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JAPONAI BOMBARDAVO HAVAJŲ SA
LAS, UŽMUŠĖ 350 J. A. V. KAREIVIU

Rooseveltas ruošia pranešimą kongresui, 
kabinetas ir atstovai posėdžiauja

*

WASHINGTON, D. C., gruodi. 7 d. — Baltieji Rūmai pa
skelbė, kad japonų karo jėgos šiandien užpuolė Pearl Harbor 
uostą Havajų salose.

TOKIO, JaponijžT, gruodž. 7 d. — Japonų oficiali spaudos 
agentūra Domei šiandien paskelbė, kad Japonija yra karo pa
dėtyje su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir Didžiąją Bri
tanija. Japonų kare/ jėgos šį rytą pradėjo karo veiksmus.

LONDONAS,% gruodž. 7 d. — Japonija šiandien paskelbė 
karą Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir pradėjo karo veik
smus. Premjeras Churchill šaukia britų parlamentą rytojaus 
posėdžiui, kuriame- priims svarbius nutarimus.

WASHINGTON, D. C., gruodž. 7 d. — Karo departamen
tas paskelbė, kad šiandien? japonai Havajų salose užmušė 104 
J.A.V. kareivius. Sužeistų - skaičius peršoka 300.

LONDONAS, gruodž. 7 d. — Olandų Indijos valdžia vakar 
paskelbė karą japonams, kai sužinojo, kad japonai užpuolė J. A. 
Valstybes. < f

VVashington^ D. C., gruodžio 
7 d. — Japonų karo jėgos šian
dien užpuolė Jungtinių Valsty
bių karo uostus Havajų salose 
ir bombardavo Amerikos ka
reivines.

Pirmieji Japonų orlaiviai at
skrido antrą valaiTdą^r išme
tė stiprias bombas ant kareivi
nių. “Amerikos kareiviai nelau
kė užpuolimo ir buvo užklupti 
visai netikėtai.

Išmestos japonų bombos pa
arė nepaprastai didelių nuosto
lių ir užmušė 350 Jungtinių 
Amerikos Valstybių kareivių.

Amerikos karo jėgos numu
šė du japonų orlaivius.

Gauta žinių, kad kiti japonų 
orlaiviai smark.’ai bombardavo 
Amerikos kareivines Manila sa
lose. Padarytų nuostolių skai
čius nėra žinomas.

Prezidentas Booseveltas ren • 
gia raštą senatui ir kongresui. 
Prez dentas prašys šias įstaigas 
skelbti karą japonams už pa
darytą užpuolimą.

Rooseveltas sukvietė posė 
džiui savo kabineto narius aš
tuntai valandai vakaro. Devin
tą valandą su kabineto nariais

JAPONAI APGAULINGAI DERĖJOSI IR 
IŠDAVIKIŠKAI UŽPUOLĖ, SAKO HULL

Japonų karo jėgos vėl puola Havajų salas, 
Guam, Filipinus ir Singapūrą

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 7 d. — Užsienio departa
mento sekretorius liuli šian
dien paskelbė spaudai, kad ja
ponų atstovai apgaulingai de
rėjosi ir išdavikiškai užpuolė 
Jungtines Valstybes.

Japonų atstovai tęsė dery
bas, kad jų karo jėgos galėtų 
tinkamai pasiruošti užpuoli
mui.

Hull pasmerkė panašius san
tykiavimo metodus ir pasmer
kė japonų valdovų trumpare
gystę.

Japonai antrą kartą 
puola Havajus

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 7 d. — Prezidentas kalbė
josi su Havajų gubernatorium, 
kuris jam pasakė,*; kad apie 
penktą valandą atskrido antra 
japonų aviacijos eskadrilė.

Pasikalbėjimo metu vyko ja

Admirolas Jean Francois Dariau (kairėj), Marša
las Henri Petain (vidury), atstovauja Vichy vyriausy
bę, ir Maršalas Hermanu Goering, nacių .valdžios įga- / L / *liūtinis, susirinkę pasitarimams St. Florentiri mieste, 
okupuotoje Prancūzijoje. Pranešama, kad naciai rci-

posėdžiaus senato ir kongreso 
žymesnieji lyderiai ir bus ap
tarta susidariusi padėtis.

Visame krašte jaučiamas ne
pasitenkinimas japonais. Sena
tas ir kongresas yra pasiryžęs 
remti Roosevelto politiką. Iš vi
so krašto Baltieji Rūmai gau
na daug telegramų, kuriose 
reiškiamas reikalas įgyvendinti 
vienybę visų Amerikos, gyven
tojų tarpe.’

Opozicijos senatorius Whee- 
ler pareiškė, kad dabar reika
linga didelė amerikiečių vieny
bė.

ponų bombardavimas.
Gubernatorius mano, kad 

prie Havajų atplaukė japonų 
lėktuvnešis, kuris veža bombas 
ir benziną japonų lėktuvams. 
Amerikos bombanešiai išskri
do japonų lėktuvnešio ieškoti.

Japonai bombarduo 
ja Guam salą

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 7 d. — Gauta žinių, kad 
japonų orlaiviai bombarduoja 
Guam salą Pacifike.

Japonai deda pastangas su
naikinti Amerikos karo laivus, 
kad J. Valst. negalėtų pasiųsti 
kariuomenės į rytu<:

Guam sala yra bombarduo
jama iš artimų japonų salų. 
Tuo tarpu Havajų salos bom
barduojamos iš lėktuvnešio, 
kuris praeitą naktį t priartėjo 
prie salų.

Naciai Negaus Prancūzu Laivyno

girdi, atsisakiusi tą reikalavimą patenkinti.

' s ..t. •. •'u.-. L ai •

HITLERIS PASIUNTĖ V/i MIL. VOKIŠKU 
KAREIVIU MASKVAI PAIMTI

Sovietų armija sulaikė vokiečių puolimą 
visame Maskvos fronte, skelbia rusai

ROMA,; Italija, gruodž. 7 d. 
— Italų agentūros paskelbė, 
kad Hitleris pasiuntė pusantro 
milijono kareivių į Maskvos 
frontus.

Vokiečiai yra pasiryžę būti
nai paimti Maskvą. Šią didžiu
lę vokiečių kariuomenę lydi 8,- 
000 moderniškų vokiečių tankų 
ir 1,000 didelių kanuolių.

Italai skelbia, jog dabar yra 
paruošta didžiausioji ofensyva 
prieš Maskvą. Maskvos frontuo
se siaučia dideli šalčiai.

Naciai nustumti nuo
Maskvos i

KUIBYšEVAS, Rusija, gruo
džio 7 d. — Vokiečių kariuo
menė pradėjo smarkų puolimą 
Maskvos frontuose, bet raudo
noji armija sumušė vokiečius 
Malojaroslavco sektoriuje, skel
bia oficialus pranešimas.

Sovietų kare viai užmušė tik
tai viename mūšyje 2,000 na
cių.

Naciams pavyko pralaužti so
vietų frontą Možaisko srityje, 
bet raudonoji armija ir čia pa
stojo vokiečiams kelią.

Vokiečiai supa so 
vietų sostinę

BERLYNAS, Voketija, gr. 
7 d. — Vokiečių kariuomene 
pradėjo supti Maskvą iš dviejų 
pusių, skelbia vokiečių štabo 
pranešimas.

Maskvos frontuose šaltis sie
kia 31 laipsnio, bet j s nekliu
do vokiečiams pulti rusus. Vo
kiečiai pradėjo puolimą ir Do
no srityje.*

Doneco baseine sovietų karo 

jėgos -vis dar tebepuola vokie- 
č us, bet Hitlerio armija jiems 
daro labai didelių nuostolių.

J.V. valdžia paėmė 
. suomiu laivus
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 7 d. — Vakar Jungtinių 
Valst. valdžia paėmė savo pro- 
tekcijon suomių laivus, kurie 
stovėjo Amerikos uostuose.

Laivyno departamentas įsa
ke pakraščių sargyboms paim • 
ti savo žinion suomių laivus, 
nes suomiai glaudžiau bendra
darbiauja su “ašies” valstybė
mis.

Užsienio departamentas pasi
kvietė suomių ministerį Hjal- 
mar ir informavo apie Ameri
kos valdžios nutarimą.

Suomiai pataria sau
gotis bolševikų

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 7 d. — Suomijos preziden
tas Risto Ryti krašto nepri
klausomybės proga pasakė kal
bą.

Prezidentas apgailestavo dė 
blogėjančių santykių su britais 
ir Jungt. Valstybėmis, bet pa- i > \ 'tarė visiems saugotis bolševi 
kų.

Risti priminė, kaip bolševikai 
Apgavo ir užįuolė taką mylin
čią suomių tautą. , .

— Sovietų ambasadorius Lit- 
vmov atvyko i ;Washingtoną.
.... .... . 1 .... . .. ....... ****

ORAS
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 7:05; leidžiasi 

— 4:19.

Amerikos laivynas 
puola japonus

SAN FRANCISCO, Calif., 
gruodž. 7 d.-— Amerikos lai
vynas buvo užpultas nelauk
tai ir skaudžiai nukentėjo. 
WestVirgiriia laivas tapo pa
skandintas, Oklahoma padeg
tas. ;

Amerihoš karo laivų dau
guma išplaukė iŠ uosto ir puo
la atplaukusius japonų karo 
laivus. '

Manoma, kad prie Havajų 
atplaukė ne vienas japonų 
lėktuvnešis, bet keli. Japonų 
Garlaiviai veikia tarp Havajų 
salų ir Amerikos pakraščių.

Policija areštuoja 
japonus

HONOLULU, Havajų salos, 
gruodž. 7 d. — I<ai tiktai pra
sidėjo japonų užpuolimas, vie
tos policija tuojau pradėjo areš
tuoti įtariamus japonus. I I

B j omą, kad Havajų salose 
gyveną japonai nesukiltų ir ne
padėtų japonų kariuomenei.

Japonų kariuomenė nebandė 
iškelti savo l«arq jėgų Havajų 
•salosi. *HavajV padangėse visą 
laiką eina kovos* tarp japonų 
ir Amerikos aviacijos.

Karo fabrikai dirbs
24 valandas

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 7 d. — Vietos karo fabri
kai pradėjo dirbti ištisas 24 va
landas, kai sužinota apie japo
nų pradėtą užpuolimą.

Visa aviacijos gamyba bus 
pertvarkyta ir darbas nesustos 
dieną ir naktį.

c

Sekretorius Sti’mson patari? 
visiems karo medžiagą gami • 
nantiems -pramonininkams apsi
saugoti nuo sabotažininkų.

Mikado nespėjo at
sakyti Rooseveltui
WASLilNGTON, D. C., gruo- 

džio 7 d. ■— Vakar prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė japonų 
imperatoriui telegramą, kurio
je prašę dėti pastangas išveng
ti karo Tolimuose Rytuose.

12 valandų vėliau japonų ka
ro laivai ir aviacija užpuolė 
Jungtines Valstybes.

Japonų imperatorius neatsa
kė į paskutinę prezidento 
Roosevęlto telegramą. Japonų 
valdžią kontrojiuoja militaris- 
tų klika, kuri viską sprendžia.

Japoną diplomatai 
nori pasų

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 7 d. — Japonų diplomatai 
šiandįėp lankėsi užsienio de- 
partainente ir pareikalavo duo
ti jleįriį pasus, kad galėtų iš- 
važiuBH.' ,'L,, į:

Sekretorius Hull pareiškė, 
kad per 50 mėtų tarnybos lai
kotarpį jis niekad nematė to
kio '• apgaulingo• dokumento, 
kaip tas, kurį japonai jam įtei
kė praeitą savaitę,

Jie siuntė nariaivius į Hava
jus, bet pasakojo, kad nori tai-'

. 1 kos. i"..'

LIETUVOS JAUNIMAS’OKUPACIJOS 
METU NEDIRBO SU BOLŠEVIKAIS

Komunistai bandė patraukti studentus 
stipdendijoms, Įsakinėjo/ šnipinėti

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Vienos mokytojų seminarijos mokytojas laikė per Kau

no radiją paskaitą apie, komunistinio jaunimo veikimą bolše
vikų okupacijos metu. Prelegentas pripažino, kad lietuvių jau
nuomenės dvasia po vienerių metų bolševikų režimo išliko 
sveika ir tvirta.

Lietuvos jaunimas nepritaręs tai politik'erių grupes veik
lai, kuri 1939-40 metais patarė nesipriešinti bolševikų politi
kai. Bolševikai dėjo pastangas patraukti Lietuvos jaunimą 
ir įjungti jį į komunistines kuopeles.

Pradžioje komunistų agitatoriai aiškino, kad toje orga
nizacijoje gali dalyvauti ir tikintieji. Organizacijos įstatuose 
tyč a buvo išleisti straipsniai apie tikybą ir draugų sekiojimą. 
Seminarijas jaunimas nebuvo suklaidintas. Kiek vėliau kai ku
rie jaunuoliai buvo suklaidinti stipendijom s.

Kandidatai į komunistinio jaunimo organizacijas turėjo pa
sakyti kas yra jų tėvai, giminės, kurie pažįstami yra “liaudies 
priešai” ir tt. Vėliau kandidatai buvo įpareigoti sekti “liau
dies priešus”. ,

Seminarijos auklėtiniai buvo įpareigoti susekti kas nupie
šė ant Stalino paveikslo raudonas ašaras. Įtariami mokiniai bu
vo GPU agentų areštuojami ir terorizuojami. Kai kur e jau
nuoliai iš GPU nagų visai nesugrįžo.

Britai puola vokie
čius Lybijoj

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 7 
d.-^— Pertvarkyta britų kariuo
menė vėl pradėjo pulti vokie 
čius Lyb joje, skelbia britų šta 
bas.

Britams pavyko atkirsti na 
cių jėgas ties Tobruku ir ties 
Egypto pasieniu nuo bendros 
nacių kolonos.

Eina smarkios kovos Birri 
Gobi srityje, kur nac ų gen 
Rommel sutraukė stipriausia.* 
savo jėgas. Britai bombardavu 
nacių aerodromą šalia Bengaz 
ir padegė orlaivius.

— Britai skelbia, kad japo
nų aviacija bombardavo Singa 
pūrą ir paskandino du laivus.

— Londone *. patyrė, kač 
Amerikos karo laivai puola ja 
ponų lėktuvnešį, kuris atplau 
kė i Havajų salas.

— Sekretorius Morgentha? 
uždraudė išvažiuoti iš J.V. Ja 
ponijos piliečiams.

— Italijos karalius išvengi' 
mirties per plauką, kai jis lan 
kė pietų Italiją ir britai bom 
bardavo San G ovanni mieste 
lį.

Vėliausios Naujienos
— Japonai paskandino britų karo laivą Petrei, kuris sto

vėjo Šanchajaus uoste. Japonų įjolicija areštuoja visus Ameri
kos ir/ Anglijos piliečius Šanchajuj. '

— Tvirtinama, kad Amerikos laivai paskandino japonų lėk
tuvnešį ir 4 japonų narlaivius Havajų vandenyse, žinios oficia
liai nepatvirtintos.

— Japonų ambasadorius Nomura lankėsi užsienio departa
mente ir įteikė atsakymą į Hull notą. Japonai sako, kad su
sitarti negalima. Nomura įteikė, atsakymą praėjus dviem va
landom po pirmo japonų užpuolimo Havajų salose.

— Užsienio departamentas informavo pietų Amerikos val
stybes apie karą su japonais. Gavo atsakymus iš daugelio 
valstybių, kurios pasižada padėti.

— Costa Rica paskelbė karą Japonijai ir areštuoja visus 
japonų piliečius.

— Japonų išmestos bombos padarė daug nuostolių Hick- 
man aerodromui, kuris randasi Honolulu salose, šis aerodro
mas pinkliausia buvo užpultas.

— Japonų specialus pasiuhtinys Kurusu buvo užsakęs vie- 
tį orlaivyje, kad galėtų išvažiuoti iš Amerikos, bet neskrido. '

— Amerikos valdžia įsakė policijai {apsaugoti Japonijos 
piliečius nuo galimų užpuolimų. Policija saugo japonų kon
sulatus.

Kelia kainas žemės
• ūkio gaminiams

Vokiečių leicJžiafnas laikraš
tis skelbs, kad žemės ūkio ga
miniams Pabaltyje pakeltos kai
nos.

Ūkininkams esą norima su
teikti galimumo Įsigyti Vokie
tijos gamybos priemonių, ma- 
š nų. Prie visų uždarbių esą 
pridėta mėnesiui po L’l vokie
čių markes arba po 80 pfeni
gų dienai.

Principe uždrausta kelti al
gas daugiau, kaip buvo mokama 
1941 m. birželio 20 diena.

Atidaro naujas 
krautuves

La kraščių žiniomis, Vilniu
je atidaryta virš 100 privati
nių krautuvių.

Visos šios krautuvės veda 
prekyba tomis prekėmis, kurių 
:sigyjimui nereikalingos korte- 
ės.'

— Britai yra pasiryžę padė
ti Amerikai vesti karą prieš ja
ponus, bet pageidautų, kad 
Amerika ir toliau jiems siųstų 
karo medžiagą.
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Greenberg Ręturns to Bąseball

This W e e į I n D e f į p § ę(Prepared l?y the Office of Gq- į Wer to rec^ijsiti,^ propoly under vernment R.epojrts, distributed by J tEc cpnditions sėt fortlji by Con- tbe Common CounciJ for American
Unity.)The White House announced ą L'. S. Army contipgent has b^ejp sent to Dutch Guiana iri South America to cooperate ^vi^įi Nether- lands forces in proteetipg jnines there which furnish more than 60 percent of the bauxite šupply to the U. S. aiuminum industry. Tpe movė bad the approval of Brazi],- vvhose forces will patrol the Gui- ana-Braziiian border. House said the Army be withdrawn a.s soon ent danger passes.Foreign RelationsFollovdng conferences xviih en- voys of Britain, Gilina, Australią and the „Netherlands and then re- presentatives of Japan, the State Department announced it had preš- ented Japan witK a plan dealing with the Far Eastern situation? The Department said the plan wą,t l^a- sed on U. §. poli^cy preyioušly ąn- nounced. The President told his press conference that for the present U. Š. merchant ships in Pacific xvould not be armed. •Army Progress\Var Secretąry Stimson told press conference the Army shown really wonderfuj progress” in tlie eurrent maneuvers in the Carolinas. He said reports from the British in Egypt and Libya have testified to the excellent perform- ance of American equipraent being used there.xMr. Stimson said although the great bulk of tanks fighting in Europe are rivetėd, the Army is orderinę cast steel and welded J(aąks. vvhich are strpnger. Gen. YVėsJoft/ Chief of Ordnance, reportejty^r^ ra ngements lęr ' $53,000,’0€0" ii i ties to make these nexy tanic.^v*7'Selective Service And The NavyNavy Secretąry Knox told his press conference there has been a 15 percent drop in Navy enlist- ments since the torpedoing of Navy ships in the North Atlantic because parents are no longer as vvilling to give their consent to sons under 21. The Navy needs 13,000 volun- teers a month now and beginning next July will need 15,00r!) a month. If sufficient men do not volprtęev, M r. Kno.c said, the Navy may ha vo to utilize selectees.

