šilima. Didelis ga
ražas. A-l padėty. Arti mokyklų, 
bažnyčių. Savininkas. Kad įvertin
ti, reikia pamatyti. 3215 N. Keeler 
Avenue.

Reikalingas vyras įvairiam dar
bui tavernoj. Kambarys, užlaiky
mas ir geras mokestis.

5758 WEST 65th STREET ’

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

MAŽAI CASH, lengvi išmokėji
mai nuperka 10 apartmentų, 3 
krautuvės. Šiaurės rytų kampas 
Western Avė. ir Rice St. Metinės 
rendos apie $6,000. Savininkas pa
aukoja. 105 W. Madison St., Kam
barys 1507.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

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

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

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

, Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street

Tel. REPublic 7731.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai

čia gyvenančius, 
musų vyrai padovanojo po 
lėtą cigarų, o nuq A. Vilio 
vo “piniginį” cigarą.

‘‘Dirba 8 Valandas”.
. ■ ,.' , ; * ♦ A*. . •

Prieš išeinant iš Lekavičiaus 
kambario, “jaunuolis” Antanas 
pasižadėjo dažnai lankyti sene
lį Lekavičių, bet tasai jam pa
stebėjo, kad “nelankyk manęs 
dienos, laiku, nes dirbu net aš- 
tuonias valandas”. Tik vaka
rais, sako, “esu Kuosas”. tyla.t 
Lekavičius išdirba divonęlius, 
kurių verta pasipirkti, nes visai 
prieinama kai pa juos parduoda 
ši įsĮąiga.

Antanui Černauskui Suvalkie
čių draugijos lankymo komisi
jos visi nariai Išreiškėm geriau-

Ūkelio svetanej. Narių atsilankė 
>• • * V » t

nedaug. Pėr du menesiu nau
jų narių prisirašė 21. Vienas iš 
Wisconsino valstijos, kitas iš 
pietinęs Indiąpus- Tai juodymas, 
kad musų draugai eksmainie- 
riąi įvertina klubo darbuotę.

Klubas yra nutaręs pirkti ap
saugos bonų už $100.00 vertęs. 
Narių susirgusių randasi: E. 
Ęatųtięnę, jau grįžusi iš ligoni
nės, turėjo sunkią operaciją, 
Alex Jasionįs Jp. susižeidė va
žiuojant motorcikjiu, A. Matul- 
skas irgi serga. Pasveikę — J 
Kazlauskas ir V. Dėdienė. G.

Trečiadienio vąkare Lions
■ p' ' r')'.,

organizacijos (Englewood) fo
rume kalbės Lewis Ė. Lawes, 
būvąs Sing-Sing kalėjimo viršų 
ninkas, New Yorkę. Kalba įvyks 
Engįevyood mokytos Tumuose, 
prid 62nd ir Stewart avėnue. Jo 
tęiųa, “I^riminalizmas ir jūsų 
šeimyna”.

Įdomios Jean GrigoniiUės-Or- 
ville A. Čiaįiper Vestuvės.
BR1GHTONTARK. — Jauna 

ir graži Jeai\ Grigoniute ir jos 
numylėtinis Orville A. Clapper 
susitarė apsivesti praeitą lapkri
čio 16-tą d., 4-itą vai. po pietų, 
šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje, 
Bridgeporte. . ,

Deja, tas neįvyko. Jaunoji 
Jean ūmai susirgo ir lapkričio 
14-tą dieną, pagal gydytojo Dr. 
John Siedlinškio patarimą, jai 
buvo padaryta''hpendikso ope
racija.

Kada lapkričio 16 d., reikėjo 
jaunajai Jean eiti prie alto
riaus, ji gulėjo lovoje. Prižadai 
turėjo būti išpildyti. Todėl su
sirinko artimieji ir kun. Stan
ley Gaučio jaunieji tapo suriš
ti amžinai ligoninės kambary.

Puota Be Jaunosios.

Neseniai į Californiją, pas 
dukterį, Aldoną Springer, išvy
ko chicagietė Stella Daukšienė, 
6517 South Peoria avenue.

