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RlfOSiAMES GINTI PIETŲ IR SIAURĖS AMERif
SUDARYTAS 14 VALSTYBIŲ KOMITETAS
Washingtonas atydžiai seka diktatorių 

pasitarimus
Roosevei'as, kalbėdamas Atrodo, kad ir Petain Fran- 

merikos demokratams, pasakė, euzija bus įvelta karan. Ligi 
kad Amerika ruošiasi ginti pie-jšiam metui nieko nepaskelbta 
tų, central.nės ir šiaurės Ame-* apie Petain ir Hitlerio pasitari- 
rikos valstybes. Amerika ruo
šiasi visai kitokiems tikslams, 
negu diktatoriai. Diktatoriai vi
siškai panaikino laisvas valsty
bes, tuo tarpu Suvienytos vals
tybės rengiasi padėti apginti A-i 
merikos valstybes, bet visai ne
sikėsina į jų laisvę ir nelies vi
daus santvarkos.

Rooseveltas pabrėžė, kad A- 
merika yra pastryžusi ginti abu 
vandenynus, nes jie yra Ame
rikos valstybių gyvybės šalti
niai. Užsienio propagandistai 
stengiasi sukiršinti Amerikos 
valstybes, bet šiame žemyne jų 
ardomas darbas neduos lauktų 
vaisių.

Washingtone kreipiama labai 
didelis dėmesys į paskutinius 
Europos d ktatoriy pasitarimus. 
Turima žinių, kad Tranko ne
norėjo įvelti karan Ispanijos, 
bet jis nega’ėjo ats’spirti Hitle
rio reikalavimams, Je gu Fran- rijų salų likimas. Jeigu Franko 

paskelbs karą britams, tai vo
kiečiai taps Kanarijų salų val
dovais ir ten stengsis įsteigti ka
ro bazę. Iš Kanarijų salų ir Da
karo, vokieč ai galėtų labai

jog rengia- daug pakenkti pietų Amerikos 
Grei- prekybai.

Užsienio departamentas ir

mus, bet žinoma, kad Lavai ii 
kiti Petain ministeriai sut nka 
skelbti britams karą. Jeigu taip 
įvyktų, tai visos francuzų kolo
nijos pereitų pas Hitlerį.

Amerikos valstybės, p Idyda- 
mos Havanos aktą, vakar su
darė keturiolikos valstybių ko
mitetą, kuris aydžiai seka Eu
ropos įvykius. Je gu Francuzi- 
ja taps oficialia Hitlerio talki- 
nnke, tada sudaryto komiteto 
karo jėgos užims visas francu- 
zų kolonijas šiame žemyne. Ne
galima laukti, kad jas užimtų 
Hitleris ir iš ten pradėtų pulti 
pietų arba šiaurės Amerikos 
valstybes.

Welles pasikvietė francuzų 
ambasadorių ir perspėjo apie 
galinas naujos francuzų po liti- 
kos pasekmes.

Sukėlė susirūpinimo ir Kana-

ko butų nesutikę#**su' Hitlerio 
planais, tai vokiečiai butų užė
mę Ispaniją. *

Pietų Ispanijoj šiand’en jiu 
pradėti sustiprinimo da: bai. 
Niekas neabejoj
masi pulti Gibraltaras, 
čiausia jį puls vok-ečiai su ita
lais, bet ispanai bus priversti prezidentas atydžiai seka Euro- 
padėti. j pos įvykius.

Valdžia patenkinta Penktakojus tramdo
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Dakaras, Prancūzų generolo def Gaulle karo jėgų bombarduotas lai
vas “Tamara”. -

Hull pareiškimai
WASHINGTON, D. C., spalių 

25 d.—Užsienių reikalų d.pir- 
tamento sekretorius kelis kar
tus buvo klausinėjamas ar Roo- 
seveltas gavo francuzų pasiūly
mą tarpininkauti taikos dery
boms. įjull pasakė, kad jie la
bai atydžiai seka visus Europo: 
įvykius, bęt ji^neiurį^ jokių ži
nių, kurios rbdytų; jog Ameri
kos prezidentas gavo tokį pasiū
lymą.

Washingtone manoma, kad 
Rooseveltas nesutiks tarpinin
kauti, nes diktatoriai atmetė jo 
tarpininkavimą karo pradžit je. 
Petain diplomatai p’rina nori 
išaiškinti ar Rooseveltas sutiks 
patarnauti Hitlerio politikai. '

Taikos paskalos Stalinas džiaugiasi

pasi- 
labai

pasi-

VICHY, Francuzija, spalių 
25 d. — Maršalas Petain pasi
matė su Hitleriu. Francuzų vy
riausybė duoda labai didelės
reikšmės Šiam pasikalbėjimui, ‘ kimą Meksikoj, 
nes jis gali pakeisti Francuzi- 
jos dabartinę padėtį. Petain in
formavo vyriausybę apie 
tarimus ir visi rezultatais 
patenkinti.

Nepasakoma, kur buvo
matymas, bet spėjama, kad jis 
įvyko netoli Tours miestelio, 
Hitlerio traukiny j. Maršalą Pe
tain pasitiko Hitlerio paskirtas 
ambasadorius Abetz, kuris fran
cuzų teismų buvo ieškomas už 
šnipinėjimą. Petain patenkintas, 
nes Hitleris išrikiavo visą na
cių batalijoną senam maršalui 
pasveikinti.

Nepakanka 
drausmės

MF3KSIKA, sostinė, spalių 25 
d. — Senatorius Adolfo Ortega 
turi pakankamai įrodymų apie 
ispaniškos penktos kolonos vei- 

Meksikos vy
riausybė praeitais metais už
draudė ispanų Falangei veikti, 
bet turima žinių, kad ji persi
organizavo nelegaliai ir pradė
jo smarkią slaptą propagan
dą.

Iš Meksikos Falangė stengia
si įsigalėti ir kitose pietų Ame
rikos valstybėse. Ypatingai pa
gyvėjo jos veikimas, kai užsie
nio reikalų ministe'riu tapo Ser- 
rano Suner. Jis, pasinaudoda
mas ambasadomis ir konsula
tais, pradėjo davinėti falangis- 
tams įsakymus. Suner yra is
panų falangistų* viršininkas. Se
natas veda tardymą.

Slapta nacių veikla
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 25 d. — Vyriausybe turėjo 
žinių apie slaptą nacių, veiki
amą Amerikoj. Kadangi buvo 
įvelta labai daug vokiškų kon
sulų ir kitokių oficialių atsto
vų, tai ligi šiam metui viešai 
apie tai nieko neskelbė. Vyriau
sybė nenorėjo iššaukti tarptau
tinį konfliktą.

Dabar visas reikalas perduo
tas valstybės gynėjui Jackson. 
Vokiečiai perspėti, kad Ameri
ka netoleruos “penktos kolo
nos” veikimo ir neleis vokie
čiams čia pasielgti, kaip Nor
vegijoj, Olandijoj ir kitose val
stybėse padarė. Vokiečiai vedė 
šnipinėjimą ir kitą slaptą vei
kimą, prisidengę Transatlanti
ne žinių agentūra.

25MASKVA, Rusija, spalių 
d. — Kariuomenės vyriausybė 
paskelbė, kad ateityj laivyno ir 
sausumos kariuomenės karinin
kai, kreipdamiesf. į kareivius, 
nevartotų žodžių “draugas” ir 
“prašau”. Karininkai privalo 
komanduoti, įsakinėti, priversti 
klausyti, bet nesikreipti į ka
reivius, kaip j draugus ir ne
sielgti mandagiai su kareiviais, 
kaip su susipratusiais žmonė
mis. x

Raudonoji armija, kuri pra
džioje buvo panaikinusi dauge-jrio malonėn, 
lį caro armijos blogų papročių (nieko negali tikėtis. Amerikos 
ir kareivį skaitė žmogumi, šiuo vyriausybė perspėjo Petainą 
atžvilgiu dabar panaši caro ar- prieš pasikalbėjimą su Hitle-j'nai franeuzams liepė sulaikyti 
mijai.

Perspėjo francuzus
WASHINGTON, D. C., spa

lių 25 d. — Amerikos vyriau
sybė perspėjo Petainą, kad jis 
negali laukti jokios paramos iš 
Amerikos, jeigu mano glaus
čiau bendradarbiauti su Hitle
riu.

Francuzų diplomatai skundė
si dideliu badu ir prašė Ame
rikos padėti. Amerikos Raudo
nas Kryžius buvo besiruošiąs 
pasiųsti maisto produktų, kad 
žmonės badu nemirtų, bet jei
gu jie atsiduos visišfcon Hitlė- 

tai iš Amerikos

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

karininkai ir ka-

pakaitų diploma- 
daugelis atstovų

— Iš Vichy pranešama, kad Italija, Francuzija ir Ispanija 
prašys Rooseveltą dėti pastangas sutaikyti Angliją ir Vokie
tiją.

— Japonų vyriausybė tiktai vakar paskelbė, kad rugsėjo 
mėnesį paskendo didelis submarinas. žuvo visi 
reiviai.

— Petain vyriausybė padarė labai didelių 
tų tarpe. Pašalino 69 diplomatus. Pakeista 
Amerikoj.

— Vokiečiai išvežė iš Berlyno 62,000 vaikų.
— Vokiečiai ir franeuzai pradėjo areštuoti “komunistus”. 

Vien tiktai Paryžiuje areštavo 600. Petain policininkai gen. de 
Gaulle šalininkus vadina komunistais, o tikruosius komunistus 
palieka ramybėj.

— Vicepremjeras Lavai pasimatė su Ciano. Nesakoma kur 
įvyko pasimatymas, bet manoma, jog jie tarėsi Paryžiuje.

— Petain pranešė, kad Francuzija žada priimti Hitlerio 
taikos pasiūlymus.

— Francuzų Afrikos kolonijos pereis italų ir ispanų kon- 
trc-Iėn. Užtat vokiečiai gaus karo bazes Afrikoje ir Ispanijoj.

— Londonas kelis kartus bombarduotas, bet puolimai daug 
silpnesni, negu ankstyvesnieji.

— Anglų aviacija daug aktyvesnė už vokiškąją. Bombar
duota labai daugelis Vokietijos miestų ir sukelta daug gaisrų.

VICHY, Francuzija, spalių 
25 d'. — Pranešama, kad mar
šalas Petain pasižadėjo pildyii 
Hitlerio norą, 4eti pastangas 
sutaikyti brituš ir vokiečius. Jis 
nedrįsta kreiptis tiesiai į ang
lus, bet jis žada kreiptis į Ame
rikos prezideptą, kad šis bri
tams pasiūlytų taikytis su vo
kiečiais. ;

Jeigu britai nepriimtų vokie
čių taikos sąlygų, tai tada vi
sa Europa, įskaitant Francuzi- 
ją ir Ispaniją, kariautų su bri
tais ir jų sąjungininkais. Pe- 
tain užmiršo, kad Hitleris ir 
Mussolini visai neatsakė į Ros- 
sevelto pasiūlymą taikiai iš
spręsti nesusipratimus.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 25 d.—Pranešama, kad 
šiandien atvyko vokiečių, ita’ų 
'r rusų atstovai tartis Dunojaus 
plaukiojimo reikalais. Maskva 
visą laiką reikalavo, kad ji b i
tų kviečiama bent vienon BT 
kanų konferencijom

■ Visa rusų/«pąuda šiandien la
bai džiaugiasi, nes “ašies” vals
tybės sovietų sąjungą pripažino 
Dunojaus valstybe. Ligi šiam 
metui Dunojaus reikalai buvo 
aptariami be Rusijos. Rusai no
rėtų, kad juos pasikviestų tartis 
ir kitais Balkanų reikalais, bei 
greičiausiai Hitleris apsieis 
j U-

Suėmė U.S.A
atstovą

VICHY, Francuzija,
25 d. — Pranešama, kad pra
eito mėnesio ga^ vokiečių ka
ro vyriausybė buvo areštavusi 
Amerikos ambasados charge 
d’affaires, Barnes. Jis nuėjo į 
vieną Paryžiaus stotį pasima
tyti su savo draugu. Stotyj pra
buvo apie dvi valandas ir visą 
laiką kalbėjosi angliškai. Sto 
ties policija įtarė Bames ir su 
ėmė.

spalių

be

Anglai tęs karą
Italai padeda 

Hitleriui

Barnes parodė savo doku
mentus, bet policija nebuvo pa
tenkinta. Turėjo įsimaišyti ki
ti Amerikos ambasados valdi
ninkai, kad jį paleistų.

Nacių agentūra
WASHINGTON, D. C., spa

lių 25 d. — Valstybės gynėjo 
žinion perėjo byla apie slaptą 
vokiečių agentūros veikimą. Na
ciai informavo Vokietiją apie 
visus Amerikos įvykius ir apie 
kari) medžiagos gaminimą.

Amerikoj veikia slapta na- 
,cių organizacija, kurioje yra 
400 narių. Beveik visi dirba 
konsulatuose arba kitose pusiau 
oficialiose atstovybėse. Vokiškų 
nacių lyderiu yra Friedhelm 
Draeger, vokiečių vicekonsulas 
New Yorke. Nacių veiklon įvel
ti beveik visi konsulai. Naciai 
pinigus gauna tiesiai iš Ber
lyno.

Sulaikytas laivas
HANOI, Indokinija, spalių 25 

d. — Francuzų valdžios atsto
vai šiandien sulaikė Amerikos 
laivą Sikiang. Laivas veža Ame
rikoj pirktas įvairių rųšių pre
kes. Laive sukrautų prekių ver
tė siekia apie 10 milijonų dole
rių. Ten yra daug medicinos 
produktų, įvairių mašinų ir di
delis benzinos kiekis.

Laivas turėjo plaukti į vaka
rinę Indokinijos dalį, kad ga
lėtų atiduoti Kinijos vyriausy
bės atstovams vežamas prekes. 
Sikiang apsistojo Haiphong uo
ste, bet kai rengėsi toliau plau
kti, tai franeuzai sulaikė. Si
kiang prekes apžiurėjo japonų 

ikarininkai. Manoma, kad japo-

LONDONAS, Anglija, spalių 
25 d. — Anglų vyriausybė ži
no apie nacių paruoštus gan
dus ta kos reikalu. Anglai žino, 
kad franeuzai sut ko prašyti 
Rooseveltą š.an da’ykan kištis. 
Anglija visai netiki Hitlerio tai
kos pasiulymsms. Anglija yra 
pasiryžusi tęsti karą, kol bus 
įveiktas Hitleris ir iš aisvinta 
Europa iš Hitlerio ir jo sąjun
gininkų.

Hitleris, nepajėgęs paimti An
glijos, ruošia naujus karo pa- 
nūs, stengiasi įbraukti naujas 
valstybes karan. Taikos pasiūly
mas yra tiktai būdas užmaskuo
ti tikrus karo plaiiUs. Anglai ne
mano pralaimėti kato, todėl ir 
apie Hitlerio taiką nieko nenori 
žinoti.

Pasitarimai tęsiasi
ROMA, Italija, spalių 25 d. 

—, Italų agentūros praneša, kad 
Mussolini ir Hitlerio pradėti pa
sitarimai tęsiasi. Vakar Hitle
ris tarėsi su generolu Franko 
ir su maršalu Petain.

Balkanuose bus suruošti 
“ašies” valstybių ir sovietų Ru
sijos atstovų konferencija. M&- 
jioma aptarti Balkanų proble
mos ir išsiaiškinti sovietų Ru
sijos pozicijos kai kuriais rei
kalais. Romos diplomatai tvir
tina, kad čia tiktai konferen
cijų pradžia. Netrukus prasi
dės naujos konferencijos,.b kur 
bus galutinai aptarti labai svar
bus Europos gyvenimo reika
lai.

d.ROMA, Italija, spalių 25
— Karo vadovybė praneša, kad 
italų karo lėktuvai jau bombar
davo kai kurias Britanijos sa
lų vielas. Italų lėktuvai sugrą
žo apšaudyti. Italai ir vokiečiai 
tvirtina, kad italai turi įsteigę 
karo bazę prie Lamanšo kana
lo pakraščių.

Mussolini neturi pakankamai 
orlaivių karui 'vesti Afrikoje ir 
rytų Viduržemyj, bet Hitleris, 
matyt, jį privertė siųsti orlai
vius Angliją bombarduoti. Pats 
Hitleris tūrėjo Jabai didelius 
nuostolius, dabar nori, kad ir 
Mussolini lakūnai patirtų britų 
pasiryžimą gintis.

Daug užmuštų
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių .25 d. — Berlyno radijas ir 
visa spauda skelbia, kad vakar 
naktį, anglų lakūnai padarė la
bai daug nuostolių vokiečių so
stinei irtužmuštųjų skaičius la
bai- didelis. Hamburgas taip pat 
buvo labai smarkiai bombarduo
tas.

Anglai bombardavo svarbiau
sias Berlyno geležinkelio stoti?, 
kurios ( tapo visiškai išardytos. 
Tai buvo 23-ias Berlyno bom
bardavimas dabartinio karo me
tu. Praeitą naktį anglai bom
bardavo Berlyną trijų valandų 
laikctarpyj. Atskrido kelios or
laivių eskadros ir išmetė labai 
didelį stiprių bombų kiekį. Da- 

| bar anglai stipriau bombarduo
ja, negu vokiečiai.

Maršalas pas 
kapralą

ROMA, Italija, spalių 2’5
— Pranešama, kad artimoj at
eityj Mussolini ir užsienio rei
kalų ministeris Ciano pasima
tys su maršalu Petain ir Lava- 
liu. Manoma, kad valstybės vy
rai pasimatys prie italų ir fran
cuzų sienos. Petain .su Hitleriu 
aptarė svarbius politikos reika
lus, bet turi taip pat susitarti 
ir su Mussolini.

Italai labai patenkinti, kad 
praeito karo didvyris, marša
las Petain, turi ieškoti pata
rimų ir lankstytis prieš dabar
tinius diktatorius, praeito karo 
kapralus.

d.

Japonai pasiruošę
TOKIO, Japonija, spalių 25 

d. — Mitsui laikraštis skelbi?* 
kad dabartinė Amerikos vyriau
sybė ruošiasi karui su Japonija. 
Japonų vyriausybės pastangos 
perkalbėti užsienio departamen
to valdininkus, nedavė lauktų 
rezultatų. Amerika ruošiasi la
bai skubiai ir visu .smarkumu. 
Japonija nestipri, bet ji yra pa
siruošusi sutikti dabartinės 
Amerikos vyriausybės planuo
jamą puolimą ir tinkamai 
piginti.