PricesLabor Secretąry Perkins reporteri the cost of goods purebased by wage earners and loyver-salaried vvorkers in large cities inereased 1.2 percent from mid-September toj ' mid-October. She s’aid a sųrvoy of18 stapie fo.ods in 19 cities showed food prices also rose moderatel) during thė first half of November. • I » • » •PrioritiegOPUįI ordered a 10 percent eut i n produetion by large manufactur- f * ■ ers of vacuum cleaners for house- hold ūse; a two-thirds eut in produetion of lead and tin foil. for decorative purpbses ąnd. fęr Tobacco, chevying' gum, beyerages,* con- fections, films, and sftnilar articles. * • tOPM also announced it will short- ly institute a new priority sysfeiŲ under wbicb manufactu.re.rs of es- sential items yvill tye all|0ted moteriais on a three-months basis in order to eut down the number of applications (or prjoritie,s.
Labor SupplyThe Sočiai Security Board reporteri 475,600 vyorkers wpr.e schę- duled to be bired and 100.600 ąchv- duled to be laid off in 9,900 industrial establishments between noxv and Febr.uary. Nearly 250/JK10 yvork- ers will be tąken op in t^ę air-; crąft a^d shipping industries, t^hę rcpoit estimated. \The Office of Agricultural Defense Relations announced that “if all pos&ibie means bf conserving manpower and utilizing it efficieht/ ly are einploy.ed. Jąrmers phpul^ not be handicappeb scrioUsly by labor shortages next year.” Assistant OCD Direėtor Eleanor Robše- velt told a press conference v the OCD is planning a “women's land army” ,to help harvest nęx,t yeąr’s crops.
Property ReguisitioningThe President by Ęxequtive .Order delegated to the OPM the po-

The YVhite force would as the pres-

the
his has

grėšs jn tįe Ąc^s ęf O^tpber 10, 1940 and October 16, 1941. When- ever requested by OPM,. the- (įeial ageiicy is afutljib^ized t;o ąuisition property essęntįal to tipnal defense wbfch cannot obtajped ip anyj ętįier iyay.OFiM issued a coniparison of pres- ent industrial defense efforts with those d,uriijjg ‘ 1Q17 ąn<| 191K. The comparison showed jproduetive cap- acity pf eaclj> įps greatlyinereased because of technical ef- ficiency, and that because of lower prices, the U. Š. is now gettirig more value for every dollar spent.
.. • ,..r • ' • V * ‘ r ' •• - t * • f

jLenjd-Lease ĄdminijStyator StĄtti-, nius reported lenį-l.eašę aid 'naš. steadily inereasedr frpm $l^,6o.Q,O06 in March to a present totai oi more' than orie billion dpllarš; contracts have bęen l.c.t for hiore than 715 perc.ent of jfbę fifst $7,O9Q,()0iO,.0(\(); and the hev ^.pdtį.opp.oJoĮp fund b^eing alloęated rapidjy. The Agriculture’ Department rėported U. S.Į produetion of dry skim milk mušti be inereased 4/J‘ to 50 per'cent to meet the totai of 2^90^000^000. ppp.ndsi re.ęiuired fpr shięmept to Britam. Secretąry of Štate liuli announced a lend-lease agreement wit)h Įce- land,> " • ■
Defense Expenditures .Ąnd TaxęsFederal Beserve Boarjį ęhajrman Eccles, spęaking in Nexy York, said “by the middle of next year defense ėxpenditures will probably bė runping at an annuaf rate of somewhat more than 15 billion dol* lars above the middle of the eur- rent year... Acįditional taxatięn mjąst be imposed and further rė- ’šUaints (to tonsumer špėnding) rtmst be imposed.”/He šaid hė hoped įfurther taxation..Avill first) tap the "Fbtporate cxęess profits /and the middle and upper jndividual .income brackets...” An OPA credjt consult- ant, spęaking in Chicago, said ucęh- sumer credit control is contribut- ing as much as the new Federal tax law to the b^attle against in- ilation.” • . ' ■(“This \Veek in D.efense” suni- marizes Information on the import- ant developm,ents of t^ę weefc made axailable by offici^l sources through ar.d including Friday.)

obtajned ię any, ptflięr tyąy.
those dęrięg 1917 ąn<| 19IK.

Fe- re- na- be
acity of eacįi ^vprkeę lįęs greatly

Keistutis Chorus 
Melodies,

Col. Isaac jęiill (Įeft), commander o? 2nį ^fantry/ 
hands with $ergt.Hapk Gręenberg, Dętroit ęluggey,. Ąs
latter, holding dišchargė, lėavės Fort Custer, Mich. to return to

Col. Isaac flilj (Įeįt),_.com: 

ihtiėr,

ž t.

PIRMYN
SHARI-S AND FLATS

_______ š-:.;ž 4 b-i* .Ho-biyn, is it įtimę jt° V^>ke Goodness me, dop’,t tęjj mę, is it Saturday again? Let’s seę, Są^ur- day, what does that mėan? By Gpsh I know... Į am štili subbing and have to write a column. .ęiobd nig.h.t, whą{ to Ali I canthink of is that zCarmen is gone, sfyė lįiąs left us and we are greatly l,et d>bvm. Į t yy$l tąke ? lonS time to f erge t her. Some gal that piįę. Woją.dęr ^ęrę wp can find ąKęįt^r Ijjką įt.er to giy.e tp that spę^did ąįjįjdj.ę^ęę pf pyrs, whjch is ėxpect;ng morė and męre from us,

agaįn, būt first, mušt rerygp^er to again ręipind all chorus mem- bers that t^.erę most cęrięin^y'y/ill b,e a rę^earsąl on Fridįay ancjl just for this pęę week, new mombers wiljl be ąccępted. That’s just ię cąse some one outside of chorus mem- bers ever read this column. So new and old members see you Friday! Hph.um, (yawn).—Ima (węary) Singer.
Youth Exposition 
Opens Today

A I.ETTER FROM G ARYfore they bęgįfy ąpd bep^sep tlįiey ąr^cuiąte tįey špręąd hęsit- ancy apd ’ (^e^eat^sin. , " . ’Fortupateįy/ a Lot oį rup-of-iįhę- mill .pęppįe ;ą^‘ plassing jįp dępęnd
A t— m <r* Lk '«4-1^ TSmiths? Tįęy.' '>rę' ip^Ujsed,’' 'i?U;t i they are not cluttered with vitiat- ling and ąo-ipngęr-in^por^ąnt k.ripw- ledge.My guėss is/ thriU thę collective ' demoeratie inteįlig^če bf thę coun- try . is sjoyvly hąi^^pg toward thę realization bf a simple' būt crucial fact — that Hitlerį,/successfui because hę ię uport^dpx in an pr- j thodbx, stand-pat woĖld lęss inter- ■ esteri in thę futuxę’$ian in tire pre- M ? W < least familiaru yy >į..Andj ^'ėppįrŠę, įi Hitler’s brąrid, of uriorthbdoxy people Hon’t epunt. He doęsn’t pąre ąlįo.ut hymap d^ig- nity. . . .Z ’1--a ' ■ ' • ■Būt whatever brię..' fhąy think of Hitler, he has an ^lpzldėa* It takes in ,the ^orld. HiŠ‘ •'^pp^ition štili has no idea to compaėę Svilh his iri seopę. .Ris oppositįori seem's in- terested only iri lięking him'

•• • a; ------------- . .-------------- \“Kur tavo dienos” —' that’s Keistutis Chorus new song and it is v^ry fitting. The air seemed to be filled with ęxcitėmėnt for our' operetta is drayv.ing very near. F.e.b- ruary 8, 1942 is the great peoa- sion and reheąrsąls are in fuB swing for both chorus and leading charącfers. I thfnk by pext węek I’IĮ be ąblę to lįst thę staęs- pf bur “Lietuvaitė.”It might pe ąąjd thęt ląst Thurs- day ivąs Homęcoiping week' for soine of our lošt or sirayed .members. It was grand to see \thė šmil- ing faąes of. Ęj'uno Pętrąit-įs ąnd. Emil Schneider. Our former muši* cian, Kari Kishkunas, also sur-, prised us, all tlie boys werę rece’iy- ed yvitjh tnuch ' enthpsiam. Be here every Thursday and join in the fun. —o—.Our swęet $ue Kątiląvąą hąd a birt^d^y ląs^ 7?ląur.sdąy apcj .w^ięn §ie. choristers sang a “‘Happy irthdayA 1b her, šhė blughę^ very dėmurėly. Congraiuiatidns, Šue, and many more birfhdayš. ’“Sok^ Špkim, sųktiqę,lį” — ąll! our' girį ,sing this with fęling cause that means a polka, ąnd can thėy do a .polka—just come do^vnį and see for yourself! /—b—
7 Wk ?vr secretąry,: 

BuciUę Dagįs,of ofchids' for ti\e vynoderful job- she cfid in preparing the mušie for' our sfars of the operėtta. JLūbUle, yoų’te • <?i?ę i.p a ^iUion and the <^iębt pf an ąhprjsters.“WėŲ, sudiev, until nę^t Th^ur^.- day 'night, at 8:0(5’ p. m. at Holiy- w.ood Irin, whėre tKere will be ąinging ąnd daūcjng for. one aJid Jor all. Con tįnąę Until thėn,

By LOUIS ADAMIC areIn mid-October, I received a let- ter from a woman in Gary, Indiana, a second-genera.tion American of German and Slavie ^migrant j p.ąręntpge. “I used to be somewhat!~ ..?'*• - -1 ".«• u •of an išolationist,” she says, “būt now I find that in Gary the isola- tion-įntėrvention issue is dead as a. doornail. Npw, ąuddenly, our thinking runs something likę this: How long wiir this awfui b.usiness tast? How cąn we epd it sp.on? If it ląstą another coup.le of yeąrs, Hitler is apt to defeat our Ame’r- ięąp way of life pvęn il.Jįe loses the miiitary \yar‘* a.fttt P9W-:er‘ fpr ip twp mor^yęą^š^pė will fhave so dislocated us that wė ’ wilį be. unable to get back. to "riprmkl again. " ' - . , ■ y'"‘ "“We are asking: What sort bf. world do we Ame^ricąns want tp be' p.ąrt of ąpd hpw cąn we br^ng it into existence? We ąęem to be afraid of the answer, for we sense -—some of us anyhow—that we can’t kę.ęp out of the whple world pro- blęm. Būt we are ąsking the ques-. I tion. ... Is this goiri^ on ęlsevvhere iri the country, or is Gary uriiąue?”I think Gary is not uniąue. The country is really peginjng .to .tįhink, to ask ąuestions. Būt peo.ple are štili afįfraid of the ariswėr toward whįch they are gropįng—aiid which is probably the only, the inevitable ansver. They sense accurately that they cant’ keėp ou( of ,thp world futurę, ąnd. they don’t likę it—yet.Į. ąm not sure I lįke i,t my^elf. The hanęovęr of our trąditional is- olationisiri is strong. Būt it is weakening rapidly under the im- pact of a feąr whioh is greater than thąt of mvolvement—the fear of thę cfyąos ąbęąd pf the wpęld if we do not help to create uriiversal democracy. In this task the defeat of Hitler is only a very important dQtą,įl.‘ "jy.ęU, what d.p ? *9g)n? The sį(uątion fącing us is a cbunter-revblutipn withou,t prece- aent m seopę ,or methpp. It is ą nihilist, totalitarian rev.blt against the dęmocratic procesęes whicp ,be- gan here and inKEurope in thę 18th dęhiųry. It is iri a very real ahd ipimediate sense specially diręctėd against the bąsis of our American .^,s. ' ’' The cituątipn ią grąyę bęyoruįl exaggę£atioh. And(‘ mariy of ųš — myšelf very strongly — • are bęgin- ning .to feel that wė cąnriot get ht it in any .orthodox way. Ordinary militąęy strategy anęl ordinary stątęsmanship ’aęe futjilė. “Defense” alone is Ąppsęriąe, pp matter how many bilipns wę .pour Into it.We are confronted by a predic-į ąnjęni Vfhosp is.oląted' fąc.ts and; fgetprą ąnd ęveę terrifyus;;‘ for mosf of .yą d?n;t‘ sęę. ,thei 6vėr-alL situ^tion. Al^sb, as ą civil-! fzatiori we ouiršėlves’ 'arė- iriiperįėcpr ąnd instead bf quėstionirig our- selveš, many of us doubt’ its .val-l įdjty. T^s is trye of pęęjgę. ,pf all' į?, «U thę CfNp-
ity. ■ " 'It is particularly true of qu.r “practicąl men” and of opr prof6s- sąęnįal,’in^eliectuąlsZ Aš they eląbor- atęly grope thęię ,ięay tP^ąrd. the futurę. they įump into obstacles

^j^y^ fs sihc.eypjy grąžui to ^ohsęrs ąph baveW B a?pre‘.ejatryę ,of th,e W.ork weW J^ust en-^ęaypr Ąe f^.e to. Jįye ,UP toW .^.<?^ions. Yes, 
^9 m is h,9 ^e’ll O Kh.t ti^ey said in days oi ypr^. “T^e i^ 4ęah—ĮLong fiyh tjie ^ing.?h §(o on vfte go to pewer and fyard- ęy yyprk. Sujre I kno^y Christmas apd Npw Year’s ^rp arpupd the cbrii.er, būt we havę a big program tp g/>y,e in January. .Cąnl šit back and ręst' on oui- laurais. We might fjpd ^ur^elyes sjtandįHjg again, the laurais might t.urn out to be cacti. ^įo.ooobo, there is vęry (jtęfinit.ęly a rchcarsal Friday and it’s most im- portant that all attend.—)?.(—Chrįs.tmas week the rehearsal wiil be on Tuesday instead of Fri- dąy, and '. . . we shall have a Gh^istjniąs party, at which time you will witnesš a great theatrical prodpetion. Our Spcial chairman and a large cas,t have been slav- ipg over this ^oduetion for months and with fingers crossed hope to be prepąred by the 23rd o f this moriin tb-present for your apkrovai i'.'gjrpąC špectacle”. There will be a 10c grab bag with Santa and a Christmęs tree; Mušt have a rehearsal first hovvever, so plan on it.

— a futile ambition, I;4m afraid, if we emplpy only orthodox mėthods. V for Vict,ory is alj right l?ut we nęed also V fpr Visięfi. ' •Let me put this andther way. We all know of / Hitleris . panzer d^vjsions. Būt he has also a panzer idea. It' runs pveį? and wriggles through (^Stacles i&e tapks in un- derbrush. It' šwingš anywhere. It has literąlly put ciyiliĄąt^pn’s back against the wafl. //Hitle.r’s' idea *.will be overwhelm- ęd' ,only by a panzęr idę.ą yvty.icb iš P90,Iye W constr.Ųctlv.e, s? sou^ from the best huriiari' ‘’ęnglęs and so simple and agife that ’ ’it will swing evėryvvhere at bnce'and not be stępjoęd by what now appeęr to be insurmountable diffjipult^es.I thih(k’only vye.in America, vvith our iniėrnštional bačkground and our dembčratlc tradiiibns, can pro- duce and implemeht such an idea. In my bopk, Tyv^-YVay p^sga&ę, I suggest ąn įp^ąchjr Mąnd pyint tę certain Creative r^scurces iji our pėbple whiėh ' wo, mOf' tap — i is going to be jiištmtdo bad.— or it.. ....  . _ >d.Let ;1me ęmpbasize: We Americaris do not see the tota^ity of tlię crįsis wįtych H-i,Ue£ Kas (įyofcecl. Nbt yet. Our spi$t§ ?n<l. ūifęllppts a^ė run- ning pid its separate factors likę flivvers into telegraph pofes,Lacking ain over.-all idea better than ^WP’li be licked evenif hę i s finally yanąuished b yall idea, we 11 iinoĮ burselves -m fix when the war peters out (it capnot e.nd' unjpss yyė let oursėlves gp preątivply).WeTl be s.tupk the prpfpup^ dislocation Ilitler has tricked us intb; too cfippied to regain any semblance of a nofnial way of lifė, unless wp now męet tfrę ‘įfuture yfth fire and Vision — unlęqs now comniit our.sel.vcs to an idea great enough to tfansddkd thė im- mense waF“and posi-war ^prpblems.If ive do not find such. ari idea, the difficulties confroriting us will cultivate the vvofsf' in us, and we Will, allow Ąn^erica, ^t the home of tfie demoeratie way, to be de- stroyėd. Ąr\d thp wofld wiU\sirikfuturę. they punip mtp obstąclėsi •/look' inądrmpuntąfele tp t^ęię Ątp night ąnįl cjiaps f p a ong of'll)oa6x viėw. įbey “aFė Uckėd' bė- ^nie comė.

Will Award Two $500 
ScholarshipsThe Chicago Youth exposjtiop, sponsored by the Association of Commerce, will open in the Hotel Sherman tpday.For five days the exposition xvill » f » »• Ifocųs attention on the achievement of Chicago boys and girls in educa- tion, rpereafion, religjon, he.alth,' defense and business, t|irough such organizatiops as the Boy’s Ęrother- hopd Republic, the O f f-the-Street Club, ttye South Sid(e Boys’ Cblb. the Y.M.C.A., Boy Scouts of America, Big Sisters, Junior Red Cross, Campfire Girls, ątc.** < ' i 1 J ♦ • ’During the exposition, city-\vide titles, carrying with them $30^ uni- versity scholarships, will be avvard- ed “Chicago’s most outstanding boy and giri.”

—)P(—Makę your plans now for New Year’s ' eve. You just bet are going to Kave our annual party this year as the lašt five in Npf- fas Hali. If you have been to one 6f thesė you' will ėome again, we arę sure. Some fun!! an^ all for fęjss .tjian one dollar on New Yėąr’s Ęye. If you are all as broke aš t am you will sure appreciate this. —)P.(—W£iat is this well as 1 live and . can’i bėlieve it — i ' ___tribution for the column:
—)P(—Mr^. Stephens, our pro’s wife, 

yyisl^es įb ęxpręss hęr sincerest thanks to all chęrus n^embers for that vvonderful Birthday ėake and songs, offėred her lašt Sunday at Syrena’s after the opera party. A complete surprise, and so pleasant. (Won’t gi ve her right age though) The cake said 18, so—who are to argue. “Thanks again” says —“your wėlcome”—says we.
yVp t^hought the wedding in the chorus ‘ wėre over yvith for a vv'hile, būt'after šeeing that lovely diamond Lillian Zakės was sportinę lašt Friday \vę arę not so sure. Čongrątulations, Lillian. Smąrt giri not bringing him dpwn to the chorus, that’s ’ how many girls lose their boy friends, (thats how they find new ones to.o)..-)P(-WonęLęr ^yhich ęf thę tyvę Ro- meos in thę chprjup woh tlje heart df that fair flanisel Actėlaide from Brocktbn, o.r i’s it thąt Brooks and “Ale Good’l ąre trying tp get. npxt to our teacher by bąing nice to his sister. Oh yeh!!!Now... lei^ all tise and give a rousing Valjo! Vąljp! Valio! and thanks to that grand cast which pę^forme/i for us lašt Sundąy^ ^namely M/š. Stepliens, 0na Škęver, Ahita ” Novickį, Aldona Grigonis, yicipr Ben.der, Algircl Brazis, Eu- .gepę Ęruųo N.oipęnan andJohn Avelis, Beliajus’s ballet apd Icįa M,atękunas, ąnd now ąga.iy an ėxtra šet of Valio’s for our teacher Who did alį of the work and madė tbis ppe.r.a RpspA^le. Valio! Valio!

no t really —•breąth —« I at lašt — a con- < • 1 *

we she

Ho hum, time to go back toslęep

Some ‘Dpnt’s’ 
Tę Mąke Your

u’^r ^ret’
P*?...:VAyhęp tpe war en<^ i^erę piay fre not pnę piiUjop, bpjt tep p$Iion ()r TO Jnen’ wolll(',)’ W rep, bęlpągipg to ipapy rąceg and religions, Hving in many countrie.š, and .possibly in several continents, yvbo yvUJ en£er bito the prpbfyim of thp burna^ refugee: the goverp- Aents... shoųM a seriou^ and eicpapdipg ęffort to survey- and study scientifically and in detailed fashion the geographical and eco- nomic problem of resettling several miljion Peopjp in pew areas of the ėarth’s jsurfĄC.e.... Solųtipp of the greater problem of mass resettlc- ment cannot be undertaken, how- ever, untjl ttycs war i$ ovep and until the worlči has seen the finai

» , » • * < • ** t f ’ ’ » < .A t 4 V V{and utter defea^t of thost respons- ible for this cruel tragedy which shames pur pipd.ern \yprJW.”
'X ‘*<X X /

ROBERT H. JAcksON, Justice of 
the United States Supremė Čourt: 

„i A * * i '•“....it is a privilege of cititen- sbip of t,lie United iĮtątes, pro- teeted frpm State abridgemjents, to epter any State of thė Vhion, either for iemporary sojoifrn or for the establishment of permanent residence and for gaminu nesukant citizenship. We should say now, and in no uncertain terms, that a man’s mere property status....cannot be used by ę $$tc tp tęst, ąualify or limit his rights as a Citizen of the United States, ‘ln- digence’ in itself is neither a source of rights nor a basis for denyjng them. The mere , statė .of bei n g with- out funds is a neutral fact — con- stitutionaby ąn irręleyancę, likę racc, cre.ed or colpr.”\y}ith .caripads of Christmas tpees and 'decorations no.ufing into ' the city in prė^araŲon for t^e gal a holjdjay season, tlje ęhi-cagę Safęty ,;X>ounojb tpday issued several “^ont’s” įo pv.oid ^pme traged^ęs ąt t^is tinip.“tyęst of the tropble,” G^ęrge G. Traycr, ma^ager of jtty.e cpp^cil, statįeį, “may be jLrąced to Įaejį of inforpration abou^t 'these įązprds and, jf cpyre.ctįv i^fo^ęd i,n plynty o t t ime, personą may ę.ę,sily ąyoid the more common Christmas acci- dents in the home.”The “don’ts” follow:Don’t purchase cheap, substand- ayd electrical firęs.Don’t hang nails. Detach and electrical ip ūse.Don’t fail to inspect all electrical co.i’ds and vviri^g to makc sure they are not xvorn or damaged.Ifon’t ūse lighted candles on Christmas trces.D.on’t allow pape.r from gift pack- ages to Ije i ,ro¥?>4.-Don’t placc tyęe.s, tri^ipnings or packages near opehi fireplaces.Don’t allo\v children to handle electrical cords, plugs or fixturcs cx,cept under šupėrvišipn.

devices. They causewires over insulating all strings of lights ėquipment when not

Men In Service 
To See Shows 
In Loop Free

Obtain Tickets at Service 
Men’s Center

CLAUDE R. WICKARD, Sėcretąry 
of Agriculture: , *“Some persons say tba.t a erash wfll folipsv this \var. Because therė was* šuai a’čollaps^ the first war, they bęlicve ihėre mušt be such a erash ągain.' If we cap win the war, we can y/in tbeė tyeacc too. If we really win tijip p.ehce, there will be no erash, and pow is the t me to start planning to win t/le peace. We mušt start planning with the assumptiop that isolationisip is dęad. Ali of us might as we!l realize that fąct. Europe seemed very far away at the time of the first World War, yet we were drasvn into the stiuggle. After the war, we trięd isol^fionįsm again and, at tl?,e ^e^ūjnin^ of tl^e sė'cond \Vorld \Var, xve went so far as to abandon freedom of the seas in an effort to kcep out of trouble. Again ii wouldh’t work. All too clearjy we saw >vb.e^e o.ųr* vital in- tefests lay zand wę būt steadily, to protect thosc vitįaj. interests. Isolationism is itnpossjble for the United States of America. The xvorl.d is too sinall and we are to.o largo.”