Išlydėdama ją į tolimus va
karus, p. Daukšienės draugė, 
Nellie Reimonticnė, 1734 East 
72nd Street, ■ parašė eiles, kurias 
siunčia jai su geriausiais linkė
jimais laimingai ten viešėti, ir 
sveikai Chicagoi/ sugrįžti.
Draugei Daukšienei
žiūrim kaip saulute , leidžias 

vakaruos, —
Ten musų mylima ilsis svečiuos. 
Linkim mes jai gerus laikus 

turėti
<

Ir daug įdomybių dėl’ mus pa
žymėti.

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI, su namu. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 3658 W. lllth St. 
BEVerly 0231.

PARDAVIMUI: NEBRANGIAI. 
Saldainių, cigarų, cigaretų, tabako, 
žurnalų, laikraščių, fountain kam
pinė krautuvė. Štymo šilima, ren
dos $75 į mėnesį. 5 metų lysas. 
Vidurmiesčio apylinkė. Daro gerą 
biznį. Arti Aurora, Elgin, North 
Wcstern station. Anderson Corncr, 
Lombard, III. I

PARDAVIMUI, iš priežasties mir
ties, grosernė ir mcat market. Ge
ras cash binzis. Duokite savo pa
siūlymą. 3553 S. Wallace St.

FLORIDOJ VIŠTŲ FARMA. 160 
akrų arti DeLand, Florida. Namas, 
garažas, punipai pastatas, 4 viš
toms pastatai, 7^ akrų mažų ..apel
sinų medžių, arti didelio ežero. 
Kaina $2,000. % cash, balansas
lengvomis sąlygomis. Box 44, 1739 
So. Halsted St.“

PARDUODA. SAVININKAS. 1041 
akrai, daugiausia burr oak žemė; 
geroj gamybinėj padėty; puikus 10 
kambarių muro namas; elektra, 
vonia,- etč. Geros barnės, pastatai. 
Nesępįai malevoti. Nepriims mai
nų. Bok 308, Constantineį'Mich.

<

-R
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•A. A.
• ANNA SHĄUĘIąĘS 

(PO TĖVAIS BppilįĮSKĄITE)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkr. 21 d., 3:30 Vat 
ryta, 1941 m., sulaukus 
48 m. amž., gimus Lietu
voj, Alvytų .parap. ir kai
me. Amerikoj išgyveno 
43 metus. ' •' '

Paliko dideliame nu
liudime vyrą Kazimierą, 
dukterį Anna Kassautski, 
Žentą Otto', anūką Rbnald, 
2 brolius, Kazimierą, bro
lienę Mary ” ir Antaną, 
brolienę 'Mabel, švogerį 
Joną Shaukles, 2 švoger- 
kas, Frances Chapienę ir 
Suzanną Gabrienę ir jų 
šeimynas, sesers vyrą Jo
ną Karnelskį ir jo dukte
rį Eleanor Yurkus ir sū
nų Johnny Karnelskį, ir 
kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas na
muose, 3403 So. Union 
Avė. Tel. Yards 0309. '

Laidotuvės įvyks ant
radienį, lapkr. 25 d., 1:30 
vai. po pietų. Iš namtį 
bus nulydėta į Lietuviu 
Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Annos Shaukles giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jai paš- < 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę /liekame:

’ ■ i.nc • • ’ ’ . ‘ ’ ’ . ■ ♦ ' I*'./-'’* <

Vyras, Duktė, žentas, Anūkas, Broliai, Brolienės, šyogprįai, 
švogerkos ir Giminės.

i Laid. Direkt. Antanas Petkus, Tel. CICERO 2109.
... V ; . • : I- ‘ : •*» • ■ *•{«} •

i

Dariaus-Girėno svęttpnėje, 4116 
So. Westęrn Ąye. Dalyvavo a- 
pie 300 svečių. Laike yakarię- 
nęs buvo perstatinėjami kalbė
tojai, kurių buvo kibai daug. 
Visi apgailestavo ‘‘jaunosios” 
ątąigią |igą ir reiškė jąi Širdip- 
.giaus|us iinkėjįiniis.
' šiuom laiku galima pasakyti 
tiek, kad jaunoji Jęąn, kuri 
Šiandien jaiyyra tylrs. Clapper, 
^ėrai jjaųčiasi it* už keliolikos 
dienų 4iils namie, o vėliau gal 
važiuos su savo vyru “Honey 
Moon’ui”.'

