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TIMOŠENKOS ARMIJA DAR NEAPSUPTa, 
STALINAS APLANKE FRONTO LINIJAS
Rusai išklojo kalnus vokiečių, neleido 
naciams apsupti sovietų kariuomenes

MASKVA, Rusija, spalių 10 tikti didžiausių priešo jėgų puo- 
d. — Paskutinis sovietų pra- limą šios savaitės gale, 
nešimas tvirtina, kad vokiečių 
kariuomenė, kuri pralaužė so
vietų fronto linijas, sulaikyta 
Oriolo ir Viazmos srityje.

Vienur* ir kitur vyksta labai 
smarkus mūšiai,' bet vokiečiai 
nepajėgė prasiveržti Rusijos gi
lumom

Viazmos fronte vokiečiams 
pavyko , prasiveržti , pirmomis 
puolimo dienomis, bet vokiečiai 
nepasiekė svarbiausio šių ope
racijų tikslo — nepajėgė ap
supti maršalo Timošenkos vado
vaujamų armijų.

Viazmos srityje dieną ir nak
tį vyksta nepaprastai smarkus 
susirėmimai su naciais, rusai iš
klojo ištisus vokiečių kalnus, 
bet nesitraukia atgal. Naciai 
sutraukė centro frontan nepa
prastai didelius kariuomenės 
kiekius, vartoja daug aviacijos, 
bet savo tikslo nepajėgė pasiek
ti. Z*

Pats Stalinas šioiiiį^dįenpmis 
lankėsi fronto linijose, buvo 
maršalo Timošenkos Jauko šta
be ir rado visą apsaugos reika
lą geroje tvarkoje. Sovietų ka
ro vadovybė yra pasiruošusi su-|mai juos naikinti.

Sovietų valdžia jau sugebėjo 
atsiųsti į mūšių laukus naujas 
kariuomenės dalis. Devynias 
dienas kovojusios dalys gaus 
pailsėti.

Suimtieji vokiečių belaisviai 
ir rasti dokumentai rodo, kad 
Hitleris sutraukė nepaprastai 
didelius savo kariuomenės kie, 
kius, centro frontan pasiuntė 
geriausias tankų divizijas ir mo
derniškiausią aviaciją.

Viazmos srityje vyksta kraų- 
jingiausios šio karo kovos. Vien 
tiktai viename mažame mūšyje 
rusai išklojo 15,600 nacių ka1 
reivių. Rusai prisileidžia nacių 
pėstininkus 
kos valdžių, 
do(.

Vokiečiai
supti j Timošenkos armiją, 
jiems nepavyko įvykdyti 
planų. Rusams padeda vesti 
vą ir paprasti gyventojai,
rie miškuose naikina vokiečius. 
Naciai paleido kovon nepapras
tai didelius tankų kiekius, bet 
sovietų kareiviai išmoko tinka-

NACIU GENEROLAS AFL Konvencija 
eina sklandžiai

2EATTLE/ Wash., spalių 10
— Praeitos; savaites gale p ra

ndėjusi AFL; atstovų kovenci- 
'a labai pabeįmingai sprendžia 
;avo klausimus.

Buvo pašiųlymas išmest 
Tarptautinę Rinkėjų Uniją to 
dėl, kad ji’ atsisakė mokėti na 
rio mokestį. J ,

šis’klausimas tapo plačiai dis- 
kilsuojamas nutarta nesisku 
binti, nes manoma, kad didelė 
rinkėjų dąu’gųma sugrįš į AFL,

. —Y- :
Kretoje naciai 
deginą kaimus

Pavarytas.

visai prie savo kul- 
o vėliau juo tššau--

buvo nusistatę ap- 
bet 
šių 
ko
ku-

4,000,000 NACIU VERŽIASI SOVIETU 
ŽEMES GILUMON, SKELBIA VOKIEČIAI

Vokiečių'kariuomenė artėja prie Tūlos, 
naciams padeda italai, rumunai, vengrai

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 10 d. — Oficiali vokiečių 
informacinė agentūra paskelbė, 
kad 4,000,000 “ašies” kareivių 
šiandien veržiasi Busijos gilu
mom

Vokiečiams pavyko pralaužti 
frontą 310 mylių linijoje ir per 
šį plyšį veržiasi “ašies” kariuo
menė.

Oriolą vokiečiai paėmė prieš 
kelias dienas ir šiandien 
čiai jau priartėjo prie 
Karo pranešimas nesako 
miestas jau paimtas.

Sovietų valdžia senai buvo 
decentralizavusi karo pramonę 
ir didelę jos dalį iškėlusi į Ura- 
o kalnus.

Paėmus vokiečiams Kievą ir 
sustabdžius gamybą Donetsc 
jaseine, karo medžiagos gami
nimas sovietų Rusijoj ir toliau 
yra tęsiamas visu smarkumu.

vokie-
Tulos.
ar šis

Kiniečiai paėmė 
Išiangą

Mušin sutrauktos 
geriausios jėgos

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 10 d. — Vokiečiai tvirti-, 
na, kad lemiaman mušin vo
kiečiai sutraukė geriausias savo 
kariuomenės jėgas.

Vienų vokiečių šiame mūšyje 
dalyvauja per trys milijonai. 
Ketvirtą milijoną sudaro italai, 
rumunai, vengrai ir . kitos 
“ašies” valstybių jėgos.

Vokiečiai likviduoja vieną pa
skui kitą apsuptą sovietų ką- 
riuomenę^ kuriai jau nebėra jo
kios vilties pabėgti.

ČUNGKING, Kinija, spalių 10 
d. — Vyriausias kiniečių ka
riuomenės štabas šiandien pa
skelbė, kad jų kariuomenė iš- 
vyjo japonus iš Išiango, svar
baus strateginio punkto.

Laikinoj kiniečių sostinėj ši 
žinia buvo labai džiaugsmingai 
sutikta, nes tai yra pirmas di
desnis laimėjimas per paskuti
nius metus.

Dabar kiniečiai yra geriau 
ginkluoti, turi savo aviaciją ir 
yra pasiryžę išvyti japonus.

Sunaikinta 40% ru 
sų industrijos

LONDONAS, Anglija, spalių 
10 d. — Iš patikimų šaltinių 
patirta/kad vokiečiams pavyko 
sunaikinti tiktai 40% visos so
vietų karo industrijos.

Fedor von Bock, pagarsė
jęs vokiečių generolas, kuris 
vadovauja vokiečių kariuo
menei sovietų frontuose. Hit
leris von Bocko vadovybei! 
paskyrė keturis milijonus ka,-v 
reivių ir įsakė paimti Mas-

LONDONAS, Anglija, spalii 
.0 d. — Graikų valdžios atsto
jai paskelbė, kad Kretos salo • 
je vokiečiai sudegino tris kai 
mus, kad palaužtų gyvenk? ji 
pasipriešinimą okupacijos ka 
riuomenei.

■ Vokiečiai sušaudė daug civi
■ I * •

i.’nių. gyventojų, kurie kovos/ 
visai nedalyvavo;

Du. Arnulfo Arias, pava
rytasis Panamos preziden
tas. Jis pabėgo į Kubą.

SOVIETU RUSIJOS GYVENTOJAI PADĖJO 
LIETUVIAMS GELBĖTIS NUO BOLŠEVIKU
Kolchozų viršininkai išdavinėjo visiškai 

suklastotus ištikimybės liudijimus
LISABONAS, Portugalija, spalių 10 d. — Nors bolševikai 

ir buvo užsimoję išvežti daug lietuvių į Sibirą, bet dabartiniu 
metu dalis jų sugrįžta Sibiro visai nepasiekę. Patys Rusijos 
gyventojai padėjo Sibiran varomiems lietuviams gelbėtis nuo 
bolševikų.

Vokiečiams užėmus naujus sovietų teritorijos plotus, ten 
-apsigyvenusieji lietuviai turi progos sugrįžti namo, šiomis die
nomis grįžo keletas.

- Sugrįžusiėji pasakoja, kad kaimiečiai mielu noru duodavo 
pabėgėliams darbo. Kelias dienas kolchoze padirbusiam vienam 
lietuviui kolchozo valdyba išdavė visiškai suklastuotą ištikimy
bės liudijimą. Rusai pažymėjo, kad jis yra labai daug pasidar
bavęs kolchozo inžinierius ir patarė kitiems kolchozams teikti 
jam reikalingą pagelbą.

Kiti lietuviai pakeliuje į Sibirą susirgdavo ir atsilikdavo 
nuo bendro ešalono. Vėliau turėdavo progos prisitaikyti prie k 
vietos gyventojų ir išvengti Sibiro.

J. V. POLITIKA PANAMOS ATŽVILGIU
NEPASIKEIS, TVIRTINA ROljSEVELTAS

f. '/ ■ ‘ A , 1 1 ,1 j  IĮ r

Papąftt^je padarytos pakaitos'atatinkai t 
konstituciją, informuoja SumncfVVenes
WASHINGT(5n, d. C., spa- 

lių> 10 d. — Prezidentas, RoO- 
seveltas spaudos atstovam^ 
šiandien pareiškė, kad Ameri
kos valdžios politika Panamos 
atžvilgiu nepasikeis, *

Sumner Welles informavo, 
kad Panamoje prezidentų pakai
tos buvo padarytos sulig Pa
namos konstitucija ir neįvyko 
jokio kraujo praliejimo.

Welles šiandien priėmė Pana
mos ambasadorių Brin, kuris 
telefonu kalbėjosi su pabėgusiu 
prezidentu Arias.

— Norvegijoj šiaurėje britą? 
paskandino keturis nacių laivus, 
kurie vežė karo medžiagą į Ru
sijos šiaurę.

— Amerikiečiai surado bydą 
-hufotografuoti dirbtinus mieste
lius ir kamufliažuotas vietas.

•

šis išradimas perleistas britams, 
kurį jie vykusiai naudoja.

f ’ . .

— Gen. Magruder vadovau
jama Amerikos misija jau pa- 
siekė Kinijos sostinę.

Ukrainos nacionalis
tai nepatenkinti > ’ •' ■ ■ ■

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 10 d. —- Vokiečių valdžia 
priskyrus rytų Galiciją prh 
enku, guberpaturos, Ukrainoj 
racionalistų .-tarpe j aučiamas d i 

"epas!tenkinimas. ,
įie tikėjosi rytų Galicijos Uk 

rainai. Valdžia paskyrė komisą 
ru..Ukrainai buvusį rytų Pru 
sijos gauleiterį Erich Koch.

Wilhelm Kube paskirtas ko 
misaru Baltgudijai.

Maskvos misijos su
grįžo Londonan

LONDONAS, Anglija, spalių 
0 d. — Lordas Beaverbrook ir 
larriman, britų ir amerikiečių 
nisijų pirmininkai, šiandien jau 
sugrįžo į Londoną.

Sugr zusieji tvirtina, kad kon
ferenciją buyusi labai pasekmin
ga, nes padaryti labai svarbus 
nutarimai. '•

Harriman atsisakė informuo
ti apie paskutines operacijas so
netų fronte, nes jis išvažiavo 
iš Rusijos prieš efenzyvą. Bri
tai reikalauja greičiau padėti 
rusams kovoje prieš naciu?.

Baltgudžiai bėga 
Lietuvon

K A U A1A A UČIUS, Vok ietij.-’, 
spalių 10 d. — Paskutiniu me
tu išaiškinta, kad iš vokiečių 
užimtų Rusijos Teritorijų žmo
nės bėga į Lietuvą.

Ypatingai Lietuvon labai 
sjuarkiai pradėjo veržtis balt
gudžiai ir kiti kaimyninių že
mių gyventojai.

Atbėgusieji tvirtina, kad gy
venimo' sąlygos Baltgudijoj yra 
neįmanomos. Bolševikai besi
traukdami viską išnaikino, o vi
sa kita karo ir mušiu metu bu
vo sudeginta.

Panama leis J.V. gin
kluoti laivus

PANAMA, spalių 10 d. t— 
Naujai sudarytas ministerių ka
binetas nutarė atšaukti prezi • 
dento Arias padarytą nutarimą, 
kuris draudė ginkluoti įregis
truotus J.V. laivus.

Naujai išrinktas prezidentas 
pareiškė, kad jis nori glaudžiau
siai bendradarbiauti su Jungt. 
Valstybėmis vakarų žemyno ap
saugos darbuose.

Nauja valdžia suėmė kelis 
pabėgusio prezidento šalinin
kus, bet visame krašte ramu.

Išbėgęs prezidentas 
nori grįžti

LONDONAS, Anglija, spalių 
10 d. — Dr. Maurice Ernestu 
kuris skaitosi didžiausio ilgo 
amžiaus specialistu, tvirtina, 
kad žmogus galės gyventi 200 
metų arba daugiau.

Po karo jeigu kas išliks gy
vas, t)r. Ęrnest rengiasi pasta
tyti laboratoriją, ir bandys sa
vo eksperimentus.

Dr. Ernest tvirtina, kad žitio*- 
nės pradeda senti dėl nepapras
tai didelio karščio, > kutį gamina 
viduriuose. Karštis reikia suma
žinti. ” ' ’ ‘daugiai! nežada kištis.

HAVANA, Kuba, spalių 10 d. 
—» Arnulpo Arias, išbėgęs Pa- 
namos prezidentas, pareiškė/ 
kad jis nesitikėjo tokio greito 
“išvalyto” iš prezidentūros.

Paskutinėm dienom Arias 
blogai jautėsi, todėl ir atskrido 
Kubob akių pasigydyti,’ bet jo 
ministeriąi pasinaudojo proga 
ir Išmeti jį. '

AriaS dabar norėtų grįžti P»1 
ųamon ir gyventi paprasto ,pi- 

pfečio gyvenimą, politlkon jis

Naciams nepatinka 
šunų paveikslai
LONDONAS, Anglija, spa

lių" 10 d. — Olandų valdžia 
paskelbė, kad vokiečiai išsiun
tinėjo visiems laikraščiams 
tokį pranešimą:

Griežtai bus baudžiami vi
si tie leidėjai, kurie ir toliau 
Hitlerio su Mussolinio susiti
kimo proga pirmame laikraš
čio puslapyje spaus didelių 
šunų paveikslus.

Taip pat nepageidaujama, 
kad spaudoje butų keliamas 
blogo maisto klausimas ir pa
sakojama apie visiškai besko
nę kavą.

.1 ■

Nacių kariuomenė 
italų pasienyje

Turi kanuoles lai 
vams ginkluoti

Rengiasi saugoti 
Lietuvos sienas

LISABONAS, Portu g a 1 i j a 
spalių 10 d. — Iš Italijos at
važiavę keleiviai tvirtina, jo' 
vokiečiai rengiasi okupuoti Ita 
liją.