Plans were completed yesterday to admit more than 1,000 members of the armed forces fręe of chąrgę ęąch pig^t to 24 amusement places in the loop. The plan wiil ^o intfo operation ‘ Monday, according tp the Chicago Corhmission on National Defensc.Tįc.kęts are ęptąinąblc at the Chicago Service Men’s center, 174 West y/ashingtop Street, and those attending thė 16 moviė Fouses, 7 legitimate theaters, or the opera, all of \vbicb arė aiiding the plan, mušt be i b uniform. The defense ęo.mmįssion hppes thąt sports cep- tėrs, neighborljiood .theaters, and broadcasting studios also will vo- lupteęf to copperate.

EįRECKINRIDGE LONG, Assistant JjĮec ret a ry of. S/a t c:“Įn tlip days ahead sucrifice ui son?e degrec wjlj bf h.ece^sąr^ for a^l pf us. \y.e rcąl/ze Ųiąt the end in view is the prėservatioh of our national existencc, of our frę*ę institŲtions, of oyr way of Įilfi. U is to ingute that the torch of !i- berty, Ji^ted tris country n century and a half ago, shall not be extinguisbed. For ttyat end, no sacrifice is too great. llo\yex;ęr, \yv can be assurėd ’ that the sacrifice wiU not be of fundamentai rights; it wilj bc for *KC sa^e of those rights secure.”
Navy Seeks 5 
(nspedprs . 
Ordnance Materials

■ »■ — I I I ■ I ■ • •

The U. S. Civil Service Com- 
mission today announced that ap- 
plicatįops arę feeįąg re.cęiyęd for 
five jobs as inspectorš of nęyal 
ordnance materials and one as an 
automotiye mechamc. The inspecfc- 
prš’ j^bš pay fropl Xp' $2,- 
6b0 a year, and the lįąAchanic will 
get ,tę ‘ a &įy. 'Applica
tions and complete informatibh are 
avaUąblė at' aU’ post bffices
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Iš Pietų Amerikos
Mirė Pietų Amerikos Lietuvių Edisonas, 

Antanas Čekanauskas
Antano tėvas, Jurgis Čeka

nauskas ir motina Marcele 
Stulgytė čekanauskienė Argen
tinon iš Degučių valsčiaus, Za
rasų apskr. atvyko prieš 35 me
tus. Senis Čekanauskas tada bu
vo 43 metų amžiaus, o sūnūs 
Antanas 9. Tėvas dirbo Reme- 
dio de Escalada geležinkelių 
dirbtuvėje ir išėjo pensijon. 
Motina mirė prieš 6 metus ir 
tapo palaidota Sarandi kapuo
se, specialiai pastatytoje koply
čioje, ant kurios yra užrašas 
Jorge Checanovski y familia. 
Vietos yra 13 grabų. Bet Jurgis 
Čekanauskas,nors turi apie 80 
m. amžiaus, yra sveikas ir stip
rus, o sūnus Antanas, 4.XI.1941 
sulaukęs 43 m. amžiaus, ant ryT 
tojaus amžinai užmerkė akis ir 
6.XI. daugybei žmonių dalyvau
jant, tapo palaidotas šalia savo 
motinos. (Dėl rusiškų tėvų do
kumentų pavardė rašoma su 
slaviška užbaiga, bet visa Čeka
nauskų šeima yra grynai lietu
viška.)

Velionis Antanas Čekanaus
kas buvo nepaprastų gabumų 
žmogus. Nuo pat jaunystės jis 
domėjosi išradimais ir pasek
mingai juos vykino vienų pas
kui kitų, sukonstruktuodamas 
savo mašinas ir patobulinda
mas kitas. Neturėjo progos lan
kyti mokyklų. Dirbo kaip ine- 
kanikas-odų fabrike, paskui tai
sydavo mašinas, įvesdavo elek
trų. Pagalios savo konstrukci
jos mašinomis fabrikavo geleži
nes uždangas langams ir du
rims. Pasigamino mašinų skar
dos lyginimui ir atnaujinimui.

No. 4933—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, '40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173SĮ 
So. Halsted SU Chieago, IU.

O prieš keletu metų perdirbo iš 
Vokietijos išrašytų mašinų 
komplektų įvairiausių Sriubų" ir 
sriubelių gamybai. (Naujas ma
šinų komplektas iš USA ateina 
šiomis dienomis).

Darbo eksperimentų pasek
mėje Antanas Čekanauskas 
daug kartų susižeidė rankas. 
Dirbtuvė jam buvo šventykla. 
Jo niekas kitur nematė, kaip* 
tik dirbtuvėje ir savo šeimos 
židinyje.

Kuomet Antano brolis, Ar
gentinoj gimęs Jonas Čekanaus
kas užbaigė mokslų mašinistų 
ir mekaniškos braižybos moky
kloje, tapo tos valstybinės mo
kyklos braižybos profesoriumi 
ir pagaliau vedėju, daug pagel
bėjo savo broliui Antanui dides
nėje skalėje vystyti metalo in
dustrijos sritį. Išaugo 5 Čeka
nauskų namai Sarandi, du Ber- 
naly ir vila Quil mes. Prieš pi
lietinį Ispanijos karų ir prieš 
dabartinį Čekanauskų nupirkti 
dideli geležies, misingio, bron
zos ir plieno kiekiai, išdirbus 
paversti milijonais pezų. įgim
tais gabumais technikoje ir mil
žinišku industrijos išvystymu 
Antanas buvo tikras Edisonas. 
Jis buvo ne tik Pietų Ameriko
je turtingiausiu lietuviu. O vai
ku būdamas pardavinėjo laik
raščius ir valė batus Buenos Ai
res gatvėse. Tai buvo jo univer
sitetas! Lygiai kaip Edisono.

Užsivertęs darbais, visuome
niniame Argentinos lietuvių gy
venime Antanas mažai tedaly
vavo. Dėl jo gerų asmeniškų 
santykių su čia buvusiu Lietu
vos konsulu Jurgiu Kučinsku — 
Čekanauskas buvo paskelbtas 
Arg. Lietuvių Tautininkų Są
jungos iždininku. Bet pats 
juokdavosi, kad jokio iždo jis 
nematė, dėl to ir atsisakė.

Išvykdami Lietuvon, Kučins
kai Antanų Čekanauskų įgalio
jo globoti jų dvi vilas Bon- 
fielde, šalę Buenos Aires, o po
nia Kučinskienė-Draugelytė pas 
Čekanauskus paliko visų serijų 
jos pieštų paveiks!ų.

Čia gimusios Čekanauskų 
dukros visos kalba lietuviškai.

Čekanauskus čia lankydavo 
gen. Daukantas; jį aplankė ir 
gen. Nagevičius. Visiems jis be 
ceremonijų reikšdavo savo 
nuomonę apie gyvenimų.

O p. R. Skipičiui jis pasakė:
—Jeigu Lietuva žus, tuomet 

išsiimsiu Argentinos pilietybę 
ir “no quiero saber nada” (nie
ko nenoriu žinoti). Tokis posa
kis jį ypatingai charakterizuo
ja.

Paskutiniu laiku .savo distrik- 
te jis pirmininkavo rinkimų 
komisijai tokiai partijai, kaip 
USA respublikonai. Kadangi 
Sarandi mieste jis buvo turtin
giausias žmogus, tat jį pasirin
ko pirmininku, nors jis ne Ar
gentinos, bet Lietuvos pilietis. 
To rajono savanorių gaisrinin
kų organizacija jį išrinko savo 
garbės nariu.

Velionies turtas gali siekti 
virš milijono pezų, o gal arti 
pusės milijono dolerių. Per
spektyvas jis turėjo auksines, 
nes gamindavo tai, ko nė vie
nas fabrikas čia nepagamina. 
O kada pradeda gaminti kiti 
fabrikai, jis senas mašinas iš
ardo ir dirba naujas, naujai 
produkcijai.

Antano Čekanausko rankų 
pirštai buvo išsukyti ir nuka
poti. Mat jis, kaip ir Edisonas, 
nesiliovė daręs eksperimentų. 
Vos keliolikos metų būdamas 
kaitindavo geležį ir kale jį 
Sakoma, kad tėvas jį išmesda
vo iš kalvės, kad medžiagų ga
dina. Tat jis naudodavosi pro
ga: dirbdavo, kada tėvai pie
taudavo.

Ir dabar, kadai jau pasiekė 
milijonieriaus stovio, dažnai 

neišeidavo iš fabriko nė paval
gyti: žmona jam valgį į fabii- 
kų atnešdavo.

Pas Čekanauskų dirbdavo po 
šimtų darbininkų ir daugiau. 
Mokėdavo po tiek, kaip ir kiti 
kapitalistai. . Bet darbininkai 
savo darbdavį labiau kritikuo
davo. Vienok drg. Undrai'is, 
žymus komunistų veikėjas, pas 
jį dirba visa metų eilė.

Baltarankių jis nemylėdavo. 
Vos atvykusiam iš Lietuvos 
mekanikui Pr. Sakalai! kui jis 
iš karto mokėjo po 8 pezus į 
dienų. Jam paaukavo grįžimui 
Lietuvon.

O kada iš Lietuvos atvykęs 
inžinierius Brandengurgas pas 
jį prašė darbo, tat pasiūlė pa
prasti “leberio” , atlyginimų, 
pridurdamas:

—O jeigu nori, gali mano 
dirbtuvėj praktikuotis, užtai 
mokėsiu po 4 pezus į dienų. Ir 
jeigu sugalvosi kų gero dėl pro
dukcijos pakėlimo, tuomet mo
kėsiu kiek tavo darbas bus ver
tas.

Nusigandęs inžinierius grįžo 
Lietuvon.

Apie Čekanauskų butų gali
ma parašyti didelis veikalas,ir 
jis įdomiai skaitytųsi. Jo geni
jus įrodo, kad Pietų Amerikoje 
yra platesnę dirva savistovei 
produkcijai ir lengviau prieina
ma, negu milžiniškų tinstu Dė
des Šamo žemėj. Tik nelaimė, 
kad mūšų ateivija į čia suva
žiavo kaip stori, taip brangi — 
be galimybės pradžiai, be rei
kiamo pasiryžimo.

Antanas Čekanauskas mažai 
dėmesio tekreipdavo į savo 

POROTHY McGUIRE 
. . . populare Broadvvay 
žvaigžde pasekmingo 
perstgtymo “Claudia,” sa
ko Linksmu Kalėdų savo 
daugybei draugu su cigo 
retu, kuris Patenkina.

£

Lengvesni Geresnio- 
Skonio... todėl

Copyright 1941, LtooBTT & Myers Tobacco Co.

deltom, \\cki/\\am/ 
lai Chesterfield

... yra jo cigaretas ir mano
• 'Šįmet jie sako

Linksmų Kalėdų su Chesterfields.
Jūsų draugams Tarnybon
Ir giminėms namie
Kokia geresnė Kalėdų dovana
Už šituos gražius dovaninius kartonus
Iš 10 pakietų, 3 pakietų arba 4 skardinių iš 50.
Jokis kitas pirkinys jums nęsuteiks
Daugiau malonumo už tuos pačius pinigus.

Pirkite Chesterfields
Savo draugams ir giminėms 
Puikiai supakuoti Kalėdoms.

z * . <

sveikatą. Užleido dantų ligų, 
kuriai susikomplikavus pūliai 
persimetė į inkstus, užnuodijo 
kraujų. Per du gydymosi mė
nesius tapo konsultuoti geriau
si Argentinos gydytojai, išlei
džiant virš 50,000 pezų. Vienas 
gydytojas, orlaiviu atskridęs iš 
Kordobos, už vizitų paėmė 
4,000 pezų, t. y. arti 1,000 do
lerių. Kitas paėmė 5,000 pezų 
vien už pasakymų, kad nėra 
vilties išgelbėti. Vienok dar ir 
po to kiti gydytojai išsivežė pa
či j entų į savo sanatorijų ir ten 
laikė 13 dienų, imdami po 130 
pezų dienai vien už priežiūrų. 
Prieš pat mirtį Čekanauskai 
kalbėjo:

- I

—Tuoj ateis naujos mašinos 
iš New Yorjko. Aš jas perdirb
siu pavotiškai ir jų produkcija 
bus dvigubai našesnė...

Argentinoje didžiausiame hu- 
liud me pasiliko žmona Emi
lija Taraškaitė ir ^trys Vnažos 
dukrelės: Sofija, Nėlido ir Ire- 
ne. Tėvas Jurgis .Čekanauskas 
ir brolis inž.; Jonas Čekanaus
kas su žmona .Katalina Povila- 
Rukštytė Kanišauskienc su vy> 
ru, pusbrolis Antanas Dudėnas 
su žmona, Tuštinąs Dudėnas ir 
dideli Čekanauskų šeimos drau
gai ir tolimesni giminės Griške- 
v čiai, Quiį?nes, FCS. Taipgi li
ko žmonos brolis Petras Ta- 
raška. Velionis ’jokiai partijai 
nepriklausė. Jis nuoširdžiai pa
tarnavo lietuviams, kurie į jį 
krepdavosi, savistoves meka- 
niškas įmones kurdami. Šia 
broga primintiną, kad pirmu
tinis Argentinos spaudoje — 

La Prerita skiltyse — paskel
bimas, kad. lietuviai nėra ru
sai, ir kad lietuvių tauta siekia 
būti nepriklausoma nuo cari
nės Rusijos, knygnešio Paugos 
prašymu buvo parašytą ispa
niškai Antano Čekanausko ran
ka.

Atiduodami paskutinę pa
garbą velioniui, jo karstų ir 
koplyčių gyvų gėlių vainikas 
papuošė velionies žmona Emi
lija įr dukterys, tėvas, brolis 
ir šeima, švogeris Petras Ta- 
raška, seserėčia Uršulė' Kan> 
šauskienė, Antanas ir Justinas 
Dudėnai, Latvėnai, Griškevi
čiai, K. Deveikis Pipiras ir ki
ti.

Įdomu pažymėti ir' tai, kad 
brolių Čekanauskų fabrike per
sonalo tarpe yra gana daug lie
tuvių. Tūli lietuviai mskanikai 
ir š aip atsakomingi darbinin
kai ten dirba visa metų eilė, 
kaip Undraitiš, Mironas, Dudė
nas, o iš naujų ten praktikuo
jasi jaunasis Genrikas čer- 
naųskas, studijuojant s tech
nikos mokslą toje pačioje vai 
stybinėje mokykloje, kurių bai
gė dabartinis jo direktorius.

Jaunasis černauškutis čia pa 
garsėjęs kaipo balerinas, šokiu: 
pažangiosios visuomenės kul 
turiniuose parengimuose.

Rašančiam šiuos žodžius ve
lionį teko pažinti asmeniškai. 
Tai butą retai darbštaus, tvar
kingo ir s stqmatiško žmogaus, 
kurio gyvybė užgeso toli gražu 
ne visus kūrybinio darbo pla
nus realizavus.

B. K. Algimantas.

Pittsburgh’o Naujienos
IŠ PITTSBURGHO SLA 3-čio APSKRIČIO 

METINIO SUVAŽIAVIMO
Išrinko Vietą SLA. Seimui; Kiti Tarimai
PITTSRURGH, Pa. — Lap- 

kričio 30 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko 
SLA 3-čio Apskričio metinis 
kuopų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 14 kuopų su 50 dele
gatų ir 11 apskričio valdybos 
ir komisijų narių su sprendžia
mais balsais. Viso labo suva
žiavimo dalyvių buvo su spren
džiamais balsais 61.

į mandatų komisijų buvo pa
skirti: J. P. Milleris, Ona Triš- 
kienė ir Agnės Kuizinaitė. Die
nos tvarka buvo pavesta ap
skričio prezidentui Povilui Dar
gini, ir sekretoriui S. Bakanui 
(sekretoriaus pareigas eiti su
važiavime).

Siūlė tris vietas
Perskaičius praeito suvažia

vimo protokolų ir priėmus; iš
klausius valdybos ir komisijų 
raportus, buvo prieita prie se
kančio SLA seimo, kuris turės 
įvykti ateinančio birželio mė
nesį pas mus, Pittsburghe. Ap
skričiui prisieina rūpintis jo 
rengimu. Pirmiausiai iškilo 
klausimas kur seimų ręngti — 
svetainėje ar viešbutyje? Tuo 
klausimu iškilo karštos disku
sijos. Mat, čionai pasireiškė 
dvi skirtingos nuomones. Buvo 
siūloma seimų rengti Lietuvių 
Piliečių svetainėje. Kiti siūlė 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainę. Trečias pasiūlymas 
buvo seimą rengti viešbutyje.

Iš diskusijų dėl seimo rengi
mo vietos pasireiškė maždaug 
sekamos puorųonęs: svetainės 
šalininkai buvo labai susirūpi
nę, delegatų doleriais, visai ma
žai tepaisydami atvykusių de
legatų patogumu. Dauguma de
legatų, atvykusių į seimų, tu
rės apsigyventi viešbuty j, o jei 
seimas butų laikomas svetainė
je, tad delegatams prisieitų va
žinėti gatvekariais ar kitaip 
kaip, kas sudaro ne tik nepa
rankumo, bet ir daugiau išlai
dų transportacijai. Su valgyk
lomis irgi nėra parankumo lai
kant seimų lietuviškoje svetai
nėje.

