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. Lt- japonu santyki*.
SEKR. HULL PAKVIETĖ ROOSEVELTA 

SKUBIAI GRJŽTI j WASHINGTONĄ ‘
Prezidentas staigiai nutraukė atostogas 

ir tariasi su karo kabineto nariais
WARM SPRINGS, lapkr. 30 

d. — PrezideiUaę Rooseveltas 
buvo pasiryžęs praleisti pen
kias dienas Warm Springs sa
natorijoj, bet A(nerikos-Jąpo- 
nijos santykiai privertė jį šias 
atostogas nutraukti.

Vos liktai Rooseveltas baigė
* sakyti savo kalbą kolonijos 

gyventojams, gavo žinią, jog 
skubiai kviečiamas kalbėti te
lefonu su Washingtonu. Už
sienio departamento sekreto
rius Hull informavo preziden
tą apie naujus įvykius Toli
muose Rytuose ir iškvietė grį
žti i AVashintoną.

. VVASHINGTON, D. C., lap
kričio 30 d.—Pablogėjus san-

• tykiams Tolimuose Rytuose, 
sekretorius Hull visą dieną 
tarėsi su užsienio diplomatais 
ir aukštesniais užsienio de
partamento valdininkais.

Sekretorius Hull ilgai kal
bėjosi su britų ambasadorium 
Halifax ir aptąrė visą padėtį 
Paęifikė. Manomft “itfrrK pįs- 
ku tino japonų. kal
ba labai paveikė visą derybų 
eigą. Didelės įtakos turi ir ja
ponų pasiųsti orlaiviai Bur
iuos vieškelio bombarduoti.

Manoma, kad prezidentas

Roosoveltas pirmadienio rytą 
jau pasieks Washingtoną. 
Rposeveltas pakvietė skubiam 
posėdžiui užsienio sekretorių 
Hull, karo departamejito sek
retorių Stimson, laivyno sek-

cijų Štabo viršininką Stark ir 
kariuomenės Štabo viršininką 
Marshall.

Hull japonams pareiškė, 
kad jie privalo atšaukti savo 
kariuomenę iš Kinijos, jeigu 
nori toliau vesti derybas su 
Jungtinėmis Valstybėmis.

TOKIO, Japonija, lapkr. 30 
d. — Japonų m misterių kabi
netas dvi dienas posėdžiavo 
ir svarstė sekretoriaus Hull 
notą. Japonų oficialus vald
žios atstovai pareiškė nepasi
tenkinimą dėl kai kur’ų princi- 
epinių punktų.

Japonų premjeras Tojo, 
kalbėdamas per radiją į ja
ponus, kiniečius ir Mandžiuko 
gyventojus, labai smarkiai 
puolė Jungtines Amerikos 
Valstybes) TojoM virtino, kad 
japonai yra įpareigoti panai
kinti britų ir amerikiečių įta
ką į Aziją, nes tai sudaro gė
dą visiems Azijos gyvento
jams.

PASIRAŠO PAKTĄ PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJĄ

NAUJIENŲ-ACME TftlHphoto
Rolf Johan \Vhiting (kairėj), Suomijos užsienio reikalų ministeris, konfe- 

ruoja su Adolfu Hitleriu Berlyne. Šio pasitarimo pasėkoje Whiting pasirašė 
anti-Kominterno paktą. Fotografija atsiųsta iš Berlyno per radiją. z

to *1 ĮTEMPTI
VOKIEČIAI ATIMINĖJA ŽEMES ŪKIO 
PRODUKTUS IŠ LIETUVOS ŪKININKU
Nacių komisarai griežtai baus tuos, 

kurie nepristatys nustatytų kiekių
• . (Laišku per Lisaboną, Portugaliją)

Šiaulių .apskrities komisaras Gewecke buvo sušaukęs apskri
čių viršininkus, burmistrus ir “žemės ūkio ypatingus vadus”. 
Komisaras, kaip skelbia spauda, paskelbęs, kad jis paskyręs 
kažkokį Požėlą naujuoju apygardos vadu.

Apie Požėlą jis išsireiškė, kaip .apie asmenį, kuris “vado- 
vaujamoj vietoj stovėjo kovoje prieš žydus ir bolševikus Lie
tuvoje”. Sušauktiesiems kalbėjęs ir' “ypatingasis žemės ūkio 
vadas” Forderung, kuris kalbėjęs apie žemės ūkio produktų pri
statymo prievolę.

Prievolės normos buvusios parengtos posėdyje, kuriame da
lyvavo “lietuvių žemės ūkio ministerijos ir ‘Lietūkio’ atstovai”. 
Ypač neatidėliotinas yra! bulvių pristatymas, žemės ūkio pro
duktai esą skubiai reikalingi tiek vokiečių kariuomenei, tiek 
civiliams gyventojams.

Kas nęprisidėsiąs prie šios akcijos, busiąs griežčiausiai bau
džiamas. Kai busiąs baigtas atsargų surašymas, atskiroms ap
skritims busią paskirti tam tikri drabužiai ir odos dirbinių kon-\ 
tingentai. Visoms žydų krautuvėms, “šiuo tarpu skiriami lie
tuvių valdytojai, kuriuos tvirtina komisaras”.

RAUDONOJI ARMIJA ATĖMĖ ROSTOVĄ, 
PIETŲ FRONTE SUMUŠĖ VOKIEČIUS ‘

Rusai sunaikino penkias nacių divizijas, 
t, pąėmč nelaisvėn lobai dau^: kareivių

BRITAI PRASIVERŽĖ TIES BENGAZI 
APSUPO VISUS NACIUS CIRENAIKOJ
Britų kareiviai paėmė nelaisvėn nacių 
gen. Ravenštein, naikina priešo tankus

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 30 
d. — Motorizuotos britu divi
zijos, kurios perėjo visą Lybi- 
jos dykumą, šiandien prasi
veržė į . Sirte, skelbia oficia
lus britų karo pranešimas.

Britų divizijos* pddarė tris 
šimtus mylių per dykumą ir 
jurą pasiekė tarp Bengazi ir 
Agedabia.

Dabartiniu metu britų ka
riuomenė turi apsupusi visus 
vokiečių dalinius, kurie ran
dasi Cirenaikoj^

Suimtųjų tarpe randasi ir 
vokiečių tankų divizijos gene
rolas Ravenštein. Šis genero
las komandavo vokiečių pul
ką Flandrijos mūšiuose ir ga
vo generolo laipsnį už suge
bėjimą kariauti.

Britams pavyko visai
mušti 21-mą nacių tankų di
viziją Lybijoj.

MASKVA, Rusija, lapkr. 30 
d. — Pietų fronte raudonoji 
armija visiškai sumušė vokie
čius ir atėmė iš nacių Rostovą, 
skelbia oficialus sovietų prane
šimas. ■ ...

Rusai 'sumušė penkias nacių 
divizijas, kurios be jokios tvar
kos traukiasi į Taganrogą.

Sumušta viena maršalo von 
Kleist tankų divizija, dvi moto
rizuotos divizijos ir dvi pėsti
ninkų divizijos. Rusai paėmė 
nelaisvėn didelius vokiečių kie
kius. ■

Vokiečių, spaudą sako, kad 
Rostovas bus smarkiai nubaus
tas, bus bombarduojamas ir 
griaunamas.

Paryžiuje užmušti 
du naciu kareiviai

su-

Italai paėmė pelais 
• vėn 6 žurnalistus

Sovietų frontuose 
pakelta nuotaika

PARYŽIUS, Vrancuzija, lap. 
30 d. — Nacių generolas 
Schaumberg vakar pareiškė, 
kad Paryžiuje tapo užmušti du 
yokiečių armijos kareiviai.

Schaumberg perspėja visus 
Paryžiaus gyventojus ii' sako, 
kad tatai užtrauks labai blogas 
pasekmes.

Monmąrtro distrikte vokie-

Prie Tobruko eina 
smarkus mūšiai

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 30 
d. — Pasilikusios vokiečių 
šarvuotos divizijos deda pa-; 
stangas prasiveržti pro britų 
linijas, bet nepajėgia jų pra
mušti.

Rezegh ir Tobruko srityje 
eina smarkios kovos, vokie
čiai sutraukė visus savo tan
kus, bet nepajėgė prasiskinti 
kelio pro britų tankus.

•Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo j Tobruko 
sritį fvykstančą italų ir vokie-i 
čių kariuomenę.

ROMA, Italija, lapkr. 30 d. 
—-Italų karo vadovybė paskel
bė, kad Lybijos kovose italų 
kareiviai paėmė nelaisvėn 
dar šešis užsienio laikrašti
ninkus, kurie aprašinėjo britų 
kariuomenės veiksmus*

Suimtas ir laikraštininkas 
Ed. Ward, kuris darė komen
tarus per BBC.

Italai skelbia, kad britams 
nepavyko atkirsti susisiekimo 
su Lybi joj kovojančioms 
lų ir vokiečių jėgoms.

MASKVA, Rusija, lapkr. 30 
d. — Žinią apie Rostovo atėmi
mą iš vokiečių visuose sovietų 
frontuose smarkiai pakėl ka
reivių nuolaiką.

Sovietų generolai Demidov ir 
Karitonov apsupo vokiečius 
prie Rostovo ir kryžmiška ug
nimi sunaikino moderniškas 
nacių divizijas.

Sovietų kariuomenė veja vo
kiečius Taganrogo linkui. Sta
linas pasiuntė valdžios sveiki
nimą mūšį laimėjusiai kariup- 
menei.

•Vokiečiai pasisako 
apleidę Rostovą

ita-

Tai

Nacių generolas 
britų nelaisvėj

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 30
— Britų karo vadovybė 
skelbė, kad jiems pavyko 
imti nelaisvėn 10 vokiškų 
rininkų ir 600 kareivių.

pa- 
pa- 
ka-

— Amerikos konsulas 
valstybėje įsakė J.V. piliečiams 
b’uti pasiruoš usieilis1 kiekvienu 
momentu apleisti kraštą.

'— Britai išląipd no naujus 
karAiomenės dalinius Burmoje, 
kąd jie galėtų ginti* minėtą ko
loniją nuo japonų užpuolimo.

— Maskvos radijas sako, kad 
vokiečių paimtas nelaisvėn ta
riamas Molotovo sūnūs yra pa
prastas sukčius, kuris meluoja 
naciams.

BERLYNAS, Vokietija, lapk 
30 d. — Vokiečių karo vadovy
bė paskelbė, kad jų kariuome
nė buvo priversta apleis .i Ros
tovo centrą. x

Vokiečių štabas tvirtina, kad 
mieste užšilikusieji civiliniai 
gyventojai iš užpakalio šaudė 
vokiečių kareivius, todėl karo 
-vadovybė nutarė aplfeisti mies
to7 cėnttą. 'f' '

Naciai Įrengė per 
versmą Gijanoj

WASHINGTON, D. C., lap- 
krivio 30 d. — Iš Gijanos 
pulk. G regan telegrafuoja, 
kad naciai buvo pasiruošę da
ryti perversmą, bet jiems ne
pavyko.

Nacių lyderis, kuris buvo 
paskirtas vadovauti Gijanos 
valdžiai, dabar sėdi kalėjime. 
Gijanos valdžia atidavė J.V. 
kariuomenės štabui buvusius 
nacių partijos romus.

Gyventojai labai džiaugs
mingai sutiko išlipančią J. 
A. V. kariuomenę.

čiai įsakė kareiviams šaudyki į 
gyventojus, jeigu jie drįs išei i 
į gatvę vakare ir naktį. Nacius 
užmušė kavinėj sprogusi bom
ba. <

J.V. pripažins Syriją 
ir Libaną

Kaune veikia vokie 
čių naciai

Petain naciams ne
davė karo bazių

VICHY, ' Prancūzija, lapkr. 
30 d, — Betaino valdžia šian
dien oficialiai paneigė žin’as 
apie perleidimą karo bazių na
ciams.

Šiuo reikalu užsienyje 
skelbtos žinios neatatinka 
renybę, sako prancūzai.

, Neoficialiai pasakojama,
pirmadienį okupuotoj teritori
joj maršalas Petain .pasimatys 
su maršalu >Goering.

pa
tik-

kad

WASHINGT()N, D. C., lap
kričio 30 d. — Amerikos val
džia. pareiškė, kad ji pripa- 
žiųsianti,.^ §yrįjos ir Libano 
nepriklausomybę, kaip tiktai 
tarptautinės sąlygos tatai lei
siančios padaryti.

Iki šiam metui, šios valsty
bės buvo prancūzų mandato 
globoj, bet laisvi prancūzai 
jas paskelbė nepriklausomo
mis.

Šis Hull pareiškimas turi 
didelės reikšmės turint galvo
je. blogus Washingtono ir Vi
eny santykius.

Kaune buvo susirinkę vokie
čiai, .priklausą Vokietijos nacio- 
nalsociai stų partijai.

Laikinuoju šios partijos da
linio Kaune šefu paskirtas Cra- 
mer, vokiečių komisaras Kau
ne.

Nacių susirinkime kalbą pa
sakė komisaras Renteln, kuris 
kalbėjęs apie “Dabarties ir ar
timiausios ateities klausimus”.

Naciai valo lietuviš
kus knygynus

Smarkios kovos 
, prie Maskvos

Puola sudarytą “mo 
tinų” organizaciją

LONDONAS, Lapkr. 30 d.— 
Ateinančios žinios rodo, kad 
prie Maskvos vyksta laba“ 
smarkios kovos.

Sovietų karo vadovybė ma
no, kad Maskvos kovoms vo
kiečiai sutraukė 750,000 karei
vių ir geriausias šarvuotas di
vizijas.

Kalinino srityje rusams pa
vyko sumušti vokiečius ir nu
stumti juos atgal, bet pavijus 
gręsia arčiau prie Maskvos.

WASHINGTON, D. C. Lap
kričio 30 d. — Laivyno sek
retorius labai smarkiai už
puolė naujai sudary’ą “moti
nų” organizaciją, kuri rašinė
ja laiškus žuvusių jurininkų 
tėvams.

Knox tvirtina, kad šios or
ganizacijos centras yra Chi
cago j ir vienas jurininko tė
vas-rašo, kad ji yra naciška.

Rašomų laiškų tikslas, sa
ko Knox, yra palaužti civili
nių gyventojų moralę. 

■>

Pasak laikraščiu, Lietuvos bi- 
b’iotekas velomos. Šį kartą na
ciai skelbia, kad knygynai yra 
valomi nuo bolševikiškų kny
gų-

Daug vertingų knygų bolše
vikai išvežė sovietų Rusijon, o 
nemaža knygų .sunaikino. Kai 
kurie Kauno centralinės biblio
tekos skyriai jau veikia.

Iš laikraščių matyti, kad Kau
no ligon nes yra perpildytos vo
kiečių karių, sužeistų ar susir
gusių rytų frontuose.

Angliakasių reikalai 
sprendžiami

— Britų narlaiviai paskan 
dino 8 vokiečių laivus, kur < 
vežė karo medžiagą į šiaurinė 
Suomijos uostus.

— Portugalijos valdžia atsta 
te Anglijos gubernatorių, kuri.1 
“perdaug bendravo su britais”.

Naciai taiko japonus 
su kiniečiais

—- Petainas vakar apleido Vichy Orleans kryptimi. Tvirti
nama, kad šiandien jis susitiks su Hitleriu Orleans mieste. Pa
sikalbėjimuose dalyvaus ir 'Lavalis.

-— Sekretorius Hull šiandien ryte pasimatys su Kurusu ir 
japonų amsabadorium. Jiedu įteiks japonų valdžios atsakymą 
i Hull notą. . ; '

— Japonų valdžios atstovas pareiškę, kad jie pageidautų 
užtęsti derybas su Jungtinėmis Vaistytomis dar dviem savai
tėm.

-— Sovietų radijas skelbia, kad rusai nuvijo Hitlerį iki Ta- 
ganrogo. Vokiečių kariuomenė traukiasi Mariupolio kryptimi.

— Maskvos fronte rusai atėmė iš vokiečių 20 kaimų, o. pie-

ORAS
Debesuotas, lietingas; .

t.Saulė teka1 . ....................... ...................... .
4:20. tuose pralaiižė vokiečių frontą 100 mylių platumoje.

/ MANILA, Filipinų salos, 
lapkr. 30 d. —Valdžios sluok
sniai patyrė, kad nacių agen
tai deda pastangas sutaikyti 
japonus su Čankaišeko t val
džia.

Šiose derybose labai akty
viai dalyvauja nacių agentas 
Wiedemann ir japonams pa
lanki Šanchajaus valdžia.

Jeigu Amerika sumažins 
karo medžiagos siuntimą į 
Kiniją, Jai kiniečiai gali būti 
priversti taikytis su japonais.

NEW YORK, lapkr. 30 d.— 
Prezidento Roosevclto suda
ryta arbitražo komisija ang
liakasių streikui baigti šian
dien pareiškė, kad visos ang
liakasių bendrovės, išskyrus 
vieną, sutinka priimti arbitra
žo komisijos nutarimą.

Valdžios organai deda pa
stangas išvengti geležinkelie
čių streiko.

Manoma, kad darbininkų ir 
bendrovių atstovų komisija 
šiomis dienomis pasimatys su 
prezidentu.

“Naujienų” Raštinė

— Lenkų premjeras Sikor
ski atvyko j Kuibyševą, so
vietų valdžios buveinę.
—Mrs. . Dwight Morrow, 

Lindbe<rgho žmonos motina, 
įstojo į Fight for Freedom or
ganizaciją.

SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštini dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai 
8:00 vaL vakaro.
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and Jience lower cost opera- 
later on. Materials, both na- 
and synthetic, are being stu- 
as never before. New ones

are 
to funiish 

facilities

(Distributed by the Common ■ Coun- 
cil for American Unity for the 

Office -of Government Reports.)

NAUJIENOS ENOUSti SECTION STĄ*’*’ 
E. H. AadaUHkaa A. S. Vaivada

This Week In iDefense

Agreement With Mexico

The State Department announced 
an agreement has been reached yvith 
Mexico * providing: 1. The settlinrf 
of a finai fair price for American 
Petroleum properties taken over in 
1933 — Mexico to pay $9,000,000 
at once as a token paymezt. 2. 
Mexico to pay $40/100,000 in full 
settlement of general and agrariaa 
claims, 
nually. 
to be 
United 
000,000 
tain t
5. The U. S. to purchase up to 
G.OiOU.OOO ounces of newly-mineu 
Mexican šilver monthly. 6. The Ex- 
port-linport Bank to estabiish ert- 
dits up to $30',000.000 
made available in installments of 
$10,000,000 a year — to aid Mexicq 
in developing its highways.

at a rate of $2,600,000 an-
3. A reeiprocal trade treaty 
negotiated at once. 4. The
States to -provide a $40,- 
stabiiization fund to md/in- 

the pego at its present rate. |

“many times the powers of en- 
durance.” He said 2the Ordnance 
Department has also developed a 
light antiiank ąrtillery piece “cap- 
able' of Jknocking out .< any knov/n 
tank‘ at very great rangos.”
Ąrmy Health o /

The War Department announced 
the death rate inethe Army from 
diseasę now lis Jess than one-tenth 
.what .it was in 1917718, and the 
venereal disease rate is 'less than 
half- .Avhat / it was at that time. 
Chief-of Army Morale Osbom said 
most of the ŪSO buildings vvill 
be in ūse by; Christmas. The Army 
also announced field ’houses 

- being. built • in 37 . camps 
| aduitional recreational 
) during vvinter months.

Nevv&boys To Sėli 
Defenše Stamps

to bd.

Lend-Lease Aid
The Department of Agriculture 

reported nearly 1,650,000,000 pounds 
of agricultural connnodities . costitng 
almost $200,000,000 were delivere<| 
to representatives of the .British 
Government for Lend-Lease ship- 
nient from the beginning of opera
tions in April up to October 1. 
Animal protein Products, including 
cheese, dried milk, evaporated mill:, 
eggs, pork and lard, made up the 
most important groups of commo- 
dities.

State Secretary Hull announced 
a Lend-Lease agreement has been 
signed vvith Iceland.

