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J.V. KARIUOMENE VYKSTA DUNDU SUM
ARMIJA APSAUGOS KARO PRAMONEI 

REIKALINGAS BAUKSITO KASYKLAS
Olandų valdžia sutiko įsileisti J.A.V. 

kariuomenę, braziliečiai pritaria
WASHINGTON. I>. C., lapk. 

24 d. — Baltieji Rūmai šian
dien paskelbė, kad Jungtinių 
Valstybių kariuomenės dalinys 
vyks į olandų Gijaną, kad ga 
lėtų apsaugoti ten esančias 
bauksito kasyklas.

Amerikos karo pramonė gau
na 6C% reikalingo bauksito iš 
olandų Gijanos kasyklų, todėl 
ir svarbu, kad šis žalios me
džiagos šaltinis butų tinkamai 
apsaugotas. Bauksitas yra var
tojamas aliuminijui gaminti.

šis J.A.V. .kariuomenės žygis 
yra svarbus ne vien tiktai šiau
rės Amerikai, bet ir visam Ame
rikos žemynui, nes jis apsaugo

menės pasiuntimui i olandų Gi
janą.

J.A.V. vyriausybė informavo 
visas pietų ir šiaurės Ameri
kos žemyno valdžias apie šį 
svarbų protekcijos žygį.

Amerikos kariuomenė ben
dradarbiaus su olandiečių jėgo
mis, kurios dabartiniu metu 
randasi Gi j anoj. Sulig padarytu 
susitarimu, Amerikos kariuo
menės dalinys bus atšauktas, 
kai tiktai protekcija bus nerei
kalinga. Amerikiečiai turės pa
sitraukti karui pasibaigus.

Diplomatų tarpe pasakoja
ma, kad šis kariuomenės pa-

1 IMAUJIEN Ų-AUMb Telepliolt
Submarinų vaikytojas PC496 nuleidJa’mas vandenin statybos jarduose Stur- 

geon Bay, Wis. Ten išviso bus pastatytą 6 toki laibai. Kiekvienas atsieis po 
$600,000. , • - .

LIETUVOS ŪKININKES VERČIAMOS 
GAMINTI MEZGINIUS NACIAMS

Naciai atnaujina antikominterno paktą 
dar penkiems metams

DR. PRANAS ANCEVICIUS

žemynui reikalingą svarbią ža
lią medžiagą, skelbia Washing- 
tono pranešimas.

J.A.V. siunčia savo kariuo
menę į Gijaną su pilnu olandų 
valdžios sutikimu. Normaliais 
brikais patys olandai butų at
siuntę sava k ar fali
nį iš olandų Indijos, bet dabar
tinių metu olandai negali , su
traukti savoj kariuomenės iš 
minėtos teritorijos, nes bijo ja
ponų užpuolimo.

Brazilijos vyriausybė šian
dien padarė viešus pareiškimus, 
kuriais pritaria J.A.V. kariuo-

siuntimas yra surištas su pa- 
skutiniais įvykiais Prancūzijoj. 
Patirta, Įcad naciai pasiuntė di
doką savo agentų skaičių į pran
cūzų Gijaną ir rengiasi pagrob
ti šią koloniją.

Bijoma, kad nacių agentai, 
papirkę kai kuriuos prancūzų 
valdininkus, nepagrobtų bauk
sito kasyklų ir nepakenktų vi
sai karo pramonei.

Baltieji R tunai nepaskelbė 
kiek ir kada bus siunčiama ka
riuomenė Gijanon, bet manoma, 
kad pirmieji daliniai bus pasių
sti iš Karibų bazių.

MASKVAI GRESIA DIDELIS PAVOJUS 
NACIAMS LIEKA 31 MYLIA Į SOSTINI

Japonai informuoji
savo pasiuntinį

BRITU KARIUOMENĖ ĮSIVERŽĖ 200 
MYLIU l LYBIJOS GILUMĄ

Britai pasiryžę apsupti visas vokiečių 
motorižuotas divizijas Lybijoj

Naciai paėmė Solnečny Gorsk miestelį, 
sulaikyti ties Kalininu; Vdlokolamsku

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
24 d. -t— Vokiečių kariuomenė, 
prasiveržus pro pralaužtą so
vietų frontą, šiandien užėmė 
Solnėčny Gorsk miestelį, kuris 
randasi tiktai 31 mylios atstu
mo] nuo Maskvos, skelbia vo
kiečių štabas.

Miestelį paėmė motorizubta 
kariuotnenė po didelių ir* sun
kių mūšių su rusais.

Vokiečių aviacija išardė ke- 
l.lias geležinkelio linijas, išmes
dama bombas į susisiekimo cen
trus. ' .

visuomenės sluoksniai nenori 
karo su J.A.V.

Tikimasi, kad Kurusu suge
bės susitarti su užsienio depar
tamentu.

—••.Amerikos 'jurininkai pra
dėjo trauktis iš tolimų Jangtse 
upės sargybų.

— Naciai konfiskuos 
turtą t*ų norvegų, kurie 
veikti arba kalbėti prieš 
cių tvarką.

TOKIO, Japonija, lapkr. 2 
d. — Japonų valdžia pasiunf 
naujas instrukcijas savo pr 
siuntiniui Wąshingtone, skelbi 
žinių agentūrą Domei.

Visi laukia greitų ir nepati 
ketinu įvykių labai netolimoj 
ateityje.

Domei perspėjo visuomene 
nebūti optimistiškai nusitei 
kus.

RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 24 d. — 
Lietuvos Raudonasis Kryžius pertvarkytas į savitarpinę pa
galbą.

žemės Ūkio Rūmai paskelbė vilnonių mezginių mezgimo 
aržybas jauniesiems ūkininkams. Mezginiai bus naujų metų 
dvana vokiečių kariams.

Birutė Avižonytė-BIaževičienė ieško savo vyro Alexander 
Jlažiavich, gyvenusio 46 Oak St-, Bristol, Conn., mokytojavu- 
io Waterbury lietuvių mokykloj. Suieškokit jį ir kabeliuoki- 
e man.

Karnavičius praneša savo žmonai Anita Novickį, 100 Broad- 
vay, Melrcse, III., kad jis gyvas ir sveikas Kaune.

Profesorius Mykolas Biržiška prašo žadeikį, Wash., pasi- 
upinti Stašių šeima Sibire.

Obeliuose iškilmingai pašventintas didelis gražus pamink
ys kritusiems partizanams kovoj už Lietuvos laisvę. Tai pir
as toks paminklas.

Paknys vėl paskirtas Lietuvos Banko valdytoju.
Berlyne Vokietija, Ątalija, Japonija, Ispanija, Vengrija ir 

landžiuko pratęs antikominterno paktą dar penkiems metams.
Drauge dalyvauja Suomijos, Danijos, Slovakijos, Kroati- 

ds, Bulgarijos ir Kinijos Nankino vyriausybių atstovai.

NACIAI ĮSAKE LIETUVIAMS AUGINTI
TIKTAI HANNOVERIO TIPO ARKLIUS

Uždraudė auginti bekonines kiaules, bet 
isakė auginti jiems tinkamas lašinines z # — -

fLaišku per Lisaboną, Portugaliją)

visą

na-

Sumažino prancūzų 
okupacijos mo

kesčius
lapkr

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24 d. — Motorizuota britų ka
riuomenė įsiveržė daugiau ne 
gu 200 mylių į Lybijos gilu
mą.

šią žinią paskelbė italų vy
riausias štabas, pranešdamas 
apie garnizono pasidavimą 
also oazyje. Kairysis britų 
riuomenės sparnas veržiasi 
šiai į Sirte įlanką.

Manoma, kad britų karo
dovybė yra pasiryžusi visai ap
supti vokiečių motorizuotas di
vizijas.

Kviečia gyventojus 
Maskvai ginti

ka-

va-

Naciai neteko karo 
sandelių

jos ir Gambut srityse, susirin 
ko ties.Rezegh.

Ties šiuo miesteliu prasidėję 
smarkios tankų kovos, kurios 
britų karo vadovybės manymuj KUIBYšEVAS, Rusija, lapk. 
bus sprendžįamomis. ^4 d. — Vokiečiai pajėgė-pra-

siyęržti tąrp Maskvos ir Kali- 
Jeigu kai kuriems-, vokiečh. njn0> skelbia oficialus praneši- 

tankams pavyktų prasiveržti mas
tai britų tankai juos pasitiks Maskyai negreg_ toks
._ . ° 1 puseb ur l38’ didelis pavojus, kaip šiomis die--
j ge jsis ipnn 1. nomis, sako patys rusai ir kvie-

~ ~ ’< . . čia gyventojus ginti sostinę.
Vokiečiai paneigia D., . + -v «« p^tų frontuose rusai kontra-
Bardijos netekimą • atakąvo vokiečius ir vienoj vis- 

 I toj nuvarė atgal 37 mylias. Ru
sai tvirtina, kad Rostovas dar 
nėra vokiečių rankose, nes mie
stų gatvėse vyksta smarkios 
kovos.

Rengia įstatymą 
prieš streikus

WASHINGTON, D, C., lap
kričio 24 d.

1 Rooseveltas šiandien sukvie
tė pasitarimui 
nato ir darbo 
atstovus.

Pasitariman 
spublikonų 
Martin.

Kongreso 
pirmininkė

Prezidentas

kongreso, se- 
departamento

pakviestas re- 
mažumos lyderis

VICHY, Prancūzija,
24 d. — Oficialiai paskelbta 
kad vokiečių valdžia sumažinu 
Prancūzijai okupacinės kariuo 
menės mokesčius.

Prancūzija privalės mokėt 
100,000,000 frankų (apie du mi 
Ii jonus dolerių) mažiau į die 
na. *

Sumažinimas galioja nuo pra 
eitų metų gegužio TO dienos.

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 24 
d. — Britų kariuomenė šian
dien paėmė didelius nacių karo 
medžiagos ir maisto sandėlius, 
kurie buvo Gambut mieste, skel
bia britų štabas. »,

Prie Gambut vyko smarkios 
kovos, bet vokiečių tankai pa
sitraukė ir pabėgo į vakarus.^

Vokiečių kariuomenė bando 
prasiveržti ties Tobruku, bet 
britų tankai pastoja jiems ke-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
24 d. — Vokiečių karo vado 
vybė paneigė britų paskelbtas 
žinias apie Bardijos netekimą.

Vokiečių motorizuotos divizi
jos gerai laikosi prieš Ameri
koj gamintus tankus, sako na
ciai.

štabas nieko neskelbia apie 
įvykusias kovas, nes pirma pri
valo nuvalyti kovų laukus, sa
ko 'karo ministerijos pranešė
jas. Lybijoj vokiečių kariuome
nė paėmė iniciatyvą.

Japonai rengiasi at 
sikratyti “ašies”

Rezegh srityj spren 
džiamos kovos

KAIRAS, Jsgyptas, lapkr. 2 
d. — Vokiečių tankai, kurie pa
jėgė pabėgti nuo britų Bar Ji-

MANILA, Filipinų salos, lap
kričio 24 d. — Diplomatų tar 

ipe patirta, kad atsakomingi ja
ponų valdžios atstovai deda pa
stangas atsikratyti “ašie?”- šios 
žinios pasitvirtino Šanchajuj ir 
kitose japonų apgyvendintose 
vietose. '

Nusistatymas prieš “ašį” 
[smarkiai auga, nes vis didesni

ORAS
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 6:31; leidžiasi 

— 4:23.

darbo komiteto 
Norton pareiškė, 

kad prezidentas, jos manymu, 
norįs pravesti įstatymą, ku
ris neleistų pasikartoti pra
eitą savaitę buvusiems arba 
panašiems streikams.

• A
— Rumunijos diktatorius yr< 

pasiryžęs pakeisti/1 dabartinę 
konstituciją ir padaryti korpo 
racinę valstybę.

— Švedijos laikraštininkai pa 
tyrė, kad vokiečiai su prancu 
žais derasi galutinai taikai pa 
sirašyti. Lybijos kovos priverti 
vokiečius ieškoti talkininku 
skubos keliu, sako. ,

Kaip praneša “Deutsche Zeitung im Ostland”, Vokietijos 
generalinis komisaras Lietuvoje buvo sušaukęs Kaune ir šiau
duose Lietuvos veterinorius ir zootechnikus.

Froelich, nacių įgaliotinis gyvulininkystes reikalams, da
vęs agronomams nurodymų, kurių tuojau pat reikią imtis gy
vulininkystei skatinti. Arklių augintojai, be didelių eksperimen
tų turį auginti tiktai Rytų Prūsijos ir Hannoverio tipo arklius-

Taip pat raguočių auginime reikią pasitenkinti dviem ra
sėmis. Kai dėl kiaulių, tai vieton bekoninio svorio kiaulių, rei
kią auginti tik lašinines kiaules. Froelich reikalavo imtis prie
monių vištų skaičiui padidinti.

Nepriklausomybės laikais moksliškais metodais buvo nu
statyta kokios arklių ir galvijų veisles geriausiai tinka augin
ti Lietuvoje. Lietuvos ūkininkai augindavo tiek ir tokių gyvu
lių ir paukščių, kiek ir kokių reikalavo Lietuvos ūkis.

Deja, šiandien okupantams rupi jų pačių reikalai, o ne Lie
tuvos žmonių gerovė, todėl ir vokiečių “nurodymai” turi tik
tai vieną tikslą: pakinkyti Lietuvos gyvulininkystės ūkį vokie
čių tikslams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
-A----- ------- - .

— Prezidentas Rooseveltas nutarė teikti ginklus laisviem; 
prancūzams, nes jų laikomų teritorijų apsauga svarbi Jungti 
nėms Valstybėms.

— Lybijos kovų metu sunaikinta iš abiejų pusių labai di 
deli tankų kiekiai. Dabar įvairiuose frontuose jau kovoja pė 
stininkai. <v

— Vokiečiai buvo pasiutę švedams pasiųsti atstovus į Ber
lyne suruoštą antikominterno konferenciją, bet švedai atsisakė.

— Amerikos vdldžia panaikino jau išduotus leidimus vežt 
benziną į Ispaniją ir Petaino valdomą Afriką.

4- Brazilijos valdžia pasiųs karo misiją | olandų Gijaną. 
kad galėtų stebėti priešo veiksmus kartu su Amerikos kariuo
mene.

r — Valdžios Sluoksniai neoficialiai pasakoja, kad derybos 
su, japonais “užkliuvo” in nesistumia toliau.

—. Vokiečių kariuomenės divizijos artėja prie Maskvos. 
Rusai skelbia, kad naciai sutraukė gęriausias motorizuotas di
vizijas-

— Britai skelbia, kad Atlantiką laimingai perplaukė didžiau
sias Kanados.'kariuomenes transportas h* išlipo britų uostuose.

1 f

Galim sumušti Hitle 
rį, sako Pepper

BOSTON, Mass., lapkr. 24 d. 
— Senatorius Pepper šiandier 
pareiškė, kad Jungtinės Ameri 
kos Valstybės gali sumušti Hit
lerį ir jį sumuš.

Jeigu reikės, tai pasiųs lai 
vyną, aviaciją ir kariuomene 
nepper tvirtina susirinkusiem 
klausytojanfš, jog Amerika leng 
vai gali sumušti japonus.

Jeigu Kurusu nori derėti.4 
tai tegu derasi, bet jeigu j{ 
“jasipriešintų, tai reikėtų jis pr 
3iųsti aTgal.

— Rooseveltas yra pasiryžę’ 
naskirti J.V< ambasaorium 
Meksiką George Messersmitb 
dabartinį ambasadorių Kuboje.

—i Italai ske^’a, kad Lyb
io j jiejns pavyko paimti neiais 
vėn britų generolą Sperling, be' 
britai neturi žinių hpie tok’ 
generolą.

Žydų persekiojimas 
nesiliauja.

Gaunami iš Lietuvos prane
šimai rodo, kad žydų persekio
jimas Lietuvoje nesiliauja.

“Deutsche Zeitung im Ost
land” rašo, kad artimiausiu lai
ku visi Lietuvos žydai busią 
ipgyvendinti specialiai jiems 
skirtose vietose —’ ghettoj

Visi galintieji dirbti žydai 
busią suvaryti į darbo batali- 
jonus.

Paskyrė komisarą 
paštui tvarkyti

Iš Rygos leidžiamo vokiečių 
’aikraščio matyti, kad naciai 
yaskyrė pašto reikalams tvar
kyti specialų komisarą.