Diskusijose argumentuota, 
l^ad laikant seimų viešbutyje, 
atvykusiem s delegatams yra 
daug parankiau visais atvejais. 
Prie to, SLA, kaipo didžiausia 
lietuvių organizacija, laikyda
ma seimų viešbutyje, turi dau
giau progos geriau pasigarsinti 
tarpe amerikonų ir tas lietuvių 
tautai suteikia daugiau garbės. 
Kitas dalykas, sako, jei mes 
norime daugiau čiagimusio 
jaunimo įtraukti į organizaci
jos darbų, tai turėtume žinoti, 
kad musų jaunimas jau nepa
sitenkina vien pastogėmis, ko
kias mes turim, bet siekia to
liau. Tai ir šiame apskričio su
važiavime jaunesnės kartos de
legatai stojo už viešbutį.

Už viešbutį
Kada buvo prieita prie bal

savimo, tai pasekmės buvo se
kamos: už viešbutį 41 balsas; 
už Lietuvių Piliečių svetainę 17 
balsų, ir už . Lietuvių Mokslo 
Draugystės salę 3 balsai. Reiš
kia daugiau kaip du prieš vie
ną suvažiavimo dalyviai pasi
sakė už viešbutį. Tuo, žinoma, 
baigėsi visos diskusijos dėl sei
mo vietos ir reikia tikėtis, kad 
pas mus Pittsburghe nebus jo
kių užsivarinėjimų nei keršių 
dėl seimo vietos, ir visi dirbs 
dš vieno, kad. seimas butų sėk
mingas.

O kad pas mus Pittsburghe 
nebus jokių užsivarinėjimų, tai 
buvo geriausias įrodymas, ka
da prisiėjo rinkti parengimų 
komisiją, kuri turės rūpintis 
seiųio rengimu. Į komisiją ap
siėmė ir tie darbuotojai, kurie 

stojo už svetainę, pilniausiai 
pasidavę išreikštai didžiumos 
valiai. Tikrai demokratiškai.

(Tęsinys rytoj)

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

šiuo Modernišku, Švelniu Bpdu
• Knomet kankinate vidurių uikietAjimu— 
žarnos neveiklios—skauda galvą. nėra ener
gijos, palengvinkite sau fciuo modemifiku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės Švelniai, bet tikrai, i 6 valyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekantj rytą tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai feeimai 
pakelis kainuoju tik

10c

A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gift!

$ 15»
Cash or Easy

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

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a yopng person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
turės f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othcrs. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
thė breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Be f ore Any Date U te 

LĮSTE RJ N E ANTISEPTIC
To M ako Your Breath Siveeter
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Paskutine pastanga
Pereitu šeštadienį prezidentas Roosčveltas padarė 

nepaprastą žingsnį, stengdamasis sulaikyti augantį ka
ro pūvojti Toliinuose Rytuose. Jisai kreipėsi tiesiog į 
Japonijos ihiperatdritj Nrohito.

Roosevelto telegramos turinys yra nėžirionias, bet 
jos tikslas aiškus. Jungtinių Valstybių prezidentas no
ri, kad Japonijos mikado sustabdytų savo militaristus, 
kurie ruošiasi naujiems agresijos žygiams Indo-Kinijo- 
je ir Tai Žemėje (Šiam). Prieš keletą* dienų Washing- 
tone buvo patirta, kad į Indo-Kiniją japonai siunčia ka
riuomenės sustiprinimus, ir Tokio nedavė patenkinančio 
paaiškinimo, kodėl jie tai daro.

Ar Japonijos imperatorius gali sudrausti savo ka
riuomenės vadus, sunku pasakyti. Amerikoje manoma, 
kad Hirohito esąs taikos žmogus. Pačioje Japonijoje 
anaiptol ne visi žmonės pritaria karui. Liaudis dėl karo 
sti Kinija labai kenčia. Japonijos biznieriai yra apkrau
ti sunkiais mokesčiais. Karo bijo net ir laivyno viršinin
kai, kurie žino geriau, negu armijos generolai, kad van
denyse Britanijos ir Amerikos galybė ir milžiniška/

Bet dar nebuvo atsitikimo, kad Japonijos mikado 
atvirai išeitų prieš savo.ministerius ir karo jėgų vadus. 
Su svetimų šalių valdžiomis jisai tiesioginių santykių 
neturi. Japonai laiko savo imperatorių “dievu”, kuris su 
paprastais žmonėmis negali turėti jokių reikalų. Sunku 
įsivaizduoti, ką jisai galės atsakyti prezidentui Rodsė- 
veltui.

Kokį nors atsakymą jisai, veikiausia, duos. Bet jei
gu iš to atsakymo bus matyt, kad Japonijos militaris- 
tai yra nesuvaldomi, tai tuėmet visiems bus aišku, ant 
ko krinta atsakomybę dėl tolimesnės įvykių "raidos To
limuose Rytuose. ' '

(Straipsnis buvo parašytas, kuomet atėjo žinios, 
kad japonai padare puolimą prieš Jungtines Valstybes 
Pacifike. Karas prasidėjo.)

Lietuvos tremtinių reikalu
Jau visi žino, kad šių metų birželio mėnesį Rusijos 

valdžia išgabeno iš Lietuvos milžinišką skdičių žmonių 
ir išblaškė juos neišmatuojaftiuose Sovietų Sąjungos 
plotuose. Kai kurte tų nelaimingų tremtinių jau atsi
šaukė iš Sibiro į savo gimines Amerikoje, prašydami 
pagalbos. Bet apie daugumu tremtinių nėra žinių, kur 
juos sovietų valdžia padėjo ir ar jie dar tebėra gyvi.

Įvairus Usniens ir koinitetai dėjo pastangas su 
Arherikos įstaigų pagalba gauti apie juos informacijų, 
bet iki šiol tos pastangos buvo nevaisingos.

SLA prėžidėntas, adv. F. J. Bagočius, dabar pra
neša kreipęsis Lietuvos trėtiilihių reikalu į Ainėrikoš 
Ėaudonįjį ktyžitį ir gavo iš jo laišką, kurio turinys yra 
paskelbtas šiame “Naujienų” numeryje. Iš laiško mato
me, kad ir Raudonasis Kryžius kolkas negali surasti ke
lio, kūbiub pagalba iš Amerikos pasiektų Lietuvos trem
tinius Sibire. . >

Am. Raudonojo Kryžiaus vice-pihmininko padėjė
jas, Mr. Philip Ė. Ryah; rašo, kad viena iš didžiausių 
kliūčių, ieškant būdų padėti Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių tremtiniams Rusijoje yra ta, “kad sovietų vyriau
sybė laiko ashietiis iš Baltijos Valstybių sovietų pilie
čiais ir nenori, kad butų daromi kokie nors skirtumai 
tarp jų ir rūšį kilmės žtnonių.”

Tai reiškia, kad Maskva pavertė išdeportuotus iš 
Lietuvos žinonėš “rtisais” ir nesutinka; kad jiems butų 
teikiama 'kokia nors pagalba atskirai, kaipti lietuvių tau
tos žhionėnis arba kaipti'Life tu vos piliečiams.

Pašalpą rusams sovifetų valdžia, žinoma, neatsisa
kys priimti. Ė’et ji pati ją skirstys, ir suprantama, kad 
bus sušelpti pirmoje eilėje sužeistieji ir nukentėjusieji 
dėl karo. 0 lietuvius bolševikai išdeportavo, dar karuk 
neprasidėjus; todėl jų šbšelpiniu valdžia, kažin, ar besi
rūpins iš viso; nors jų padėtis gali būti vargingiausia, 
žmonės, išplėšti iš namų ir išmėtyti svetimam krašte, 
kur jie neturi nei draugų) nei pažįstamų — kaip jie ga
li tenai gyventi? Ypač moters su mažais kūdikiais ir se
neliai, kurie jau nebeturi jėgų dirbti?

Bet sovietų valdžia sako, kad jiems pašalpos nega
lima dubti atskirai nuo fušų. Kadangi rusai Sibire yra 
toli nuo fronto ir pašalpos negauna, tai ir Lifetūvtis pi
liečiai, kurie tenai yra išgabenti, turi palikti be sušelpi-

UtaaKym* karnai
Chicagoje—paštu: 

Metams----------- - --------- $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams .......-------- 2.00
Dviem mėnesiams — 1.50
Vienam mėnesiui _----------- .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija --------------- 3c
Savaitei__ ________ _—— 18c
Mėnesiui_____ ~______ ___ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicigoj,
Metanas .............. ;—..... ........ $6.00
Pusei metų ---------------- 3.25
Trims mėnesiams -- ------------1.75
Dviem mėnesiams ___  1.25
Vienam mėnesiui ----- r------- .75

Užsieniuose:
Metams -...........  $8.0d
Pusei metų —__________ 4.00
Trintis mėnesiams ----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mo, kad ir jie mirtų badu! šita žiauri logika išplaukia 
iš bolševikų nušistatymo, khd Lietuva, kurią bolševikai 
buvo neteisėtai pagrobę^ “priklausė” Sovietų Sąjungai.

Prez. Bagočiaus susižinojimas su Arti. ftatidoiitĮbju 
Kryžium iškėlė aikštėn tą faktą, kad šioje valandoje 
Amertkos lietuviai yra bejėgiai padėti savo viengen
čiams, ištremtiems į Rusiją. O Lietuvoje palikusius 
žmones sušelpti taip pat negalima, neš ji yra okupuota 
vokiečių kariuomenės; į .okupuotos kraštus jokie daik
tai tie pinigai nėra sitihčiaftri.

Tokiu budu padėtis Lietuvos žmonėms šiame kare 
yra daug liūdnesnė, riėgu kad buvo pereitame Pasaulio 
Kare. Visi atsimename, kaip pereitame kare lietuviai 
Rusijoje buvo suorganizavę įvairius savo koihitėtus ir 
įstaigas, kurios gaudavo pašklp^ iš valdžitiš ir siųsdavo 
atstovus atikų prašyti į UŽŠiferii. Caro valdžia iietiitiUš 
skyrė nuo rusų ir nedraudė jiems atskirai veikti, nors 
Lietuva savo valstybes tuohifet dar fiėtui’ėjb. O bolševi
kai, kūriė sakosi rėmią tautų apsisprendimo principą ir 
pritartą Roosėvelto-Churchillo astuonių punktų dekla
racijai, tos teisės lietuviams jau nepripažįsta!

Jie nepripažįsta dabar jau nė to autonomijos šešė
lio, kurį tūrėjo “Lietuvos tarybų, respublika”, nes jeigu 
pripažintų, tai butų liėpūši Sniečkui, Gedvilai ir kitiems 
pabėgusiems į Maskvą komisarams surinkti beht ihfor- 
macijas apie Lietuvos piliečius, išvežtus į Rusiją, it pra
nešti apie juos giminėms ir draugams į Ahiėriką. fifet 
dabar Sovietų Sąjungoje niekas tuo nesirūpina, o ame
rikiečiams užmegsti kokius nors ryšius su tremtiniais 
Stalinas neleidžia.

Dar kartą matome, kad Stalinas yra aršesnis pa
vergtoms tautoms net ir už carą Mikę.

apkaltino Jaunąjį
AL SMITHĄ

I

New Yorkas turi sensacingų 
bylų, kurioje figūruoja buvu
siojo gubernatoriaus ir kandi
dato į J. V. preizdentus suims 
•— Al Smith Jr.

Specialaus tardytojo “gf'ahd 
jury” apkaltino jaunąjį Al 
Smithą, kuris, yra advokatas ir 
buvo New Yorko miesto tary
bos narys, vieftuųlika* nusikal
timų: netinkamu advokato pro
fesijai elgesiu, apgaudinėjimu, 
suktybe, teisingumą trukdymu 
ir t. t.
a Jam gręsia netekti teisės už
siimti advokato praktika.

AR NEMOKA SKAITYTI?

Jau nė vienas žmogus nesi
stebi, kuomet komunistai, išpe
šę sakinį kitą iš kurio hdrš 
laikraščio straipsnio, iškreipia 
jo prasmę ir tą laikraštį plus
ta; arba kuohlet kdiiiuništai 
“neatskiria” dedainų laikrašty
je žinių nuo laikraščio redakci
jos nuomOiiėS; Komunistai ap
gaudinėja Savo publiką “iš 
principo”. z .

Bet labai keista, kad jų pė
domis bando eiti ir sandariečių 
organas.

Dėl kai kurių pastabų vieno
je korespondencijoje, atlipusio
je “Naujienose”-, tasai savait
raštis sako, kad “Naujienos”, 
girdi, “išvadino SLA tarybos

LIETUVIAI TREMTINIAI ffi AMERIKOS 
RAUDONASIS KRYŽIUS

SLA Pildomoji Taryba rūpi
nasi ne tik Stišitiętiijiljid Vei
kalais, bet riihtai seka, dabarti
nius įvykius ir stengsis, kiek 
aplinkybės leidžia, phdėii nelai
mingiems Lietuvos žmonėms, 
kurie tapo aukomis įsiveržėlių 
į musų tėvų žemę Lietuvą, ži
nodami apie baisi) likimą tūks
tančių lietuvių, kuriuos bolše
vikai ištrėmė į Sovietijos kraš
tus, mes kreipėmės prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus; pra
šydami jo įtakingos pagalbos 
ir nurodydami, kokiais budais 
ir kokidiš kėliais Aiherikbš lie
tuviai galėtų sušelpti savo ne
laimingus tautiečius Sbviėtijd- 
je. čion ar pridedu gautą atsa
kymą, kuris ne tik nušviečia 
padėtį, bet aiškiai parodo, kdd 
bolševikai, sekdami eatų impe
rialistinę politiką, lietuvius lai
ko rusais.

SLA Pildomoji Taryba ir to-

extending assistanee to persons 
Tom the Baltic States, as well 
as Polės and Gžechoslovaks, in 
Soviet territory has been con- 
stantly beforė the American 
Red Gross for some timė> We 
lave bėen doing everything to 
work out methods for handling 
inųuirięs and ways to extend 
assistanee- However, up to the 
prėsent time' no arrangemerits 
ha ve. been ęompleted. Tlife 
problem iš furthėr complicated 
by tliė fačt that the Sdviėt 
ahtlibritiėš regaM pėršbns 
ffom the flaltič Šiates aš Sb- 
viėt citizeriš, diid do not \višh 
to make any distinetioh liet- 
YVėen thėm dhd persoii of Btiss- 
ian drigin.

Ybii indy be štire that we 
arė keėping. lliiš inattfer in 
mind, ignd that tve will cbh- 
iinUė oiir effbrts to vvork out 
a šdtisfačipry šoiiiiiom •

Šihčerėly,
\ įsigj Philip E. Mh, 

AdmibištratiVe Assištant to 
Vice CHaifhlkn, Insular and 
Foreign Operations.

NACIŲOKŪTOOTOJ 
LIETUVOJ

—J—
Vokiečiai konfiskuoja vyh- 

uogCs ir ūkio produktus.
“Deutsche Zeitung im Ost- 

land” rašo: “Kauno miesto val
dyba nutarė visą miesto sodi
ninkystės įmonių šių metų vyn
uogių derlių, kuris pasitaikė y- 
patingai geras, paaukoti sužeis
tiems vokiečių kareiviams. Ji 
parėdė, kad vynuogės butų pri
statytos Kaune esančioms karo 
ligoninėms.” Reikia atsiminti, 
kad Kauno miesto valdybą, pa
našiai kaip ir prie bolševikų, su
daro vokiečių paskirti žmonės.

Kitam numeryje .tas pats lai
kraštis rašo: “Alytaus apskri
ties lietuvių ūkininkai įvykdė 
rinkliavą fronte kovojantiems 
vokiėčių kareiviams. Jie “paau
kojo” 231,408 kilogramus javų, 
48,390 kg. bulvių, 3,360 paukš
čių, 2,950 kiaušinių, 1,350 gy
vulių, 290 kg. mėsos ir didelius 
kiekius lašinių, sviesto, medaus, 
šiirio ir baltinių. Be to, buvo 
surinkta 6,340.00 rublių grynais 
pinigais.” Vadinas, pats vokie
čių laikraštis pasako, kaip jie 
piešia Lietuvos Ūkininkus ir tą 
dpiplėšiiiią vadina “aukavimu”.

Liėtlivius vėfcia mokytis 
vokiėčiiį kalbos.

Vokiečių komisaro parėdy
mu; Šiauiiūošė pradėję veikti 
vokiečių kalbos kursai, kurie 
Litį daug klausytojų. Tik pra
dėjus rėgišltaciją, užšifašė dau
giai! kdip 500 žmonių. Vadinas, 
hbu okupantai vienodi. Bolševi
kai biivO pristeigę begalybes 
tušų kaibbš kursų, o dabarti- 
ftidi dkūpanUi steigia vokiškus. 
Sbišėvikdi okiipdiitąi taip pat 
gyrėsi, kad riišų kalbos kursai 
turi hepūpraštą pašišekimą.

• 1 « • / >
Taip šeimininkauja naujieji 

okuįiąntai.
“Deutschė Zeitung im Ost- 

land” ajjfašihėja, kaip dirba vo
kiečių koinišaro Aiauliiiose į- 
staiga. Laikraštis pastebi, kad 
be paties komisaro, jo štabo 
viršininko ir vieno referento, 
įstaigbjė dirbą dar trys vokie
čių vdidiiiihkai ir trys moteiys. 
Tito įarpu datbb esą tiek, kad 
jo užtektų 120 žmonių. Su. įstai
gos lankytojais tenką kalbėtis 
bėvėik išiintihai per vertėjus, 
neš ypač ūkininkai nemoką nei 
žodžio Vdkiškat Lankytojus 

: prie'škambaryje išklausinėja Jie- 
' tuvių policiliihkai, kurie,. paty
rę apie iškeliamą reikalą, siun
čia pas atitinkamą vokiečių val
dininką. Ypač daug, lankytojų 
prašą lėidimo keliauti geležiu" 
keliais, nes keliai esą naudoja* 
hii vokiečių kariiiohienės reika
lams. Leidimai keliauti geležin
keliais • esą duodami tiktai, tuo 
aivėjii, jbigh kelionė atliekama 
kokiais ekonominiais sunieti- 
mais arba ypatingam reikalui 
esant. Taip pat daug lankytojų 
prašą kortelių drabužiams; ava-

nariiis ištižėliais”. '
Korespondento pastabas 

“Sandara” be niekur nieko 
primęta “Naujieiioms”, ir į ko
respondento rašinį jį deda to
kius žudžius it miiltis, kokių 
janie visai nėra.

Butų pravartu tb laikraščio 
redaktoriui pasimokinti skai
tyti ir, škaitaht, stengtis su
prasti, ką jisai skaito.

POPIERĄ AR DRA
BUŽIAI?

I 1
Vokietijoje yta vedama po- 

piferos taupymo kampanija.
Popierą stengiasi taupyti ir 

kitos kariaujančios šalys. Ame
rika, ka(T*ir tiesioginiai kare 
nedalyvauja, taip pat pradėjo 
rūpintis popierbs taupymu. Ši
tos ėkbnoniijbs tikslas yra tas,1 
kad, vartojant mažiau popie- 
roš, pramonė gali daugiau pd- 
gaihihti karo reikmenų.

Ė»et Vokietija popierą taupo 
kitokiais siimetimaiš. žurnalas 
“Žėįlšclirift fuėr oeffentlichfe 
Wiftšehaft” rašo:

“Celūioža, popierbs gaiiiy- 
bos Pagrindas^ turi tik vieną 
gyvybę, ir iiiėš turiniė įriši- 
riftkti, ar inėš hbfiftte gi0 jtiŠ 
rašyti, dr j M aį)širėft§ii.’’
Vadinasi, Vokietijai iš ečltiicį- 

zos gaiiiiiia drabužius. Vilnų, 
lirių, medvilnės ii* šilko ji hė- 
bėtiiri.

Žibiną tie pbpieriniai drabu
žiai menkai apgina nuo šalčio.

Jiau iiėpali^us tupintis ir dėti 
višaš galiiiiaš pastangas šioje 
krityje, taip kaip ir kituose lie
tuvių tautos reikaluose.