The i Treasury( Department an
nounced plans have been completed 
vvith nevvspąper circulation ,man- 
Ogers for 500,0i00 nevvspąper car-' 
rier boys to sėli Dčfense Savings 

■Stamps direct to American’ homes.
(“This Week in Defen$e” sum- 

marizes Information^ on the import- 
ant'developments of the week*made 
available by official sources through 
and including ’Friday.)

Keistutis Chorus
Melodies

Thursday night has come and 
gone for Keistutis Chorus and as 
usual $ grand crowd gathered. The

’ A ( NAUJIENU-ACME Tolephoto
•Here's a ease of birds of a different feathers fleeking togethcr for a common purpose— 

war planes, all different types, gathered at Long ‘Beach, Calif., airport for ferrying to 
many parts of the world. Left to right: front row: Lockheed Iludson bomber; Douglas DB7B 
bomber; Vega ‘Ventura attack bomber.. Rear:'four mdtored Consolidated Liberator heavy 
bomber; North American B25 medium. bomber; Boeing “Flying Fortress” bomber.

birute
March 15, 1942 is the date that 

our operetta, “The Gypsy Baron” 
will be given, and that isithe date 
to remember. Most of the cast have 
their parts and the chorus is do- 
ing very nicely with the songs. 
■Now all we need is more members 
attending rehearsals regularly 
from now until ‘March. Come out 
from whereve» you are hiding and 
join us once more on Tuesdayš and 
Fridays.

:

LV€
“Time to look ahead!” — was 

the senti.ment expressed by all ąt 
the L. U. C. Tenth .Anniversary 
Banųuet at the beautiful ..Graemere 
Hotel lašt week. Good wishes and 
sincere praisė vvere bolstered by 
inspiring nevy ideas and suggestions 
for continued success.

RIRMYN
SHAKPS AND FLATS

“Listen, wake up, what about 
the column? The dead-line is al- 
most here!

“Huh? Oh, .Carmen? Carmen 
Carmen, Carmen, Carmen....----

Philip Į). Reed, Deputy Director, 
Material IDivision, Office of Pro- 

duetion Management:
“The things we are learning and 

vvill continue to learn during the 
period of ‘hostilities, in every field 
of scientific research and produet- 
ion, are simply astonishing. The 
old cliche, necessity is the mother 
of invention, is štili heavy vvith 
truth. /Manilfacturing techniąues, 
mass produetion methods, business 
procedures all along the line are 
undergoing important changes 
vvhich give promise of more effi- 
cient 
tions 
turai 
died
are - being develo.ped, old ones im- 
proved. Conservation is being ef- 
fected by new designs, ’by substi- 
tutions. and by reduetion of vvaste 
And 
ries, 
and 
both
military 
discoveries not by tens būt by 
hundreds, the greater part of 
vvhich vvill have direct and fasci- 
nating bearing on the kind ’ of 
homes vve shall be living in, 'the 
clothing vve shall wear, the food 
vve shall eat, the vehiele vve shall 
travel in, the methods of Commu
nications
the kind of vvorld vvhich shall be 
ours in vvhich to work and to play 
after the vyar...”

—o— 
Wendell L.

• “There has been 
blame the -present 
unpatriotic attitude 
is vvrong. The

er volume than ever before. We 
have not yet realized how good 
we are; we have hardly begun to 
grasp the idea that no matter what 
forces are arnayed against us, Am
erican men are able to shape' Am- 
erica’s future. And no matter what 
combination of men or problems 
arises to diamay us, -we shall al- 
vvay give back old John Paul Jonės’ 
answer: ’Licked? Why, we haven’t 
begun to fight!’ ”

i
i
t

sppilage. Scientific laborato- 
concentrating today on new 
challenging problems vital 
to defensive and offensive 

operations, are making 
not by tens 

greater

we shall ūse—in short

A reading elinie for adults, with 
the dual purpose of speeding and 
improving reading efficiency of Chi- 
cagoans 'and providing scientific 
Information on reading, vili be
giu operation at. the University of 
Chicago tliis week. The study vvill 
be under the direction of Dr. Guy 
T. BusweU, prdfessor of education- 
al psychology.

Cenducted in the reading lahor- 
atory of the University, the most 
completely eąujpped unit of its 
kind in the United States the clinic 
vvill offer tvventy hours of prac- 
tice directed tovvard diagnosis and 
remedy oi faulty reading in adults. 
In an experiment eondueted re- 
cently, .Dr. Busvvell inereased the 
average reading rate of 130 adults 
25 to 30 per cent vvith no loss of 
comprchension.

The diagnostic Service vvill en- 
able persons to recognize the caus- 
es of reading difficulties, althpu&h 
in cases vvhere these are the *re-

Arming of Merchant ^’hjps , 
/ ». -J

President Roosevelt signed the 
legislation to repeal the’three • key 
sections of the Neutrality Act. The 
PresitLnt also requested from Cq;i- 
gres> a hew 
tion for the 
900,000 for 
on merchant 
Knox said the first armed U. S. 
merchant veasels will be plying 
the seas within a week. He said 
ships plying both the Atlantic and 
Pacific vvill be armed. The arming 
of the ships will reųuirc three to 
four inonths to complete. The Navy 
wii! put gun crews of from 12 to 
18 men on all ships as fast as they 
are armed. z

the Maritime Commission re^ort- 
ed the keels of 21 Liberty ships 
were laid during October to bring 
the totai to 76. Four of these car- 
go ships were launched in Octo
ber, compared \vith three for Sep-» 
tember, and three more are sche- 
duled to be launched this month. 
The Commission added four ships 
to 
heip turn 
men for 

steward’s 
and 1943.

'members were all reądyv to plunge 
into the operetta vvhich,’-js to be

Navy

$380,050,000 kppropria- 
Navy, including $120,- 
“defense installations” 
ships. Navy Secretary

six-ship training fleet 
out 15/J00 trained 
the deck, engine 

departments during

to 
sea- 
and 

1942

The Navy announced capture by 
the U. S. eruiser OMAHA in At
lantic equatorial vvaters of the Gev- 
man ship ()DENWALD vvhich vvas 
sailing under L’,. S. colors. The dis- 
guised merchant ship waš on its 
vvay from A'okohama ;to Bordeaux 
vvith a cargo of 3,000 tons of ravv 
inbber and Amcrican-made Auto
mobile tires. Secretary Knox toIU 
his press ccnference the ODEN- 
\VALD vvas one of a 
German vessels vvhich 
chartered to Japanese

Three destroyers, a 
and the battleship INlflANA were 
launched —• 
battleships, 
submaiines 
year. The 
five months ahead of schedute Atid 
the submarinc threė months.

number df 
had been 

intercsts.
subiparine

making a totai of fhrce 
18 destroyers and 13 
launched so far this 
three destroyers vvere

given .'Jį’eb. 8, ^L$42 v '

Ali the members wekome Mr. 
Sarpalis back to reheaęsėl after re- 
covering from severe hęhd injuries.

The parts for the leatding cha- 
racters for “Lietuvaitė” are being 
distributed and so all members are 
urged to come in. New members 
are especially welcome and urged 
to take part in the operetta.

of our 'newer members,Tvvo
Stanley Martin and Edvvard ,Daus, 
are to be congratulated for Corning 
lašt Thursday and giving aid to 
the tenors. Boys, you can really 
sing, so why not come .in every. 
Thursday and give all you have. ,

Why is there a gleam Jn Bruną 
Pivoris’ eyes??? Kere is the ans- 
wer—he has a part inThe operetta 
and boy!!!! is-he proud? a

Urusula Aleks vvas seen vvander- 
ing arpUnd with a strange expres- 
sion in her eyes. When asked the 
reason for it, she replied, ‘‘Tve -a 
part in the^operetta and I’m scared.”

—x— ■
'Lašt vveek^Jąin Vesp^iįler / got 

her first lesson in chess^Cpuld it 
be that she saw the boys playing 
week -after week 
vvants

and-.no w she*
to know what-it is all about.

—X—
you hear Mary Barnett isDid

quite a glamor gfrl? Lašt Sunday 
she had four eseošts and that šure 
is remarkablė when there is such 
a shortage of 
it, Mary?

men. How do you do

----X-T-
the Pirmyn chorusYesterday 

gavę Carmen again. We are sure 
that Pirmyn can add another noteh 
in their ęlimb to fame with their 
rendition ofthe Bizet opera, “Car
men”. We are certain it vvas'bėau- 
tiful piece of work. ‘Bones”

Keistutis Chorus 
Melodies

Thursday night—Keistutis Chorus 
night—a night for music, dancing, 
and fun galore. That’s how all' the 
Keistutis Choristers feel.

,What is • this crowdv doing? Well 
vve are preparing for our operetta“Why does Beety “Dagis keep

glanėing Towards the back of thej 2Lietuvaitė’’^ which will be given 
hall. at rehearsals??? I don’t know 
so l think you’d better . ask her.

W611, that’s all for today būt be 
sure to 4 come -dovvn Thursday and 
have fun vvith the Lithuanian Keis
tutis Chorus. Remember-r-Thursday 
at 8 at-Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd 
Street.

Chance Eor Camera
Fans To Learn

f • » >. ' i > • į y T *’

Lighting' Free

Army Ordnance • • <
President Roosevelt asked Conf 

gress for a supplemental appropriai 
tion of $0,687,000,090 for the 'War 
Department, including $3,720,000,000 

Jor Ordnance ancT $779,000,000 for 
the Air Corps. Army Chief of Qrdfr 
nance Wesson. speaking in Harti 
ford, Conn., said the S. .tight 
and medium tanks have greater f f irę 
power, maneuvertbflity and speėd 
tiian European medei s as well as

and encouragement • mean

» That’s the re.ply we got lašt 
lašt night when we tried to wake 
up Ima Singer, exhausted after 
the performance of the opera Yes- 
ter.day afternoon, at the Eighth 
Street Theatre, to write>the Sharps 
an^uFlats.,,| >( 7(. , *

T|ie kids have been eatin^ “Car
men”, sĮęeping “Carmen”, dream- 
ing “Carmen” for the lašt two 
weėks, so you’ll understand why 
Ima Singer also is not up to . the 
job this time, and why there is 
no . column today.

“Pirmyn” Prexy.

Danish IJistrict 
To Be ’Featured 
On Week?s Tours

on

agnusis vvill be attempted. The cor- 
rective Service is designed to re
medy basic defects in reading ha
bits, inerease ithc speed in read
ing, ant! enlarge the vocalulary.

Willkie: 
a tendency to 
crisis on the 

of labor. That 
__ ___ ______ workmen of this
country are deep and fervent pat- 
riots. They have risen in the part 
and they will alvvays rise to de- 
fend this country vvhenever it is 
in danger. The fundamentai reason 
for these labor crisis is not labor’s 
Įąęk . of patriolism. It is in part the 
shbrt-sightbdnėsš ' of both indus-i 

’trial' and labod leaders; būt in 
even greAter degree, it is the fail- 
ure of the administration to an- 
nounce a clear and open policy for 
labor — a policy by vvhich every 
vvorkingman, may know what his 
duty is. We have a right to expect 
of our government such a policy. 
Along with this statement of po
licy there mušt go definite steps 
tovvard bringing labor into our 
government, tovvard giving it a 
share in the responsibility for 
goverament, and a share in the 
making of policy. The government 
mušt not merely govern for la
bor, it mušt govern vvith labor.” 

—rO—
VVendelI Berge, Assistant Attorney 

General of the United States: 
“If anyon,e is lobking for an epit- 

ome of the rcharacteristics vvhich 
distinguish. our country and Britam 
from the Axis povvers, he vvill find 
it in the Bill of Rights. 
a sufficient credę • for 
faith -in demoeratie 
Without the liberties it 
Jife for people, raised in our tra- 
iN;ions would not be worth living... 
Those civil rights may be simply 
stated. One’s liberty and .property 
shall not be taken vvithout due pro- 
cess of lavv.rPne accused of crimė 
shall have a trial by jury. He shall 
have the right to be confronted 
vvith the vvitnesSes against him; to 
be brought to trial upon The in- 
dietment of a grand jury; to be sėt 
free when once acquitted and not 
be subject 
There shall 
search and 
shall issue 
cause, particularly describing the 
place to be searėhed and the things 
to ibe seized; No person shall be 
compelled to be a vvitness against 
himself. Not only is a Citizen to’ be 
proteeted thus from the accusations 
of his government, būt he is to be 
entitled to criticize the:government. 
There shall be freedom . of speech 
and press and reiigion. People have 
the right to assemble peaceably to 
petition the government for the 
redress of their .grievances. Suėh 
in essence are our civil liberties.*’

; ■ —o—
Donald Nelson, Executive ■ Dir
ector. of the Supply Friorities and 

AHocation.Board: *
“Our nation becAne great be- 

cause it dared to work its v&y 
through serious situations. We have 
not lošt our daring; vve have not 
lošt our skili; vve have not lošt 
out strenght. On . the contrary, I 
truly bėlieve that in this vvorld- 
shattering emergency vve shall find 
that wc have’th'osė assets in great- Supeivisbr.

An investigation by Dr. Busvvell 
and his colleagues four years ago 
dealing yvith the reading habits of 
one thousand ^adults representing 
numerius ocoupations and -edųca- 
tional? bačkgrdunds showed that 

(niore than half of the group, studied 
,vvere less 'skilful readers than aver- 
age higt/'šcho^l studėnts. Two 
thirds of the -group reported that 
thcy seldom i f ever read a book, 
and half said thcy read magazines 
orily occasionally.

The lemedial methods which vvill 
be used in the elinie vvere develop- 
ed as a result of this and other 
studies at the University. Research 
on reading has been eondueted at 
Chicago since 1912, and in rccent 
years has resulted in the develop- 
ment of many types of elaborate 
apparatus for testing and improving 
reading.

The elinie, in the Graduate Edu- 
cation building, 5835 Kimbark avė., 
Room 417, is open to all persons 
18 years of age or more, from 10 
to 12 a. m. and frorų 2 to 4 p. m. 
Evening hours can be arranged by 
telephone or by vvriting to the cli- 
nic. Fe for the diagnostic Service 
is $5.

Chicago Danish community 
the *Northwešt Side'vvill be višited 
for the first time in tvvo years by 
the W.P.A. Free Chicago Tours 
next Friday evening. The Danish- 

. American Athletic Club, famous for 
its gymnasties and folk dancing, 
will . present. a program under the 
direction of its president, Ancher 
Jensen. The Danish Glee Club vvill 
also be visited, vvhere a song pro
gram will be heard and the tour 
group vvill be vvelcomed by Dines 
Miller, president of the club. Tours 
for the week include:

Tuesday—“New 'Housing on the 
North Side”. View the site of the 
Frances Cabrini Housing Project. 
Šee other activities in this interest
ing area? Visit Olivet Institute. Meet 
ati2:i30 i.p. m. at .1441 'North Cleve- 
land avenue.

Wednesday—“An Evening in the 
Loop”. See activities in the heart 
of Chicago at night. See the famous 
Covvpath and igospel missięns. Meet 
at .8 ,p.m. at northeast corner of 
La Šalie and Randolph streets.

Thursday — “Oriental Institute.” 
See the University of‘ Chicago’s 
fine collection. of Egyptian and Near 
Eastern antiąueties. Hear of the 
ancient areas from vvhich these 
specimens were obtained. Meet at 
2:30 p. m., at 1.155 East. 58th. stret. 
'' friday—“Danes in Chicago.” Vi
sit’ the eity’s chief Danish commun- 
ity. Hear of The contributions iiof 
these people to ęhicago’s activities. 
Meet at 8 p. m. at 1639 North 
,Waphtenaw avenue.

Saturdąy-^-Tllipois State Home 
for The >Blind.” View ’ an linusual 
exhibition of handieraft arts by this 
.interesting group., Meet at 2:30 ip. 
m. a.1, 1.000,.Marshall boulevard.

For additional tour Information 
call MONrpe 9674.

You vvhp played ^opjcfey fj-om .a 
grand' occasįbn ha^^įissę.d much, 
The sinęere words/qf p'Ųh. own .Lith
uanian Consul.. P.-^aužvardis'-. vvere 
inspirational as tBfey’ urged 'the 
youth of America to join in Lithu- 
ania’s great fight fdr fręedom. The 
hope of Lithųania’s liberty ..|ies in 
her chilčtręn, and vve, the offsrings 
of her children,..^ąnhot fail her 
now. Y ; ' '. . ‘i , '■;. »

----X-— ’ • Y,’.

• ' -y
‘'Professor Kazys Pakštas of Kau-■ ’• » ' t

nas University also eęhoed Consul 
Daužvardis’ by explaining how the 
Lithuanian and American studėnts 
characters are greatly alike, and 
how : they mušt be blended to ben- 
efit both countries most. These 
vvords and the hearteriing telegram 
vvith Dr. P. Grigaitis’ congratula- 
tions
much to young . peoplė who arė 
eager to learn and to lead.

Mr. Albert Lidy, now a success- 
ful lovvyer .— then, the L.U.S’s first 
president, and his -wife -Vvere sur-j 
prised and happyt .<to learn of the 
successės of thė past ten years and 
urged continued i progress.

—x—j .
Charles Rusackas retiring pres

ident, introduced Miss Genevieve 
Lucknian, this year’s vvinnei’ of the 
L.U.C. scholatšhi.p, who vvill study 
horticulture at the University of 
Illinois. Charles vvas quite modest 
as he accepted his. Service avvard, 
a small, inscribėęl golden vvallet; 
and heaped praišes bn committee 
members for their exc.ellent work. 
As his lašt official act, he admin- 
istered the bath of office to Albert 
Drigot, the new president of the 
L.U.C. ‘.

It provides 
a fighting 

institutions. 
guarantees,

Winter Pleasures in 
Your Chicago Parks
A Free I liustra ted'Folder For You.

A supply.of a ne\v edition of the 
illustrated fplder “Winter Pleasures 
in Your Chicago Parks” has just 
been received at1 the office of this 
newspaper. It outlines the .many 
forms of dramaties. handeraft, danc
ing, music, games, and sports»avail- 
able at the many Chicago Park 
fieldhouses during this winter.
*Want to play badmintoh? ’V/ant 

to block.a hat,' make^a modeTair- 
plane, <or a pair bf candle slieks 
from bone? .Likę to take photo- 
graphs, carve in \vood, vveave, tap 
metalu or makc costumc accdsso- 
ries? These and a seore of other 
interesting pastimes -are ready for 
your enjoyment in company with 
neighbors of similar tastes.

Chess, 'Archery, TEtc.
Archery, ęhess, * basketball, and 

just plain gytnnastics are attracting 
many thousands . to these activities, 
būt there is room for many more 
according to M. V. K. Brown, Dir- 
ector of ’Recreation of the Chicago 
Park District..

Better stop in at the officc of 
“Naujienos” and.get your copy of 
the new issue of “Winter Pteas- 
ures”. It carries a map of Chicago 
shovving the locatiop of all parks. 
It also contains a table of parks 
having fieldhouses and shovving the 
principai .facilities and activities 
carried on at each. Your nearest 
fieldhouse also has these folders 
for distribution if you ask the Park

Feb. 8, 1942. Also, not to be for- 
gotten, is our Second Birthday 
Party Dancc. sčhedule for Jan. 10, 
1942. Imagine, >we’ll be tvvo years 
old! As the saying goes;—“We are 
improving vvith age.” 

—x—
It vvas grand to vvelcome back 

“Sis” Anne Chelis to rehearsals. ;Anne, I 
know you’ll be vvith .us every Thurs
day.

“Do you ,know vvho that gorge- 
ous, glamourous creature vvas in 
that stunning xblack. coat lašt 
Thursday??? Well, it vvas none 
other that Helen Bitinas, our svveet 
young soprano.

Ursula Alęks is easily influenced 
by music. After singing ‘Ramiai 
Miegok” she yavvned a few times 
and looked around for a corner 
to % snooze in.

Šurpriees never pease!!! Stanley 
Martin vvas on time for rehearsal; 
Imagine, ready to start at 8 p.m.