‘ _ •>

Tėvai Žinomi Lietuviai.
Tai tokios-anokios žinios a- 

pie šitas nepaprastas vestuves.
Pabaigai turiu žymėti, kad 

jaunoji yra duktė Antaninos ir 
Zigmanto Grigonių, 4427 S a. 
Francisco Avė Zigmantas Gri- 
gpįrisi yra Te|sybės Mylėtojų Dr- 
jbs veikėjas ir valdybos narys, 
o Antanina yrą šurutri-Burum 
choro damininkė. Nuo savęs 
linkiu daug laimių ir pasiseki
mo jauna včf|žįamš. x

—Steponas Narkis

Mes tave nematom savo akyse, 
Bet su tavim esam savo min

tyse.
Nors labai toli tu nuo mus esi 
Bet greitos mintys nulėk pas 

tave.

Tas mandrus paukštelis žino 
tiesius kelius

Ir žaibo greitumu nulėk pas 
jusy

Aiškiai tave mato, gird tavo 
žodius

Pasveikin, • pakalbin, pažadin 
jausmus.1

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS,- SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

$25,000 DVARAS, 40 akrų. Grei
mam pardavimui $12,000. A Swen- 
sen, Chilton, Wis. Route 4.

120 AKRŲ PIENO FARMA Al, 
$135 akrui. Turime daug farmų 
pardavimui nedideliais .plotais. 
ROSS LINTON, RR2, Rockford, III.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimūi

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET

^'4‘mus
WcĘ> 

įH MO » 

jįhp 20, su , ,

, su

Helęp

Už aukštų kalnelių ir plačių ly
gumų

Laukiam tos dienelės kada grį
ši ant namų/

Kada kai paukštelis sparnais 
parplasnosi

Į<ą girdėjai ir “regėjai mums pa
sakosi.

— Draugė Nellie ReimOntienė.
(Skl.)
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SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIU- 

BO choro mėn. susirinkimas įvyks 
pirmad., lapkr. 24 d., kaip 8:00 v. 
vakaro Hollywood svet., 2419 W. 
43 St. Visi nariai esat būtinai pra
šomi dalyvauti šiame sus-me nes 
yra daug reikalų aptarti. Nauji na
riai bus priimti.

—Lucille S. Dagis, rašti.
CHIC. LILETUVIŲ SUVALKIE

ČIŲ DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks pirmąd., lapkričio 24 d., 7:30 
vai. vakaro Hollywood salėje, 2417 
W. 43 St. Visi nariai bukite ir nau
jų narių atsiveskite. Kurie užsilikę 
su mokestimi, malonėkite užsimo
kėti, nes yra nutarta, kad po Šešių 
mėnesių neužsimokėjęs narys ne
turi balso sus-me.

—Ona Svirmickienč, rast.

Galeckas, 20
John Angelus, -31, su Adele 

Naurokas, 26, abu iš Cicero
Charles K. Stankus, 22, • su

Marion L. Mietz, 18
Norman L. Drake, 40, sų Ade

le Patkunas, 28
.Fęank Jtfarpęr, 19, sų^Angę-

lina tįųĮ|gelo?;181
Reikalauja
Perėta „

Helen A. Baron mio Augusi
Barflti

■ wAlex-anfler Lietuvninkas'
Gauną
Perskiras *

{Jdivard P. Page nuo Mildręd
Fąge . ’

Triangle Oil 
Company

Iš jos perkant sutaupoma 
pinigų ant kuro

Triangle melsvos liepsnos 
aliejus dega švariau. Triangle 
aliejus laikosi ilgiau. Jis teikia 
daugiau karščio.

Triangle Oil Company yra 
ijidęlė korppanija. Daro didelę 
apyvartą, patarnaudama kostu- 
męrianis juo gerialį.

' Kompanijos reputacija yra 
ąukštą ir pilnai užtarnauta.