17 X Bagočius, 
SLA Paridentas.

AMEfiidAR ftfep tiicss 
K&'tfoifal ĖiįddtĮtiarterš 

Washington, D. C.
, ijėčeihbėr , 2, 1941 

Mr. J. L Bagočius, Pres., 
Lithūailiaii Allialiėė 6f Am. 
253 Wėst Broad^ay, 
South Boston; Mass.
My dear Mr. Bagočius:

I liaVe. delayed lęplying to 
yout letter of November 15 in 
the liope that we could give 
ybu hiorė encobrhgįng infor- 
mation regarding the possibil- 
ity of 7 Idčdling Lithuanians 
iioW in SoViėt tėrritdry.

The problem of locating and

DR. JOSEPH GDEBBELS-
NACIŲ PROPAGANDOS M1N1STER 1S

\ iv.
Artistas apskaito hiihišlėnui 

aušis.
Joseph Goebbels, nebūdamas 

nacių propagandos ministeriu, 
kelis kartus bandė užmegzti ar- 
tiniešriius ryšius su vbkiėčių ar
tistais ir artištėthis, bet jam ne- 
šisbkie.

kiekvieną kartą, kai jis pra
dėdavo priklidu prie kokibš ar- 
tištėš kibti, viėšdhiOje buVo iš- 
jubkiamas. Nėt pradedaiičios 
kilti artistės nėšidrovėdavo nie
kinti Goebbelso.

Visai kitaip reikalai virto, kai 
iiaciai pdėfnė valdžią į šavb ran
kas. Jie pradėjo nosį kišti į ,vi- 
saš vbkįško gyveiiimo šakas, 
Uždėjo šdvo leteną ir ant filmų 
gamybos.

Naciai įvedė griežtą kontrolę 
visbje kino pramonėje ir, kaip 
paprastai jie ddro, pradėjo per
sekioti visus ne naciškai nusi
teikusius artistuš. Daugelis ar- 
tištų visai darbo neteko, kiti 
džsiėnin pašpruko, o įretiėji net 
į koHčeiltracijos stovyklą pa- 
kliiivb.

Jaunos artistės, jeigu jos no
rėjo kokią folę gauti, privalė
jo gerintis prie nacių paftijoš 
pastatytų viršininkų. Jeigu ne
galėdavo pasiekti savo tikšlo 
besigerindamos tiesioginiems 
viršininkams, tada jos stengda
vosi taikytis prie aukštesniųjų.

1938 ir 1939 metais beveik 
visi aukštesnieji nacių partijos 
lyderiai turėjo po kelias vokiš
kas artistes, kurios paskui juos 
sekiojo ir maldavo protekcijos. 
Pats Hitleris viešose vietose la
bai dažnai pasirodydavo su Lė
ni Riefehstalil. Pastarosios ga
lia tapd tokia didėlė, kad kele
tą mėnesių ji skaitėsi tikruoju 
vokiečių fihiių gamybos dikta
torium.

Ėili nacių ininisteriai (aip paf 
stengėsi susirasti artistes, kad 
galėtų pasirodyti jų draugystė
je, bet ne visiems ministeriams 
šis draugavimas į iiaudą išėjo. 
Vieni inihištėriai kartu su artis
tėmis pateko į valdžios apmo
kamų žurnalų; pirihus puslapius, 
6 kitiems buvo antausiai ap
skaldyti.
Froehlich sumuša Goebbelsią.
Joseph Goebbelš, tapęs nacių 

ministeriu ir vokiečių filmų ga
mybos tvarkjrtoju, šmitanė at
keršyti jį huškriaudusioms ar
tistėms. Jis panoro triiks-laikys 
šUšidaryti gražių artisčių hare
mą.

Gbėbbčls kibo prie vieiibs, ki
bo prie kitos, bet rfeikalaš nesi- 
klijavo. Galų gale jis pasirinko 
Lidą fearbvą.

Naujai primestų taisyklių bu
vo tiek daiig, kad Lidh Barova 
buvo priversta eiti į “aukšty
bes” ir prašyli palengvinimo. 
Barova atsidūrė paties Goebbel- 
šo kabinete. Naujas nhcių mi- 
iiišteris pradėjo domėtis naujai 
įvestomis tdisyklėiniš ir dalykė
liais, kurie su taisyklėmis nie
ko bendro neturėjo.

Pradžioje Goebbels pasilikda
vo su Barova savo kabinete ir 
iardavoši “filmų Reikalais” il
giau negu ministerijbs darbo 
valandos tatai nust'Įlydavo. 
Vėliau jis pats ją išsikviesdavo 

"pas save. .
Dar vėliau Goebbels jau drįs

davo s’u Barova vokiškus teat
rus lankyti ir artimiesiems pa
sakoti, kad Barova yra jojo 
meilužė.

Reikalas gal butų tiio ir pa
sibaigęs, jeigu Lida Barbva bu
tų netekėjusi arba persiskyrusi. 
Bet ji buvo ištekėjusi už tokio

lynei ir panašiems reikmenims 
nusipirkti.

Vadinas, policininko unifor
moje pastatytas lietuvis lyg 
koks šlavikas gali tik paklausti 
atvykusį interesantą lietuvį pas 
kokį vokišką poną siųsti, o jau 
malones dalipa “ponų rasės” 
nariai.

vokietuko, kuris buvo vyras ir 
nacių visai nebijojo. Nebijojo 
paptastų nacių, nepabijojo net 
ir naciško ministerio.

Savo žnioiiai ir Goebbelsui 
jiS nieko nesakė, kol manė, kad 
reikalas eina apie kino artisčių 
it bfehdrai filmų reikalų pagferi- 
nifri4i het kai įsitikiiio, kad 
Goebbels peržengia “ministeriš
kas” ribaS, visai nevokiškai pa
sielgė.

kai Froėlilich, Lidos Barova 
vytas, surado Gbebhėlsą kartii 
su savo žmona, tai niėko nelau
kęs niisimėtė paltą ir Goebbėl- 
sui liek apdaužė antausius, kad 
šis btivo priverstas kviestis gy
dytoją. Froehdicho užkirsti 
Smugidi buvo toki stiprus, kad 
įvykį rhdčiusieji pradėjo ramin
ti, nes dat keliais smūgiais ga
lėjo visai užmušti nacių propa- 
gaiidos ministerį.

Tatai įvyko 139 metais, Ber
lyne. Apie įvykį sužinojo visa 
vokiečių visiiomėnė, nots pro
pagandos ministerija įsakė vi
siems vokiškiems laikraščiams 
hė vienu žodžiu apie tai neuž
siminti.

Žinia pasiekė ir nacių viršū
nes. Kai kurie įtakingi naciai 
reiškė . Goebbelsui užuojautą, 
bet dauguma šaipėsi ir buvo 
patenkinti. “Ištikimiausieji ir 
fanatiškįaustieji” nacių partijos 
lyderiai pasakojo;

—Jeigu Goebbels butų musų 
įsteigtus draugiškumo klubus 
Ihnkęs ir prie moterų nukibęs, 
tai jokios nelaimės jo nebūtų 
ištikusios.

Goebbelso šeimviios santykiai 
po šio skandalo tdip pat pasi
keitė. Goebbelso žmona, pripra
tinta' daboti vaikus ir sėdėti 
virtuvvėje, į “politiką ji nesiki
šo”, bet kai Froehlich pataisė 
Goebbelso “politiškų nukrypi- 
mja”, tai ir ji susirupihb.

^ente*****^** * • •**V -J
Aukščiausieji nacių partijos 

šulai buvo privesti įsimaišyti, 
kad nacių propagandos miiiis- 
terio šeimyna nesuirtų. Pasako
jama, kad ir Himmleris pasiun
tė savo agentus Goebbelso žmo
nai gązdinti.

Ministeris keršija artistui.
Pradžioje žmones mane, kad 

Goebbels pripažino, jog nosį 
buvo įkišęs ten, kur jam ne
reikėjo jos kišti, ir nekibs prie 
artisto Froehlich. Visas reika
las turėjo grynai asmenišką po
būdį, todėl jis ir galėjo antau
sių apskaldymu pasibaigti.

Artistas Froehlich kelias die
nas Berlyne laisvai vaikščiojo, 
bet vėliau jo pasirodymas 
“drumštė visuomenės ramybę”. 
Kai platesni vokiečių sluoksniai 
sdžinojd, kad Froehlich buvo 
vieninteliu vokiečiu, drįsusiu 
apskaldyti antausius nacių mi- 
ništeriui, kiekviena proga jam 
keldavo ovacijas. v

Kai tiktai pasirodydavo 
Froehlich kurioj Berlyno kavi
nėje, visi klientai pradedate 
šaukti, kad jis yra drąsiausias 
Vokietijos vyras ir kiekvienas jį 
kviesdavosi prie savo stalelio. 
Kai pasirodydavo Froehlidio 
paveikslas ekrane, visoje salėje 
pasigirsdavo didžiausias ploji- 
nidS.

^'atidi šitokiu visttontehės 
simpatijos pabciškimų negalėjo 
pakęsti ir pasistengė prašalinti 
“nerahhthlų ptifeždštį”. Artistas 
Frdciiličh dingti iš Vokiėtijh'š 
viešojo gyvfejiihio.

v (Bus tąsa) 
Stasys Dobilinis 

• f

— itdlai skelbia, kad britų 
drlaiviai dienos metu bombarda
vo San Giovanhi mičstelį ir lai
svai nuskrido.

— Britai skelbia, kad vokie
čių narlaivio kapitonas paliko 
višą laivo Įgulą ir pirmas me
tėsi į vandenį, kai britai pa
laido pirihus šūvius.

Pirkite tose krautuvėse; ku
rios garsinasi “N’AtlrftĖNOSE”
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KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lerigvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos Ilgų.

BOROCYL CO;, 1200 N. Ashląnd Av. tiftUNS.7209

7000 mylių automobiliu Į
M

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTU 9022 
WEST V1RGIN1A Počafhontas 'Mine 
Run iš geriausių mainų, ddug $8.35 
dulkių išimta ........................... -

PERKANT 5 TONUS, AR DAUGIAU. 
. SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

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

DOMINIKAS KURAITIS — Savitlinkas
AGENTAI • 

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

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETtE 2Č2Ž • Rez. Tel. VICTORY 2499

Turtas Virš$6,500,000.00
Apart Apšatigote, Turime ęccn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJuUjUUUiUu 

.. DaB&r Mokarii 3% Už Padėtus .pinigas ,, 
r4ėra Šaugesnfis Vidos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
. dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

_________ JZlzandi
LOAN ASSOCiATIONofChicag* 
JUSTfti MACKIEThča, Pres. 

4192 Archer Avenue
VIRginia 774/

yiNGS

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ih didžiausiai Lietuvių Dien
raštis Amefikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kitudiė j? a s avi
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulinės Minias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE rakite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prfenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
4789 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE*

PINEAPPLE
COPR. i<M», NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETj PATTERN 1014

No. 1014—Mdgsta lovos kapa.

XLIII.
vesuvius ugniakalms. — miestai, kurie Li

ko NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NUŠLUOTI. -2 
KAIP ĮVYKO VIENA DIDŽIAUSIŲ PAŠALIO 
KATASTROFŲ.—“PASKENDO” TRYS MIESTAI. 
— ŽUVO 200,000 ŽMONIŲ. — PLINY JAUNOJO 
LAIŠKAI. ' v , 't •

Labiausiai pasaulyje išgarsė
jęs ugnikalnis yra Vesuvius.

Jis randasi Italijoje, septynių 
mylių atstume nuo Neapolio į- 
larikoš. AukštUiiias jo riedidę- 
liš, — tik 3,668 pėdos. Prieš 
1906 metų išsiveržimų jis buvo 
4,200 pėdų aukštumo. Bet kal
bamas išsiveržimas nutraukė 
jo “kepui'ę” (kalno viršūnę).

Maridiria, kad šetibVėje VėSū- 
vius buvo bent du kartu aukš
tesnis, negu dabar. Dėl įvyku
sių ėkspliozijų jis susitraukė, 
sutrumpėjo. '

Pėr daugelį mėtų Vesuvius 
biivb laikomas užgesusiu iigriia- 
kalniii. Per šimtmėčitis jis jo
kio veikimo nerodė. Istorikas 
Štrabo* pirmas atkreipė dėmesį 
į tai, kad Vesuvius priklauso 
ughiakalnidihs, kadangi jo apy
linkėje jis kur-ne-kur pastebė
jo Sukietėjusių lavų bei vulka
niškos kilmes pelenų.

Tačiau niekas to nebojo ir 
niekas nemanė, kad Vesuvius 
gali kada būti pavojingas. Nie
kam nebuvo žinoma, kad jis, ka
da nors butų išsiveržęs. Tų lai
kų rekorduose niekur nebuvo 
užsiminta apie jo veikimų.

Be niekur nieko žmoriės Vė- 
suviiis kaimynystėje apsigyve
no. Ne tik jo kaimynystėje, bet 
ir kairio atšlaitėse. Juo labiau, 
kad žemė ten buvo gera ir au
go puikios vynuogės.

Pintojo šimtmečio pradžioje 
Vesuvius kaimynystėje gyveno 
pūkštančiai žmonių. ^ Gyveno jie 
iaimuoše,/miėstclitipse ir dide- 
iuose miestuose, kurių Šiandien 
jau nebėra, kurie liko nuo že
mės paviršiaus nušluoti.

Kalbami miestai tais laikais 
Jūvo plačiai išgarsėję. Jie buvo 
riibdėrhiški Romos imperijos 
rhiestai.

Šiandien tie mieštai turi maž
daug tokių pat reikšmę, kukių 
turi senovėj ė įšriyldišių gyvttnų 
griaučiai. Kaip iš rahdamų 
griaučių sprendžiama apie išny
kusius gyvūnus ir jų išvaizdų, 
taip ir iš sunaikintų miestų 
“griaučių” sprendžiama apie 
tai, kaip tie! miestai atrodė ir 
kaip žmones juose gyveno.

O dabar apie pačių katastro
fų, — vienų didžiausių katas
trofų, kokia pasaulio istorijoje 
yra užrekordiiota.

Kaip jau riiinejau, iki pirmo
jo šimtmečio Vesuvius nerodė 
jokių vėikiirip ženklų. Bet štai 
visai 'netikėtai 63 metais po Kri
staus gimimo Vesuvius apylin
kėje pfadė j d žėinė drebėti, že
mės sukrėtimai vis dažniau ir 
dažniau kartojosi. Jie padarė 
ddlip iiubstolių. Skaudžiai nu
kentėjo kai kurie miestai, 
kentėjo tuo atžviliiu, kad 
mai liko sugriauti arba 
griauti.

Vienok tai buvo tik, įžanga į

faktiškai per kelias valandas li
ko palaidoti trys dideli miestai: 
Pompejus (Pompeii), Hercula- 
neumas ir Stabiae. Tie miestai 
buvo lavos užlieti ir pelenų už
nešti. Tarytumei juos butų Van 
duo Užliejęs, -t— jie “paskendo’' 
lavoje ir pelenuose. Ir jie “pa
skendo” taip, kad beveik jokio 
ženklo nepaliko, — nepaliko 
bent paviršiuje ženklo, kuris 
butų liudijęs, kad ten kada nors 
miestų butą. '

Kaip tie pasakiški miestai, jie 
“nugrimzdo į dugnų” ir liko 
palaidoti.

Kiek žinomą, prieš savo išny
kimų Pompejus buvo pusėtinai 
senas miestas, — įkurtas prieš 
šešis šimtus ar daugiau metų. 
Senas nąiestas buvo 
laneumas.

Apskaičiuojama, 
baisioje katastrofoje
200,000 žmonių. Nuostoliai dėl 
turto sunaikinimo buvo pasi
baisėtini.

Iš tų laikų išliko du laiškai, 
kuriuos Pliny Jaunasis parašė 
istorikui Tacitus. Pliny buvo 
kalbamos katastrofos liudinin
kas. Viename savo laikų jis ap
rašo, kaip dėl savo smalsumo 
žuvo jo dėdė, kuris mėgo ne
paprastus gamtos reiškinius ty
rinėti, o kitame laiške rašo apie 
savo patyririitfs bei įspūdžius.

Tie laiškai yra labai įdomus

ir Ilerku-

žuvo apie

tastrofos eigų, — kaip Vesuvius 
atrodė prieš put išsiveržimų, iš
siveržimo n’icfįuf ir kaip žuvo 
tūkstančiai žmonių, kada jie ne
tikėtai liko baisios nelaimės už
klupti ir nebespėjo pabėgti.

(Bus daugiau)

R

Diena Iš Dienos
................ ' i' '-------- —-------- ----- 1

Adresas

No? 1014

Vardas ir pavardė

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
H 39 So. Halsted St.» Chicago, Iii.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Miestas ir valstija ..

No
na-'
ap-

m.
Per kelids dienas žihonės gir

dėjo nepaprasto pajėgumo eks- 
pliozijas. Jie matė, kaip iš Ve
suvius ugnidkalnio viršūnės 
pradėjo veržtis duriiai, ,dujos ir 
ugnis. Vulkaniškos dulkės kilo 
į viršų ir ten formavosi į savo 
rųšies tirštus debesis.

Dulkių debesys slinko į visas 
puses. Tarytumei lietus iš tų 
debesų krito dulkės ir dehgė že
mės paviršių.

Pagaliau rugpiučio 25 d. lyg 
pats pragaras atsivėrė: iš Vesu- 
vihs ughiakaiilio žiočių (krate
rio) pradėjo nepaprastai smąr- 
kūiriU veržtis Ugnies liepsnos, 
lietis lavd (ištir^usife akihenš 
mase) ir šauti į vjtšų tūkstan
čiai tonų pėlęnų.

tlghiakalhio veikimas buvo 
tiek nepaprastai . didelis, jbg

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė
KALĖDOMS IR VISADA 

VYRAI ČIA GALI 
PASIPUOŠTI 

PUIKIAUSIAI IR 
NEBRANGIAI.

4146 ARCHER AVENUE

v

Remkrte Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MutuAt LIQUOR
CO.— WHOLESALE 

4709 So. Saistei! S L 
Tel. fioulevard 0014 -- i-- >---.

TAUPYKIT PINIGUS!
t'l stt» Triangle Melsvos 

Šviesos Aliejum
• DEGA ŠVARIAU
• LAI
• TEIS
> WA1 .. _____

TRIANGLE 0IL C0
, Ph. CANal 2020 .

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas, 
inillifl H I i. imi

TRIANGLE 
RANGE DSI ILGIAU

A DAUGIAU KARŠČIO 
R WHITE SPALVA

TURĖKITE 
Gerą Muziką 
KALĖDOMS

Malonu turėti namuose naują radio ir pho- 
nographo kombinaciją, kuri groja dvyliką 
rekordų be sustojimo ir kuri labai aiškiai pa
gauna visas radio stotis. Toki instrumentą 
turint namuose visuomet bus linksma ir ma
lonu.

empire Motor 
SALES, Ine. 

9500 ĖWING AVĖ. 
CHRYSLER—P YMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
kai horite 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 . 
CHRYSLERIAI HUPMOBILES 
CHEVROLETAI FORDAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

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 pataupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į 

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

PONTIAC’AI

\VILLYS
Stati o n Wagon

Gi tik. už

Maži radio po $9:95 ir $19.50

jųš 'galite'įsigyti tokį ra- 

»dio, 1942 metų ištobulintų.

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

and LOĄN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sęc.

36 S. Halsted St CAL. 4118

—

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Willia.m P. Yasinski, 25, sii

Naomi Hardin, 20
Charles Daugele, 21, sii Mar- 

garet Hillegonds, 19
Aiithohy W. Lonibardb, 22, 

su Emma Dariis, 21
Charles ,P. Ilyck, 29, su Stel

ių Samoška, 19?
Bladis Kiszonas, 23, su Irenc 

Byrils, 18 
Reikalauja 
Perskirų

Marguerite Justus nuo 
Justus
Gauna
Perskiras

Catherine Miskulin rilio 
is Miskulin

John

Ldu-

-m,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Milleriai — “Grand 
Pa Ir Grand Ma”

Alex ir Kazimiera Miileridi, 
taveim savininkai, 4258. South 
Western Avė. paliko “grandpa 
ir grandma”. Jų vyriausias sū
rius Alex ir jo žmonelė Suzana, 
lapkričio 26-tą, sus.laukė duk
relę, vardu Pamela Susam

Ligoninėje motinų ir dukterį 
prižiūrėjo Dr. T. H; Witanow- 
ski. Naujagimei linkiu geros 
sveikatos, papai ir mamai gau
sios šeimynos, o* “grandpa” ir 
'“grandnia” džiaugtis ir liriks- 
įhiritis su augančiu įpėdinių 
skaičium. — Ona Dovgin.