■ ._ —rX— , :
. Well,‘ That’s -.all for today būt 
dbn’t forget Thursday^ night at 8 
p.m. Hollyvvood Inn, 2417 West 
43rd Street. See you then, šame 
time, at the same. place. Sis

fansAn opportunity for camera 
to tearti how to ūse their. ęąuip- 
ment under artificial light will be 
dfferėd by the Chicago Lighting 
Institute, in the Civic Opera Build
ing, during rthe leeture demonstra- 
tk>n 4)0 be giyen •,threė times daily 
duripg > all of next week. The times 
for the leetures are 12:15 p. m., 
4 .p. m. and 8 p. m. These demon-r 
stratiems are free and are operi to 
the public. There will also be an 
exhibit ąf photographs taken with 
Edgerton Speed Lamps, ‘develped 
by a professor at the. Mas&achusetts 
Institute of Technology.

• R0MKITE TUOS. KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIEN O S E”

the new president of the

—-x

the indudtion of the new 
the ’Lithūanian University

With 
officers, 
Club starts out on another decade 
of work and pleasure, and as Stan
ley Drigot, tdastmaster, ended the 
ceremonies, the L.Ų.C’.ers were dl- 
ready thinking df i’the <jyears 'ahead, 
anxious to fallow the new presT 
idents excellent example of plan- 
ning for a bigger and better future 
—built on a sturdy. foundation of 
the p.ast. ’j. C.,M.

to double jeopardy. 
be no unreasonablė 

.seizure, and warrants 
only * upon probable

2DEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
8AVIN.CS t/bon»s Iandstamps

______________
l'oš $AI.l ,\nvi H KSrontoK BANK,

Skelbimai 'Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’‘ad pačios Naujienos, 
yra naudingos.

O



I 4

Pirmad., gruodžio 1-, 1941 -_____ y _______

Pittshurgh'o Naujienos
VISOKIOS 

NAUJIENOS
apie 4 vai., pasimirė, palikdama 
didžiausiam nuliūdime vyrą ir 
porą mąžų vaikučių.

Sirguliąvo ir Dargis.

NAUJIENOS, Chicago, 111. ■
bortinius iždo globėjus. Į Dak
tarus Kvotėjus Dr. S. BlEžJ, 
dabartinį Daklarą-Kvotėją.

SLA 40-tos kuopoj narė

Prisipažino Nužudę Advokatą

Buvo Parvažiavęs N. S. 
Draugijų Darbuotoj aus 
J. Pabarčiaus Sūnūs Jonas.

Kaip yra žinoma, Pabarčių 
sūnūs Jonas yra įstojęs į ko- 
mercijinio laivyno jūrininkys
tes mokyklą kaipo kadetas. Per 
tam tikrą laiką jisai buvo New 
Yorke ir dabar jau yra paskir
tas praktiškiems darbam; rn 
laivo. Prieš išvykstant į vande
nyną buvo parvažiavęs aplan
kyti saviškius. \

Susitikus su jaunuoju Pabar- 
čium ir užklausus kaip jam ei
nasi jūrininkyste, sakosi labai 
gerai ir net esąs užaugęs 12 
svarų svorio.' Ištikrųjų, Jonas 
gerai atrodo gražioje jurininko 
uniformoje. Prie to, Jonas yra 
gražus jaunikaitis, aukštumo a- 
pie G pėdas ir gražiai nuaugęs.

. Pats Dargis jau per kiek lai
ko buvo daktaro priežiūroje. 
Dar ir dabar nėra pilnai pasvei
kęs. Velione Dargienė, sargin
dama savo vyrą, niekada nesi
skundė dėl stokos sveikatos. 
Tik pastaruoju laiku sakydavo, 
kad jai dažnai galva skauda ir 
dėl to buvo keletą kartų ir pas 
daktarą.

Dargienės laidotuvės įvyko 
lapkričio 24 d. iš N. S. lietuvių 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėse dalyvavo gana 
daug Dargių draugų ir pažįs
tamų. —Koresip.

dovybę iš rimtų, patyrusių ir 
organizacijai ištikimų narių. '

Atminkime, broliai ir seseiys 
kad dabartinė, įJeLivos p:; d ė t i 
turi būti visų musų rimtu su
sirūpinimu. i. z •

Svarbu SLA. ir Lietuvai.
Btt bukime visi tikri, kad 

tik tai tada mes gilė ime k i j 
SLA, taip savo TRVYNeS i. 
TAUTOS reikalus pilnoj aukš
tumoj išlaikyti, kuomdl tu ė i 
me pilnai kompote mišką Pildo
mąją Tarybą.

Tat, gerbiami 40-tos kuopas 
nariai-rės, visi pasistenkime da
lyvauti sekančiam kuopos suvi
rinkime ir atiduokime savo b ai- 
są, nominuodami visus dabar
tinės 'Pildomos Tarybos nariu;.

Neklausykime pašalki] agi

tatorių, kurie vien tiktai savo 
asmeniniais,' politiniais $ar biz- 
itiškais sumetimais bando įsi- 
briatiti į SLA vadovybę. 

• 
Dabartiniai Viršininkai.

Tat, gruodžio 7-tą dieną, \ isi 
SLA 40-tos kuopos nari i da
lyvaukime susirinkime ir nomi
nuokime sekahčiai tarnybai 
SLA Pildomoj Taryboj visus 
senus — dabartinius narius: | 
Prezidentus — adv. F. J. BA- 
GOČ1Ų, dabartinį SLA prezi
dentą. Į V ice-P rezidentu s — J. 
K. MAŽUKNĄ, dabartinį SLA 
vice-prezidentą. Į Sekretorius— 
DB. M. J. VINIKĄ, • dabartinį 
SLĄ sekretorių. Į Iždininkus — 
adv. K. P. GUGI, dabartinį SLA 
iždininką. į Iždo Globėjus — S 
MOCKŲ ir E. MIKUŽIUTĘ, <’a

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

’ PAS 
olsLn & ebann

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

visišką regėjimų patogumą.
j Išmokėjimas Jeigu Norite Į

ŠAUKIA DRAUGI
JŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

' NAUJIENŲ-ACME Telftnhoto
iPaul Hoback, kairėj, ir Tbomas J?elera, 16 melų 

amžiaus berniukai, suimti Ciunberland, K y.,- tariamai 
prisipažino nužudę Ward Loveless, turtingą Washing- z 
ton, D. C.-advokatą. Nužudymą jie buk papildę per
apiplėšimą jo namų Leesburg, Va.

6446 S. Halsted Si.

KM' Olsen
$!L_

<8izĖbann‘sf:

Staigiai Pasimirė Prano 
Dargio žmona.

Žinomo N. S. biznieriaus Pra
no Dargio žmona penktadienio 
vakare, lapkričio 21, išėjo tam 
tikrų reikmenų nusipirkti, ir 
prie vieno gatvės kampo apslo- 
bo ir parkrito ant žemes. Paša
liniai žmones nuvežė ją į ligo
ninę. Neatrodė kad labai pavo
jingai serga, bet tą pačią naktį,

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modemišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatį vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveikliom—skauda salvą, ' nėra ener
gijos. palengvinkite eau Šiuo , moderniAku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si skonin
ga viduriu" liuomnojanti kramtoma guma 
pagelbėk Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
riu". Milional žmonių naudojasi FEEN-Ą- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—aeknntį ryta tikrai Jauaite palengvi
nimą ir vėl Jauni tėa puikiai, Visai Seimai 
pakelis kainuoja tik ~ •••

10c

Įvyksta Gruodžio 21 d., LMD 
Svetainėje.

Pittsburglio Draugijų Komi
tetas Lietuvai Gelbėti savo susi
rinkime lapkričio 1G d., nutarė 
šaukti Draugijų atstovų suva
žiavimą gruodžio 21 d., Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje.

‘Tai yra svarbus suvažiavimas 
ir yra pageidaujama, kad drau
gijos skaitlingai dalyvautų ta
me suvažiavime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus iš
klausytas Komiteto metinės dai\ 
buotės raportas, gal būt bus rei
kalas patį komitetą perrinkti ar 
padidinti, nustatyti komiteto 
darbuotę.

Praeitais metais SLA 3-čio 
apskričio iniciatyva, draugijų 
atstovų suvažiaviipas buvo su
šauktas ir sudarytas Komitetas 
Lietuvai Gelbėti ir buvo api
brėžta komiteto darbuotė. Ta
čiau nuo pereitų metų iki šių 
metų jau yra prabėgę gana

daug laiko, Lietuvos gelbėjimo 
sąlygos pasikeitė, ir gal būt pa
ties komiteto darbuotėje kai 
kuriuos dalykus gal reiks pa
keisti — patobulinti.

Pats komitetas laike metines

vienas SLA narys.
Ypatingai dabartiniu, visam 

pasauliui tokiu kritišku mo
mentu, yra labai svarbu, kad 
SLA nariai išsirinktų savo va

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
Agentai’ 

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

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, III. 
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

.... *i i .....................

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. »•“> BlaszczynskioGyduoles gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo,’ prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

< nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS* 7209
-------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ :-----------------------------------------------------

TAUPYKIT PINIGUS!
TRIANGLE 
kRANGE

su • , 
Triangle Melsvos 

' Šviesos Aliejum
• DEGA SVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE OIL CO
Ph, CANal 21)20

CROCHETĘD PANEL PATTĘRN 1006
No. 1006—Mėgstąs sientieslas.

savo darbuotės yra šio-to pasi
mokinęs ir suvažiavimas išgirs 
apie tai iš Komiteto narių. To
dėl, Draugijos gavę iš koini.e- 
to sekretoriaus pranešimą ir pa
kvietimą į draugijų suvažiavi
mą, lai išrenka atstovus.

—S. Bakanas

Dėlei Amerikos Lie-•* 
tuvių Visuotino 
Seimo Šaukimo
Ką Pittsburghas Apie Tai Mano

Teko skaityti laikraščiuose 
Detroito Lietuvių Draugijų re
zoliuciją, kur išreiškiamas pa
geidavimas sušaukti Amerikos 
lietuvių visuotinas Seimas.

Mano supratimu, Amerikos 
Lietuvių visuotinas seimas yra 
reikalingas ir toks Seimas Lie
tuvos gelbėjimo reikalais galė
tų daug nuveikti ir suvienyti 
mus Amerikos lietuvių visas 
kūrybines jėgas vienam bend
ram dideliam Lietuvos Gelbėji
mo darbui.

Svarstys Suvažiavimuose.
Nei kiek neabejoju, kad A- 

merikos lietuvių visuotino sei
mo klausimas bus pakeltas 
SLA 3-čio apskričio suvažiavi
me, kuris įvyksta lapkričio 30 
d., ir draugijų atstovų suvažia
vime, kuris įvyksta gruodžio 21 
d. Gal būt kad ir Pittsburglio 
Lietuvių orgnaizacijos pasisa
kys apie visuotiną seimą.

Butų gerai, kad ir kitų di
džiųjų lietuviškų kolonijų drau
gijų sąryšiai ar kitos kokios 
centralinės organizacijos savo 
metiniuose suvažiavimuose pa
keltų Amerikos 'lietuvių visuo
tino sdimo klausimą ir išreikš
tų savo nuomones.

Kitą kartą pakalbėsime pla
čiau tuo reikalu.

i —S. Bakanas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1006
1739 So. Halsted SU Chicago, III. /

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųstu man Pavyzdį No....................

Vardas ir pavardė ............... -....... •................ .>............... -...............

Adresas ..........*...........-................................ .................. t................................. ....................................

Miestas . ir valstija ....................  .....................

Gruodžio 7-tą SLA 
10-tos Kuopos Svar
bus Susirinkimas
Nominuos P. T., Rinks Kuopos 

Valdybą.
Gruodžio 7-tą dieną, šiais me

tais, LMD svetainėj, kaip 2-rą 
valandą po pietų, įvyks metinis 
ir labai svarbus SLA 40-tos 
kuopos susirinkimas, kuriame 
turėtų stengtis dalyvauti visi 
kuopos nariai. <

Viršminimas susirinkimas 
bus svarbus tuomi, kad a'part 
eilinių SLA ir kuopos reikalų, 
bus renkama kuopos valdyba 
1942-ms metams. O už viską 
svarbiausia, tai bus nominaci
jos į Pildomąją Tarybą. Nuo 
šių pareigų neturėtų atsilikti nė

. i

EMPIRE MOTOR " 
SALES, Ine.

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kri norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia .galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI PONTIAC’AI 
CHRYSLERIAI HUPMOBILES 
CHEVROLETAI FORDAI 
P.LYMOUTHAI WILLYS 
DODGES ' Station Wagon

Nuo 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
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.

Pbone So. Chgo. 4904-4905
. i

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gilt!

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118 
—

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”
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NAUJIENAS
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Published Daily Excėpt Šunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3 c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
oi Chicago, I1L, imder the act oi 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

“Politiškas” ofensyvas
Šiandien yra aišku, kad britai pradėjo ofensyvą Li

bijoje, nepakankamai pasiruošę. (Telegramos iš Londo
no sako, kad britai yra “nustebinti” vokiėčių divizijų 
stipruma. Bet britų generolai Vidttrinidoše' Rytuose, be 
abejonės, žinojo, kad su gen. Romrn'elįd“ jėgomis bus ne
lengva apsidirbti.

Pranešimuose apie mušiūs Libijoje:nuolatos kalba
ma apie Amerikos tankus. O tankai, kuriuos America 
siuntė į Egyptą, daugumoje yra maži ir lengvi. Jie bėga 
greičiau, negu vokiečių tankai/tačiau jų sienos yra plo
nos ir jų kanuolės neneša taip toli, kaip • vokiečių tankų 
kanuolės. Nacių šoviniai Amerikos lengvuosius tankus 
pramuša. - <

Masinė sunkiųjų tankų gamyba dar tik prasideda. 
Britai,jų dar vargiai yra gavę. Tai kam reikėjo pradėti 
ofensyvą, neturint tokių ginklų, kurie užtikrintų per-

Anglijos valdžią privertė daryti šitą žygi agitacija 
už “antrąjį frontą”. Publika Anglijoje nerimo, matyda
ma britų armiją “nieko neveikiant”, kuomet Hitleris 
baigia užkariauti stambiuosius Rusijos pramones ir su
sisiekimo centrus. Šitą publikps nuotaiką panaudojo sa
vo agitacijai bolševikai.

Nėra abejonės, kad bolševikai buvo gavę instruk-’* 
cijas iš Kremliaus, nes “antro fronto” šūkiai suskambę-' 
jo tuo pačiu laiku Londone, New Yorke ir daugelyje ki
tų vietų. Atrodo, lyg kas butų spustelėjęs guziką. New 
Yorko masiniame mitinge'komunistai kone užrėkė bri
tų ambasadorių .Ęalifaxą, reikalaudami "antro fronto’’ 
atidarymo. ' ’' , 1

Lapkričio 6 d. pats Stalinas pasakė kalbą piėr radio, 
pareiškdamas, kad Vakarų Europoje netrukus turėsią® 
susidaryti “antras frontas” prieš nacius, nors visi kąfd 
ekspertai pripažįsta, kad šiuo laiku siųsti kariuomenę ,į 
Francuziją, Belgiją arba Norvegiją anglai niekti budti 
negali. Toks žygis butų tiesiog saužusdyštė. Tai kam so
vietų diktatorius šitaip’ kalbėjo ir kam jisai įsakė ko- 
minterno agentams už tai agituoti ?

Spręsti painius strategijos klausinius, negalima ma
siniuose mitinguose ir agitacijos kalbomis?: Iš viso1 kard 
istorijoje yra negirdėtas dalykas, kad yiėriės Valdžios 
galva šitokiu budu davinėtų "patarimuš” savb sąjungi
ninkui. O Stalinas dargi iš anksto buvo gerai paihfd?- 
muotas apie tai, kad Churchillo vyriausybė yra nusista
čiusi prieš ekspedicijos siuntimą į Vakarų Europą? Kas 
bineto ministeriai, metę savo darbus Londone, v 
į mitingus, kovodami prieš tą propagandą

Kyla krausimas, ar čia nebuvo norėta sukurstyti 
Rusijos žmones prieš Angliją, parodant,kad ji “nepa
deda rusams”, — arba išprovokuoti britūpų tdkią 
tiurą, kuri butų pasibaigusi katastrofa demOkfatijbmpr 
Ir keistas dalykas, kad sovietų valdžia šitoje agitacijoj 
prieš britus nepasidrovėjo net pavartoti “nacių spaudą. 
Maskvos laikraščiai perspausdino žodis žpdin ištisą Ber
lyno straipsnį, kuriame anglai yra išjuokiami, kaipo ne
tikę karo sąjungininkai.

Tie šukavimai apie “antrą frontą” prispyrė Britą; 
nijos valdžią “daryti ką nors”, kad publika nurimtų; Ji1 
pasirinko ne Vakarų Europą, o Libiją1 ofensyvui prieš 
vokiečius. Čia rizika daug mažesnė, nės ^atsis” l&baF dP 
dėlių jėgų į Afriką negali mesti, kol britų laivynas vei
kia Viduržemio juroje. Tačiau dabar Visiems yrataiiskti, 
kad ir šitam žygiui britai dar nebuVo kaip reikiant pa-v 
sirūošę, daugiausia dėl trūkumo stambiųjų tankų?

✓

Churchillas ir Vidurinių Rytų^ karo vadovybė ryžo
si pabandyti, šioje valandoje atrodo, kad britams gali 
pasisekti Bet jeigu nepasisektŲ?..

Jeigu anglai ir jų talkininkai š. Afrikos fronte' dabar
tinius mušius pralaimėtų, tai dėmokrsitijų reikalas' gan
tų tokį smūgį, nuo kurio joms butų sunku atsigauti. 
Turkija, kuri “tupi ant tvoros”, kaip bematant nušoktų!' 
į “ašies” stovyklą. O kaip tuomet butų su«Iranu,f Ifakū. 
ir»Syrija? Kaip butų su franeuzų kolonijomis Afrikoje?]

Tai beveik desperatiškas žaidimas su likimu. Ta- 
čiaus politiniai.sumetimai britus privertė šitą žygį da
ryti. Bus gerai, jeigu nereikės gailėtis.’Bet'ateityje; bri
tų vadai, tur būt, mažiau paisys neatsakomingų- "pata
rėjų”.' ______________ _ . . i i

* ; ' t
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Užsakyme kalbai
Chicagoj e-—paštu:

Metams —------ --------- —----  $8.00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dvidm mėnesiams______ 1.50
Vienam mėnesiui __■.____— .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena ■ kopija -----------------   3c
Savaitei-------------    18c
Mėnesiui___ :__ __________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj^
Metams----------;— L—, $6.00
Pusei metų —------- ----------  3.25
Trims mėnesiam^ 
Dviem mėnesiams_
Vienam mėnesiui 

z Užsieniuose:'
Metams------------- -----------$8.00
Pusei metų-------- -—-------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Mčney 

Orderiu kartu su užsakymu.

1.76 
. 1.25 
- .75

z»

"RUGPIUčIO KRIMINA
LISTAI”

- K .A .■J' 'i ... * ■

■ NAUJIENOS,, Chicago,; 111.

tautini'nkų laikraštyje. §į kartą 
jisai kalba apie “vienybę ir' j oš 
ardytojus”.

Pagal Riiūvydį; tiktas lietu
vių tautos vieny t Ojas esąs p. 
Smetona, o tie, kurie jo “autd- 
ritetuf* nehusilėnkia, esįį ^ar
dytoja?’. Smetonos “antrasis 
aš” (alfe ego) rašo:

Vienas iš Hitlerio propagan
dos, arkliukų prieš Vokietijos 
respiiblil<ą/ buvo tas, kad- ta reš- 
publik'a gimė iš revoliucijos, 
“neteisėtu” keliu, sulaužant 
valstybės įstatymus. Naciai va
dindavo respublikos valdžią 
“lapkričio kriūiinųlištais” (No- 
veinber-Verb’čečher),( nės Vo- 
kiėtijos reVOliUčija1 įVyko 1918 
m. lapkričio mėndsį, ;it sakė, 
kad kiekvieno piliečio morali* 
nė pareiga verčia jai priešintis.