Italijoj jaučiamas didelis ne 
pasitenkinimas, vokiečiai nori 
išvengti sukilimo. Italai, vis dėl 
to nenori leisti naciams okupuo
ti krašto ir pradėjo kasti ap 
kasus.

Naciai sutraukė daug kariuo
menės prie Brenner perėjime 
punkto.

WASHINGTON, D. C., spa- 
ių 10 d. — Laivyno *departa 
mento atstovai pareiškė, kad 
valdžia jau turi atatinkamą ka 
nuolių skaičių Amerikos preky
bos laivams ginkluoti.

Iki šiam metui valdžia netu 
rojo pakankamai priešlėktuvini! 
patrankų, bet dabar ir jų skai
čius jau pagamintas.

Tikimasi, kad kongresas ii 
senatas dviejų savaičių laiko 
tąrpyje padarys reikalingas pa 
kaitas neutralumo įstatyme.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
spalių 10 d. — Vokiečių karo 
vadovybė, pastebėjusi bąli gūd
žiu veržimąsi Lietuvon, nutarė V C "
sustabdyti §į gyventojų kilno- 
jimąsi.

Buvusiems lietuvių kariuome
nės batalijonams, kurie dabar 
paversti į paprastą policiją, įsa
kė daboti Lietuvos pakraščius 
ir neįleisti iš sovietų teritorijų 
atvykstančių gyventojų.

Atvažiavusieji gražinami j 
savo kilmės vietas ir patariama 
jiems dėti pastangas ukiui at
statyti.

t— Halai sako, kad Sicilijos 
bombardavimo metu susiduri 
du britų bombanešiai, užsidegė 
ir nukrito žemėn. Lakūnai už
simušė.

— Naciai pravedė stiprius 
elektros laidus per Skageraką, 
kad galėtų gauti elektros ener
giją iš Norvegijos savo fabri
kams.

Nesusitaikė su Mek
sika dėl žibalo Stalinas nesitaikys 

su naciais

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
* — Maršalo Timošenkos naujos jėgos sulaikė vokiečius įvai

riose fronto Vietose. Sovietų aviacija puola nacių tankus.
— Harriman tiki, kad Stalinas tęs kovą prieš Hitlerį ir 

negali būti kalbos apie Nusitaikymą,
— Vakar vakare tapo padarytos pakaitos Kubos ministe

rių kabinete. Pasitraukė švietimo ir d&rbo ministeriai.
— Pe Laguąrdia, naujas panamos prėzideritas, padarė 

frai demokratiškus pareiškimus ir pasmerkė hitlerizmą.
Naciai nuteisė 25 čekus mirti-
Berlynas ir Maskva paneigė gandus apie taikos 

rybas.
— Naęių ambasadorius Clodius Turkijoj padarė didelį po

litinį laimėjimą, pasirašydamas naują prękybos sutartį, skelbia 
patys tdfkai.

NEW YORK, N. Y., spaliu 
10 d. — Amerikos žibalo ben 
drovės nesutinka su Meksikos 
valdžios padarytu pasiulymu ži
balo bendrovių nusavinimo klau
simui išspręsti.

Amerikos žibalo bendrovėms 
pasiūlyta 9 milijonai dolerių už 
nusavintą turtą.

Bendrovės nori, kad valdžių 
leistų joms eksploatuoti Meksi 
kos žibalo versmes ilgesniam lai
kui. Jos pasižada vėliau bendro
vių turtą perleisti meksikiečių 
nuosavybėn,

LONDONAS, Anglija, spalių 
10 d. — Europos valstybių so
stinėse paskleisti gandai, kad > 
sovietų valdžia rengias’i taiky
tis su. Hitleriu neatatinka tik
renybę, paskelbė sovietų amba
sada.

Europos valstybėse buvo pa
sakojama, kad Hitleris per Ja
poniją ir Bulgariją pasiūlė Sta
linui taikytis.

Sovietu valdžia esą neatme- 
tusi pasiūlymo, nes norinti dau
giau iš Hitlerio išsiderėti.

la-

de-

— Britai vartoja “skraidan
čias tvirtoves” nacių uostų in> 
spekcijai ir nacių laiyų judėji
mui kontroliuoti.

Naujienų” Raštinė

ir ; •

—- Sovietų karo vadovybė sugebėjo laiku atitraukti iš pa 
vojingesnių vokiečių froiito vietų gerai ginkluotą kariuomenę.

ORAS .
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 6:57; leidžiasi 

6:17.

SEKMADIENIAIS Naujienų* 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet 
ŠEŠTADIENIAIS ‘atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.

, KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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CRANE COAL COMPANY 
, 5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahonias Mine 
Run iš geriausių mainų, daug S? M 
dulkių išimta........ .—...... r

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP ___  $10 25
Sales taksai ekstra. "

.1 1 ■ ■■ ■ • -1 ......a—.......... .. ' - 7

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse,pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
defio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, huo petštėjimd, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. brun^^

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutrūnykite ant kuto bilos.

> Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
mu1 ų apskaičiavimo juS*ų namui.

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

Geros kokybės durys ir langai su geru, I 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą —•I ua \\
ir suteikia namui patogumo. , —1

Mes finansuojam-e jūsų namų permo- W ■ ■ ik“11,
dėl i: vimą i ; statymą Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SĖLSMANAS

CARR-MOODY LUMBER GO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272;

Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KAŠTAI KYLA

TAI YRA MODERNUS 
APŠILDYMAS!

Be darbo...Švarus .. 
Saugus ... Greitas . . 
Ekonomiškas ... Lengvas 
Nupirkti... Lengvas Už-, 
mokėti!

Veikite Dabar!
Jus didžiuositės tuo, ką gaunate, 
ir didžiuositės sutaupomis. Tai 
yra didelis, dailus, patvariu ena- 
meliu užbaigtas Norg-e—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš
ka šihma. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto Oro. Nepri
valot delsti. Pamatykite Norge . 
pirm fjėgu pirksite.

VELT
FURNITURE COMPANY, Ine

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Tel. SEELEY 8760-8732

COLUMBUS DIENA r SPAUO12 D.
« ’ -- * — Jii_ __ • ,

Minėjimas šįos dienos prihiena kitų žymių i'ąlų prls dė‘ 
jimų prie šios šalies išsįvystymo.

"• i ■ — •’ * t

Įvairiausių paėličip amerikiė- imtų ifiekvieiią. asmenį į Vieną 
čiai kasmet apvaikščioja Co- ktmą, be jokių Jškirtuinų iš tik- 
lumbus Dieną spalio 12 H. Spą- ro yra vieninfejė valdžia^ po ku
lio 12 d. yra legalė šventė net ria tikra ir amžina laisvė gali 
34 valstijose, ačiū pastangoms 
italų-apierikiečių ir jų prgabi- 
žacijų. šiemet šio garbius italo 
pirma keliohė per nežinomą,At- 
iahti|<ę bus minima susirinki- 
rntioše prakalbomis ir ocromo-' 
nijomis. Visas pasauks gerbia 
jo narsumą ir drąsą.

Columfjus buvo pirmas, kuri; 
atvyko čion iš senojo krašto; 
bėt jį sekė kiti jūreiviai Ir ieš
kotojai kirsdami taką į Naują 
Pasaulį — buvo Juhn Cabot 
kUrlš šUaUglin'o jo itališką var
dą nuo GiovanUi Čabolo j Ca- 
bot. Jis atvyko po Ang’.ij'bs vė
liava 1497 ir 1498 m. Jo suims, 
Sebastiano, arba Sebastian, irgi 
pUsičkė Amerikos žemę. Bavo 
AUVetigo V'ėspUcci, kuris tiu 
laiku besiekė Pietų Ameriką. 
Vėliau GiOvahni da Verrazzapo, 
keliaudamas dėl Ffancijpš ka
raliaus-, pasiekė St. LaVvrėpcc 
iiį^ę, ir, sakoma, jog bUvo pir-

lumbus Dieną spalio 12 ii. Spą-

Šiemet Randa
Daug Grybų

gyvuoti.”
Mažžei su Jėffersdhų įsteigė; 

kai kuriuos pagtetirtimus Virgi
nijoj, kaip patai^yiną legalio 
kodeksu. Jis stovėjo Už tįkėji’ 

- nio laisvę ik išbaigimą vergijos 
per lavinimą vepgų ir jų vaikų.

Kitas italas, Francesco Vigo, 
lošė svarbią rolę išgavimui ne
priklausomybes nuo Anglijos 
laike revoliucijos karo. Vigo su 
pinigais ir aukomis 'užlaikė ma-\ 
žutėlę George Rogers Clark ar
miją, kas žymiai pri-idejo prie 
pąsavininro valšlyių Ohic, In 
diana, Illinois, AVisccn in ir 
Michigan kbloiiištaips., Be jo 
pagalbos tų valstijų istorija gal 
butų kitokia šiandien.

Su devynioliktu šimtmečiu 
daug demokratiškos tais ės va-

> dų atvyko čia. L* aųū i ikiečianis 
• gėriaušia žinomas politiškas pa

bėgėlis, Gar i baldo, per daug 
metų gyveno Statei Island, New

M. Vaitkuj Ųrigrybavo 
100 Galionų

Krautuvininkas M. Vaitkus, 
3310 Lituanica, prigrybavo ar
ti šimto galionų grybų, bet jo 
“ko^tumeriai” jau baigia išpirk
ti, todėl prisieisią dar važiuoti 
grybauti. -

Indianoj Dąugiaus Grybų
♦ Negu lllinojuj .

BUVę bižniefiai Brldgeporte, 
J. ir A. Rakauskai, 920 West 
34th St., parsivežė kelis buše
lius grybų iš Indianos, o pra
eitą savaitę buvę nuvažiavę gry
bauti į miškus ptie Joliėto, Iii., 
bei mažai grybų teradę.

■ Įmifciih.. i ........

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

iMs baltas žmogus matytL tą Yorko uoste. Jo namas lig šiai
up£. dienai ten stovi. Kaip su kito

mis tautomis, taip ir su italais.

Užmušė Darbininką 
Dirbtuvėj
,x Mašina Western Felt Works 
dirbtuvėje, 4115 Ogden avenue, 
užvakar naktį mirtinai sužeidė 
29 metų darbininką Milės Bla- 
ha. .Jisai gyveno ad. 1818 Car- 
penter streėt.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St. 
, Phone CANAL 4796.

Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak,

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

v.yfco kapitonas Stropi, kuris 
vėliai! žuvo kovoje su ispanais 
p'o Pedro Nenehdez 1565 m-. ke
liais metais anksčiau atvyko 
Marco da Nizzba, zokoninkas, 
prieš pat garsiąją Coronado ek
spediciją 1539 m., kuri keliavo 
tūkstančius mylių vidtirVaka 
ruošė beieškodama mitiško Gi- 
holą septynių miestų sli jų mil
žinišku turtu iš aukso ir turki- 
zo. Da Nizza pasiekė, vietą, ku 
ri šiandien sudaro Arizona vals
tiją, ir jis surinko labai bran
gių informacijų apie tą teiitori-

KEPA VIŠTAS IR TAISO 
“SANDVIČIUS”

Bridg'Cpoftie'Čiams yra getai 
žiitoftias Oak Leaf Tavern^ ku
rį UžHiko Agnės Shidlatlskas ir 
Ste've Švininis, 3428 So. Hal
sted St.

Savininkai užeigą padidino ir 
n’aujai pettvafke, prie to pat’e 
kia keptą 
sandvičius

vištiena ir i vairi „.s: 
kasdieną.
orui, žmones mėgsta

bet geras skaitlius,, pasiliko čio
nai prisidėti prie Amerikos pa
matymo.

Nuo 1820 m. iki 1880 m. lik 
80,000 italų imigrantų atvyko 
čion. Jcffersonąs pakvietė Gar- 
to iBellini atvykti į Gollege of 
VVdliam and Mary kaipo kalbų 
profesorium. 1850 m. atvyko 
Antonio Meucci, kuris daug me
tų, prieš Bell; ą<rądimą, atrado 
telefoną. Gin^aį’ta.bie tai net iki| Amerikos Lietuvių Daktarų

N Draugijos Nariai.

Atvėsus
užeiti Į 'Oak Leaf Taverną, nes 
išgėrus pritinka ir užkąsti.

LIETUVIAI
I GYDYTOJAI IR DENTISTAI

miam-j'as 
•fnfOfiTrfaeijas apie Californiją ir 
pietvakarius. Jis buvo Žemes
nėj Californijoj 1’683 m., ir 
daug iš jo geografiškų tyriiie- 
jiinų lig šiai dienai išliko.

Visi atiduoda garbę garsiam 
La Šalie, franeuzų ieškotojui, 
už afradifną garsios Mississip;i 
upes, bet mažai težino apie jo 
lojalų lei’te'nantą Enrico Tonti, 
italą. Jis drauge su La Šalie vi
sti r ėjo ir daug garbės jam irgi 
priguli. Šio žmoga'ūs jaunesnis 
brolis, ATfonzo, buvo vienas iš 
Detroit miesto įsteigėjų.

Italai, mažais skaitliais, pra-į 
dėjo pasiekti Natiją ,Pasaulį po' 
jo atradimo. Kai kurie nuvyko į 
į Virginiją ir tapo stiklo darbi”’ 
ninkai ir agrikulturistai, kiti, 
dirbo prie šilko, Vėlėsni italliiį 
buvo pereiviai, ieškotojai, misi-i 
jonieriai ir tikėjiiniški pabėgė
liai. šitie tikėjimiški pabėgėliai 
prklausė prie WaldensCs sektos 
ir, atvykę vėlai septynioliktam 
šimtmety, apgyveno Nc\v Yor- 
ką, Dela\varė, Vitginia, Georgia 
ir Gandina.

1730 m. būrelis ’ithlų pradėjo 
eksperimentuoti su šilkti Gcbr- 
gia valstijoj. Jie iš Italijos atsė 
vežė reikalingą 'kultūrą. Trisde
šimt inetų vėliau kitas projėk- 

’tas buvo pradėtas New Smirna, 
Floridoj, kuris nelaimingai už
sibaigė. Bet italai pasiliko ūki
ninkais toje apylinkėje.,

Italas, ktiris /žymiai padėjo 
Amerikos demokrataijai, buvo 
Filippo Mazzei. Atvykdamas j 
Virginiją 1774 m. sTi keliais ita
lais -iš saVo gimtinės šalies, jis 
norėjo tik užsiimti žemdirbys-, 
te. Jis buvo ‘geruoju' draugu 
JeffersOno ir Franklino, ir pa? 
rašė daug labai Intėtėšiiigų 
straipsnių Amėrikos žurnalams. 
Tarpe jo straipsnių buvo vie- 
nhs, apie kurį Je^fėršonas, ra-’ 
šydamas Nepriklausomybės De
klaraciją, dhug mąstė, bes'jis' 
Deklaracijoj pareiškė tas pači a s 
mintis.