Jos. F. Budrik,= 
RAKANDU, RADIO, IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ
3409-11 S. HALSTED STREET 
3241 ŠO. HALSTED STREET

Tek YARds 3088

BUDRIKO RADIO PROGRAMŲ LAIKĄS: 
sekmadieniais 5:30 vai. vak. iš AVČRL — 100 kil. stoties 
ketvirtadieniais 7 yal. vak. iš \VllFC, 1450 kil. stoties,

ra——T

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DiŠTAKCF 

MOVING
Perkraušiom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
V.ežim į farmas ir kitus tnies- 
tuš. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tėl. VICTORY 4066

■! ..... ... ................

• FOTOGRAFAS
CONRAfi
FOTOGRAFAS

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

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

Dėl jūsų patogumo prieš Šventes krautuvė ii* sekma
dieniais bus atidaryta hud 10 A. M. iki 4 P. M.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

RYTINE RADIO
VALANDA 
—iš štoTreš—

W.G.E.S.
Kasdien > n.ųp 8 ;*5 v. ryto 

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

vai rfrto.
Pirniadierilate taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
tnužiluį Ir kithš įdomius 

parnešimus.

kaip žuvis. BE 
ĖNS, TAIP

BE RAUDĖNŲ?

šbsx

Garsinkite “N-nose0
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S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

Naujos kuopos: 104 ir 129
PirmiAu paskelbta: 36, 109, 153, 192, 212, 226, 238, 336, 

30, 63, 208

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ..................... ......................
V. Laukaitis ...................................... .........
C. K. Braze (Kenoshoj) ................... ,.........

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna ...................... ....................
V. Kerševičius .............................................
Kavaliauskas ...................................... .........

227
149

223
150

I SEKRETORIUS
Dr. M. J, Vinikas ................................
K. Jurgelionis ............    ...
S. Vaičeliunas (Kenoshoj) ................
Miliauskas .............................................

335
. 19

Biežis

Brazauskas

Bagočius
Kubelius ...

14
R

| Dėl Ginklą — 
Blynų Negauna!

Mažukna ..... 
Kavaliauskas 
Gelgaudas ...

Vinikas ....
Miliauskas

Gugis .......
Žebrys .....

Mikužiutę .....

Į IŽDININKUS
Adv. K. P. Gugis ..............................
J. Bachunas ..............  :............. ...
C. K. Pikiel ...:.......’.......................
J. Martin (Kenoshoj) ........................
P. J. Ridikas (Chicagoj) ................
Žebrys .................................................

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiutė ..........................................
S. Mockus ..............................................
J. Brazauskas ........................................
W. Norkus ............................................

221
54
86
10

226
313
149

10

Į DR. KVOTĖJUS
zDr. S. Biežis ...........................................................  327
Dr. P. Zalatoris .............................................  28
Dr. J. Staneslovv ....................................................... 5
Dr. J. Baltrušaitis .......................................................   5
Dr. A. Montvid*........................................................... 2
Dr. V. Šimkus .............................................    1

REZULTATAI KUOPOMIS Vinikas ................  15

Kuopa 104 (Pittsburgh, Pa.)
Laukaitis ...................... 45
Mažiukna ...................... 1
Kerševįčius ................... 45

Bachunas ...................... 1
Pikiel ......................  45

Mockus .......................... 43

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotu X
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė, 
South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
T> Ur I KOPLYČIOS VISOSE •JLFyikol CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
.■.’.V.V.'.'.V.'.'.V
NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį 

> •TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO , 
DALYSE

1. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA VA-Rds 1138
3319 Lituanica- Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS •,
2314 VVest 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS? 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS ,
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

' • ' . *

ANTHONY B’ PETKUS
6812 South Westem Avenue Phone GROyehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phohe Cicero 2109

J. LIULĘVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572^

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

Tel. YARDS 1419 .

Mikužiutė .......
Mockus ....... L...
M. Tananevičia 
Žebrys r..........

Dr. Zalatorius .
Dr. Baltrušaitis

Statys Milžinišką 
Karo Dirbtuvę 
Wisconsine ■

Prie Merrimac, Wis.
WASHINGTO^, D. C. — Ka

ro departamentas yra galuti
nai nutaręs pastatyti didžiulę 
amunicijos dirbtuvę Wisconsi- 
no 'valstijoje.

Vietą galutinai parinko prie 
Merrimac miesto, Maririettc 
apskrityj. Valdžia žadėjo išlei 
sti jai $66,000,000, bet suma 
rengiasi sumažinti.

Dirbtuve sus’dės 
me plote išmėtytų

iš, didelia- 
mažų trio*

Tūkstančiai Palai
dojo Nužudytą CIO
Organizatorių ; i -

tuk-

iŠ kar

St. Ambrose
Pagerbė V. Urbą
\ * ------------------------— (

DAVENPORT, Iowa. — Gar
si kolegija, St.. Ambrose, iš
skyrė garbės raidę už gabų lo
šimą footballo komandoje stu
dentui Vincentui Urbai, iš Chi- 
cagos. Į

Garbės dovaną gavo ir Tony 
Jonisk, taipgi iš Chicagos.

Paskyrė $800,000 
Kaucijos A. Sinkui, 
Penkiems Sėbrams

Trys Apiplėšė 
Bridgeporto Alinę

Tas Karas!
>WAUPUN, Wis. - 

to taip neatrodo, bet tarp tan
kų, kulkosvaidžių ir kitų kąri 
pabūklų — ir blynų yra tam
prus ryšys. Pavyzdžiui, Wiscon- 
sino kalėj imo kaliniai dėl1 gin
klų negali blynų gauti. . b _

Jų ten yra 1*200. Nėra už- Auroroje Suėmė 
įtinai virėjų blynų tokiam 28xpikietininkus 
skaičiuj prikepti, todėl kaleji l ,
mas nutarė pirkti tam darbu AURORA, III. — Policija _ 
mašiną. Bet jos negali gauti, ėmė 28-is narius AFL restora- 
nes dirbtuvė, kuri mašinas , da no darbininkų unijos už pikie- 
rė, dabar gamina kulkosvaid- tavimą ir užbarikadavhną Wal- 
žius. Taigi, Waūpunp kalėjimo Lrreen firmos vaist’nčs durų ta- 
kaliniai ‘ taip blynų ir negaus, me mieste.

Kenoshoje Wis Dar Mirė Nesužinojęs 
Streikuoja - Savo PavardSs

šu-

Kaltinami Apiplėšimais.*
Miesto teisėjas Victor A. Ku- 

la berniukų teisme paskyrė 
$800,000 kaucijos šešiems jau
niems piktadariams, kurie yra 
kaltinami 93 apiplėšimų papil
dymu.

Tarp suimtųjų yra 19 metų 
18-ietis, Adolfas Sinkus, nuo 
1930 South Jefferson Street.

Nuo 21 iki 25 m. a.
Kiti kaltinamieji yra, George 

Buncak, 24; jo brolis Steve, 
John Kashall, 22; 21 m. Josfeph 
Duckendorff, visi 18-tos apylin
kės gyventojai, ir 25 m. George 
Erai iš Cicero.

Grobio Susirinko $175
BRIDGEPORT. — Deering 

policija ieško trijų revolveria.s 
apsiginklavusių plėšikų, kurie 
naktį iš penktadienio į šešta
dienį apiplėšė alinę adresu 944 
West 37th Place.

Jie suvarė savininką Henry 
Battain’ą, patarnautoją ir tris 
kostumerius į' lavatoriją, at
ėmė jų pinigus, juos ten už
rakino, po to išvalė registerį, 
r pabėgo.

FLINT, Mich. — Keli 
stančiai CIO narių šeštadienį 
palydėjo į kapines Samuel Wal- 
ters’ų, CIO organizatorių, ku
ris buvo nudurtas laike pakie- 
tavimo,' prie Durant viešbučio 
šiame mieste. Ten eina kova 
■tarp CIO ir AFL už pripažini
mą.

Walters’o nužudymu kaltina
mas AFL narys, Otto Druhe.

Atlaikė Pamaldas 
Už Jos-Vėlę, 
Bet Ji Gyva —

MATTOON,. III. — čia atėjo 
žinia, _ kad Afrikos pakraščiuo
se vokiečių submarinai paskan
dino laivą “West Lashaway”, 
kuriame važiavo vietos gyven
toja,* Mrs. Elizabeth Shelton.

Negavę žinios apie jos likimą 
giminės moteriškę apraudojo, ir 
atlaikė už ją pamaldas. Užva
kar, betgi,, gavo nuo jos laišką, 
kuriame sako, kad laivas nebu
vo paskandintas ir ji sveikai

126 Ateiviai Gavo 
Pilietybę U.S. 
Waukegane

Apie 25 Lietuviai
WAUKEGAN, III. — Teisė 

jas Theodore Forby pereitą sa
vaitę suteikė pilietybės priesai
kas 126-iems ateiviams, gyve
nantiems Waukegane ir' Lake 
apskrityje. Jų tarpe buvo apie 
25 lietuviai. ■ .

Sustojo Ėjęs
Waukegan Post

--  Ieškojo Tėvų Per 87 M. 
Reikalauja Prašalinti , i

Miesto Manadžerių - DANVILLE, 111. — 1852 me
tais New Yorko minioje nuo 

KENOSHA, Wis. -— Jau be- įgVų atsiskyręs pasimetė 10 me- 
veik antrą savaitė kaip strei- Lų berniukas, 
kuoja 200 miesto valdininkų, per 87 metus jjsai ieškojo 
protestuodami pr.eš 6 darbinin- savo tėvų, visaip bandė sužino- 
kų prašalinimą, ir “nedraugin • ti savo pavardę ir tautybę, bet 
gą” miešto menadžerio Leroy veltui.
Wolfe nusistatymą miesto tar- Užvakar jisai čia pasimirė, 
nautojų unijos., sulaukęs 97 metų, amžiaus, taip

Streikieriai ’ sutinka grįžti į nežinodamas kas jis buvo, 
darbą, jeigu miesto taryba pra- buvo pasisavinęs pavardę, 
šalins Wolfe arba jį suspen-’ Ben Fritman.^ 
duos iš pareigų 5 .mėnesiams; . ~
iki po rinkimų. Kenoshos mie- Dvasiškio Sūnūs 
sto tarybą kontroliuoja unijos, » ' KaJpiimili
bet Wolfes prašalinti benori. lYdlCJIlUUl

K ------------- .
-------- ~r TERRE HAUTE, Ind. — 23 

Jei Vienai, Tai metų C. Merrill Jonės, vietos 
Ir IT i f i------------- • protestonų dvasiškio sūnūs bu-
11 l.a.1 liti v. vo nuteistas amžinam kalėj i -

___ , I mui už išgėdinamą, ir nužudy- 
FORT WAYNĘ,.vInd. — 21 12-kos metu mergaites, 

metų Teresai Uebe^, reikėjo pa- ______[_____ I
daryti apend’kso operaciją. k-r ] • j •

Nepraėjus valandai tiems pa- IN dUOK^flĮll JolllCldll 
tįems dąktararųs!4,,lt{eko, daryti J TcatrilS ? OpCTU ‘ 
ir kitą panašią operaciją — pir- r>- • • 9
mosios sesutei, Joan Ueber, 20 H-aivlVlalIlS <
m.a. Abi guli vienam ligoninės Qa]im,a Gauti Kareivių Centre, 
kambaryje.

Pradedant šiuo vakaru, karei
viai, jurininkai ir marinai galės 
įeiti nemokamai į vidurmiesčio 
teatrus, kinematografus, operą, 
ir įvairias sporto rungtynes.

Nemokamus bilietus jie gali 
gauti U. S. Kareivių centre, adr. 
174 West Washington street.

Upėj Nusileido 
Kanados Lėktuvas-

KANKAKEE, 111. — Moto
rui sugedus Kankakee upėn nu 
sileido didelis Kanados karo 
lėktuvas. Reikės savaitės laiko 
jį pataisyti. Penki lakūnai 
liko sveiki. <■

-S-

Pakėlė Algas Iki 
$1.02 Paprastiems
Darbininkams

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Paleidžia Dalį 
Kareivių Namo 
Kalėdoms —

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

WAUKEGAN, III. — Pereitos 
savaites pabaigoje sustojo ėjęs 
Waukegano popietinis dienraš
tis, “Waukegan Post”, įsteigtas 
apie trys mėtai atgal.

Gandai tvirtina, kad jį leidty 
ir kontroliavo ,Chicagos gemble- 
rių sindikatas.

Aukščiausios Amerikoj
JOLIET, Iii. -J- AFL Com- 

mon Laborers unija ir kontrak- 
toriai Joliete sudarė sutartu 
pagal kurią nuo . sausio 1-mos 
paprasti darbininkai tenai gaus 
$L021/2 įi valandą. •'

Tai esanti aukščiausia alga 
tokięms darbininkams . visoj 
Amerikoj.

Septynios Cezarinės 
Operacijos Motinai

AURORA, III. Garnys už
vakar sudėjo 7~tą vizitą 39 me
tų Mrš* John Diereski, palik
damas jai 7% svarų sūnų. Kaip 
ir p rmiau, daktarai 'vėl turė
jo daryti- moteriškei ceza-rinę 
operaciją. — septintą. Ji gerai 
jaučiasi, ir visi jos vaikai svei
ki. / '

Žuvo Anglių
Kasyklose

WEST FRANKFORT, III. — 
Nęw Orientj kasyklose anglys 
ir uolos užgriuvo ir mirtinai 
sužeidė 46 metų" kasėją, Tho • 
mas’ Baker. Jisai buvo John
son City, III., miesto tarybos 
narys. ’

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeI- Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

' Kreivas Akis
- Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARU NURKAT
% (NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri- 

Ik einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Kitą Dalį Paleis Naujiems \ 
Metams.

Camp Forrest ir Irai kurios 
kitos karo stovyklos skelbia, 
kad gruodžio 16-tą paleis apie 
pusę kareivių namo Kalėdų 
šventėms. Jie turės grįžti sto- 
vyklosna už ll-įtos dienų, bū
tent gruodžio 27-tą.

Kita dalis kareivių, kurie pra
leis Kalėdas stovyklose, bus pa
leisti namo Naujiems Metams. 
Jie taipgi galės svečiuotis 11 -ka 
dienų.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
• Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Supcrior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

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

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
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 
Namu tel. REPUBLIC 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
°hono MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dežtrborn St
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.
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KARO ATGARSIAI CHICAGOJĘ
Išleido patvarjtyp^ią, lięęjta japonus Chicagoje

Šiandien Laidoja 
Jurgį Shimkų

Netikęs Gervilįo ■

Chicagos Ęar. Djstriktę va- 
d^yybę paskelbė karo pavojaus 
stovį sekmatį^epį, gmod^jo 
6-tą. Taipgi pareiškė, kad ka
reiviai, kurie priklauso prie 
Chicagos šeštyp( disfrikto įr kjity- 
rįe’ djąbąr yjęa, palpįstį ąjĮj^t^gu, 
butų prisiruoŠę tuojau sugrįžti 
armijoj.

Meras Kelly, savo keliu, išlei- 
do( įsakymą japonams gyvę^an- 
tieips Chicagoje. Pagal męfo 
įsakymu japonaj neprivalo išei
ti iš naipų, jąpoD# krautuvės ir 
kiti bizniai privalo bųti užda
ryti; uždrausta japonams taip
gi bet kokie susirinkimai lai
kytu

Trečiadienį Pal. 
Lietuvos Draugijos 
Prįešm, Sjisįrįnk,

Rinks Valdybą, ^varstys 
Mokesčių Reikalą

Prięšmetinip sųsiri n k i m a s 
draugijos ^ądąiiįmtyos Liet lio
vęs, įvyksta trečiadienį, ^rųpr 
džio-Dec. 10 d., Chicagęs Liet. 
Ąų(|itjoĮęijoj, 3J33 ^p. Hąisį;eį

Concordia Kapinėse
. • t /

J8-TA APYLINĘę. — šian
dien 2-trą po pietų .Cp^ty^dią 
kąpiųę$.e, b,ųs palaidotas l$-ie- 
tis 2,9.42.’ S.ty;
HalstečT street. Jisai buvo su - 
nųs chicagįetęs Ph0S Shimkie- 
riės (A riapių J^ąspęĮr). Paliko 
byoljus Jęną/ Ąląrjtiną, Albertą 
ir fetrą, tąįpgi ąeągr^. Mary 
Batyes *)r* Martha Kęęjo,.

.ę-ėdi/Jp, pamaldos įvyks ko
plyčioje, t.es 2130 We'st 2J.;st 
street.

pas y

Lražins Namy 
Savininkams 3 Mik 
1939 Metų Taksy

Nw 16c
s teNte Jareckl 

pąsiražy? nuo- 
ceu" 

įfljęitų niokesčiu^, kurių 
b!?y9 $3-51 W9. šimto

(i

■

CLĄSSIFIED ADS.
SITUATION WANTED

_
PATYRĘS BUČERYS paieško 

dąrbo .už bučerį. Atsišaukite. 8055 
So. Avalon Avė.

F URM S HE D ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

PASIRENDUOJA KAMBARYS 
Vyrui, apšildomas, prie mažos Šei
mynos. 3147 Sb. Union Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia .

Šį Vasara SJLĄ 
301 Kuopa Cicęrpj 
Nominuos P. Tarvba

Taipgi rinks 1942 metų 
vaidybą

CĮCER,O.— šįvakar Jęę Shą- 
inęto svetąin,ėje SLĄ 301-m.ojį 
kuopą tūpęs syąrįų prįę^męti- 
nį sųsirinkinią, kųriąme nomi
nuos Cęntrę Piį(įpųiąją Tary- 
b9- • . ;

Atsilankęs į susirinkimą 
kiekvienas narys turi progą 
balsuoti už tuos, kurie jam ge
riausiai pątinką. Didžiumą bal
sų gavę palieką kanjjdatais 
bąlsavimamę.

Kuopa taipgi rinks sau val
dybą 1942 metams.

Kaip dabar, tąip ir visuppiet 
syarbu, kąd nąriai dalyvautu 
suvirinkime. Bukite visi. |—

$is yr,ą. sv^;.-

w jąjnę bys S.V^stę,- 
TO

bjumži^U — pakeįlįi. ar Pft- 
likti dabartinius.

Riąksįmę ir. ^ekantyen^ ipe- 
drąugįjos yąldybą. Tąs i^- 

gi yrą ląbąi ąyarbąs dąlykąs. 
ę,es pįoi gęręs. yą^yyįę^ prj- 
įlą^9 įraųąjjos gerovę.

Raportuos Apie Parengimą
šiame susirinkime bus pa7 

teiktas raportas ir iš praęito 
draugijos vakaro. Ąpar.t šių da
lykų, bus ęvąrįtoma ir kityi ijei- 
kaląi, kŲųe ritįa kiej<yieną 
(įrĮugijos na?rį. Tik s^aitliųgąs 
priesmetinis susirijtykįm^s pada
ro tębulus ųųtarįmus. Vjąį ^ą.- 
rįai ppsorni gfattlingai šiąrpų 
ąusirįtykijme .djaįyyau.tį, ir 
narių ppęęine ‘ ^itsiyę^tty

Lietuviai Biznięriąį

"Country Kliuhą
STĘPOtyĄVICIE^Ž’ ATGAL 
Į BROęKTOlNĄ; ,A?ASS.

Pereįtos-sąvąitūs pabąigoj po 
dviejų saVaičią ..Chicago j į 
Brocktonj, Mass., išvyko 9. P. 
Steponavičienė ir duktė Ade- 
ląj.įę. jos viešėjo pas savo sū
nų ir brolį p. Kazį, ir p. Anelę 
Steponavičius, 5042 Š. Kenneth 
avenuę. Buvo atvykę pamaty
ti operą “.Carmen”, kurią K. 
Steponavičiaus vedamas ‘‘Pir
myn” choras pastatė užpereitą 
sekmadienį.