Taigi, kai reikia gero alie
jai^ ir ^teito bei $ero pątarmi’ 
vųno, telefonuokite: Canal 
2020. Pirkdami aliejų iš Tri- 
anglę Oiį Co. sutaupysite pini
gų. —Sk. 
t *:

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

SURINKO
NEPALYGINAMUS • 

BARGENUS
IŠ SAVO' 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 

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

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas $24 
Visai naujas Amer. Sunflame $29 
American Sunflame; kratuose, 

didelės mietos :.......   $39
Quaker, visai naujas, sempelis $39 

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas phone, kombinacija, 

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

buvo $119 ......................  $49
ŠALDYTUVAI

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

" iki 10. Sekmadienį iki .8

FINANCK AND LOANS

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT1-MU MORGICIŲ 
• Mėnesiniais atmokėjfenais 
MUTUAL FĖDĖRAL 
F SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. X KAZANAUSKAS. Sec 
Turtas virš $1,100,000.



——

J (Ui Vėlu K alėdi/ii us Laiškus

Amerikos krep- 
su profesionale 
komanda. Rink- 
vienas garsiau-

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen perspėja

44 sv., Portugalijc 
Šveicarijon—44 sv.

Nauji Kontraktai 
Chicagos, Apylinkių 
Dirbtuvėms
Beveik Nėra Dirbtuvių, Kurios 

Karo Užsakymų Neturėtų
Pramonininkų organizacijos 

apskaičiuoja, kad Chicagoje be
veik nėra dirbtuvių, kurios ne
dirbtų vienokį ar kitokį kariš
ką darbą. Beveik visos turi ka
riškus užsakymus, kuriuos gavo 
tiesiai iš Washingtono, ar sub- 
kontraktais iš didžiųjų firmų.

Visų Chicagos kontraktų ver
tė dabar siekianti apie $1,100,- 
600,000. Apie $350,000,000 iš tos 
sumos armija yra paskyrusi šo
viniams ir kitokiai amunicijai 
gaminti.

Vėliausi Kontraktai

Company,

Electri

Company,

Delavvare,

Company,

Pereitą savaitę Chicagos dirb
tuvės gavo šiuos užsakymus:

A. & S. Manufacturing (’.bm- 
pany, $52,894.

Aluminum Prod.
$160,000.

Amer. Automatic
Sales, $188,550.

American, Bridge
$164,063.

Armour and Co. of
• $411,740.

Bethlehem Steel
$105,114.

Chicago Pneumatic Tool,
$113,076.

Coath and Goss, $181,685.
Cont. Roll and Steel Foun- 

dry, $1,687,000.
Elgin National Watch, $146,-

200.,
Enterprise ToorWorks, $102,- 

438?
• A. Fink and Sons Company, 
$193,750.

Goodman Manufacturing Co., 
$117,600.
' International Harvester, $72,-
364.

Libby, McNeill aųd Libby, 
$373,793.

Lyon Metai Products, $7(^48.
Powers and Company, $223,-

150.-
Rauland Corporation, $453,-

113.
Republic Food Products Com

pany, $166,755.
Roseman Tractor Mower Co., 

$249,200.
Svvift and Company, $50,466.
Teletype Corporation, $1,608,-

363.
Union

$40,800.
.United

578.
United
Victor

Gasket, $93,125.
Wells-Gardner and Company, 

$1,455,306.
Wilson and Company, $270,-

331.
Wittek Manufacturing Com

pany, $75,802.
Zenith Radio Corporation, 

$1,566,272.
Kitur

Special Machine Co.,

Packers, Ine., $255,-

Specialities, $291,133.
Manufacturing and

Dirbtuvės už Chicagos pasku
tinėmis dienomis irgi gavo ne
mažus kontraktus, štai jie:

JBelleville Shoe Manufacturing 
Company,j $75,800.

Elgin National Watch Com
pany, $146,199.

Lyon Metai Products, Ine., 
Aurora, $65,899.

Woodward Govemor Compa-

Perspėja Nesiųsti 
Ryšulių Lietuvon, 
Jų Nepriims

nių ryšulių Lietuvon, nes pašj 
tas jų nepriims, be to, jie jau 
negalėtų Lietuvon nueiti, jei
gu ir butų galima juos siųsti.