Mazžei 
(at&bvį

Iš Rymo :ąl;y^ko,daug itfisijo-; 
nierių dirbti |^®: italį šioje ša- 

baihy,i«: 
bąi jų nųobęlr,
nas padaro LŪMhteMs-jh'gą; 
puslapį šioši ^^Wįtikejimiškoj 
■isto^ij'čj. 4 v.■ „

Ir su Colinnl'yUs Diena didėli 
pulkai italų difos gaiįię ne tik 
garsiam išradėjui, bė!l savo šir
dyse hiiiYės 'darb'ttp ir tų vinį 
kilų, kii’ric taip žyfniai pifsi^^ 
jo $ric šioks šalies pastatymo.

,ž- -^-RLIS

OJlbterėsingą

DR. VAITUSH, DPT.
LIF.TUVIS 

___ I1: ■ TS;" .....

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų gararttavimaS 

Optometrically Akių Specialistais 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, . nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę, ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektrą parodančia ma
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo T0A ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TARPS 1373

•rašė ^Dėiiiokriitij 
demokratijų), ktir. j

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Phone CANAL 6122

DR. S; BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Ž2nd; Street 
j \'Valan3oš nuo 1—3 ii 7*—8 •

Sėrėtfo'mis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rež. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas REPiiblic 7868

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių; Dirbtuvė 
756 WEST 35th ^TftEET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sūtaft|.

(NURKAITIS)
Prpaiko atsakomin- 
gaj akinius už pri- 
einamų ;kainą ir arit 
lengvu ’tšh<>'Tir§jimų 

RAKANDŲ 4<RĄTTTnVE

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

1031 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 telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
. Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDU! JS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Bubą toj nuo 1 iki 4 popi-et.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
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 Statė Bank Bldg.

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

Telefonas SĖELEY 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 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: NUO 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų TdL PROSPEČT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Streėt 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo Q iki 8 Vakaro

Ser^.doj .pagal sutartį.

RAKANDŲ 4<RĄTTTnVE 
3’409 S. Halgted Street' 

PHONE YARds 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDtyO.TAS IR/ CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE

202 West St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7<-9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadle- 

/ riiais pagal ‘susitarimą.
Telefonas B&MIook 7899 
Namų teL REPublio <688

HEATING &
18” FURNASAS
Karštu Oru Apšildymui 
ZįTVI VISAI NAUJAS 
H L 547.95 

l J || 1 ■ Padarytas 18 storo
I Itenll I Ctost Iron. Pilnai 

baigtas Ir gatavu įrengimui.
balansas | 18 m$n. . _ _ . .. . >Matau (mokė ji man,

Pilna ApMldymo 
SĮ.tema, ' apima
nti boileri, ra- 
fHatorlua, va»n»* 

h- fitinRiiK, 
dabar tik

U95
Inžinierių ' patar
navimas dykai.

Automatinis Stoken 
nįrh *9995 
IdEmĮįfft I™ 3'a«H>o kurą. T i 

tai subudavotas.11 9 *•<' M svarų ]I vai nndų. Prltal)
■ _______ R komas nuo 1

3 finimų natnul.
Matas ImokėJIma*. balansa* |’ 18 mėn

3-ŠMOTŲ VONINfiS SETAS

»3295
Vonia, I>avatory 
Ir klozeto Kom
binacija. Viskas 
1 rųšies balto 
enamelio, neskai
tant fltingų.

- ■ *- ' - - -
ATDARA ANTRAD., KĖTVIRTAD.

IKI 8 VAK. SEKMAI) IKI 3 P. M.

LUMBER
and Ballding MoItIoIs

ALI PHONES SEELEY 3277

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
- — 2-ros lubos — I 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki 

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas' YARDS 0994
Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Ręz. Telephone KfcNwood 4300

DENTISTAS
6924 S. Western Avė

Telefonas HEMLOCK 0201
VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

Ofiso Tel. HFMlnck 5524 
■Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergenčv: MIDway 0001

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

VAL.: 1 iki 3 .nopiėt. 6 iki 8 vakaro
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

39

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija

ADVOKATAI-
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dėarborn St.
Room 1230

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

WHITNE¥ TARUTIS
ADVOKATAS

3138 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet Bei 8 v. vtk.
134 N. LA SAULE STREET

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 7572 
9:00 ik! 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 
VICtory 2673

Tonui
$7.95
$8.25
$0.25

$0.25

$0.25

A N C T V Q šviežios is A i) U L 1 J KASYKLŲ
VŽGANIMUMMAS GARANTUOTAS 

LlberahiH krcditjiH—Imkite laiko kiek tik 
Reikia!

WcKt VirRin'a I.uinp—Sh-oveled Tonui
1‘ocahontaH Mine Run
W. Kentucky l1/,” Stoker Nut Tonui
South III’hvIh St.iker

Stiperba III. arba Imi.
arba N-’t

III. Serceidn-js IVti"
Visos Ka'nos G-torų
ANGI.IV SAMPFEIAI GA1.IMA MATYTI 

tMUSU OFISE
SUPF/R COAL CO

53 U. iACKSON BI.VO U'EBater 4UJ?
I. ■ U ■ Ufii u .»!> |.n»i.

Mldgets
Tonui 

I,ump. Erk
Tonui
Tonui $1.05

kiekiui ar daugiau.
GA1.IMA MATYTI

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
Stores.

R0XY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ., 

Chicago, III.

KLAUSKITE 
Savo Daktaro 

. ■ J Jis 'pHKHkj s jum, kw<l, jei- 
•H'turFrtltc ttioj-iu opt»- 

į ||k r iciJoH n>>*» H'’K5 IJOS ur- 
Į? mĮ b- VATUI KIMO. 1 <i tli-

K“l,U prirtainų. kurti 
yru:M. 100% TIKSLUI

.’. > jrnliin-j periaiihia at
siekti, kai jis yru liuli vidun I iHj atiplu- 
nuotas ir pagal užaakyiną padirbtai.. 
SYKES SERVICE rši-n.po visatai 

, IK DAIGIAI' 
l'Jtikrhia d.: ilgiausia kontfort^. iiorm-Uų 
durį) piRgutnu, iK-guišiuant laiko. Ne
vartoju diržŲ (elaatlRkų), plautVrfA, arba 
siurbimo puodukų.

Kviečiam Gydytoju* ir -Kittia 
Skirtumą M I» t angina įmones 

TYKINĖTI

SYKES SERVICE
Suit-* f»O North American Bldg. 

36 SOUTH STATE ST 
Phone STAte 4168-69-7:) 

Valandos: 10—5 p. ’m Pirm, ir Penkt. 
. 10—9 ^p. m.

PATRUKĘ

100% FITINGAI UŽTIKRINTI
Atsilankykit ir patifkit apie musų 
Garantuotas 100% tinkamas parai
stes, kurios nadeda išgydyti jūsų 
patrūkimą. Musų moksliškas meto
das budavoja naujus audinius, kaip 
kad oisterius dirba perlą. Tūkstan
čiams pagelbėjo, kodėl ne jums? 
Nereikia darbo laiko gaišinti. Nėra 
ligoninės bilų. Atsilankykite, norė
dami DYKAI pritaikymo jūsų pa
ties paraitės arba gauti naują 
taip nebrangiai, kaip už $5 su 
100% GARANTIJA. Patarimai ir 
ekzaminavirhas DYSNAI.

190% KUPTURE 4c TRUSS 
SERVICE

1869 N. Dameh Avė. Tel, Arm. 8200 
VALANDOS: KASDIEN 11 iki 8.

30 metų .Patyrimas .užtikrina 
pssisekimą.



šeštadienis, spalių, 11, 1941

Toronto, Kanada

■ NAUJIENOS, Chicago, III.

Ne Nuodingi Norėjo Pašposauti 
—Bet Pasibaigė

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANROM LAZDAS;.MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLIND8 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

. f
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Visai Nekaip
tulikus, o tik gynė pats save ir 
savo karjerą, nes jis aiškiai 
matė ir žinojo, kad jei ,nepri
sivilios savo pusėn katalikų — 
jo karjerai bus galas.

Rodos, visiems aišku, kad tik 
per katalikų neapdairumą ir 
savo “gudrumą” seime apgynė 
savo karjerą, nors ir laikinai.

Pagaliau pirmininkas pasiū
lė, kad visos D-jos vardu butų 
pasiųstas per spaudą B. užtari
mas prieš atakuojančius. Ta
čiau vietoj pritarimo didžiuma 
narių pasipriešino, pareikšda- 
mi, jog nedera vartoti draugi
jos vardas panašiems užtari
mams, o K. B., jei jaučiasi nie
kam nenusidėjęs, be to, būda
mas toks žymus advokatas, ku
ris net kitus apgina, gali pats 
per spaudą save apginti. Visos 
draugijos vardu pasiųstas B. 
užtarimas butų lygus 1940 m. 
“Liaudies Balso” visų Toronto 
lietuvių vardu pasiųstai sveiki
nimo telegramai Paleckiui.

Gal kitiems atrodys, kad 
bandau užtarti socialistus,
nemanau jų užtarti, nes man 
butų labai nepakeliui, kuomet 
aš pats nesu socialistas. Aš tik 
noriu pažymėti, ka,d su socia
listais išvien veikti nėra jau 
taip pavojinga, kaip kad B. su 
savo pakalikais gąsdina. Mums 
nepavojinga su jais veikti, nes 
mes labai gerai žinom jų nusi
statymą, žinom, kad jie yra lie
tuviai, be to, daugelis iš musų 
žino jų net kilimo vietas Lietu
voje. Todėl sakau, jei mes veik
sim kartu su jais ir busim 
jiems labai palankus ir neap
dairus, tai tik tuomet pateksim 
po socialistų pastoge. Vienok, 
jei mes nesiduosim jiems ve
džioti už nosies, —- jie iš inu-
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BIZNIS NEBUS DAROMAS
Pirmadienį, Spalio 13-tą,

.VINGS

nuodingų.

7*

spalvotas

žinoti, už ką jį

PATAISOS
Tinkamos

Visų Rųšių

FURNASAMS

9 PEČIAI
MAKING AIRPLANE ENGINES

TRAINING MAINTENANCE OFFICERS

kitų neprileido, 
žadėjo padėti 

butų sugebėjęs.

J 
5 
Z
3 
S

pa-
Aukštos Rųšies 
Furnasui Aliejus 
Galionas ....

MES GAŲIME APTARNAUTI 
KIEKVIENĄ REIKALĄ 

TEISINGA KAINA!

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

to, kada suvalgius pasijuto 
negaluojanti, • ji nusigando

save už 
anksčiau ar vė- 
iš j tisų neapdai-

K. B. PRAŠĖ TĖVYNĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJĄ UŽTAR

TI JI PER SPAUDĄ

TIK VIENAS ORDERIS PADARYS JUS MUSŲ 
KONTRAKTUOTU KOSTUMERIU.

BRIDGEPORT OIL CO.
Phone LAFayette 9696

Mrs. Ncoma Robertson iš 
Hansas City, Mo., atsiduso 
patyrusi, kad grybai ku
riuos ji prisirinkusi suvaĮ-

Garantuota melsva liepsna 
Pečiui Aliejus. "71/d 
Gabonas ..... " /2r

662 W. ROOSEVELT RD.
312 WEST 63rd STREET 
2323 MILWAUKEE AVENUE 
8816 COMMERCIAL AVENUE

Telefonas:

MONROE 6600

savo špo- 
bet $500]

aš

DĖL COLUMBUS DIENOS ŠVENTES
5 ' ('

TAI YRA OFICIALI ŠIOS ŠALIES ŠVENTĖ.

Atdara 
Ketvlrt. 

ir 
fteėt.

vaka
rais

6446 So. Halsted St.

LUKTERĖK,

dyleri

tralMizOitM!

BUYpi^AND 5AVE

PERŽIŪRĖTI 
SKELBIMŲ!

HECKER CLEANER 
W A R E H O U S

skelbimus ra- 
ir kiekvieną

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gaso bilą

Praslinkus Kanados Lietuvių 
Seimui pasipylė po laikraščius, 
ypač “Naujienas”, korespon
dencijos, atakuojančios K. B. 
Tuo kai kurie Toronto katali
kai ir keletas tautiškai nusista
čiusių lietuvių, kurie, pučia į 
vieną dūdą su B., labai susirū
pino ir, matyt, 27 d. rugsėjo 
mėnesio š. m. sušaukė T. M. 
D-jos susirinkimą nustatymui 
plano, kaip butų galima apgin
ti vargšą B.

Laike susirinkimo neseniai 
naujai išrinktas D-jos pirmi
ninkas, kitaip sakant, B. (mes- 
sage boy), išduodamas raportą 
apie įvykusį Montreale Kana
dos Lietuvių Tarybos Seimą vi
są laiką liejo tulžį prieš Tary
bos pirmininką Frenzelį ir ki
lus socialistų atstovus, buk jie 
labai nachališkai veržėsi į Ta
rybos valdybą, nesilaikydami 
nei žmoniškumo, nei įstatymų. 
Ir, anot D-jos pirmininko, jei 
ne B., tai katalikai su tautinin
kais butų pralaimėję vietas Ta-

Truko pirmininkui žodžių 
aukštinti ir tituluoti B., davė 
jam geriausio advokato laipsnį 
ir t. t.

Labai man nuostabu, kad 
kai kurie nesuprato, jog B. ko
vojo prieš socialistus ne už ka-

JUSU x 
RAKTAS
Pat<’nk‘nanėl~m 
dalmnnfn pirkimui.

pHMir’nklmHH dylerlo. iš ku> o perba
lo, ve ta* t*>k o pat dė-nralo, k »fp pnni- 
rlnklinis paties dnlmanto. ,

O.l Ir E. taktika gildyti geros rtišfes. 
tlkraSr-tr vertybes, wr-afik!M
pažymėtomis kainomis. Išlaikė kvotimus 
per 31 metus. Mm dabar parduodam (lai
mintus pirmųjų putenkintsj kostumerlų 

Rimams Ir anūkams.
Atsilankykit ir apžlnrėklt musų šaunią 

rykluotę da'lių akmenų, įdėtų | nau
jausių styl’ų rėmelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite

Charge

Labai aišku, jis lauke, kad tik 
greičiau nemokamai dirbantie
ji prie laikraščio atsitrauktų ir 
pakviestų jį užimti apmokamo 
redaktoriaus vietą. Tai tik dėl 
to jis norėjo, pasirodyti dide
liu Lietuvos patrijotu.