JU,Q?ĄĘĄą CAPĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 d., 4;0Q vąj.'popiet, 
1941 iri, sulaukęs puses7 amž.,' 
gimęs 'Panevėžio apškf., S?riU.- 
gį|U parap., Kibįldžių kaime. 
’ Paliko dideliame nubudime 
moterį StridslaVą, po tėvais 
Blabiutę, 4 sūnūs, tylečisjjovą, 
marčią Catherine, Juozapą, 
marčia May, Jurgį, marčia 
Mifdred ir Vincentą, 4 ’ dnii-’ 
kus,‘ pusbrolį Juozapą š^ąaųs.- 
ką ir kitas .gijtyrięs, drąugųs 
ir pažįstamus." “

Priklausė prie* Chicagos L. 
Draugijos.

Kūnas' pašarvotas namuose, 
9944 Indiana Avė. Laidotuves > 

• įvyks treč., gruodžio j,Q d., 
8:30 vai. Vyto, iš ndmų į Vištų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą' o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.' ■ ’

Visi a. a. Juozapo Čapo gi
mines, draugai ir pažįčtąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. -1‘ - ’r"

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sundi, Marčios, Anūkai, Pus

brolis ir čimhlės. ’
Laįd. Direkt. S. P.- Mažei

ka, Tel. YARDS 1138-1139.' ’

Ūkio Paroda Šįmet 
Sutraukė 450,000 
Žmonių

«« m - mm ».
iigą Mfl .M.#

fe.w -9
N°r9?

Mąrg 
vo 
kas

B

i WM apie 
gM kuriepo 

$.3,000,-

REIKALINGA MERGINA PRIE 
namų darbo, mokanti gaminti val
gį. 2 sUaugę žmonės, $12.00 savai
tei, atskiras kambarys. 717 North 
East Avė. Euclid 1228.

BUSINESS CHANCES
 Biznio Progos_________

PARDAVIMUI TAVERNA, 8228 
Keane Avė., Willow Springs, UI. 
Šaukite po 6 vakare. VIRGINIA 
9124. Jurgis Kubelus, 944 W. 37th 
Place. <.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

’,|i W9Jfesčių
*W®-

Ūkininkai Gavo Apie $2,QpO,Q,QHQ 
P? '

Vakar ryty 
,tų žemįes u 
nuo užpępęito ąešAdįetytyp Chi
cagos Tarptautiniame amfitea
tre. šįmiet ji sutraukė apie 450,- 
000 publikos — dąųg daugiau 
negu paprastai. Ūkininkai, ku
rie turėjįty išstatę parodoje gal
vį j ąs, gavo už juos varžytinėse 
apĮįę $2,000,0jjp.

Parodą užsibaigė su šeštadie
nio naktį įvykusia veislinių ar
klių paroda, kurion buvo suvež
ti geriausi arabiški, percheron,

Cook County Lietuvių I|įznie- 
rių Kliutyp Syąrbąs Nųjtąrinjaįi

BRIDGEPORT. — Pereitą 
ketvirtadienį, gruodžio 4 d., įvy
ko Lietuvių Biznierių Cook, ap
skričio kliųboĮ priešjnętinis su
sirinkimas, p. Juozo Ažuko sa
lėje, 3301 S. Lituąųica Avęnųe. 
Buvo keletą l^bai svarbįų nu
tarimu- /• - e, •

Geo. ,Oerna.uskas Sugalvojo 
Planą

18-t.os apylinkės biznierius 
p. Geo. Čerhauskas pasiūlė vi
sai naują planą kliubo darbuo
tei, kurį visi nariai vienbąlsiąi 
prięmč. Jisai pasakė t^krąi U 
peties, “Vyraų jejgu jus nori
te ką nors gerų pą$įdąryti, s^ąty 
ir kitčems, su tuoju musų kim
bu, tai jus pamirškit ;tąs spvc 
(įuękles po vieną dolerį mę.taips 
in prąčįčkiį ipok.ėti po 3 arba 
po 5 šipijuą doĮęri.tyr Tąd^a j,ųs 
ga;ėsjt ką no.rs nuvęik,tj.” Pįą- 
pas iftivo pa.ąj.ty(lytyas' tolęis: įtyi- 
p.rkti d.yarp c.ęnlrą su visais, 
ipode^pįškąis n.ąmaįs įy privp- 
tinįu ęžerp, kur bus galima žu* 
vauti, žiemą medžioti ir vasa
rą vasaroti, o rudenį, - 
bauti.
Sukels 30 Tūkstančių Dolerių 

Cash
Kliubas dabar turi virš 130 

narių, visi biznieriai, ir jie len
gvai galės sukelti reikiamą su
mą pinigų nupirkti kalbamą 
vietą. Toji vieta buvo vieno mi-1 
lionieriaus įrengtd Jr dabar par- 
s duos už žymiai papigintą kai
ną. Randasi tik apie 29 my
lios nuo Chicagos. \’

Komitetas Iš Visų Narių
Nutarta visiems nariams iš

siųsti paliepimas būti p^ię ,J^9* 
zp AžuU sųlčg A ■y.užku"dūktė
džio 9 <J, lygiai 10 vųl. rytų Ą- '¥^0 Ą 
tada visi nariai ką^tu važi,9,9^, T

« pataraavp daromi, ftbpą;1 (ipoyies) 
kelionės įr vįetos.

Metįnis Balius 
metinis balius 

Vasario 15 d., Lietuviu 
t9rjįoįe. Naujas kliubo 
p. Povilas Ąipbrose nuo 
ir Š. HaĮ$tęd.‘

q:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>( 
h ■ | v* a Gėlės Mylintiems h

I I U D A Vestuvėms, Ban- j, 
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W mm ftvėms, P a p u o š i- J
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Gėlės Vestuvėms, Bankietanis * 

ir Pagrabams. ‘
3316 SO. HALSTED §T. 

Tel. YARDS 7308 M
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VYRAS, PATYRĘS TAISYMO 
darbui ir unerating rakandų. Jei 
nepatyręs gerai prie filling, tai ne
sikreipkite. Pastoviai, 4 dienos sa
vaimėje. Ewing Furniture Co., 420 
No. La ĘJallė; Chicago.
• ■•» »> . • • • • ’ ’

* TRAVEL
Kelionės

sa-

atidarė 1941 nje-1 S’ai _
ikio paroda, vykusi ro(lė ^r -—
• i v v • ‘ l'4 /• i • V» rvO .1 1 /S Q O V7/A Q 1Y1 1 1YY _ _

kui bW|o sx^a šuo
šoko fc. SĮJJ^

lt® i — W, »
'butų .$■
teks tri bMv.9 labai
di vieta.

$uiikų — Sėdėti
O’Donnell nereikės ilgai ligo

ninėj gulėti, jeigu isyįs.ę, 
įsėdę,ti tąi bus

šjįp btyyp atŲuotą^ jąspęjkeį,-
;jai patikrinei ar s,ergą.

ajia sunka.

Pašovė Vieną, 
Suėmė Antrą

?ava’’ žaiS-
W i;r W «yW<?į,ų ne-

Pa- 
tąį^y^^ąlędoipis išgins to- 
kiems vaikams, kuriu Kalėdą 
pį^dąkąs ųęsjr.ępgią aplankyti.

Pakėlė Du Brighton- 
pai kiečius Į 
Seržantus

VAŽIUOJU Į FLORIDĄ
Galėčiau paimti 3 ar 4 pasažie- 

rus, arba gal kas turi vietos savo 
kare vienam žmogui. Atsišaukite 
tuojau. 1430 So. 5t)th C.t., Tel. Ci
cero 1673R.

REAL ESTATE FDR ŠALĘ

PERKAM, parduodam ir malpom 
namus, lotus, farmas' ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash' arta mainais. Norinti 
pirkti ąr mainytį, dėl greitesnio pą- 
tarnavirio šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901. '

Geležinių daiktų sandėlyje, 
314 E. ‘ 61st street, policištas 
John Will pašovė vieną plėši- 

' . f ■ • * Į
ką, o antrą suėmė be ginklo pa
galbos. Jie bandė apiplėšti krau
tuvę, kuri priklaiiŠfO poličisto 
draugui Leo Ghestler- ’ ♦ - i

Will ten užėjo apie plęšimą 
nįejco nežinodamas. Jo unifor
mą pastebėję, piktądariaj pradė
jo šaudyti relyolyeriais, bet Will 
nenusigando, ir abu nuginkla
vo. Jie yra, 25 m. Robert Hol- 
mes, ir 35 m. V/ilįųr Jordąp. 
Abu dabar bridewęjl kalėjime.

Atidaro Forumą 
Svarstyti Pokarinę 
Taiką ’

ĮįęŠko^ Budų J(ąi Užtikrinti
šįvakar Orchestrą Hali .pra

sideda p rinoj-i sesija Chicagos 
organizacijų sudaryto “foru- 
imo7’, kurio tikslas yra svarsty
ti įvairius planus pastoviai- po
karinei taikai sudaryti.'

Britų pmtyasador us Wash- 
ingtonc Halifa\’as atsiuntė ren
gėjams pareiškimą, kuriame 
sako, kad Churchillo-Elooęeve'l- 
Jto sudarytas “Atlantiko Char- 
■ teris”- yya tyžįik-
rinti taiką pasauliui ateityje.

Henrotin Slaugių 
Stos Sukaktuves

•y«

• i

lentos

VBA

Gali Išeiti 
Laisvėn, Jeigu •

Naujas d.enraštis “Sun” va
kar pranešė, kad lilinois valsti
jos kalėjimai yra pasiruošę su
teikti paroliu^1 ir grąžinti 
vę 335 Saliniams, jeigu:
/ i. Atsiras kas už juos

rąžys i^ prįžą^lęsĮ globoti, ir
2. Jeigu kas jiems galės 

rūpinti pastovius dąrbus.

Lenkai Siunčią Do 
vanas Belaisviams 
Europoje

U. S. .Arnijjęs aviacijos arti
lerijos mokykla Lqs Vegas, Ne
valoje, suteikę seržantų rangą 
dviems kareiyia^ns iš Brigjiton 
Parko.

Jie yra, Williani J. Janasie- 
wicz, 4315 ( South Artesian, ir 
John W. Ląsli, 4639 So. Rock- 
well street.

Jais

pas r

pa.

(Chicągę^ LęųĮcų. ^us.iyjępiji- 
Jųią$ ir ikitp^. prgąn,•’^cijos tsų- 
;kėįė. įęĮįs ;tuk$tąnčįųs jplęrįų, 
,ųž kurios ąi.unęia kąjędmių 
dpvąnų ry^ųjjius^ębjįtjj;Q§ aępąį- 
.jos belaisviams Vokietijos kpų- 
jcentracijos stovyklose.

Ryšulis sjjUtyčtyą

Berniukas Pašovė
! -A-

Seseri
Bcyalydį^ųis jųedžjoklinį pil

tuvą, 14 m etų Johty Pi S(alyo 
kritiškai paš.ovę savų 6 metų 
iųcsiįtę' ShĮ^ej'. Nęiajmę įjvy^o 
Dįjįąlvo namuose, ądr. 1515 Bęl- 
mbnt avenue.

Kulka pĄŽeicte ųięrgąi^es yj- 
dunus. Ji turbūt mirs."

po 
TRAUKINIUStudijuoja Ten E* Yuškaite, 

Dr. Taškos Duktė
Vąkar slaugęs baigpsjpą Hen-, 

rotin ligoninį fe/?'
tebestudij uoj ančios, ‘ iškilmingai 
atšventė mokyklos 50-tas su
kaktuves.

Ten slaugės mokslus dabar: TT . . ,Dx."irWlW gjO

60 metų Albertu Betyręns, itš 
Bark Ridge, buvo užmuštas, kai 
užėjo ah’Ž geizkelio bėgių prie' 
Lee gatves Dosplaines mieste
lyje, nepamatęs, kad
traukinys. Jis gyveno ad.

atsina
1105

■V .•

By

w».

$ji Dr. ir 
»£. ^.Idona

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios gaf sinlaTv^ A U ji ENO S E ”

tonąn

Ątėrnė Ląisnį
Kabaretui'V

Už pardavinėjimą gėrimu ne- 
į pilnamečiams policija atėmė 
ibizn'o leidimą nuo savininkų 
:Ruby Cocktail Lounge kabare
to, ad 151 North Michigan avė.

I

..Chięagps Draugijų, 
Kliubų Valdybos

į . 1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS:’ Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. . Stulgaitiš — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; IJelen Chąpas—Prot. 

! rašt., 244T W-’'45th Piąče; 'Dr. 
į F. A. Zubas—JTinšnšų rašt?, 4276

Archer Avę.; Dri^M.5 T.* Striko! 
! —Klubo gydytojas, 4,645 SriA^h- 
; land Avė., ■ T,ei. Prospect J930.;

Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted'‘Sf; Ludilje' S. Dagiš 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 

j sįiing Rd.; 'Nellię VjrŠjla—Kasos 
Globėja', 3435. * So. Wallace Št.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerąld 
Avehuė; ’Michael R. Kazunias — 
Klubo lėgalis patąrėjąs, 69 West 
Wašhingfęn Št., Tek Central 
0592. 1 ■

DR-ŠTfiS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS HET. IR'LIETUVAIČIU’ 
VALDYBA 1941 METAMI: Pirmi- 
4ninkaš— Pėtėr Uko.ckis, 2539 W.

46 Pi.; Pirm'.' pagelb.' St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.: Nut. 
rašt.—J. Yųsk.ęnas, 254? W. 45th 
Št; tfin rišt.—Bruno Judeiko, 
4,512 S. Wood Si.; Ižd;—E.' F.’Pik^ 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frąnk WerisXus, 2639 W. 
43rd St.', Ant. ivriiaitis, 5542 S. 
Tajmąn Avė.; Trustee '— J. Yųš- 
kęriąš, 254.7 W. 45th Si.; Ligonių 
apiekunas ' —A. F.' Cžėsna, 4$(il 
S.' I^aulięa St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th S.t.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S/’ Mbžart St.

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

kas—Pirm., 21Q9 N- Glevelan^ 
Avė.; A. Niprikąs—pirm.1 tiagel#./ 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura- 
kis-^Nut. rašt.. 1525 S. 51st St., 
Cįcerę, Ųl.; Btellą5 Gąsper—Fin. 
jąšfc, ?338 S/ Emerald Avė.; E. 
Ramašąųskjępč-^Kontį'olės rašt., 

į.213 S,o. Ind.ępe/idehce Blvd.; 
Si? Niprikąs— Kasierius, ^824 
Deodor^St.. lndiana‘'Harbpr, IM-; 
Kaisbfc globėjai: X Salakas, 1.414

te Gręen^c^i 
iTOkatų, Mggn A. W?o'bi

jupihtįs
karo kpntrakty Il^pęiv valstijos'

fl

tmnas—Mar-, 
P/. Susirin- 
kąrtą į mėr; 
ekįnad.. pir-i

Hollywobd.

IO VAL- 
rm.—An- 
Lyndale

Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. Caliiorma Avė., \tel. Armitage 
429Q; Kašt.—M.CLepul, 3327 Le- 
Mpyne st., tel. Spauidmg 7903; 
Ižd: kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well fet., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė.-, Laf. 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margėvičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th Pi., 
tel. Yardš 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, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st. . . ■. x ............ .......................... . . 

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1,941 METAMS: Pirmininkas—M.

' Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—Ą. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė.', .tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.—^.v. .___________________ T____

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta

—pirm., • 3141 $o. Halsted St.; 
Petras ' Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku- 
nevičius—nut. ■ rdšt'., 3220 So. 
Union Ayę.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 35Š4 So. Lowe Avę.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.
ASSOCIATION OF L IT H U A- 

NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagėn —- pirm.,

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nųt. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D: Gulbinas—fin. rast./ 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—Iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt, 3400 South 

> Htdstėd St.; L. Leudanskis—mar- 
šaM/ 3130 South Halsted St. 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadieni, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj,' 3133 So. Halsted St 

ŽEMĄIČIU~KULTUROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
kaiman avę., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia J?etj?aitienė, 812 W. 33rd 
st";' Fin. rašt.^- Leonas Genio-
tis, 4905 Šo. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd št.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobš, 4409 Š. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, ^432 So. 
Fairfield Aye. Susirinkimai atsi
buna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. 1% 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

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

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

PARDAVIMUI KAMPINĖ krau
tuvė ir 3 flatai. Mažiau negu pir
mas morgičius. Prospect 1057.

WEST SIDE BARGENAS
6 flatų muro namas, štymo ši

lima, 4 karam muro garažas. Mė
nesinės .pajamos $190.00, kaina $8,- 
500. Jos Cieply, 2636 W. Cefmak, 
tel. CRAwford 4962.

FARMLS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SUSĖTLYTI PALIKIMĄ parsi
duoda 320 akrų farma. Lygi juod
žemio žemė, geri budinkai, didelis 
gyvenimui namas, šviesa, elektra, 
arti Rochellc, III. Box 119, Rochcl- 
le, III.

FARMA MICHIGANE
105 akrų farma, 130 mylių nu</ 

Chicagos, su gyvuliais ir mašino
mis. Visi geri trobesiai. Arti mies
telio. Mainys į bungalową. Joseph 
Cieply Co., 2636 W. Ccrmak Road, 
tel. CRAwford 4962.

WIIOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS,' SŪNŪS, 
6343 bu. Western Avė.

Chicago, IL Tel. REPublic 6051

FURNITURE-FIXTURJE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

ATDARA ŠEŠT. IKI 10 P.’ M. — 
SEKM. IKI 5 P. M.

Good Housekeeping , 
Shops Warehouse

Outlet Jungia
DIDŽIULIUS SPECIALS!

MUSŲ METINI ‘
2

KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ
IR MUSŲ 1941 

PRE-INVENTORY IŠVALYMĄ 
TIKSLU DUOTI JUMS 

DIDŽIAUSIŲ VISŲ 
METŲ BARGENŲ! 

$99. dviejų šmotų gyvenamojo kam
bario setas tik už ................

STUDĮO COUCH, sempelis 
Innefspring MATRACAI 
$99. trijų šmotų modernus 
medžio miegamojo setas ....
9x12 gėlių braižyba divonas 
$25. penkių* šmotų visas ąžuolo di- 
nottc so t eis

ŠIMTAI KITŲ BARGĘNŲ.
Su visomis prekėmis duodama re
guliari Good Hoūsekeėpirig' Shops 
garantija. CANal 3668. E. Z. 'sąly
gos. Nėra reikalo su Finansų Co.

.... $39.
.... 19.
..... 9.
riešuto
..’... 49.
.... 19.

15.

Atdara vakarais, išėmu^ Treč. ir
Penktadienį.' ‘

FlNANCE ANO LŲAN£ 
Finansai it Paskolos *

GBEIT IB PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINOS. ’ -■ 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. ’ 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec 
Turtas virš $1.100.0ę0.

■ * ■ ’ » • < <»’.

Pirkite tose krąiį.tuvė.se, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

kr%25c4%2585i%25c4%25af.tuv%25c4%2597.se
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ORGANIZACIJOS RENKA DAUG DELEGA
TU J GRUODŽIO 14-TOS KONFERENCIJĄ

Demokratijos, Lietuvos Nepriklausomybes 
Sąjunga Šaukia it Veikėjus Skaitlingai 

Dalyvauti
Visos didesnės Chicagos i) 

apylinkės l.etuvių organizacijos 
jau turi išrinkusios delegatus į 
svarbia konferenciią Lietuvos 
reikalais, kuri įvyksta ši sek
madienį, gruodžio 14-tą, Da
riaus-Girėno rūmuose, 4416 S. 
Western avenue.

Konferenciją šauk a Demo
kratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybes Sąjunga, kurią suda
ro įvairus pažangus veikėjai ir 
organizacijų atstovai. Pirmi
ninku yra Dr. P. G r gaitis, 
“Nauj.enų” redaktorius.