Bet ar yra teisėta paties Hit
lerio valdžia?
' šitą klausimą nagrinėja bu
vęs baudžiamosios teises pro
fesorius Bonu (Vokietijos! uni
versitete, Dr. Hans yoii Hentig. 
Jisai nubodo, kad Hitleris pate
ko teisėtu keliu į kanclerio 
‘(ministėrio pirmi’ninlto)! vUt^, 
neš' j p paskyrė’ k'ah'Člėrlū1 teisė
tai išrinktas prėžidėųfAš Hin- 
denburgas; tačiau po to Hitle
ris atliko visą eilę al^tų, kurie 
jokio teisinio pagrindo neturi.

Viena, Hitleris pravedė rei; 
chstagė, 1933 ip. kovo men. 23 
d., konstitucijos pakeitimą, va
dinamą “įgaliojimo įstatymu”. 
Šitam įstatymui reikėjo dviejų 
trečdalių daūgunios balsų rei- 
cląštage; Hitleris' tblt'ibs ddūgu- 
n!ios nėturėjo, bet, pasinaudo
jęs reichstago gaisru, jisai su
ėmė visus komunistų atstovus 
ir tuo būdu1 susidūrė reįčbstdgb 
dirbtinė dauguma, kuri “įgalio
jimo įstatymą” priėmė.

Areštuoti atstovus tikslu pa
keisti pdrlamento daugumą, aiš
ku, yra neteisėtas' darbas: To
dėl yra neteisėtas tas darbo 
vaisius, “įgaliojimo įstatymas” 
iš kovo 23 d. ir yra n^eisėti 
visi patvarkymai, kurie y?ą pa
remti tuo įstatymu?

Po tė Hitleris /padare antrą 
svarbų žingšhj? siėkdain'aš pa
grobti visą galią’ į savo rankas' 
Dr. v'. Hbh’tig'rašo:

“Kai I Ilddė’nipiufgas, labai 
patogiai, 1934' m. rugpiUčib 

‘ 2 d. mirė, . tai Hlfleriš pri-į 
vertė kariūomėnę prisiekti 
jam. Perversmo keliu ir vi
sai neteisėtai Hitlčris ‘pere- 

j mė* valstybes' pfė%idebtb' 
t funkčiįėšV šįf^
• < žingsnį jisai leido - ir vėl 
; nėtėi sėt#! — lifiti1' yiė-
< lįu' ?saVp; apigtfvib^į •! višūbdii^ 

bAlsavibi^?’

toįriė, kad ir
Draū’gas; norį' ir šatikiū, )<!ad 
tauiii^ūfei5 sū; Prė’žfidėiltŪ 
priekyjė' yra nėmiėrkhtin^i ir 
užuita toriai, kurie nori vai-' 
dyti vičįi ir nėsiekia'1 vieny
bės (“Naujienose” tokių šau- 
kimiį riėbuVo. — “N.” Ėįiį’.'), 

v bet patys, neva tai prisideh- 
gę:viėilybės idėja, tikrovėje 
siūlo teisėtoš ’ santvarkos 
griovimą, kad,, nuvertę ‘uzur
patorių’ prezidentą ir tauti
ninkus, patys atsisėstų jų 
vietoje. Tat tikrovėje ar tik 
tie vienybės ąpaštalai nėra 
jos griovėjai?”
Labai pigu padaryti1 savo 

oponentui priekaištą, ka'd jis 
norįs gauti “vietį”. Bet tokius 
priekaištus reikėtų paremti fak
tais; kitaip, tai bus šmeižtas. 
Kai dėl “Naujienų”, tai mes 
apie jokias p. Smetonos arba 
tautininkų turimas ‘“vietas” nė 
iiešapnaVome!
i Mu^mš, be tby yra'’ šibk-tiek 
nuostabu. Kaz. Rimvydis bijo, 
kad p? Smetona ir tautininkai 
nebūtų* “nuversti”. Nuversti 
iiu'b ko? Kuomet kalbaiha apie 
nuvertimą, tai paprastai turi
ma galvoje' VAldžią. Bet tauti
ninkų valdžios seniai nebėra. 
Jos vietoje šiandien sėdi nacių1 
generalkomisaras Von Renteln 
su kai kuriais iš tautininkų pa
rinktais • “gcnėralį'diafėj^is”.

; • “d '• •• c.. ■ '

> . Visa p. Smetbiibs' paša ka 
apie tariamas jo oponentų as
piracijas,, bėųV kiek ji liečia 
mijis, yra’ gryhd nesąmonė.

> "Teisėta saiitVarka”
! Bet p. SmetbhOš užtarėjas 
prikaišioja! savo oponentams 
da ir “tėisMb& saūtvhrkbs grio
vimą”. A.! ‘ Smėtbha; vadinasi, 
yrh1' “teisetos? sa'htv'a'rkos” at- 
{S.tO'yas. < ■ . ■

Kamė* yra ta sa'htvatka, mes 
įjėžib’ome, neš Lietuvoje dabar 
šMiiiihmkaūja naciški' okupan
tai, ir santvarka1 tėnai yra na- 
diška.' \
h Ątfod^i kad “teisėtą santvar
ka.”, tbdo pseudonTfeū pasisle- 
piijsio fasišto supta tintu,' randa-

Smetonos čeūiodane arba 
kišenėje;' niė'š jisai kalba apie 
kėkiūš tši, iiėva' svetimų vals- 
tybiUvi pripdžiiiitaš (!) j 1928 i r 
Į,938 metų “kOhstittfČijas”. ši- 
tbts'! “konstitucijas’’ pi.1 Smetona 
gdlejb pasiirtili su ’savim, kai 
ya'ŽfdvB į užsienį/ “savo sveika*- 
įtį'i:txiiš'yti’?, ir galėjo atsivežti į 
Ameriką.

Paklausykite, ką pasakoja; 
pimvydas: '<

. “Visų' svetimų!> valstybių 
buvo pripažintas ,(!)' teisėtu 
(! I) ‘ ir 1926 metų tautiniš 
posūkis ir viskas kas įvyko 

" po to, taigi ir naujosios Lie? 
: t u vos’ konstitucijos (1928 ir

1938). Tai išplaukia iš to; 
kad ir po 1926 mėtų tautihio 
posūkio svetinioš valstybės 
naująsias vyriausybe^ lygiai 
taip pat traktavo kaip i£ 
aukšly vesnesias.”
Jėigu ir prileistūfne,’ kad tai 

tiesa',’ '■ thivistiėk dbr čia ‘ nbpa* 
lodyta; kį visa’ šita Srhėtčinoš 
rašytojo argumentacija turi 
bdndvb ‘Sū “sahtVafkR,,, kurią, 
kaš'tėh nėVa k&nndši •“sugriau
ti”^ \ .

Tėdtiffibk^ “santvarka”, ku
ri# pi; Siitėtėlipš slaptas rašy^ 
įpj#s1 b^Ū^d''įafemti jo parašy- 
tbmis -192Š ir '1938 metų “kon^ 
įtltbdi jbdiiš”, seniai išnyko, ir 
niekas pasaulyj? išimant, 
gal būti1 tildą?-Šm^bnį^Tje’svdi 
joja apie jos atgaivinimą, 'l'ik- 
'ral tos “sahlvaklibš” neiiėhdreš

'vaMi* tžpsffiž“

Ir tiki 
jišAi:;J ątiičjka

įįtifriife' vtūk'šihiiš/' kŪHį yra 
tikta i ' prezidento

U'r'ji&V’ vi& 
laikh' riuĖrtdčvIa' 
tėteyra"

Priesaika, kurią Vokietijos 
armija yra davusi Hitleriui, ne
turi vertės. Taip pat ir Vokieti
jos valdininkai nėra,’, teisės at
žvilgiu, surišti jokiais- išlitimy- 
bės pareiškimais Hitleriui.

O iš to išėina, kad Vokietijos 
kafiūbmenė ir' valdininkai ne
gali'* savo’piktadarybių patei
sinti tuo, kad jie vykdo Hitle
rio įsakymus, —, kildmet* tįė; 
įsakymai įšeiha iš biūroki’ati- 
nęs rutinos ribų (kaipo kancle
ris', Hitleris turi teisę pats arba 
per savo mmišteriuš’ taiu1 tikrus’ 
įsakymus valdinink#ihš/1 dtivinė-’ 
ti)! Jie atsako už saVo nitšidė- 
jlinus/ kaipo sąmokslininkai 
prieš' valstybę', kartti^su^Hiflfe- 
riu.‘ KAda nork j ie’iAš teles' už 
tai atsiimti prideramą “atlygi-

I' ■ -—į
Kaz. Rimvydžio slapyvarde 

prisidengęs, p. A. Smetonai ar- 
Hmar po:-
iemikoš straipsnį člėvelahŪo

’ i . .i1. «*/••• • ->• ■ ,daugiaūs matyti Lietuvos žmo
nės, ir suprantama, kad jos ne
mėgins LietuYoš žmonėms 
YVūk’ti svetiiūoš valstybės.’

Jeigu karą laimėtų' . Hitleris, 
tai Liet u va i jisai padiktuotų sa
vo “neuordnung”, d jėigū karą 
laimės demokratijos, tai tokios 
rdįšieš1 šlaibštams, kaip' p. Sme- 
;onos ir p? Voldem'arb pdfhšy- 
tOšiOŠ “konštitūčij6Sw, visai'ne- - 
biiš vietbš Lietuvoj 
i. Bėt Riifei’vydO'rh^iii^jė yrį* iš- 
kėli# nauja politini doktrina, 
k'uriį b'uš nė pYo šalį • triiįnitį 
pld'h'dgrin'ėti? , '

Smėton'OŠ “anfįkšiš aš” ban
do ' įtikinti! publiką, k^td ’ valsly- 
pėŠ pVrvęršm'dš, kut’Į' taūtlnin
kai padare 1926 nt- gruodžio 
ji Los na idį,’ buvo’1 “tėiŠetite”, — 
kaddn'gi jį “prij^žtti'6” sveti- 
m‘dš valstybės.

Ir; taip pat jisai įrodinėja, 
kad yrą “teisėti” tie p. p. Sme
tonos ir Voldemaro pasirašyti 
popi’ėros lakštai, kuriuos jiė pa
vadino naujomis “Liėtuvos 
Konstitucijomis”, —- kadangi ir 
tas popieras “pripažino” sveti
mos valstybės. Kaip jos pripa
žino? O gi ve kaip:

“...ir poJ 1926 nietų tauti- 
Aio posūkio svetimos valsty
bės naująsias vyriausybes ly
giai taip traktavo kaip ir 
ankstyvesnes.”
Ar ne per toli p. Smetona ir 

jo pakalikai' eina su šitokiais 
tarptautinės teises “aiškini
mais”?

Pagal šitą Rimvydo-Smeto- 
nos aiškinimą, išeina taip, kad 
svetimos valstybės pripažįsta 
pučo “teisėtumą”, jeigu jos ne
nutraukia ryšių su pučininkų 
pastatyta valdžia. Vadinasi, dėl 
to, kad, sakysime, Jungtinės 
Valstybės neatšaukė savo am
basadoriaus iš Berlyno po to, 
kai Hitleris sauvąliškai pakeitė 
Vokietijos konstituciją 1933 m. 
kovo tnėnesį, tai Amerika pri
pažino tą Hitlerio sauvaliavimo 
aktą “teisėtu”! Del to, kad 
Jungtinės Valstybės iki šiol dar 
palaijko santykius su Italija, tai 
Jungtinės Valstybės pripažįsta 
“teisėtais” juodrtiarškinių reži
mą Italijoje ir visus Mussolinio 
gengsterių smurto žygius prieš 
Italijos žmones!

šitokį “mokslą” .mums ten
ka dar pirmą kartą girdėti. Su 
tikruoju teisės mokslu jisai, ži
noma, neturi nieko bendro. Iš 
jo mums yra aišku tiktai vie
nas dalykas, tai tas, kad p. 
Sinetoiia' nori, po priedanga 
“svetiMų valstybių pripažini
mų”, įpiršti Amerikos Įietū- 
vidins savo faŠižmb, kurį jisai 
pfaktikavo Lietuvoje per 13 
melų.

Ęai kurie naivus žmonės ma
nė, kad p. Smetona, atvykęs į 
Jungtines Valstybes ir pakvė
pavęs laisvo krašto oru, “atvirs 
į demokratiją” ir padarys at
gailą už saVo nusidėjimus lie
tuvių- tautai. Bet kur tau! “Tau
tos vadas” ii’ šiandien yra tvir
tai įsitikinęs, kad lietuvių tau
ta ' negūli' kitaip tvarkytis, kaip 
tik pagal jb “konstituciją”.

Jisai yra pasiryžęs, su “šve
itimu valstybių” pagalba, ir po 
šio* karo brukti LietuVai save ir 
savo- “santvarką”! O kas šitai 
jo idėjai nepritaria," tas esąs 
“netoleraSitingaš” ir “vienybės 
ardytojas”.

Bet p. Smetonai ir tiems, ku- 
jrįe yra linkę šitokiu pagrindu 
su juo kooperuoti, mes norime 
priminti,, kad apie valdžios ir 
jos darbų teisėtumą sprendžia 
de svetimos valstybės, o to 
krašto piliečiai? Kai LiėTuv^i at- 
gdhs lalsVę, jdš’žfhbrės, be abė- 
jbū^,; pArėikafladš ATSKAITO^ 
U'viS'ų< tųp kurie Liė'tuvoš ’var-’ 
dū ‘ veikė ir va'rtbjd' jos' tbrtą'.'

Rockford, III.
Sukėlė termą prakalbose.
Lietuvių Darbininkų Draugi

ja susiorganizavo skaidymosi 
laikais. Tos draugijos kuopa ir 
pas mus gyvuoja, ir gyvuoja vi
sai neblogai. Seniau kuopa 
rengdavo nemažai prakalbų, 
bet kadangi bimbiniai keldavo 
lermus ir triukšmaudavo, tai, 
dėl šventos ramybės, nuo tos 
rųšies veikimo buvo lyg ir susi- 
laikytai

Rudens metu, kai oras atvės
ta, tai LDD paprastai surengia 
maršrutą. Kalbėtojas apvažiuo
ja kolonijas, parenka prenume
ratų “Naujajai Gadynei” bei 
paragina' žmones stoti į organi-

' -— Meksikos valdžia; gaVdši 
įįį Ainferikbs paskolą1, stabiližh- 

| L—' Britų1 aviacija skandinti1 
netolų * lai vus ’ Pranc’uzi jbspaktaš- 
čitįdšė:

Pirkite' tosė1' kbalitttvčs'e,' k it- 
gaMtifišf “KfAŪJliS^dŠE"

‘tik 
tiek 
jau

Pirtnad.^gimodžio^ 1,4941
v
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V; Klubo “Aido” 
Choro Reikalu

Stiprėja V. Klubo choras.
* MONTREAL, Que. — Jau an
tras menuo, kaip V. Klubo Ai
do choras sėkmingai atlieka 
praktikas. Už tą tenka žymiau
sias kreditas gabiam choro mo
kytojui A. Morkiui, kuris su di
deliu atsidėjimu stengiasi V. 
Klubo chorą išlavinti, kad tas 
choras butų ne tik iiiontrėal ie
čių pasididžiavimu, bet kad ne
būtų godos ir kitose lietuvių 
kolonijose pasirodyt?, kaip kad 
Toronto “Aušros” choras savo 
puikiu dainavimu Iv L. Seimo 
metu nepaprastai mus mdntre- 
aliečius sužavėjo.

V. Klubo choran yra įstojęs 
gražus būrys naujų narių, ku
riu tarpe matosi ir baigusieji 
“hjgh schcol” jaunuoliai, — Al
girdas ir Antanas Navikevičiai. 
Taipgi yra įstojusių keletas jau
nų grakščių panelių. Ypač džiu
gu, kad su “Aido” choru ben
drauja ir Montrealo pragarsė
jęs dainininkas tenoras p. Ka- 
jackas. Taipgi malonų įspūdį 
sudaro, kai tenka matyti tėvus 
ir vaikus viename chore dai
nuojant. O tokiu pavyzdžiu yra 
“Aido” choro pirmininkas p. 
Norkeliunas ir jo sūnūs, kurie 
abudu “traukia” stipriais bo
sais.

Choristės jau “suka” galvas, 
kad išsirinkus skoningą mode
lį ir spalvą uniforminėms suk
nelėms, kurias neužilgo mano 
įsigyti.

Prie V. Kliubo choro veikian
ti Dramos Sekcija rengia įdo
mią ir labai juokingą komedi
ją “Moderniška Kaimo Mote
ris”, kurią manoma 
dar prieš Kalėdas.

Dainuok, Broli,
Į V. Klubo “Aido” 

galima įstoti ir dabar. Choran 
priimami visi geros valios lie
tuviai (jaunuoliai ir suaugusie
ji), kad ir ncklubiečiai, bilc tik 
myli lietuvišką dainą. O ar lie
tuvis, tas dainų šalies sūnūs, 
duktė galėtų nemylėti lietuviš
kos dainos? Man rodos, kad ne! 
Lietuvis tarsi suaugęs su daina. 
Pradedant motulės niūniuoja- 
ina lopšine, tartum nenutruks- 
tąs siūlas, daina vingiuojąs! vi
su lietuvio gyvenimo taku... 
Lietuvių visi džiaugsfnai ir 
skausmai dainosė supinti... Dai
nos galia neišmatuojama’ Lie
tuvos žiaūfiėji okupantai šimt
mečiais terioję mus' brangiąją 
šalį, pajėgė išplėšti lietuviškas 
mokyklas ir spatidą, tačiau lie
tuviškos dainos užgniaužti nei

Šį sezoną musų kuopa nusita
rė parodyti daugiau gyvumo, 
todėl lapkričio 23 d. surengė 
prakalbas. Kalbėti pasikvietė T. 
J. Kučinską iš Chicagos.

Kol kalbėtojas nekliudė ti
kinčiųjų į Stalino saulę, tai vis
kas buvo ramu, nors prakalbų 
pasiklausyti buvo susirinkę į- 
vairių pažvalgų žmonės. Tačiau 
pakako kalbėtojui nepalankiai 
apie “saulę” prisiminti, kaip 
Maskvos garbintojai pradėjo 
urzgėti ir' lermą kelti.

Tiems fanatikams kalbėtojas 
labai tinkamai užvažiavo. Sako, 
gal kas numes jiems kaulą, tą; 
syk paliaus urzgėję ir nekliudys 
kitiems klausytis.

Toliau kalbėtojas pareiškė, 
kad, esą, jeigu aš čia melus pa
sakočiau apie “saulę”, tai tie 
Maskvos davatkos nelermuotų. 
Bet dabar jiems teisybė labai 
skaudžiai akis duria, nes per 
metų metus jie buvo melais 
maitinami.

Kadangi zurzėjimas ir urzgi
mas’ vis nesiliovė, tai publika 
pradėjo reikalauti, kad triukš
madariai butų iš salės pašalinti.

Tai tiek apie prakalbų eigą.
Savo kalbos pradžioje kalbė

tojas apibūdino tuos senovės 
laikus, kada ėjo didelė kova 
tarp katalikų ir liuteronų. Tais 
laikais, sakė jis, žmonės negalė
jo pakęsti skirtingų įsitikinimų. 
Katalikas neapkentė liuterono, 
o liuteronas neapkentė katali
ko.

Tolerantiškumas praskynė 
sau kelią tose šalyse, kur ap- 
švieta stovėjo aukštai, kur 
žmonėms nebuvo draudžiama 
savarankiškai protauti '■ ir lais
tai savo nuomones reikšti. O 
tokios šalys paprastai buvo de
mokratinės.