Laikas butų rimčiau pagal
voti ir nusikratyti diktatoriaus 
K. B., kuris trukdo lietuvybės 
darbą ir asėja neapykantą tarpe 
tikrų lietuvių. —Dalyvavęs

Ir $5.00 Pralaimėjo
28 metų Wiliiam Lucas, 

South Fairfield avenue, per il
gą laiką nebebandys šposų kri
sti kitiems; 

' ■ > »

Valgykloje ties 2747 W. Cer 
mak Pvoad, jisai sudėjo $5.00 
lažybas, kad gali išmaukti vi
są butelį jodino be jokio pavo
jaus savo gyvybei.

X ' ' i

Apie 12 liudininkų ąkyyaiz- 
doje jisai pridėjo prie lupų bon- 
ką skystimo ir ją ištuštino.

Per Prievartą Į Ligoninę
Tai matę žmones valgykloj 

vėliau nusigando, kad Lucas’ui 
gali būti blogai, ir per didžiau
sią prievartą jie nutempė jį į 
St. Anthony ligoninę, ir ten 
daktarai išpompavo jam vidu
rius. Kas yra patyręs tai ant 
savo kailio, tai žino, kad vidų; 
rių pompavimas nėra labai ma
lonus dalykas.

Tempiamas ligoninėn Lucas 
šaukė, kad niekas blogo su juo 
neatsitiks, ir jisai žinojo 
kalba, kas vėliau1 ligoninėje 
sitvirtino.

, ’ Kainavo $500
Ten pasirodė, kad skystimas 

kurį jisai išgėrė visai nebuvot 
jodinas, o paprastas 
vanduo.

Lucas ne tik, kad 
su nelaimėjo $5.00, 
turėjo užmokėti Ii, 
triubelį.

Ebann
sOlsen

• RANGĖS
• BOILERIAI

Northwestern
STOVE 

REPA1RC0.

4 and; .
i LOAN ASSOaATIONoFCLięap
Į JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
i 4192 Archer Avenue i
i VIRginia mi

CONGOLEUM ...............
Kvadratinis Jardas

INLAID 69c iki 95c Kv. Jardas
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard. 

Visų IŠdirbvsčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ........................
Atdara Antrad., Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. VAROS 5015.

ALIEJUS PEČIUI
/ 1 . • 1 1

KOKYBĖS ALIEJUS KAŠTUOJĄ JŲM^ MAŽIAU 
RETĄI PRILYGSTAMAS, NIEKUOMET NEPRALENKIAMAS

DV'R’AT Parankus namams bi’ų krepšiukas kartu su jūsų X/ X užsakymu

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybes 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

55% NUMUŠTA.
Nauji 4x6 iki 9x12 iki 12x18—$5—$59 

500 naujų 8x10, 9x12, 
$12, $18, $24 iki $49

Bet jus “katalikai”, kurie ei
nate su jums nepažįstamu as- 
"ineniu, kurio nežinote Viei kili
mo, nei tikybos, nei tautybės— 
pasiduodate vedžioti 
nosies; kuris 
liau pasijuoks 
rūmo.

Aš norėčiau
taip garbinate. Gal dėl to, kad 
keletas metų atgal pastarasai 
padėjo išvyti iš lietuvių para
pijos ilgametį vargonininką, 
kuris veltui dirbo jai apie 10 
metų. Susidėjęs su jumis ir 
vargonininkui priešingais para- 
pijonais, redagavo šmeižiančias 
jumis korespondencijas. Ar jau 
pamiršot?

Kuo jus užtikrinti, kad jis 
jus nenuves ten, iš kur pats yra 
atėjęs?

Ar pamenate, kai praeitais 
metais, laike Kanados Tarybos 
generalinio susirinkimo lietu- 

I vių parapijos svetainėje Jasai
tis nupiešė K. B. biografiją, nu
rodydamas, kad jisai, B., buvo 
komunistų didelis sfmpatikas 
ir net buvo komunistų parti
jos sekretorius. Negalėdamas 
nuo teisybės išsisukti, B. prisi
pažino, pasiteisindamas, kad 
jis būdamas komunistų sekre
torium vedžiojo juos už nosies 
kaipo žioplius.

Jei jums dar neaišku, kad B. 
visai nerupi lietuvybės reikalai, 
o tik rupi įsigyti tarpe lietuvių 
sau karjerą ir lengvas gerai ap
mokamas darbas. Grįžkim apie 
2 metus atgal — pamatysim? 
Pradėjus tverti Kanados Lietu
vių Tarybą, jis pats prisikalbi
no socialistus dėtis prie bendro 
lietuvybės darbo, turėdamas 
galvoje, kad susitvėrus Tarybai 
bus progos išleisti laikraštį ir 
būti jo apmokamu redakto
rium. Vienok ne taip įvyko, 
kaip jis mane. Pradėjus leis'i 
“Nepriklausomą Lietuvą”, Ta
rybos buvo nutarta bendromis 
jegoiųis dirbti prie leidžiamo 
laikraščio nemokamai, ligi su
stiprės finansai. Tačidu B. ne 
tik nepridėjo rankos prie laik- 
raščio, bet ir 
nors anksčiau 
daugiau, negu

£#&4

P’RKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU- 

< Lykite - 
PAŽIŪRĖKIT

J SAVO DANTIS—
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokšteles 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

' Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų $Q_ 50 
Plokštelės Kiekv. v

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.M

AuC'ŠiKAI P A T A
CHEVROLET AIDS 

NATIONAL DEFENSE

Į MAKING MIUTARY TRUCKS

MAKING 75-MM. SHELLS

JUS ŽIŪRITE Į

NAUJA STYUU, KURIS BUS NAUJU”
CHEViROLETO TVARKINGĄ “LINIJŲ 

VADO” STYLIŲ
... ir šis naujas Chevrolet kiekviena dalele yra toli 
prieky taip smarkumo, taupumo Valve-in-Heiad dar-

- bingumo, kaip ir švaraus, modernaus, Fisher Body 
grožio atžvilgiu.

Žiūrint į šį naujausią ir puikiausią iš visų Chevroletų iš 
bet kur jo taškaregio ... žiūrint DABAR arba žiūrint PIR
MYN... mes tikime, jus momentaliai paveiks mintis, kad tai 
yra šauniausias motorinis vežimas ir šauniausias “pirkinys” 
ištisoj metų eilėje. < ' , '

•i’l ■ > ’ • ’
Ir lygiagrečiai, su šia pažangia styliaus, vadovybe Geriau

sio Chevroleto Visų Laikų yra bęiidra darbingumo ir tau
pumo vadovybė, kuri padare Chevroletą Amerikos No. 1 
karu per dešimtį iš vienuolikos pastarųjų metų. (

Pamatykite ir vairuokite šį dailų naują karą ŠIANDIEN!

APSIMOKA PIRKTI VADOVĄ 
GAUTI VADOVAUJANTĮ PIRKINI

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 

STYLIUMI
Chevrolet tik vienas iš 
visų žemesnių kainų karų 
turi - “Linijos Vadovo” 
Styliu, šaunius fenderio 
kapsus ir Fisber Body.

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 
OPERAVIMU

1 Chevrolet tik vienas jun- 
gi a galingų Valve-ln-Head 
“Victory” Motorą, Sau
gi u s-T-Speci ai iųs Hydrau- 
liškus Brėkius, Suvienytą 
Kneė-Aotion VažiAvimą ir 
Vacnum-Jėros Shift be

> ekstra kaštų.

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 
TAUPUMU

Chevrolet yra ekonomiš
kiausias iš visų daur- 
parduodamų ž< ma kaina 
karų gaso, aliejaus, tairų 

ir ūžlaikymo atžvilgiu.

Brolau!

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

IR

PAMATYKITE SAVO VIETINI CHEVROLET

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

k

Smulkiuosius 
site šiandien 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!
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Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. ęo., Inc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal , 8500.

i Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yeaz in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 
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NAUJIENOS,. Chicago, m

ČEKOSLOVAKIJOS KAN- 
, CLERIS NUKANKIN-’ 

TAS KALĖJIME

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

Užsakymo kalniu 1
Chicagoje—paštu:

Metdms — -------- ---------- —
Pusei metų-----------------
Trims mėnesiams _---------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija ---------- —

Savaitei-----------------
Mėnesiui _______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams —________ —- $6.00

Pusei metų_____ ...________  3.25
Trims mėnesiams----------- 1.75
Dviem mėnesiams ... ....... — 1.25
Vienam mėnesiui- _ —.—— .75

Užsieniuose:
Metams________
Pusei metų__.._
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

Nacių šnipas?
Kokiu budu vokiečiai patyrė apie turinį konfiden- 

cialio laiško, kurį prezidentas Rooševeltas pasiuntė Sta
linui? /t

Tą laišką nuvežė į Maskvą ir įteikė Rusijos diktato
riui Amerikos delegacijos pirmininkas Averell Harri- 
man. Nei Washingtone, nei Maskvoje laiško tekstas ne
buvo paskelbtas. Tačiau prieš trejetą dienų oficiali vo
kiečių žinių agentūra Berlyne padavė ištisą jo turinį, vo
kiečių ir anglų kalbomis.

Kai kurie žodžiai laiške, tiesa, yra šiek-tiek pakeisti, 
— kas galėjo įvykti darant vertimą; bet yra aišku, kad 
naciai turi tikrą laiško kopiją.

Kaip galėjo naciai tą laišką nusikopijuoti?
Amerikos valdžia mano, kad Washingtone nacių šni

pams nebuvo jokios progos prieiti prie Roosevelto stalo 
arba spintos ir išvogti laiško kopiją. Averell Harriman 
jo, žinoma, niekam nerodė, išimant Staliną, kuriam laiš
kas buvo rašytas. . ’

Nejaugi Kremliuje yra koks Hitlerio šnipas?
Kitas aiškinimas yra toks, kad naciai galėjo susek

ti Amerikos diplomatinį' “slapraštį”- (code), nes laiškas 
iš Baltojo Namo, esą, buvo pasiųstas bevieliu telegrafu 
į Londoną užšifruotas, ir tenai Amerikos pasiuntinys 
atidavė jį Harrimanui, kuomet .pastarasis rengėsi ke
liauti į Maskvą.

Nacių žvalgyba vistiek pasirodė esanti labai apsuk
ri, jeigu ji sugebėjo išgauti tokią paslaptį. Tiesa, žalos 
niekam iš to nepasidarė, kadangi laiško turinys yra pa
prastas (prez. Rooseveltas jame pasakė komplimentą Ru
sijos armijai ir rekomendavo p. Harrimaną); bet ateity
je Hitlerio priešai tdrės būti apdairesni, kad jo šnipai 
neprieitų prie svarbių valstybinių sekretų.

Čekų informacijos biuletenis 
praneša, kad Moabit kalėjime, 
Berlyne, minė buvęs Čekoslova
kijos kancleris, Dr. Przemysl 
Šamai. Jisai buvo 74 metų am- 
žiaus. ‘

Iš privatinio laiško, atėjusio 
per Kiniją, yra patirtą, kad na
ciai jį nukankino iki mirties. 
Kalėjime jam buvo užduota šau
ti* sagutes prie vokiečių karei
vių uniformų. Kuomet jisai he- 
prisiudayo paskirto skaičiaus, 
tai galėjimo sargai jį plakdavo. 
Pagaliau, Dr. šamai susirgo, bu
vo nuvežtas į Templehof ligo
ninę ir už kelių dienų mirė. ’ i

“Dr. Šamai”, kaip pranašą, 
biuletenis, “buvo suimtas 
1939 metų rugsėjo mėnesį. 
Naciai jį laikė labai pavojin
gu, kadangi jisai buvo vienas 
žymiausiųjų vadų slaptoje če 
kų organizacijoje ‘Maffia’, 
pirmojo pasaulio karo metu. 
Ši organizacija daug prisidė
jo prie Habsburgų nuverti
mo.”

“Rusija gali kristi”
Anglijos ir Amerikos spauda jau atvirai kalba, kad 

Rusija galinti “kristi”. Kartu ir Maskva prisipažįsta, kad 
centraliniame sovietų fronte eina kova dėl “gyvybės ar- 
mirties”.

Bolševikų propaganda iki šiol slėpė padėties rimtu
mų ir purvais drapstė tuos laikraščius, kurie įspėdavo 
publikų, kad perdaug pasitikėti sovietų karo galybe ne
galima. Paėmus kad ir mūsiškius komunistiškus šlamš
telius, kurie gyrėsi, jogei tik jie vieni paduodu “tikras 
žinias” apie karo eigų vokiečių-rusų fronte, — tai jie per 
tris mėnesius su puse diena iš dienos rašė, > kaip Stalino 
Raudonoji Armija “naikina”, “muša” ir “stumia atgal”; 
nacius; o dabar pasirodo, kad nacių divizijos jau bando 
apsupti pačių sovietų sostinę!

Tų fanatiškų melagių liežuviai Rusijos neapgynė ir 
neapgins. Jai gręsia labai didelis pavojus. Naciai gali ne 
tiktai paimti Maskvų, kas reikštų baisų smūgį Rusijos 
militariniam ir ekonominiam atsparumui, bet galį ir su
naikinti geriausias rusų karo jėgas. Šioje valandoje at
rodo, kad Hitlerio divizijos nori atkirsti centralinę frop- 
to dalį nuo rusų armijų šiaurėje ir "pietuose ir paskui, 
kiekvienų sekcijų skyrium apkabinus “replėmis”, sutriuš
kinti. , »

Jeigu vokiečių generaliniam štabui pasisektų šitų 
planų pravesti, tai Rusija, kaipo militarinė jėga, butų iš 
Europos žemėlapio išbraukta. Mes nemanomu, kad tįai 
reikštų, jogei Hitleris jau laimėjo karų; bet demokrati
nių valstybių uždavinys' pasidarytų dvigubai, trigubįai 
sunkesnis.

Prezidentas Rooseveltas supranta, kokių pastangų 
tuomet reikėtų dėti šiai šaliai, tęsiant kovų prieš hitle- 
rizmų. Bet jau laikas, kad pažvelgtų rūsčiai tikrovei į 
akis ir J. V. kopgręsas, kuris dar tebegaišįna laikų, svars
tydamas smulkias pataisas prie neutralumo įstatymu.