Naujai paskirtojo komisaro 
navardė yra N. Muenzel. Jis pri
žiūrės visus pašto reikalus vo - 
kiečių sudarytame Ostlande*

beturima žinių ar bus paskii • 
ti kiti komisarai Ostlando teri
toriją sudarančių valstybių pa
štams tvarkyti.



CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117 
VALDYBA: ' : ;

K. KAIRIS, prezideptas • K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. ĖIDIKAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas 
V. MANKUS, sekretorius ' . P, MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius. 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
• PASTOGES

TRUMPAI IR STORAI
Sakoma, kad Amerika yra 

progų kraštas.
Galimas daiktas, jog tai ir 

tiesa. Tačiau su progomis’ yra 
taip, -- jeigu proga pasipainio
ja, tai stenkis jų pagauti.

Be to, reikia ištvermės, kan
trumo. Susyk kalnų nuversti 
negalima.

Vincas M. Stulpinas.
štai šiomis dienomis įsirašė 

(antru kartu) j draugijų p. Vin
cas M. Stulpinas, kuris jau ke
li metai, kaip veikia politikoje. 
Jis su demokratais pradėjo dar
buotis, su jais ir šiandien tebe
dirba. Nenubaidė jo visokie ne
pasisekimai bei jo darbo neįver
tinimas. Jis kantriai ir ištver
mingai dirbo, ; nepaisydamas 
nieko. Vis tikėjosi, jog kada 
nors bus įvertintas.

Ir jo pastangos nenuėjo nie
kais. Demokratai jau pradeda 
jo darbų įvertinti. Reikia tikė
tis, jog netolimoje ateityje jis 
praskins siu kelių politikos sri
tyje.

Labai smagu, kad p. Stulpi
nas ir vėl su draugija, kuriai jis 
seniau ’ riklausč. Kadangi jis 
yra patyręs veikėjas, tai drau
gijai galės daug naudos atnešti.

KOBE: L KENTĖTI DEL KOJŲ.
flbistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkiėtimo odos, iššaukiančios 
atleto kojų. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. bruns! 7209

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gfažion šėiiny- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus faau- 
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaUs, 
negu apdraiidą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New Vork, N. Y.

MIRACLE WHIPĮ: 
Its "difterė^Įr 
a I w a y s m akės a h if.

■MM

Everybody ravės'about your 
salads, Peg.What’s the socret?

MILLIONS AMU—Miracle Whip does work tvonders 
\ with salads! A unique combination of old-fashioned 
A boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
/ by far America’s favorite salad dressing.

Dabartiniu laiku p. Stulpinas 
turi pusėtinai darbo, — jam 
rupi, kad visi Amerikos gyven
tojai butų piliečiai. Todėl jis. 
kiekvienų vakarų duoda pamo
kas ir teikia informacijas, kaip 
reikia piliečiais tapti. Tai labai 
naudingas ir geras darbas.

Mainosi plunksnos margo 
svieto.

Prieš kiek laiko mes turėjo
me “Dėdę Pasakorių”.

Kai jis nustojo pasakas pasa
kojęs, tai “dėde” Vaitekūnas, 
pradėjo tatai daryti./Vadinasi, 
išvirto “pasakorium”.
* Abu “dėdės” ir abu “pasako
riai.” Bijaus, kad jie pasakoda
mi, pasakodami visai nenusipa- 
sakotų. O tuo tarpu butų daug 
geriau, kad “dėdės” pradėtų 
daugiau dėmesio kreipti į to
kius dalykus, kaip naujų narių 
įrašymų.

Ir draugijai tas išeitų į nau
dų, ir jiems butų geriau.

Yra žmonių, kurių negalima 
užmiršti.

Pavyzdžiui, kur pasisuki, visi 
klausia: “O kur tas žmogus su 
barzdele iš Naujienų pra
puolė, kad jo niekur nebesima
to? Nei piknikuose, nei vaka
ruose jo nebėra.” /

O tas žmogus “su barzdele” 
— tai p. Petras Galskis.

Jo tai tikrai daugelis pasi
genda. Ypačiai pasigenda jo Dr. 
Fr. Simonaitis.

Ghicagoje begyvendamas, p. 
Galskis įsigijo daug draugų, ku
rie nori žinoti, kaip jam klo
jasi tolimame krašte.

Daugelis manęs klausia, kiųk 
Chicagos Lietuvių Draugija tu
ri narių. Aš paprastu teigiu:

T
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Jo dvylikos metų sulini susirgus, Sėiidtorilis Guy 
M. Gillette (D., la.) už jį išnešiojo anų rytų laikraščius 
AVashingtęne. '

kad visai tiksliai į tų klausimų 
negalima atsakyti. Pasak p. Mi - 
lerio, draugija — tai lyg bičių 
avilys: vienos bites įlenda, Ki
tos išlenda. Sunku tad visų lai
kų rekordus vesti.

Tačiau tenka šia proga vienas 
itin svarbus dalykas pažymėti: 
net tos bitelės (nariai), kurios 
išlekia, laikui bėgant ir vėl su
grįžta į avilį. Jos paskraido, pa
sklaido, bet niekur geriau ne
suranda ir/ todėl vėl atgal grįž
ta. *

Tai didelis kreditas draugijai. 
Tai reiškia, jog už mokamus 
pinigus niekur didesnės pašaį 
pos ir pomirtinės negalima gau
ti. Adam Markūnas

CHICAGOS LIETUVIU
DRAUGIJOS VAKARAS
Chicagos Lietuvių Draugijos- 

molinis vakaras įvyks sausio 18 
d. Amalgamated Centre, 333 S 
Ashland Blvd.

Vakaro programa bus įvai'i 
ir graži. Jau dabar p. K. Ste
ponavičius pradėjo programų 
tvarkyti, kad nariai iš jos tu
rėtų daug malonumo ir pasiten
kinimo.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONVENCIJA

Ir vėl primename, kad kultū
ros draugijų (atseit, Chicagos 
Lietuvių Draugijos skyrių) 
konvencija įvyks gruodžio 14 
d. p. Neffo svetainėje (2435 S. 
Leavitt St.).

10 vai.

Visos kultūros draugijos*yra 
prašomos delegatus į kona/enci-

HARVEY, ILL.
Harvcy Lietuvių Kultūros 

Draugijos draugiškas vakarė is 

tayičiaus svetainėje, 15609 So.
Halsted St.

Vąkąr^lis bųvp rengiamas 
tam, kad butų galima paminė*i 
penkių metų draugijos gyvavi
mo sukaktį.

Kas tik atsilankė, visi sma
giai laikų praleido.

Nors ir labai nemalonu, bet 
vis dėlto tenka pasakyti, jog 
narių apsileidimas yra nepatei
sinamas. Jei ir toliau savo or
ganizacijos parengimų nariai 
nelankys, tai busime priversti 
kolektuoli specialius metinius 
mokesčius, kaip konstitucijoje
nusakyta. /

Už gražaus vakaro surengi
mų kreditas priklauso vicė-pir- 
mininkui P. Stoniui ir jo žino 
nai. P-ia Stonienė tikrai rūpes
tingai priruošė užkandžius.

Visieins vakaro dalyviams ta
riame širdingą ačiū. „

—Renginio Komisija

amiiENCin 
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i WaukegRn, III.
, SLA 262 kuopos jubilie jus ■ 

v puikiai nusisekė.
. i. ... . t'' .-i-'- -'. A • -■

Lapkričio 23 d.? Liuosybęs 
svetainėje įvykę SLA 262 kuo
pos 25 metų gyvavimo sukak- 
ties, paminėjihias. Tuja pfoga 
olivo išpildyta speciali progra
ma, o vCiad įvyko vakariene.

Waukegano lietuviu kolonija 
nėra didelė. Bet į parengimų 
prisiriųko tiek daug žmonių, 
jog svetainėje pasidarė ankšta.

Vietos choras vietos dai
nininkai išpildė labai gražų pro
gramų. Adv. K. Gugis, Susivie
nijimo iždininkas, kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
apite organizacijos reikalus, o 
antrii atveju apie dabartinę A- 
iiierikos ir Europos padėtį.

Tenka paiyineti vienų labai 
džiuginantį reiškinį, būtent, ki- 
Kų ęrganizącijų draugiškumų. 
Kelios toš organizacijos pri
siuntė specialius delegatus kuo-

NAUJI NARIAI
Per paskutinės keiks dietiųs 

į draugijų įsirašė šie nauji na
riai:

Palmira Pijitanskis
Adeline Gatibas
Katherine Kairis
Katherine Fitzpatrick 
Charles Brą Jauskis 
Vincęnt Mičhaęi Stulpinas 
Juozas Poshhų 
Bcrnicę Shymųhski

Už naujų nacijų įrašymų di
džiausias kreditais priklauso p. 
Adoniui Markuliui,, p-iai Maipi 
AleknUs ir Gary,
Įnd-. 
. --------------- —--- —-- - - ~ , -

renkite' tuos, ’ktiftffi
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

Gaisras yra jūsų namo didžiausias 
PRIEŠAS!

•ĄTYDŽĮAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turętų būti išmesti 
laukan, hes narriubse jie 
išątato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namii 
butųtudjau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą. -

• STATANT natrių, neskai
tykite medžiagos kainds 
svambesnė už kokybę! 

» ■>

.. , r • CANAL 8500
.. . ...... .........į....... ĮI........................................ "i .................... .  — ...........  " " ----- -

pų pąsveikinti. Daugiau to: de-i 
legatai atvyko ne su tuščiomis 
rankomis, bet su dovanomis.

Tai tikrai pagirtinas dalykas.
Vakarienė praėjo šauniai. 

Svečiai fnivo, kaip sakoma, ka
rališkai pavaišinti. Vakarienes 
metu visit linksmai ir draugiš
kai šnekučiavosi ir garėjusi tik
rai gražiu parengimu. —Žinąs

Dar Viena 
Ekspreso Nelaimė
Užmušė viertų, sužeidė virš 60

Prie Corinth, Mississippi val
stijoje, nuo bėgių nušoko Illi
nois Central gelžkelio ekspre
sinis traukinys, “The Semi- 
nole”, važiuojantis iš Chicagos 
į Floridų. Viena keleivė buvo 
užmušta, 70 m. Mrs. Dovie Ro- 
binson iš Selmer, Teini. Sužeis
tų buvo apie 60, tarp jų keli 
chicagicčiai. Sunkiai buvo su
žeista Mrs. Sydelle Schultz, šo
kių mokytoja nuo 6441 South 
Halsted Street.

Nušokęs nuo bėgių traukinys 
nusirito nuo 50 pėdų pylimo. 
Vienas vagonas sudegė.

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

T. RYPKEVICIA
‘RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET
1,1 ■ . ■ ii<——-r yr.-T. -
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MIELAI LAUKIAMAS 
EKONOMIŠKAS 

PALENGVINIMAS 
NUO VARGINANČIU 

DIEGLIU IR SKAUSMU
JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRB fiO METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS 
LIETUVIŲ 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Corrco 303, 

Buenos Aires, Argentina

__ <----

■ AR ŽINOTE KĄ 3 
: RAŠO |

“KELEIVIS” ?
[■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi- S 
ij ria, kiti keikia, bet visi mėgs- JJ 
Į« ta ,jį skaityti? į
!j Net kunigai pasislėpę jį "j 
į Studijuoją, nprs savo parapi- % 
ij joninis draudžia jj j rankas 5 
i paimti. s

!■ “Keleivį” žmonės mėgsta S 
į dėl to, kad jis niekam nepa- % 
p taikauja ir nesibijo teisybę Jį 
• J skelbti. ■,
Į» Žmonių mulkintojus ir ap- Jį 

gavlkųs jisai lupa be jokio į
į pasigailėjimo. Jį

j! Be to, jame rasi visokių pa- ■■ 
ij tarimų, pamokinimų, gražių į 
p eilių, įdomių paveikslų ir ži- ■!

nių iš viso pasaulio. 5
j! Kainuoja tik $2.00 metams. į 
iĮ Adresas toks: į

iį ‘KELEIVIS” ‘ I
■: 253 Broadvvay, Ž

SO. BOSTON, MASS. į

ACHING-STJFF 
SORE MUSELES

I GREITAI pagalbai \arlolut Muate-
■ role! Ma^aža* tuo auostabiu ‘‘priefi- 
I erzlu toju" aktualiai atvAro Šviežio 
I ? krajijo Bkaudąn.tieijjš muaku*
■ lanb ir padeda bakalintį lokaliu! au-
■ eikbpitną. tlereanh nei niufttttrd plaa-
■ ter! Padarytas 3 atipmnių
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Algirdas

(KARČIOS TEISYBES PILNAS FELJETONAS)
' * V.

drąsą pareikšti savo įsitikini
mus, savo sielos kėlius ir tiks
lus; kalėjimai, kur baisiai mu
šami, plakami ir kankinte už
kankinami,w— verčiant juos 
prisipažinti prie nepadarytų nu
sižengimų, — geriausi krašto 
piliečiai, pasiryžę savo galvą

(Tęsinys)
—Bet kur viešpatauja tamsy

be, skurdas, vergove ir galybių 
galybes smulkių arba stambių 
parazitų, ten atsiranda ir bai
siausios ligos. Ir tik šitame pur
vyno ir utelių krašte atsirado 
ta baisių baisiausia proto liga 
— vadinamasis bolševizmas!

—Bolševizmas, — prasižiojo 
misis Birbiliene. *

—Taip, ponia, bolševizmas, 
arba tokia liga, tokia manija, 
kuria žmogus apsirgęs, protiš
kai visai apanka, sunegalėja ir 
išvirsta j gyvą dvasios skurdei- 
vą, paliegėlį, išvėpėlį. Jis prade
da manyti, tikėti — aklių ak
liausiai tikėti, jog būtinai turi 
būti tik viena partija, tik vie
nas vadas, būtinai neklaidin
gas, šventas, visomis savo savy
bėmis ir paraiškomis lygus 
skaisčiajai saulei. Jis visai ver
giškai, be menkiausio pasiprie
šinimo, kritikos, net suabejoji
mo, laikosi nusistatymo, tikėji
mo, religijos, jog vadas yra jo 
tėvas, motina, brolis, se uo, 
duona, vanduo, oras, saulė 
viskas’ Jis daugiau nebesijau
čia esąs žmogus, sava asmeny
bė, laisvas pilietis, galįs pareik
šti savo valią, norą, tikslą. Ne. 
Jis jaučiasi esąs tik p d.rg^s 
mašina — be proto, sąžinės ir 
valios pusgyvis daiktas. Jis ke
lia, dievina, garbina, su saule 
lygina neklaidingąjį savo vadą,

o pats prie žemės prisiploja ir 
šliaužioja kąip sliekas, — be 
nugarkaulio, be galvos, be pro
to, be valios ir jokio savistovu
mo. Pagaliau jis pradeda jaus
tis toks menkutis, toks smulku
tis, toks bejėgis prieš galingąjį 
savo vadą, kad is tikrųjų jis at 
rodo tik purvo gniaužulys, tik 
šiukšlė, tik dulkė po savo vado 
padu! Ir dabar jis jau tiki, kad 
jo vadui viskas galima, viskas 
leistina, viskas dovanotina. Tai 
gi, jis tiki, kad viena partija 
vienas vadas ir jo komisarai 
policininkai, žvalgybininkai bei 
budeliai turi atimti iš žmonių 
žemę, kurią jie per šimtmečius 
dirbo, mylėjo, savo prakaitu ii’ 
krauju laistė, nes ją arė, sėjo 
ir nuo užpuolikų gynė. Jis tiki, 
kad vadas ir jo budeliai turi at
imti iš žmonių namus, kuriuos 
jie savo rankomis pasistatė, 
medžiais apsodino, gėlėmis ap
sėjo, kad butų maloni ir svei
ka užvėja jiems .po slinkau* 
kasdieninio darbo, kad butų 
džiaugsmas jų vaikams, nau
jiems krašto piliečiams ir palai
kytojams. Jis tiki, kad vadas ir 
jo budeliai turi atimti iš’ žmo
nių gyvulius, kuriuos jie augi
no, jais rūpinosi, gėrėjo i 
džiaugėsi. Jis tiki, kad neklai
dingasis vadas ir jo budeliai tu
ri atimti iš sodiečių viską, ką 
jie per šimtmečių šimtmečius 
sunkiu savo darbu įsigijo ir ką 
jie myli ir brangina labiau, ne-

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pnnčiakas vyrams ir moterims
< BRIDGEPORT KNTTTING MILLS

Pranas Selemanavlęla, Savininkas
504 West 33rd Street Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

Zuppke Atsisveikina Su -Futbolu

Mes turime 
kaių pasirinki-

poMtiacai 
HUPMOBILES 
FORDAI 
WILLYS 
Station Wagon

išsirinkite bet

r Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybes atšaukimo j

gu savo gyvybę. Jis tiki, kad že
mė, trobos, jsodai, darželiai, gė-

demokratiją. Ir čia, Italijoj, 
bolševizmo liga tapo pavadinta 
fašizmu, ne tiesiog bolševizmu, 
kaip Maskolijoj, šitos baisios li
gos tėvynėj. Bet liga ta pati, tik 
pavadinimas vietinis: fašizmas 
Italijoj, bolševizmas Maskolijoj. 
Ak, tiesa, yra šioks toks skir
tumėlis, vertas* paminėjimo. 
Štai, bolševikai susigrobė ne 
tiktai stambias ir smulkias pra
monės įmones,.didelius^ir ma
žus žmonių namus ir sutaupąs, 
bet taipgi ir sodiečių žemę, tro
bas, gyvulius, sodus, darželi 

■—- viską! Fašistai gi taip toli 
nenuėjo, -atseit, iš žmonių visko 
nęatėmėr kai ką dar paliko...