Tolerantiškumas ir yra kul
tūringumo pažymys. Jeigu sta- 
lincai butų kultūringi, tai jie 
visai nesibijotų kritikos? Jiems 
patiems kritika išeitų j naudą. 
Jei Stalinaš savo kritikus ne-

pastatyti

Sese!

ti ugnelė šildė ir gaivino mer
dėjančios hiusų tautos sąmo- 
jįę... Todėl* galima' sakyti, kad 
lietuvių tauta yra atgimusi per 
dainą; O lietuvių tautos dalis 
išeivijoj tol išliks gyva'., kol iš 
jaunų krutihiį banguos lietu
viška dainai..’ Lietuviškos dai
nos skambūnias ne tik žaki mus 
piačius, bet stebima ir svetim
taučius^ Tad garbė tiems lie
tuviais, kuriė lietuvišką dainą 
paiūilę iš širdies!

Todėl nedelsiant laiko ir lu 
brangūs tautieti (e) ( stok j V. 
Klūbo chorą, kuris nori sūjung- 

lietuvius, kuriems leidžia sąly
gos į. vieną' dainininką šeimą. 
Eaikhš pa'iriir&i perdėtas kuk
lumas, išsikalliinėjant, “l<ad rš 
netaip jau gerą balsą turiu — 
yra geresniais balsais” ir t.L 
Choro mokytojas sako, kad i:ė- 
ra būtinai labai geras balsas, nes 
jis galįs’ iŠlavhiti ir silpnesnius 
balsus.' Tad kodėl hepainėginti! 
1 Dainuok, broli, sese! Choro 
praktikos įvyksta V. Klube an
tradieniais punktualiai 8 v. 30 
nūn. vakaro. —Vaidilutė

susilaukusi tokios baisios nelai
mės kokioje ji atsidūrė šian
dien. Jis’išžudė ir kitbkiū būdu 
IikvidaVū geriaūšiūs gehėrblūš 
bei kitokius armijos pdrelgū- 
ų'us, o šiU'ttdiėn' y’r# priverstus 
krei p t i s ’ į demūkTa tinės valsty
bes j r prašyti iŠ j ų paga Ibčs.

Butų klaida mahyti, kad Sta
linas ir visa jo geūgc sudemO- 
kratėjo! Niėko pahašatlš nėįty- 
ko. Jei būtį 1 progos, tai Stali
nas su ddmokratijoiųis pasielgi 
tų ta i p,1'kaip’taš kethrkojis, ku
ris papenėth'š’prbddda spardy
tis.

“KasTnivbTŪėkfe, tatf būš vis- ti visus'geYo's valios'Monticilo 
kas”, iJdVp dykina žmbhėpis’į 
galvą. Tas sukis pralktiškamė 
gyveniiŪČ’ ]kŠIrbdė' visai nė’ti- 
kęs.

Stalinas bdvo *‘nlėkš”; “nieks” 
b'uvo ir Hitleris. Pažiūrėkite dą- 
jb'ar, kokią velniavą jie pasauly- 
jį'sukėlė. e

Butų daug: sveikiau, jei tie 
“nieks” lokiais ir butų pasilikę.

Po prakalbų teko kiek platė
liau su Kučinsku pasikalbėti. 
Prisiminus stalincus, jis 
įtinka numojo: girdi, jie 
ku sugadinti, kad vargu 
pėgalima juos pataisyti./

—- Prakalbose buvęs Garsinkte “N-nose”
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į 7000 mylių automobiliu Į
Turi* Dirbti Vieriafc • J

XXXVII.
KANADOJE PIRKTU DAIKTŲ TIKRINIMAS.

GYRĖ Už GERO “ŠTOFO” PASIRINKIMĄ.
PA 
PA 

SIŽADĖJIMAS. — PER BARZDĄ VARVĖJO, BET 
I BURNĄ NEPATEKO. — KANADOJE .IŠVAŽI
NĖJOME 700 MYLIŲ SU VIRŠUM. — IR VĖL 
AMERIKOJE.

Kai musų dokumentus per
žiurėjo ir viską rado tvarkoje, 
tai turėjome eiti pas kitą‘valdi
ninką ir padaryti pareiškimą, 
ką mes Kanadoje pirkome.

Pasakėme, kad Kanadoje nu
sipirkome tik šiokių tokių maž
možių už kelis dolerius.

Musų pirkinių visai netikrino. 
Dargi nepaklausė nė ką mes 
pirkome. Nežiūrėjo, kas musų 
automobilyje, ir po lagaminus 
nesikniso.

Viskas^ėjė sklandžiai, kol pri
ėjome prie “kanadiškos”, ku
rios buvome nusipirkę penkis

World' Playhouse
410 S. Michigan, arti Van Buren

butelius.
Valdininkas paprašo, kad vi

są degtinę iš automobilio atneša 
tume į muitinę.

Kas čia dabar? Nejaugi ją 
konfiskuos?

Išvyniojome ir sūdėjomė bii-
lėlius ant stalo. Valdininkai 
kiekvieną butelį užantspaudavo. 
Antspaudas bylojo, jog muiti
nas peržiūrėta ir praleista.

“You made a good choice, —* 
that’s the stuff I drink”, pasakė 
man komplimentą muitinės val
dininkas dėl pasirinkimo “Can- 
adian Club”.

Po to valdininkas pakišo po- 
pieros lapą pasirašyti. Jis pats 
patarė, kad aš pasiimčiau “aP 
sakoinybę” už tris butelius, o 
mano sūnėnas — už du.

Dalykas tokis, kad kiekvienas 
asmuo gali iš Kanados įsivežti 
tik tam tikrą kiekį degtines bd 
muilo. Kadahgi pienki buteliai 
vienam asmeniui buvo per
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M0 FONDO 'KONFERENCIJOS
• Į^ROdKLYN; N; Y1: —. vfei- ■ 
įilį'1 ir! apylink’ėš' d^abįrj’į11!^-, 
ferbncijd įvykb ’ Idį^lČlo ’ 2 d?
įjįj < . J, ! si ;• >< > n:n t.s. i n<

N A l IJIUN Ų-ACM E ToJephoto
Leroy Wolfc, Kcnosha I » '•

Wis. miesto menedžeris, k u 
ris pasiliko vienas
miesto rotušėje^ po to 
200 tarnautojų 
proteqluddAiWi1 
šešių žmonių iš

li irb Ii 
kai 

sustreikavo ’ 
pašdfi’n'iViS'ą1 
tarnybų.

\ Brdoklyno TaLtininkų Klu
bas:: J. >, Sagys ir? P. Venys.
: Mitotį' 4 viėn$)^ ■; Bl/ooklyn, 
N? Y. —

šfe X^ncėhtejDfa6il#fa, Mas-

, Į 
i* »•

A >1.’

Tęsiasi 11:15 A. M. iki .Vidurnakčio. 
, —30c iki 0:30.

Dabar ir visų savaitę Excl;isive 
ChicagoJ rodymas:

ONE DAY IN SOVIET RUSSIA’
, Ktyuentpoja .

QUENTIN REYNOLDS
Garsus Užsienio Korespondentas.

Atsako visus Jum> klausimus!
■>

FRANK MICKAS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
\VEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8:35 
dulkiu išimta ..................................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK* 1MND LUMP ........ ®10i2'S
Sales taksai ekstra.

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.-
4146' ARCHER AVENŪE

kad z m uito nereikėtų mokėti.'
Jei visi kęturi būtume “afša- 

koniyb^’ prisiėmę, ’ tai bntum'ė' 
galėję daūgiau' nėi •d’^igub'af 
degtinės įsivežti. Bet mes ne
buvome tiek “lokamni” ir pa
sitenkinome mažesniu kiekiu.

Popi'crOs lapas, kurį valdiiiiY-* 
kas pakišo pasirašyti, buvo sa
vo rųšies pasižadėjimas, kad 
Kanadoje pirktą^ degtinę aš ati
darysiu ir ją “žyvosiu” tik Chi- 
čagoje. Sūnėnas pasižadėjo “ka
nadišką” gerti Benton Ilarbore. 
Bet su juo atsitiko taip, kaip 
sU anuo nabagu, kuris pokylyje 
buvo ir kuriam viskas per barz
dą varvėjoj bęt į burną nėphte
ko.

Po pasižadėjimu jis pasirašė, 
bet “kanadišką” kas kitas su-\ 
dorojo, — ir tai ne Benloil Har- 
bore...

būdu: ir
tik per barzdą varvėjo;

, Turtas Viu $6,500,000.00
• - f - - I H f ‘ T A, 4 ».,,•*»«;. ->3 * 4 t> <4

■
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Apart Apsaugos, TurimeOE KO ft’n'fl’ ri'ft ATSARGOS FONPĄ ViršO3 □ Uį U UU i U U
Dabar Moka”1 3% Už Padėtus Pinigus

Nėrk Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigij
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

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

_________ ~~-~~And ~
LOAN ASSOClATIONofCKicago 
JDSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRginia /M/

Su mano “pažadais” irgi be
veik tas’pat atsitiko:’ vienaš 

| bulelis užkliuvo Wyomiilgė, ki
tas ’— kitur. Tokiu 
man
bet į burną nepateko.”

Tiek lo. Tegul būs į sveikatą 
tiems, kurie musų parvežtą 
“kanadišką” sudorojo.

Kai visus formalumus niūitL 
nėję atlikome, tai jau buvo be
veik aštunta valanda? Tai tau 
ir skubėlį!

: Atsikėlėme vidurnaktyje', tin
kamai neišsimiegoję,, o ’ vis vien 
niekur nenusktibėjome. Sukliu- 

> vome prie muitines ir be jokio 
reikalo porą valandų sugaišo
me.

Kai kuriais atvejais visai tei-1 
singas yra tas posakis, kuris 
teigia, jog skųiįędamas dainai 
nieko neatsiekši, o tik žnioilės

PagaK pifari'dtln'Čš' k'Oftffeft'čfJėy' 
pdtyaYl{įyn?į4 k'Vl^šta5' til^' pB<4vfė-■ 
jiį:' afšto^U;; niiWl ktekVlėh'ūy' 
drbti^įfb^, <d^lyyaOti&’oš * tdj'e' 
kotifet&i’dijtik d'41 ■ pHįšrtAiH-

* p^b'tdkoTa š i
nW k’fiįk^iėūįi'š' d^ūįįijĮb^,' ddlį- 
VaVtišibŠ ’ ko'iifįtbŪ^ijbyį 
tik dėl pasitarimo; protokolas:

Susirinkimą atidarė fondo vi- 
ce-pirmininkas W. Shabunas. 
Po trumpos įžangines kalbos 
pakvietė J. Šaltį, fondo pirmi
ninką, išduoti raportą'iš fondo 
veiklos.-
i Konferencijos 7 sekretorium 
pakviesta’' Onh’ Valdi t rėdė'. - Pir-Į 
midi lite rh^btiišj šis 'foWddš ' į-i 
siktirė spalių 29, 1939 metais, 
Ęrooklyn, N. Y. Šio darbo pra
džia buvo gana sdiik'i,1 nes' rei
kėjo išvysty ti- sištėnUtiškų ’ au
kų rinkim‘6 planą,- siUntinfeti au
kų riiSkiinb ’eiįą sphūddf ir'b'ėh-1 
drai daug susirašinėti su drau
gijom1 ir pdvleniaiš asrnėhinV.’ 
Kadangi ižde nebuvo nė cento, 
pdišiėjb' pašiškoliiifi iš Bi’Ook- 
lyno Lietuviui Pi iečių' Klubo. 
Tuojau imtasi darbo' ir suruoš
ta”■ prakalbos, koncertai ir pik
nikai. Išsiuntinėta atikų rinki-' 
įno lapai? Aukų gaiWA’k nUd! 5 
centų iki ’ 2«5 ’ doį, n'ūo ' paViėiiių' 
ašmenų; Staiūbiuušia1 aute, 
$15'0,' gauta' iš\draugijos. Visos 
gautos aukos buvo1' skelteiinos 
spaudoj devyniolika* kartų? !š: 
spaudos susilaukta gražios ko
operacijos, kuriui komitetas yra 
nuoširdžiai ’ dėkingas. Taip pat 
sulaukta paranl'ds ir pritarimo 
iš’ radio vedėjų/ kuriems Taip 
pat reiškiamas padėkos žodis.

Nors yra' pa’gamiiltd ’’ keičias 
paiiiinklui projektų? bet dar ga
lutinas projektas nenustatytas.’ 
Vietos klausimas išspręsti” lie
kasi ateičiai, nors leidimas pa- 
mihklą statyti yra gautas'1 iš 
Wew' Yokko’ miesto?' L'ituanįęos 
Aikštėje, ijrbbklyhc. Kddtegi' 
da'rbUš tik pradėtas; tai ir buvo’ 
pildote) j o ’ temiteto1 siteahytA 
šiišaukti šią konferenciją pūsi- 
farti,4' kaip’r gPfeičiaū prieiti: priė 
šio taiįž svarbaus ir kimaus dar
bo tikslo, pratyli' jyanihiklą 
Dariui ir Girėnui.

Fondo iždininkas p. Spu rga 
rapBčtavb1,1 IteFiždė1 išrankų ir 
pliteligteų yra, $1/44.38'.’ Rdh-’ 
daina' ši'Aiil darbuir pVitarinib, 
bet su tiek' pfnigt/‘paminklo ne-

siY’ndVu 'užsi'd^’tį' tam tikirą tob-
i įib’okėji™ • į fori’d^, 

cidil' šis suto'db’Vhias pdlik^as 
valiai višubibbh'Žš? ’

ridiifėren’ėijbyėbtl’Vd atštč- 
Vaujamdš šidš drab^jėyf’ 
i AmerilioŠ Hliidčių1
Klubai iš dreaf'NW,JL'. I.i;—

' ’ LįutiHo ; Ddib’įiiŠ'
Brbblliįįrii', N. Y- — J. St’ėbbi^i’-*

1 dlis?lJ
Y. — A. Bdlčidnaš ir StakoVaš.
, A.C.W; ločal 54, Brooklyn, N. 

Y. — Frank Stanaitis.

Šv. Jurgio ‘ Jjririiįija,' Brook- 
jyn, N.' Y. — J. Ambraiaitft ir 
D? Pąlėckbš'
S Liet. Neprigulmingas Klubas, 
C. Brooklyn, N. Y. ■— V. Piva- 
jįite; ...............................

Š.L.A.'-285 kuopū, Liftden, N. 
J.1 — K.' Kiiltehas ir'Mt.' Prakop. 
! L.S.Š. 19 kuopa, Brooklyn, N. 
Y. — M. Strazdidhig:

L. 1; Verslo Klubas,‘L, I. — 
J; Spurga;

S.lJ.A. 38 kubįte, Brooklyn, 
R? Y: — V. Midhėlšb'riHs.

■ Arn'drik'os'' L'iėtti'luį'' Piliečių 
khite-' ElrbdUijh’.' N: Y. — J.

Sfflfiii'AHs.'’-
! Lietuvių Piliečių ’ Klubą, Lie
tuvių- Auditorijos Bendrovę ir 
Namų Savininkų ‘ Draugiją iš

Ma^pbth, ’ tį' Į.‘, • atstAvavb; adv; ’ 
Steponas' Brėidis^

garbl^fp1. dar- 
bdi autas-prašome teikti če- I 
kiūis ar RĮoney OftfeHaiš iŠHt- 
Šaiit vardu DariUs^dlrėnas’Mo- ’’ 
nbment Fund ir adresuojant 

Mr. John ' 
Spurga, Port Jetfersd'A Station, 
Long lsldnd, N. Y. Jis yra po 
užstatu, o už priimtus jūsų pi
nigus veikiai prisius' kvitą^tam, 
kas* prisiųš aukas.4

Susirinkimo Pirm.
Walter Sh&bufi& 

Scktet. Onh Valaitienė

r 
r

r
i

)

BRIDGEPORT ROOliNG A^D 
SHEET METAL* CO.

3216’ S. Halsted ‘St VlCtory 4965
Stogus,' rynaš,' stoglangį#4' ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiriarrie bet 
ką. Darbas užtikrintas, pilnai 

i apdraustas.
» • « • >,. i * ----- ... j, v/ll
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PIRKIT SU PĄSŲęiKĖJIMU Į 

FAtUm

Lumber Co.
LUMBER, MILLVVbRK 

Stogam Medžiaga. Mes Fįnan- 
! suojam. Pristatymdš DYKĄI 

2759 S. KEDZIE AVENUE

PIRKIT SŲ PASITIKĖJIMUI*

< -. • a - » «• • r * —

Mes ir vėl Amerikoje. Į Ka
nadą įvažiavome iš ’ MbutaitoY 
Valstijos, o dabar atsidūrėme 
ihafro valstijoje; Rodyklė rodė, 
jog Kanados tėri tari joje išvaži
nėjome septynis šiintus su vir
šum mylių.

Išlikome į US 95 kelią, ku
ris ėjo Washiiigton valstijos

sųomenę būti duosnesniais, kad 
šis darbas butų jvykdintas.

Truiųfias ’ k’albais ‘ pasage' diir 
šie Fondo nariai: Adv. Stepo
nas Briedis, J. Kaimus ir J. Kai-

Kadangi dabar yra; perviršis radio “stak’o”, todėl kaip*’ 
tik! gera' pfbi*a 'nii s i pairki i ildug; pigidū 'nalYją, gerą' radid'. 
Bu’drilVo rlidi'o “st'dk'dš” užpi'rklas' vasarą,- kada kainos bu- 
vo žcinesnČš. TŪdėl dabar pirkdami turite progos daug-' 

• suta’ii'pyli.' Didėlis pasirinkimas geriausių firmų radio, 
kaip tai: Arcadia, ZėnitlY,' Phileo, Crosley, RCA Victor 
ir’ kilų

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!' "j
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ^ 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai; Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St  .Canal 8500

rt

T

Vaizdai tuoj pasikeitė. Brit- 
ish Columbia provincijoje be
veik visą laiką per miškus teko 
važiuoti, Miškai ir kalnai, kurių 
viršūnės debesis' siekia.

Amerikos plisČje miškai'pfu- 
dėjo retėti. Medžiai mažėsni, 
menkesni. Ne kalnai, o tik kal
niukai. Vis dažniau pradėjome 
užtikti faunas, miestukus.

Patekome ir: į savo rųšies 
“bad lands”. Vadinasi, didelį že- 
inūs plbtą, kur auga tik mažy
čiai krūmokšliai ir mirguliuoja 
tyg melšvo smėlio sudilti kai

Bet “blogosios žemes” ęia> 
palyginti, daug niažidU' , negu 
Dėkotų ir MohWnod'yWStij^? 
Kur-ne-kur tik pašitaiko dides
ni pTėtai, kurie kėlias mylias 
tęsiasi. • #

(Būš daugiau) ’'

1. Nutarta galutinai pagamin
ti paminklo projektą" ir prie 
Pildomojo komiteto darinkti: J. 
Sagys, Ona Valaitienė ir p. Pi- 
yariunas. Pavesta valdybai ir 
komitetui galutinai išdirbti pa
minklo planą ir surašli bu'dus,’ 
patiekti šį' - projektą visuomenės 
sutikimui. Dubtas pasiūlomais, 
l<*ad paminklo paštiltymiii butų 
sukelta bent $10,000, ir kad bu
tų pastatytas toks paminklas, 
Kuris per amžius minėtų mūšų 
didvyrių žygį.

2. Vietos klaūsimaš: šį klau
simą nutarta palikti atviru, neš 
kada bus sukelta reikalinga4 pi- 
n'igų suma, tada' suvažiaviniė 
bus galima jiustatyti vietą.

3. Nutarta ir ^vel kreiptis į 
visuomenę per spaudą ir radio, 
lįirie'' ta/p maloniai iki šiol’ kd1- 
ojperavo, ir raginti <kiėk’vieūų 
,lietuvį prie šio/ddįb’o prfšidčti,' 
kad ir maža sflvo 'aūka.