Amerika turi bpti pasiruošusi visomis savo pajėgę- 
mis stoti į kova, pirma negu ji paliks vienui viena nacių 
nepaklupdyta didelė valstybė. Jeigu Rusijos kariuopiępg 
dar gali būt išgelbėta, tai pagalba jai turi būti suteikta 
be atidėliojimo. Jei Rusija kris, tai Jungtinės Valstybės 
privalo eiti be jokių rezervacijų talkon Anglijai; Kito pa
sirinkimo nebėra. » ’

MELAGIS ĮR ĮDUOTAS
>

Komunistiškų šarlatanų leidi
nyje vienas ypatingai žioplas ir 
nesvarus tipas (Kuodis) plepa, 
kad “Naujienos” įdėjtįsios žinią 
apie Lietuvos komunistų “aiųį* 
nestavimą” su .tikslu Ąupiešti 
Hitlerį “geručiu”.

Tas melagis užtyli net tą fak
tą, kad paties Dr. Ancevičiaus 
radiogramoje buvo pažymėta, 
iš kokio šaltinio ta žinia buvo 
paimtą (būtent iš nacių laikraš
čio “Deutsche Zeitung im Ost- 
land”), tąipikad nė vienas skai
tytojas neg^j(J- buti suklaidin
tas. Antra, tas komunistiškas 
žioplys mano, kad amnestąvimo 
komedijos tai komplimentas 
Hitleriui, tuo tarpu kai kiekvie
nas sveiko proto žmogus gali 
suprasti, jogei tai yra tik pas i-1 
tyčioj imas iš žmonių, — kas ir 
buvo “Naujienose” vakar aiš
kiai pabrėžta. o

’ Tam idijotui nuolatos sap
nuojasi hitleriška propaganda 
tenai, kur jos visai nėra. Ame
rikos laikraščiai, kurie griež
čiausiai yra nusistatę prieš hit- 
lerizmą, kasdien deda nacių ofi
cialios žinių agentūros DNB 
pranešimus, z kartais atspausdina 
ir ištisus Hitlerio pareiškimus, 
kaip pavyzdžiui, užvakar Chi- 
cagos “Daily Times” (uoliai re
miantis 'Roosevelto politika) į-

. u -jT. I • .r ” *.'j > v ' iųejo Hijįęrio atsišaukimą į Vo
kietijos kariuomenę.

Tarp Amerikos laikraščių 
skaitytojų nesurasi te ne vieno 
tokio durniaus, kuris manytų, 
kad tai yrą hitleriška propagan-^ 
da. Bet komunistiški idijotai to 
nenori arba nepajėgia suprasti.

LA GUARDIA ATMETA 
RAKETIERIŲ LR )KO- 
MUNJSTŲ PĄRAMĄ i

New Yorko meras F. LaGuar- 
dia, kuris vėl kandidatuoja, šio 
rudens rinkimuose, į merus, sa
vo rėmėjams pareiškė, kad ji-i 
sai nepageidauja raketierių ir 
komunistų balsų. Savo kalboje 

-jisai tarp kilto įjasąke:
“Yra dviejų riįšių paramą, 

* kurios aš nenoriu. Aš neno
rili darbininkų raketierių bal-

šeštadienis, spalių,. 11;r 1941 x
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gaiš”, jie, kaip parazitai, gyve
na iš tamsių darbininkų apgau
dinėjimo.

NACIAI ORGANIZUOJA 
OKUPUOTAS SSSR 
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kią jie galėtų sucenzuruoti.-
Atrodo, kad ne tik ta “bevie

le tėlegrarąą”, bet įr visos tos 
pasakos apie Cvirkos ir Marcįn 
kevičiaųs' atsiradimą Maskvoje 
yra jūsų fabriką tas. O vis lik 
tai yra daugiau negu negražu i.* 
nesąžininga. —P. Gulbis

PRANEŠIMAS LIE
TUVOS PILIEČIAMS

Vokiečių armijoms įsiveržus 
į Pabaltijo kraštus, kuriuos bu
vo pagrobę bolčrevikai, sudarė 
iš jų ir Baltgudijos vieną pro- 
vįnęijąj pavadintą “Ostlandu”. 
Šitai provincijai, kaip jąu žino
ma, naciai paskyrė Reicho ko
misarą (Ldhse), kuris paskyrė 
geiieralinius komisarus atski
loms “Rytų Krašto” sritims; 
pav. Lietuvai yrą paskirtas voh 
Ręnteln.

New Yočko “Times” praneša, 
kad yra pąskirtas generalinis 
komisaras ir Baltgudijai bū
tent: Wilhelnv Kube. Jo rezi
dencijai yra Minske.

Wilhelm Kube pirmiau buvo 
Branderbuj-go provincijos gu
bernatoriuos. Raltgudžių kalba 
leidžiamam laikrašty, ' Minske, 
komisaras Kube paskelbė atsi
šaukimą į Baltgudijos gyvento
jus, įvesdamas darbo prievolę 
jaunuoliams nuo 14 metų iki 20 
metų amžiaus ir mergaitėms; 
nuo 17 metų įki 24 metų. Vai
kams nuo 7 iki 14 metų jisai 
paskelbė privalomą mokyklų 
lankymą ir įsakė atidaryti visas 
mokyklas, išimant žydų.

Minsko laikraštis, be to, pa
skelbė dekretą, kuriuo įvedama 
mirties bausmė tiems, kurie 
medžios arba žvejos be specia
laus leidinio.

Minskas labai nukentėjo dėl■ * v’ karo: sugriauta daug trobų ir 
išardytos gatvės.

Komisaras Ukrainai.
Panašiu laidu, kaip šiaurės 

Kraštus, naciai, matyt, organL, 
zuos ir atplėštas nuo SSSR teri
torijas pieRipsę. i

New Ygjt-ki “Times” korespon
dentas praųešą iš Berlyno, kad’ 
naciai jau - paskyrė komisarą 
Ukrainai,. kurids užkariavimas 
dar nėra nė pabaigtas. Tuo ko
misaru tapo paskirtas Rytprū
sių gubernatorius Erich Koch. 
Jisai dar tebegyvena Karaliau
čiuje, bet jau ieško raštines 
darbininkų, kurie sutiktų va
žiuoti į* Ukrainą.

Tačiau Vakarinę Ukrainos/ 
dalį, Galiciją, naciai priskyrė 
prie lenkų Generalines Guber- 
naturps, o ne prie Ukrainos. 
Ukrainos tautininkai tuo yra 
labai nusivylę.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad, bolševikams pasitrau
kus iš Lvovo, ukrainiečių taii- 
turnikai tenai .tuojau paskelbė 
Ukrainos nepriklausomybę ir 
sudarė laikiną valdžią, kurią 
palaimino du ukrainiečių vys
kupai. įBęt tą valdžią ilącįai pa
šalino — panašiai, kaip ir Am- 
brozevičiąus vyriausyįię Lietu-

Margumynai
Rašalas

te

NAUJIENŲ-ACME • Telephoto
Den.nis Lųdlow, 2% m. aųižiaus berniukas, iš Jron 

Mouptain, Mieli., kuris rastas bemiegąs balose. Jis buvo 
prapuolęs 19 valandų. Daktarai sako, kad jo sveikata 
nepažeista.
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BEVIELE TELEGRAMA NE PĖSČIA IŠ 
MASKVOS ATĖJO, BET ANT LORIMER 

STRYTO GIMĖ
r ' r . \ r

redaktoriai taip su-

jkad už manę balsuotu Ko- 
inųnistų Partija, ir ne vie
nas komunisįaę tegu įiesįtiki. 
iš manęs kęjkių nors ‘ malu-

Raketieriai ir komunistai tik
rumoje nedaug kuo vieni nuo 
kitų tesiskiria. Nes komunistai 
yra besąžiniškiausi darbininkų 
mųJĮantdjai įr įš.jiaųdotęjai. Ap-i 
simesdami “darbininkų drau-f

Milžiniškuose Kolumbijos mi
škuose auga labai dideli ir gra
žus medžiai, kuriuos tenykščiai 
indi j onai vadina “Tintero”.

Pasirodo/ kad tą įijiędį pra- 
gręžųs pavasario metu, iš jo te
ką juodi gyvai. Pe sįvai labai 
tinka vartoti kaipo rašalas, kų- 
ris už dirbtinąjį yra žymiai ge
resnis ir ilgiau laikosi. .

ąjgjpejai
Afrikoj, Gabon srytyje gy

vena juodžių tautelė vadinama 
pigmėjais. Jautelės žmonės ne- 
užauga didesni, kaip 100 centi- 
ųietrų, bet yra nepa^rast.ai -žiaji- 
r^s‘ ir .neįąsįduodąnji .basųjų; 
civilizacijai. .

Savo laiku bolševikų “Lais
vė” paskėlbe galybę laiškų ne
va iš Lietuvos, kuriuose labai 
giriama bolševikų tvarka. Išski
riant kelis “Laisves” sukvailin
tus skaitytojus, tų laiškų tik
rumu niekas netikėjo, bet kad 
jie padirbti, įrodyti kaip ir ne
buvo galima. Vienu žodžiu, lie
tuviški bolševikų agentai Ame
rikoje meluodavo susiriesdami 
neva laiškuose iš Lietuvos ne
laimingų musų brolių sąskai- 
ton, bet, pagauti meluojant, iš
slysdavo pro pirštus lyg vėgėlės 
ne todėl, kad jų meluose bent 
lašas teisybės butų, bet todėl, 
kad tokie dalykai, kaip gėda, 
padotuiliąs, sąžinė lietuviš- 
kięnis ;bolšęvikų laikraščių re
daktoriams. neegzistuodavo. Iš 
jų tų dalykų, žinoma, niekas ir 
nesitiki. • - ' K

Na bet šį kartą brukliniškės 
“Laisvės’
varė save į bučį, kad iš jo iš
slysti veik ir nebėra skylių. 

(“Laisvė” spalio 4 dienos nume
ryje paskelbė per visą puslapį; 
“Specialė Beviele Telegramą 
‘Laisvei’ nuo Savo Korespon
dento Jono Marcinkevičiaus, žy
maus Lietuvos Rašytojo”. La
bai teisingai Čikagos “Naujie
noj” dėl tos “telegramos” pa
reiškė nusistebėjimą, kad jį 
“pėsčia ėjo”, bet vis tik pada
rė brukliniškiams Lorimer stry
to falsifikatoriams dar paken
čiamą išvadą: “Marcinkevičius 
parašė korespondenciją ir pa
siuntė ją paštu, ox “Laisvė” ir 
“Vilnis” giriasi, kad tai esantį 
“radiograma”.

Deja, tenka pasakyti, kad tai 
ne tik nėra telegrama, ji taię 
pat nėra Marcinkevičiaus rašy
tą korespondencija, o tik Lori
mer stryto redaktorių falsifi
katas. Ir štai va kodėl: Patį 
“Laisvė” skelbia, kad tai tele
grama nuo žymaus Lietuvos ra
šytojo Jono Marcinkevičiaus. 
Koįks tas Marcinkevičius bebu; 
tų, kaip jis ten Maskvos komi- 
saraųis bebernautų, bet lietu
vių kalbą jis moka, o tuo tar
pu jam primetama telegrama 
surašyta nežmoniška lietuvių 
kalba, šimtanuošiintiniu “Lais
vės” žargonu. Nė vienas Lietu
vos gimnazijos pirmos klasės 
gimnazistas nepaisantys: “Vaikai 
... išvežti nuo fašistinių siau- 

’ buų(ų taip greit, kaip galima”, 
tųb ‘labiau to nepasakys lietu
vių kalbą mokantis rašytojas. 
‘Tai? greit, kaip galima” yra 
grynas amerikohi^mas, Lietu
voje visai nežinomas, ekviva
lentas anglų “as soon as pos- 
sible”. Šis išsireiškimas teisin
gai lietuviškai butų “kaip gali
ma greičiau’,’.

’ ’ Arba vėf tpks neyą. “Marcin
kevičiaus” toje “telegramoje”

vartojamus žodis, kaip “hillc- 
rįeČiąi” taip pat Lietuvoje ne
žinomas ta prasme,, kurioje jis 
pavartotas. Jei tikrai tą .“tele
gramą” butų rašęs Marcinkevi
čius, tai butų parašęs “hitleri
ninkai”, o ne “Laisvės” žargo
nu “hitleriečiai”, “laisviečiai”... 
“Uitjęriečiai”, jei taip bylų ga
lima pasakyti, reikštų gyvento
jus iš Hitlerio miesto, panašiai 
kaip Kauno gyventojus vadina
me kauniečiais, Marijampolės— 
ma r i j a m pol iečia i s, Žaga rėš—ža- 
gariečiais, bet ne Hitlerio pase
kėjus. Kad “Laisvė” savo asi
liukus vadina “Jaisviečiais” yra 
pilnai suprantama, nes tai reiš
kia! žmones iš “Laisvės” pasto
gės, bet nė “Laisvės” propaguo-' 
jąino bolševizmo sekėjus, ku
rie, jei jų butų, turėtų vadin
tis “laisvininkais”.

Štai ir kitas “perlas” to ne--- 
mokšiško falsifikatoriaus: “čia 
prošvaistėje dailaus pušyno hit
leriški gengsteriai paliko amži
ną paminklą begėdiškam ir be- 
smageniškam savo žvėrišku
mui”. Jei butų rašęs Marcinke
vičius, tai vietoje amerikoniško 
“gengsteriai” butų parašęs ban
ditai, o tokio pasakymo kaip 
“besmagenjškas žvėriškumas” 
visai neįdėtų. Tifr būt ir pats 
falsifikatorius negalėtų pasaky
ti kas tai per daiktas “besma- 
gęniškąs žvėriškumas’’. Taip, 
pat Marcinkevičius niekuomet 
nepasakytų “Sutelkdama pasku
tinę, unciją savo jėgų”. Uncija 
yra amerikoniškas svorio yie-: 
netas, Lietuvoje nevartojamas.' 
Taip pat ir pats išsireiškimas; 
nelietuviškas, nes lietuvių kal
boje nėra tokios išsireiškimo 
sąvokos, kaip paskutinių jėgų, 
matavimas svoriu — uncijomis, 
gramais, kilogramais ar tam 
panašiai. Marcinkevičius tokiu 
atveju pasakytų: “Sutelkdamas 
paskutines savo jėgas”, bet jo
kiu budu ne “paskutinę unciją 
savo jėgų”.

Viską apvainikuoja toks ne
vykęs žodis, kaip “sukriušinti”, 
kur neva Marcinkevičius rašo: 
“Jų tikslas yra visiškai, amži
nai sukriušinti lietuvių tautą.” 
Kadangi yra žinoma, kad tik 
vienas tavoTšęius. Bimba yra 
pamylėjęs tą nevykusį “sukriu- 
šintiy ir juo neretai išmargina 
savo atkarpą, tai jau ir del tos 
“bevielės telegramos” autoriaus 
abejonių nekyla.