Pei-vėlu Lietuvon siusti ir • * kalėdinius laiškus, nes pašto 
susisiekimas su Lietuva ir vi
somis kitomis Europos šali
mis yra labai nbnormalus.

Ryšulius galima siųsti tik
tai Anglijon — 5 svarų, Ai- 
rijon—-11 svarų, Ispanijon — 

ir

Swiftas Nesibylinės, 
Atmokės Darbinin
kams Viršlaiki
Išdalins čekius Prieš Kalėdas

Smagios šįmet % bus Kalėdų 
šventės tūkstančiams Swift and 
Co., darbininkų.

Kiek laiko atgal federalė val
džia užvedė bylą prieš kompa
niją, kaltindama, kad ji nemo
ka viršlaikio algų 4,225 iems 
darbininkams, kurie dirba prie 
mėsos procesą vimo; Kompanija 
gynėsi, kad tie darbininkai yra 
sezoniniai, todėl jie neįeina po 

, kuris 
už

valandų-aigi| įstatymu, 
nustato didesnį atlyginimą 
viršlaiki.

Gaus Kelis Milionus
Byla tęsėsi ilgą laiką, ir 

dabar dar nėra baigta. Bet šeš
tadienį, John, Hohnes, Swifto 
prezidentas, pareiškė, kad dau
giau jos nebevarys ir prieš Ka
lėdas išmokės minėtiems darbi
ninkams viršlaikio 
riais atvejais nuo 
šio, 1938 metais.]

Tie darbininkąi 
milionus dolerių.

net

algą, kai ku- 
spalių mene-

gaus kelis

NAUJIENdŠ, Chicago, iii

ZAS SU RANUOLĖMIS

Pitroftd.^ lapkričio 24, 1941

PASIBAIGĖ FOOTBALL SEZONAS, DABAR 
PIRMON VIETON KREPŠIASVYDIS

Eddie Riska ŠĮ Penktadieni Los Rinktinėj

Dabar Kaltina 
Ir Žiaurumu
Orton’ienės Byla Tebėra Teisme

Milionieriaus pramonininko 
Philo A. Ortono divorso byla 
prieš lietuvę Annabelle Adams 
Orton’ienę guli teisme jau ilgas 
laikas, bet vis dar nepriėjo 
sprendimo.

Paskutinėmis dienomis Orton, 
apie 65 metų, pridėjo prie ne
ištikimumo kaltinimų dar vie
ną užmetimą savo žmonai. Da
bar ją kaltina ir “žiaurumu”.

Žuvo Po 
Traukiniu

1111-Prie 71-mos ir Yates 
nois Central traukiniu 
vęs žuvo 81 metų senelis, Tho- 
mas Christian, 7255 Yates. Ji
sai užėjo ant bėgių nepamatęs 
kad traukinys ateina.

L

a Vakari! Užvakar 
Chicagoje

, . * nAUJIENV-AUME Tfdetfhoto
U. S. S. Indiana, naujausias Dėdės Šamo 35,000 tonų karo laivas., paleidžia

mas vandenin statybos jarduose, Nėwjiorl Nėws, Va. Jis pastatytas šešiais mė
nesiais anksčiau negu buvo prarnatvią. Uhivas turi devyhiaš 16-colių kanuolės 
ir skaitomas guriausiaim apginkluotu višų pasaulio karų laivų.

i

LIETUVIAI
ARMIJOJE

rapor

South

Šią: savaitę tarnybai 
tuoja:

Vytai F. Gičas, 6734 
Maplewood. avenue

Alexandėr E. Wargo, 5951 S 
Sawyer aveilue.

Pradėjo tarnybą pereitos sa
vaitės pabaigoj :

John D. Dauginas, 105jlD 
Michigan avenue

John P. Shalvis, 
State street

Peter A. Linkus, 
Perry avenue.