■ 4. Nutartą palikti valdybos 
nuožiūrai sekančios konferenci
jos sušaukimą:

5. Įneštas surtianymas, kad 
draugijos ir pavieniai savo liuo-

l

■■

VICTOR^ BAGDONAS
LOC'AL' &' LONG DlStkNCE*’ 

■ ........ MOVING _
įPerkraustom forničius, pianus .ir 
visokius rakandus bei štorus. 
.Vežam į farmas ir kitus mies
tus. , Žętua .kaina. Musų darbas 
•garantuotas."' TMįgi' pnstatom 
anglis. į ,vįsas miesto dalis.
3212 ,S6.'Halsted St.
šaukit TU. VICTORY 0066

C
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J Kasdien nuo 8:45p v.*’ ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

: Siibatomis nuo 8:30 ikib:15 
vai. ryto. „

Pirmadieniais taipgi 7!00' 
» vai. vakare.
! Išgirskit” vėliausiai' žinias
Į nWžik4 ir kitflSĮdomins“ 
*; parnešiidus.

; >
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D/i'Oddihd diVtolė nuolaidą už ju’Stį’ se'ną ra‘di:6‘ ir1 leng-
*4r. I > . i » *.

vos išmokėjimo sąlygos.

8' t ulių ■ Zl-iNliil, 
gražiame kabinete'

t * /S « K hOiĮ F/>

.Riidio, Phonoąraph ir Re
kordinė kombinacijos veV- 
tėš; $90.01) dater‘ parduoda- 

datūa1 už

8 tūbų RCA VICTOR/ 
gražianje kabinete

; w px/ • * a t

'POflablc4 Radioš—3 ways — 
vertos $$9.00 — už

$ ^tf^^i.50
9 ir 10 tūbų radio, 

verti $145.00, po

i

Midgcl Radios, 6 Mubtį," po’ 
1

♦ U* 4 r i • 4 «

r
i.

Jos. F. Sudrik,
Dvi Didelės Radio ir Ritkandę- Krautuvės-

3241' SO.’HALSTĖD STREET 
3409-11 S.HALSTtiD STREET

Tel. YARdT3088

Leidžiamos žiėmos radio programos
WCFL — ...
nitais iš WHFC — 1450 kilo, stoties; • 7 valandą vtfkaw

js žiėmos radio programos: sekmadieniais išV 
- 1000 kil. stoties, 5:30 vai. valr? ir kėWltt4die-

T 4

■ ■ o - i ■ 'V>'’ ’i- i * Am-? '
.ia- ».i. *r-'i .t

CONitAD 
IGTOGRAFA^

Studija įrengta pir- 
ymps. . rųšfes? su" mb- 
. derniškomis užlaido- - 
mis ir . Hollywood 
šviesomis: D a r b as 

r garantuotas.
, 420 XW. 63rd> St. .. 
Tėl ENG. 5883-5846*

Sopnie
Barčus
RYTINCRADIO

» * • * s- • ' — •

VALANDA -

•t

t

ACHIfB-STIFf.
SOREMUSCLES
Gkltl'i’AI nag^lbąį,, vartoki^ Mualcr
role! Masažas .luo nuostabiu “prie*- 
erzintoju”, aktualiai , .atvąro, . fevieii^ 
Šilto, kraujo ■ skaudamiems musku
lams Ir padeda pabalinti lokalini su

kopi mą. Geresnis net musttfrd ptate 
ter! Padarytas 3 stiprumų

1 ŽEMA
Pirmai vartojimas nuostabaus^ 
raminančia Zemo—pdgal ddkta- 

f rq /formulę — greitai pašalina 
* smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
l gydyti paraudusią nušašusią o- 
1 dą.' Įstabiai sėkmingas daugiau 

nei 30‘ metų! Pifmak bdhdymas 
Žemo įtikina! pvaamaA » visose vatett-' xjHEfĮf|Q



NAUJIENOS, Chicago, III. . Pirmad., gruodžio 1, 1941.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIAI^

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

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

Miesto Darbininkai 
Kenoshoje Vis Dar 
Streikuoja

Miesto Valdyba Negali Algų 
Išmokėti.

\ KENOSHA, Wis. — šio mie
sto valdiškų įstaigų darbiniu- 

Jį2kai streikuoja jau antra savai
tė, ir dar nematyti streikui ga
lo.

AFL miesto darbininkų unija 
jį paskelbė, reikalaudama pri
imti atgal į darbą 6 prašalin
tus tarnautojus, pripažinti uni
ją ir įvesti senioritetą.

Streikuoja visi miesto depar
tamentai, bet ugniagesiai, po- 
licistai ir sanitarai tebeina sa
vo pareigas. Miesto viršininkai 
betgi nei sau nei kitiems negali 
algų išmokėti, nes nėra kam 
čekius išrašyti.

“Saugumo Savaitė” 
Ciceroj

Cicero 
Saugumo 

Sava tė”. Valdybos preziden • 
tas George Stedronsky ragina 
visus Cicero gyventojus prak
tikuoti atsargumą ne vien per 
šią savaitę, bet ir per visus 

. metus.

CICERO. — Vakar 
miestelyje prasidėjo “

Mirė Nuo 
Kiškienos

COLDWATER, Mich. — Be
valydamas kiškius, nepagydoma 
tularemijos liga užsikrėtė ir 
mirė 74 metų Lucas Van Dam. 
Jo žmona sunkiai serga ta pa
čia liga.

“DVIVEIDĖ MOTERIŠKĖ” UNITED ARTISTS TEATRE

k

BUKENES,. Dianne N., 117 
West 117th street, gimė lap
kričio 15, tėvai: Casimer ir Hc- 
len.

DRASUTIS, Harry, 6003 S. 
Morgan street, gimė lapkričio 
20, tėvai: Stanislovas ir Anas
tazija.

YOCIUS, Janice, 4540 South 
Rockwell street, gimė lapkričio 
11, tėvai: John ir Sophie.

ŽEMAITIS, Geraldine, 4327 
South Maplevvood avenue, gimė 
kovo 13, tėvai: Joseph ir An- 
na.

m
Štai trys nuotraukos iš naujo M. G. M. bendrovės gaminto filmo, "Dviveidė Moteriškė — iiTWO-FACED WOMAN”, kuris dabar Yra 

rodomas United Artists Teatre, prie Randolph ir Dearborn gatvių. Vedamus roles veikale lošia garsioji Greta Garbo ir Melvyn Doug- 
las, tie patys aktoriai, kurie labai vaizdžiai atliko garsią satyrą apie bolševikus, “Ninotchka.” Filmė taipgi vaidina Constance Bennett, 
Roland Young, Robert Sterling ir Ruth Gordon. ,

X

Ieško Septynių 
Žmonių Viešbučio 
Griuvėsiuose

JOLIET, III. — Ugniagesiai 
ir policija eina per garsaus 
Munroe x viešbučio griuvėsius 
šiame mieste, ieškodami lavo
nus septynių žmonių, kurių vieš-, 
bucio vedėjai pasigenda.

Viešbutis užsidegė, užklupda
mas kelioliką svečių kamba
riuose. Kai kurie iššoko per 
langus, vienas žuvo, bet buvo 
atrastas, o kas atsitiko su ki
tais septyniais — vis nežinia.

Ugnis sunaikino triobesį iki 
pamatų, padarydama apie $25,- 
000 nuostolių.

Pasirašė Nepaprastą1 
Algų Sutartį Su 
Darbininkais

Diena Iš Dienos Vestuvių Varpai

Automatiškai Kels Algas 
Pragyvenimo Kilimu

BLOOMINGTON, II. — Ypa
tingą algų sutartį su savo dar
bininkais pasirašė didelė Wil- 
liams Oil-o-Matic Heating Cor
poration firma, kuri dabar už
siima ginklų) gamyba.

Sutartis tuojau pakelia dar- 
bininkamsi algas stambia su-’ 
ma, ir nusako, kad,' ateityje, 
algos bus automatiškai kelia
mos lygiai su pragyvenimo pa- 
brangmu.

Maisto,j rūbų ir nuomų kai
noms einant • aukštyn, kartu 
kils ir darbininkų algos.

sSu Apsivedė Bartkus, 
Blanche Ruzinskas; 
Išvyko į Loiiisianą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bįn Jf.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Tai ir Parodė... O

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

^605-07 So. Hermitage Avė, 
IM7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
• KOPLYČIOS VISOSE 

JUyilLCkl CHICAGO^ DALYSE .

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

O AK PARK, III. — Norėda- 
masį pademonstruoti valdiškam 
inspektoriui, kad valymo sky
stimas rūbams, kurį naudoja 
savo įstaigoje, “nėra pavojin
gas”, Harold Bacall, 12’4 North 
Marion street, įmetė j jį de
gantį degtuką.

Pats Bacall, ir inspektorius 
William Preuser guli ligoninė
je. Sprogimas abiems nuplėšė 
rubus, skaudžiai apdegino, ir 
sugriovė Bacall’o įstaigą.

Lapkričio Mėnesi - 
Braškės ir Pienės

Apsigyvens Marąųette. Parke;
Turi Ofisą 1 K-to j

Kur nors kelyje į grasią 
Louisianos valstiją dabar yra 
jaunavedžiai Dr.' P. J. Įti
kus ir buvusi p-le Blanchč Ru
zinskas. Jie ajisivedę šeštadie
nį po pietų Mar<įiiette Parko 
bažnyčioje. Šliupą tęn jiems 
suteikė kun.«Baltutis.

Po tikybinių ceremonijų 
jaunosios tėvų, pp. Ruzinskų 
namuose, 6645 South Arte- 
šian avenue, įvyko privatinė 
vestuvių vakarienėj kur daly
vavo tiktai gimines arti
miausi draugai. 'Pas pp. ,Ru- 
zinskius jaunavedžiai apsigy
vens.

IV estsidiečią* Simus.
■ ■ ' i j' ■ • : i . •

. Dr. Bartkus yra sūnūs gar
sių Westsidiečių pp. Bartkų, 
2342West 22nd street, ir turi 
medicinos ofisą 18toj apylin
kėj, adresu 1913 South Hals
ted street.

Louisianoj ir artimose pie
tinėse valstijose jaunavedžiai 
praleis boneymoon’ą.

Gabi Dainininkė. .

z šiomis dienomis apsivedė:
Charlotte >. Kučauskas, duktė 

pp. J. Kučauskų, 10577 Went- 
worth avenue, su Byron T. Fi- 
shcer, sunum pp. G. T. Fischer, 
11554 Harvard avenue.

Charles Stankus, sūnūs pp. 
Carl Ūsas, 3$36 S. Sacramėnto 
avenue, su Marion Mietz, duk- 
tere p-s E. Mietz, 2949 West 
38th street.

Josephine Yanušauskis, duk
tė p-s J. Yanušaūskienės, 2840 
W. 36th street, su Walter War- 
wick, sūnūs Mrs. M. W. DeSal- 
vo, 3539 South Francisco avė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Leo Petrpnaitis, 23, sų Ma

ne Ręhųjl, 19 . -j.;

1 Walter J. Sharka, J r., 27, su
Lois H. Smith, 25

Vincent Urban, 23, su Gene- 
vieve Klaves, 21

John Pocevicz, 24, su Norma
Weiss, 28

Reikalauja
Perskii-ų -

Theodore V. Kaminski nuo 
Josephine Kaminski

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Laidotuvių Direktoriai ROCKFORD, III. — Rockfor 
de sęzonai susimaišė. Užvakar 
temperatūra siekė apie 70 laip
snių. Vienas rockfordietis C. O. 
Newburgh, 2035 3rd avenue, sa
vo darže rado prinokusių braš
kių, o Mrs. Boy Speer rapor
tuoja, kad jos kieme vėl 
žydo pienės.

Šliubo metu bažnyčioje gie
dojo jauna, labai talentinga 
dainininke, p-lė Druktęnaitė. 
Ji, sako, turinti nepaprastai 
gražų balsų.

pra-

Gaidvs Sužeidė
Kūdiki

Mirė Galesburg’o 
Majoras, Survilų 
Giminaitis

Gauna
Perskiras

William Kovai nuo Kazei Ko
vai

Lucille Savage nuo Joseph C. 
Savage

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GIMIMAI
TOGOJE

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

ADOMĖNAS, Barbara, 10550 
Edbrooke avenue, gimė lapkri
čio 16, tėvai: Alfred ir Eliza- 
beth. '

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos N^p^į
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

KITATAUČIAI

Ofisb Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

LOCKPORT, III. — Smarkus 
gaidvs. priklausantis lockpor- 
tiečiui. John Pius, 511 Howard 
street užpuolė ir skaudžiai ap
kapojo 4 metu mergaitę Lela 
Norton. “Smarkuolis” dabar 
daktarų rankose, kurie jį egza
minuoja nustatyti ar nėra ligo
tas. X •

Žuvo Viešbučio 
Gaisre, 6 Apdegė

JOLIET, III. — 50 metų dar
bininkas William Foy, nuo .3546 
Cortland street, sudegė Monroe 
Hotel gaisre, šiame mieste, še
ši kiti viešbučio, gyventojai bu
vo skaudžiai apdeginti. Tai bu
vo d-džiausias ’ gaisras Joliete 
šiame šimtmetyje.

Garsinkitės “N-nose”

Sirgo Ilgą Laiką
GALESBURG, III. — 

gos ligos Čia mirė Josęph E. 
Ąnderson, Galesburgo ma
joras'nuo 1931 uaetų. Jisai bu
vo apie 57 metų, amžiaus.

Velionis buvo brolis p. Ro
bert Andersono, vyro chieagie- 
tės, buvusios p-les France^ 
Zemguliutės, gyvenusios Bri
ghton Parke. Ji yra tikra se
suo 
nos 
Ben

Pol ii

Mano 20 mėtų 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] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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

ir 7 iki 9. v
Šventadieniais: 11 iki 12.

,DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

p-os B. Suryilienės, žmo: 
Brighton Parko* policišto 
Survill’o.

Brolis Bostone /
Pp.. Robert Ancįersonaf/gyve

na NeWtone, Mass., prie Bos
tono. jie turbut ątvyks į Gales- 
burgą laidotuvėms.

Velionis buvo republikonas. 
Ilgą laiką ėjo John Erįcson Re> 
pubEcan League of Illinois pre 
zidento pareigas.'

LIETUVIS
DR. G. SERNER

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1Š29 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

' Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išiho- 
kėjimų.

3241 'S. Halsted Street
> PHONE CALUMĖT 4591 

RAKANDŲ KRAUTŲVfi

T* " ' Nl j' ’ ' • I’ ' J ■ ' f* * ''1 X'* ■ ► i , z ^2^1, ' V i"** ” i ’ Į T

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti, 47 Street 

Telefonas yARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
• Room 1230

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

DR. BRUNO J.
L ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 
■Vai.: nuo 
3149 SO.

TeL

TeL STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET 
VICtory 2679.
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Išrinko Vincenta
Banonį j Football 
Rinktinę

peiiktadienį jiaškelbe »Jžurna 
las MLife”. Wistert yra chica 
gietis.

Parke Rado

Skaito Jį Geriausiu Centru 
Vidurvakar. 'Kolegijose

Chicagos dienraščio “Daily 
News” sporto' skyrius išrinko 
Detroito lietuvį Vincentą Ba
nonį į yidurvakarinių valstijų 
universitetų footįballo rinkti
nę. Į ją įeina lošikai, kurie, 
laikraščio manymu, geriausiai 
lošė .pereitą sezoną.

Viktoras Banonis buvo 'iš
rinktas centro poaipijon, ku
rią jisai -šiais metais 16šė Det
roito Universitete.

Ir Wistretas

Kitas lietuvis, Al AVistert’as, 
iš Michigan Universiteto, buvo 
išrinktas iį visos Amerikos an
trą -foolballo rinktinę, kurią

Leo’High School - 
Chicagos Football 
Čampionai

FRANCES įBARNIŠKIENĖ, ; 
po tėvais Karpavičiūtė. 

Gyv. '-9424 Burnside Avė. ’f 
Persiskyrė su šiuo pasauliu' 

sekmad., lapkr. 30 d., 5:45y 
vai. ryto, 1941 m., sulaukus 
.pusės amž., gimus Liet., Bar
tininkų valsč., Grajauskų km. 
Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Baltramiejų, dvi duktė- ( 
ris—Frances ir Eleanor ir jos . 
vyrą Andrevv, tris brolius — 1 
Joną Karpų ir moterį Elž- * 
bietą, .Petrą Karpų (Kana
doje) ir jo moterį Eleną, Pi- * 
jušą 'Karpų (Lietuvoje), še-; 
šerį Adelę (Lietuvoje), pus- z 
brolį Juozą Karpų (Ghicago- 
je) ir daug kitų giminių.

Priklausė prie SLA 63 kp,, -. 
Joniškiečių Klubo, .Žagarie- į 
čių Klubo ir Chicagos Suval
kiečių Draugijos. i

Kūnas pašarvotas John A. , 
Zhnmerman kopi., 9108 Cot-' 
tage Grove Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gruodžio 3 į 
d7 2 vai. popiet, iš koplyčios 
į Lietuvius Tautiškas kapi
nes. Į f

. ^yjs.i a.. ą. Frances Barhiš- 
gimines, draugai fr *

■ i

^kirmis

Vėse ir suteikti • jfei paskutinį ‘ 
patarnavimą dr -atsisveikįni-i 
mą. Nuliūdę liekame: 
Vyras Dukterys, žentas, 
liai, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. John A. Zim- ' 
merman, Tel. TRIangle

O
Bro- r

1221.

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ Gėlės Mylintiems* 
Vestuvėms, Ban-į 

___ , Laidotų- m 
jVėms/Papuoši- * 
•__________maras."

jį GĖLININKAS
* 4180 Archer Avenuei
H Phone LAFAYETTE 5800 .

URBAkietams
maras.

'3
M

Siunčiam Gėlės

Negailestingai Supliekė 
Tilden. >46-13.

100,000 žmonių akyvaizdoje 
šeštadienį po pietų katalikų 
Leo High SchodU laimėjo Chi
cagos footballo • pirmenybę, 
supliekdama stiprią Tilden 
H. S. komandą, 46-13.

Nuo skaudaus -smūgio til- 
deniečių negalėjo .išgelbėti 
nei :Pratapo, nei kitų ,jų -ko
mandos narių herojiškos .pas
tangos. Leo ir .geriau Jose, ir 
buvo apsukresnė ir mokėjo 
progas geriau išnaudoti.

Lošimas įvyko .Chicagos 
Soldier’s lauke ir, buvo suren
gtas majoro Kelly .Kalėdų Ko
miteto, kuris lošimo įplaukas 

/žmo- 
ir

BRIGHWN —
238 kuopia Įiąiko 
sirinkiių^ iTytęj/igniGdžib, 22 
K. GrąiĄOĮitb fe,
South vyįlj
vakare.

Rinką .11^142 
taipgi
rybą. Susirink imas labai svar
bus, IcįįfeĮ A’iiiši*'
susirinkti. f

Iškilmingai Atšventė Sidabri 
nes -V e siuvęs.

> Neribotam Laikui
•^.čhiller iPatko \yieškėĮyj«

*- U

kkai ęužtlKo j.suu^gusj yyro Įl**
4 :j^KjĮĮnusr-ne-f 

fdlĮ Aviėtos
i jy ti. i Rrie i lavono rhuvo ; ničly* 
u u s paltas, ir dalis < diržo. ‘

,;j,Kuną ifttrado >1

Leido Lenkų Sųsivienijimas 
'.Chicago j

-f.

iLjcrikų Tautiškas Susivieni- 
’jinias' sChięagųj šeštadienį pa- 
^kelbė, kad neribotam laikui 
-siųpendupja* ,s&yo (dienraštį 
J ^bzienniL ’*ZvyįąžkQwy”-Zgo- 

< b i.

.įĘaieišHimą jjpądefė ddienraš- 
čio ad ministrą torius , J. S.

■ SušivLeni j imo 
Įljręzideritąšį Jį. iKardl IRozma-

CLASSIFIED APS.J
HELP VVANTED—FEA1ALE 

Darbininkių Reikia
PATYRUSIOS 'MOTERYS išma

nų popierio sortuoti. ’ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Street.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ofiso darbui South Side Real 
Estate ofise, galinti lietuviškai 
kalbėti. Rašykite: Box 2571, 1739 
So. Halsted St.

j i M 
šąmoifes ant grinflų. Spėjai 
kąd. abu ibtivo' ąukos .sugedu-* 
>sio jnaisto

išdalins neturtingiems 
nėms maistu, -dovanomis 
rūbais Kalėdų Šventėms.