To nevykusio falsifikato au
toriaus džiaugsmui galiu pasa
kyti, kad vis tik yra viena sky
lė išlysti, būtent, paskelbti, kad 
“ta bevielė telegrama” . gauta 
nelietuvių kalboje ir buvo iš
versta ant Lorimer stryto. Bet 
tada, vyručiai, turėsite pripa
žinti, kad raudonieji cenzoriai 
nepasitiki ir Marcinkevičium, 
liepdami rašyti tokia kalba, ko-

Pakartotinaisprimenama, kad 
Jungtinių Amerikos ~ Valstybių 
įstaigos reikalauja pranešti ar
timiausiam .Federal Reserve 
Bank skyriui apie svetimšalių 
turtą (judomą ir nejudomą, pi
nigus, brangenybes, skolas ir 
1.1.), buvusį Jungtinių Amerikos 
Valstybių jurisdikcijoje 1910 
metų birželio 1 dieną ir 1911 
metų birželio 14 dieną.

Pranešti reikia ne tik apie 
sąvo nuosavą turtą, bet ir apie 
globojamąjį kitų asmenų- sve
timšalių turtą.

Žinių įteikimo terminas yra 
pratęstas iki 19^1 metų spalių 
31 d. (anksčiau buvo nustatyta 
iki rugsėjo 30 d.).

Nereikią pranešti apie turtą 
tų Lietuvos piliečių, kurie bent 
nuo 1940 metų birželio 17 die
nos gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kaip nuolatiniai 
šio krašto gyventojai.

Taip pat nereikia pranešti a- 
pie turtą, kurio bendra vertė 
nesiekia $1,000. k

Įspėjama betgi, kad asmenys, 
kurie nors patys ir yra laisvi 
nuo prievolės pranešti apie sa
vo turtą, bet turi kokių nors

turtu, pasiteirautų dėl tokio 
turto įregistravimo, kad išven
gus nesusipratimų.

Dėl smulkesniu informacijų 
reikia kreiptis į artimiausią Fe
deral Reserve Bank skyrių.

Lietuvos Gen. Konsulatas,

Prezidento žmona 
Kalbės Chicagoje 
Spalio 28 d.

Mrs. Franklin D. Roosevclt. . i .T r
Prezidento žmona, skaitys pa
skaitą Chicagoje spalio 28 d. 
Paskaita įvyks Orchestra salė
je, vidurmiesty, ir ją ruošia 
Chicago Civil Liberties komite
tas. Prezidentienė kalbės tema, 
“Civilinės Laisvės ir Krizė.”

Pirmadįeni Bankai, 
Bus Uždaryti

P i r m ad i ęnį, CoĮųm bus dieną, 
bus uždaryti bankai, taupymo 
bendrovės, taipgi valdiškų įstai
gų raštinės.

Jam Dvigubai
Nesisekė

44 metų George Pertre labai 
mėgo arkliukais lošti, bet ne
turėjo laimės. Vis pralaimėda
vo.

Nebeturėdamas pinigų, jisai 
sumanė falsįfįkųoti čekius. Bet 
ir čia jam nesisekė. ‘Policija 
greitai jį sučiupo ir pasodino 
Evanstono, III. kalėjime.

Krenn Su Lake 
Shore Reąlty Co

Edwin D. Krenn, buvęs pre
zidentas Krenn and Bato fir
mos, ir viršininkas fedith Rocke- 
feįler tirųsto, šiomis
dienomis suėjo į partnerius su 
Lake Shore Realty Company 
firma, 310 S. Michigan avenue, 
kurios viršininkas yra George 
P. Manus.

Ši firmą daugiausiai užsiima 
nuosavybių apyvarta Chicagos 
šiaurėje įr šiaurės priemiesčiuo
se.' ' ’ ' ' (SkJ.)
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RSMKTTE TUOS, KURIE 
^"ČARŠINASI'

GARSINKiTES “NAUJIENOSE”
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Inž. John D. Littlepage. ronas:

Aukso ieškojimas.Sov.Rusijoj
—

(Tęsinys)
Tuo laiku suorganizubtas 

Aukso Trustas buvo vienas į- 
nagiy, kuris davė galimybės ru
sams atremti japonų užmačias 
tose srityse iki japonai buvo 
ųųki-eįpti į lŲniję. Pagalba to 
kapitalo, kuris buvo taip rei
kalingas kitose dalyse tos dide
lės šalies, Sibiras tapo išlaiky
tas kaipo didelis rezervuaras 
busiančioms rusų gentkartėms.' 
Bet vistiek rusai briaujasi į A- 
ziją ir jie zuja kaip medžiok
liniai šunes už savo Azijos šie- 
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AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
. Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

nų. Trokų gurguolės pępaliau? 
jūūiąi važiuoją į Sinkiang ir Iš
orinę Mongoliją, kuri praktiš
kai yra dalis Rusijos. Iš tikrųjų 
darosi aišku, kad Stalinas yra 
.pirmos rųšies imperijos staty
tojas. Bet jis nusigrįžo nuo Eu
ropos įr kąriv w .nukrei
pė Sovietų žmones linkui Azi- 
. . .............. .4, ..y  ......... . .

JOS.

Europa jau yra pilna žmonių, 
jau yra išvystytą ir pilna var
žytinių ir nęapykantų. Bet Ru
sijos Azija kartu su gretimomis 
didėlėmis provincijomis bejėges 
Kinijos, beveik tuščia ir turtin
ga gamtos turtais ir žaliavomis 
dėl didelės naujos imperijos. 
Rusai dėjo jos pagrindus per 
tuos metusv kada aš dirbau Azi
jos Rusijoje. Japonų spaudžia
mi, jiA pasitraukė iš šiaurinės 
Mandžurijos, kadangi jie buvo 
perądug menkai pasiruošę ka
rui. Bet metai vėliau, kada ja
ponai prajdėjo spausti Išorinę 
Mongoliją, jąisai jautėsi užtek-! 
tinai stiprus pasipriešinti japo;

MUZIKOS MOKYKLA MOKYTOJAS IRCI DIRJ^T^IVS
Priva<Ho>» Pfano. Varrooiį*. ‘Š'ninilco, Klarneto,' Ele. Taipgi Balso Ir I’lano-

" ‘ ‘ Akorilhmo I*atnoko4 •’IMrddanMs ' • ’ * <; ■ '■
STUDIO 1732 Wėst 18th Street ‘ ' Telefonas MONroe 8413

SUTAUPYSI PINIGŲ, tfĄUG DARBO’ IR ŠVUjKATĄ. JSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- GTAK'FIM 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 10 i VJYEjiyJ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiskąs

SLEGAITIS
STOKEK SALES 

6921 So. Western Avė. — 
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. f [v NAUJIENOS,, Chicago, JU,
natns ir.pastariejiTatsitraukė.

Dabar japoHaipaaukojo visą 
savo ateitįį tikrą
ją Kiniją. Rusabis■ ias ' Reiškia, 
kad Jų pačių ‘imperiją yra sau-, 
gi. Bet iįe nebando rizikuoti, 
pie stiprindami Kinijos valdžią

Įiori užtikrinti'sau ląik^ išvys
tyti dideles ir .turtingas Azijos 
žemes.

Nedaug yra vietų, kur butų 
tokis dįdęlis tnišięiys rasių, kaip 
Rusijos Tolimuose lytuose. Ru
sijoj yra 168 tautos ir gentys, 
ir jos visos čia yra atstovauja
mos. Tame dalyke Rusija pa
tapo naujos rųšies tarpinamuo- 
ju puodu, kur Azijos ir Euro
pos rasės liko sugrustos vienon 
vieton!

Rusija turi vieną spalvotą 
žmogų (daugiausia geltoną ar 
rtldą) aiit kas dviejų baltų 
žmohįų, ir nors iki pastarųjų 
laikų aziatai ir europiečiai lai
kėsi nuošaliai, rusai visuomet 
turėjo nepaprastai mažą savi
jautą dėl rasinių skifrtųmų.

Mažumos respublikose, qęt 
tarp labai primityvių žmonių, 
komunistai griežtati vykina re
guliaciją, kad čiątyųyjiai .turi tuž-

; rniįi jinąži^USįiai pusę dai^ų ,lo- 
kalėj industrijoj, taipjau pusę

• vedimo darbų. Ta reguliacija

_L_-------J----------------- nm.--------- > *• Artą
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Fur Kautail......... .... Pigumas iki $25 į
MpLaripis Cloth Kautai $12,50, ąukšč. J 

į 'Mcrtdrirtis DYešės ..........    $2
B Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč. to
11 Vyrams TOPk&rtai ' $12.50, aukšč. lį
.d Vyrams Ovėfkrfidąi  ^2.50, aękšč.
jv Berniukams Siutai įr Paltai $5, aukšč.
ji Vaikamš Sniego’ Šiutai' it '' 
/ Double Duty Drabužiai $6.75, aukšč. j

• Nepraleiskite šios progos. Gabel’s ‘ 
Į siūlo* šauniausias madas, gedausią ko- 
| kybę sensaciniąi žemomis kainomis.

GABEL’S 733 Maxwell St.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

Vi

Chicago
------ 1-—- L •

NELAUKITE-
jįfyįą j fi.ąli Biiti Pemiu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies naikus, bąldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, rei^fatffldRė kgęhto/ brokerio, kad jis jią- 
rupfnfų jums polisą per mušą kompaniją. Nėiaiipei ištikus, netu
rėsite jokią nemalonumą. J -a...u- r . i ji * - , < 
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chipago Board of Under.writers”

O’MALLEY & McKAY, Ine
222 W. Adąicps Št.

Telefonas CENTRAL
GENERALTAI AGENTAI £ių Kampanijų 

AMERICAN INPĖMN1TY CoWa^j ‘‘ A ‘ ’ 1 
coLumbia fire Insurance t ąny 
ItyPERJAL ASSURANCĖ COMP/^ 
LUMĖERMEN’S INSURANCE CC^P 
MASSACHUSĖTTS FIRE & MAR'IN 
MJCHIGAN FIRE AND MARINE Ib 
PBOEN1X INDEMNITY ČOMPANY.

buvo yedama iki juokingo krąŠ-. 
tutinuipą. Aš užtikau nekoųi- 
pententiškus čiąbųviu^ užimant' 
viršininkų vietas kasyklose ir 
dirbtuvėse, nors tiems’ darbams 
jie visai netiko. Rezultatai bu-l 
vo ganū liūdni.

Pažymėtinas faktas yra tas,' 
kad kuomet naciai Vokietijoje; 
pfadėjo “valyti” savo rasę, ko
munistai bando sumaišyti krąu- 
ją savo 168 rasių. Jei oficialus 
akstinimas ir artinimas tai pa
darys, tai už kelių gentkarčių 
Rusijoj pasirodys nauja Ęuro- 
pos-Azijos rasė.

Suęįie Rusiją.
Liepos mėn. 1937 m. aš su- 

grįžątrį Maskvą iš Kazastano ir 
radau Šūly suirūtę dėlei komu
nistų sąmokslų, žmonės, ku- 
riuos aš pažinau per daugelį 
metų, dingdavo vienas po kito. 
Atrodė, kad niekas nežinojo, 
kurie komunistų vadų* yra už ar 
prieš Staliną. Pasėkoj areštų iįr 
histerijos prasidėjo didelė baft- 
ga užsienio šnipų manijos.

Kiekvienas svetimšalis pasi
darė hužiurėtinas. Pažįstami, 
kuriuos mes žinojome per dau
gelį metą, bijojosi ųrųs ąpįan- 
f<yti. Šimtai svetimšąlių gyven
tojų gavo įsąkyiiią apleisti ša
lį į porą dįerių. T.ięins .svetim- 
šalją, kurie buvo susitųojcę siu 
rusėmis, nebuvo leista pasiimti 
su sąvim sąvo yųses ^ip.nas. 
Buvo aišku, kad tųkjoj ątpios- 
fCjToj ąębąvo gųliipą jtiųkąmai 
dirbti užsienio irižinięriui. Bile

, ‘O ♦ * •' f *

jokio pagrindo many ti, < kad Jjpl- 
šeyiznjiąs už 10 metiiA bus tokis 
pat, kūkis jis yrą* šiandien. Bet 
Maskvos valdovams' pasisekė iš
laikyti čielybėj Azijos Rusiją. 
Mano nuomone, ten gludi šalies 
ateitis, žmonės ir jų valdovai 
suprąUta tą faktą. Jie žiuri į ry
tus, Nusigręžtą nuo Europos, ką 
ir nniėrikįęčiai padarėm 
pereitą Kadangi ma
no (ąątbąs Rusijoje davė man 
progas; pąd^ii atidaryti Azijos 
srit|s# aš stveriaus to darbo vi
sa Širdimi.

’ * » ■>'.Rąrąbr’ovski suimtas.
S.ągįri^ęi 1 darbą Alaskoj, aš 

patyjąąu iš ąnĮeiikięįių draugų 
Maskvoj, kąd A. P. Serebrovski, 
įkui;ėjąs Sovietų Aukso Trusto 
ir gęr|?iamas šefą:; visą 
maną bUvipio Rusijoj laiką, ta
po ąrešįtųotąs.

Serębręvski stačiai dingo, 
kaip dingo šimtai įžymių vyrų 
ir nipterų Rusijoj laike pasta
rųjų trijų metų. Kelios savaitės 
vėliau jis buvo oficialiai pa
smerktas kaipo “liaudies prie
šas.” Žinia mane nustebino. Tas 
žmogus laimėjo mano nuošir
dų pasigėrėjimą už daugelį jo 
gerų savybių. Bet aš žinau, kad 
jis nėra vienintelis kilnesnis 
žmogus, kuris dingo laike skait
lingų valymų Rusijoje nuo 1936 
m. Anglų korespondentas Mas
kvoj neseniai sudarė sąrašą iš 
oficialių šaltinių,,parodantį, kad 
(jąugiąu kaip 500 direktorių 
trąstų, dirbtuvių ir didelių in
dustrinių įstaigų susilaukė Se- 
rebrovskio likimo J937—1’938 
m. . '

Asmeniškai -ąš ,ę$u įsiiikinęs, 
kad Serebrovski nėra kąltaš dėl 
kokio industrinio sabotažo.' Aš 
perdaug artimai dirbau su juo 
per daugelį metų, kad turėčiau 
kokią nors ąbęjonę. šis žmogus 
atidavė visą savo širdį ir sielą 
išugdymui Aukso Trusto ir tu
ri būti pripažinta jam didesnė 
dalis, kredito již sukūrimą tvąr- 
ftiausioš įiiduptrines organizaci
jos, sukurtos ,prie Sovietų reži-

v Jei SerebroVskis tebėra gy
vas, aš tikini kad jis yra susi- 
rųpinęs stoyib'1 Aukso Trusto. 
Jjš yra — ar buvo — užkietė
jęs ji’usų rėvpliuciopjerius. Aš gi 
esu tik paprąstąs Amerikos ka
syklų inžinierius. Bet'jis ir aš 
pergyvenome karčias valandas 
bandydami sukurti didelę pra
monę ten, kur jokios nebuvo 
pirmiau.