(Bus daugiau)

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine.

9500 EWING AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUT1I

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai nęrite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykiter Empire Motor Sales, 
čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas.
100 gerų vartotų 
mui, tokių kaip: 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine.
9500 EWING AVĖ 

Phone So. Chgo. 4904-4905

NĖRA
SPĖJIMO. DARBOPAS
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.
Į Išmokėjimas Jeigu Norite |

i £ lOlsen- 
fe «>• f i_... <5y. ,._J 
L^/Ebannrį]'

.y<?weier$ < Opticians 

■:6446 SkHalstėd St.

A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gift!

M A U JIENŲ-ACME Telephoto
Bob Zuppke (dešinėj) moja į jam ovacijas k 

liančią minią Dyche stadijone, Evanstone, pereitą še 
tadicnį. Zuppke, Illinois universjtoto futbolo l^onia 
dos treneris per 29 metus, iš tų pareigų rezign 
pasitraukia visiškai iš futbolo.

Kentucky’s puikiausiu Bourbon

Tli SMETONA
and 
up

Cash or Easy
x Terms

3 MONTHS RENTAL $5

Typevvriter Sales and Service
3712 S. VVestcrn Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

4146

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

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118---------------->

kurie savo rankomis arba pro
tu duoną pelnosi. Šitie žmonės 
širdį turi gerą, sąžinę gryną, no
rus sveikus, tik išmanymą labai 
menką, o’ valią minkštą, kai o 
tešlą. Jie lengvatikiai. Jie grei
tai pasiduoda vienas partijos ir 
vieno vado agentų labai veid
mainingai, kreivai ir be galo 
suktai propągandai ir patenka 
į jų maršką, nuo kurias siūlų 
ir mazgų varvėte Varva vyliu- 
gingi žadėjimai, pažadėjimai ir 
visokių lengvatų, gėrovių ir lai
mių pritvinkęs rytojus. O tai la
bai stipriai pasaldinti nuodai. 
Lengvatikis žmogus labai grei
tai nuo jų pasyaigsta, jo protas 
suglemba, ir jis daugiau jau ne
besijaučia esąs savas žmogus, 
sava asmenybė. Ne. Jis visai pa
meta savo protą, savo valią, sa
vo sąžinę,* savo1 dorą, savo nor
malius troškinius ir tikslus, žo
džiu, visą savo asmenybę, arba 
savąjį aš: o prisisunkia svei i- y . ,mo, jam primesto, įbrukto pro
to, valios, “sąžinės” (nerjąži- 
nės), “doros” (nedoros), liguis
tų norų ir tikslų, žodžiu, sve
timos pagedusios asmenybės, 
arba svetimo niekšingo'aš. Ta
da jis išvirsta į įnagį, daiktą, 
šliužą, kuris ir šliaužioja taip/ 
kaip jam vienos partijas ič vie
no vado agentai įkalba, įsako 
arba jį “užsuka”, tarsi grąma- 
foną, žadinamąjį (laikrodį) ar
ba betkokį automatinį vaikų 
žaislą. Ir paskui, iš tikrųjų, 
kaip maži vaikai kad žaidžia su 
automatiniais žaislais, taip vie
nos partijos ir vieno vado a- 
gentai žaidžia su šitais lengva
tikiais, bevaliais, svetimu protu, 
valia ir sąžine gyvenančiais 
žmogiukais. Tai labiausiai ap
gailėtini žmonės. Tai kvaišos 
musės krokadilo nasruosk..

—Ar daug tokių “kvaišų mu
sių”, sakau, durnelių ir tarp 
lietuvių yra?— paklausė mi
sis Birbiliene.

—Labai nedaug; bet vis del
tą yra, — atsakė gydytojas, ir 
jis lęsė toliau.

—Blogiausia, kad šita siau
binga liga veržiasi ir į "kitus 
kraštus — valstybes. Ji, pavyz
džiui, pirmiausia įsibriovė Itali
jon, ir ten susisuko ilgametį 
sau lizdą. Tuoj ir simptomai 
pasirodė, kaip antai: viena par
tija; vienas vadas, ir būtinai 
neklaidingas ir skaistus, ' kaip 
pati saulė; diktatūra; vienos 
partijos ir vieno vado komisa
rų, policininkų, žvalgybininkų 
ir budelių labai įžūlūs ir žiau
rus sauvaliavimas; cenzūra, ar
ba branktai žodžio laisvei; kon
centracijos stovyklos, kur su- 
grudžiami žmonės, tik už 
kad jaučiasi esą ne palaižūnai, 
ne šunuodegiai, ne šliužai, bet 
savistovus žmonės, turį teisę ir

turi priklausyti ne tikriems jų 
savininkams, bet politikieriims, 
biurokratams, grafteriams, kro
kams ir gengsteriams, kurie 
niekados tos žemės nedirbo, 
trobų nestatė, laukų nešėjo, gy
vulių neaugino ir visomis to
mis gerybėmis krašto nemaiti
no! Jis tiki, kad tuos sodiečius, 
visu savo krauju ir gyvybe prie 
žemės prisirišusius, reikia .išgrū
sti iš jų namų, kuriuose jų tė
vų tėvai gyvenę, išvežę į foli
nius Sibiro miškus, 'Varu pri
statyti prie sunkaus, nepakelia
mo darbo ir plakimu arba ba
du išmarinti. Jis .tiki, kad pa
sipriešinusius reikią vietoje nu
dėti arba sugrusti į koncentra
cijos stovyklas, kalėjimus, kur 
jie turi būti kankinami'ir mari
nami lėta, žiaurių žiauriausia 
mirtimi... Jis taip tiki ir nori, 
kad visi taip tikėtų. O jei ne, 
tai jis juos visaip niekina ir 
vienos partijos vieno vado bu
deliams išdavinėja. Nes jis tiki 
kad išduoti savo tėvą, motiną, 
brolį, seserį, draugą, kaimyną 
yra, labai garbingas, "tiesiog did
vyriškas darbas, arba grynai 
bolševikiškas pasiaukojimas 
partijai, vadui ir pačiam bolše
vizmui.

—Ale tai tikrai turi būti la
bai baisi liga tas bolševizmas,-— 
atsiliepė visi, kiek čia jų kam
baryje tebuvo.

—Juo labiau, — tvirtino gy
dytojas, — kad ji yra limpama, 
apsikrečiama liga. Ir ji labiau
siai limpa prie tų, kurie niekad 
nieko gero neišmoko, niekad 
jokio naudingo darbo nedirbo, 
niekad iš savo rankų ar proto 
darbo negyveno, žodžiu, tai to
kie gaivalai, kurie yra ne tik
tai sunki našta, bet ir baisi gė
da darbščiai, dorai ir rūpestin
gai visuomenei. Bet šitie para
zitiško kraujo žmogšos mano, 
tiki, trokšta, seilę varvina žiū
rėdami į gerų žmonių darbo 
vaisius, ir tik laukia tos laimin
gos valandos, kada jie gaus pro
gą pąąigrobti valdžią į savo 
rankas, o paskui jau ir viso 
krašto turtus,, kaip antai: di
deles ir mažas pramonės įmo
nes, dideles ir mažas krautuves, 
didelius ir mažus ukius, dide
lius ir mažus miestiečių namus 
ir sutaupąs — viską!
* —Tai veltėdžiai ir banditai,— 
tarė misis Birbiliene,.

—Niekas daugiau, — patvir
tino gydytojas ir, pažiūrėjęs5 į 
laikrodėlį ir vėl f ligonį, kurio, 
tiesą sakant, keistoku elgseną 
per visą laiką iš savo akių ne
paleido, aiškino toliau.

—Bet apsikręčia Šita politine 
protlige ir geri, dori žmonės,
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Demokratijų tikslai
Britanija kariauja tikslu “sutriuškinti hitlerizmų”, 

kaip tatai yra pakartotinai pareiškę jos valdžios atsto
vai. Jungtinės Valstybės padeda jai šitą tikslą pasiekti.

Tai yra artimiausias demokratijų uždavinys dabar
tinėje kovoje prieš Vokietiją. Jisai reiškia du dalyku: 
viena, kad britai yra pasiryžę nedaryti taikos su Vokie
tija, kol Vokietija nebus sumušta, ir Amerika pasižada 
jiems duoti visokią paramą, kad britai laimėtų pilną per
galę. Jeigu vieni britai nesugebėtų negalėti Vokietiją, tai 
Amerika duos jiems pagalbą ir ginklais.

Antra, britų nusistatymas, kuri Jungtinės Valstybės 
remia, reiškia ne tiktai, kad demokratijos siekia pilnos! 
pergalės ginklų kovoje su Vokietija, bet kad jos taiį> pat 
stoja už sunaikinimą totalitarines diktatūros Vokietijoje.- 
Jeigu Vokietija, matydama, kad ji pralaimės karą, pa
siūlytų sudėti ginklus ir pasiduoti, kaip kad ji p'adarė 
1918 metais, tai Britanija šitokį pasiūlymą atmestų*, neš 
ji yra nusistačiusi į jokias derybas su Hitleriu arba Su 

.jo paskirtais galios paveldėtojais neiti. Britai tęs kovą1 
prieš Vokietiją tol, kol naciai ir visi jų rėmėjai ir ben
dradarbiai Vokietijoje bus nušluoti ir valdžią paims į sA- 
vo rankas tokie žmonės, su kuriais demokratijos gali de
rėtis ir daryti sutartis. . ’

Trumpai sakant, artimiausias demokratiją tikslas 
yra laimėti karą prieš Vokietiją ir sunaikinti antidemo
kratinį agresingą Vokietiojs režimą.

Bet tai yra tiktai artimiausias tikslas. Jisai yra šioje; 
valandoje svarbiausias, kadangi, jo.nepasiekus, visi kiti 
demokratijų siekimai yra neįvykdomi; ir jisai stovės pir
moje vietoje demokratijų veikimo programe tok kol ne-i 
bus parblokšta Vokietijos armija. Tačiau dėniOkratijos 
nori ne tiktai laimėti karą. Jos nori, kad po šio ka*ro kul- 
turingam pasauliui daugiau nebebūtų tokių pavojų iš ag
resorių pusės, kokie jam nuolatos grasino iki šiol.

Po šio karo pasaulis turės būti pertvarkytas taip, 
kad demokratijų “gyvenimo budui” butų užtikrintas sau
gumas. Pereitame pasaulio kare prezidentas Wilsonas 
sakė, kad pasaulis turi būti padarytas “saugus demokra
tijai”; šiame kare prezidentas Rooseveltas paskelbė “ke
turias laisves”, kurios, anot jo, turi būti įgyvendintos 
“visur”. Po to Rooseveltas ir Churchillas susitiko Atlan
to vandenyne ir suformulavo bendrus Britanijos ir Jung
tinių Valstybių karo tikslus aštuoniuošė punktuose.

Šitie aštuoni Roosevelto-Churchillo pareiškimo punk
tai yra vadinami “Atlanto čarteriu”. Jie buvo suformu
luoti tuo metu, kuomet kare jau dalyvavo, demokratiją 
pusėje, Sovietų Sąjunga. Šis faktas padarė tam tikros* 
įtakos j Britanijos ir Amerikos valdžių atstOVų pareiš
kimo formą. Demokratybės elementas “Atlanto čartery- 
je” tapo šiek-tiek užglostytas, “keturios laisvės” tapo 
pridengtos, —- kad laikinis demokratijų sąjungininkas 
Kremliuje nenusigąstų. Bet butų klaida manyti, kad Bri
tanijos ir Amerikos žmonėms tie dalykai jau pasidarė 
nėsvarbųs.

Britanija ir Amerika veda kovą prieš Hitlerį ir jo 
totalitarinius partnerius n'e vien tiktai tam, kad demo
kratija pasaulyje butų išgelbėta. Joms nemažiau rupi, 
kad po Šio karo demokratija butų sustiprinta ir pasida
rytų nenugalima. Juo toliau, juo aiškiau viešojoje opini
joje Jungtinėse Valstybėse ir Britanijojė pasireiškia nu
sistatymas, kad po šio karo jokiorųp totalitarinėms dik-į 
taturoms neturės būti vietos pasaulyje. Jeigu hitlerizmas 
ir bus sutriuškintas, bet jeigu paliks kitokių spalvų ar
ba Vųšių diktatūros bent vienoje didelėje valstybėje, ku
ri gali būti pavojinga savo kaimynams, tai demokratijų 
pergalė bus bergždžią. ‘ \

Tai paliepia ir bbišėvizmą. Yra .gryna nesąmonė 'sva
joti apie remokratijų “gyvenimo budo” saugumą Europoj,1 
įsivaizduojant tuo pačiu laiku, kad tenai milžiniškos vals- 

, tybės galią turės savo rankose koks nors despotas, ku
ris valdo žmonės Smurto ir teroro priemonėmis!

Demokratijos nėširėngia kurstyti Rusijos žtadnįų 
prie revoliucijos, kuomet Rusija paskutinėmis jėgomis 
ginasi nuo hitleriškos Vokietijos. Bet jeigu bolševizmas; 
pasiliktų galioje iki karo pabaigos (ar jisai pasiliks, tai' 
parodys ateitis), tai šis faktas reikštų, kad pasaulio per-
tvarkyme laisves ir demokratybės pagrindais Britanija* Sąjungų®, skaudžiai nukentėjo 
ir Amerika turės apsieiti be Rusijos kooperavimo, — iki 
to bent laiko, kol Rusijos žmonės neįsteigs savo krašte 
demokratinės santvarkos.

Rusija yra tik Aiilitarinis demokratijų sųjuiiginih-
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kas. Jos politinė ir ekonominė sistema /demokratijoms 
yra taip pat svetinia, kaip ir hitleriškos Vdkiėtij’oš. Bol
ševikiška Rusija todėl yra tiktai laikinis Britanijos ir 
Jungtinių Valstybių talkinihkas. j haujųjį pdk’arinį pa
saulį dėmokratijomš bus hepakelipi su boiŠevižinu. Jeigu* 
Rusija norės į tų pasaulį žengti kartų šū Vakarų šali
mis, tai ji turės palikti Stalihų su jox<ksoviė‘taiš” ir teTO-' 
rįstine žvalgyba už durų.

TAigi yra netiėša, kad, bemiaiit iiitle^kog Vokieti
jos priešus jų karo pastangose, negalima tilo pūčiu laiku 
kovoti prieš bolševizmo idėjas. Ne tiktai galima, bet ir 
reikia. Jeigu dėmokratijoš visai atidėtų į šalį savo ūhtrų 
didįjį šio karo tikslų, tai pašiaukojiih&š, kuVid iš jų šis 
karas reikalauja ir ateityje reikūlaiis ’dhb hlė-
tektų žymios dalies savo prasmės*. \

Ir tai galėtų reikšti demokratėjobis ^‘rajgaištĮ. Matė
me, kaš atsitiko su Prancūzija, kUiri jokit) ide
alo, stodama į kovų su naciais, o Vieidjtik gŪlVojo apiO 
savo teritorijos apgynimų. Ji susihūko, kadangi yfeVbhl^- 
nėje nebuvo jokio pasiryžimo, jokio entuziazmo. Matėme, 
kaip nevykusiai kOVojo Britanija, kol jos priešakyje sto
vėjo Chamberlainas. Ir Amerika Vargiai dėtų dūug pa
stangų paremti hitlerižnio pTiešuŠ, jeigu jai rūpėtų VISO 
tiktai išgelbėti britų imperijų.