Hearst’o -Rinktinės

Hearšto laikraščiai Ameriko
je vakar paskelbė savo rinkti
nes komandas, kurioms išrin
ko sekamus 'lietuvius ifootbalk- 
ninkus:

Pirmai komandai:
i ? / ‘7 » r • ' • •

John Rokišky, ’DuQuesne Uni
versitetas, iš 'Montclaire, W. \Va.

Antrai komandai:.

Vincentas Banonis, Detroit
U. iš Detroit.

Banonis, 
Mich.

Trečiai komandai:

Al Wistert, 
š ‘Chicagos

John Grigas, iš >Holy Cross 
U. iš‘Chėlsea, ‘Mass.

1 <3 “Hondrable Mentidn” S
• ... •. ■ ■■ ■

Alfrsd :Bložis, iš Georgeto\vn
University. \ ’.

iš Michigan Un

Rinktinė Laimėjo

Eddie iRiska Negalėjo :Lošti

Krepšiasvydžio rinktinė penk
tadienio vakare supliekė, 35-33, 
profesionalę Oshkosh, Wis„ ko- 
mandą, .Chicagos Stadione. Rink
tinės narys Eddie Riska nega
lėjo lošti dėl. sužeistos kojos. ’

I nVFIKI^ -TelegSmtt’ir 1 l V ! Visas Pasauliu j 
...... —----- *Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, -Bankietams 

ir Paęrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308M

K4XXYXXTTXXTYXXXTTXYYXTYXy^

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, > 
kad pačios Naujienos ■ 
yra 'naudingos.

> v t -. t •v-o ' (.- ••r. v.r/t
Vieneriij ‘Metu Mirties Sukaktis

. KOTRYNA 
.DARGIENE

(MališauskaitS) 
t ,

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gruodžio 1 dieną, 1940 
metais.

Gimė Lietuvoje, Jayaišo- 
nių kaime, Alytaus apskri-

Amerikoje gyveno Ga- 
ry, Indiana.

CICERO. —- Keli šimtai rin
ktinių svečių, dauginusiai ci- 
ccriėčių. šeštadienio vakare 
suširinko į gražų, “Mėlynąjį 
Karfibarį” Cicero stadione at
švęsti pp. ik. P. Devėikių šp 
dabrines Vestuves.

Buvo Itaį visi pp. Devėi- 
kiams arihlii žmonės: asme
niški draugai, j kurių jie ‘turi 
pulkus; draugai (organizacijo
se, biznieriai, su kuriais Jie 
yra .artimam .kontakte, ir .bū
rys profesionalų. įuvo .atsto
vai iš “Naujienų”, SLA ;Pildo- 
mosios Taryboj nariai’.Ądv. 
K. P. Gugis \ir p-lė E. Miku- 
žiutė, taipgi Dr.. A.. Montvidasį 
6-to apskričio viršininkas, ir 
Dr.z P. Vileišis.

Jei Visi Linkėjimai Iš si- 
pildytų—

Po labai geros, skoningai 
paruoštos vakarienės didelis 
skaičius Svečių sudėjo pį>. De- 
veikiahis linkėjim’uš,1 ;,lmkėda^ 
mi jiems vibką ‘laimingai 
sitladkti auksiniiį ’vėšfūvltj; 
gyventi -šimlus metų; ’hępa- 
yargti <ir nesitraukti nuo or
ganizacijų veikimo, — kuria
me ypač p. P. K.. Deveikis lo
šia didelę .rolę; susilaukti - dar 
keturius tukins gražius vai
kus, kokius ; jie dabar .turk 
etc. Programą vedė cicerietiš 
p. Matulis,- o jį atidarė ir 
toastmasterį perstatė A. Vai
vada. ;

Ąpsivędė .1916

. Pp. -Deveikiai gyvena Gieės 
roj, ad. ■ 1518'.-South. )48th GL; 
kur jų vardas yra .beveik šie 
nonimas su miestelio vardu ir 
visokiausių draugjjų veikimu. 
Jie apsivedė916)metais, ‘toje 
pačioje 'kolonijoje — Gvėro
je, ir ; ten ;prą,leido 'pastaruos 
sius 25 metus. Jšąuklęjo-ketu
ris labai gražius vaikus: du 
sūnūs ;K. P. ’Jr.. Edvardą, ir 
dukteris Loretla ir Florence.

i .. v . x : • <•

.šiame sukaktuvių pųkijyje 
■ dalyvavo ir p-a Ona .Devejkie* 
•nė, p. K. .P, rDeveįkio motina.

Tarp svečių, kurie sudėjo 
;linkėjimus, Jbuvo pp. Tumąvi- 
(čiai, Kimbark, Genis, 'Ąs*ėila! 
Į Danauskas, 'Pauga, brolis 'De* 
.velkis, sesuo 'V. Deveikiutė, 
{kiti giminės, 'Kaolinas, Taru
tis, -Yakubka, ‘ Jonikai t is, it 
(daugybe jkitų. x ‘ 1

/.Pp. Devėlkiams taipgi buvo 
(prisiųstas visas .jUnOštaš svei- 
įkinimo telegramų. • Ks.

Vos Nesušalo 
Mė?os ŠaĮdjįtuve

» ' m.

Colurtibia Šaušage Company 
i įstaigoje^170 .<S(iiith ‘^shland 
lavenue,. kčkiu i tai hudu dide
liam irlęsos šaldytuve užsidarė 
sargas |įidward Fostcr, .30 me
tų . .amžiaus. Jisai \tenai (išbu
vo, apie valandą laiko. Buvo 
pusgyvis kai ^policija :ir :kaimy
nas alUdininkas Edward Pine, 
nuo 3202 Sęuth Ashland, jį iš 
ten išgelbėjo. x ,

\ >UiųcįjaĮltos ^Streikas.

t jRrie Jląlki^čio «$ų$įabdymo 
daugiausiai' jpriąidęjo simpa
tijos Strėikds, 'kurį ‘APj^ unija 
peręitą -savaitę ;paskelbė Susi
vienijimo spaustuvęje. Tas 
streikas buvo paskelbtas kad 
pagelbėti Susivienijimo ofiso 
^darbininkams, ;kurie -streikuo
ja muo lapkričio 7 d., reika
laudami pripažinimo savo 
.AEL unijos dokalui. Streikje- 
riai taįpgi reikajauja atlygi
nimo už (praeityje išdirbtą ?vir 
šlaikį.

‘ . X t Z \

'Laikraščio ‘‘Zgoda” admi
nistracijos (pareiškimas stko, 
kad “jisai -sustabdomas dėl 
priežasčių, kurių leidėjai ne
gali sukontroliuoti ir 
ne iiiuo jjų įpriklauso.”

t

ten išgelbėjo.

Nubaudė Už 
Blogus Čekius

Trokas Sužeidė 
C, Cicėną

EKSTRA PINIGAI KALĖDOMS 
Gerai žinomas kojinių, moteriškų 
apatinių, drobinių, snuggies fabri
kantas turi vietų ambitiškoms mo- 

‘ terims. Investmentas . nereikąlin- 
_gas. Mes išmokiname Jus. I?-lė 
Krasevicius, 126 N. Wells St.

kurios

.Metams kalėjimo už . blogus 
ęękiuis buvo : nuteistas .30 :rm 
Edward Lawrence Cordner,. iš 
Dalias, Tex. Jisdi taipgi buvo 

i priteistas Užsimokėti '$1,002 pa i 
i baudos. i

<5

99^Californijį”
. Rytoj ‘“Nrose” tilps .pradžia 
įdomių įspūdžių iš -kelionės į 
iCaliforniją lėktuvu, kuriuos pa? 
■ rašė tokią kelionę atlikusi p. 
Ona jD.ovgin.

'Įspūdžiai eis per kelis nume
j lt l L . *.. * C* Į .* ■ . • ■. •

;rius. , .

“Sušildė” Tautiškų 
Kapinių Užveizdos 
Naujus Namus ■

- t.

Jau Baigė, Juos Sfgtyti.

•..JUSTICĖ
karę .pp. Y- 8cĮų.iltz’ai ^nkvię-
i— j •fyi i J • • . v« •

Prie 81-mos ir Normai 
vių sunkus trokas užgavo - lietu 
vį Gari -Cicėną, nuo >8127 Nor
mai bulvaro. Jam pramušė gal
vą.

Vairuotojas, AVilliam Tilka, 
i iš East Chicago, nuvežė jį į St. 
George ligoninę. * v *

Adv. S. Shallna 
Chicagoje

gat •

h 1

Chi-

NEUŽMIRŠTAMAI tetulei
Kalnuotais takais keliavai

" Gyvenimo papuošto vargais 
Rūpestį ir ašaras savy slėpei 
Tik džiaugsmu ir šypsena 
Su kitais dalinais,

Darbštumas, duosnumas ir laimė, 
Iš džiaugsmo kitų 
Kuriuos Tu pakėlei parklupusius 
Suraminai ir paguodė! suvargusius.

Jau metai sukanka šiandien,
Kai sustojo, plakusi Tavo geroji širdis
Ir ilsiesi ramiai, tik taip nuo musų toli, toli.
Bet mums Tu gyveni ir .gyvensi xvis,

' zNes atsimenam Tave kasdien.
z Liūdinti dėl Tavęs: - >

MARIA, JONAS, .GENOVAITE IR'BENEDIKTAS, 8
YOKUBYNAI, '-TORONTO, CANADA. įį

Buvo svarbiausiais Tavo .gyvenimo uždaviniais. 
ai ctilr Un ir ta ii o /4 i ^a»a

Arini ja Veža Dalis 
Iš Sustreikavusios ( 
Dirbtuvės

Armjjo^ trokai ryžvakar pra* 
kdęjo vįžtį dialią
drąnkęnis .ir flaįkiKlianks iš 
Ldhnmert and <Gpj?ipa^ 
ny ;Ribbtuvės,'AVĮSdniity.ii 
WDod /st., tįur <tįxio .spĄLių 
^vyksta .ipgšįiystų, streika$.^a-t 
'lys /Tėikaliiigoš iki^ųms 
wčms, "kurios ,;sfato

, ^Dirbtpvęjc -p-iebo 4pieį‘30 
umašinkstų. v.Jie .-streikuoja ‘>xtž 
.prįpąžįiii'mą ,ĄĘL jos.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
.Rakandaiir Įtaisai Pardavimui

GOOD ;HOUSEKEEPING SKOPS
WAREI10. U SE O U.TLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

įBARGENUS
Iš SAVO 8 .APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose . Crates.

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

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

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

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis ....   $29
Zenith phone, kdmb., sempelis.$34 
Philčo auto, changer, naujas,

buvd $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. Sekmadieųį. iki .8

Privatiškais reikalais 
cagon(-yra atvykusi ad 
zauna -Sliallna, Massaėhusctts 
valstijos pareigūnė ir žmona 
bosloniečio advokato, p. Shall- 
nos. Ji yra apsistojusi Stevcns 
viešbutyje.

V.. Malinauskienė 
Nusipirko Valgyklą

-.Chicągietė V. Malinauskiene 
j šiomis dienomis nusipirko “Two 
-Siste-rš” ‘valgyklą Chicagos .vi- 
'durmiestyj, prie .170 W. Harri- 
ison . Street. Ji pirmiau priklau
pė vienam C. A. Ravera.

kus ir artimus ;draiigus. į savo 
naujos pastoges įkurtuves, ar
ba, kaip kas tai ?pąju()kavo, 
‘.tsušildytuves”r į ‘1 <
, Pp. Schullž’ai į .naująjį ma
mą jau .yra persikėlę. Jį pa
statę Lietuvių Tautiškų >Kapi* 
nių direkcija... Mat, likišiof ka
pinių užveizda -iten neturėjo 
pastovaus (buto. ^/Narnas yrd 
bungellow .rūšies,, vieno aUkš^ 
to, su- didele ' pastoge. ■ KapiJ 
nėms kainavo, .rodos, ąpie 
$5;000.

Nuolat Auga, tobulinusi.

Tautiškoskapines |<Jąbar,. tu? 
ri du naujus triobesius: gra? 
žų inodernišką. pflšąį in dabar 
—naują nanią už-veizdai. Ki
tais melais dirčkčija žada to
liau tęsti kilus pagerinimų 

. darbus-kapinėse.

Chicacos Draugijų.
Kliiihu vaidybos

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS . .KLUBO 
VALDYBA .1941 METAMS: .Jos;

’ ShOlteman—Prezidentas, *4508 S. 
jFrancfeco Avė.; “J. TStulgaitis — 
Vice-prez,, 4531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot, 

’fašt., 2441 'W. 45th i’lace;'’Dr. 
?F. A. Zubas—Finansų rast., 14276 
^Archer .Avė.; Dr. M. T. .Strikol 
—Klubo gydytojas, .4645 SožAsh- 

dand -Avė., Tel. Prospect >1930; 
„Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
- So. “Halsted St.; Lucillę S. "Dągis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. lPer- 
shing Rd.; Nellie 'Viršila—Kasos 
Globėja, _J435 So. Wallace St.; 

''Franfc Jakavičia—Kontrolės .ko
misijos tpirm., 2857 So. -Emerald 
Avęnue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
..Washington St., . Tel. Central 
0592.

DR-STGS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS .LIET. ;IR LIETUVAIČIŲ 

-.VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi- 
' nlhkąs— Peter Ukockis, 2539 W.

46 PI.; Pirm, pagelb. St. Vai- 
fikaitis. 3508 W. 61st St.: Nut. 
.rašt^-J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
kŠt.; Fin rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St,; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th .St,: Kasos 
^glob.: ■Frank Wėnskus, 2639 W. 
-43rd -St., Ant. Ivonaitjs, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. r45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. 'Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th:St.; Maršalka — J. 

rYucikas, 4624 . S. i Mozart S t

, ./Jaunas rbrigh^onparkiOtis, a Al 
šVaitis, čtliždrayaitiš) . 4031 So. 
Talrųan .avenue, buvo įsunktas 
į 'iCbicą^s,. Universiteto beno 
ękzekutyyio ikomilėto nariuš. 
;jj$ai i-bene groja. i ’ .

''’Yakar jši ^gxųpė ..;dąvė savo'
-pjriųą :;kQWrtą ^iais rmetais, ^^ '1941 Ą^aug.
ųmvęĮ’sitęto MąiideĮ sttlęje. I Jias-rPirm., J21O9

/' ■ ' • *' : •/</'• z'

įkliubo

kas—Pirm., -2109 N. Cteveland

REAL ESTATE FOR SALE 
JNamai-Žemė Pardavimai

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

REAL ESTATE — LOAN S— 
INSURANCE

-4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.______

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- 
caip nuomą.

Turime, didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

į Z. S. MICKEVIČE
.2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.
* KALĖDOS

dailiame -naujame name
3500 W. 67th

7804 So. Wood
Statytojas parduos arba mainys.

MANOR lREALTY
,2532 West 63rd St.

HEMlock 8300.

no-

$24
$29
$39

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGI- 

JOS APŠVIETOS priošmetinis susi
rinkimas įvyks antrad., gruodžio 2 
d., 7:30 vai. vak. Jonistų svet., 814 
W. 33rd St. Dr-gės maloniai kvie
čiamos dalyvauti, nes daug reikalų 
yra apsvarstymui. Bus renkama 
nauja valdyba 1942 m. ir turim ren
gtis Dr-jos sukaktuvių vakarui, ku
ris įvyks kovo rriėnesį.

—S. Puniškienė, rast.

Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
‘1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Gasper—Fin. 

. rašt., 3338 S. Emerald Avė.; E.
Rąmašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 -So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasteriąs, 3824

■ Deodor St., Indiana Harbor, .Ind.; 
Kasos 'globėjai: -J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, 111, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St,; rK. 'Balchunas—Mar
šalka, 3521 «W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną k^rtą į mė
nesį, .kas ^ketvirtą sekmad.. pir
mą valandą .popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. .43 r d St.

MORNING STAR iKLIUBO VaL 
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, ”3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. 'Sobol, 1927 
N. California Avė., .tel,. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
.Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding ? 07.45; ’Fim 
rašt.-r-B. Rogers, .2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. 'Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia A.ve., 'tel. Humboldt /2286; 
Kas. pągelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Mbyne St., tel. Spaulding 
79.03; Maršalka — A. Kuprevičia,> 
3.448 .Le Moyne St. Susirinkimai 
atšibuna kas pirmą »ketvirtad., 
Grigaičio rsvet, 4 3800 W. Armitage 
Avenue. ‘

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE- 
.TUyOS VALDYBA 1941 METAMS: 

^Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt 
—Ludite S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicągos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st

DIDELIS BARGENAS Marąuet- 
te Parke, labai gražioje vietoje, 
arti parko ir vienuolyno, 4 flatų 
muro namas, 2 po 5 ir 2 po 4 kam
barius. Special bargenas, nepra
leiskite šios progos.

Atsišaukite 4631 So. Ashland 
Avė. Yards 1001. Klauskite P. M. 
SMITH. -

FARM S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ, 4 kambarių namas, 
elektra, tekantis vanduo, barnė, 
ūkio pastatai. Gera vieta. Paauko
jimas. $57.50 akrui. Kitos farmos.

A. A. MILĖS, Lowell, Ind.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai ,I>aF^av*mu*

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

ALIŠAuSKAb, SŪNŪS, 
«• 116343 ‘‘bo.. Wcstern Avė.
Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

FINAMCE AND LUANS- 
Finansai ir ‘Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
*2202 W. Cermak Rd.

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

ALIUS—1KUUKS 1FUK SALE 
‘Automobiliai ir Trokai Pardavimui "nėra RED TAPĖ— 

NEREIKIA PINIGŲ 
Gruodžio mėnesio clearance išpar
davimas prasideda dabar. Didžiau
si kada nors siūlyti Chicagoj bar- 
genai. 100 pertaisytų vartotų karų, 
iUU. Turi outi parduoti nežiūrint 
,-karstų. Štai keletas musų specialių: 
JI 940 .riymoutn u. L>. ’iour Se- 
1 dan, aprūpintas oro regul.
Šildytuvu neaaug my- $ *7 
lių važiuotas ..................... vi'W
11940 .Nash 4 D. 6 cil. Sedanas, 

atrodo ir važiuoja kaip 
naujas, pilnai 
įrengtas ...............................
1939 Plymouth D. L. Sedan, ra- 

dio ir šildytuvas, $A O E 
užbaigtas juodai .............
1938 Plymouth D. L. Sedan, už

baigtas metai.
pilkai, pilnai įrengtas ....... vvv
1937 De Soto D. L. Coupe, šva

rus dailus karas, $900
einas dabar .................... vfcMV
1939 La Šalie 4 durų Sedanas.

Reikia pamatyti, kad į- 
vertinti, šoferio vairuojamas, ra- 
dio, šildytuvas ................. ^545
1938 Soto Custom 4 Dr. Se-
; ' dan, pilnai įrengtas, už
baigtas juodai, kaip nau-
jas .... .
1937

..... : $345
Graham 6 cil. Sedanas 4 
durų ................. $ 155
Dodge Tour. Sodan, moto
ras visai pertvar- t 

i tairai......
1936
įcytas, penki geri tairai......

Ir daug kitų coupes ir conver- 
tables. Su kiekvienu karu, parduo
tu laike šio išpardavimo, bus‘duo
damas užtikrinimas patarnavimo 
dykai per 90 dienų. Taigi skubėki
te dabar arba šį vakarą nepraleis
kite šios viso gyvenimo .progos.

Nėra reikalo, kad dabartinis jū
sų karas butų užmokėtas, norint 
dylinti su mumis LENGVOMIS 
SĄLYGOMIS.

. ROGERS AUTO

2244 :Si Michigan Avė.
2243 S. Michigan Avė.
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Merginos, Kiti Iš Komunistų Centro Rašo šimtus Laiš 
kų Kareiviams Įvairiose Stovyklose, ir Jurininkams

lai-

Mi-

krautuvė, Boston Store, pasi 
rašė sutartį su CIO unija, ku 
ri apima 1,000 firmos darbi 
nihkų. .