Taip kalba turtingiausios 
ponų šeimynas laikraštis, 
visai kitaip galvoja Japonų 

Imirolai ir liaudis.

an-

ja- 
bet 
ad-

Pasiruošę pulti
ROMA, Italija, spalių 25 d. 

— Italų laikraščiai vėl skel
bia, kad italų karo vadovybė 
turi paruošusi dideles karo ope
racijas. Prieš mėnesį italai skel
bė, kad jie rengiasi užimti 

tiktai kelias- 
dy k urnos pa-

jie 
Egyptą, bet vos 
dešimt kilometrų 
jėgė užimti.

Italų orlaiviai 
kelis britų uostus, bet nepada
rė didelių nuostolių. Generolas 
Graziani jau vėl atvyko į Af
riką ir turi parengęs labai di
deles karo jėgas. Graziani no
ri suduoti smarkų smūgį bri
tams.

bombardavo

Susirūpinę Mar- 
tinika

WASHINGTON, D. C., spalių 
25 d. — Amerikos vyriausybes 
sluoksniai susirūpinę Martbu
kos likimu, ši sala yra tiktai 
kelių šimtų mylių atstumoj nuo 
Panamos kanalo. Jeigu Hitleris 
įtikins Petainą eiti karau, tai 
Martinikos sala gali pereiti vo
kiečių žinich.

Dabar ten stovi didokas fran
cuzų karo laivų skaičius. Juos 
saugo britų karo laivai. Marti
nikos sala yra užblokuota. Nau
jai sudarytas 14-os valstybių 
komitetas gali įsakyti užimti sa
lų ir nuginkluoti francuzus.

šeštadeinj — debesuotas; sek 
madienj — debesuotas ir lietin
gas.

Saulė teka 6:14 v. r., leid
žiasi 4:54 v. v.-I Sikiangą.riu.
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ar greitai galės jisai išvažiuoti.1 
Pamatęs tėvų parvažiuojant, 

parėjo ir Antanas. Antanas tuo
jau nukinkė arklį ir nuvedė ga
nyklom Juozas pasakė ir išėmęs

Chicagos 
“Gražuolis”

(Tęsinys)
Mieli mano parapijonys, aš 

ne tiktai išvijau savo brolį iš 
savo namų, bet aš pašventinau 
ta kambarį ir tų lovų, kurioje 
jisai guiėjo. Tai štai kaip aš 
saugoj uos nuo velnio tarnų ęi- 
cilistų. Tikiu, ke<f tr jus, mie 
Ii mano parapijonys, pasielgsite 
lygiai taip, kaip ir aš pasi
elgiau su savo tikruoju broliu.

Taigi, mieli mano klausytojai, 
kad Dievas padėtų apsisaugoti 
mums patiems ir apsaugoti mu

sų visų parapijų nuo įvairių far- 
mazonų cicilistų, sukalbėki
me po penkias sveika Marija.

Visa bažnyčia suklaupė ir 
nuoširdžiai ėmė melstis, kad ap
saugotų aukščiausias Viešpats 
nuo įvairių cicilistų Šimkaičių 
parapijų. Kuomet po maldų vi
si žmonės sukilo, klebonas vėl 
pradėjo;

—Brangus mano katalikai! 
Tikiu, kad jus taip, kaip ir aš 
norįte, kad musų šventa bažny
čių lankytų visi musų pa ra p Jo
nys, kad musų bažnyčiai ne
grėstų jokie pavojai bent iš ko
kios farmazonų ir cicilistų pu
ses, todėl mes turime rūpintis, 
kad šalinti ir persekioti visus 
tuos, kurie vienu ar kitu keliu 
platintų musų šventoje parapi
joje cicilis tiškus laikraščius ir 
knygas.

Be to, mano ištikimieji kata
likai, aš matau, kad jau kelin
tas sekmadienis, kaip giesmi
ninkų tarpe nėra mano geriau
sio giesmininko ir maršalkos 
Naručio. Jus visi gerai žinote, 

j kad kiekvienas katalikas tini 
garbinti viešpatį Dievų, ka p 
tiktai jisai išgali. Gali būti, kad

FORD — šoninis naujo 
vaizdas, šiemet Fordai turi 
absorbers’’.

pagerintus risorus it “shock

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tąx ekstra.
BLACK BAND LUMP *9.50

— — "" ' '-.f.-" 1.1 V. ■! JI ........................... ...................... .... ....................r — ......................................

Padėti Pinigai kas Mėnfesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 31/2% UŽ Pa
lietus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namu 1 iki 20 mt.

STANDARD

LOAN ASSOC1ATION of ChicAgo
JUSTIN MACKfEWICH, Eres.

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENVE

jį iš tilpo kokia nors iięląimė, gal 
Dievas pasiuntė kokią nors ryk
štę jam, ar jo geimus nariaips. 
Kadangi maršalkų Narutį jus 
visi parapijonys pažįstate ir pi
noto, kad jisai yra ne tiktai ge
ras katalikas, bet ir geras gies
mininkas, sukalbėsime pž jo 
sveikatų po keturias -‘TėVe i|ių- 
sų”.

Visi parapijonys suklaupė ir 
ėmė melstis už Narutį.

—Taigi, mano mie|i kąta'ikąi, 
tikiu, kad kartu dirbdami iš
vengsime visų tų nelaimių, ku
rias mums rengia įvairus fay- 
rnazonai ir cicilistai. Aš tikiu, 
kad viešpats aukščiausias ap
saugos mumis ir visų musų pa
rapijų. Baigdamas noriu juips, 
mano mieli parapijonys, pri
minti, kad šiais sunkiais kata
likams ir katalikybei laikais 
daugiau melstumetės namuose, 
prašydami aukščiausiojo viešpa
ties Dievo, kad jis jumis ap
saugomų nuo visokių cicilistų ir 
kitų piktųjų dvasių. Aš melsiuos 
ir prašysiu Dievų, kad musų 
maldos butų išklausytos;’ aš ži
nau ir tikiu, kad nfUšų'inaldo^ 
bus išklausytos. Amen.

>;< *

be ręibalb neišleidžia iič 
viėjįp skatikp, uaktiinis nesį- 
trapko pąs kailio mergas ir po 
kaiviainas, bet... los knygos, 
knygos — ar nesužinos rusų 
žartdarai.

—Nebijok, motin,—sako Juo
zas, — Antanas nėra toks kvai
las, kad jį rusų žandarai su
čiuptų, jisąi gerai žino, kur to
kias kDVMkS ir laikHsčius slėp
ti. I. / V .

Taip bekalbėdamas, Juozas su 
motina pamatė ir tėvą nuo Sta
kių parvažiuojant. Juozas^ tuo 
labiau buvo patenkintas, kad 
galimai greičiau visi susirinks 
ir jisai galės sužinoti, ką rašo 
jam pusbrolis iš Amerikos ir

i Ted Bamich yra chicagietis, 
iš kišenės parodė laišką, gautą ir užsiima ledo pardavinėjimu, 
įš pusbrolio ir prašė Antaną, Iš-Miami,'Fla., ateina žinia, kad 
kad jisai galimai greičiau parei- ten Ledo pramonės konvencijo- 
tų namo, nes reikia žinoti, ką 
rašo pusbrolis. Be to, tėvas pa
sakė, kad žentas, reikalui esant, 
galės paskolinti šimtą rublių.

Grįžus Ąntanui, visa Naručiu 
šeima suėjoęį kambarį. Juozas 
visų akyse išėmė laišką iš ki
šenės, sesuo Onutė paieškojo 
žirklias. Ntikirpęs voko galą, iš
ėmė laišką ir pradėjo skaityti:

—Brangus mano dėdė, dėdie
nė, sesutės ir broliukai ir tu, 
Juozai, laukiamas 
čias.

Širdingai dėkoju 
linkėjimus, tuo pat 
visiems geriausio pasisekimo ir 
ląimės. Tu rašai, Juozai, kad 
nori atvažitioti į Ameriką, bet 
abejoji, ar gausi darbą ir, be to. 
ar sugebėsi tą darbą d.rbli, sa
kydamas, kad nęnioki tos ame
rikoniškos kalbos. Į tai aš tau 
turiu pasakyti, kad visi grino 
riąi taip galvoja, kaip ir tu, bet 
buk vyras ir nenusimink, v.ską 
padarysiu' ir sutvarkysiu, o jei
gu kokį laiką teks pabūti ir be 
darbo, tai mažas menkniekis, 
nes aš šiek tiek ir ‘pinigų jau

je jisai buvo išrinktas gražiau
siu ledo pardavėju Amerikoj, 
gavo trofėjų ir progų važiuoti Į 
Hollywood.

mano sve-

visiems už 
laiku linkiu

—Žiūrėkite, žiūrėkite, ir pini
gų banke turi, — sako motina.

—Tu, motin, netrukdyk ir 
leisk visą laišką perskaityti, 
sako tėvas, — na, tęsk toliau.

(Bus daugiau)

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 SO. ASHLAND AV*. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nųp 6 iki 8 

vak. Kedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tėt: YARDŠ 4787 

Namų TęL PROSP^ŲT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDYViFE 
6630 S. Wešternav

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeŠtadienĮ ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIįJ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2248 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. BRUNO j.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3868 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7880 

Namų Tel. VlNCENNĖS 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

JeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

TeL VIRginia 1141 
■■ ............ ■ .......... ..
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NORTHWESTERN 
STOTE REPAIS CO. 

VISOKĮ krosnims ir PEČIAMS 
PATAISYMAI! 

IŠDIRBĖJAI IR ĮŠDĄLYTOJAI PATAISYMŲ VISIEMS 
PEČIAMS, KROSNIMS IR BOILERIAMS

Naručių Juozas, kad ir jau
nas buvo vyras, bet iš savo bro
lio Antano gaudavo pasiskaity
ti knygų ir laikraščių, kurie bu
vo vadinami socialistiškais. Ji
sai negalėjo suprasti, kod 1 
Šimkaičių bažnyčios klebonas 
taip labai puola tuos socialistus* 
kurie nori, kad Lietuva butų 
nepriklausoma ir kad darbo 
žmonės turėtų geresnes gyveni
mo sų lygas.

Juozas tokiu Šimkaičių baž
nyčios klebono pamokslu buvo 
labai nepatenkintas ir net supy
kęs, .kad jų klebonas per daug 
draugauja su vietos dvarinin
kais lenkais ir Užstoja Rusijos 
carų, kuris Lietuvos darbo žmo
nėms daro tokių didelę žalų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

^AMBULANCK
, DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
; 4605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
TelatoiiM LAFAYKTTI! MM

T—• koplyčios visose J—Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti prįežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
./t-- /Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai_
Phone CANAL 6122

Keturios Dideles Krautuvės Chicagojc.
Dabar yra laikas .peržiūrėti jūsų pečių ir krosnį dėl reikalingų 
sutvarkymų ir pataisymų. Padarykit tai kol dar oras švelnus. Iš- 
vengkite krosnies pataisymo nemalonumų šalčių metu.

G62 W. Rooscvelt Rd. 312 W. 63rd Street 
8816 Commercial 2323 Mihvaukee

Avenue Avenue
MONROE 6600.

[NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jri norite užsitikrinti nito ugnies namus, baidus automobilius, ar 
šiaip ka apdraustą reika lanki te pgento. arba brokerio, kad jis pa
rūpintų Jums polisą per musų kopipaniją, Nelaimei ištjkųs, netu- 
rė’dt* ’okln tirpų.
“Mes esame pirmaklasiai bariai Chlcago Board oi Undervvriters”

O’MALLEV & McKAV, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519,1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERAL!AI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY ę
IMPERIAL ASSURANCĘ COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MAS8ACHU6ETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY.

Taip galvodamas, Juozas ne
pasijuto, kaip jisai parėjo į savo 
guptųjį Alsos kaimų. Mokina 
net nustebo, kad jisai taip grei
tai parėjo, sakydama:

—Na, Juozeli, tau turi būti 
/Šiipkaičlų bažnyčia visai ne įdo
mi, kad taip greitai parėjai, net 
pamaldų galo nesulaukęs.

Teisybė, Juozas taip buvo su
pykęs ant Šimkaičių klebono už 
tokį pamokslų, kad visai buvo 
pamiršęs ir apie mišparus. Juo 
zas prieš išvažiuodamas nenorė
damas pykinti savo motinos pa
sakė :

— Ne, motute, matai, gavau 
iš pusbrolio laiškų, kaip tiktai 
pasibaigė suma ir pamokslas —• 
aš tuojau ir išėjau namo, no
rėdamas sužinoti, ką rašo pus 
brolis.

Kadangi motina Juozų suįiko 
dar tolokai pup namų, jpai nc- 
kanjtrųudamas pąkhusg;

—Mpiptc, ar tėvas ir Jęįti na- 
mįškiai jau nąmųpsc.

- Žinai, Juozuti, J<ad tėvas i.
Opjtitė išvažiavo pas žentą į Ve
liuoną, o Antanas, tai su savo 
knygomis ir beraščiais gano 
arklius. Aš ir pati nežinau, kas 
bus iš tp musų Antano: darbi
ninkas ir ukiiįunkas $ jo -geras,

Klausykit* tausą ndlo programų Antradienio te Šeštadienio spt- 
meMais, lt:00 vaL ryto iš W. H. L P. stoties (148t K.) 

POVILU tALTlMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
• III linui,111,11 IIIUI 111/111111 UI llll

NARIAI
Chicagos,'
Cicero 1
Lietuvių :
Direktorių
Asociacijos
l)llllllllll<llllllllllllll^llllllllllllll

iiiiiieiiiim'itimi|iiiiiniiiiiimiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
5 * DALYSE

m ii iii n limitu linu lininiu Milini

l. J. ZOLP
1646 Wešt 46th Street Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CĄNaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

• • 1 ' ■’ r 1 ‘ ’ ■ i/*-*'-’.*,” * *

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litjiąnica Avenue Phone YARds 4908

*■ '» . .........i. ■ „I , ... . , • , ,

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phąne GROvehiH 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

RIDIKAS

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

YARds 1419

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutart 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHĖR AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulšūcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius t’ritaiko 
3343 3. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS <884 
Antrad., ^ętyirtad., PėąMadieni 
4143 So. ArchOr Ave.

TeL LAFAYETTE 3650 .

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo Į—4 ir ‘ nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margelis 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 729Š

TeL Office Wentwprth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—6 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

■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 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

TeL CANAL 3110 
Rezidencijos telefpnąį:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Tefephone PLAKĄ 3200

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn StMiesto

Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutattį

ADVOKATAS
7 So. Deatbotn St

Rnom 1230
Ofiso teL CENTRAL 1324 

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STĘEET 
Tel. CALumet 6877 

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 
134 N. LA SALLE SU 

Room 2014 Tel. STj 
3149 so. Halsted sti 

Tel. VjCtary 3679
7572
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KORESPONDENCIJOS
Waukegan, III.

Demokratai subruzdo.— Di
delis mitingas. — SLA 
262 kuopos vakaras.
Musų kolonijoje dabartiniu 

laiku eina smarki agitacija už 
Rooseveltą, Mat, Waukegano 
lietuviai daugumoje yra demo
kratai, todėl jie ir darbuojasi, 
kad lapkričio rinkimus demo
kratų partija laimėtų.

Kad butų galima labiau lie
tuvius išjudinti, tai spalių 26 d. 
(vadinasi/ šeštadienį) Liuosy- 
bės svetainėje yra rengiamas 
vakaras, kuriam vadovauja lie
tuviai demokratai su A. Sut
kum ir p-ia Butkiene pryšaky- 
je. Programų pildys Povilas 
šaltimieras iš Chicagos. Jie at
vyks su visu savo štabu. Pra
džia 7 vai. vakaro. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Antras parengimas įvyks lap

kričio 10 d. irgi Liuosybės sve
tainėje. Prasidės 5:30 vai. po 
pietų. Kalbamų pramogų ren
gia SLA 262 kuopa. Tų pačių 
dienų įvyks ir SLA 10 Apskri
ties konferencija, žinoma, kon
ferencija bus atlikta anksčiau, 
kad delegatai turėtų progos 
koncerte dalyvauti.

Koncertas bus labai turinin
gas ir įvairus. Dalyvaus Rock- 
fordo kvartetas, Waukegano 
Liuosybės choras ir būrys dai
nininkų . iš Chicagos. Po kon
certo bus šokiai.

Dalyvaukite tuose parengi
muose ir turėsite progos sma
giai laiką praleisti. —J. M.

Herron ir E. St. Louis
Rytoj čia kalbėk te'sėjas 

Zuris ir Al Kumsks
Rytoj įvyksta-prakalbos II r 

ron, Ilk, ir E. St. Louis, III. Ir

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!

ir
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Mes esame puikių dantinių pleitų® 
gamintojai jau per suvirš 18 metų.ra- 
Ateikite, leiskit mums parodyti® 
kombinaciją PERMATOMO PLEI-® 
TO su NEW HUE DANTIMIS. m

Pataisymas $1.00 zf

Lnmdale Deniai Labonrtorlei
HEJNA BROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

50%
DAUGIAU NUOLAIDOS DABAR PASIŪLO

Peoples Fumiture Krautuvė
Už tamisty seny radio mainant ant naujo 

1941 mėty mados

PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite didžiausį pasirinkimų 1941 
metų mados ZENITH ir kitų radios už mažiausias kainas
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi. Visiems

PEOPLECFruRNlTUŪĖJ
MANUFACTURIN® COMPANY®

Midget radios nuo ........
Portable radios nuo .....
Console radios nuo ........
Kombinacijos radios nuo

$14.95
19.95
49.95
29.95

4179-83 ARCHER AVENUE
Prie Richmond Gatvės

M

KĄ BUICK TURI
Įstatytos “running boards”, 
kurios durims užsidarius nš- 
ra matomos. Del to jos ap 
saugotos nuo ledo, sniego ir 
lietaus.

vienur ir kitur kalbės teisėjas 
.J. T. Zuris ir Al Kumskis. Ma
sinis mitingas ir prakalbos 
lierrine įvyks 2 vai. po pietų, 
o 7 vai. tokios jau prakalbo; 
bus surengtos E. S t. Louis.