SPAUDOS BIULETENIS
— — . — • ----- --- —- ...................................
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I; ANgLIIkOJI AMERIKOS SPAUDA

LatVija: Tauta ir Simbolis. '
r

LUtVij os Ne'ūH klaėšbhiy bes 
sukaktoVi'ų pUOgū “Tlie New 
Ydrk fiNifeš” iapkrlčlo 18 die
nų 'įdėjo Vedamąjį, kūrį kaipo 
'ch^rdkterlhgU ir vaizduojantį 
am'erikieČių pažiūras į mažų 
tabtų laisvę beveik ištisai ir 
į>adūodąmė:

“LNtVijėš Respublikai lojalus 
išeiviai Šiandien švenčia dvide
šimts tVečią sukaktį. Jie turi 
liūdną, bet jaudinančią istoriją 
peržvelgti. Per septynis ar aš-' 
tuoiiis šiiUtfnečiu'š jie 'turėjo 
mažiau ne'gU generaciją visiš
kos UeūriklA'ūšoniybė^. Vokiei- 
čiūi, švedai, lėbkui, dūNai ir ru
sai buvo jų viešpačiai įvairiais 
laikais. Jų poversaliUe ynėprL 
klatiš'omybė * bUVo laimėtą po 
šinarkių mūšių šū bolševikais. 
1940 Inetais jie prarądo nepri
klausomybę rbšaiUš. 1941 me
tais net dar sunkesne nacių 
ranka užgulė juos. O vienok 
per visas generacijas latviai, 
kad ir po įvairiais vardais, pa
siliko sikrtihga tauta...”

“. . . Po didžiojo karo Latvi
ja turėjo konstitucinę demokra
tiją, kurioje iie't dvidešimts aš- 
tu'onios pNrįijOs rungėsi dėl bal
so. i^O to* ji 'turėjo švelnią dik
tatūrą. Negalima įsivaizduoti 
loklOs ateities, kurioje bent 
viedą iš tą padėčių pasikartotų, 
arba kurioLatvija arį>a bet 
kuri kita Ydąža tautą buš visiš
kai laisvu tarptaŪtiUi'ėose san
tykiuose. Neabejotina, kad ma
žų tautų sąjunga yra sekantis 
žingsnis po to, kai Hitlerio 
tvarka bus suknalta. Bet dabar
tinė kova prieš Hitlerį bus pra
laimėta, ir civilizacija bus pa
žengusi atgal, jei Europos ma
žumos tokibs kaip Latvija ne
galės kontroliuoti savo viduji
nių reikalų, negalės vystyti sa
vos kultūros ir nebus saugios 
nuo agresijos. Didžiosios vals
tybės niekuomet nesusilauks 
taikos, jei mažosios tautos, to
kios kaip Latvija, nebus' sau
gios.”
Naciškasis teroras toks pat blo

gas kaip ir stalihiŠkasis.
“New York HerUld TrilANie” 

lapkričio 2 diedoš hUUięryje į- 
dėjo nuolatinės SūvO beUdVadaiv 
bės Soūia TomaiU ątrąipšąį, ku
riame ji dalinai padiiddh ištrau
kas iš pasikalbėjimo su Gen. 
Konsulu J. Budriu ir dalinai sa
vo mintis. Straipsnis gana išsa- 
mfirš inforinątyvihtSi daugiausia 
nukreipiąs prieš NabdHiiię na
cių Lietuvos okupaciją. Tomara 
straipsnio pradžioje rašo:

“Lietuva, sušpahsta tdrp na
ciškosios Vokietijos ir Sovietų 

nuo abiejų savo kaimynų, ir 
jos gyventojų skaičius sumažė
jo 200,000 arba dešimts nuo
šimčių visų Lietuvos gyventojų, 
pasakė Jonhs Budrys, Lietuvos

Genėralinis- Konsulas New Yor- 
kė, remdamasis gautais prane
šimais iš savo šalies. Jis apibu
dino sunkius pergyvenimus, ku
riuos turėjo žmones iškentėti 
laikė vienerių metą šoviėtiūiū 
režimo ir pasakė, kad jie tiek 
pat kenčia ir dabar prie naciš
kos tvarkos.”

Toliau straipsnyje kalbama, 
kad sukilėliai išviję bolševikus 
buvo suorganizavę naujį Lietu
vos vyriausybę, bet vokiečiai 
neleidę pulk. Škirpai atvykti 
net į Kauną, o sudarytąją val
džią privertę atsistatydinti. 

ii

Suomijos socialdemokratai apie 
Baltijos valstybes.

Jimgtinių Amerikos Valsty
bių priminimas Suomijai, kad 
ji verčiau turėtų ‘ taikintis su

karų toliai!, kuo ji tik pasitar
nauja Vokietijai, sukėlė politi
niuose sluoksniuose savotiškų 
ginčų. Daugelio laikraščių ma
nymu Suomija esanti atsidūru
si tarp kūjo ir priekalo. Jei ka
rų laimėtų Vokietija, tai neabe-

salinę valstybe panašiai kaip ir 
daugelį kitų, o jei karą laimė
tų Sovietų Rusija, tai ji vėl Už- 
šiiiiany’tų tęsti savo agresorišką 
politiką ir pasistengtų Suomi
jai atkeršyti.

•Suomijos > reakcija į Jungt. 
Amerikos Valstybių priminimą 
čia sekama su dideliu susido
mėjimu.

Lapkričio 20 ’d. “The NėW 
York Times” pūdųoda “Associ
ated Press” sekančią žinių iŠ 
Helsinkio:

“Suomių žinių Ageūtura Nu
ginčijo šiandien Sovietų Užsie
nių Komisariato neigimą, k&d 
esą Šūdini  j ai vedanti tik apsigy
nimo karą ir taip pat paneigė 
rusų tvirtidiinus, kad Sovietų 
Rusija davusi SUoniijai nepri- 
klausomj^bę.

“Suomių dominuojančios So
cialdemokratų Partijos organas 
pabrėžė šiandien, kad Suomija 
esanti labai suinteresutoa 'Bal
tijos valstybių ateitimi ir iš
reiškė viltį, kad Vokietijos* ei; 
vilinės valdžios tenai įsteigimas 
esųs tik laikinas. Vokietijos 
naujoji santvarka tenUi turėtų 
būti panaikinta ir laisvė po ką-

VA* « ‘ ‘ ' L ' ’ • *• ••
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cialdeniokraati’ laikraštis.”

IŠ šavo pušeš galime pridėti, 
jog tai yra labai gerai? kad lai
svę iššąugoj tįsios ketvirtos Bal
tijos Valstybes .vadovaujanti 
partija atkreipė dėmesį į Lietu
vos, Latvijos ir Estijos likimų. 
Pastarųjų trijų valstybių liki
mas prikišamai parodo, kas tau-: 
kta Suomijos, jei- karų laimėtų 
hitleriškoji Vokietija, todėl Suo
mijos soeMldemokratų partijos 
susirūpinimas nėra be pagrin* 
dč>JW ' y ; ‘

Antrad., lapkričio 25, 1941

Angliakasiai Skaito Apie Streiko

itr v ’• !• i • . , s NAUJIENŲ-ACM” TelephotoGąTy, W. Va. angliakasiai patenkmti skaito laikrašty, kad jų unija priėmė 
iriėzftteillo ftoosėvelto arbitracijos pasiūlymų ir kad streikas užsibaigia.

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

II. LENKŲ, UKRAINIE- 
cię, žYbu ir 

• Ki’tVsrA&bA
Lenkai jau šiūiičiū drabužius į 

Sovietų Rusiją.
“No\vy Swiat” lapkričio 21 

dienbš laidoje praneša, kad pa
galiau, lapkričio 15 d. iš New 
Yorko išsiųstas pirmas trans
portas naujų drabužių į. Sovie
tų Rusiją lenkų “pabėgėliams”.) 
Viso pasiųsta dvi ir puse tonos i 
(5,184 svarai). j

Lenkijos-Lietuvos santykiai.
i

“JVowy Swiat” iapkr. 12 d. j 
tilpo adv. K. Jurgėlos straipsnis i 
apie lenkų-lietuvių santykius. ‘

Labai ilgam straipsnyje autd-i 
rius nušviečia tuos santykius ir i 
nurodo, kad dabar butą laikas; 
išnagrinėti juos ir prašalinti ne-; 
susipratimus. Jis primeta len
kams informacijos šališkumą 
apie Lietuvą — jie per savo 
spaudą ir žinių agentūras sten
gias^ kaip seniau taip ir dąbūr, 
prikisti lietuviamš provokišku-* 
mį.‘

“Mes siekiame Lietuvos ne
priklausomybes, niekuomet ne
išsižadėsime‘Vilniaus ir, jei ofi
ciali Lenkija pripažins tuos sie
kius teisingais, neturėsime gin
čų — busime sąjungininkais ir 
bičiuliais, kaip senovėje, tik be 
unijos, kiltį pas lietuvius nėra 
populiari. Dabar lenkų-lietuvių 
bičiulystė prie kryžkelio. Meš 
ieškome tikrų bičiulių. Ar len
kai panorės laimėti sau bičiu
lius į šiaurę nuo Lenkijos?” — 
baigia klausimh adv. K. Jurgė- 
la.

Iki šiol į šį įdomų straipsnį 
atsiliepimo hep&stebeta.

III. BRAZILIJOS SPAUDA
Lietuva — šiaurės auksas.
“Revista Na Sepiana”, leidžia- 

ihaš Sao Paulo mieste, kur esa
ma stambios lietuvi^ kolonijos, 
N*r. 39 š. iii. rugsėjo mėn. 27 
d.* pašVeiitė visų puslapį iliuš- 
trUofd priedo Lifetuvai, StHipš- 
rifs iižvArdiiitaš: “Kaunas, a ci- 
dade campo dė bąfūllla.” Jis pė- 
rašytaš Fraiicliiiii Netto, kuris 
1Ū37 nietaiš lankėsi NeprikTuti- 
šomoje Lietuvoje. Straipsnis ph- 
įvairiiitas 5 ndo'traūkdihfS Iš 
Lietuvos gyveiiimo1: Kaulio 
vaizdų, Vytauto Did. Muzieju
mi, Užsienių Reikalų Ministeri
jos rūmais, tipingu Lietuvos 
k’ryžiuini ir liettivaite tautiš
kuose rubuoše.

Straipsnyje pąliėkiaūia islo- 
Ųhių žinių iš LiėtuVOs kovų SU 
kryžudčiaiS, NapolėbUo ir Spau
dos uždVąūdihio laikotarpio. 
Aprašyta nuotraukose patiekia
mi Vaizdai ir plačiau aprašyti 
vėliavos ‘nuleidiiUo iškilmės Ka
ro Muziejaus sode.

Tai tikrai gPažtiš ir dėkingas 
brazilo žurnalisto gestas Lietu
vos atžvilgiu patiekiant Skaity
tojams taip Skaitlingų žinių ir 
gražių vaizdų iš Lietuvos gjrve- 
niriio.

Paštebėtinū, kad minimo 
straipsnio autorius 1038 metais 
su savu draugu Lyder Sagen iš
leido gražią Vytimi papuoštą, 
knygą 223 pūsi, storunto apie

“Lithuania, Guro Septentrio- gabių diplomatų, advokatų, gy
dai”. (Lietuva, šiaurės Auk- ’ ‘ ‘ ........ ‘
s&s).

IV. AMERIKOS LIETU
VIŲ SPAUDA

Laiškai iš vokiečių okupuoto
sios Lietuvos.

Daugelis Amerikos lietuvių 
gauna laiškų iš vokiečių oku
puotosios Lietuvos, kuriuose 
pagrįstai nusiskundžiama bol
ševikų okupacija ir baisiais per
gyvenimais. Veik kiekviename 
laiške yra žinių apie vieną ar 
kitą išvežtąjį, kuriuos prašo 
gelbėti. Kadangi vienas kitas 
laiškas jau buvo paskelbtas A- 
merikos lietuvių laikraščiuose, 
tai dėl jų tenka padaryti ir ke
lias pastabas.

Laiškų rašytojai nori, kad jų 
siunčiami laiškai pasiektų gimi
nes Amerikoje, todėl stengiasi 
hieko blogo nerašyti apie nau
juosius okupantus, ir atvirkš
čiai, juos dažniausiai giria, kaip 
išvaduotojus ir šalia bolševikų 
baisiausiai peikia žydus. Tie da
lykai patinka naujiems okupan
tams, panašiai kaip bolševikams 
patikdavo kai koks lietuvis jų 
vadus ant juoko saule pavadin
davo.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
nacionalsocializmas yra paskel
bęs mirtiną kovą žydams, ir ne 
tik žydams, bet ir visoms ki
toms taUtOŪTS, kurios, anot jų, 
yra žemesnės Už vokišką “ponų 
rasę”, o žydai tėi patys žemiau
si. Nacia’ms lietuvių tauta taip 
pat yra tik žema “trąšų tauta.”

Kadangi Lietuva dabar yra 
nacių okupuota, tai ta žydų ne- 
apykailtos propaganda varoma 
ir LietėVoję. Visą žmonių ne
apykantą dėl Lietūvos nelaimių 
naciai stengiasi siįversti žy
dams, o tuo tarpu juk visas pa
šauks žino, kad Šalia bolševikų 
didžiausi Lietuvos nelaimių 
kaltiūihkai yra vokiečiai, nes be 
kas kitas LfetuVą užrašė bolše
vikams, kaip tik naciai, su jų 
Sutikimu Lietuva ir buvo bol
ševikų okupuota.

Yra Žinoma, kad bolševizmas 
lengviau plinta tarp miesto gy
ventojų negu tarp kaimiečių. 
Veik visi Lietuvos žydai ir sū
dė rė miesto gyveųtojus, todėl 
nieko nėra šte ’ V • • t 6>,k9y' JV Kauti ii- čia negrai arba 
tarpe būvą daugiai bolševikui fortai, kurfe ,Ti'tui 
negu tarp Retu vi ų. Jeigu noiŠė-. 
vikų yra LibVūvds žydų 
ta i jų tUip liėiTUksta ir tūip 
lietuvių, bei smerkti UŽ tai vi
sus žydhs aHiU lietuvius butų 
ŪfdžiausiU nesąhtdUė. Tarp A- 
hibrikos lietuvių botšeVlkų liūo-, 
šimtis yiū Žyiūiai didesnis ne- 
gė tarp LieiuvUš lietuvių, norš 
Amerikoje gyveUinbo . štUndaT-1 
tas yra aukštesūls ir žiUbilčs! 
ekonomiškai geriau gyveni Ue- 
gū Lietuvoje. Mat, Amerikos 
lietuviai daugiausia miestuose 
gyvena, ųodėl ir ta teorija pa- 
šiįvirtina. čia net pasitaiko ir 
tokių lietuviui “bolševikų”, ku
rie po kelis nUbšavūš UamUs tu-’ 
ri ir savo automobiliais važinė
ja, bet ar bent vienas protin
gas žmogus gali už tai kaltinti 
Visus Amerikos lietuvius arba 
lietuvių

Lietuvos žydų tarpu buvo ir

dytojų, nemažai žydų stojo pe
tys į petį su lietuviai nepriklau
somybės karuose, ne vienas jų 
pasitarnavo Lietuvos atstaty
mui, todėl smerkti visus žydus 
už bolševizmo padarytą Lietu
vai skriaudų yra ne tik nesąmo
ne, bet ir pylimas vandens ant 
naciško malūno.

Lietuviai per šimtus metų 
gerai sugyveno su žydais, sugy
veno jie ir nepriklausomoje 
Lietuvoje, ir, tikėkime, gerai 
sugyvens, kai Lietuva vėl bus 
išvaduota iš nacizmo vergijos ir 
stos į nepriklausomų tautų tar
pą. Žinome, kad ne vienas žy
das panašiai laukia Nepriklau
somos Lietuvos atstatymo, kaip 
to laukiame mes, lietuviai. Kaip 
mes lietuvius bolševikus laiko- 

jme musų tautos išgamomis, 
taip žydai laiko išgamomis sa
vo tautos bolševikus.