Praneš Apie Pokarinius 
Planus

Jos tikslas yra supažindinti 
visuomenę ir jos lyderius «su 
darbais, kuriuos Sąjunga atli
ko po pere^t^s konferencijos, 
gegužės mėnesį, ir nustatyti to 
Ūmesnį veikimą. Delegatams ir 
svečiams bus patiekti raportai 
apie vėliausias permainas Lie
tuvos situac joje, ir pokarinius 
planus, kurie dabar yra daro
mi NVashingtone ir Londone.

Draugijų žiniai
Draugijos, kurios dar neiš

rinko delegatų, yra kviečiamos 
pris.ųsti bent po du nuo visos 
organizacijos. Jos taipgi gali 
pridėti dar po vieną delegatą 
nuo kas 25-ių narių. Organiza
cijos, kurios jau nebeturi pro 
gos delegatų išr.nkti, yra pra
šomos atsiųsti j konferenciją 
savo valdybos narius.

Veikėjams Priemiesčiuose
L.N. ir D. Sąjunga kviečią 

ypatingai skaitlingai susirinkt’ 
įvairius lietuvių veikėjus Chi
cagoje. Pereita konferencija 
pageidavo taipgi, kad ir art.* 
mos Chicagai lietuvių koloni
jos, kaip Waukegan, Kenosha, 
Racine, Rockford, Aurora, East 
Chicago, ir kitos taipgi butų 
atstovaujamos delegatų ir vei
kėjų. '

Konferencijoje bus pasakytos 
kelios svarbios kalbos, po ku
rių įvyks diskusijos įvairiais 
kalbėtojų iškeltais klausimais.

Konferencija prasič/ės apie 
1:30 po p.etų.

Veikėjams, organizacijų vir
šininkams ir draugijų susirin
kimams sąjunga išsiuntinėjo 
pranešimus apie konfereneją, 
kuriuose sako,

Kovos Už Lietuvos Laisvę
“Konferencijon yra kviečia

mi visi Chicagos veikėjai ir vi
sos organizacijos pasitarti apie 
Lietuvos padėtį ir apie rolę, ku
rią Amerikos lietuviai gali su
vaidinti jos nepriklausomybės 
atsteigime ir š os šalies nusi
statyme sunaikinti diktatūras, 
kurios iššaukė dabartinį tra- 
gingą ir kruviną pasaulinį ka-

NAUJIENOS, Chicago, III

Nebuvo Gavusios.
ir

•V;_

Pirmad,, gruodžio 8, 1941

Ugnis Didžiajam Lėktuve LIETUVIAI
ARMIJOJE

KEISTUČIO KLUBAS IŠVALĖ KOMUNIS 
TUS Iš VALDYBOS

Dar $10,000,000 
Karo Kontraktą 
Chicagai

S. Ukso, 6618 
avenue (Board

chi-

So.
No.

Kiszohas, 3J54 W. 
(No. 99)

Didele dauguma balsų išrinko Nikodemą 
Klimą savo pirmininku

“Sąjungos valdyba ir komi
sijos išduos konferencijai eilę

• raportų apie darbus, kurie bu
vo nuveikti po pereitos konfe
rencijos gegužės 11 dieną, šiais 
metais, apie įvairius klausimus, 
kurie iškilo Lietuvai perėjus iš 
bolševikų okupacijos į Vokieti
jos nelaisvę, taipgi apie to kra
što politinę padėtį ir apie si* 
tuaciją č.a pat Amerikoje.”

Kas Pranešimų. Negavo
Asmenys, kurie nega.vo at

skirų pranešimų, yra prašomi 
priimti šį viešą pranešimą kai
po pakvietimą ir konferencijo
je dalyvauti. Tas pats liečia ir 
draugijas.

Darbo yra labai daug, o lai
kas bėga, tad sukruskime. Su
sirinkime kuo skaitlingiausiai.

Sąjungos Narys.

Pereitą savaitę armija 
laivynas išdalino apie $10,- 
000,000 karo užsakymais Chi- 
.cagos ir apylinkės dirbtuvėms. 
Juos paskirstė 89-nioms atski
roms įstaigoms.

14-ka dirbtuvių, kurios šį 
kartą teko kontraktai, ikišiol 
nebuvo jų gavę.

S t am bes ui U įsakymai.
Žemiau seka sąrašas kont

raktų, siekiančių $25,000 ar
. 1 i

American Automatic Elecl-< 
ric Sales Co., $44,965; Aineri-j 
can Bridgc Company, $42,441; 
Armoiir aųd Co., $178,218; Bel- 
mont Radio Corporation, $74,- 
262; II. Bernslein and Co., 
$78,000; A. Brandwein and 
Co., $148,129; James Burton 
Company, $157,300; Burton- 
Dixie Corp., $161,865; «Carne- 
gie-Illinois Steel Corp., $39,- 
868; Chicago Bridgc and Iron 
Company, $47,960; ‘ Chicago 
Tool and Kit Manufacturing 
Co., $67,481; Cudahy Pncking 
Co., $297,755; Dean Machine- 
ry Co., $56,429; Derby Foods, 
Ine., $76,162; J. A. Dubow Ma- 
nufacluring Co., $16,703; S. S. 
Durand and Co., $28,250; Eck- 
crling Bros., $29,500; Grand 
Packing Co., $74,496; Gullder- 
s'on Diesel Engine Co., $2,455,- 
302; Hyman-Michaels Compa
ny, $223,703; International 
Harvcstcr Co., $1,270,118; Kel- 
log Svvitchboard and Supply 
Company, $114,270; Kroehler 
Manufacturing Co., $61,472; 
McNeilI and ’ Libby, $95,120;

>nic Corp., $14,- 
Metal IProducts,

gili
■

iii■

Durnai rūksta iš didžiojo J. V. Laivyno lėktuvo, 
Marš, po to, kai vienas motorų sprogo per išbandymą 
netoli Baltiinore.

Nei Viena Unija 
Nelaimėjo Western 
Union Rinkimu.

Lietuvis Skaudžiai
Apdegė Dirbtuvės 
Sprogime

Nei AFL, Nei CIO Negavo 
Didžiumos Balsu.

United Drill Corp.
Road Joint Manti- 

$85,000; Newton

556; Lyon 
$22,221. 
$2,000,000

National
facturing Co 
and Holt Furniture Co.,’ $52,- 
540; North\vest Engine Cp., 
$23,540; Nunn Manufacturing 
Co., $66,286; Oliver Farm 
Eąuipmenl Co., $154,837; Pyle- 
National Co., $88,491; Rauland 
Corp., $30,146; Republic Food 
Products Co., $129,429; W. C. 
Rilchie ,and Co., $65,316; 
Schultz and Hirsch Co., $43,- 
200; Standard Forgings Corp., 
$390,720; Stewart Warner 
Corp., $98,245; Stcwart O. 
Strandberg Co., $123,913; 
Swift and Co., $56,803; United 
Drill and Tool Corp., $1,942,- 
701;. United Packers, 
$296,385.

netolimoj ateityj reikės praves
ti naujus balsavimus tarp 3,000 
Western Union telegramų agen
tūros daibininkų ’Ghičagoje.

Vieni rinkimai įvyko penkta
dienį, bet nei viena unija nega
vo didžiumos balsų, tokiu bu
du nei viena negalės darbinin
kus atstovauti.

Balsai pasidalino sekaiAai: 
AFL Commercial Te’egnaphers 
--- 979; Telegraph Workers In- 
dependent Union (nepriklauso
ma) 755; ir American Com
munications Association, CIO 
— 466. 56 balsai buvo prieš vi
sas tris unijas.

Ine.,

Ketvirtadienį ' 
Vistu Paroda 

<L»

šį ketvirtadienį tarptautiniam 
amfiteatre, bus atidaryta meti
ne veislinių vištų paroda. Bus 
išstatyti taipgi pavyzdžiai ir ge
riausios veislės kalakutų, žąsų, 
ančių, etc.

Po Automobiliu 
Žuvo65 Mėtą 
Bridgeportiete
Automobilių Nelaimės Chicagoj, 

Apylinkėj
Netoli namų, po automobiliu 

patekusi žuvo 65 metų Mary 
Fallon, 3513 South Union avė., 
Bridgeporto gyventoja. Ją su
važinėjo automobilis, vairuoja
mas bridgeportiečio Robert 
Cook, nuo 2903 South Wallace 
street.

Taipgi netoli savo namų žu
vo 13 metų James Ward, 1418 
Larrabee street.

Penkis Sužejdė
Penki žmonės biivo sunkiai 

suže'sti, vienas gal mirtinai, kai 
du ’ automobiliai susikūlė vakar 
rytą prie 71 -mos ir Vincennes 
avepue.

Sprogo Lakerio. ^ąšina West- 
ern Shadė Įmonėj

18 APYLINKĖ, — 50 metų 
Mykolas Rimkus,., mašinistas, 
buvo skaudžiai, apdegintas spro
gime, kuris apgrjpvė dalį Wes- 
tern Shade Cojn^py dirbtuves, 
2121 South Jęfferson street. 
Jam apdegino veidą, rankas ir 
delnus.

$5,000 Nuostolių
Sprogdama, laksrio maš na 

Rimkų aptaškė karšta malia
va; taipgi pastatė pavoįun apie 
160 kitų darbininkų, dirbusių 

'netoliese. • ' I '■ ii 
i Rimkus buvo paguldytas. Wa- 
shington Bou’evard ligoninėje. 
J sai gyvena ad. 2031 Canalport 
avenue. Tai buvo antras toks 

me- 
apie

avenue. __  _____
sprogimas dirbtuvėj £iaiš 
tais. Nuostolių, padarė- 
$5,000.

Mirė Northsidėj 
105 Metų Senelis

Sako, Gal Lietuvis
NORTHSIDE. — Aleksan

dras Lippin, 105 metų rusas 
ar lietumis 
ma, ■ 
toriui Alfred 1 Twetbn’ui 
nesijaučia gerai?ATweten išėjo 
pašaukti gydytoją, bet kai su
grąžo, tai Lippin buvo negy
vas, '?•
i Jisai gyveno atsiskyręs nuo 
še mos ir draugu, ad. 1218 N. 
Campbell avenue.

Vienu laiku.jisai gyveno Mau- 
stonev Wis., ir Ėuropoj būda
mas tarnavo RUsijos armijoje.

tikrai nežino-
— pasiskundė namo jan - 

k.(d

šią savaitę armija paima ka
rinę prievolę atlikti šiuos 
cagiečius:

Anthony
Sacramento
99)

Bladis F.
62nd Place

Martin J. Kelly (?), 6522 So. 
Washtenaw avenue (No. 99)

John W. Augustine, 5225 S. 
Keating avenue (Board No.
100)

John Balsan, 10418 S. Michi
gan avenue (No. 92)

Steve Balsan, adresas tas 
pats

John Rakockas Jr», 11400 
Froiit street (No. 92)

Mike Sereika, 10620 S. 
breoke avenue (No. 92)

Užtiko Chicagos 
“Bukiu Centrą”, 
Suėmė Lyderius

Džirė Po

Ed-

$60,000 Pelno 
Menesį
prokuratūra
pereitos savaitės

pa

saku

Apskričio 
skelbė, kad 
pabaigoj užtiko, Chicagos “bu
klų” sindikato “centą”, adresu 
624 South Michigan avenue. 
Jis turėjo išplėtojęs veikimą po 
visą Ameriką. Aprūpindavo 
“bukių” įstaigas telefoninėmis 
informacijomis apie arklių len
ktynes ir Chicagos “bukiams” 
parūpindavo protekciją.

Suėmė Lyderius
“Centro” viršininkai,

prokuratūra, yra dip chicagie- 
čiai, Louis A. Sachs, 7644 _N. 
Sheridan Road, ir David Sachs, 
5496 įlydė Tark bulvaras. Abu 
suėmė, taipgi eilę k tų žmonių.

1 •’ * .*

Įstaiga turėdavo po $100,000 
įplaukų į mėnesį, iš, tos sumos 
apie $60,000 pelno. Jos rašti
nėje užtiko visų “bukių” adre
sus, ir ilgus “kostuinerių” są
rašus.

Dingo Bridgeporto 
Bravoro Kasierius

bravoro, 
viršin n- 
Deering

Su $33,000
Prima - Bismarck 

2762 Archer avenue, 
kai vakar kreipėsi į
policiją su prašymu ieškoti ka- 
sieriaus Felikso Elbaum’o, 5302 
Cornell avenue.

Vice -prezidentas Ralph Hel • 
ler raportavo, kad šeštadienį 
Elbaum neatėjo į/darbą. Pada
rius knygų reviziją, pasirodė, 
kad jose yra $33,000 trukumas. 
Elbaum kaltinamas pinigų 
eikvojimu.

Maxim Litvinovas 
Chicagoje

iš

Vakar rytą Chicagoje trum
pam laikui buvo sustojęs Mak
simas Litvinovas, naujas sovie
tų ambasadorius Washingtonui, 
su žmona. Jisai netrukus iš
skrido į Washingtoną naują vie
tą užimti ir su prezidentu Roo- 
seveltu pasimatyti.

■ \ ■ <

Sekmadienį (gruodžio 7 d.) | 
Keistučio Klubas ląjke svari 
susirinkimą. Be kitko, klubas 
rinko valdybą 1942 metams. 
Ir rinkimuose Juozo Stalino 
komisarai skaudžiai nukentė
jo: nė vienas iš jų i valdybą 
nepateko.
' Pirmininku lapo išrinktas 
Nikodemas Klimas. Jis gavo 
1*68 balsus. Jo < 
mimistų kandidatas J. Stulgai- 
tis, tegavo lik 102 balsus. Tre
čias kandidatas pinnipinko 
vietai, V. Jašmontas, surinko 5 
balsus.

N. Klimą nominavo teis. Zu- 
ris, o A. Jakavičius nominaci
ją parėmė. Paremdamas, Ja
kavičius pareiškė, kad Klimas 
yra tikras lietuvis, o ne kuinu-

įas Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Vienam svečiui užmigus be
rūkant cigarefją lovoje, užside- 

Igė Parkway viešbutis, adr. 2100 
.,i.^ s**"'j Lineoln Park West. Visi svečiai 

. . . I Q» 1 t • i turėjo bėgti į gatvę šalty j be-

Ryšium su šiuo pareiškimu 
komtinistai sukėlė triukšmą. 
Triukšmui vadovavo Stulgai- 
tis, Stalioraitis ir žaldokas.

Dėl vice-pirmininko vielos 
ėjo atkakli kova. Pirmu bal
savimu A. Jakavičius gavo 123 
balsus, bet tiek pat gavo ir 
komunistu kandidatas Stalio-. . 1 .iraitis. Teko balsuoti ir kitą, ir 
trečią kartą. Paskutinį, būtent

duota 123 balsai, o už Stalio- 
raitį 110 balsų. Reiškia, komu
nistai prakišo ir vicc-pirminin- 
ko vietą.

Finansų sekretorium išrink
tas Frank Zubas (senasis) ak
lamacijos budu.

Sekretorium — Lucillc Da-

veik vienmarškiniai.
• Western Electric bendrovės 
darbininkai ir viršininkai sumo
kėjo $75,000 1911 metų Com- 
munity Fondui Chicagoje. Fon
das jau baigia sukelti $3,783,- 
000 kvotą.
O Prie 47-tos ir Champlain ave
nue du jauni piktadariai atėmė 
$30 nuo gatvekario- kondukto
riaus Charles Mathes, 3219 W. 
54th street.
• Alinėje ties 11 West 29th st. 
laike nepasekmingo apiplėšimo 
buvo nušautas banditas. Samuel 
Da vis, 0215 S. Elizabeth street.

• Illinois Darbo Federacija nu
tarė priimti atgal į narius ęhi- 
cagos Bartcnderių uniją. AFL 
buvo ją suspendavusi, kadangi 
unija pateko į gengsterių kon
trolę. Dabar, sako, “jau apsiva
lė”.
• Kriminali* teismas išteisino 
•13 metų chicagieti, Thcmas

street, kuris liepos mėnesį nu-
gis (nauja) aklamacijos budu. ^)Vė savo žmonos mylimąjį, 28 

Iždininku—Jonas Bepirštis.im. Stanley Hoync. Dėl mažo
Jis gavo 119 balsų, o komu- ugj() (5 pį^ų) Pappalardo teis

me buvo pramintas “Dovidu”, 
o Hoyiife — apie 6 pėdų aukš 
čio — Galiotu”.

nistų kandidatas Kasias Bud
rys gavo tik 60 balsų.

Kontrolės raštininko išrink
ta Elizabeth Dagis, iždo glo
bėja — Aldona Mažeikis, mar
šalka—Jonas Dimša, knygų 
prižiūrėt.-- Mykolas Kasparai
tis, advokatu—Mike Kaziunas, 
korespondentu — K. Mažeika.

Susirinkime buvo (puotas pa
siūlymas pakeisti Keistučio 
Klubo konstituciją. Šis pasiū
lymas betgi atidėtas ateinan
čiam metiniam susirinkimui.

2002

buvo
Pae-
Bel-

Kalėdiniai Bonusai
Darbininkams

Stores,Horder Stationary
Chicagoj, rašymo reikmenų fir
ma, skelbia, kad savo 400 dar
bininkų išmokės $10,000 Kalė-

O Ties 2009 Roosevelt Road, 
užpuolikai pašovė 19 metų ber
niuką Edwar|d Fitzgerald, 
Hastings street.
q Susisiekimui šeštadienį 
atidaryta ikišiol uždaryta 
žerio vieškelio dalis prie
mont avenue. Tenai buvo stato
mas tiltas, dabar jau baigias.

O Ad. 1706 N. Western du 
banditai atėmė $75 nuo Samuel 
Schultz, 33, po to jį nustūmė 
nuo antro aukšto laiptų. Kris
damas persTskėlė galvą.

© Į vedybų biurą atėjo jau
ni chicagieč ai, John Olivero ir 
Elizabeth Michaelec. Už lais- 
nius užmokėjo $3.00, kaip ir ki
ti — bet vien centais-

600-ams darbininkų išmokės 
Sheaffer amžinų plunksnų fir
ma. Jie gaus 17^2% sumos, ku- 
?ią gauna per metus algomis.

• Chicagos miesto airporte 
iš nedidelės aukštumos žemėn 
nukrito ir sudužb mažas pri
vatinis lėktuvas. ..Du lakūnai, 
Robert Springer, 310 Lionei 
Road, Riverside, ir Irwin J. 
Kampsen, 416 Addison st., iš
liko sveiki.

Wor-

Siuvėjų Unija 
Smerkia Streikų 
Įstatymą

Amalgamatsd Clothing
kers unija priėmė rezoliuciją, 
kurioje smerkia dabar senate 
svarstomą įstatymą suvaržyti 
stre kus. Tai taip 'vadinamas 
Smith Bilius.

Atstovų butas jį jau pri
ėmė.

-e Chicagos pašalpos admi
nistracija skelbia, kad šelpia
mųjų šeimynų ir pavienių skai
čius Chicagoje lapkričio mėne
si buvo nukritęs iki 55,972.

e Iš Wieboltd departamen- 
tinės krautuvės, Adams ir Ash
land, kas tai pavogė 191 radi o 
aparatą. Jų vertė $2,500.

JACK SWIFT
JACK---- RLEASE
GET SOME RĘST. 
YOU’RE TERRIBLY 

W0RN.
M ND SO THE 

FIRST GREAT CLA3H 
IS A DRAW.

The polarians 
RETREAT TO THEIR 
BASE IN SiBERlA.

The world fleet 
LANDS IN 

THE MID-WEST,

iin Aitaii" I

I TELL ;YOU THIS MEAnS NOTHING. 
THEY’LL BE BACK W|TH NEW VVEAPOKlS, 
EVENTUALLY. WE CANNOT RE5T ON , 
SK OUR OAR5

įhįIIĮIB yiii/''j

S,.. 1.. I.. J........

C W(11

JACK SITS AT HIS DESK, RACMING HI5 0RAIN, 
DESPERATELY SEEKING TO EVOLVB SOME 
WINNING WEAPON.

GREAT JUPITERI l'VE 
THOUGHT OF ITl AND 
IT *5 50 5IMPLE WE*VE ALL
OVERLOOKED IT. WE MAY 
DEFEAT THE POLARIANS N0W