Pasakyti dvejas prakalbas 
dvejose skirtingose vietose, ka
da laikas tarp tų dviejų praka'- 
bų visfti trumpas, — tai pusė
tinai sunkus dalykas. Chicagie- 
čiams bus sunki diena, bet jie 
nepaiso. Teisėjas Zuris ir Al 
Kumskis yra siunčiami kalbėti 
Chicagos Lietuvių Demokratų 
Centro.

ferencija griežčiausiu bildu pa
smerkia augs Jaus paminėtus 
sovietų Rusijos smurto ir ap
gaules žinksnius prieš Lietuvą 
ir jos žmones; įr —

Tebūnie, nutarta, kad ši kon
ferencija reiškia savo gilų pą- 
sipikliainią ir protestą prieš 
Lietuvos žmonių persekiojimus, 
jų turto plėšimą ir jų ekono
minio bei dvasinio gyven.’mo 
ardymą; ir —

Tebūnie nutarta, kad ši kon
ferencija ragina visas Kultūros 
Draugijas padėti kuo galima 
nukentėjusiems dėl bolševikiš
kos invazijos Lietuvos žmo
nėms ir darbuotis, kad Lietu
va vėl atgautų savo nepriklau
somybę, kaipo demokratinė res
publika, paremtd. asmens lais
vės, visų piliečių lygybės ir so
cialinio teisingumo princ’pais; 
pagaliau — \

Tebūnie nutarta, kad ši kon
ferencija atsišaukia į plačiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
ragindama ją kovoti su Lietu
vos nepriklausomybės priešais 
komunistais ir jų talkininkais,
kurie teisina Lietuvos okupan
tus ir nesidrovi net reikšti savo 
džiaugsmą, patekus musų gim
tajam kraštui Sovietų vergijon.

Amerikos demokratijos
gynimas

Kadangi Jungtinės Valstijos 
yra priverstos ginkluotis ir di
dinti savo apsigynimo jėgas, 
kad jos galėtų atremti bet ko
kį priešą šiame kontinente ar
ba jurose, tai —

Tebūnie nutarta, kad ši kon
ferencija reiškia gilią padėką 
Jungtinių Valstijų valdžiai už

ERIE, Pa., spaliu 24 d. — 
VVendell VVillkie labai blogai 
jautėsi po vakaryštės Roosevel- 
tos kalbos. Amerikos preziden
tas viešai pasakė, kad Willkie 
tvirtinimai buvo melagingi, nes 
Roosevelt niekad netelefonavęs 
nei Hitleriui, nei Mussolini. 
Willkie, nežinodamas kaip išsi-

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. U-L.

jos kilnų Lietuvos užtarimą ir • sukti iš nelemtos padėties, pa
jos pastangas apginti žmonis- sakė, kad jis suklydo. Preziden- 
kumo ir teisingumo principus'tas ne telefonavo, bet telegra- 
pasaulyje; ir Ifavo.

Tebūnie nutarta, kad ši kon
ferencija pasisako už tai, jogei 
musų visų pareiga yra stoti už 
šio krašto saugumą, ginant jo 
teritoriją ir demokratines jo 
įstaigas taip nuo išorinių, kaip 
ir nuo vidujinių priešų.

Per radiją šaky toj kalboj 
Willkie net pacitavo Roosevel- 
to pasiųstos telegramos tekstą. 
Telegrama buvo paskelbta visoj 
Amerikos spaudoj. Visas reika
las įgyja visai kitokios pras
mes.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

MONEY-BACK
JJUARANTEE OF J 
SATISFACTION ffl

Kultūros Draugijos konferen
cija, 1940 m. spalio 20 d., Rock-. 
fdrde, EI., vienbalsiai priėmė 
šitokį nutarimą: .

EGG .................................. $6.00
NUT .................................. $6.00
LUMP .............................. $6.25
MINE RUN ..................  $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASKOLOS 
Ant Real Estate 

41/2% 
1-mų ir 2-rų morgicių 

Pcters Bros, and Co. 
1647 ĮVEST «th STREET

/TSTHR/FTY
Gypsu

Grand Rapids, Midi.
Pataisau klaidų.

Tilpusioj mano koresponden
cijoj “Naujienų” Nr. 248, spalių 
19 d., įvyko nemaloni klaida: 
pasakyta, kad Grand Rapidso 
Lietuvių šaukiamame masinia
me susirinkime kalbės Daktaras 
P. Vileišis ir konsulas P. Dauž- 
vardis, o ne Žadeikių, kaip ko
respondencijoje skamba.'

S. Naudžius

Rockford, III.
REZOLIUCIJOS

Žemiau telpa dvi rezoliucijos, 
kurias užgyrė vienbals’ai Kul
tūros Draugijos skyrių atstovų 
metinė konferencija, įvykusi 
spalio (Oct.) 20 d., 1940 m., 
vietinio skyriaus svetainėje, 
1108 S. Main st., Rockford, III. 
Konferenciją sudarė Chicagos 
ir apylinkių miestų ir miestelių 
.š III., Ind., \Vis. valstijų drau
gijos skyrių delegatų.

Rezoliucija apie Lietuvą
Kultūros Draugijos konferen

cija, susirinkusi Rockforde, III.,. 
1940 m. spalio 20 d., visais bal
sais priėmė šitokią rezoliuciją:

Kadangi šių metų birželio 16 
d. Sovietų Rusijos armija įėjo 
į Lietuvos respublikos teritori
ją ir ją užėmė;

Kadangi Rusijos valdž.a pri
vertė pasitraukti Lietuvos vy
riausybę ir, jos vietoje, pasta
tė klusnius Maskvos valiai as
menis valdyti Lietuvą;

Kadangi ši sovietų Rusijos 
diriguojama valdžia pravedė 
apgavingus rinkinius į seimą, 
neduodama Lietuvos žmonėms 
progos laisvai pareikšti savo 
valios;

Kadangi sovietų Rusija, pa
siremdama tos suklastotos at
stovybės “prašymu”, prijungė 
Lietuvą prie Sovietų Sąjungos 
ir įsteigė Lietuvoje bolševikiš 
ką tvarką, kurioje žmonės ne
beturi jokių pilietinių ir politi
nių teisių, tuo tarpu kai jų tur
tai, ūkiai iri gyvenamieji namai 
yra atimami;

Kadangi tūkstančiai Lietuvos 
žmonių, ir jų tarpe daugel’s 
geriausiųjų visuomenės veikė
jų, tapo sugrusti i kalėj mus 
bei koncentracijos stovyklas ar
ba išgabenti į gilumą Rusijos, 
o kiti turėjo nuo to žiauraus 
bolševikiško despotizmo pabėg
ti į užsienius, tai —

Tebūnie nutarta, kad ši kon

Kadangi Amerikos Jungtinės 
Valstijos teikia visokeriopą pa
galbą Anglijai, kuri šiandien 
paliko vienintelė galinga demo
kratijos atspara Europoje prieš
totalitarinių diktatūrų agresi- 
jas;

Kadangi Jungtinių Valstijų 
valdžia atsisakė pripažinti so
vietų pagrobimą Lietuvos ir už
taria kitas diktatorių užpultas 
arba užkariautas tautas;

♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS PLEITOS.
G. P. Johnson Pres.

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidųrmiesčio ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

♦ BE 
♦DALI-

DAROME DANTIS TIK lalsnluotam ir 
rcglHtriiotam (IcntUtui u/.sakiuH arba 
,1o Imnrosllų receptą gavę
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK- 

CENTĄ. DYKAI APSKAIC. I 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 (ienos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU mnsij laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE I

10c 3 už 25c

TINTSanoDYES
r«r ju.t a faw 
pannia. you can 
ran.w drapariaa, 
llMena. lingaria, 
• te. 26 amart 
ahadaa. “Dip to 
tint —■ Boil to 
dyol"

-Alt DRU6 ANO N0TI0N COUNTFRS

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE t Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFF’CE: Phone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 JRVING PK. BLVD. 
Phone Avenue 4060

Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYVVOOD INN Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Ch^cairo, III.

A

bet 
nesiekėme

Nojt wasnt^- -
we were ofter

DRŪTASIS straight^-eight kuris
varo '1941 Buick CENTURY, 

ROADMASTER ir LIMITED karus 
yra, mus nuomonėj, Almerikos galin
giausias pamatinės gamybos auto
mobilių inžinas. ;
Tas tuojau duoda mintį) kad štai 
yra aukšto greitumo įrankis 
yra faktas, kad mes
greitumo kada jį statėme.
Mes taikėm gauti daugiau veiklios jėgos 
naudos iš kuro kurį sudeginate — daugiau 
taupumo, daugiau jėgos, daugiau įsibėgimo 
—taip, net ir lengvesnį vairavimą suretin
dami šiftavimo reikalingumą.
Apmąstykite, pavyzdžiui, tik vieną šios 
garbingos jėgos stoties ypatybę — tą mil
žinišką. jėgos rezervą kurią jums paveda. 
Bėgant 20 mylių valandoj šis Buick vartoja 
tik 7.4% jame esančios jėgos—bėgant 30 
tik 9.7%—net ir bėgant 50, mažiau nei šeš
tadalį.
Patys galite matyti kaip ši milžiniška re
zervą, urnai pasiekiama įsibėgimui, .praša
lina didelį nuošimtį reikalingumo šiftuoti į 
žemesnius gyrus, tad ir padaro bereikalin
gu bet kokį painų šiam reikalui išmislą.

BUICK KAINUOJA NUO 
pristatyti AFlintr Mich. 
Atitraukimas, prigulint ■■
nuo išlaidų, valstijų ir k
vietos taksai (jei yra), 
ekstra (rengimai ir prie- . • 
taisai—extra- Kainos ga- DEL BUSINESS 
Ii būti permainytos be COUPE 
iš anksto skelbimo.

Ji ir daugiau daro—nes su visa Šia jėga, 
mes galime vartoti daugiau taupingą gyrų 
proporciją pamatiniame musų aukščiausia-, 
me greitume. .. . .. . .....
Ir tas reiškia panašumą į overdrive ekono
miją be mechaniškų painumų.
Pasėkoje: mylios su kiekvieno galionu pa
daugintos net nuo 10% iki 15%.
Šis didis 165 arklių jėgos milžinas aktua
liai duoda daugiau gasolino taupumo negu 
musų pernykščias 107 arklių jėgos inžinas.- 
Bėgant 50 jis vartoja ne daugiau kuro negu 
to paties dydžio bet paprasto stiliaus inži
nas sugeria bėgant 30.
Du dalykai duoda visą šį gerumą —FIRE- 
BALL* stilius kuris išsemia daugiau jėgos iš 
kiekvieno gasolino galiono ir Compound 
Carburetion kuris jūsų inžinui duoda du 
aiškius jėgos skyrius.
Abudu yra gana svarbus užsipelnyti asme
ninio ištyrinėjimo.
Geriaus pamatykite savo Buick dylerį 
dabar.

♦Pasak Encyclopedia Britannlca, 
sųpcr-meteoras keliaująs serija 
ekspliozljų, kurios prilygsta me
sto dalyko sukeltoms sujudimo 
bangoms, yra vadinamas “FIIIE- 
BALL.”

806 WEST 31 STREET

Pavyzdys General Motors Vertybės

MATYKITE AUTO PARODOJ IR PAS VISUS BUICK nvfr°tu«1LL1N°IS

VTCTOR BAGDONAS 
, LOCAJL & LONG DISTANCE 

MOVING.
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY <1066

Ambrose Tavern 
And Hotel

PAUL AMBROSE

T E M Y K I T
Naujausios mados tavernas 
ir hotelis aštuonioliktoje 
apylinkėje.
Įvairiausia, geriausia degti
nė ir Schlitz alus.
Pataisom pietus.
Užlaikom švarius kamba
rius karštu vandeniu apšil
domus RendUojani kamba
rius dienai, savaitei ar mė
nesiais. Kviečiam atsilankyti 
į musų naujai atremontuotą 
taverną. Atsilankę jausitės 
kaip didmiestyje.

PAUL IR CARRIE 
AMBROSE

1 1843 S. Halsted St.
Phone MONroe 5533

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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The Lithuanian Daily News 

Pųblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephąne CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 

. March 3rd 1879.

$8.00 
4.0C 
2.0C 
lt5( 

.7£

3< 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ___________
Pusei metų ...................... .
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams .u...... ..
Vienam mėnesiui ............ .

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ...... ...............
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ....... ...... . ..... ........

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .................................. $5.00
Pusei metų .............   2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams ..........  1.00
Vienam mėnesiui .... ........... .. .75

f

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......     $8.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams ..... . ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

keiksmų “kruvinam Smetonos 
režimui”, bet jų siuntimui var* 
toj amą pašto ženkleliai įų Smę* 
tonos veidų! Lietuvos neprK 
klansQmybė “likviduotą”, b?t 
jos likvidatoriai tebevartoja j m 
bijiejmius pašto ženklelius, iš* 
leistus 1938 m. Lietuvos neprh 
klausomybės paskelbimo 20 me
tų sukaktuvėms paminėti!
- Paleckiniai Lietuvos vąldoVąl, 
matyt, neturi tinkami! įrankių 
(o gal, popieros) naujiems paš
to ženkleliams pasigaminti.

VOKIEČIAI NEAPKEN
ČIA SAVO “FIURERIO’"

Washingtonas susirūpinęs
J. V. vyriausybė atidžiai seka derybas, kurios dabar 

eina tarpe vokiečių ir francuzų. Užvakar Hitleris matėsi 
su maršalu Betainu, ir, kaip telegrama iš Vichy praneša, 
vokiečių fiureris buvo labai mandagus francuzų marša
lui. Aišku, Hitleris vartojo lapės taktikų, stengdamasis 
prikalbinti Prancūzijos “valstybės galvų” taikytis su Vo
kietija. O maklerio rolę šitose derybose vaidina sufašis- 
tėjęs politikierius Lavalis.

Naciai nori gauti eilę bazių Francuzijoje ir jos ko
lonijose savo laivams ir lėktuvams. Jeigu Betainas šitų 
jų reikalavimų patenkintų, tai susidarytų didelis pavo
jus Anglijai ir kartu Jungtinėms Valstijoms. Gavę oro 
bazes Syrijoje, laivyno bazes pietinėje Francuzijoje ir 
francuzų uostuose prie Afrikos krantų, vokiečiai ir Įtar
iai pastatytų į keblių padėtį Egyptų ir Anglijos laivyną 
Viduržemio juroje. O jeigu į nacių nagus patektų Da
karas (prie vakarinici Afrikos kranto), tai Hitlerio sub- 
marinos galėtų siautėti visame pietiniame Atlantike, ir 
nacių bombonešiai galėtų pasiekti net Pietų Amerikų.

Jungtinėms Valstijoms rupi apsaugoti nuo nacių įsi
veržimo visų vakarinį žemės pusiaurutuli. Kol Atlantike 
viešpatauja britų laivynas, naciai nėra pavojingi nei 
Šiaurės, nei Pietų Amerikai. Bet jeigu Francuzijos val
džia įsileis vokiečius į savo Afrikos kolonijas, tai Jungti
nėms Valstijoms teks skubiai imtis priemonių, kad jiems 
butų užkirstas kelias i šių pasaulio dalį.

Šiuo laiku, deja, Amerikos rinkimų kampanija yra 
pasiekusi didžiausių įkarštį. Prezidentas Rooseveltas ne
gali žengti vieno -žingsnio, kad jo priešai neprikištų jam 
kokio nors “skymo”^ Todėl kažin. ai< jisai iki lapkričio 5 
dienos drįs daryti kų nors griežtesnio. O tuo tarpu HįU 
leris skubinasi įgyti naujų pozicijų.

Pagerbė čekisto atmintį
Tik-ką gavome iš Europos tokią žinįą apie bolševi

kų okupuotąją Lietuvą:
“Soviętų Rusijos vyriausybės įgaliotinis Vilniuje 

Berezinas ir Vilniaus apskrities viršininkas Kazana- 
vičius aplankė Felikso Dzeržinskio seserį, kuri gy
veną Lvovo gatvėje (Vilniuje). Aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininko J, Paleckio pageidavimu* 
Dzeržinskąjtei įteiktą vienkartinė pašalpa, Dabąr 
svarstomas klausimas jai paskirti nuolatinę pensiją?* 
Feliksas Dzeržinskio kurio seserei — Aldonai Bu}-. 

hakieneLKojalovičienei -r Paleckis rengiasi mokėti nuo* 
latinę pensija, buvo sovietų kruvinosios “Čekos” organi
zatorius ir ilgametis viršininkas. Ta teroro įstaiga (Ne- 
paprastoji Komisija — “črezvyčainaja Komisija”, nuo 
ko pareina jos vardas <(Čeka”) išžudė tūkstančius nekal
tu žmonių Rusijoje, kurie nepritarė bolševikų despotiz
mui, Ji buvo įsteigtą neva revoliucijos gynimui nuo ca
rizmo liekanų. Bet gana greitai ji ėmė žudyti socialistus, 
liberalus ir kitus demokratijos šalininkus; o daugelis bu
vusiųjų caro policininkų ir “ochyanos” (žvalgybos) agen
tų sulindo į “Čeką” ir pasidarė Lenino “proletariato dik
tatūros” uoliausi tarnai.

Kauno oficioze, rugsėjo 7 d,, plačiai aprašyta, kaip 
to bolševikų “šventojo” sesuo, Aldona Dzeržinskaitė-Bul- 
hakienė-Kojalovičienė, gyvena Vilniuje ir kaip ji išsąu- 
gojo pluoštą laiškų, kuriuos jai rašė Dzeržinskis. Be ga
lo didelė “brangenybė” Lietuvai!

Už tai, kad Dzeržinskaitės brolis pagarsėjo, kaipo 
negailestingas budelis Rusijoje, tai Lietuvos žmonių pi
nigais bus dabar jai mokama pensija. Paleckis ir jo ben
dradarbiai, žinoma, sakys, kad to geidžia “Lietuvos liau
dis”.

a

BE SMETONOS 
NEAPSEINA

Užvakar atėjo pundas laikraš
čių iš Kauno. Įdomu, kad paš
to ženkluose, kurie ant jų pri
lipinti, dąr tebėra Ą. Smetonos 
atvai^ųį J^itųos^ ženkleliuose

mum aiiriW 

(15 ęentų) piatyt atvaizdas 
tuvęs Tarybos, kuri 1918 m. va
sario 16 d. priėmė Lietuvos ne
priklausomybės deklaraciją. To
je grupėje taip pat yra Smeto
na.