Didina Kvotas

Chicagos drafto, raštinės gruo 
džio mėnesį paims armijai apie 
33% daugiau vyrų, negu lap
kričio mėnesį. Kur kvotos bu* 
Vo apie 20, gruodžio mėnesį jos 
bus apie 30.

e

10554 South

10610 South

Gruodžio

—**
Karčios Ašaros, 
Graudus Verksmai 
Roselaiide^-

Indorsiios Lietuvį 
Kandidatūrai Kitų 
Metų Rinkimuose
Rytoj Demokratų Lyga Laiko 

Svarbų Posėdį
Ateinančių metų balandžio 

mėnesio nominacijų balkite bus 
teisėjas John T. Zuris. Bet lie
tuviai demokratai sako, kad ba- 
liote turėtų būti ir daugiau lie
tuvių, todėl bandys jame išsi
kovoti dar bent vieną vietą.

Kandidatą jie parinks ir j,į 
indorsuos kuriai nprs valdvietei 
rytoj vakare, Lietuvių Demo
kratų Lygos susirinkime, adr. 
6825 South Western avenue. 
Mitinge dalyvaus visi Lygos 
viršininkai taipgi atstovai nuo 
politinių kliubų; kurie Lygą su
daro. .

Rengs Kalėdų Vakarą
Lyga šių metų pabaigoje ža

da surengti kalėdinį vakarą ne
turtingųjų naudai, taipgi gal ir 
sporto rungtynes. •

Susirinkimas prasidės 7:30

■ Fenger Praiaiipejo Miesto 
čampioikltą!

Fenger mokykla buvo tiek, 
tikra, kad šįmet vėl laimės mie
sto footballo čaihpioriatą, kad 
šeštadieni . vakare, rengėsi di* 
džiausiu, triukšmą įvykį atšvę
sti. Bet susilaukė netikėto sur- 
prizo-, į .j',. : / y

Tilden komanda lošė ypatin- 
gai gerai, o fengeriečiai savim, 
truputį perdaug * ppsitikėj o, ir 
rezultatas buvo įąg, kad Tilden 
laimėjo ir nuo Įengerįėčių pa
veržė Chicagos pirmenybę,

25,000 Publikos . \

Lošimas įvyko , šeštadienį po 
pietų Soldier’s Field stadione, 
25,000 publikos, aky vaizdo j e. 
Rezultatai buvo; ^0-18, ’ \ f
; Jeigu J^engęYV ir Rošėlandas 
■nusiminęs ir graudžias ašaras 
lieja, tai visai’ kitaip jaučiasi 
Tilden , mokyklos studentai ir 
footballininkai.. Visi ekspertai 
pranašavo; kad ; j ie pralaipičs, 
todėl .jų laimėjipias yra tuo sal- 
dėsnis. '' :. ■, • '

Pratapas Pasižymėjo
Tilden komandoje lošimu pa

sižymėjo Jonas .Pratapas. Fen- 
ger komandos eilese buvo Tony 
Kareiva, bet jisai lošė tiktai 
dalį laiko.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS .

' Užniiišė Pilėno ’Darbihihką,
, /■" Du Kitus
Ties 2009 North Darnen avė., 

automobilis užmušė plieno dar
bininką, Joseph Andrzejevvski, 
nuo 2023. Nųrth Winchester 
aVenue. Vairuotojas buvo Hen
ry Sarnovvicz, nuo 2118 Ever- 
grėen avenue. /
' ® Prie Ęlgino, I!l., automo
bilių nelaimėje buvo sunkiai su
kisti 6 kareiviai iš Fort Bragg, 
Nori Ii Carolina, ir trys mote
riškes, ■ kurios važiavo antroje 
'mašinoje. ..
• • Kitpsfe auto, nelaimėse mirė 
šie žmonės'■ ■ • /

31 m. Willfam C. Chisholm, 
421 -S.. Ridgeland avėmle, 
Park; _ ■<. ■; ’ ■

12 m. Maryin Zoumah, 
S. , Dearborn Street, prie 
ir Stale.' . ’

Gan

2212
26th

• Nuo rugsėjo 29 d., WPA 
darbininkai surinko 69 tonus 
popierio Chicagos gatvėse.

• šiandien po pietų LaSalle 
viešbuty j kalbės Clark M. Ei- 
chelberger, Committee to De- 
fend America nacionalis pirmi
ninkas. Vakare kalbės Chicago 
Board of Trade rūmuose. Jo ko
mitetas kovoja už atvirą inter
venciją kare prieš Hitlerį.