Kaipo pavyzdį, kokių laiškų 
nereikėtų skelbti, galima nuro
dyti “Amerikos Lietuvio” lap
kričio ' 15 dienos numeryje pa
skelbtą laišką. Reikėtų supras
ti, kad ano laiško rašytojas ne 
tikrą lietuvišką dvasią reiškia, 
bet yra 'suklaidintas naciškos 
propagandos, kurią pats ir per
duoda. To laiško dvasia lietu
viams taip pat yrii svetima, kaip 
svetima lietuviams yra naciz
mas ir bolševizmas.

Panašius laiškus beskelbdami 
galime atstumti nuo lietuvių ir 
tuos žydus, kurie rėmė ir dar 
šiandien teberemia Lietuvos at
statymą. Lietuvių tauta dar nė
ra tiek žemai puolusi, kad iš
skėstom rankom priimtų naciš
ką teoriją, arba bolševistinę 
santvarką.

Margumynai
BUENOS AIRES

Argentinos Sostinė Buenos 
Aires dabar turi 3 milijonus gy
ventojų ir yra vienas iš gra
žiausių miestų visoj Pietų Ame
rikoje. Bet kolonijos laikais vi-

1770 metais Buenos Aires tu- 
■ rėjo tik 27,294 gyventojų. Iš jų 
I bUVO 4,163 vergai, Afrikoj s r.-

i ponams 
dirbo sunkiuosius darbus. Be 
vergų, buvo dar 150 kareivių, 
77 kunigai, 185 vienuoliai ir 112 
nnAerų vienuolių gyvenusių Bd- 
eUos Aires.

MOKINA VELTUI
San Salvadoro valdžia už 

mokslą neima jokio atlygini
mo nei pradžios, nei vidurinė
se, nei aukštosiose mokyklose. 
Šitame mažučiame kraštelyje 
yra 750 modernių mūrinių pra
džios mokyklų, kurias lanko 60 
tūkstančių vaikų. Be šito, San 
Salvador yra daugybė gimnazi
jų dvi mėlio akademijos, du 
universitetai, mokytojų ir pre
kybos institutai ir 100 amatų 
mokyklų. Krašto valdžia ypa
tingai rūpinasi švietimu ir tam 
tikslui skiria didžiules pinigų 
sumas kiekvienais metais.
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RADIUMO DRUSKA. — PANAUDOJIMAS RADIU

MO KARPŲ GVbVllUI. — RADIUSO SPINDU
LIAI. — feAblUMAS IR VĖŽIO LIGA. — RADIU
MO ATRADĖJAI. — KETURIŲ MĖTŲ DAKJbO 
REZULTATAS

Šia proga pakalbėsiu kiek 
platėliau apie raoiumą (ra
džiu) .

Pirttiiausia 'tenka prisakyti, 
jog neria tokio dalyko, kaip 
grynas radiumas. O tai dėl to, 
kad jis tuoj susijungia su de- 
guohiu. Ligoninėse naudoja
mas radiumas paprastai yra 
druškoš formoje, susijungęs su 
chldni. •

Iš pažiūros radiūmo druska 
faktiškai nesiskiria nuo papras
tos druskos, kurią mes kasdien 
vartojame.

Tačiau butų didžiausia nelai
mė, jei Žmogus nurytų kad ir 
visai nedidelį radiumo druskos 
kiekį. Per trumpą laiką jo vi
duriai butų sudeginti ir jis jo
kios progos neturėtų pašVeikti. 
štai kas, pavyzdžiui, atsitiko 
šio šimtmečio pradžioje su 
mokslininku Beckjėėreliu, kuris 
liemenės kišenėje nešiojosi vi
sai nedidelį radiumo druskos 
kiekį. Toje kūno vieloje, ties 
kuriri būvo druska, jfš pradėjo 
jausti skausmą. Pastebėjo rau
donumą, tarsi toji vieta buvo 
ugnies nudeginta. BecųueFclis 
kreipėsi į geriausius daktarus, 
ir vis dėlto ėmė kelias savaites,

kol žaizdą užgijo.
Tas įvykis pAškatin'6 tiecqUe- 

relį daryti eksperimentus SU 
jauiiomiš peliukėiniš. Mažyčia
me stiklo indelyje fradiumo 
druska buvo pakabinama ties 
peliuke. Palyginti, per trumpą 
laiką peliukės žūdavo.

Ta radiumo savybė paskati-. 
no daktarus daryti eksperimen-r 
tus su žmonėmis. Pirmiausia ( 
radiumas buvo panaudotas kar
pų naikinimui. Toje srityje 
daugiausia pasižymėjoz Dr., 
Abbė.

Kaip žinia, karpos atsiranda 
ne tik ant rankų, bet kartais 
ant liežuvio ir gerklėje. Dr.

> Abbė turėjo jauną pacijentę, 
pas kurią karpa įsimetė į gerk
lę. Ta karpa kelis kartus buVo; 
peilio pagalba pašalinta, bet vis 
ataugdavo. B.ogiausias dalykas, 
buvo tas, kad pacijentė, kuri 
buvo nepUprastai •gerO daini
ninkė, pradėjo prarasti balsą.

I)r. Abbė pagaliai1! panaudo
jo Ya'dimnų. Karįa pridėjo 
nykti. Ji tatytinti tirpte ištirpti, 
nepfalikdama jokfti žeiiklo. ’

Nuo to laiko apie rądiųmą, 
patirta daug naujų dalykų. Pa-; 
tirta, kad radiumas išleidžią 
trijų rųšių radiacijų, atseit,: 
spindulius. Tai alpha, beta ir 
gamina spinduliai.

Iš šimto radiumo išleidžiamų 
spindulių devyniasdešimt yra 
'alpha-spinduliai, devyni yra be- 
ta-spindtiliąi it tik vietiaš gam- 
ma-spinduiys. Ir tas vienas 
gamma-spindulys yra svarbiau
sias, ries jis pasižymi ti'epapraš- 
ta prasiskverbimo galia. Po- 
i/ieros lakštas Sulaiko tilphti-:

.. ACMKN AUJIENU Tfilcnhrtto
Britlingtoti Toxnš Zcpbyr traukinys blivo smarkiai sužalotas po atsimušimo 

į sunkvežimį prikrautą 'plieno štangų. Traukinio inžinierius ir sunkvežimio šo
feris žuvo nelaimėje, šešiolika asmenų sužeista.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuvos Konsulas
Kanadai Chicagoj

Jei Insurance reik pa>
Dr P Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Aistovėb

Prudential • lns> Co of.,ĄpAeri 
175 W’ Jackson

Office Nevvark N J
U R<»<»seveh Rd. Austin II7S

25(M

spindulius, plonutė cino plokš- 1A41 Mn.
jtelė ■■(pOpTerOš ploiiUiric) surii’-' jLt/TtJL .lv0.il

žiausia Nilo 1937 m.

Pas Daiižvardžius I 
Šiandien iš Toronto, Kana-j 

dos, Chicagon atvyksta pulk. 
G. L. T. Grant Sūttie, Lietu 
vos generaiis garbės konsulai 
Kanadai.

Svečiuosis pas Lietuvos kon
sulą Chicagoje ir p-a P. Dau..- 
vardžius. Kaip ilgai ChicagPj 
bus, dar nežinia.

. tu Oo fc.ru kl feuoiriNG am» 
SHEET METAL CO.

<216 Š. Halsted StVICtory 496f
Jogus, rynat stoglangius ii 

sienų aprrtušimus.
uisome bet ką. Atnaujiname bei 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Moderniškas Mieg- 
ruimio Oiitfitas

Lovą ir komodoš. kirkdami tuojau, 
sataupysit pinigų. Atvykite Ynusų 
krautuvėn.

ARCHER AVĖ.
FURNITtiRE mfg

JOĖ KAZIKAiTL* ^av.. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 35'6

COPR. I9*r, NEEDLECRAFT^StRVICG/INę. , _

CROCHĘTED ACCESSORIĖS PATTCRN .1005
No. 1005 — Mėgsta kepuraitė ir 0irštiiraitės.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Lbng Avenuė 

telefčri&š PORTSMOUTH 9022
VVEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių įtikinu, daug 
dulkių fšiitita 

PERKANT l 
. SMULKEŠN 

BLACK BANĮ
Šalęs tikša’i ekstra

Adresas

— Naciai sušaudė norve, 
lektorių Ingvald Garbo, kur- 
dėstė Bergeno prekybos nioky 
kloję.

— Vokiečiai skelbia, jog ta
po sušaudyti 239 Jugoslavijos 
piliečiai, kurie priešinosi nacių 
patvarkymams.

— Britai skelbia, kad Lybi- 
joj prasiveržę britų tabkai jau 
suskaldė Pačių jegAsf į keturias 
dalis, kurios nepajėgia, susisiek
ti 'tarp savęs.

— Norvegijos valdžia kvies 
kariuomenėn visus Vyrus, ktirie 
yra tarp 20 ir 37 metų.

PIRKIT SU PASITIKfiJIMUj

PALUED^
Lumber Co.

LUMBER, MlLLVVOftK 
Stogam Medžiaga, Mes . Finaji- 
suojam. Pristatymas DYKAI , 
2759 S. KEDZ1E AVENlB

tel. LAWkDALE 2630

Kubiečių ;.............  596
Ispanų  ..............  443
Eohemian ir Moravų

437
410
395
366
279

ko beta-spinduliUS, bet garii- 
fma-spindUliai prasiskv r’tią n-: 
įnršes colio štoruitio jplieriti sie-i 
tią. Pastarieji spinduliai dabar i 
ti* vaidina nepaprastai svarbų I 
vaidmenį medicinoje. zl

Vienas stebėtinas dalykas ry
šium su gamma-šf)iridul'iaĮs yra; 
tas, kad jie pasižyirir, taip -šd- 
kant, atrankos saVybe: norma
lių ir sveiki} krinti ląstelių jie 
nekliudo, bet naikina nesveikas, 
iš kritių yra sudarytas vėžys.

fcol kaš dar Uė'iti tiksliai ži
noma tikroji vėžio li^Oš prie- 
žaStiš. Tačiau tikrai y*ra žitio- 
mri, kad radiuirio gainnia^s'pm- 
driiitiį vėžį taikina, štai kodėl 
ligdiiiriėse tadiUnids yi’a plačiai 
naudojamas.

O dabar kelis žodžius apie 
asmėriis, kuriehis pasaulis turi 
btiti labiausiai dėkingas už ra
diumo atradimą.

Tai Vyraš ir žniOna Ctiriė.
Pierre Cririe įimė Paryžiuje 

1859 m. Jįš tiuvo daktaro sri- 
rius. Iš pat jaunystes pasižymė
jo dideliais gabumais. Stitbti-: 
noš utiiVėrsitetą baigė vos de
vyniolikos metų amžiaus sulau
kęs. Pdsiliko prie 'universiteto, 
ruoštis profesūrai. Po trtiitijpo 
laiko bUvti paskirtas fižikoš la
boratorijos vedėju. 7

Mane Curie buvo lenkė emi
grantė’, po tėvais Skloddwska. 
Gimusi ji btiVo Varšuvoje 1867 
m. J6s tėvas buvti gimnazijos 
mokytojas. Nuo pat jaunų die
nų ji padėdavo tėvui laborato
rijų jė. Apsigyvėriuši Paryžiuje, 
ji gavo labai kuklią vietą Sor- 
btirioS Universiteto fizikos labo
ratorijoje. Vėliau ji buvo pa
kelta. į padėjėjus tyrimo darbe 
jauridnl PierTe Curie. šitų dvie
jų žtiionių beiidiriidarbiįviirias 
greit baigėsi vestuvėmis. Jiems 
buvo pasiūlyta susekti paslap 
tingai galingą radiacijos atžvil
giu tiiedžiiagd, paslėptą tirano 
'(tirąniri'itio) rudyje pitčbbleh- 
de. Abudu tuoj ėmėsi darbo.

Pi;ąėjti savaitės, nMShešiai ir 
' itietai', o jie vis dirbo, filtruo
dami ir atskiė^drimi n tiri štivo 
pitehbferides (dervos bližigio) 
kruvoš/ vieną priemaišą pti ki
tos. “Weš gyvenome kaip sap
ne, visiškai to darbo pagauti”, 
sakė datig metų praėjus Marie 
durie. /

Pagaliau 1902 in., po keturių 
m'etų sūhkauš darbo, jlemš pa
sisekė atskirti Tadiuiriti druską, 
kurią buvo galima į nedidelį 
šaukštų štipiliti !

Tai buvo didžiausia ^ėti^ari- 
ja’ Radiumo atradimas fižikos 
ir chemijos mokslui Pristatė vi
sai naujas gaires.

Tačiau plačiajai visuomenei 
buvo datig svarbesnė radiumo 
praktine pusė, būtent, pritaiky- 
riiaš jo gydymui vėžio fr kai 
kurių kitų Tigų.

Tikiuosi, kad 'Šioji mano pa- 
šatihė “ekskursija’* ryšium 
radiumu kai kam bus ir įdo
mi. JuO labiku, kad sn pačiu 
Radiririi Bot Springs pąVa'dihi- 
itiu yra susiję itin šVariyį'S da
lykai, apie ktiriUos kiekvienam 
pravartu šis las žinoti.

(Bris daugiau)

Itnigracijos Skaitlines parodo, 
jog '51,776. ateiviai įlči'šti į 
Jung. Vals. pastoviam apsigy- 
Vėnimdi per fiskališku's metus1, 
baigiant birželio 30 d., 1940 m. 
Per tą patį laiką 17;115 atei
vių, kurie atvyko į šalį kaipo 
imigrantai, apleido Jung. Val
stijas ir grįžo į savo šalį ^rba 
išvyko kitur.

Be tos skaitlinės, 100,000 aš
menų atvyko į Jung. Valstijas 
kaip ne-imigrantai laikinam ap
sistojimui — svečiai bizniui ar 
pasišVežlAviniUi, svethiių šalių 
atstovai It pan. KUdtnel 71,362 
ateiviai toje pačioje katergoiT- 
joj išVyk'd.

KadnUgi ėu^opds /dalykai pa- 
šaliUo tiiKštančitiš Uteivlp iš sa- 
vo šalių, tad vardai šalių, ktir 
imigruotai .įy^kiaušia apsistojo 
neAudAa tikrąį.pA'Vėi^sįį iWiirg!ra'- 
cijos sudejnnd.t.y -

SėkaUt’iš tiašifikuo-
damas 1^41 .iniig'racija pagal 
“rašės ii* žniones” į/Ya teisiu ■ 
gesnis— '<-i>

žydų ..... Ė3,7?7 •
Angių; 1..... 6,115
FrancUžų ............. 3,283

. Vokiečių, .... 2,154
- Airių ..........   1,883

škotų ...........   1,865
SkaOdinavų (nor- 
nevį, danų ii* 
švedų ......  1,351
Holandų ir flemp

L344
Ispanų (amerikie- 

v 7 čių) ...... ......... .1 1,148 v
940 
696 
686

Rusų . 
Italų . 
Lenku

Grekų
Portugalų
Finų ......
Vengrų ..
Negrų .... 
Slovakų . 
Syriečių

163
150
121

Europos “rases ir žmonės”, 
kurie nepasirodo viršniitiėta’me 
surašė, pristatė mažiau šimtą 
imigrantų. —FLi'S

REUMATIŠKI SKAUSMAI?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, rartiInanCią ! 
šilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-ERpėllen’o šu Inkaru 
ant dėmutės.

vlCTOit BAGDONAS 
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
’erkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
/ežam į farmas ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų darbąs 
.arantuotas. Taipgi pristatom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tek VICTORY 0066

p ■
■ 
»

Turtas Virš Sb.500.000.00
r.n . ,r-i. v <>■ . a a ;A. į ..r'-r _ i-tii.i ru>.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studiją įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Holiywood 
šviesomis. D a r b as 
gArantųbtas.

4Ž0 W. 6Srd St.
TeL ENG. 5803-5840

■ 
■

SU ,
Triąngie MėlsVoS 
Šviesbs Aliejum 

'• DEGA AVA^IAU b TAIKOSI, ILGIAU ..............
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• IVATER WHITE SPALVA 

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

Apart Apsaugos, Turime C> Et n flhft n n 
ATSARGOS FONDĄ yirw33U,Uuu.uU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus |į

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų * r'
Savaitės dienomis 9 Ą. M. iki 4 P, M.. Trečiad. 9 A. M. iki 12 ]

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

EEDEPAL.SVlNGS
and* " .