Tai daro komišką įspūdį. Vi-

", ■*■»

St, Mi^iksS’žieniys.

Rusija nusigando Vokietijos..

Bostone, kaip pranešu ^Kelei
vis”, kalbėjo žinomas anglų ra
šytojas, Sir Noripan Ahgell:

“Jis sakosi ilgai gyvenęs sU 
vokiečiais, gerai jtios pažįstąs 
ir gerai žinąs, jog vokiečių 
masės Hitlerio labai neken
čia ir trokšta, kad jis butų 
sumuštas, ‘Šis karas yra la
bai keistas’, jisai sako. ‘Fran- 
cuzijoj jus rasite šiandien 
daug francuzų, kurie nori, 

. kad Hitleris laimėtų, tuo tar
pu kai Vokietijoj žnfiopių 
masės trokšta, kad jis butų 
sunaikintas’.”
Tai dar vienas įrodymas, kąd 

Šis karas eina ne tiktai tarpe 
tautų, bet ir tarpe “ideologijų”. 
Tose pačiose tautose viepi žrųo* 
nes linki Hitleriui pergalėti, ki
ti geidžia, kad jisai nusisuktu 
sprandą, Kai kuriose Šalyse šis 
idėjų konfliktas yra toks aštrus, 
kad Hitlerio ąimpatižatoriąi re
mia jį net tuomet, kai jisai jų 
kraštą užpuola.

Pavyzdžiui, Francuzijoj stam
bieji pramonininkai pardavinė
jo Vokietijai geležies rudą ir į- 
vairius metalus, vartojamus 
ginklų gaminimui, net tada, ka
da jau buvo prasidėjęs karas 
tarp Vokietijos ir Francuzijos! 
O Francuzijos komunistai, ei
nant karui su Hitleriu, darė sa
botažą amunicijos dirbtuvėse, 
kad Francuzija negalėtų nuo 
užpuoliko atsiginti. Tautos rei 
kalą čia visiškai nustelbė vidu
jinė idėjų kova.

Bęt nuostabus dalykas čionai 
yra tas, kad bendrame idėjų 
fronte atsidūrė visai skirtingos 
viauonaoiiipes klasės: komunis
tų apmulkinti smulkioji mies- 
čionys ir dalis darbininkų ėjo 
ranka už rankos su stambiųjų 
kapitalistu agentais, padėdami 
agresoriui,

Panarą dalykų matome ir A- 
merikoje, KomWsiai čionai re
mia stambiųjų kapitalo partiją, 
republikopus, — nors “dėl svie
to akių” RrowdeMo klapčiukai 
kai kada pakritikuoja abi “buiv 
žnazinoa partijas”.

(Tęsinys)
Minėtas žymus Paragvajaus 

komunistų veikėjas, gerokai pa
linkęs į anarchizmą, kaip jr 
dauguma lotynų tautų narių, 
su manim gan atvirai pasikal 
bėjo ir galvą krapštydamas ta
rė: “Velniai žino, Stanislao, bet 
kažkas man pradeda sakyti, jog 
mes čia durnių Voliojame. At
meni kaip kartu tupėjome kalė
jime? Tu tuomet man pasakei, 
jog Rusija naudojasi iiiumĮs 
vien kaip Rusija, o ne kaip pro
letariato avdngardas, ir šian
dien aš linkis tai priimti Už 
gryną pinigą. Tū man neseniai 
sakei, jog rusai susitarė su vo
kiečiais norėdami užimti Pakai
tės valstybes, kurių kažkodėl 
nedavė ar nežadėjo anglai, savo 
ilgose derybose Maskvoje. Jei tu 
man tai butum pasakęs prieš 
valandas, aš bučiau nepatikėjęs, 
bet šiandien, t. y. dabar ne tįk 
tikiu, bet galiu tavo mintį pa
remti faktu. Paskutinėse IlLčįo 
internacionalo instrukcijose pa
sakyta aiškiai, jog Rusija susi
dėjo su vokiečiais vien norėda
ma atgauti provincijas, kurios 
jai buvo atplėštos po pasaulinio 
karo, gi dabar tikisi panaudoti 
savo jėgą rudenį arba 1940/41 
m. žiemą prieš vokiečius, bet 
tam reikalingą, kad vokiečiai 
susilpnėtų ir todėl reikia visa 
daryti, kad vokiečiams pakenk
ti,” ’

Klausinėjau daugiau, norėjau 
ir prašiau, kad duotų bent ko
piją paskutinių instrukcijų at
siųstų iš Maskvos, bet žmogus 
nedavė, nes dar turi apsigalvo
ti, nors esu tikras, jog šis žmo
gus ilgai nebeveiks Rusijos 
penktoje kolonoje.

Bet ’ir tiel^ kiek jis man pa
sakė, man suteikė puikiausią 

, vaizdą, jog komunistai užsieny- 
i j e pradės aktyvesnę kovą prięš 

savo buvusius sąjungininkus fa
šistus.

PRIVALOMAS DARBAS
NEMEČIAMS

Sovietų Rusijos valdžią pada
re dar vieną žingsnį “progreso 
keliu”. Jeigu “buržuazine” A* 
merika verstų jaunuolius tarp 
14 ir 17 metų aiųžiaųį> eiti į 
“darbo mokyklas”, o pąskuif 
statytų juos dirbti prtyąlojnųs 
darbus valstybės naudai, tai vi
si pasakytų, kad Amerika jau 
grįžta į vergijos laikus. Bet Stav 
lino “rojuje” tokia prievarta 
jaunimui tapo įvesta.

“Aukščiausias sovietas”, 
kaip rašo J. V. Stilson “Nauj. 
Gadynėje”, — “išleido įsaky
mą, kad ka$ metai butų vers
tinai paimamą nuo 800,QQQ 
iki 1,000,009 jaub^plių, ąu-( 
siunčiamą (k^bo ^okyklpn’ 
ir paskui pąsklaidomą įvai
riems verstiniems valstybi
niams darbątns dirbti.”
Bolševikų valdžia darbą sufy-*' 

Jipo su tarnavimu kariuomene- 
Bet ji vadina tai darbininkų 

^laisve”!

“BURžtlAZJNĘS
ATRUGOS”

Kauniškis oficiozas “Darbo

T H-
Nebereikėtų ir šio straipsnio 

rašyti, nes jau iš ankstybesnių
jų straipsnių “NAUJIENŲ” 
skaitytojai galėjo suprasti, jog 
Rusi’ja apsiskaičiavo, netikėjo, 
kad prancūzai taip greitai su
grius ir todėl turės keiąti tak- 
itiką. Tą taktiką keiš ir vėl nįe 
pasaulinio proletariato interesų 
žiūrėdami, bet vaduodamied 
:vien panslavižmo obals|ų, tei
singiau pasakius gelbėdami sa
vas pozicijas ir savo šiltas vię^ 
tas.
J Ji iijjhhĮ »» l< .......

disciplinos Lietuvos liaudžiai. 
Pasigyręs, kad žmonės labai 
nudžiugo, kuomet Stalinas už
dėjo savo leteną Lietuvai, laik
raštis rašo:

“Bet sąmoningos liaudies 
tarpe dar nemažai būržuazj- 

- pią smetonišką atrugų, ku
rios įr drumsčia socijalistinlp 
(! — ^N.^ Red.) gyvenimu 
giedrą, kurios ir įneša dishab- 
moniją naujo gyvenimo rit
inau. Štai jš vienur, kįtur ap
eina žinios, kad nenorom at
liekama ddrbas, kad vienui' 
kitur ūkininkai pradeda gir
tuokliauti, nes girdi višvieną 

( turtų nesukrausi ir pąn. To|- 
kie reiškiniai socijallstinėjė 
(! — “N< Ręd.) valstybėj ė 
vietos neturi ir negali turėtį 
Tokie reiškiniai visomis galia
momis priemonėmis salintini 
ir jįe bus ^ąšąlįhti. Trie to 
Savu pavadžiu turi $frisidėt| 
visa padorioji sąmoninga vfc 
suomeftė, tam disciplinos ir 

p tvavkua įvėdilimį turi? vado
vauti partiečiai, o valstybė, 

' jei reikia, turi panaud(otf sa7.
vo galią.”
Vadipasi, nenoriai dirbančius 

darbininkus ir girtuokiįaųjan- 
lėms ūkininkus valdžia stengsis 
ątyeatl į “dorybes kelią’\ baus* 
niėmis. Nieko geresnio bįolševi*

.

“Naujieną” Parengi
mą Kalendorius 
1941 Metams

Hat kaip visuomet, taip Ir šį 
kartą rusai bei komunistai — 
stalitd«W, panaudos šiuos obai- 
siua kiterniškoįe maža 
M stenkis feibu t* Pamažu pa- 
fceiatl taktiką kad suklai- 
dmty žmtmas ir pasaką jog jie 
vM laikg žiurėjo lik naudos ir 
kauangi matė didesnę baudą 
savo idėjai vokiečJua, susidėjo 
su jais,

Svarbu ėia pasakyti vienas 
dalykąs; kojtum^tU partija, 
kaip tai keištal beskambėtą, vi
suomet tarpatija vięn Rusijos 
interesams, o ne proletariatui. 
Dargi šiandien negalima pasa
kyti proletariatui, nes pasaulio 
geresniu pertvarkymu užintere- 
suotas ne tik proletariatas, bęl 
visa žmonija.

Ir nežiūrint, kad žmonės gau
na iš partijos centro tokias aiš
kias instrukcijas, kuriose kalba
ma, jog susitartą su vokiečiais 
vien atgavimu tų provincijų, 
kurios buvo užgrobtos carų, bet 
vėliąu prarastos, žmonės dargi 
galvoją, nesupranta, kad tar
nauja Rusijos imperijos intere-, 
sams, kaip hitJęrUtaį visame pa
saulyje Vokietijai,

Ir šis politinis Daltonizinas 
(spalvų neatskyrimaš) gaunasi 
todėl, kad žmonės dar vis gal
voja, jog Rusija yra tokia vals
tybe, kuri žiuri vien viso pasau
lio ir neša są savimi, savo ver
gija ne vergiją, bet laisvę žmę-* 
nėms.

Ir tai vyksta todėl, kad žmę- 
nės neįstengia, teisingiau pasa
kius, jiems neleidžiama dėka 
agitatorių pažvelgti realybei 
ąkis.

Viskas paskandinta žodžiuose, 
viskas sąviaukta, sumaišyta, 
viskas paskendę srutose.

Ir todėl jau šiandien reikia 
pasakyti tiems, kurie tiki sta
linizmu, jog jų taktika keisis |r 
keisis ne dėl kitoniškų išskaL 
čiavimą, kaip grynai Rusijos 
imperialistinių, nes Rusijos vai* 
dovai pasijuto vėl vieni ir pa* 
mate, jog jų drąugąi fašistai 
tiek sų jais skaitėsi ir tebesi* 
skaito, kiek jie buvo jiems rei* 
kalingi, gi dabar, kuomet jiems 
ši draugystė pavojinga, jų inte* 
ręsai susiduria, Viskas po vėl* 
nią, gi rusų valdovams svarbi 
parodyti, bent savo viduje, ka< 
su jais skaitosi.

Kadangi valstybės, vajstybiv 
valdžios nebesiskaito, reikia pą-. 
sukti kiton pusėn ir nurodyti, 
kąd su jais skaitosi pasaulinis 
proletariatas. Tai paskutinis rą* 
sų koziris ją suktoje politikoje^

Maža to, patys vokiečiai per 
sąvo “Stuermerį”, antisemitini 
laikraštį, taip pat atkasė senus 
antikomunistinius obalsius ir 
kaip girdėti, bent kaip vokiečiai 
kalba, jie pasistengsią savo vj- 

■ dujė padaryti laikinai kai kuj- 
riaą refoj-mas, kurios bent iš pa
viršiaus- busiančios daug libera(- 

.lįŠkesnės, p.r olėta riš,kesnės, negą 
pačioje Rusijoje, kur generolai 
ir karininkai pradėjo, nešioti 
bjdlijįąntais papuoštas penkia
kampes žvaigždes, kaip pasižy
mėjimo ženklus.

Už taG tęnęnusįstebi skaityto
jas, kuomet netolimoje aleįtyjc 
komunistų Įaikrašęiuose išgirsį 
vėl kalbant prieš fašizmą, ku
riam davė, girdi, pasireikšti y|- 
si kiti išsl«iriant juos pačiųą. 
Komunistai vėl dainuos Lozoh 
naus dainelę, kad ręikia ginti 
Ruaija, nes vien savo pajėgomis 
nepasitiki.

lt ši isteriku tęsis dar ilg^į 
taktika keisis po kiekvięno žy
mesnio pąsąųlia įvykiu, w vie
nas svarbiausių tikslų; VĄD- 
Dž/A!

Bet šito turėtą pępamįršti yi* 
,sį kM kuriems no. valdžia, nę 
mauja priespaudos forma svąr- 
*bių bet gerbūvis k ^rbuyi»

ŽMONIJOS be luomų ir Kitu

VASARIO 23 (L? Metinis 
Koncertas Rubsiuvių svetai
nėj.

GEGUŽĖS 25. d., Pavasa
rinis Piknikas, Liberty dar
že.

LIEPOS 27 d., Piknikas 
Sunset darže. Bus dovano
tas 1941 metų Packard au
tomobilis.

KURIS JU YRA

GYDYTOJAS?

Dar Trys Lietuviai 
Paskirti į Drafto 
Tarybas Chicagoje

Visi pasižymėję legionieriai
. Springfielde vakar paskelbta 

pavardės’ asmenų, kuriuos Pre
zidentas Roosevelt’as paskyrė į 
naujai sutvertas 73 pridėtines 
drafto tarybas Chicagoj. Iš są
rašo matosi, kad šį kartą trys 
lietuviai įtraukta.

Jie yra: Barney Pietkiewicz, 
4610 West 47th St., William B. 
Sebastian, 4104 Archer Avė., ir 
Joseph A. Kibort, 4620 South 
Western Avė. Visi trys įeina 
j tą pačią tarybą, Nr. 97, dry- 
Ijktam warde. Ir visi trys yra 
Žinomi $avo veikla Legiono Da
riaus-Girėno Poste.

Kiek iki šiol patirta, Chica
goje drafto tarybose darbuosis 
šeši lietuviai, Be trijų viršuj 
suminėtų, tam pačiam 12-tam 
warde anksčiau paskyrimą ga
vo Leo Dapser, Vakarykščiose 
“Naujienose” buvo rašyta apie 
Daktarų Walter Eisin ir Adam 
Makar paskyrimus sveikatos 
kvotėjais.

Visi Kandidatai Pardavinėj i 
Vaistus

Kai žmogus jaučia, kad jo 
sveikata silpna, jis suranda tin
kamą gydytoją ir jei jo kūnas 
pasidaro stipresnis, jis tiki, kad 
gydytojas jį pilnai išgydys. Tai 
atsitiko su Amerikos visuome
niniu gyvenimu, ir Prez. Roc- 
seveltas buvo pašauktas tą kū
ną atgaivinti.

Į kelis metus depresijos liga 
buvo pilnai sunaikinta, ir tau
ta sustiprėjo fiziniai ir mora
liai. Gydytojas visiem patiko. 
Galima tikėtis, kad su tokiu gy
dytoju išlaikysime savo suras* 
tą sveikatą.

Kitas Gydytojas ——
Dabar atsirado “Aukso Gat

vės” gydytojas Willkie, kuris 
baugina amerikiečius su bai? 
siausiomis ligomis, jei jis ne
bus pasamdytas būti gydytoju. 
Jis nesupranta kokios ligos at
siras, bet jis sako, jo vaistai 
gali viską išgydyti. Tai yra ste
bėtinas pareiškimas, nes nei 
vienas žmogus dar nematė kaip 
tie jo vaistai veikia. Pats gy
dytojas Willkie dar neturėjo 
paciento, apart savo partijos, 
kuri dar serga nuo 1929 metų 
ligos.

Amerikiečiai jaučiasi svei
kesni su Prezidentu Roosevel- 
tu, nes jis yra prityręs gydy
tojas, Už padarytą gerą jie vėl 
balsuos už Prezidentą Roosevel- 
tą lapkričio 5tą dieną. Už gy- 

» dytoją /NVillkie jie balsuos lap
kričio 6tą dieną.

Judge John T. Zuris.
(Sp.)

Užmušė Raišą 
Senelį

—Automobilių Nelaimės—
Penki metai atgal automobi

lis netoli namų suvažinėjo chi- 
cagietį John Kosmach, 1840 W. 
Cermak, ir sunkiai sužeidė jam 
abi kojas. Nuo to laiko Kos- 
mąch tegalėjo vaikščioti tik su 
dviejų lazdų pagalba.

Užvakar naktį automobilis 
prie pat pirmos nelaimės vie
tos Kosmach’ą vėl suvažinėjo, 
šį kartą jį mirtinai sužeisda
mas.

Kitos Nelaimės
• Automobilio nelaimėje prie 

£tate ir Marųuette Road mirė 
66 metų inžinierius Eliją 
Hawes, 140 West 66th Street.

• Prie Lake Pąrk ir 43-čjos 
automobilis suvažinėjo šaligat
viu einantį nežinomą apyseni 
vyrą. Automobilis užšoko ant 
šaligatvio po susiftufano su gat* 
vekariu. Vairuotojas bUVO 35 
mėtų George P. Kranz, 
Woodlawn avenue.

Budriko Radio 
Valanda

Iš WCFL, 970 kil. Radio Sto- 
ties, sekmadienio vakare, 5:80 
iki 6:30 P.M. Dalyvauja Cho
ras, žymus .solistai, duetai. Nau
jos lietuviškos dainos, Simfo
nijos orkestras, Makalai. Bus 
sužinota kas atsitiks .su Maka
lu, ar jis atgaus atmintį ar ne? 
Leidėjai, lošėjai, dainininkai 
širdingai kviečia programo pa
siklausyti.

Jos. F. Budrik Rakandų ir 
Radio Krautuvė, 
Halsted Street, 
programos.

3409-11 So.
leidžia šiuos

Pranešėjas.

4544

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi- 
mimų rekordų Chicągos miesto 
Sveikatas Departamente.)

ŽITKUS, Wayne, 1638 South 
Cfiristiąna avenue, gimė spalių 
11, tėvai: Victor ir Florence.