• Adresu 1413 Fillmore st., 
buvo užtikta slapta degtinės va
rykla. Konfiskavo 70 galionų 
alkoholio . ir suėmė savininką, 
Serafino Scramuzza, 818 Loomis 
Street.

O Dixon rūmuose, ad. 411 
South Wells streėt, 
mirtinai sutrynė 26 
ratorių, Charles B. 
Jackson bulvaras. •

šeštadienį pasibaigė footballo 
sezonas, nors dar įvyks visa'ei
lė įdomių lošimų už įvairių dis- 
;riktų pirmenybes, ir susikirti
mai tarp rinktinių.

s . . '
Dabar, betgi priekyj bus ne 

■’ootballas, o krepšinis, kurio 
sezonas Chicagoje prasideda šį 
penktadienį, Chicagos Stadione.

Ten susikibs 
šinio rinktinė 
Oshkosh, Wis., 
tinęs, eilėse loš
šių krepšinio lošikų Amerikoj 
šiuo'laiku, bridgeportietis Eddie 
Riška, Notre Dame universite
to krepšinio komandos kapito
nas.

Pasižymėję Lietuviai
Šiame football sezone sporto 

mėgėjai daug girdėjo, ir atei
tyje dar daug girdės, apie ke
lis jaunus lietuvius. Vienas jų, 
be abejo, yra Michigan univer
siteto Tom Kuzma iš .Gary, Ind. 
Tai buvo jo pirmas sezonas Mi- 
chigano komandoje, bet ir to 
Užteko — visi jau apie jį žino. 
Jisai didelio gabumo footballi 
ninkas.

Toje pačioje komandoje loš
damas pagarsėjo ir chicagietis 
Al Wistertas, taipgi E. Karve
lis.

Notre Dame eilėse šįmet bu
vo L. Rymkus, Illinois—C. Ge
nis. Buvo nemažai lietuvių, ir 
kitose komandose. (Apie tai pla
tesnių žinių paduoda laikraštis 
“Jaunimas”, kuris turi dideli 
sporto skyrių, pašvęstą vien lie 
tuviams, sportininkams.)

šeštadienio Lošimai
žemiau seka stambesnių šeš

tadienio lošimų footballo rezul
tatai :

Minnesota, 41; Wisconsin, 6.
Indiana, 7; Purdue, 0.
Michigan, 20; Ohio State, £’J. 
Northwestern, 27; Illinois, 0 
Norte Dame, 20; Southerr 

California, 18.
Nebraska, 14; Iowa, 13.
Mich. State, 31; Ohio Wes 

leyan, 7.
Rytuose

Navy, 23; Prinęeton, 0.
Army, 7; West Virgihia, 
Harvard, 14; Yale, 0.’
Fordham, 35; St. Mary’s 7. 
Pennsylvania, 16; Cornell, 0.

Kitur

eleveiteris 
metų 
Bali,

ope-
2327

Blue• Iš valgyklos ad. 1438 
Island hvcnue,- vagys išnešė ni
kelių, centų ir kitų smulkių pi
nigų už $135.

• Vizitui pas gimines Chb 
cagon yra atvykę du 
ro aviacijos lakūnai, 
čiai, Roger Knape, ir 
ker.

Britu ka- *• 
amerikie-

Jack Tuc-

$ Besisvečiuodamas brolio 
namuose, ad. 5124 So. Marsh 
field, širdies liga staigiai mirė 
71 metų Joseph Gesielski, 
4921 South Wood Street.

nuo

ties
bu-

• Eleveiterio nelaimėje 
805 West Randolpb Street-, 
vo užmuštas 10 metų darbinin
kas, Paul Palmare.

e Už nemokėjimą $7.00 kas 
savaitę buvusiai žmonai, 4 me
tų dukrelę užtaikyti, 6-iems mė
nesiams kalėjime buvo nubau
stas 27 metų John Bober, 2703 
South Eleanor Street.