Dėl tos priežastjes aš tikiu, 
kad Aukso Trustas užima Se- 
rebrovskio mintis kalėjime ar 
ištrėmime, kaip ji$ užimą ir 

laimiu-

ma
inau

Remkiie Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WH0LES ALE 

4707 So. Kalstei St. 
Tel. Boulevard 0014

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
h    i—— ■
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* ri ‘Je! Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DRi F. VILEIŠIS
j Atstovas J > 1

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson v HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

~ j.,,/ .

Kai “BEAM” paženklinu degtinę, Jus žinot,
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prleS 1795—reifikia ryškiausia Bourbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint k»okj skonj turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM lelbely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal viena seniausiu, anks
čiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj. 
Peam yra jūsų vadas į geresnę bourbon.

JIM BE AM
90 PROOF

Extra VERTYBĖ 1 .
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINE

JŪSŲ MĖGIAMAM bare ar pakelių krautuvėj
Distillcd & Bottled by 

JAMES B. Beam DIS1TLL1NG C O., Ine.
Clerinont, Ky.

o I S T I L I U O T O iT AI NUO 1795

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

• Jonas Rcdinas Ant. Labanauskas,
. Rajewski “Shorty”

r

PIRKIT SU PASITIKĖJIMUI

FALLIED^
Lumber Co.

LUMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAVVNDALE 2630

Milda Buick Sales*

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. T*el. VICTORY 2439

‘ • * * • ‘ . t. , > ■ ,

AGENTŪRA
i

SAVAITE
r I

Geri baldai, parlor sėtai, lovos, matracai, ątąląL karpetai, 
pečiai, lempos, skalbyklos, šaldytuvai, dulkių valytojai 
pas Budriką per NATIONĄL FURNITURE WEEK duo

dama. didelės vertybės.

i

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius ’ rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis. •
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir-'' 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

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

M

R 
o

Darcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

4

<

t

Mes Siuvame Naujus 
FUI1OUTUI

’ PAGAL OžSA.KYyiĄ Ip
Pertaisome Senus Furkąutus, kad Ątrodytą kaip 

Nauji, Nebrangiomis Rainomis. A
Fratsękite jūsų seno furkauto gyvenimą. D?rbas 
ąpįma naują stylrų, pataisymą, ^pritaikymą. Musų 
fc ekspertų darbo reputaciją plačiai žjncąną.

ATLAIKYKITE MjUSV V^ETĄ ffi 
PKBSITJKK/NKITE. .

Kapablę Furriers
3105 West Cermak Road

Tel. CRAWFORb 4430

pašokti įcųriajne komunis
tų susirinkime ir apkaltinti pia
ne šnipinėjimu, kąip ątsjįtjįko su 
kitais man žinomais užsienio 
inžinieriais.

Kada atėjo laikąs man apleis
ti Rusiją, reikėjo susigyventi su 
įpiptjmj, kad aš nebegrįšiu,

Tikrai ne sisteųią mąne lai-! 
kė; iki šio laiko ųet fanatikams 
yra aišku, kad bolševizmas yra 
perdėm sukleręs ir tūri didėlių 
trukumų. Net dargi ne žmonės, 
nors aš pasidariau tarp jų daug 
draugų, ^ap.e laikė didelės dy- 

bire ir įjia^astanė ir šalis 
Baikalo ežero. Rusai tūri 
kas yfa svarbesnio už bet ku 
rią politinę sistemą, — jįę

- - -- ’ ,7 . A

kūmos Rusijos Rytuose — Si- 
už 

tai,

yra 
vieninteliai pasilikę pasauly 
žmoiiėsy. kurie tįuri milžinišką 
neišvystytą šalį, lygią agrikul
tūros ir industrinių galimybių 
su neapsakytais mineraliniais 
turtais, ‘miškais, kailių žvėrimis, 
žuvimis, didelėmis upėmis iri- 
gacijai ir vandens jėgai.

Paika yra perdaug didelį dė
mesį lįąęi^ti į politinę sistemą, 
kokia buVo Šaly tuo laiptu. T<bs 
idęjųs ateiųą ir praeina; dangė- 
lis jų jjko ajmesta įjįiįke 'wm)o 
16 metų buvimo Salyje. Nėra

ištrėmime, kaip 
mano, sugrįžus į savų 
gesnę šalį.

(GĄLASj
✓ J *

Šį Antradienį 
Paskaitos Mažiems 
Biznieriams

8 $ąyaįtęs
z . f s •

Šį antradienj, spalių 14 d’., ad. 
176 West Wą$hing.ton gatvę, 
pasideda spęčiąiiūi paskalių 
k,ursai smulkiems biznieriams ir 
jfnažiems pramonininkams apie 
įkaro kontraktus ir valdiškus 
suvaržymus civiliams gami
niams.

Kursus rengia Illinois, tech
nologijos institutas ir Chicago 
^ęmmission on National De- 

/ kurios raštinėsefępse, 
įyyks.

< • ••

Kursai Nemokami 
biznieriąi, kurie

49.50
•49.50

ŠALDYTUVAI 6 pėdų po

19^2 m. nuodelio pečius, kūrenamas su alyva, net ketu
riems kambarius apšildyti .užtenka. Visų žymiųjų išdir- 
;bysčių: Quaker, Coles, Norge parduo- '^49 5&O 
daine už ............... .................................
1942 m. Radio gražiuose kabinetuose 

v / f ' I

UZ ........................ ............................................-..................v.........

SKALBIAMOS MAŠINOS po ...........

Jie

nori? . Visi
Jcontraktų gauti ir savo biznius 
išgelbėti nuo užsidarymo, yra 
raginami kursus lankyti. Jie ne- 
mbkami. Prasidės 8 vai. vaka-

. Paskaitas skaitys įvairus gin
klų administracijos valdininkai 
jijr universitetų profesoriai.

REMJOTE TUOS, KURIE 
' GARSINASI

•129.50
Pas Budriką rasite tūkstančius bargenų ir pilną pasirin- 

„ . . kimą gerų rakandų.

Jos. F. Sudrik, =
3409-11 S. HALSTED STREET
3241 SO: HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

BUDRIKO liedėlinis programas nauju laiku iš W. C. F. L.—1000 
K. sekmadienio vakitr^ nuo 5:30 iki 6:30 vai.

MMM

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

^16

Iii T •••• 
Ii F i J

lik >

Ar-1

OK OF PATTERfiS

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
Clįicago, m.

f

Vardas ..................

Adresas

Miestas

Valstija



Naujas Streiko 
Pavojus Gary 
Dirbtuvėj

CIO Protestuoja Neunijistų 
Darbą Plieno Dirbtuvėj

GARY, Ind. — Carnegie-Illi- 
nois skardos dirbtuvėje turbūt 
bus prieita prie kito streiko dėl 
apie 90 darbininkų, kurie vis 
dar nepriklauso prie CIO plie
no unijos. Jie su Gary, taipgi 
pačios dirbtuvės policijos pa
galba pereina per unijos pikie- 
tas į dirbtuvę.

CIO pareiškė, kad jeigu tie 
neunijistai ir'toliau dirbs ne
prisirašę prie unijos, tai visi 
unijistai mes darbą.

Skardos dirbtuvėj dirba apie 
8,000, o apie 11,000 su ofiso 
ir kitais darbininkais.

Gary Lietuvis 
Nuskirtas Tar
nybon į Hawaii-

Herž. Norwaixh

Pakeltas

Vedybų Varpai ir Vėl Skamba

Kaltina $10,000 
Išeikvojimu

SPRINGFIELD, III. — 61. me
tų E. L. Dikis iš Aįtono, III., 
buvo apkaltintas išeikvojimu 
$10,000 priklausančių State 
Bank of Piasa, Macoupin ap
skrityje, kur jis dirbo už ką- 
sierių.

GARY, Ind. — 
Giminės gavo ži
nią iš Havvaii 
salų, kad jauna
sis Alex Ncr- 
vvaish Jr., kuris 
tapo paimtas ka
riuomenėn perei
tą kovo mėnesį, 
tapo pakeltas į 
seržanto laipsnį.

Norvvaish savo laiškuose gi
ria armijos tarnybą ir sakosi 
esąs ypatingai patenkintas, kad 
jį nukėlė į tropiškasias Hawaii 
salas. Ten visuomet ši. ta ir 
gražiausi pasaulio augmens au- k *ga.

Seržantas Norvvaish taip pat 
džiaugiasi, kad ir jį ir taip to
li lanko laikraštis “Jaunimas”, 
per kurį jis'plačiausiai seka vi
są lietuvių gyvenimą Amerikos 
kontinente..

Senatorius Robert Reyfiolds iš North Carolina, su 
savo jaunaja žmona, išvyksta iš sostinės medaus mė
nesiui po jungtuvių. Senatoriui tai buvo penktosios 
vedybos. Jo žmonai, kuri yra beveik 40 metų jaunes
nė—pirmosios.

Jurisdikcinis

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Ginčas Mięhigan 
Dirbtuvėje

Varžosi AFL ir CIO

bai susirupinusi, nes Jai gali 
bereikalingai sustabdyti kariškų 
tankų gamybą.

Dirbtuvė priklauso Spicer 
Manufacturing Co., firmai, To
ledo, O., kur CIO paskelbė boi
kotą saviškiams paremti Hills- 
dale dirbtuvėj.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, ' 
kad pačius Naujiem s 
yra nandint'n-.

WAXMONSKY, Gerald J., 
4728 South Meplewood Avė., 
gimė rugsėjo 24, tėvai: Joseph 
ir Sophie.

Gin-HILLSDALE, Mich. — 
čas tarp CIO ir AFL Auto uni
jos dėl pirmenybės čia privedė 
prie susirėmimo tarp darbinin
kų ir uždarė Hillsdale Steel Pro
ducts Co., dirbtuvę. Ji gamina 
dalis tankams.

Valdžia darbo sustabdvmu la-• •/

Rytoj Sunset Parko

Diena Iš Dienos k II U. I- Į ' ....................... I i

/ ' •

Balniai Minės 
25 Metu Vedybų 
Sukakti

Rengia priimtuves savo 
namuose

, BRIGHTON PARK. — Biz
nieriai Jonas ir Marijona Bal
niai, užlaiką duonos kepyklą 
ties 2910 W. 40 Street, spalių 
12 dieną minės savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves, į kurias pažymėtoj vietoj 
ir dienoj susirinks giminės ir 
šiaip svečiai palinkėti jiems 
gausos, laimės ir ilgiausių mė
ty.

Dirbo lietuvių naudai
Jonas ir Marijona Balniai 

yra ne tik sumanus biznieriai, 
bet ir sąmoningi lietuviai. Ypač 
Jonas Balnis yra daug pasidar
bavęs lietuvių labui, kuomet 
jis ir jo žmona gyveno Town 
of Lake kolonijoj.

Biznieriai Balniai turi gerai 
išauklėtą jau vedusią dukter 
Eleonorą ir sūnų Joną, kuris 
dabar lanko Illinois koįegiją.

Frtnlas

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% .
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 

Pranas Selemanavičia, Sav.
504 West 33rd Street ’ Victory 3486

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais»----------- ------------ ?

JUOZAS SPAITTS rengia
< ŠAUNU PIKNIKĄ 

Nedėlioję, Spalio 12,1941
Jis ruošia savo darže, Shady Tree Inn,

prie 89th ir Archer, Willow Springs, Illinois.
Piknikas prasidės sekmadierio lytą, spalio 12 d. Bus skanaus 
maisto, gardžių gėrimų, puiki orkestrą ir Andrejevo Jaunuolių 
gĮrupė, kuri išpildys klasiškų šokių programą. Visus širdingai kvie
čia į pikniką—JUOZAS SPAITIS

■■■■■■■ I ,.U ■„■■■■■■ ■■■■■■■u
ŠILDOMŲ KOMBINACIJŲ IR KITOKIŲ

PEČILJ
DIDIS RUDENINIS

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJ

KAINOS SENOVIŠKAI MAŽOS

Įvyks nežiūrint kokj oras

Pagerbė Frančiškų
Klikną

LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIUS . < 
3fofjn Jf. (Eubeifcts;

SENIAUSIA IR DID1IAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 17414742 
So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHJCAGOS DALYSEDykai

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

. S« POVILU 9ALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai
•sbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbiibbbi

NARIAI
Chicagos., 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiimimiiit'itniiiimmiiimiiiino

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną ?

ir Naktį

MATEUŠAS GRIGAS 
Gyv. 4759 N. Map^evvood 
' Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 d., 11:15 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parap., Porių- kai
me. Amerikoj išgyveno ' 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers vaikus, Joną Kaspar
avičių ir Joną Kavaliauską ir 
jų šeimas, .pusseserę Stefaniją 
Palonis ir jos vyrą Apolinarą 
Palonį, kuris rūpinasi laido
tuvėmis (Tel. Columbus 5596) 
ir kitas gimines. ,

Priklausė prie Liet. Pilie
čių Klubo: i

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus kopi., 2314 W. 23rd PI. 
. Laidotuvės įvyks antrad., 
spalio 14 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mateušo Grigo 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

•Nuliūdę liekame:
Sesers / Vaikai, Pusseserė ir 
jos Vyras, Kitos Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Ar lis ar snigs; Sunset Parko 
užbaigtuvių piknikas vi diek 
įvyks šį sekmadiėnį, spalių 12 
d. Publikai nereikės bijoti šal
čio, nes Sunsėt“Parko salėje 
yra įrengtas didelis pečius, ku
ris apšildys dalyvius.

Keturios;dovanos

ini dovanų keturi vertingi pri
zai: šešių savaičių paršiukas, 
didelis lietuviškas suris, bute
lis jpld Taylor degtinės ir ker
šas Schlitz alaus.

Kadangi spalių ketvirtoj pri
puola Pranciškų vardadienis, 
tai ta proga susirinko būrelis 
“naujieniečių” pagerbti Frank 
Klikną, 1709 N. Paulina St. 
Svečių buvo' daugiausiai iš 
Brighton Parko, — Antanas ir 
Monika Kliknai, Kasper ir Ve
ronika Kraszewski, Petronella 
Račis ir Frank Kuzmarskis. Tai 
visiems gerai žinomas rubsiu- 
vis ir muzikantas, kuris nuola
tos linksmina svečius su savo 
“džezbenu”. —Kaimynas.