Gražias Dainos, 
Patarimai, Muzika

Primmtfria radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties W,G.E.S. rytoj, sekma
dienį, 11:30 valandą prieš piet, 
ir pasiklausyti gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos. Be to, 
kalbės teisių patarėjas Adv. K. 
Gugis,

Programų vedėjas A. žilius 
praneš daug gerų žinių iš Pro
gresą Krautuvės didelio Spalių 
mėnesio išpardavimo, kur yra 
progos visiems nusipirkti viso
kias namų reikmenis nepapras
tai sumažintomis kainomis. Ma
lonėkite pasiklausyti.

Rep. ZZKovoti už vienos klasės išsi- 
liuosavimą ir kitų pavergimų, 
reiškia vėl atsidurti toje pačioje 
vietoje: atsiras kas kovos už 
pavergtų išsiliuosavimą, antra, 
kiekvienas pavergimas yra liga, 
'kuri niekad nęsibaigia, jei ligo
nis nėopąruęjamas. Beklasine 
visuomet ir laisvė bei gerovė 
visiem^ Ne lopšys žmogaus li
kimą nustato 1

O kas gaunasi vieną vergiją 
pakeitus kita, nežiūrint buvaspj 
vergijos pamatų panaikinimo, 
turime pavyzdį Rusiją.

(GALAS)___

Bridgeporto Skyrius 
Liet. Gelbėti Rengia 
Šokių Vakarą

BRIDGEPORT.—Šįvakar Lie
tuvių Auditorijoje įvyks paren
gimas su jokiais ir kitais mat- 
gųmynaia. Vakarą rengia Lie
tuvai Gelbėti Fondo Skyrius 
Bridgeporte.

Pradžia 8 vai. vakare; įžan* 
ga 25 centai. .*

i
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šeštadienis, spalių 26, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Diena Iš Dienos 1 _ _ _ _•
Vestuvių Varpai 
Suskambės Al. Vaičių-. 
nui ir Annai Lisauskas

Buvęs bridgeportietis jau 
nuolis Alfonsas Vaičiūnas su
manė apsivesti ir susirado gra
žią p-lę Lisauskaitę.

Jiems vestuvių varpai skam
bės Šį šeštadienį, Brighton Park 
bažnyčioje, 5 vai. po piet. Ves
tuvių puota įvyks kaip 7:30 va
kare adresu 4535 So. Rockwell 
Street. —VBA.

M. E. COYLE 
General Manager 
Chevrolet Dlvision

. General Motors Corporation

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
W ilgiam Rapke, 32, su So- 

phia Kirkickis, 23
Anthony Mariosh, 27, su Pa- 

tricia Nausieda, 22
William Zenkus, 26, su An

gelą Pauža, 25
Leonard Kumpik, 25, su Stel- 

la Saunoras, 19

Reikalauja 
Perskirų

Annabel Paulin nuo Henry 
Paulin

18-ta Apylinkė 
Atgimsta, Puošia 
Krautuves, Namus
Remontuoja RakŠČio Vaistinę, 

Kitas Biznio įstaigas.
Aštuonioliktosios gatves ko

lonija, savo laiku neginčijimas 
Chicagos lietuviy centras, pas
kutiniais keliais metais, po to 
kaip daug lietuvių išsikėlė j 
naujesnes kolonijas, buvo kiek 
apmirusi. Ne tik žmonės, bet ir 
jų namai rodė, kad’ nelabai? pai- 

jTašoma JdiiJ4y4nuotizSiLJiaik^)ijo
nus, kurios statėsi naujus na
mus arba rūpestingai remonta
vo senesniuosius.

“Naujienų” Namas Pakeitė 
Apylinkę.

Bet ėmė staiga ir atgimė įs
toji gatvė. Vienas namas atre
montuota, kitas — tuoj pasikei
tė kolonijos veidas. “Naujienų” 
narnas, įsigijęs naujų moderniš
kų priekį nušvietė visų taip va
dinamų kolonijos ^šapinimo” 
centrų. Krautuvės pradėjo uo
liau < lakyti vitrinas.

Turi Du Namu.
Neseniai sužinota, kad Julius 

P. Rakštis, aštuonioliktosios ap- 
tiekininkas, netik, kad rengiasi 
išplėsti savo biznį, bet net nu
pirko du namu: tų kur yra vai
stinė, 1900 S. Halsted St. ir ki
tų 809 W. 19th street. Dabar 
darbininkai skuba abu namu at-

remontuoti, kas, žinoma, žy
miai prisidės prie kolonijos iš
vaizdos pagerinimo.

Prieš rusų įsibrovimų Lietu
von, Rakštis atstovavo kelias 
Lietuvos maisto firmas ir im
portuodavo daug lietuviškų la
šinių, kumpių, agurkų, sviesto, 
saldainių ir kitų produktų. Da
bar, žinoma, importo iš Baltijos 
kraštų nėra jokio.

Vienas aštuoniolikietis, kalinė
damas apie Rakščio importus, 
išsireiškė, kad kada Lietuva vėl 
išsilaisvins iš bolševikų “ro
jaus”, tai priseis mums ameri
kiečiams eksportuoti maistas j 
Lietuvą, gelbėti badaujančius 
letuvius.

Stasys Mažeika 
Jau Pilnai
Pasveiko

Buvo Sunkiai Automobilio 
Sužeistas

BRIDGEPORT. — Visi žino, 
kad Stanley Mažeika buvo auto 
nelaimėje užgautas ir sirgo per 
11 mėnesių. Betgi dabar p. Ma
žeika jau pasveiko ir gali vaik
ščioti. Nebėra pririštas prie lo
vos. Matosi kasdieną su žmo

nėmis ir atlieka visus savo biz
nio patarnavimus.

P-s Stasys Mažeika sako, “da
bar aš daug daugiaus galėsiu 
dirbti negu pirma. Mat, ilgai 
gavau pasilsėti, esu daug drū
tesnis.

“Aš labai esu dėkingas vi
siems draugams ir pažįsta
miems, kurie mane tankiai at
lankė ligoninėje ir namuose. Jų 
atsilankymas man davė didelį 
stiprumą ligą pergalėti. Dabar 
aš jaučiuosi pilnai sveikas savo 
profesijos pareigas eiti ir man

labai bus malonu su savo se
nais draugais ir pažįstamais pa
simatyti.”

Kasdieną, p. Mažeiką rasite 
ofise, adresu 3319 Lituanica 
Avenue, tol. YARds 1138-1139.

Kaimynas.

Liaukit Kentėję
operacijosbe

Tonsilus
Pilės
Varicose
Gyslas
Kepenas
Skilvis 
žarnas
Moterų
Nervus 
'Rheumatizmą 
Pūslę

Ateikit $2 ver
tės Mėginimui 
gydimą už $1 
— Geria u s i s 

kombinacija
Natūralių Gy
dimo Metodų 
su Elektra Gy
dimas ir sėk
mingai gydan
čiais Žolių Vai
tais — pagelba 
visorps ligoms 

be operacijos
Ateikit Dykam 
Egzaminui su 
$2 vertės Mė
ginimui Gydi

mu už $1
NATURAL HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. Peter D. Scfcyman, director 
Po Ląisniuotų Daktarų Priežiūra 
1$6P N. Damen Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per Storą į 2-rą aukštą 

Valandos: Kasdien 11 iki 8 
Nedėlioj iki 1 

Naujienos 10-26*40

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite I Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos

I ■ .......•...................  "*•
bridgefobt roofing and 

fiHEBT METAL CO.
8216 S. Halsted 5t. VlClery 4965 
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus. 
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbus užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujihame senus 
pleitns viena .... $4 .00 ,

Suars DBNTAL
LABOBATORY

2458 WEST 63rd STREET 
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
nagai sutarti. Fleitai gandinami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

iiuo ląisniuotų dentistų.

“KAI GĖLĖS 
ŽYDĖJO” 

(BLOSSOM TIME) 
Statę 

PIRMYN CHORAS

SPALIŲ 27
SOKOL SVET.

Pradžia 3 vai. p. P-

Statant Priekin

POROMS RUIMINGOM*

. , . taipgi daugiau vietos kojoms, daugiau 
vietos petims, daugiau abelno patogumo šiame 
didžiausiame iš lyderio pastatytų karų.

f * UDINANTIS
NAUJAS dydis

? i Visose Svarbiose Dalyse 
H * NAUJAS ilgesnis 
||| MHEELBASE 
W * ILGESNI, DIDESNI
CT platesni fisher
dl GAMYBOS stiliai
H Su No Draft Ventilacija
U * DE LUXE KNEE AC 
1 TION VISUOSE
| godeliuose
i kvi ?a,?Jlsu<>tais Resorais Prie 
I 3 £ U^akalyj ir Pagėrėm 

Shoekproof Vairavimu
* P. VALVE-IN-

[ HEAD INžINAI
* ORIGINALUS VA- 

CUUM P0WER SHIFT
be ekstra išlaidų 1

annntas Taik Kaip Tik i
Chevrolet Jį Gamina į

* SAFE-T-SPECIAL I
hydrauliski I

MINTUVAI I
Saltb°uX7u K'tų I

/ų. Patogumui, Saugu- I
mui jr Parankumui 8 I

.■.•CįlOir.v -

ir patogumo
'.'Oja r* t- •>

• ’ ' , . : .

visi turčttį' gana vietoskad važiuojant

Net trys poros NESUDARO kimšinį šiame 
dideliame, ruimingo, plačiomis sėdynėmis 
Chevrolet dėl 1911!

Visi sedanai yra numeruoti dėl šešių, pa- 
plaUnli davimui ”3 poroms niimingumo.”...; • y < i 
Visi modeliai, nepaisant lipu, turi daug, dau
giau nei paprastai, vietos... Ir visi yra sti- 
liuoti, iškirpti ir įrengti duoti jums aukščiau

sią moderniškumo laipsnį patogiausiame vai* 
ravime—žemiausiomis išlaidomis!

Priedui, Chevrolet dčl ’41 pasižymi kaipo 
vienintelis karas kuris turi išskirtinus Fisher 
gamybos Stilius, 90-h. p. Valve-in-Hcad ■ 
“Vicfory” Inžiną, Dc Luxe Knee-Action ir 
Originalų Vacųuni-Power Shift be ekstra 
išlaidų-

_ . tod štai didžiausias irlodei mes sakome, kad šia
• i • • ' • ;, jr brangiausiai įrengtasilgiausias, gyviausias ir m ai r,
lyderio pastatytas karas .. • lyder.o A m « - 

mėjo pirmą vietą motorinių 
me per devynis iš pastarųjų
Ir hidėl mes esame tikri, kad jus sakys te 
Chevrolet yra “pirmas nes jis p ui

Geriaus Daiinalvkile ji, išmėginkite jį, pi
kitę jį — šiandien!

Remkite Lietuviška
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOB 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted Si

Tel Boulevaro

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

2x4 ...............................—- pėda 2c
1x6 ..............................— pėda IHc
Plasterboard ...... —..... pėda 2c
VVallboard ............. kv. pėda 2c
Special Maleva, reg. $1.95,

dabar  ,____ _________ $1.25
$3 Vertės Maleva ______ $1.95
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

optometristAi
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 6523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m.

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUflA
DTSTRIBUTORS 

Parduodam genaus) »r 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai -Li kieriai - Gėri mai 

į visas miešti dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Uj ......... ..
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIV 
išėmimas ir Eigcu. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba

$13.50 
$50.00 
5-25.00

*2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ektfaminacija 

ir vaistai .... 51.00
DOUGLAS PARK HOSPTTAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Sopinę 
Barčus 
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

v*L ryto- 
Pirmadteniafa taipgi 7:00 

vaL vakare. 
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.MATYKITE SAVO VIETINI CHEVROLET DYLERĮ
............R"'"*—" > I |ĮWUIW. 1 -.1 11 *■" ............" 11 'į!"lH ■1... ..



šeštadienis, spalių 26, 1940

Iškilmingai Atšventė 
15-tų Metų 
Sukaktuves
Joniškiečių Kliubo Jubiliejinė 

Vakarienė Buvo Labai Pasek
minga.
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros K'.iubo 15 m. gyvavi
mo sukaktuvės arba jubiliejus 
įvyko sekmadienį, spalių 20 d , 
Hollywood svetainėj. Kliubo 
nariai veltui, gi svečiai už 50c 
buvo vaiš’nami puikia vištienos 
vakariene, pagaminta k’iubo 
narių moterų.

Laike vakarienės dainininkė 
Anelė Dočkienė padainavo ke
lias daineles, o galiau visi sve-

VIENINTELIS

La GUARDIA
New Yorko Meras

Matykite Jį...
... Išgirskit Jį

NAUJIENOS, Chieago, Į1Į
2----- ■ ■< . . . ..J _____.__  •- . A.—------_--------  . .__ a____ -r, Į ............

Matyk Didę 1941 Mados Naujienybę
AMERIKOS SAUGIAUSIAME KAREHUDSON’E

ŠIE nauji Hudsons yra vieninteliai 
karai su tikru Simfoniniu Stibum... 
jau dabar laikomas metų didžiausia 
naujienybe madose.

Či5 pavyzdys naujo Hudson Six DeLuxc 0-Pasaž. Tourinr SM. $822. (Baltais Šonais opdangos ekstra.)

' PRICĖS

I® HUDSON
. ■ •• • • • .V'O. ’ r h . ... < ” • f .•

■••• 4..,' "• -'A-l

h i? j ta.

AMERICA'S SAFEST CARLengvesnė, mažiau painesnė va
žiavimo metodą—niekad nevarto
jant clutch mintuvo! Tik $27.50 
ant bet kurio 1941 Hudson!

Tik 
ted 
kės 
mas 
lies
tikti bet kokiam kare per nelai
mę arba nesirūpinimą užlaiki- 
mu), reik tik paspaust toliau 
ant to paties mintuvo ir sustoti!

Toks Saugumas Neturi Kainos!

Hudson duoda ekstra Paten- 
Double-Safe Hydraulic Bra- 
apsaugą—dvi stabdžių siste- 
vienu mintuvu. Jei hydrau- 
sustotų dirbę (kas gali atsi-

Užmiršk Clutch Mintuvą su
Hudson’o Vacumotive Drive

SIMFONINIS STILIUS! žymi nauja 
mada.. . it, pirmu kartu žemų kainų 
karų tarpe* didelis pasirinkimas vi
daus spalvų kombinacijų kurios pri
tinka išlaukinėms spalvoms... be 

ekstra išlaidų!

G. H. PRATT
Hudson Motor Car Kompani
jos Generalinis Pardavimo 

Skyriaus Vedėjas.

čiai padainavo ‘‘Lietuva Tėvy
nė Musų”.

Kalbėjo Dr. Dundulis, kliubo 
pirmininkas Jonas Jonkus ir 
du buvę pirmininkai, būtent 
Jonas Gasparaitis ir Rokas 
šniukas. Kalbėjo ir kliubo rašt- 
B. Vaiteknnas, p-ia N. Micke
vičiene ir kiti nariai, linkėdami 
kliubui dar ilgo ir pasekmingo 
gyvavimo. Vakaro pabaigoj 
gaspadinės sudainavo porą dai
nelių.

Buvo daug svečių

»i o t« »*?■*»♦»**

CHICAGO OPERA
COMPANY .

Kalbant Už

ROOSEVELT
AND WALLACE

Chicago Stadione
1800 W. Madison St.
Antradienio Vakare

7 Valandą
SPALIŲ 29*

DIDŽIAUSIAS, GYVIAUSIAS 
KAMPANIJOS 

SUSIRINKIMAS

DYKAI—Įžanga 
DYKAI

Buvo keletas kliubo ge ų 
draugų, būtent: Ben. Motuzas 
su savo jauna gražia moterėle 
iš Dovvners Grove, III., Mrs. | 
Pauga iš Cicero, Steponas Ka- 
niušas ir kiti kliubo nariai ir 
rėmėjai, kaip tai: Kaz. Strak- 
šas, Klemens Strakšas, pp. Ra
dauskai, svetainės savininkai, 
Alex Miller, Jonas Gasparaitis 
su žmona, žagariečiai Roma- 
šauskai, Adomaitis, Karčauskas, 
ponia Makaveckiene ir kiti, ku
rių vardtj čia suminėti nėra g i- 
limybės.

Kaip girdėjau, kliubui liks 
gražaus pelno.

Dėdė B. Vaitekūnas

Visi Kviečiami Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

YXXXYXXTXXTYXXXXXXTXXXXXXXrmXXXXXXXrXXXXXXXXTmy

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA
Rengia 47 m. Sukaktuvių Balių su Programų

NARIŲ PAGERBIMUI IR SU DOVANOMIS

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCT.) 27 d.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

PRADŽIA 4:30 V. V. PROGRAMAS PRASIDĖS 6 V. . .
Programinė dalis vieno veiksmo komedija “Kurčias Žentas” kurį 
suloš Sandaros Artistų Grupė. Vėliaus šokiai prie geros orkestros 
Įžanga 50c. Kviečia atsilankyti visus • . —DRAUGIJA

SttXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PIKNIKAS
Užbaigimui Sezono
LIBERTY GROVE — Willow Springs, II

Sekmadienį, Spalių-Oct. 27
Bus duodama skanus valgiai visiškai nemo
kamai. PRADŽIA 10 vai. ryto iki VĖLUMOS 

NAKTIES. Grieš Gera Muzika

Kviečia Savininkas JOHN PILKIS ir 
DĖDE MILIAUSKAS

Jie navatni saugume, ir visose savy
bėse kurios padaro važiavimą minkš
tesnį, vairavimą lengvesnį ir važinė
jimą daugiau pasigėrėtinu ir ekono- 
iniškesniu visais atžvilgiais.

Mes esame tikri, kad kada jus pa
matysite ką Hudson’o 31 metai inži- 
nerystės vadovybė jums duoda, jus 
įstosite į eiles tų tūkstančių kurie pa
verčia šiuos į mainykim-į-Hudson 
metus.

<•: w>.-..

M

Hudson siūlo Puikius Automobilius kiekvienoje I*o- 
, puiiaroje Kainos Klasėje . . . Naujus Hudson Six ir Su- 

per-8ix (žemiausių ir ženfų kuinų srityse); Naujus 
Hudson Conunodore Six ir Eirht ir Conunodore (Justom 
(vidutinių kainų srity). BAUGIAU KARO už MA
ŽIAU PINIGŲ kiekvienoje Populiarių Kainų Klasėje.

Amerikos Žemiausių Tarpe AmeriKOb Hudnon Coupe.
Ji’i tiiii ir vieton tivknų jei

ekHtrn. Žemo* M»bKO". K«in oh 
pakeiėiamoH be taankhto » 
bimo.