Baigia Įrengti
Chicagos “Subway”

Motina Pamišo, 
Nužudė Du Kūdikius, 
Pati Nusišovė

• i —-r— —
1 • * ' !,v * * * L. 4 * *

Tragedija Chicagos Priemiestyj, 
Riverside

30 metų Mrs. Annella Ber- 
gerson tris kartus buvo gydo
ma įvairiose ligoninėse, bet 
niekad pilnai neatsikratė ner
vų ligos, kurį ją kankino.

Paskutiniu laiku ji buvo be
veik visai normali, bet staigiai 
vėl išėjo iš lygsvaros. Susiradu
si šautuvą namie, ji nušovė sa
vo 2 metų dukrelę Brenda, 
taipgi 16 metų dukrelę AnneL 
Įa, pb to pati mirtinail pasišo
vė. Ji mirė Berwyn. ligoninėje, 
kur buvo nuvežta pirmai pa
galbai. ,
' : Gyveno su Vyru Wallace Ber- 
gerori, ad. 508 Kent Road, Ri- 
versido.

■ - ■ r ir n ęU j- • -

6
Chięagos požeminių trau

kinių tuneliai jau iškasti, sto

rodos tiesiamos.

Duke, $5; No. Carolina State, Dabar miesto 'valdyba, kuri

Majoras Šiandien 
Prieš Grand Džiurę 
. ------1 - r~,- ..

r Maj oras Ę.; J. Kęljy šiandien 
eina liudyti Cobk- ąpskf*ičio kri- 
mihalei grand <įžiu?ėi \ apiei tai 
ką jisai žino; apie pinigų loši
mo biznį Chicagoje ir gengste •* 
rkis. ■

*• ’** V.: ■ •?’ ' • • '* ■ • *\ 1 i ' ’’

Grand džiurė* jau kuris lai
kas veda plątį j tyrihėjimą; ii’ 
kvotė ' policijoj ; fcomįįsįonierių 
Ąllmąną, šerifą taipgi ; Pirkite tose krautuvėse, ku-
įriemiesčių . / rios garsinąsi ^NAUJIENOSE’’

■ ............ ............. ............... Jį,

6.
Georgia, 35; Dartmouth, 0.
Vanderbilt, 7; Alabama, 0.
Santa Clara, 31; U. C. L. A..

13.
Oregon, 19;
Washington 

žaga, 0.

tinos supirkti signalus ir kitus 
operavimo reikmenis tune
liams.

-A.

Washington, 16. 
State, 59; Gon-

Soltis Vėl Po 
Areštu

CARMEN

JACK SWIFT-
V

JUSI

ny, Rockford, $61,935.
Liech Electric Company, Ge- 

noa, $68,695.

POLARIZE THESHIR 
JIMMY. NO TELLING 
WHAT THE COUNT 15 
GOING TO HIT US

PO 
pakliu-

1X6 ACH, JOAN, 
JIMMY AND UNA, 
MAN THE AURORA, 
TO MATCH P0WER 

WITH THE LONE 
POLARIAN INVADER.

■■............ ' ..................... ...................... ........................... ...................................t........... .

THERE’S THE PlRST SURPRISE. L0N& i^NGB 
VIBRO-RAY ATTACK. HE’S USING IT 7 
200 MILĖS AWAY. IT HAS NEVEP 0EFORE 
BEEN GOOD AT FARTHER THAN A FEW HUNDREO

M
C ’

Prohibicijos- laikų “alaus ka
ralius”, Joe Soltis, vėl yra ui 
grotų, kuriuos labai dažnai ap 
lanko dėl vieno ar kito kaltini 
mo. Šį kartą žmona skundžias 
policijai, kad jisai vėl grasinę; 
ją nušauti.

THE POLARIAN HAS 
PAS5ED OMAHA. WE 
SHOULD SIGHT HIM 
WITHIN AK HOUR.

■M
BŲT OUR MAGNd-’SCREEN M ADE 
IT A DUD. HB*S ABANDOhĮED THE 
Vlj&RO—ANO tS COMING UR MAN
TįĮB DIS PRCMECT0R5, FOLK5I NOVEMER

3Oth
STATO

PIRMYN CHORAS 
8th STREET 
THEATRE

800 SO. WABASH AVĖ. 
2:00 V AL. POPIET