LOAN ASSOClATIONofChicag*
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VlRginia Uit

TAVPYKIT PINIGUS!

Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

TRIANGI.E
RANGE

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

Subatotiils nuo 8:30 Iki 0:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir kitus įdomius 

parnešimus.

ofpfitttfihs 1

No. !ti05

Vardas ir pavardė

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St„ UhWgfo, UI. 

čia įdedu 10 cetatą ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Wo

1739 ISO. BALŠTEt) SmĖkt AHogimU 
(NAŪJIENŲ NAMtj

S TonTs ąr Baugiau.
i »aug HGpaNi.

*10.25

1 Miestas Ir valstija 
%, į,

Nė
KIENO K ALTE?

Bet--
Kas užmokės bitas?

Ar JUS (JtilčttttttČte ftžmdkČfi padarytus nuosto
lius? Ar jfys galite rizikuoti ilgų metą bylas teis

ynuose kurtos rcžtrdiiktiį dtir didesnes iklaidas? įsta
tymai Jums uždraustą vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavoįun? VairtiOk 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą dpdraudą. Specia
lus žemos kainos (rtsakomingtems VairndtoJddiS'/ 
klauskite apie šią apdraudę Šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
“ UGNIES

LANGŲ
S RAkANDŲ

RAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome, naujų madty 
knygą, kurią galite gauti p aš 
• nūs. Siųskite savo orderius!

fc.ru


— “T

NAUJIENOS, Chicago, TO

Atmetė ^rašymą 
Uždrausti Kongres 
Rinkimus

AFL Mašinistų 
Streikas St. Louis 
Dirbtuvėse

Reikalavo Distriktus • 
Pertvarkyti"

SPRINGFIELD, III. r- Val
stijos aukščiausias teismas va
kar atmetė valstijos atstovo 
Anthony W. Daly peticiją kon
gresinių rinkimų reikalu. Daly 
reikalavo uždrausti valstijai to
kius rinkimus pravesti, tol ko! 
nebus pertvarkyti! valstijoje 
kongresiniai distriktai.

“Nelygus”
Jisai argumentavo, 

distriktai yra labai
• vieni labai dideli, kiti

vienok visi turi po vieną lygų 
balsą kongrese., Toks distriktų 
nelygumas neduoda valstijos 
gyventojams teisingos, propor- 
cionalės reprezentacijos 
grėsė.

Atmesdamas jo peticiją, 
mas pripažino 1901 metais
vestą distriktų padalinimo ak
tą konstituciniu ir pareiškė, 
kad tas aktas ir toliau galio
ja.

Nenori Pertvarkyti
Legislaturoje ir net Wash- 

ingtono kongrese tas distriktų 
nelygumo reikalas buvo kelia
mas kelis kartus,- bet dabarti
niai kongresmanai nenori 
triktų mainyti, nes juos 
tvarkius ir pakeitus juose 
suotojų skaičius daugeliui 
netektų į kongresą grįžti.

kad tie 
nelygus, 
maži, o

kon-

teis-
pra-

dis-
per- 
bal- 
gal

pr.

Sustreikavo Amunicijos • 
Įmonėse

ST. LOUIS, Mo. — Į strei
ką išėjo 8,500 narių AFL ma
šinistų unijos, International As- 
sociation of Machinists. Strei
kas paliečia visą eilę dirbtuvių, 
kurios gamina amuniciją, dalis 
lėktuvams ir kitas karo reik
menas.

Streikas yra jurisdikcinio po
būdžio. Ginčas kilo tarp uni
jos ir kontraktorių, kai pasta
rieji atsisakė priimti atgal į 
darbą 110 atleistų unijai 
klausančių darbininkų.

Septynis Sužeidė 
Prie Dirbtuvės

MT. CLEMENS, Mich. 
darbininkai. buvo sužeisti 
kirtime tarp streikuojančių CIO 
narių ir nepriklausomos unijos 
darbininkų prie M t. Clemens 
Pottery Co., dirbtuvės. CIO pa
skelbė streiką protestuodama 
prieš penkių unijistų pašalini- 
ma. k •

Nepriklausomos unijos nariai 
atsisako streikuoti.

susi-

Traukinys Užmušė 
Mergaitę

KANKAKEE, III. — Big Four 
gelžkelio traukinys sudaužė au
tomobilį ir užmušė 16-kos me
lų Mary Baker, kuri jame va
žiavo. Ji buvo iš Kankakee.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

ifG05-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
1, • KOPLYČIOS VISOSE

CHICAGOS DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
l-s

Ps-
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
WWJWAWW

V I. ♦. J K' 4 T

WWW.WWWW
- Ambulance 

Patarnavi
mas Dieną
ir Naktį

tetų komandų, pereita šeštadienį South Bend, Ind. Nothredamiečiai laimėjo 20- 
13. šiame lošime atsižymėjo Notre Daine lošikas lietuvis Lou Rymkus, chic’tis.

Elgin Watch Co., 
Atidaro Naujų 
Dirbtuvę r

imtiirtnmiiiiiiiiiiitmmtiiiiiitiiiintiiiiiiiiiitiitiiiiitiime

Sportas]
vie-AURORA, III. — Didelė 

tos pramonės įstaiga, Elgin 
National Watch Co., rengiasi 
atidaryti naują, trečią, dirbtu
vę. Firma perima buvusią W. 
P. York* Ine., įmonę, ten įrengs 
mašinų už apie pusę miliono 
dolerių ir gamins dalis įvai
riems brangiems instrumen
tams, reikalingiems/ ginklų 
mybai.

Šiandien risis graikų 
čempionas, Bartush, 
Bancevičius ir kiti

ga

Ashland Boulevard Auditori
joje (Van Buren ir Ashland) 
šiandien risis graikų čempionas 
Gebrge Macricostas su Alfred 
Johnsonu; iš Minneapolis.

Apiplėšė Alinę 
Kenoshoje'

KENOSHA, Wis. — Du jau
ni banditai apiplėšė Antano Ur 
bono alinę. Nuo savininko at
ėmė $67 ir pabėgo nekliudo
mi. Abu turėjo veidus užsiden
gę skepetaitėmis ir abu turėjo 
po revolverį.

*Mergaitė Pasikorė
Pataisos Namuose

GENEVA, III. — Valstijos 
pataisos namuose mergaitėms 
pasikorė 18 metų Bertha'VVass- 
mer, duktė Jolieto, Ilk, gyven
tojų. Ji paliko raštelį, su žod
žiais, “Dovanok, man, mamyte, 
negalėjau ilgiau pakęsti šitokio 
gyvenimo”.

Nainų viršininkai sako, kad 
apie Kalėdas ji butų išėjusi į 
laisvę.

Jei Jūsų Darbas Yra 
Pavojuj Del Pavar
iusių Įtemptų 
Raumenų...

są išmokėti į 18 mėnesių. Nau
ji patvarkymai reikalaus nu- 
moketi didesnį nuošimtį pirki
nių kainos, bet pirkėjams apie 
tai nereikės tupintis darant ka
lėdinius užpirkimus.

Lankėsi Dr.
George Bložis

■

Antrad., lapkričio 25, 1941

Peoples Radio 
Programas

Dainos, Juokai, Dramatiški 
Veikalėliai, Muzika.

Primintina radio klausyto
jams! užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti gražaus ir įdomaus 
radio programo, šiandien, an 
tradienį, 7tą vai. vakare iš sto
ties W.G.E.S.

Pereitą sekmadienį į Chicago 
buvo atvykęs Dr. George Bložis, 
dentistas.

Dr. Bložis gana ilgokai gyve
no ir praktikavo Chicagoje. Da
bar jis gyvena Dayton, Ohio, 
kur turi dantų gydymo kabine-

Parodoje dalyvauja ūkinin
kai iš J. V., Kanados, taipgi 
javų pavyzdžius turi susiuntę 
įvairių užsienio šalių ūkių de
partamentai.

Užpcreilais metais buvo keli 
grudų pavyzdžiai ir iš Lietuvos.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

. KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Programas susidės iš visokių 
įvairenybių, įdomių kiekvienam 
pasiklausyti. Programas leidžia
mas lėšom ir.pastangom Peoples 
Furniture Company, 4183 Ar
cher Avenue, kuri šiomis die
nomis lęsie didį prieš-kalė- 
dinį išpardavimą, kame yra pro
gos pasipirkti visokias namų 
reikmenas ir kalėdinės dovanas 
sumažintom kainom.

Rep. xxx

12,500 Premijuotų 
Galvijų Ūkio 
Parodoje

Atidaroma šeštadienį

Traukiniai ir specialiai 
kai vakar pradėjo Chicagon su
vežti apie 12,500 ar . daugiau 
galvijų iš visos Amerikos, ku
rie bus išstatyti metinėje Chi
cagos žemės ūkio parodoje. Ji 
prasidės ateinantį šeštadienį.

t uo

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: lz iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUS1S
DENTISTAS 

6924 S. Western 
Telefonas HEMLOCK 

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

Avė.
0201

9 vak. 
sutartį.

Prieš kiek laiko jis pradėjo 
nekaip jaustis. Negalavimas jį 
ir paskatino Chicago aplankyti. 
Atvykęs į Chicago, jis tuoj su
sižinojo su savo senais kolego
mis: Dr. Adomu Yuška, Dr. S. 
Biežiu ir Dr. V. Šimkum. Susi
žinojo ^su jais ir pasidavė jų eg
zaminavimui.

Kiek teko patirti, tai Dr. Blo- 
žis grįžo į Daytoną visai gero
je nuotaikoje. Pasirodė, kad jo 
negalavimas visai nėra pavojin
gas ir jis netrukus bus sveikas, 
kaip ridikas. v —R.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

, Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency. MIDWAY 0001

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

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

M
1KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel CANAL 3110
Rehdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Bill Bartush, kuris visą Eu

ropą apvažinėjo ir laimėjo dau
gybę visokių kęntestų ir čem
pionatų, risis su Strongbergu.

Bartush yra Karolio Požėlos 
mokinys. Per paskutinius dvy
lika metų Bartush važinėjosi 
po Europą ir Ameriką ir turė
jo didelį 'pasisekimą, kadangi 
jis yra pirmos rųšies ristikas. 
' Vytatas Bancevičius eina sa
vo tėvo, “drapiežno dzūko”, pė
domis. Juo tolyn, juo jis darosi 
geresnis ristikas. Risis jis su 
Olsenu.

Risis dar Dr. Ęonica ir ki
ti. *

Ristynės prasidės 8:30 valan
dą vakaro.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITTTSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiv4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

Mano 20 metų praktikavimas 
. , jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau, kaip 

> pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

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

. ir 7 iki 9.
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Šiuo laiku joks žmogus 
gali apleisti savo darbą —nė 
moteris. Krašto apsauga reika
lauja nępaliaujamų pastangų ir 
energijos, tačiau skaudantys 
raumenys gali sutrukdyti jūsų 
geriausias pastangas. Todėl, jei
gu kenčiate nugaros skausmą, 
lumbago, raumenų įtempimą 
arba raumenų skausmą, jus pri
valote pasinaudoti palengvini
mu, kurį Johnson’s Red Cross 
Plasteriai. gdli jum suteikti. Įsi
gykite vieną tų nebrangių pla- 
sterių bet kurioje vaistinėje, 
pavartokite jį skaudančioj vie
toje ir pajauskite raminančią; 
šildančią jo veikmę, kuri šutei 
kė palengvinimo tūkstančiams 
dėkingų vartotojų. Būtinai žiū
rėkite, kad jūsų pęrkamas pla- 
steris turėtų raudono kryžiaus 
ženklą, kaipo užtikrinimą, jogei 
gaunate • tikrą . Johnson’s Red 
Cross Plaster. —Sk.

ne-
4

ADVOKATAI

pirkti

8

1646 West 46th Street

Tel. STAte 7572
-M

Miesto 
Kamb. 
Namų

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

' ‘ —-----------------------------------------

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Neapsunkins norinčių ] ’ 
Kalėdų dovanas išmokėjimais

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.

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

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

Tel. VARDS 1119 '

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1276

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

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumeĮ 6877.

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

Room 2014
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.

DR. KARI NERKAT
(NURKAITIS)

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

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
z —pagal sutartį. •

Nebevaržys Kredito 
Sąlygų Iki Po 
Kalėdą Švenčių

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

Federalės valdžios bankų ad
ministracija vakar paskelbė, 
kad rengiasi įvesti naujus su
varžymus pirkiniams išmokėji
mais, bet jų neskelbs x iki po 
Kalėdų švenčių.

Reikia numokėti bent 10%
Tas daroma tuo tikslu,1 kad 

nebeapsunkinti toliau žmpnes, 
kurie nori pirkti Kalėdų dova
nas išmokėjimais. Dabar, par 
prastai, reikia numoketj tarp 
10 ir 33% už pirkinį ir balan-

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS • 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 
• niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIO 4688

http://WWW.WWWW
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ADOLFAS JOZALIS, GALIAI), GAVO PA 
STOVIĄ, TVIRTĄ, STIPRIĄ PASTOGE

Buvo Įkalintas Apskričio Kalėjime

Waltet Martin, 26, su Ber-
nice Burba, 21

Paul Kaupas, 24, su Anna 
Stewart, 21

CLASSIFIED ADsVj

Gyveno Adolfas Jozalis tvar
te — • f ‘ ‘

Gyveno garažiuje —
Gyveno vištininke —
Miegojo kartais nūktis po at

viru, žvaigždėtu dangUfn. »
Turėjo Į3 kbs kambarių la

birintu, ad. 5554 South Nev 
England Mvenue, bet vargšas 
negalėjo rasti vietos savo gal
vai ur griešnam kunui pašto 
Viai priglausti;

Mat, išėjo kokie ten Nesusi
pratimai su žmona, uošvierie ir 
Jozaliq vaikų tuzinu ir vienu.

Bėdos Su 'Alimonija
Tų nesusipratimų pasėkoje 

Jozaliui teko mokėti žmonai ali; 
moniją vaikus užlaikyti, bet kai 
visokie vargai ir rūpesčiai žino 
gų engia, tai tokie liuksusai — 
(kitų naudai) — ka'p alimoni- 
jos, nelabai rupi. Įr nėra dide-

A. + A.
MYKOLAS' VILKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 23 d„ 4:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, PediŠkių kai
me, Kiosnės parap., Mariam- 
poles apskr. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
reserį ir švogerį Pennsylva- 
nijoje ir jų Šeimą, pusbrolį 
Joną Viškauską Chicagoja ir 
artimus draugus Paul ir Ju- 
lia Gailius ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chičagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, lapkričio 26 d., 1:30 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas Į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mykolų Vilko gi
minės, draugai ir pažįstami^ 
esat nuoširdžiai kviečiami da-. . 
lyvaUfi tl^Hotuvėse’ ir 'suteikti 
jam Jpaskuiinį .patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Sesuo, 
švogėris, Pusbrolis, Draugai.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas; 
Tel. YARDS 1419.

Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Paul ir Julia Gailius, 3204 S. 
Halsted St., tel. Calumet 6976

Persiskyrė su šiuo pasąulid 
lapkr. 22 d., 12 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Šiaulių apsk., 
Žagarės parap. - ir miestelyje. 
Amerikoj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Stanislovą ir marčią 
Barborą, du aliukus, ĘlžbĮęt^ 
ir Robertą, seseiį Brigitą ir 
švogerį Leoną Šlidgefius Ir jų 
šeimą, brpliehę Joarią A^aisti- 
vile ir jos šeimyna, sesers sū
nų Klemensą LęaŽių ir Šei
myną ir kitas glmiįies Ame
rikoj. Lietuvoje paliko 2 se
sei is, Marijoną Ledžlenę ir 
Suzaną, if kitas giihinęs.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopį., 3307 ĮAtlia- 
nica Avė; Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, lapki. 26 d., 8:00 
vai. ryto iš kopk į Šv. Jųt- 
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionib sielą, d iš teh bliS 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Wai- 
shvile giminės, drauąai ir 
pažįstami esat riūošifdžiėi 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: * 
Sūnūs, Marti, Anūkai, Sese
rys ir Gilinės.

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

M
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Jio hofro prakaitą . lieti tokiam 
rfeikaibi pinigą uždirbti.

Vakar Adolfas buvo pašauk 
tas teisman it ten teisėjas be 
Sort jį painformavo, kad jisai 
yra užsilikęs alimonijos mokės- 
timis $182.50 — ir klausė, ką 
jisai mano daryti?