Matykite Musu Išstatymą Chicagos Automobilių Parodoj, Spalių 26 iki Lapkričio 3, 
International Amfiteatre, Halsted ir 43 Streets

Michigan BUTLER MOTORS, Ine. Distributors
NORTH SIDE—Cblit. 

I.oRan Motor Sales Co., 
2550 N. Western Avo. 

Newman Motors 
2473 Mlhvaukee Ayenue. 

Supreme Motor Sales, Ine., 
3036 Lawrence Afe. 

SOUTH SlDE 
A & D Motor Sules, Ine., 

5001 CottaRC Grove Ai$, 
Baucr Motor Sales, 

12833 S. M’estern Avė. 
Blue Island 

Beverly Motors, Ine,, 
8953 S. Ashland Ąve, 

Chatham Motor Salės, Ine., 
8019 Cottafce Grove Av<. 
Commercial Motors^ Ine., 

8608 ComtnerciaV; Avė.

StilcH and ornn
Oenoral Office S.

CENTRAL
Butler Motors, Ine. 

2500 S. Mlchigan Avė.
Martin 4. Kelly, Ine. 

910 N. Clark St.
NORTH SIDE

Butler Motors, Ine.—Broli. 
OlOl Broaihvay

Loule Dabe Motors, 
0828 N. Clark St.

Glhson Motor Sales 
3922 W. Irvine Park Rd.

Harrington Motors, 
1030 Davis St., Evanston 

llelnemann Motors, 
1832 Irving Park Rd.

Klocke Motor*. 
5924 N. Western Avė.

SOUTH SIDE—C<»nt.
Hejna Motor Sales 

*5200 Ashland Avė.
Scholl Motor Sales, Ine.,

7023 S. Halsted St.
State Line Sales & Service

10550 Indianapolis Jtlvd.
Stratford Motor Sales Co.,

0739 S. NVestern Avė.
VVaKRoner Sales & Service 

353 K. Garfield Avė.
NVEST SIDE 

Motors. Ine., Branch, 
Madison St., Oak Purk

. Cennak Rd., Cleero

Butler
310

Ciayton Motors,
5440 W

Jewel /luto Service
3800 W Roosevelt Rd.

Ser'JX “nd 2459 S. Indiana Avė.

WEST SIDE—Cont.
KedzieAVatdilngton Mtr. Sales, 

111 N. Kedzie Avė.
L-T Motoru 

2(147 W. Cermak Rd.
M & R Motor Sales, Ine., 

3950 W. Grand 
Piacko Motors, 

3559 W Grand
Schoetker Motors. 

7040 W. North
Philip A. Tafel, 

3030 N. Cicero
4. J. Thompson Motor Sales, 

3180 Mlhvankee Avė
Tyk Motors,

1022 Madison St., Oak Park 
Wcst Sfde Hudson, Ine.,

4 701 Washington Blvd.

Avė.

Avė.

Avė.

Avė.

Svečias Iš Wisconsin 
Chicagoj

NAUJIEJI 1941
AUTOMOBILIAI

A. Kurtinaitis
Vakar “Naujienų” redakciją 

aplankė senas naujienietis, p. 
Albinas Kurtinaitis, iš Thorpe, 
Wisconsin valstijos. Jis Chica
go j e turi seserį, pas kurią da
bar vieši. •

P-s Kurtinaitis yra brolis lie
tuviams gerai žinomo p. Jono 
Kurtinaičio, kuris mirė keletą 
metų atgal, dar beeidamas mok
slus.

Piknikas Užbaigti 
Sezoną Liberty 
Grove Darže
Willow Springs, įvyks piknikas 
užbaigimui sezono. Pikniką ren
gia savininkas Jonas Pilkis ir 
Dėdė Miliauskas.

Rengėjai pavaišins atsilankiu
sius gardžiais užkandžiais, visiš
kai dykai. Šokiams grieš geras 
orkestras. Visi kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 10 vai. ryto. 
Sako, tęsis iki vėlumos. (Sk.)

Skelbimai Nau jienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(Tąsa iš 8-to pusi.)
LINCOLN

Fordo bendrovės gaminamas 
luksusinis automobilis nuo $1,- 
477 iki $2,864, ir aukščiau (už 
specialiai užsakytus automobi
lius). Prie šios automobilių se
rijos priklauso garsieji Fordo 
gaminami .“Lincoln Zephyrs”.
MERCURY

Vidutinės kainos Fordo gami
namas automobilis, šėši nauji 
modeliai — turi didžiules karo- 
serijas, yra labai ilgi, ir turi 
daug, vietos bagažui. Kainos 
nuo $944 iki $1,183......

modelius, kuriuos vad n i. serija kiek ilgesnė negu pernyk- 
“Landcruiser’iais”. Kainos nuo' :l:
$690 iki $1,225.
VVILLYS

Šiemet išeina į rinką su nau
ju automobiliu, vadinamu “A- 
mericar”. ši bendrovė persior
ganizavo, ir nebevartoja “Over- 
land” vardo. Automobilis 4 ci- 
linderių, arklių jėga 63, karo-

šiė. Kainos, $635 iki $665.
— o —

Tai tokie, trumpai, tie 1941 
modeliai. Pasirinkite kuris 
riausias!

ge-

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

3131 So. Halsted St

Šiandieniniam automobily 
rasite 15,000 atskirų dalių, 
jei manote, kad turėsite vargo 
viską atgal sudėti, neardykite. 
Aplankę automobilių parodą pa
matysite jau gatavai išardytus 
automobilius.

o o o

jus
Bet

Lietuviški 
Valgiai

ir Amerikoniški
Su Geriausiu Skoniu

AiM/v—- (3o<ų MutGaK(u«ių AtKlHrynutH)
Acė., lupk. 2tn>, 8 v. v. Mllunov*— 
Branzcll—-Martlnellj—John Charlea Tho- 
mas—Lazaarl——Beattle—BAI.LET TEA
TRAS. Wcber. Kainom $2.00—*G:OO:

TRI8TAN ir ISOLDE—Pirm., lapk. 4t«, 
7:45 v. v. FlaRRtad—Svantho—Melclil- 
or—Czapllčkl—-Beattle. McArthur.

LA TRAVIATA—Antr., lapk. 5lą, « v. 
v. (Su Rinkimų Praneiimah)—Jepaon— 
Melton—John Charles Thomaa—-BAL- 
LET TEATRAS. Abravanel.

[L TRAVATORE—Treė., lapk. ftt*. 8 v. 
v. Bampton—Branzell—Martinei!!—Mo- 
rclli—I.azr-ari—BAI.LET TEAT R A 8.
Weber.

M ADAM E RUTTERFI.Y—Penk., tapk. 8ta.
8 v. v. Mokyklų Tarybos t»erJja. (*0.75 
—*2.50) — Gonzalee*— Brown—Mel
lon——Morelli. Canarutto.

FALSTAFF—AeSt. Diena, lapk. Otų, 2 po 
piet John Charles Thornuh—Giannlni—
Su mrnera •—liauki nu—Sh a rnova—M o iica 

Harrcll—BAI.LET TEATRAS. Weber.
MANON—Avėt., vak , lupk. (Mų, 8 v. v. 

Jepnon—■CrookH—Czaplicki. Abravanel.
KrIiiom: 1.00, 1.50, 2 00, 3.00, 3.50, 

4.00. 5.00
♦ChicruroR Operoj Del)! u tas

CIVIC OPERA HOUSE
20 N. WACKER

SĖDYNĖS jau paralduoda Ran. 922fk 
Taipgi pux Marabull Fielii A' Co., Lyon

& Uruly ir VIkuohc VVeatern Union 
OfiaiioNC.

1941 METŲ

BUDRIKO 
RADIO

RAKANDŲ IR 
KRAUTUVĖJ

visas radios. visųčionai rasite
žymiųjų Amerikos išdirby s č i ų, 
Philco, Zenith, RCA Victor, 
Farnsworth ir kitus. Radio su 
kuria galima padaryti rekordą.
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9 ir 10 tūbų Radios gražiose“ ka
binėtose; sena ..rąęlio rpainant 

$59.50
8 tūbų automatiškos Radio Kom
binacija, pati maino rekordus, 
padaro rekordus, už ....... $59.50

200 Radios po $9.95, $18.557 
$29.50, $45.50

Aliejiniai, Angliniai, Gasiniai pe
čiai, didelės mieros dėl 4 kamba
rių, nupiginti po $27.50 ir aukš- 

čiaus. Lengvi Išmokėjimai.

Nežiūrint, kad moderniškieji 
automobiliai yra dirbami iš plie
no, kiekviename jų yra apie 60 
svarų medžio. 

» » 8
■ 1939 ir 1940 metų automo
bilių parodose didžiuma mode
lių buvo mėlynos spalvos. Žali 
buvo antroj vietoj, o pilki tre
čioj. Juodų buvo mažiausia.

» »
Šiemet automobilių rinkoje 

išeina 18 skirtingų vardų su 
200 modelių. Visus juos maty
site Chicagos Automobilių Pa
godoj, kuri atsidaro šiandien. 

» » »
Amerikos Automobilių Aso

ciacija padarius nuodugnų ty
rimą, surado, kad keliavimas 
automobiliu yra pigiausias iš 
visų. Skaitlinės parodo, kad 
mylia atsieina tarp lt£-2 cen
tų. Jei automobily daugiau pa- 
sažierių, tai kaštai proporciona- 
liai krinta. Jei įskaityti ir pa
dangų nusidėvėjimą bei patai
symus, tai mylia atsieina tarp 
2.18 ir 2.94 centų.

P.
M.

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI. Sav. Jos.F.Budrik

FURNITURE 
HOUSE

NASH
Ši firma šiemet išleido naują, 

pigų automobilį, su kuriuo ban
dys konkuruoti “pigiųjų” auto
mobilių rinkoje. Tai Ambassa- 
dor 600. Tas modelis parsiduos 
po $731. Kiti brangesni mode
liai kainuoja po Šimtą — kelis 
brangiau. Nash yra vienintele 
firma, kuri savo automobilius 
šiemet atpigino.
OLDSMOBILE

Turi pernai įvestą “Hydra- 
Matic Clutch”, kuris veikia su 
alyvos pagalba, turi labai pla
tų pasirinkimą, ir šios firmos 
automobiliai išgražinti turbūt 
daugiau negu kitų, kainos nuo 
$852 iki $1,575.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
Pečiams Aliejus QIZ įb Gal. 
Ne mažiau 400 gal. O 
Furnasams Aliejus Gal.
Ne mažiau 150 gal. V

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

3409-11 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

WCFL, 970 k. žymi Radio Valan
da 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”

Garsinkitės “N-nose

.. —-__ i________... .

ECONOMY 
DCNTAL 

I.ABORATORV 
120 S. STATE 
■■ hoor siN&tk etO6. 

ot*.n$a
■ v'.

“BLOSSOM TIME
“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO

PONTIAC
Aštuonių cilinderiiį, šešių ne

bedaro. Vėl turi “torpedo” mo
delius ir karoserijas su “ančių 
užpakaliais”. Kiek didesni negu 
pernai. Turi pagerintos stab-1 
džius. Kainos nuo $828 iki $1,-' 
077.

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popietų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisk
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

vakare Chicagoj už- 
audra su perkūnija 
lietumi, kuri siau- 

vakar ryto. Protar- 
žaibavo, bet griau-

korio mccnanifikal 
diiHK» vinlfikai

10 Mėn. Užmokėti 
Natūralų*, rollavų *u- 
mų permatomi dantya. 
Ekspertų gaminti mo
demiškoje Svarioje la
boratorijoje gavus ui- 
aakymiiH Ir hiMUidaK
nuo ctanttatų reg. lill- 
nota. Kviečiame pevtiu- 
r«tl. 
Panašini 
piritui ųrįj
pa raminame 
Pleitus $ 4
Pataisom
j 4 vai. žemai 

kaip
TOJ PAČIOJ VIE
TOJ NUO 1034

GRAŽUS.. .
Dirbtiniai Dantys

Nebijokit šypsoti 
PERMATOMI

DANTŲ
PLEITAI

yra prafimatnųn. Me- 
rarantuota.

050
■ I kiti Iki
W *35

I^b. Patarna-
vmas

SOKOLĮJ SVETAINĖJ, 2345 SO. KEDZIE AVENUE 
Pradžia Lygiai 3 vai. po piet

STUDEBAKER ' ’
ši firma vėl išlėidp į rinką

savo garsųjį pigų x Champion; 
modelį ir tos rųšies automobilių 
parduoda nepaprastai d&tig, Tu- 
H naujos rąšieš brangesnius!

Užvakar 
£jo keista 
(ir smarku 
te iki pat 
piais labai
etinio nebuvo girdėti. Debesys 
buvo nuslinkę labai žemai, ir 
vietomis atrodė, jog juos ran
komis galima pasiekti.

Audra padarė nuostolių, bet
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Rytoj NAUJIENŲ

Radio Programas
DAINUOJĄ SUVALKIEČIŲ CHORAS, VEDAMAS P-LeS G. ZELNĮUTES, IR SOLIS

TAS STASYS RIMKUS. '
Vėliausių Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo*

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycjes
'• 11 VALANDĄ RYTO.
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo pasiklausgtil

—*■
* —
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RYTOJ “KAI GĖLĖS ŽYDĖJO” VĖL GRĮŽ
TA Į MUSŲ SCENĄ

“Pirmyn” Atidaro Sezoną Su Operete “Blošsom 
Time”

Rašo-NORA GtJGIS Z~Z___________________________

Buvo tai praeitą pavasarį. 
Tada, yįsas liętuvių muzikalis 
pasaulis ir šiaip gražių darbų j 
mylėtojai, nekantriai laukė ko-i 
kios tai ypatingos šventės. To
ji šventė buvo Pirmyn Choro 
perstatymas operetės “Kai Gė
lės Žydėjo”. Vieni iš tų, kurie 
laukė šio įvykio, pažino patį 
veikalą iš svetimtaučių scenos. 
Tokiems buvo įdomu pamatyti, 
kaip musų dailės mylėtojai pa- 
jiegs išpildyti šį nelengvą mu
zikali kurinį, koks bus jo ver
timas ir kaip jis skambės lie
tuvių kalboje. Kiti pažino tik 
atskiras operetės ištraukas, 
kaip pavyzdžiui, tą žavingą 
Schubert’o Serenadą, Meilės 
Dainą, ir dar kaikurią jos mu
ziką, kuri įpinta į veikalą, tu
ri būti įspūdinga ir negreit pa
mirštama. Kiti girdėjo arba 
skaitė apie patį kompozitorių 
Schubertą, 
veikalas ir

kurio gyvenimu šis 
pagrįstas.
buvo ir tokių, ku- 
tepažino nei pačios

; *-i

Solistė Genovaitė Giedraitis

CLAS^IFIED ADVERTISE.MENTS 1
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PERSONAL 
Asmenų Ieško

ŲAIESKAU GYVENIMO DRAU
GĄ, tarne 36 ip 65 metų amžiaus/ 

Matuoklis. Rašykite 
Box 2428, 1739 S. Halsted Jįt.

HELP WANTED-MALE-EEMALE 
parbinin^ Reikia

TURIME GERIAUSIUS DARBUS 
visękiems darbininkams: viešbu
čiuose, restoranuose, įstaigose. Ge
ros algoš, darbai pastovus.

KĮODĘRN HOTEL BUREĄU

■Mm

REAL ESTATE FOft SAMI 
Namai-žemė Pardavimdl

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 6837 S. Talmąn Ąve., 
2-4 kambarių flatai, 3 kamb. skie
pe. Moderniškai ištaisytas. Neša 
gerą repdą. Atsišaukite 2602 West 
69th St. '

RAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
pentėrię ir dekoratorius. Darbą at- 

£ęrai ** Pigiai-‘ J. Augaitią, 
1608 So. 5Qth Avė./ Tel. CICERO 
2633. s

Beabejo, 
rje nedaug 
operetės -turiniu, nei jos muzi
kos, bet gerai pažino paties 
pirmyn Choro darbuotę, šio 
choro praeities darbai yra to
kio aukšto kalibro, jog jie pil
niausia užtarnauja Chorui vie
lą tarp pačių svarbiųjų ir vi
suomet laukiamų kiekviena se
zono parengimų.

šunie- 
publi- 
pasta- 
” pra-

“Visi Gėrėjosi”
Bet nežiūrint kokiais 

timais loji tūkstantine 
ka ėjo žiūrėti pirmojo 
tymo “Kai Gėlės žydėjo
eitą pavasarį, tačiaus jie visi, 
kaip vienas, .sutiko, kad čia bu
vo perstatymas, kuris turėjo 
visapusiškai patenkinti ir pa
čius kritiškiausius lankytojus.

Lietuvių Demokratų Darbuotės 
KALENDORIUS

SEKMADIENĮ, SPALIŲ 27—Masinis Mitingas, Herrine, 
Illinois, 2:00 valandų po pietų. Kalbėtojai — Teisėjas 
John T. Zuris, Al. G. Kumskis, prezidentas Lithuanian 
Demoeratic League of Cook County.

ĄNTĘĄDIENĮ, SPALIŲ 29—7:00 vai. vakare, Garfield 
Parko Klitibo masinis milingas salėj virš Napoleon re
storano, 3958 West 5th Avejiue. Kalbėtojas Teisėjas J. 
T. Zuris ir kiti.

SEKMADIENI, LAPKRIČIO 3-čią—2:00 vai. po pietų, 12- 
to Wardo Lietuvių Demokratų Kliųbo mitingas, Darhis- 
Girėnas salėje, Wm. A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—9-to Wardo Lithuanian Political Club 
mitingas, Ali Saints parapijos salėje, 107th ir Wabasli, 
S. Petronis, pirmininkas.

PREZIDENTO ROOSEVELTO RINKIMINĖS KALBOS

SPALIŲ 
Chicagos

28, iš Madison Squarc Garden, 
radio stotys, WMAQ ir WĘNR,

30, iš ' Constitution Hali, Wash- 
Chicagoj—WBBM ir WGN,

PIRMADIENĮ, 
New Yorke. 
nuo 9 iki 10 v- v.

TREČIADIENĮ, SPALIŲ
ington, D. C.» radio stotys 
nuo 9:15 iki 10:00 v, v.

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO
Clevelande, radio stotis Chicagoj, WMAQ, 
vai. vakare.