Sutartis pakelia darbinin
kams algas $100,000 melams,

firtfuul.,' gruodžio“ 1, 1941
I ulu'l ■ I I .ly. t'. ^|! ■

“PIRMYN” CHORAS IR VĖL PUIKIAI
PASIRODĖ OPEROJ “CARMEN”

SUSEKĖ KOMUNISTU PASTANGAS “MEI
LE” PAVEIKTI U. S. KAREIVIUS

PIKIEJUOJA MIESTO ROTUŠĘ

Sutraukė Virš 1,000 Publikos Į 
Eighth Street Teatrą

U. S. žvalgyba sako, kad su-1 . •
sekė šimtus laiškų, kuriuos U.ĮĮJOSlOH StOPC ff 
S. kareiviams ir jurininkams j 
organizuotai rašo komunistai, 
daugiausiai merginos, iš Chi
cagos ir apylinkių.

Laiškai didžiumoje neva ne-> 
kalto draugiško ar “meiliško” 
pobūdžio, bet juose įterpta ir 
komunistinė propaganda, taip
gi yra bandymai išgauti iš ka
reivių ir jurininkų infotmaei- 
jų, kurios komunistams gali 
būti naudingos.
Darbas Vedamas Chicagoje.

Žvalgyba skelbia, kad šis lai
škų rašymo vajus yra vedamas 
iš komunistų raštinės Chicago
je, 208 North Wells street. Jam 
vadovauja jauna komunistė, 
Sylvia Lipniau, nuo 6416 N. 
Brovvnite st., American Yoiith 
koingrcso Chicagos skyriaus se
kretorė, su raštinėmis adresu 
440 So. Wells street.

Ji yra komunistų partijos 
vykdomo komiteto narė ir pri
klauso prie kelių kitų komu
nistinių organizacijų.

Žvalgyba toliau skelbia, kad 
kai kurios mergino^ buvo net 
nuvykę į stovyklas kareivius 
asmeniškai aplankyti, tai yra, 
tuos kareivius su kuriais laiš
kais padarė kontaktą.

Ragina “Revoliuciją Prieš 
Valdžią".

Laiškuose jie raginami šį

CIO Pasirašė 
Sutartį

Pakelia Algas, Užtikrina 
Atostogas.

atostogas — savaitę darbinin
kams, kurie išdirbo metus, ir 
dvi, kurie dirbo ilgiau.

. • ‘ • N

Unijų derybose atstovavo 
lokalo 291 prezidentas Erwin 
Kondrat ir kili lokalo virši
ninkai. _ \ *

LIETUVIAI
ARMIJOJE

•y

N AlJJIENU.-ĄCM E Telenhutu .
Kenoshos miesto įarnautojai,/pril^Idusą prie Amerikos Darbo Federacijos, 
etuoja rotušę. Jie sustreikavo protestuodami, prieš šešių tarnautojų allci-

dimą.

“drožia,M

“civiliniu karu” ir “darbo žmo
nių revoliucija” prieš valdžią.

šiandien ir rytoj karo tarny
bą atlikti išeina šie lietuviai;

Draft Board No.
Edward E. Baltušis,

Mozart street
Edward W. Birgella,

Rockwell street
Anthony P. Giedraitis,

South Talman avenue
Board No. 23

Edvvąrd B. Čibiras, 4549
Hermitage

Charles
Klarshfield

Eelix J.
Hermitage

Alexander J. Yavaraski, 4845
South Elizabeth street

Alfonso J j Rumšą, 4509 S.
Paulina street

/Casimir A. Stukonis, 4631 S.
Paulina

Frank
Loomis

21
4200

I

6739

s.

Rooseveltienė, 
LaGardia Chicagoj

Civilės Apsaugos Reikalais.
t

šiandien Palmer House ^vie
šbutyje konferencijas su Chi
cagos ir Illinois valdininkais 
laikys New Yorko majoras 
LaGuardia ir prezidento Roo- 
sevelto žmona.
’ Jie yra viršininkai Ameri
kos Civilės Apsaugos komite
to.- Pasitarimų tikslas yra su
pažindinti Illinois viršininkus 

ir jQ 
daly-

6952

avenue
Basis, 4547 South
avenue -
Lauraitis, 4549 įj. 

avenue

Street
J. Jankus, 4812 South 
Street

su komiteto darbuote 
praplėsti šioje Amerikos 
je.

Atidarė Naują 
Ligoninę
Wešley, Prie Northwestern U.

Publikai pereitos savaitės 
pabaigoje buvo atidaryta nau
ja didžiulė- Chicagos ligoninė, 
vadinama 
Hospital, 
street.

Ji yra
lovas ir yra 
nišk^ausiais 
mais. Ligoninę operuos North- 
vvestern Universiteto medicinos 
skyrius.

Wesley 
ties 250 E.

Memorial
Superior

21 turi 535aukšto, 
aprūpinta moder- 
pasaulyj įrengi-

Surinko $12,832,000 
Už Vandeni

Chicagos viešųjų darbų de
partamentas skelbia, kad šiais 
metais surinko $12,832,000 mo
kesčiais iš Chicagos gyventojų 
už vandenį, ap> $600,000 
giaul negu pernai.

Stato 50 Namų 
Ginklų Darbi 
ninkams

Board No. 29
Yuška, 431 WestPeter 

field Blvd
Board No. 103 .

Gar-

Charles G. Vizgard, 6416 S 
Campbell avenue

John Jakulawicz, 614-0 Fair- 
field avenue. \ z

Šiandien Baigs 
Svarstyti Orionų 
Divorso Byla

JosOrtonienė Kaltina Vyrą 
Vardo Purvinimu

Cook apskričio Circuit tei
sėjas C. J. Harrington z šešta
dienį paskelbė, kad šiandien 
jisai išneš nuosprendę divor
so byloje, kurią 67 metų tur
tuolis Philo A. Orton turi už
vedęs prieš savo lietuvę žmo
ną, Annabelle Adams Orton.

• *

“Mušė Vyrą”.
Triukšmingoje šeštadienio

sesijoje Qrtonienė prisipažino, 
kad lapkričio 20-tą jinai “kir
to Orton ui penkis kartus per 
veidą,” kai jisai atėjo į jos 
butą, aęlresu 215 East Gilėsi
mi! street. Jos advokatas Ha- 
rold M. Keele pridūrė, kad ji 
ga ifa stipri, ir k a i 
tai . yra ko pasižiūrėti

Kaltinimai “Neparemti”
Toj pačioj sesijoj Ortonie- 

nė kalimo savo vyrą jos var
do dergimu.

Sako, daro jai visokius šly
kščius užmetimus apie roman
są vimą su kitais vyrais, bet jų 
neparemia jokiais faktais ir 
kuomet atėjo laikas bylą 
svarstyti, tai nedrįso teisme tų 
kaltinimų iškelti. Už jos re
putacijos sugadinimą, - jinai 
reikalaujanti “satisfakcijos.”

AUTOMOBILIU
NELAIMES

• Prie Cortland ir Califdr- 
nia avenue keleiviniam automo
biliui įvažiavus Į skvadkarį žu 
vo pol cistas William Buck iš 
Shakėspeare nuovados. Jis buvo 
42 metų amžiaus ir gyveno ad. 
3112

gino, 
man

N. Major avenue.
Auto nelaimėje prie EI
III., žuvo kareivis Her-

Nelson iš Fort Bragg,

• Prie 18-tos ir Dimen au 
tomobilis užmušė 60 metų 
bininką Marion Razzinski, 
3511 South Wood street.

dar- 
nuo

Panaikino Policijos 
“Doros Skvadą”

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje 

: 'i ■

o Per lapkričio mėnesį Cook 
apskričio raŠtlhė išdavė 4,074 
vedybinius leidimus* apie 200 
daugiau negu pernai.

O Iš Chicagos upes, pr e 
Eastman avenue, ^policiją ištrau
kė 'lavoną nežinomo 40 metų 
vyro. Skenduolis dėvėjo juodą 
siutą, du sveterius ir. dvi po
ras marškinių. , '-m

® Wheatorte, 111., mile \Vįl- 
liam G. McC>riničk, 90, buvęs 
Chicagos barikiferius ir narys 
garsios McCortnick šeimynos, 
kuri įsteigė International Har- 
vester firmą :ip leidžia dien

raštį “Tribune’\v > '
!

• Nukritusi nuo drklio prie: 
Cliurėh ir fRįi>ėr tjjtb, Morton 
Grove, užsimušĄ,!^ metų Ruth 
Arnestąd, 720 Jforth Wabash 
avenue. Ji buvo American 
Airlines oro lihijų 'keliaujan
ti slaugė.

Nc\v Yorko Ne\v Yorker 
viešbutyje nusišovė jaunas 
chicągiętis, lakūnas Alviii ' J. 
Hurford, 1712 ■JJvįngston st., 
Ęvanston. Jisai tarnavo, Kana
dos karo aviacijoje.

• Izoliacininkų ir nacių or^ 
(janizacijos, < Ameiica , Pirst, 
Lincoln Paėk skyrius priėmė;

vienam Vincent llein, gimi
naičiui Skola e policijos virši
ninko, Thpodore Heinz.

O Nuo gąsdino'' dujų auto
mobilyje mįrė 41 metų inžinie
rius Waltęi^ C. Stenstrom, nuo 
2014 Arthur avenue, Chicagoj. 
Spė ja, kad jisai nusižudė.

• Chicagos gatvekanų ben
drovės darbininkai sudėjo $50,- 

Community

Sąstatas
Morales, karininkas, — Eu

gene Martin
Mieaela, kaimo mergaitė — 

Ona Skeveriutė
Don Jose, brigadierius, — 

Viktoras Benderis.
Zūniga, dragūnų kapitonas,

— Eugene Martin
Carmen, čigonaitė, — Anelė 

Steponavičienė
Frasųuita, jos draugė, — 

Anlta^ Navickaitė
Mercedes, antra draugė, — 

Aldona Grigonis
Escamillo, toreadoras, — Al

girdas Brazis
Remendado, kontrabandinin

kas, — Bruno Norman
Dancairo, antras kontraban

dininkas, —i Jonas Avelis
BMetas, — V. Beliajus ir 

grupė
Dirigentas, — Kazys Stepo 

navičius.

186 aukų šių metų 
Fondui. 1 .

Acme Steel Co., 
.695, Mills Novelty 
Illinois Tool Works

sudėjo $5,-
— $2,375,
— $1,191.

0 Išsivertęs ant 
dą karšto vandens mirtinai nu- 
siplikino 1 metų kūdikis, Bon- 
nie Jerbic, 2425 South KarDv 
avenue.
. ; r c-. " 'j • "

• Berūkydamas cigaretą už
migo ir mirtinai sudegė 55 me
tų chicagletis, Georgė ' Zaru- 
chok, 1800 Washburne avenue-

•4, I į

• Trys jauni banditai api
plėšė tris alines Northsidėje 
4941 N. Damen avenue, 5740

^"iN. Western avenue, ir 3.700 N. 
Clark Street. Jie susišaudė su; 
policija, bet visi pabėgo. Vienas j 
jų buvęs pašautas. •

O Protėstonų bažnyčiose Chi- 
c'agoj. .vakar įvyko rinkliava ka
reivių ir jurininkų naudai.

• Pereitos savaitės pabaigo
je automobiliai Chicagoje už< 
mušė šiuos žmones: Mts. Ha- 
zel Ėilmer, 1452 East 54th PI.,

rezoliuciją, kurioje reikalauja Blačkbufn, 5219 Ken- 
prezidentą - Raoseveltą ; paša- mote avenUe, Thomas M. Hay- 
linti iš pareigų^ America, kirst war<L 230 Perry avenue, Elgin, 
centralinis komitetas pareiš- Sophie • Kinney, 4437 Van- Bu- 
kė, kad “SU tuo skyrių neturi' >r Earl Bacigalupo, 3733 
nieko bendri ir jo r e žolinei- Sha'kespeare avenue.
jai griežtai prieįinnsi. . . Jadnas S tro kongresinio

e Susiginčijęs su dviem vy- distrikto. republikonas, Maurice 
rais po maŽoš aiVto nelaimes, Washer, 7626 Colfax avenue, 
35 metų negfds George Reed, paskelbė kandidatūrą į kon- 
1350 W. 108th st., juos abu gresmanus. Jisai pareiškė, kad 
subadė didėliu pėiliii, vieną ir‘*- 1X-
sužeisdamas gal įhirtinai. Abu 
guli St. Geprg^ ligoninėje: 26 
metų J. Cohg^sg 5026 South 
Princeton, ir.■ .$2 tn. Colemąn 
Gašper, ,4425 ,$puth NVells st.

• Pri e Cię^fO ir Si m p- 
son, Skokįe ^įemiiestyjey a- 
gentąi užtikp slą^tą degtinės 
paryklą. Sųė^e '^ savininką 

. Stepe Rubino, f' Lexington

Policijos komisionierius All- 
man šeštadienį išleido patvar
kymą, panaikindamas'taip* 
vadinamą “doros skvadą”, 
kurio pareigos buvo kovoti 
prieš paleistuvavimą ir gem- 
bleriavimą. Tas žinksnis buvo 
tiesioginis rezultatas 'grand 
džiurės tyrinėjimo, kuris iš
kėlė, kad policija, ypač kapi
tonai į pinigų lošimą žiurėjo 
pro pirštus ir daug kur tą 
biznį protegavo. , g-

Allman aiškina, kad “doros 
skvadas” pasirodė esąs nerei
kalingas ir “savo tikslo neal-J upczmc. Namas, kuriame va- 
sieke.” , \ rykla.buvo.įrępL^

• ................- " |->V ", 1 ".I

savęs puo-

Bacigalupo, 3733

rems prezidentą Rooseveltą.
■ . . '■ » •

• IŠ North Grand autorno- 
West

Kaip mes nekalbėsimo, bet 
jnes Chicagos lietuviai galim 
ir privalom didžiuotis savo 
“Pirmyn” Choru ir jo neišse
miamos energijos vedėju, p.

Pastatė Veikalu Sklandžiai ir įspūdingai
Navickaite, ypač jų gražų 
etą antram akte, buriant 
mę iš kortų.

Onai Skeveriutei teko
caelos, kaimo mergaitės rolė, 
kurią ji ir vėl atliko labai 
simpatingai ir jautriai. Ja 
visuomet galima pasitikėti.

(irįŠtant prie p. Steponavi
čienės. Nors ji vaidino Car
inei! rolę, ji vienok daug dar 
bo padėjo prisuošti operai ki
tus solistus, ir kartu sų K. 
Steponavičium juos layino, 
miklino, jr kvėpė pasitikėji
mą, kurio jauniems daininin
kams kartais labai reikia ei
nant scenon didesniai publi
kai dainuoti.

Ji savo rolę kuogeriausiai 
sudainavo, ir sukūrė stiprų, 
aiškų Carmen tipą, kuris ne 
vienam priminė garsias pro
fesionales Carmen’as Chica- 
gos, operoje.

Irgi Pliusas.
Operoj baleto numerius at

liko Vytauto F. Beliajaus gru
pe ir choro narė Ida Mateko- 
nis. Gerą orkestrą dirigavo 
Kazys Steponavičius, kurio 
rankose glūdėjo ir atsakomy
bė už visą • pastatymą. Jam 
tenka kreditas už operos 
sklandumą. Vien tas, kad ir 
solistai ir choras laisvai savo 
atliko, niekur nesuklupdami, 
yra pliusas tokiai mėgėjų or
ganizacijai kaip “Pirmyn”.

Publikos buvo kiek dau
giau tuksiančio, keliolika sve
timtaučių, o visi kiti lietuviai, 
}curiųps visuomet tenka maty
ti chorų parengimuose. Pub
likoje taipgi buvo pp. Smeto
nai su! šilhiųn, J. V. atstotas 
Lietuvai p. O. J. C. Norepias, 
konsulas Daužvardis, adv. 
Shallnienė iš Bostono, J. Mac- 
kiewich’iai, daug žymių pro
fesionalų, biznio žmonių ir, 
pagaliai? gerų “Pirmyn” drau
gų-

Vedėjo Motina Publikoj
Pirmą kartą savo gyvenime 

sūnų dirigentą-chorvedžio ro
lėje mate ir p. P. Steponavi
čienė, p. Kazio Steponavičiaus 
motina, kuri, atvyko specialiai 
operai su Suklero Adelaide iš 
Brocklono, Mass. —Rs.

Vakar tas choras ir vėl pa
statė operą “Carmen”, sunkų 
ir komplikuotą keturiu aklų 
veikalą’, šį kartą Eighth 
Street teatre.

Žinoma, galima gal ką pa
vyzdžiui, ir chorui, ir solis
tams ir orkestrui užmesti. Nicj- 
kas neužginčys, kad buvo 
ydų. Ret Jos ydos virsta pliu
sais atsiminus, kad tai ne pro
fesionalė operos grupė, ir jos 
nesudaro šimtais ar tukslan- 
čidis doleriu apmokami solis
tai, o paprastas musų darbo 
jaunimas.
. Opera išėjo kuosklandžiau- 
siai, ir kaip kiekvienas solis/ 
tas, taip choras, taip orkest-

I ras, ir vaikučių choras savo 
•atliko. Pastarieji, reikia pasa
kyti, operą smagiai paįvairi
no ii* atnešė publikai nemažai 
juoko.

Solistai.
Pastatymas ir šį kartą pasi

žymėjo geromis 
mis ir margais 
Muzikos atžvilgiu 
labai graži ir įvairi, todėl visi 
solistai gavo progos pasirody
ti.

Anelė Steponavičienė vai
dino “Carmen” rolę su užsi
degimu ir jai pridavė daugi 
realizmo. Ji turi didelį vaidy-j 
binį gabumą, kurį retai mums1 
tenka pamatyti.
, Daug lankstesnis ir apsuk
resnis negu paprastai buvo ir 
Viktoras Benderis. Kaip vi- 
suoinet taip ir šį kartę jis gra- k;nen“v'yko”strei'ka's;

dekoracijo- 
k ošti urna i s.

“Carmen”

Atšaukė Kaltinimus 
Streikieriams

bilių agentnros, 
Grandu vagys pasivogė troką 
ir seifą, kuriame, buvo $750, 
ir apie kO automobilių doku
mentai. Jie tdipgi išsivežė 44 
padangas, 20. dėžių alkoholio 
\ir daug rddio aparatų, šildy
tuvų ir įvairių įrankių.

• — ---------- ------------ --

> Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”

žiai dainavo.
Algirdui Braziui teko dė

kingiausia vyriška rolė — to
readoro Escamilo, in visos o- 
peros populiasiausia Torea
doro ariją sudainuoti. • Jisai 
ir gerai dainuoja, ir gerą dik
ciją turi ir gabiai vaidina.
\ « . ' V' *

Dvi Čigonės.
Publka ilgai atsimins ir dvi 

čgones Carmen drauges, Al
doną Grigoniutę su Anita

Miesto teisėjas Viktor A. 
Kula panaikino betvarkio el
gesio kaltinimus iškeltus 12-ai 
CIO narių. Jie buvo pikieti- 
ninkai prie ‘ Walter Johnson 
Candy Co., 341 W. Superior, 

Jisai 
jau yra Mkviduotas.

Darbininkai Nupir 
ko Bonų Už 
$331,000

Rudolph Wurlitzer 
ja skelbia, kad jos 
kai (DeKalbe, III., ir Chicago- 
je), bendromis jogomis užpirko 
apsaugos bonų už $331,500.

kompani- 
darbinin-

jackswiftdau-

eu

konSu valdžios pritar’mu 
traktoriai South Chicagoje sta
to 50 mažų gyvenmų namų prie 
South Chicagos, taip vadinamoj 
Calumet Gardens kolonijoje. 
Jie bus naudojami ginklų dar 
binirtkus ir šeimynas apgyven 
dintii.^-

LlHE RESOURCES OF 
THE WHOLE WORLD 
ARE THR0WN INTO 

THE TA5K OF 
v RUSHIN0 THE 

DBFENSB FLEET 
TU COMPLETION.