—- Įr Karvė
Beje, advokatas J. J. GHsh; 

atstovaujantis Jozalienę, primi
nė teisėjui, kad ji pardavė vie 
ną Jozalio karvių ir už ją gavo 
$82.50. Todėl, tą sumą iš ali
monijos atitraukia, ir Jozalis 
palieka skolingas lygiai* $15(1.

Ką darysiu? įoząLs pakratė 
pečiais ir atsakė, nežinau. Gai 
ir reikėti] mokėti, bet, Dievaž, 
neturit! iš ko.

Teisėjas DeSort padi.tė su
gestiją, sako, pasirūpink pini
gus uždirbti. 13-ką vaikų, vis
gi, vienai moterei visgi sunku 
užlaikyti. O pats, turi pripažin
ti, juk pHšidėjAi juos į šį var
go pasaulį atnešti ?

“Teisybė Tai Nė Męlūš”
Adolfas, pripažino, kad teisė

jo racija; pilria racija, bet at
sakė, kad ištikro nežino kaip 
tą alimonijos reikalą butų ga
lima sutvarkyti.

Teisėjas tada nusprendė, kad 
Jozaliui butų pravartu pabūti 
apskričio kalėjime, kur ir kiti 
nusidėjėliai, nemoką alimonijos, 
paprastai yra uždaromi. Ten bū
damas gal iš padėties suras ko
kią nors praktišką išeitį.

Tokiu budu, Jozalis dabar 
praleis kurį laiką už grotų ir, 
galų gale, turės saugią ir tvir
tą pastogę virš savo galvos, 
kur nei buliai jo ragais neban
dys ir kur nei gaidžiai J am vei
dą nekapos.

Sumainė Paltus 
Žemaičiu Vakare 

u-

Pereitą sekmadienį, žemaičiui 
Kultūros Kliubo koncerte, Holly- 
wood svetainėje, kas nors per 
klaidą pasiėmė svetimą paltą. 
Palto kišenėje buvo skurinės 
pirštinės. Kas tą klaidą pada
rė, prašome telėfdnuoti A. K. 
VūlukUi, Atlantic 9435 arba že- 
liiaięių Kultūros. Kliubo pirmi- 
uiii^Ul, g. Nąrkiui, Virginia 
1279.

Skelbihiai Naujienose 
duoda naudą dėlto, . 
dad palios Naujienos 
via tiaiuįiiigos.

Visi ą. a. Annos Shaukles giminės, draugai if pažįstami esat 
nuoširdžiai kvĮęciami dalyvauti Ididotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ik* atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:
Vyras, puktė, žentas, Anūkas, Broliai, Brolienės; švogerlai, 

švogerkos if Gilinės.
Laid. pirekt. Antanas Petkus, Tel. CICERO 2Į09.

AKna shaukles 
(tpt) TĖVAIS BQBĮNSKAITĖ)

. £ersiskyr$ su šiuo pasau
liu labkr. 21 d., 3:30 vai. l 
ryto, 1341 m., sulaukus .
48 m. amž., gimus Lietu- J||| 
voj, Al vytų parap. ir kai- 
ttie. Amerikoj išgyveno
43 mętus. g

Paliko dideliame ' nu- BygĮjlfc 
liūdime vyrą Kazimierą, Ip
dukterį Anna Kassautski, y'—
žentą Otto, anūką Rohald, 
2 btoliųs, Kazimierą;, bro- | ||Įp
lienę ary ir Antaną, 

Mabel, švogerį 
tukles, 2 švoger- 

kas, Frances Chapienę ir 
Suzanną Gabriėnę ir jų 
šeimynas, sesers vyrą Jo
ną Karnelskį ir jo dukte
rį Eleanor Yųrkus ir sū
rių Johnny Karnelskį, ir 
kitas gimines, draugūs ir 
pažįstamus.

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

Laidotuvės įvyks ant
radienį, lapkr. 25. d., 1:3b 
vai. po pietų. Iš namų 
bus nulydėta į LĮeĮuvių 
Tautiškas Kapines.

ar
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NAUJIENŲ-ACME Photo

Alfred Gibbs, negras angliakasys, vedamas šalin 
nuo muštynių ties Edenborn kasyklomis, Brownsvillo, 
Pa. .Jis, tariamai, pašovęs tris pikictiiotojius.

Susigrumimc ties Edenborn kasyklomis, Brownsvil- 
le, Pa., nukentėję, Albcrt l?auvie (kairėj), kuriam pa
šauta šlaunis, ir John Stepanik, sužeistas galvon.
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Apiplėšimai
Southsidėj

Ties 53-čiac. ir >-Artesian du 
girti vyrai atėmė $50 nuo 50 
m. Frank Vodvarkos, 5339 So. 
Artesian avenue.

Prie 62’nd ir jMaplewood ki
tas užpuolikas bandė 'apiplėšti
19 m. Wilfred’ą Gier, nuo 6232 
South Hermitage avenue, bet
pastarojo kumštys pasirodė per- 
geros.

Dvi Tragedijos 
Šeimynoj

Pereito balandžio mėnesį , be- 
žuvaudamas prigėrė Kenneth 
Olih, 909 Lcland' avenue. Jo 
žmona, Barbara Olin, paliko 
viena, nėščia. į

Trys mėnesiai atgal jai gi
mė sūnūs- Jį pavadino Kėnnėth 
Jr., tėvui atminti.

Vakar, bemiegodamas iopše • 
lyje, kūdikis nutroško.

'.....’—r—"

Diena Iš Dienos
Labai Iškilmingai 
Atšventešias 
Sukaktuves •

Apie 560 Svečių Kriščiūnų 
Sidabrinėse Vestuvėse

Reikėjo abiejų Dariaus-Girė
no salės aukštų sutalpinti dide
lę minią giminių, draugų ir pa
žįstamų, kurie sekmadienį susi
rinko į pp. Kazimiero ir Jozc 
finos Kriščiūnų sidabrines ves
tuves. Reikėjo dviejų “stalų’’ 
juos pavaišinti.

Puotoje dalyvavo Virš 500 
Žmonių.

Tai buvo labai įvairi publika, 
parodanti kaip didele yi*a pp 
Kriščiūnų pažintis ir kaip pia 
šiai jie dalyvauja visuomeni
niam gyvenime. Vakarienės me
tu sveikinimo kalbas pasakė 
“N” redaktorius Dr. P. Grigai
tis, Dr. M. T., Strikolis, p. D. 
Kuraitis, Jonas Yuška, ir kele 
tas kitų svečių, kurie pp. Kriš
čiūnus artimai pažįsta ir su jais 
dalyvauja organizacijose. Pro 
gramą vedė p. P. šaltimieras.

“Ilgiausių Metų!”
Vakarą dainomis paįvairino 

ir “Ilgiausių Metų” sugiedojo 
“Pirmyn” choi’as, kuriam abu 
jt^biliantai yra daug pasidarba
vę. Jų abi dukterys, Kristina 
ir Eleanor, prie choro priklau
so.

Vaišės buvo puikios, baras 
nepaprastai turtingas, todėl kas 
nepraleido kuošūuniaūsiąi laiko 
šiose sukaktuvėse/tai pats bu
vo kaltas.

Buvęs,

Išsiėmė LeįdiiĮiĮUS
Vedyboms t

(CHIČAbOJ)
John Kovai, 21, su Margue-

rite Baker, 19 ,
Frank Dziwisz, 25, su Stella

Juras, 18
John Cainphęlk 45, su AUice

Krasunas, 24

Robcrt Bla.ydis, 25, su Lil- 
lian Davis, 19

Edward Bastis, 29, su Ann 
Liedes, 35

Heiman Guhl, 36, su Anna 
Shaldaųskas, 38

Herman GuhJ, 36. su Anna 
Shafranas, 38

* * l

Gauna
Pmkiras
\D?r3cn Marose nuo William 
Marose

Northside, Sako, 
Pradeda Atgyti, 
Rodyti Gyvumo —

Grakauskai Tam Davė Gerą, 
Malonią Pradžią.

NORTH SIDE. — Northsidie- 
čiai pradeda rodyti gyvumą. Po 
ilgų vasaros atostogų pra-idėjo 
šis bei tas atsipeikėti.

šeštadienį, lapkr. 15 d. pas 
ponus M. Grakauskus, 3939 N. 
Cliristiana avė., įvyko šauni 
puota, kurią surengė patys p.p. 
Grakauskai, gal būt dviem su
puolimais. 'Būtent, kad p. Gra
kauskienė tapo šios šalies pilie
tė ir antra, kad “pašventinti” 
naujai ištaisytą savo privatę 
“svetainę”.

Skiepe.
Reikia pastebėti, kad minima 

‘^svetainė” tai ištikrųjų yra puo
šniai ištaisyta, — o ji randasi 
jų pačių namo skiepe.

■ Gal jiems netaip jau sunku 
buvo taip gražiai ją ištaisyti, 
kadangi jų sūnus Renny Gro- 
kow iš profesijos yra inžinie
rius, kuris, rodosi, ir užėmė ta
me pačiame name antrą aukš
tą *ir gyvena ten su savo šeima.

“Scn,idTK> M. Grokauskas irgi 
yra pa tyręs meistras.

Labai Vaišingi.
Minimoj puotoj dalyvavo 

daug sukviestų svečių. Vaišino 
juos kuom tik begalima buvo 
vaišinti. Net ir paveikslus visų 
dalyvių Nutraukė. Pp. Grokaiu;- 
kai visuomet yra labai draugin
gi ii1 vaišingi.

Veikėjas.
M. Grokauskas yra darbštus 

visuomenės darbuotojas, per 
paskutinius keletą metų llum- 
boldtparkiečių Klubo pirminin
kas, ir daug darbuojasi lietuvių 
demokratų tarpe.

Visi svečiai linkėjo p-ai Gro- 
kanskienei, kaipo naujai pilie
tei šios šalies, laimingai pildyti 
jos patvarkymus ir btiti tikra 
demokrate. _ K. Č.

Atsako Tik Už 
Savo Skolas —

Petrasz Gricius, gyvenantis 
adresu 3434 South Union avė., 
skelbia, kad jisai atsako tik
tai už'skolas, kurias patsai už
trauks. Kitų skolas, padarytas 
jo vardu, nepripažins.

Chičagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 153Į go. 50t;h Court, 
Cicero, III.; Helen Čhąpas—PręL 
rašt., 2441 W. '?45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų fašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
—Klubo gydytojas, 4645' So, Ash- 
lahd Avė., Tel. Prospect 1930; 

' Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frdrik Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Ėnierald 
Avenūe; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

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

ninkas—- Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. St Vgi- 
tikaitis; 3508 W. 61st St.; Nut.

,, ■ . III . I , ' I . .......... -

HELĮ* W At4tLd—ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

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

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virti. Savas kambarys, vonia, $12. 
LAKeview 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.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Nereikia skalbti. Gyventi 
vietoje.’ Malonus namai, abu šei
mininku dirba. DEArborn 3346.

GERA RESTORANUI VIRĖJA, 
mokanti žydų valgius gaminti. 3626 
Roosevelt Rd.

PATYRUSIOS FINISHERS, už
sakymų paltai, geras mokestis. 36 
So. State, Rom 608.

PATYRUSIOS MOTERYS išma
tų pbpierio sortuoti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Avė.
-—■ .—  ---------l-j.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

5758 WEST 65th STREET

REIKALINGAS BUČERYS, pa
tyręs darbininkas Į grosernę ir 
mcat market. Kreipkitės tuojau. 
Pastoviai. 4359 So. Maplevvood 
Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas 
trečiame aukšte. 2307 So. Leavitt 
St. Klauskite pirmame aukšte.

BUStNESS CHANCES
Biznio Progos

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

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pa^^^

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 4C 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė. 

ChicagG, Iii Tel. REPublic 6051

rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik-, 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. <toth St.; Ligonių 
apiekunas \-A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ . KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rast., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Gasper—Fin. 
rast., 3338 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskįenė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet.. 2417 W. 43rd St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941- METAMS: Prm.—An- 

o tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul. 3327 Le- 
Moyne"' st., tel. Spaulding 7903: 

, Ižd. kas.—L, Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745: Fin. 
rašt.—B. Rogers. 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 

ansia Avė., tel. Humboldt 2285;
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia. 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.x

REAl ESTATE FOR SALE
Pardavimui _

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

REAL ESTATE - LOANS- 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

MAŽAI CASH, lengvi išmokėji
mai nuperka 10 apartmentų, 3 
krautuvės. šiaurės rytų įtampas 
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 Pardavimui

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

COAL—WOOD—OIL

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal. \
150 Gal po 7l/2C Gai.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

ANGLIS I B MALKOS
Miller Creck .... 1-3 ton. $10.80 ton.
Black Ęand .... 1-3 ton. 10.75 ton
Fkln. County .... 1-3 ton. 8.50 ton.
Fkln. Egg ....... 1-3 ton. 7.40 ton.
Central Nut .... 
Anth’cite Rge.-

1-3 ton. 6.b5 ton.

Chestnut ....... 1-3 ton. 14.90 ton.
Koppcr’s Coke 1-3 ton. 12.60 ton.
Pocah’s M. Run 
Pet. Carbon Štili

1-3 ton. 9.30 ton.

Run .............. 1-3 ton. 10.95 ton.
Stoker Nut .... 1-3 ton. 6.75 ton.
Suplautos malkos — 6 pund. $1.00
WENSEL AND SONS Hem. 8774

FIJRMTURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

GOOD HOUSEKEEP1NG SKOPS 
WAREHOUSE OUTLET 

SURINKO 
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 

KRAUTUVIŲ
Visai naujos prekės, floor sempe- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas ir 
atsiimtas stakas ir įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
Ūu tos pačios rųšies. Dabar su
krauti viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija. 
350 GASIN1Ų IR ELEKTRIKINIŲ

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 

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

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

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

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis .............................. $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philco auto, ctrimger, 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., šeštad.

iki 10. Sekmadienį iki .8

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos ‘

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. 3. KAZANAUSKAS, Sec 

Turtas virš $1,100,000.
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Ragina Studentus 
Dalyvauti Kovoj 
Už Lietuvos Laisve c

Sveikino Jų Kliubą Sukak
tuvėmis

Lietuvos konsulas Chicagoje, 
p. P. Daužvardis sekmadienį ra
gino Amerikos lietuvius-studen 
tus prisidėti prie kovos už Lie
tuvos nepriklausomybės atstei 
girnų. *

Kalbėdamas Lietuviu Studen 
tų Kliubo 10-tų sukaktuvių ban
kete, jisai aiškino, kad pirmiau 
Lietuvy slėgė bolševizmo jun 
gas. Dabar jų valdo naciai. Bet 
kaip Lietuva nenorėjo bolševi
kų, taip ji nenori ir Hitlerio 
globos.
Laukia Pagalbos Iš Amerikos

Lietuvos žmonės nori laisvai 
ir nepriklausomai gyventi. Ko
vodami už tą laisvę, Lietuvon 
žmonės lauks pagalbos iš Ame 
rikos. Studentai, kaipo naujo 
sios kartos atstovai, toje kovo
je gali sulošti didelę, naudingą 
rolę.

Sukaktuvių banketas įvyko 
Graemere viešbutyje, Homan ir 
Washington.

“N” Sveikinimas
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų’’ 

vardu pasiuntė kliubui sveiki
nimo telegramą, adresuotą ban
keto rengimo kom. pirmininkui 
V. Krauchunui, “I beg you to 
convey to your colleagues my 
heartiest congratulations on the 
1 Oth Anniversary of the Lith- 
uanian l’niversity Club, and my 
sineere vvishes for its growth 
and success in the future.”

/
AL Drigot—- Naujas Pirm.
Bankete trumpai kalbėjo 

prof. K. Pakštas, pirmas kliu
bo pirmininkas adv. A. Lidy, 
buvęs pirmininkas Stanley Dri- 
got, taipgi naujasis, Al. Tlrigot.

Rs.

Sustreikavo 1,000 
Trokų Darbininkų 
Chicagoje
Reikalauja Pakelti Algas 2O'/<

Apmirę buvo vakar didžiuliai 
transporto trokų sandėliai Bri- 
dgeporte, 18-toj, Westsidėj ir 
kituose trokų centruose.