PINKIMŲ IŠVAKARĖSE, LAPKRIČIO 4, iš

Auditorija, 
nuo 8 iki 9

į savo namų 
Hyde Park, N. Y., radio stotys, WBBM, WGN, WENR, 
ir WMAQ. Apie 9 valandą vakare.

MASINI Al MITINGAI CHICAGOJ

ŠĮVAKAR—Chicagos Stadium kalbės Daniel Tobin, pre 
zidentas Teamsters Union, ir kiti. 8 v. v. Įžanga nemo- 
akma- .

SPALIŲ 29—Nepriklausomų Balsuotojų Komitetas Roose- 
veltui Remti, Masinis Mitingas, Chicagos Stadium. Kal
bės Mayor LaGuardia iš New Yorko, Van A. Bittner, 
C. I. O. plieno unijų vadas, ir kiti

Npsigifdp nei vįeųo halso, 
riš butų pareiškęs kitlcą, kaip 
tik nuoširdaus pasigėrėjimo Vi
sų parengimu.

» € «
Antanas Vaivada padarė pui

kų darbą veikalo vertime. Vei
kalas labai gražiai davėsi taip 
sakant “sulietuvinti”. Vaidinto
jų sąstatas buvo tikrai rinkti
nis. Choras išlaikė sayo kvoti
mus su “augštais laipsniais^. 
Kostiuniai, dekoracijos ir pui
kiai suderinta orkestrą, visi pil
niausia atsakė, su rezultatų to 
vienbąlsio nu tapimo, kad “Ęai 
Gėlės Žydėjo?’ pasiliks gyvu ir 
skaisčiu žiedų kiekvieno atmin
tyje ilgiausiam laikui. Kiekvie
nas dar išreiškė tą pageidavi
mą, kad Pirmyn Choras pakar
totų šią operetę artimoj atei
tyje.

Pirmyn Choras ir nutarė pa
tenkinti šį populiarų prašyme- 
Ir rytoj, spalių 27 d. ^okplų 
Svetainėj choras atįdąrys sayp 
32-trą, muzikos sezoną su “Kai 
Gėlės žydėjo”. Pažymėtinas, fak
tas yra dar ir tas, kad šįmet 
Kazys Steponavičius pradeda 
savo 11-tą sezoną, kaipo Pir
myn Choro vedėjas, šis irgi 
'yra retas rekordas tarp lietu
vių chorų, ir vienas kuriuomi 
reikia pasveikinti kaip Kazį 
Steponavičių, taip ir pktį Cho
rą. . ~

US moteris ieško 
gi u ųž pasidarbavi- 
TelefopĮLĮpkne - tuo-:

HELP WANTED-FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA mokin
tis ąbelną vaistinės darbą. Gera 
ppoga išmokti gerą darbą. Atsišau
kite /J. P. Rąkščio vaistinėje rytais. 
1900 Šo. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
_ Pardavimui

DIDELIS BARGENAS
5 akrai, arti 95 ir Cicero. 2 namai. 

350 pėdų greta vieškelio. Sukruskite! 
Tel. STAte 7415.

PARSIDUODA PIGIAI Brighton 
Parke 5 Ratų mūrinis, naujas na
mas, su 3 karų garažu. Arba mai
nysiu į 2 flatų narna. Randasi prie 
44 ir California. Atsišaukite 3553 
S. Halsted St., L. V. Sirus, YARds 
5118.

j?us.

IEŠKAU NAMŲ darbo. Esu tei
singa moteriškė, noriu dirbti.. Gei
džiu, kad bMįį''gyvenimas vietoj. 
Vįctpria NąsUe, $159 S. Halsted St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
ąbėįnąm ūkio darbui. Tik 2 mel
žiamos karvės, kiti galvijai skerdi
mui. Pastovus darbas $er ištisus 
metus. $35 mėnesiui. 60 h$iių nuo 
Ghicagos. Jųštin Genis, Ėichmond, 
III. T,ei. Richmond 561.
_ :______------------------- -----—1— ------ 

SALESMANAI, gera proga pa
darytį gerą gyvenimą, pardavinė
jant cigšrųą. Dovanos. 1427 S,o. Ųal- 
steci St.

x i

Kristina Kriščiūnaitė
Permainos Sąstate

Rytojaus sąstate bus kebos 
permainos. Temperamentajųs 
primadonnos B.ellabfrųnos rolėje 
{kurią mųsų brangi dainininke 
mokytoja AneĮė St.eponavi(čįe- 
nė taip artistiški! išpildė pir
mam vaidinime, bet dabar. ser
ga ir negali dalyvauti) bus ki
ta musų pirmųjų ir labąi įpy
limų artisčių dainininkių, G.e- 
novaitč Gie,draitįs. Tųom tarp, 
tas pępųliarųs kąmikas, Balino 
Brooks, pil.dys slaptosios polici
jos viršininko y,olę. Jis bus No- 
votny. Kiti iš svarbesnių 'vai-

PĄRDĄVINĖKITĘ aukštos rų- 
šies 5c unioh gamybos cigarus. Do
vanos dykai. Alga arba nuošimtis. 
1835 Milvvaųkee Avė.

RlTRALlNGAS darbininkas, ku- 
rįs supranta ąpįp pienines darbą. 
Kad. mokėtų ‘pasteurizuoti .pieną.

325Į S/ Kinerald Avė.

REĮKALiąi^AŠ DEGTINĖS salės- 
Imanas dirbti Southsid.ės apylinkėj. 
Alga ir nuošimtis: Rašykite 1739 S. 
Halsted St., B6x 2429.

REIKALINGAS energingas par
davėjas prodųMų po krautuves. Tu
ri mokėti ger$i angliškai, lietuviš
kai ir jeigu galima, kitas kalbas.

Turi turėti “chauffeur’s License” 
įr bu.ti g.eras ‘ draiveris. Pašykite 
Bok 2430, 1739 : S. Halsted St.

PATYRUSĮ MOTERIS, abelnam 
Pąmų ddrjbui. Reik virtį. Nuosavas 
kambarys, maža šeima. Geri namai. 
Motiną dirba. ČANąl 1157. šaukite 
prieš 6 vai. vak.

PARDAVIMUI MŪRINIS namas. 
Yra 3 flatai ir mūrinis garažas dėl 
2 karų, kainą $5000. Įnešti reįkią 
$500 ar daugiau, likusius lengvais 
išmokėjimais.

BEN J. IKAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

PATYRĘ OPERATORS, binders, 
dirbti' prie žiurstų. Le Nore Gar- 
ments, Ine., 325 W. Adams St.

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sorterių. Pastovus darbas. 347 W. 
42 Place.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 2-4 kambarių fialai, 3 
kamb. skiepe. Moderniškai ištaisy
tas. Neša gerą rendą. Atsišaukite 
2602 W. 69th St. 
c ’ -

REIKIA MOTERIES sortuoti sku
durus. Turi būti patyrusi. Gera mo
kestis, darbas 5 dienas savaitėje. 
Public Iron and Metai Co., 8800 W. 
47 St., Brookfield 6252.

VEDUSIOS MOTERYS gali už
dirbti ekstra pinigų nuo dabar iki 
Kalėdų. Dirbant pilną laiką arba 
tik dalį. Nereikia patyrimo. Mrs. 
Lane, 126 N. Wells.

REIKIA MERGINOS, patyrusios 
prie vaikų, padėti prie lengvo na
mų darbo. Gyvenimas vietoj. Nor.h 
YVest apylinkėj. INDependence 3855

REIKIA MOTERIES sortuoti se
nas popieras., 'Puri būti patyrusi. 
Kreipkitės Thomas Paper Stock (>>., 
861) XV. Evergreėn, arti Hals'ed ir 
Division.

NAŠLĖ PARDUOS labai priei
namai: 2 aukštų medinį namĄ ge
ram stpvy. 5 ir 6 kambariai. 37% 
lotas. 6620 Leland Avė.

PARUOŠTI UŽĖMIMUI 
6643 S. Maplevvood Avė. 
6540-42 S. Fairfield Avė 

Moderniškos naujos 5 ar 6 kamba
rių rezidencijos, P/2 maudynės, pla
tus lotai. Statytojas parduos arba 
mainys.

REIKIA MOTERIES, patyrusios 
prie Suknių. Ekstra ir pastovus 
darbas. Gera mokestis. Maurice 
Cloak Co., 4726 S. Ashland Avė.

SŲ81IUNKIMAI
.Žagąrięčiiį.. JECliub.0 mėnesinis sų- 

si rink ii na.s įvyks f seki 
įių ;• 27 1} yaLį pbph
svetainėje, Ž4Wi wL 4! 
neolite atsiįaųlcyti ne:

FURNISHED ROOMS —TO RENT
GyvenimuM^^^ 

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo mėnesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt St.

6819 S. WASHTENAW
SAVININKAS TURI PAAUKOTI 

Moderniškas aštuonkampių priekis, 
6 kambarių muro bungalow, dideli 
kambariai, ąžuolo trimai, 
vandens šiluma, Al stovy.

MANOR REALTY 
2532 W. 63rd St. 

HEMlock 8300

karšto

MARQUETTE PARKE
Dviflatis, po 6 kamb., bungalow 

stogas, karštu vandeniu šildomas, 
$8500. Mūrinis cottage, apšildomas, 
$2950.

Clearinge medinis cottage, apšil
domas $2850.00. Triflatis muro. 
$6000.00. Keturflatis muro $12000.

Ant 24 ir Oakley Avė. dviflatis 
po 5 kamb., muro, apšildomas ,tu
rint $900 galima nupirkti.

CHAS. URNICH, 
2500 West 63rd St.

Tel. Prospect 6025 vakarais.

ą.djepi, spa- 
, Hollywood 
d St. Malo-

c . turime ap
tarti Halįdwėc|i pa¥^s parengimą 
kuris įvyks lapkričio 2 d.

J. Keturakis, rast.
Chįcągos Lietuvių Vyrų Choro 

dainų pamokos įvyksta nedėlioj, 
spalių 27 d., NefĮ.o svetainėje, 10 
vai.’ ryto. Malonėkite susirinkti lai
ku nes turime/skubiai rengtis prie 
savo .parengimo kuris įvyks nedė
lioj, lapkričio 3 d. Taipgi kviečia
me dainas mylinčius prisidėti prie 
choro. Choro Valdyba

FURNIŠUGTAS KAMBARYS, be 
valgio, . vedusiai porai arba pavie
niui vyrui. B. Luinis, 6940 S. Arte- 
Siap, 1-mas aukštas. HEMlock 8552.

RENDAI FURNIŠIUOTI kamba
riai, kampinis narnas, daug šviesos, 
pigi renda. 2901 So. Emerald, 1-as 
aukštus užpakaly.

DIDELIS KAMABARYS, gražia
me, švariame l)imgalo\v, furnišiuo- 
tąs. Pageidaujame, kad kas imtų 
ir su valgiu. 6930 So. Maplcwood 
Avėhue.

dįntpjų, kaip1 beabejo pamena
te, bus Skeveriiitė, Rinjkaitė, 
Kriščiūnaitė ir jaunoji Millerių- 
tė. Trinųpesnėse rolėse bus Rip- 
kęvičienė, Dpvginienc ir Devei- 
kaitė. Vyrų vaidintojų sąstatą 
sudaro Casp.er, Brazis, Rūksta- 
įa, Žukas, Avelis, Dambrauskas, 
Tarnas. Vedėjas Steponavičius 
sako, kad orkestrą bus žymiai 
padidinta, ir kad dedamos vi
sos pastangos ne tik atkarto-

GRAŽUS KAMBARYS ant rendos 
bįaįyjam vaikinui, prie mažos šei
mynos, Marųnette Parko apylinkėj. 
l>442 S. Artesian Avė., 1-mas aukš.

RENDAI KAMBARYS, garu ap
šildomas, prie mažos šeimynos. Vie
nam vyrui ar merginai. 3-čias auk
štas, 3256 S. Union Avė.

FURNISHED ROOMS—WANTED

IEŠKAU KAMBARIO prie mažos 
šeimynos, prie malonių žmonių, 
Southsidėj. Box 2427, 1739 South 
Halsted Št.

jti pirmojo spektaklio pasiseki-7 
mą? beĮ dar' pagerinti ir pra
lenkti jį.

.Gjeriąusio ęąsisejkijm.o Jums, 
“Pirmyn^, ne ’tik rytojaus per
statyme, Įbet ir vįsuos.e ateities 
darbuose.

FOR RĖNT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 6 KAMBARIAI, naujai 
išdekoruoti. štymo > šilumą. 2 auk
štas priešaky, 550 W. 43 Št.

RENDON 3 atskiri kambariai ar
ba pusė 6 kamb. flato Prie pavie- 
pi.Os ypatus. 6.047 S. Sacraniento, 
Hemįock 1655. Atsišaukite Subatoj 
visą. dieną. Nedėlioj iki 10 ryto.

RENDAI 1-MAS ' AUKŠTAI 6 
Raipbapįąi, karšto vandens šilTnna, 
paųjai iŠdekorufjti. Renda pigi. Lie
tuvis savininkas. 1189 S. Troy St.

S B /i t f 8" t t j i A Siunčiam GėlesĮ LOVEIKISvSrgUio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

33|6 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

FURNįTtjRĖ-FlKTŲRfc FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI pigiai anglinis pe

čius: apšildo 5 arba 6 kambarių 
f hitą. 3200 S. Liluanįca Avy.

MOKĖDAMAS CAŠB už rakan
dus. sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. pašaukite ar 
tašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi naš mus. ALlftAŲSKAS 
Šunuą. 6343 S. Western Av^., Chi 
cago. III. Phone Republic 6051

PIGIAI nauja 6 kamb. mūrinė re
zidencija Maręuette Parke. Vėliau
si įrengimai, tile maudynė, vandens 
šiluma. Kam reikalingas geras na
mas nepraleiskite .progos, nes su
taupysite daug pinigų.

Bizniavas muro namas, Storas ir 3 
flatai po 5 kamb. geroj vietoj, Mar- 
ęuette Parke. Už cash ar mainyti. 
Verčia reikalai pačh| savininkų. 
Kas norite laimėti atsišaukite grei
tai.

Kitas didelis bargenas prie 18th 
ir Union gatvių apylinkėj, storas ir 
3 flatai muro namas. Parduos arba 
mainys ant loto ar mažos farmos 
ar ko kito.

J. VILIMAS
6753 So. Rockwell St. 

HEMlock 2323

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ mūri
nis, po 4 kambarius, karšto vandens 
šiluma ant 1-mo aukšto. Beismontas 
ir 1 karui garažas. 4211 S. Rich- 
mond St.

PARSIDUODA medinis 8 kamba
rių cottage, Southsidėj, kampas, 5(M$ 
pėdų lotas, furnisu apšildomas, ir 

1 kitas namelis ant galo loto. Turi 
birt parduotas už pirmą pasiūly
mą. Matykite namą ir pirksite pi
giau, ne kad esate kada pirkę.

CHARLES URNICH
2500 W. (>3rd St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 6025

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Marquette Parke

3007-11 W. 71 St., du dviflečiai, 
nauji namai po 4 ir 5 kambarius, 
atdara dėl apžiūrėjimo kasdiena.

4008 S. Mapleveood Avė., 2-fletis 
.no 4 kambarius. Rendos $50.00 į 
mėnesį. Kaina $3,900. Jmokėt $500.

3 pagyvenimu, mūrinis, 518 W. 
45th St. Kaina $2300.

2041 W. 63rd St., 2 fletai ir Sto
ras su tavern bizniu, mūrinis namas. 
Parsiduoda labai pigiai arba mai
nys.

Namas su tavern bizniu, 4342 S. 
Ashland Avė. Parsiduoda 
g:ai arba mainys 
te. įmokėti $800.

Turime visokių 
namų, farmų ir 
rite pigiai pirkti, 
naują namą statyti ar seną pataisy
ti kreipkitės prie musų. Taipgi tu
rime visokių mainų.

CHARLES P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė.

REPublic 3713
Vakarais*' PROspect 0176
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FARMS FOR SALE ” ”

80 AKRŲ FARMA Rhinelander, 
Wisconsine, pardavimui arba mai
nymui ant nuosavybės Chicagoje. 
Farma su staku ir visais įrengi
mais. Priežastis — senatyje. Kreip
kitės pas P. Gechą, 2523 W. 4$‘PI.

bile ką

kitokių 
biznių, 
greitai

*

labai pi
jus turi-

bargenų, 
Kas no- 
pardpoti.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas su tavernų, 4 pagyveniniaų 
neša rendos $135.00 į mėnesį, kai
na $8500. Randasi 5959 So. Carpeii- 
ter St., Tel. Normai 4152.

MI3SOUR1 VAUTUOJ, 2^3 ak- 
r^j, Carroll apskrity. I-abai derlin
ga žemė, su ųageriftimąię. J 
ginimnį. Ganykla. Vaųdiip. 
mai. Box 126, Dė XVjįt, Jdo

I ap
eina-

MARQUETTE PARK BARGENAI 
2 pag. namas su 2 lotais už $3450 
6 kamb. muro bungalow ........$4950
4 .pag. muro namas ..............  $4950
10 pag. muro narnai ........... $18,000
12 pag. kamp. muro namas $22,500 
Taipgi keletas lietelių ir Room- 
houses pigiai.
Gerai įrengta Roadhouse prie Ui
tos Št...................  $8500
Farma prie Chicagos ir didelio ke
lio ............................................. $3500
Farma ir rezortas arti ežero $4,200 
ir daug kitų BARGENŲ lengvais iš

mokėjimais arba mainais.
J. J. SINKUS 

2442 W. 63rd St. Tel. Pros. 9000

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU 4 KAMBARIAIS 
užpakaly. Naujai išdekoruota. Gera 
kampinė vieta. Renda nebrangi. 
Kreipkitės: Jos. J. Radomski, 2259 
W. 23 Place, CANal 6369.

TAVERNAS PARDAVIMUI arba 
rendai. Labai prieinamai. REGent 
9678.

PARDAVIMUI TAVERNAIS su 
visais įrengimais. 7% metų išdirb
tas. 1545 W. 47th St. šaukite savi
ninką .po 9 vakarais, Yards 4939.

SOUTH SIDE
Geltono muro moderniškas 4 fla

tų. 2 po 5, 2 .po 4, gazo pečiai ir 
refrigeratoriai, Kcwanee Boileris. 
$185 į mėnesį. Kaina $11,200.

12 flatų, 1 storas, 10 po 3% kamb. 
2 po ŽV2. Renda $455 į mėnesį. Mor- 
gičius .$9000—4^%, Reikia $12,000 
cash.

58 ir Laflin, 6 flatų, 2 po 5, 4 po 
karų garažas, mūrinis. Renda 

į mėnesį. Kaina $13,600.
BRIGTHON PARK

2 flatų, 6 ir 6 kamb., 1-mas auk
štas karštu vandeniu apšildomas, 
bungalow stogas. Kaina $7,700.

CICERO
2 flatų, 6 jr 6 kamb., 1-mas aukš

tas karštu vandeniu apšild., 
low stogas, lotas 50x125.
$7,850.

BRIDGEPORT
Emerald arti 35, 4 flatų, 

to pamatąs, mandynės, geram sto
vy. Kaina $4,500.

Geriausias pirkinys Chicagoje. 8 
flatų .po 4 kamb-? maudynės ir mo
derniškos sįnkos. Geram stovy. 
Renda $125 į mėnesį. Kaina $8,400.

štorąs ir 3 flatai, taverno fikče- 
riais, kaina $8,000.

tyEST SIDE
2 storai, 4 flatai, moderniškas 

kampinis namas. 17 metų senumo. 
Parduos lengvais išmokėjimais. Kai
na $14,500.

Jei manote pirkti biznį, pamaty
kite mus. Turime gerų tavernų ir 
bačeąiių pardavimui. Rašome viso
kiausią apdraudą geriausiose kom
panijose.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
953 W. 31 St.
YARds 0311

ATDARA SEKMĄDĮĘNĮĄIS 
nupili ryto M

S. SHIWUS ‘ ^^STELLO

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Prieinama kąina. Renda la
bai pigi, štymo šiluma. 2242 W. 
23rd PI.

4, 4 
$165

bunga-
Kaina

cemen-

L<ĮV^R ..^,(j1rV j j.rĮinrtm

~ PROFESSIONAL SERVICE 
Profešionalis Patąrnayiiąas

AR TURI FISTULĄ ARBA HE- 
K.OItJUS? Ąš pąsąkysiu, kaip 

au išgydytas. Atsiųskit štam
puotą kon vertą. H. Ą. Bergman, P.

1*14! ■ HI

M
 Gėlės My lintiems i 
Vestuvėms, Ban- 
kietamjs, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Aveiųie 

Phone LAFAYETTE 5800

Jonas Rukštala, 
Vogclio, operos dainininko ir 
gero Schuberto draugo rolėj, 
/■į^aį gčįjs žydėjo”, kuri ryt 
bus perstatyta SokpĮ svet., 3 .y. 
po pietų.

TAVERNAS PARDAVIMUt Į- 
steigtas dėug metų, šaukite BOUlė- 
vąrd 5266 prieš 1 vąl., po 1 vai. 
šaukite NORmal 5629. 5300 S.
Union Avė.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Prie
žastis—liga. Daro gerą biznį. 6600 
S: State St.

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
rę gęrą peln#. Įsteigtas prieš 3% 
metu dabartinio savininko. Kaina
vo $2000 įrengti.. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st Et

PARDUOSI^ ARBA ĮSBEN- 
DpOSIU duonos kepimo biznį, su 
nąmu arba ir vieną biznį 
įgyvendintas per 23 mętus. 
vifrno priežastis — f- L 
ve. Noriu poilsię. 2803 !

71 metų senat- 
2803 Emerald 

Aye., Chicago, III., Louis Gojp^Įt.
.........................................    ..i ■■.•■■irfiii » im .. ,

PARDAVIMUI grosernė sų VjSjts 
įrengimais. Vieta išdirbta už $Ž35. 
2124 W. Couiter St., 2125 W. 24 !>t.
__ - ■ ■ —. . - -— = -

PARDAVIMUI NAMĄS SU Wfc- 
nin (groserne). Biznis išdirbtas įįer 
daug metų. Savininkas apięįdžĮa 
miestą. 3424 S. Union Avė.

PARDAVIMUI GROŽIO sąlio- 
namS įrengimai.. Eųg4m£7ern?Anent 
Wa\^ mašina, '-DJ 
einamai. 3959 Ą
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NAUJOS MASINOS GRAŽESNĖS, GREITES
NĖS IR TRUPUTI BRANGESNES

(, ..........................- - ■—■ - ■■ ' i i .į—-  

Paroda Tęsis 9 Dienas, Iki Lapkričio 3 
Publikai Rodys ir Vėliausius Karo Pabūklus

Jeigu jūsų sunrifi/fluktė, žmo- naujų 
na ar vyras paskutinėmis die
nomis susirūpino jūsų auto
mobiliu, ir perdaug neišsiduo- 
dami numeta pastabų, kad ti 
senoji “džlalapė” nebebėga kaip 
reikia, žinokite kur šuo yra pa
kastas.

Jau atėjo 1941 metų automo
bilių paroda.

Jeigu ruošiatės naujų maši
nų pirkti, tai nieko nelaukdami 
skubėkite į parodų ateinančių 
metų modelius apžiūrėti.

Bet jeigu dar nenorite skirtis 
su senaisiais keturiais ratais, 
tai užrakinkite pinigus septyn- 
lypej spintoj ir raktų taip - pa
slėpkite, kur nei patys negalė
site jį atrasti. Nes, jeigu nuei
site Į parodų, tai garantuojam, 
kad jums ir širdis skaudės, ir 
pagunda ims, sėstis prie 1911 
metų modelio vairo, o senųjų 
mašinų pasiųsti į “džionkjardį *.

Vis kų nors naujo išgalvoja
Naujosios ateinančių metų 

mašinos yra labai gražios. Gra
žesnės negu pernykščios. Ir 
reikia stebėtis iš kur tie auto-

automobili, ir jam nori 
užkariauti kuoplačiausių rinka.

Hudson Motor Car Kompani
jos Vyriausias Inžinierius.
1941 metų paroda, kaip pa

prastai, įvyks Chicagos Tarp
tautiniame Amfiteatre, kuris 
randasi prie 43-čios ir Halsted 
gatvių, skerdyklų distrikte. Ji 
tęsis per devynias dienas, iki 
lapkričio 3 d., ir užsidarys tos 
dienos vidurnaktį.

mobilių fabrikantai gauna tiek 
daug sumanumo kiekvienais 
metais vis kų nors naujo išgal
voti, kaip nors ir taip jau labai 
gražias buvusių metų mašinas 
dar labiau pagražinti.

HARL0W H. CURT1CE
V 4 ’ *

Buick Automobilių piv'zijos 
.Prezidentas/

Naujosios mašinos yra .ir 
greitesnes, negu pernykščios. 
Fabrikantai greitumo perdaug 
nepabrėžia, nes ir pernai maši
nos buvo užtektinai greitos, ir 
retas kuris automobilistas no* 
ri galvatrūkčiais lakstyti. Bet 
kas nori greičio, tas jį gaus 
19-11 metų modeliuose.

Brangesni iki 5%
Tie naujieji automobiliai šį

met yra ir truputį brangesni 
negu pernykščiai. Vieni pabran
go dviem-trim nuošimčiais, ki
ti penkiais. Rodos, tik viena 
firma išdrįso kainas gerokai 
numušti, turbut todėl, kad ji 
šįmet į rinką išleidžia ' visai

W. F. HUFSTADĖR
Generalines Buick Automobi

lių Divizijos Pardavimo 
Skyriaus Vedėjas.

Lietuvaitės gražuolės nėra
Parodos valandos bus nUo 

11-tos ryto iki 11-tos naktį, o 
įžangos kaina priklausys nuo 
to ar bilieto pirkėjas nori re
zervuotų ar nerezervuotų vie
tų programai pamatyti. Nere
zervuotų vietų kaina bus 50 
centų. ;

Lietuvių ir kitų tautų gra
žuolių šįmet nebus. DėL susinė
jusios tarptautinės rfacletie^' pa
rodos rengėjai nutarė jų šiems 
metams neberinkti, ir pėduoti 
progos publikai parodoj reikšti 
savo pritarimų ir antagonizmų 
viepai ar kitai tautai, ir /tuo 
drumsti parodos pasisekimą^ 
dalyvaus apylinkių gražuolės
Vietoje tautinių gražuolių, šį

met parodai gražuolės buvo 
renkamos Chicagpš apylinkėms 
ir priemiesčiais. Pavyzdžiui,. 
yra,/ “Miss Brighton Pąęk’’, 
“Miss Cicero”, “Miss Marąueįte 
Park” ir taip toliam Gražuoįtų < 
tarpe betgi yra lietuvaičių, yie- ' 
na jų p-lė Emily Kulis.

Prie gražuolių bus pridėto> 
grupės dainininkų, aktorių, bil
ieto šokėjų, ir visi būryj du 
kartu kiekvienų parodos diena 
išpildys įspūdingų spektaklį, te
mą, “Non-Stop America”. 
Spektakiiui gros Ralph Foote 
orkestras, o primadonos rolėje 
šįmet vėl bus dainininkė, Lola 
Fletcher.

Parodoje dalyvauja apie šim
tas automobilių, t rokų, reikme
nų ir dalių firmų. Keleivinių 
automobilių bus apie 20 įvairių 
markių.

Karo pabūklai
Sale automobilių parodoje 

taipgi bus išstatyti įva.rųs ka
ro pabūklai, kaip priešlėktuvi
nės patrankos, tankai, žvalgy
bos automobiliai, prieš-tankinės 
patrankos, kulkosvaidžiai, pro
žektoriai ir kitos karo rėikme- 
nos, kurias automobilių di rb
tuvės šįmet pradės gaminti ir 
dėlto, greičiausiai, ateinančiais 
metais naujų modelių neišleis.

Taigi, šįmet paroda pabiėš 
ne vien naujuosius automeb.- 
iius, bet ir Amerikos karinį pri
siruošimų, kuriame autdmob- 
lių pramonė lošia didelę rolę 
Paroda šįmet bus. tiek įęįun., 
kiek ir pernykštė, gal net įdo
mesnė, ir rengėjai tikisi su
traukti apie pusę miliono dau
giau publikos. Neabejojame, 
kad lankytojų skaičiuje bus ir 
tūkstančiai lietuvių.—Rs.

GEORGE W. MASON

MERCURY “8” 1941 modelio priekinės linijos, šis 
automobilis turi didelę kąroseriją ir yra labai ruimingas.

Nash-Kel vina tor Korpora ei j os 
Prezidentas.

HUDSON — 1941 metams Hudson pasiūlo naujų Commoddre serijų modelių. Tai 
tikrai puikus automobiliai Amerikos žemiausios kainos rinkoje.

I>ll(’,K Vienas iš puikiųjų 1941 metų Buick pasiūlymų yra šis Senes, 40 
^pečiai Sedanet, coupe-sedan kombinacija dėl 6 asmenų.. Jis turi 121 colio Whėelr 
base, ir jo inotoras yra “Buick valvc-iii-head”, straight eighf išvystus 115 arklių

PLYMOUTH — Plymouth naujasis “Sportsmen” Convertible Coupe yra pažiba • 
visos 1941 metų Plymouth linijos.

New 1941 Chevrolet Master De Luxe Town Sedan

NAUJIEJI 1941 AUTOMOBILIAI - KAIP JIE 
ATRODO, KUO JIE PASIŽYMI

Karoserij’os Didesnės ir Ruimingesnės, Vietos 
Pagažui Daugiau

Beveik Visos Firmos Naudoja Dvi Spalvas

Iš viršaus naujieji 1941 me
tų automobiliai mažai kuo te
siskiria nuo šių metų mašinų, 
bet juos atydžiau apžiurėjus 
galima pastebėti gana didelį 
skaičių įvairių pakeitimų ir pa
gerinimų.

Vėl grįžta į mada automobi
liai su taip vadinamais “ančių 
užpakaliais”, taipgi yra didesnis 
skaičius pernai įvestų “torpe
dų” modelių.

Daugiausia permainos maty
ti visų automobilių radiatoriuo
se, jie net daugiau, labiau iš
dailinti, negu pernykščiai. Be 
to, kitos automob lių dalys pa
gražintos chromium, nikelio ir 
bronzo papuošalais, kurie gal 
nepraktiški, bet akį labai trau
kia.

Beveik visos firmos dabar 
karoserijoms naudoja dvi har
monizuojančias spalvas, taipgi 
turi pritaikintų spalvų vidaus 
įrengimus. Šįmet didesnis skai
čius automobilių turės automa
tiškus klučius. Be to, visų ka- 
roserijos yra didesnės ir rui
mingesnės, chassis ilgesnės ne
gu pernai ir visi turi daugiau 
vietos bagažui sudėti.

Su 1914 metų modeliais Chi
cagos Parodoj pasirodys seka
mos firmos:
BUICK

Išleido penkias automobilių 
serijas, Special, Super, Century, 
Roadniasler ir Limited, turi 
naujus “Fireball” motorus, ku
rių spėka esanti didesnė negu 
buvusių, turi pagerintus karbu- 
ra torius.

Ši firma išleido ir naujos rų- 
šies modelį, vadinamą, “Seda- 
net” — dviejų durų, šešių pa- 
sažierių coupe-sedano kombi- 
nuotę.

Buickai yra labai ruimingi, 
šiemet yra visaip išpuošti meta
liniais pagražinimais, visi mo
deliai turi radio aparatus ir šil
dytuvus. Kainos, be transporta- 
cijos išlaidų, nuo $895 iki $1,- 
675.
CHEVROLET

Šios markės automobikai kai
nuoja nuo $712 iki $995 be 
transportacijos išlaidų. Turi ke
lis standartinius ir liuksusinius 
modelius ir tikisi šiemet par
duoti apie 1,100,060 automobi 
lių. Visi modeliai yra be šoninės 
ramsties kojoms ' (running 
board), turi dvispalves (two- 
tone) karoserijas, harmonizuo
tų spalvų vidaus įrengimas ir 
automatiškai atsidarančius sto
gus sportiškiems modeliams. A- 
bi priekinės durys yra aprūpin
tos raktais.

Ši firma šiemet nebegamina 
Master 85 serijos automobilių, 
bet turi taip vadinamas Spėriai 
DeLuxe ir Master DeLuxe seri
jas. Jie labai gražus.
FORD

šių metų Fordai yra didžiau 
si, ruimingiausi šitos garsios 
firmos istorijoje. Jie visuome. 
turėjo labai stiprius motorus 
kurie, sako, kartais karoseri
joms būdavo perdideli. Taigi 
šiemet, motoro jėga ir automo
bilio dydis buvo sulyginti švel 
aesniam, patogesniam važiavi
mui.

Fordo bendrovė išleido 12 rų- 
šių automobilių, septynis “sup
er de luxe” modelius ir penk:s 
“de luxe”, su garsiais V8 moto
rais. Ši firma taipgi dar žada 
išeiti į rinką su nauju šešių ci- 
linderių automobiliu.

Forduose šiemet matomumas

buvo padidintas apie 22%, nes 
sudėti nauji, padidinti langai, 
visi modeliai turi padidintus, 
lankstesnius risorus ir pagerin
tus “shock absorber’ius”. Kai
nos nuo $744 iki $1,035.
HUDSON

Ši firma, po ilgokos pertrau
kos, vėl garsinasi “Naujienose“. 
Modelių skaičius ir kliasos tie 
patys kaip pernai. Yra mažas 
šešių, ir didžiuliai astuonių c'- 
linderių automobiliai. Jie visi 
labai dideli, ruimingi, turi pa
čios Hudson firmos gamybos 
karoserijas, motorus ir k tas 
dalis.

Hudson firma šiemet pabrė
žia taip vadinamus “Symphonie 
Styling” vidaus įrengimus, tai 
yra, išmušalus ir vidaus meta- 
l.nes dalis, pritaikintas išori
nėms automobilių “t\vo-tone” 
spalvoms. Kainos nuo $695 iki 
$1,254.
PLYMOUTH

šis automobilis, kaip ir dvi 
kitos mašinos, priklauso pigių
jų kliasai. Firma yra išleidusi 
13 skirtingų automobilių rųŠių, 
su pagerintais greičiais, ir vie
toj trijų, dabar turi keturis 
greičius. Automobiliai turi pa
gerintus ratus padangoms, ka- 
roseriją padarytą iš vieno me
talo šmoto ir arklių spėką pa
keltą iki 87.

Plymouth turi kelis paprastus 
ir kelis liuksusinius automobi
lius. Jie gražiai atrodo ir, kaip 
ir kiti automobiliai, vra labai 
ruimingi. Kainos nuo $685 iki 
$840, be transportacijos, kaip ir 
visos čia paduodamos kainos.
PACKARD

Ši firma šiemet kiek pakeitė 
savo radiatorius, bet pamatnės 
linijos tos pačios. Karoserijai 
duotas naujas užpakali, su di
dele vieta bagažui sudėti.

šiemet įvedė ir dvi spalvas 
karoserijoms ir turi labai sko
ningai harmonizuotus vidus. 
Kainos nuo $907 už (110 mode
lį) iki $5,550 už liuksusinius 
modelius.
CADILLAC

Išleido naują Model 61, vieloj 
nebegaminamo LaSalle. Turi 
nepaprastai išpuoštus radiato
rius ir atrodo kaip dieselinis lo
komotyvas. Automobilis turtuo
liams. Kainos nuo $1,345 iki 
$4,045.
CHRYSLER

Keturios automobilių serijos, 
su 26-iais skirtingais automobi
liais. Karoserijos šiemet ilges
nės, platesnės, bet žemesnės. 
Kainos nuo $945 iki $2,795.
CROSLEY

Šiemet vėl pasirodo rinkoj su 
nauja serija “nykštukų automo
bilių”. Garantuoja 50 ar dau
giau mylių galionui gasolino. 
Kainos nuo $299 iki $450.
a>E soto

Turi naujas “Rocket” bodies 
r “Fluid drive”. Penki deluxc 

modeliai, 8 cusiom modeiLi. 
Kainos nuo $898 iki $1,195.
DODGE

Irgi turi “fluid drive” gumi
nes “airfcam” sėdynes ir kelis 
k.tus pagerinimus. Karnos nuo 
$825 iki $995.
GRAHAM ir HUPP

Šios dvi firmos turi finans - 
nių keblumų ir parodoj gal ne
dalyvaus, bet ruošiasi išleisti du 
automobilius, “Holywood” ir 
“Skylark”.

(Tąsa ant 6-to pusk)