Į streiką vakar rytą išėjo 
apie 1,000 darbininkų, kurie tre
kus krauna ir iškrauna. AFL 
teamsterių unija skelbia, kad 
jie -reikalaujat pakelti algas 
20%. Kompanijos siūlė pridėti 
po 3 centus valandai, bet ma
siniam mitinge darbininkai pa
siūlymą atmetė.

Trokų kompanijos vadina 
streiką “nelegaliu”.

įsteigė Komitetą 
Rusijos Civiliams 
Šelpti

Turės Du Pirmininkus
• Chicagoje šiomis dienomis 

buvo įsteigtas , “Russian, Wai 
Relief” komitetas, kuris rinks 
aukas Rusijos karė nukentėju- 
siems civiliams šelpti. Komite
tas nustatė $250,000 kvotą.» 
Pirks medikales reikmenas/ rū 
bus, maistą ir vitaminus.

Pirmininkais^ yra' Dr. Dalias 
Phemister ir Mrs. Philip W. 
Moore; iždininkas — Edward 
B. Hali, sekretorius — Frank’ 
Fowle Jr. Komitetas turės raš
tinę ad. 80 East Jackson, ku
rią ves viena Mrs. K. Nicol.

Komiteto nariais taipgi bus 
Jaroslaw Zmrhal, prof. G. Bo- 
brinskoy, George Richardson, 
Robert Biggert, Dr. Quincy 
Howe, Dr. Benjamin Miller ir 
keli kiti asmenys.

L--*'.

H E “5 GOT SOME OEFEN5E 
TRY THE DIS-RAY.

HERE'S HI5 GREEN RAY 
ATTACK. BŪT IT DOESN*T 
PENETRATE OUR M^GNO- 
SCREEN. IT LOORS LIKĘ 
-V__A 0RAW. j—

TRATAS NOGOOD 
EITHER. WE 
CAN’T HURTV 
him

WHY DOESN*T HEFIRE? Z* 1 I BELIEVE HE WANTS US TO 
THATlS COUNT DON > V/ OPEN UR WELL, LET*S 
HIM5ELF AT THE CONTROLS. M O0LISE HIM. GI VE Hl M A

BOL.T, JIMMY. r—

!¥"» V1*’Ii*;.' 1 .... ..  ■ i1"1CAVVeMl Z THAT Ife
eOLT 3IMPLY DIED «

IN MID-ĄIrŲi

THE W0rfLD, REPRESENTED BY THE AURORA, CIRCLE 
EACH OTHER IN THE FIRST REAL TĘST OF P0WER.

■9ŽT5 , ■ u .. ................ .............. ...—------- -----------

Krito Negyvas 
Lietuva Beno 
Narys M. Vilkas
Laidojamas Rytoj, Tautiškose 

Kapinėse
Mykolas Vilkas, 3324 South 

Halsted Street, buvo muzikan
tas, narys Lietuva Beno, šeš
tadienio naktį jisai grojo Gai
lių taverne. Atrodė visai svei 
kas, buvo linksmas ir noriai 
polkas traukė.

Užbaigęs darbą apie 4-tą ry
to, Vilkas išėjo namo. Nespėjęs 
vidun įeiti, jisai staigiai gavo 
širdies ataką ir 4:30 vai., jau 
buvo miręs.

šeimos Neturėjo
Velionis paliko pusbrolį Joną 

Viškauską Chicagoje, taipgi se
serį Pennsylvanijojė. Kitų arti
mesnių giminių neturėjo.

Chicagos nae tuvių Draugija,, 
prie kurios jisai priklausė, pa
rūpins grabnešius, o laidotuves 
tvarkys P., J. Ridikas. Jo ko
plyčioje, 3354 South Halsted 
street, kūnas yra pašarvotas. 
Velionis laidojamas trečiadienį, 
1:30 po pietų, gražiose Lietu
vių Tautiškose Kapinėse.

1 ■ U ■■ ■■

Staigiai Mirė 
Jaunas. Lietuvis 
Albertas Edwards
Buvo 37 Metų Amžiaus; Laido

jamas Ketvirtadienį
Eidamas šaligatviu, ties 6306 

South Halsted street, staigiai 
sukrito ir mirė jaunas Bridge- 
porto lietuvis, Albertas Ed~ 
wards, nuo 3324 South Union 
avenue. Jisai buvo tik 37 ma
tų amžiaus. Daktarai surado, 
kad velionis turėjo širdies li-

Iš Wisconsin
Albertas Edwards gimė Port 

Washingtone, Wis., ir Chicago
je dirbo Houdaile-Hershey me
talo dirbtuvėje. Jisai paliko 
žmoną Eleną Edwards, motiną 
Mary Winslow, brolį Charles 
Stancelį, ir seserį Barbara Auš
ra. Vaikų neturėjo.

Buvo malonaus budo, ramus 
žmogus.

Velionio kūnas pašarvotas 
A. M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica avenue, iš kur laido
jamas ketvirtadienio rytą šv. 
Kazimiero kapinėse.

Green Washingtone 
Kontraktų Reikalu

Į Washingtoųą yra nuvykęs 
Illinois gubernatorius D. H. 
Green. Jo misijos tikslas yra 
išgauti daugiau kariškų kon
traktų mažoms dirbtuvėms Illi
nois valstijoje.

Gaisras Dėl 
šiukšlių

BBIDGEPORT. — Nuo šiuk
šlių pereitą sekmadieni užsidegė 
gyvenamas namas Bridgeporte, 
adresu 3014 Emerald avenue. 
Jame butus turi G. Kodis ir S. 
Deskis (?). Nuostoliai buvo ne
dideli. •

■ NAUJIENOS, Chicagcj,111. \
. TRYS JAUNI" OPEROS' “CARMĖN” SOLISTAI AUTOMOBILIU

NELAIMĖS

EUGENE MARTIN— ANITA NAVICKI— ALGIRD BRAZIS—
Nepilnai už savaitės, būtent sekmadienį, lapkričio 30-tą, Chicagos lietuviai vėl gauna 

progą pamatyti operą “Carmen”, kurią šįmet jau antru kartu stato “Pirinyn” choras, ve
damas Kazio Steponavičiaus. 1 '1 .. : :

šiam veikalui išpildyti neužteko vien “Pirmyn” choro jėgų,. Reikėjo nė vįen solistų, bet 
didžiulio simfonijos orkestro, ir reikėjo sninokiUti specialį “Pihnyų” vaikų chorą, kuris 
turi išpildyti dali pirmo akto. ’ ? /

IŠTISAI lAETVVįšIiAl,
Opera yra keturių aktų, atvaizduoja Ispanijos čigonų—bulių kovotojų gyvenimą, ir 

bus dainuojama ištisai lietuviškai. . '
Tarp solistų bus Chic. lietuviam laibai gerai žinoma graži, talentinga dainininkė Anita 

Navicki, labai populialus Algirdas Brazis, ir liaujas daiijminkas^ Gene Martin.
Opera bus pastatyta Eighth Street Theat. e, prie 8th ir Wabdsh, 2 valandą po pietų. 

Bilietai nuo $1.00 iki $1.50. • .
$1,000 PASTATYTI v

“Carmen” pastatyti kainuoja apie $1,000 ir reikia tūkstantines publikos išlaidas paden
gti, nekalbant jau apie pelną. “Pirmyn” choras, imdamas šį didelį darbą atlikti, pasitikė
jo, kad turės Chicagos lietuvių pritarimą ir kad Salė bus pilna publikos. “Carmen” tai vei-
kalas, kuris tikrai verta pamatyti,b Reikia milžiniškų spėkų jį sudainuoti. ‘“Pirmyn” kartą 
tai jau padarė pavasarį ir, nėra abejones, kad pirmą pasisekimą ir šį kartą pakartos.

Gatvės, keliai pavojingi

Streikas Chicagos 
Mašinų Dirbtuvėj

_ ,1. ■ ------

CIO Nori Pripažinimo
Būrys CIO United Electric 

Radio and Machinists unijos na
rių vakar paskelbė “sėdėjimo” 
streiką Pioneer-Gen-E-Motor 
Company dirbtuvėje, 5841 Dick- 
ens avenue.

Kompanijai pagrasinus, kad 
naudos policiją juos* išmesti, 
darbininkai patys dirbtuvę ap
leido ir pradėjo ją pikietubti.

AFL Turi Kontraktą
CIO reikalauja pripažinime 

dirbtuvėje. Dalis darbininkų 
priklauso prie AFL, kuri turi 
ir kontraktą, bet CIO sako, tu
rinti didžiumą savo pusėje.

Kareivis Žuvo
• i

Manevruose
Prie Pageland, South Caroli- 

noje, kur dabar'vyksta manev
rai, troko nelaimėje žuvo trys 
kareiviai, tarp jų kareivis Tho- 
mas Beck iš Chicagos.

Ištraukė Lavoną
Iš Chicagos Upės'

18 APYLINKĖ. — Prie Cer- 
mak ir Halsted gatvių iš Chi
cagos upės policija ištraukė la
voną nežinomo, apie 50 metų 
vyro. Mrs. Madelirie Halloran, 
1706 South Michigan, spėja, 
kad tai buvo jos dingęs vyras, 
Michael Halloran.

. > . • • p I i., i . (

| Parolių Taryba 
Svarsto Laisvės 
Prašymus*

Du ^įašiskubifto”

Illinois valstijlS'.’ patolių ta
ryba dabar svarsto prašymus, 
nuo kalinių, ri'oYinčių išeiti į 
laisvę. Tarp tokįų kalimų yra 
Walter Wolf, buvęs /Continen
tal Illinois bankd tarnautojas,; 

vkuris buvo kai inama$ išeikvo
jimu $3 000,000, ir James Day, 
kuris 1936 - metais Štatėvi lė 
kalėjime nužudė Riėhatd Loeb.

Du kiti kaliniai padavė pra
šymus, bet taryba jų nesvars- 
tys, nes jų autoriai pasiskubiAo 
į laisvę išeiti, Tai 28 m. Fran
cis Hplleran ii-. 27 m. Joseph 
McArthur. Pereitą šeštadienį, 
parolių tarybos posėdžio išva
karėse, jie pabėgo iš Joliet ka
lėjimo.

Tragingai Žuvo 
18 m. Berniukas

BBIDGEPORT. —- Beskubė
damas namo sir 22-tro kalibro 
šautuvu rankose,! ant ledd šąli-* 
gatvyje pas ydb 18 mėtų Alvin 
Tųlke, 2954 H&yneš Court. 
Virsdamas berpipkds , trenkė 
šautuvu į žemę< ginklas šovė ir 
suvarė jam kulką į galvą.Jis 
mirę netrukus po to SĮ. Paul 
ligoninėje; A- *.':'?

Tulke ir 17 metų draugas 
John StAsko, 2960 Haynėė 
pratinosi Šaud0Į 'j; iąikih}; kai? 
myno kieme, ties 2968 South 
Looinis st/ ? 1 '

Rado Moteriške, 
Vyrą Negyvus Bute 

' ‘ * z r ■ »

Abu Nusinuodiję
j'/ • • '

18 APYLINKĖ. —’ Kaimynai 
pastebėjo, kad nuo pereito ket
virtadienio -Thanksgi ving die
nos, adresu 1833 South Laflin, 
dieną ir ‘naktį be pertraukos 
degė elektros šviesa. Viduj bet
gi. buvo tylu.

Vakar jie pašaukė . Maxwell 
policijos nuovadą. Keli atsiųsti 
polięistAi išlaužė buto duris, ir 
ividuj rado, du negyvus žmones: 
'apie 30 . metų moteriškę, Mary 
;Chmura, ir 24 metų brighton- 
parkietį, Andrew Cikowski, nuo 
,4408 South Richmond street.

. Spėja, kad <abu susitarę nu
sinuodijo. >•/

Ieško Kūdikio 
Motinos

Giminės ir policija Chicagoj 
ieško 22 metų našlės, Mrs. Drene 
Quinn, kuri kur tai pražuvo, 
palikusi motinai savo 2 mėne
sių mergaitę. Ji gyveno adresu 
327 South Western avenue.

Jeigu Norite Gyventi 
100 Metų —■

v * - - J' 7 ■ ‘ir .

Chicagietis James Ve j r Sr., 
3022 South Kpstner avenue, pe
reitą ketvirtadienį buvo 100 me
tų amžiaus. , /

Kaip sulaukti tokios senat
vės ? Štai ką V e j r sako: “Ne - 
rūkyk, negerk ‘kietų gėrimų’, 
bet gėrk daug pasukų”.

Antrad., lapkričio 25, 1941 
m ....... ....... i.ę

Su pirmu didesniu sniegu ir 
šalčiais 'Chicagoje gatvės ir 
vieškeliai pasidarė labai sli
dus, todėl tuojau žymiai pašo
ko automobilių nelaimių skai
čius. Žuvo šie žmonės:

Miss ’ llelen Dvorak, 6514 
Ross avenue, ir G. L. Wade iš 
Buda, III.;

Benjamin Hoobler, 5292 
Lakewood avenue, prie namų;

44 m. Angelo Bencdet i, 151 
S. Campbe.l avenue, Douglas 
Parke;

Henry Weernink, 69, nuo 
1447 Wieland avenue, ties 
Clark ir Norlh;

82 m. Benjamin O. A vers iš 
Dovvners Grove, III.

46 m. Robert Wėege, iš.Park 
Ridge, III., prie Delavan, Wis.;

Serž. Harvey L. Robbins, 21, 
iš Scott Field, ir

19 m. Frapk J. Lewis, taipgi 
iš Scott Field, prie Belleville, 
III.

Šiandien Tautiškose 
Kapinėse Laidoja 
Anna Shaukles

Sena Bridgeporto Gyventoja
Šiandien po pietų Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse yra laido
jama bridgeportiete Anna Shau
kles, iš namų Bobinskaitė. Ve
lionė mirė lapkričio 21 d., su
laukusi apie 48 metų amžiaus.

Laidotuvės prasideda iš na
mų, ad. 3403 South Union avė., 
kur velionės kūnas yra pašar
votas. Laidotuves tvarkys A. 
Petkus.

Daug Giminių
Velione paliko vyrą Kazimie

rą, dukterį Anna Kasautskienę, 
anūką Ronald, žentą Otto ir 
daug kitų giminių, kaip Shau- 
klius, Karnelskius, etc.

Ji ’paėjo iš Alvito.

VAKAR CHICAGOJE
• Wilson-Broadway elevel- 

teriu traukinių linijos stotyje 
bandė nusinuodyti • 27 metų 
mergina, Miss Ann Heidman, 
811 Jųnior Terrące. Paguldyta 
American ligoninėje.

• Prie 91-mos ir Vincennes
gatvelęaris sunkiai suvažinėjo 
35 metų chicagietį Armas 
Bloom, 7731 Normai blvd. Gu
li Little Company of M>ry li
goninėje. •

• Vakar Community Fondas 
Chicagoje pradėjo 8-tą aukų 
rinkimo savaitę. Dar trūksta 
$750,000 $3,583,000 kvotai iš
pildyti.

• Policija Chicagoje ieško 
kalinių Lloyd Richard, 27, ir 
William Sympson, taipgi 27, 
kurie pabėgo iš Jackson kalėji
mo, Michiganc.

O Trys jauni chicagizčiai bu
vo suimti už vogimą švino nuo 
Outer Brldge tilto, prie Chlca- 
gos upės žkčių ir Mich’gan 
ežero. Jie yra, 29 m. Frcd Bal- 
caster, jo 19 metą brolis Joe, 
taipgi Robert Perry, 1111 N. 
Hermitage. Jie pavogę metalo 
apie 1,300 svarų.

• Prie 87-tos ir Bennett avė. 
chicagietis Walter Stasinski 
nušovė didelį vanagą, kurio dy
dis, nuo sparno iki sparno bu
vo apie 5 pėdos. Vanagas toje 
apylinkėje pavogė daug vištų 
iki iiuvo nušautas.

O Gaisras padarė api? $1,- 
500 nuostolių St. Vladimir pra- 
voilavų cerkvėje ties 1946 Erie 
avenue.

© Lenkų bažnyčios bazare 
prie Ohio ir Morgan beždžionė 
skaudžiai apkandžiojo 33 metų 
Helen Kopinski, 224$ N. Spring- 
field avenue.

e Iš automobilio, pastatyto 
prie Canal ir Van Buren plėši
kai pasivogė rūbų už $500. Jie 
priklausė Kanados karo aviaci
jos lakūnui Įeit. L. C. Staddon, 
kuris atvyko Chicagon su žmo
na trumpam vizitui.

Aukokite Raudonąjam Kryžiui!