(

__  - > i

PROGRESS KRAUTUVĖ yra tikrą “Hęad- 
ąuarter's” dėl visokių gerųjų išdirbysčių 

PEČIŲ
ŠIĄ SAVAITĘ SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS 

PASIRINKIMAS SEKANČIŲJŲ:
Pilnos 'mieros, didžiausi
Kombinacijos pečiai, nuo $129.75

Dovanų tikietai jau išplatin-

dar negavo, gaus nemokamai 
atvažiavę į šį paskutinį Sunset 
Parko pikniką.

Jei norite smagiai popietį 
praleisti savo draugų ir pažįs
tamų skaitlingoj kompanijoj, 
atvažiuokite šį sekmadienį, 
spalių 12 d., į Sunset v Parką. 
Nesigailėsite. (Sp.)

Skelbimai Naujienose
’odu nauda dėlto, z 

t ačipe Naujienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Veto'Povilaitis, 21, su Lillian 

Baronas, 20
William Aleknowicz, 56, su

Marie Tankavich, 32
Louįs Wolski, 24, su Adele 

Yuskis, 23
Walter Tarashka, 23, su

Julie Bųdnick, 25
Fred Prest, 57, su Alice M. 

Waske, 31
Charles T. Rainis, 24, su Jo- 

sephine Sasnauskas, 23
John Ortyl, 26, su Stella 

Paulausky, 21

Reikalauja 
Perskirų

Naujausios mados 
Gesiniai pečiai, po $37.75
4-riii kambarių
Aliejum kūrenami šildytuvai, po $39.50

ŠIMTAI Iš KO PASIRINKTI

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
ant'Naujo.

' LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

EXTRA ŽEMOS KAINOS ant 
Matrasų Kaldrų ir Blanketų

Pilnos mieros, tvirtos, šiltos, 
gražios kaldros, $ 1.95 
po .. ...................

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

8. 1
3319 Lituanica Avenue

* ]
b

MAŽEIKA YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kart IMth Street Tel. Pullnun 1274

ANTANAS
3307 Lituanica Avenue

M[. PHILLIPS
Phone YARds 4908

z . ’ z
ANTHONY I

6812 <8o. Western Avė.
1410 South 49th Couft, Cicere

J. PETKUS
Phone GROvehilI 0142

i Phone Cicero 2109

J. UŲLEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

TelefenM YARDS 1419.

I
1646 West 46th Streei

. J 
t

r. zolp
Phone YARds 0781

ONA ČINGIENĖ, 
pų tėvais Balchunaitė

Gyveno 1536 N. KEDZIE AVĖ., Tel. Spaulding 8532

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio’9 d., 8’30 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus rusė* amžiaus, gimus Kauno apskr., Baiso
galos parap., Palonių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko* dideliame 9 nuliudime vyra Kj».zimieęa. 2 brolius: 

V’adislova ir Boleslovą. Balchunus ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių,, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 3337 W. North Avenue.
Laid^tuvė* įvyks n’rmadienį smlio 13*d. 1:30 vai, popiet, 

Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuviu Tautiškas kapines.
Visi a. a. Onos čingienė? riminės draugai ir O^ąt

kviečiami dalyvauk laidotuvėse ir suteik?! jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

% iliudę liekame:
VYRAS, BROLIAI, KITI GIMINES IR DRAUGAI.

Laid. Direktorius Lachawicz ir Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Josephine Gasper nuo Eu 
gene D. Gasper

Pasinaudokite šiomis

siniai Matrasai, ^^5
Vatiniai matra- /Į Į?
sai po ............ 11

mažomis kainomis (Įabar.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
fBONDS 
ANDSTAMPS

ON SALE Yf Y()(JRcPOSTOmęE OR BANK

AMERICA ON GUjARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of America’* defense preparations.

ureC9
3222-24-26 SO. HALSTED ST.

prie 32-ros gatvės.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų'pa
mokinimų.

Garsinkitės “N-nose
Pirkite' tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE’*



Šeštadienis, spalių, 11, 1941
I

NAUJIENOS, Chicago, DL
v

Ateikit j SLA 
301 Kuopos 
Susirinkimą

ASSIFIED A D V E R T I S E M E N T S
- - ... -      —  —  —  1————— ■—-- -- -----  •---------------------------------- •—  -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------—

PERS ON AL 
Asmenų Ieško

Bet neateikit vieni ątsiveskit 
ir po naują narį

CĮCĘRCu ~ 
turės savp reg 
mą pirmadieni 
7:30 vakare, p. Shameto sve
tainėje, 1500 S. 49 Avė. Susi
vienijimo nariai jau, tur būt, 
patėmijot savo organe “Tėvy
nėj” centro sekretoriaus atsi
šaukimą. Visi ateikit susirinki; 
man ir duokite pagalbą savo 
organizatoriui.

Naujų narių vajus baigiasi, o 
tamsta ar atlikai savo pareigą? 
Ar atvedei vieną — tik vieną— 
naują narį? Juk tas lępgva.

Daug nepriklauso ptie SLA
Dar daug yra musų tautiečių, 

kurie nepriklauso prie SI^A, a 
naudinga priklausyJ. Ligos pa
šalpa ir pomirtines — tas vi
siems reikalinga; sirgti juk pa
sitaiko. Tad kodėl neapsidraus- 
ti kol sveikas? Ateik susirinki- 
man ir atsivesk savo draugą, 
pažįstamą.

SLA 301 kyppa

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino arba našlio, nuo 40 iki 55 
metų amžiaus, be skirtumo .pažiū
rų. Gerai atrodantis, negirtųoklis. 
Kad butų pasiturintis arba turįs 
gerą dąrbą. Aš esu pusės amžiaus 
pašlė be vaikų, pasiturinti, gerai 
atradau. Rašydami \ prisiųskite pa
veikslą^ ant pareikalavimo sugrą
žinsiu. ženoti ir girtuokliai nera
šykite. Box 2554, 1739 So. Halsted 
Street.

AUGĘS VAIKINAS norį susi
pažinti su rimta moteriške, pese- 
nesne 39 metų; tikslu vedybų.

1739 So. Halsted St., Box 2556.

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGAMOTERIS ar mer
gina, gali būtį ir su mažu vaiku. 
Malonus darbas, trumpos valandos, 
gali gyventi ant vietos ar važiuot 
namo. Nėra skalbimo, darbas nuo
latinis. Su mokesčiu susitarsime. 
Galite matyti visada ir sekmadie
niais. Atsišaukite į krautuvę, 1458 
W. 15th" St.

•REIKALINGA MOTERIS SU 
malonia asmenybe dirbti musų' 
kailių krautuvėj kaipo pardavėja 
ir modelis.

KAPABLE FURRIERS
3105 W. Cermak Road.

Jeigu atsiverti neparanku, 
apsieisit ir be to, tik priduoti t 
organizatoriui vardą ir antrašą, 
o jisai atlankys ir prirašys. Di
dinkime savo šeimos skaičių.

K. P. Deveikis

LENGVAS ĮDOMUS dal'įApUną 
laiką darbas: Rodymas dresių, žiu
rstų, ’ paklodžių, ipoterų apatinių, 
etc. Puikus komisas, Nereikia in
vestuoti^ Miss RHODA. 126 North 
Wellš. ................ . ‘ .

UEL|* VVANTED-MALE-FEMALE 
Darnininkų-Darbininkių

V. Beiiajus Ir Grupės 
Ruošia Ukrainietiš- 
ką Programą

eikia
SPALVŲ TAIKINTOJAI — vai

kinai ir jaunos moteriškės šapos 
darbui, su patyrimu ar be patyri
mo. Cut Rate Employment. 1727 
N. McVickers Avė. Merimac 4872,

Šoks šįvakar International 
House

šį šeštadienį, International 
House, 1414 E. 59th street, bus 
suruošta labai įdomus ukrainie- 
tlškų 'šokių programas.

Dalykus Lietuvių’ trupė

Juos išpildys trys V- Belia- 
jaus išlavintos grupės. Didžiau
sia dalis programo teks Lie
tuvių Jaunimo Draugijai. Na
riai tos draugijos yra: Birutė 
Kreinianis, Elena Kungytė-Lan 
kus, Lelija činskaitė, Julia Rak
štyte, Wenetta Grybiutė, Dohs 
Rosaitė, Charlota* Saretaitė, La- 
varna Tumosaitė ir PatricĮa 
McNamara, Arturas Tumosa, Al 
Lankus, Juozas Lankus, Kazys 
Dūlys, Feliksas Tomas, Edvar
das Volodas, Ričardas Bžezin- 
skis, Aleksas Junevičius, Alek
sas Spear ir Jimmy Carroll.

Po programo gros Steponavi
čiaus orkestras. Vist kviečiami 
atsilankyti ir linksmai praleist 
vakarą.

OrientaTis Vakaras

Lapkričio 8 tą toj pačioj sa
lėj Beliajus suruoš Orientalų 
vakarą. Bus šokiai iš Hawaii 
salų, Indijos, Arabijos, Burmos, 
ir Kinijos tautine muzika. Tas 
programas bus labai nepapras
tas ir įdomus.

Vėlyvi Modeliai
Kaip Nauji

SENOS KAINOS BE TAKSŲ

1941
1941
1941
1941
1940

$965.00*
$765.00
$945.00
$985.00
$745.00
$465.00
$585.00
085.00

$565.00

NASH sedan ......
PLYMOUTH sedan 
DODGE sedan

DE SOTO sedan ....
DE SOTO Club

coupe ......................
1940 WILLYS sedan ....
1940 PLYMOUTH sedan
1940 CHEVROLET sd.
1939 BUICK sedan .....

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara-vakarais ir sekmadieniais

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankiętams

• ir P'agrabams.
. <3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

VAIKINAU IR MERGINOS 
REIKALINGI.

17 metų ir vyresni, vyrai ir mote- 
Samdytojas išmokins 

ir 
5 

iki 
su

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALF 
Rakandai ir Įtaisai Pąr^vimuĮ

ATDARA ŠEŠT. iki 10, SEKM. iki 5 
Good Hpusekeeping Shops 

DIDŽIAUSIAS
SANDELIO TUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo floro pa
vyzdžiai, demonstruotojai, atn. ir 
atsiimtas stakas ir įvairių įvairios 
reikmerios. Visos prekės surašytos 
žemiau turi Good Hpusekeeping 
Shops garantiją.
2 šm. gyv. kamb. setas, buvo
$120, aisiimtas  ....... $35
3 šm. miegruimio setai, riešuto
mahog. .......... .......... . 39
5 šm. dinette setai, tvirto ąžuolo 14 
Studio couches, visai naujos .... 19 
Simmoną studio coūch, fioro pav. 22 
Kaurai—Visokio dydžio ir raštų 14 
Įvairų, springsai, lovos/ matro
sai, nauji \...... .....  ................. 7
Specialus^ kamb. aųtfitas, pilnas 99 
Alcazar 5 kamb. šildytuvas .... 24 
Visai naujas American Sunflame 29 
American Sunflame erated, di
delė^ mįeros ...............   39
Quaker, visai naujas, pavyzd. 39 
Norge, 5 kamb. dydžio, naujas 49 
Visai naujas phono-komb, pav. 29 
Naujas 1941 auto.’ięęord chąngęr 39 
Zenith phono, komb., % mažiau 34 
RCA auto chgr., buvo $130, Vz 
mažiau ................    59
Naujas Magic Chef, apt. mieros 34 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 39 
Naujas 1941 table-top, insul...... 44
Naujas Westinghouse, elektrik. 59 
Naujas Frigidaire, elektr. de 
luxe, erated ............................  -*• 74
Visai nauja 1940 plovykla ...... 19
Thor, visai naujas 1940 modelis 29 
Maytag, sųuare tube, alumino, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec...............    39
Norge, visas .porcelėno, 6 kub.
pėdų, Vz mažiau ..................... 59
G. E. sealed yienatas> visas 
porcelėno, jrec...................  69
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Atsilankykit anksti. Apribotas kier 
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. CANal 5668

1232 S. JHALSTED
Atdara Antrad. Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekm. iki 5.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKE RENDON 
krautuve, karštu vandeniu apšildo
mai Tinka visokiam bizniui, 3970 
Archer Avė. Matykite F. Sabaliaus
kas, 2957 W. Perąhing Road.

PARSIDUODA TAVERNA su 
valgykla tarp dirbtuvių. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per ilgus 
metus. 'Ant kampo 69th St. ir So. 
Chicago A«e., 6818 So. Chicago 
Avenue.

. ■ * > '• Z.' y . /

TAVERNA ’SŲ 9 kambarių na
mu (užpildytų).'? V įsai nebrangiai. 
Geras .Apieidžia miestą.
10737 So. Mięhigan Avė., Pullman 
0859.' ‘

GąOSĘRNĖ, į DĘLICATESSEN. 
Elektrikiniai fiferiai, pilnas sta
kas, 75 ęįėdų krautuvė, 4 gyveni
mui kambariai. Nebrangiai, 4605 
So, Paulina.

PARDAVIMUI BĘKERNĖS biz
nis su namu, išdirbtas per 20 me
tų. Mrs. A. J^aikaris, 1400 South 
49th Ct., Cicėr<f„i, <

PATRIOTAI: Čia yra aukso ka
sykla, namas ir biznis Joliete, biz
nio distrikte. Parduodama 300 ke
palų duonos, 8 keisai pieno įper 
dieną. Modernus trobėsis, pastaty
tas 1929 m. Parsiduoda šeimos su
metimų. Mrs. SPAGNOLI, I VICto
ry 3669. "/■ .

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Prie f pat dirbtuvių.

4314 So. Ashland Avė.

TAVERNA SU LUNCH Ropm ir 
prapertė.; 'Mainys į privačią pra- 
.pertę arba parduos. Randasi sker
sai gatvę nuo Stoek Yards. 1153 
West 47th St. . • t . . • »

rys iki 40.
amato, įvairaus darbo. Nakties 
dienos pakaitos 8 valandą. Tik 
dienos į savaitę. Algos nuo $15 
$25'. Atsineškite šį skelbimą 
savim ir sutaupykite $3.00.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
AGENCY,

25 East Jackson Blvd.
13-tas aukštas Kimball Bldg.

PARSIDUGuA rIGIAI gesinis, 
aliejinis pečius ir frigidaire, vacu- 
um cleaner, fur-kotis. BOUlevard 
9726. Šaukite tarp 10 ir 4.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
arba porteris į Road House, be 
skirtumo amžiaus, negirtųoklis. 
Gera mokestis' ir gyvenimas ant 
vietos. 5700 W. 79th St. Tel. Surh- 
mit -868W1.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
kad žinotų visokį darbą. Darbas 
ant visados. 334? So. Halsted St. 
YARds 4417.

PARpAVIMUI RESTORANO pe
čius, ‘didėlis, .pigiai. ‘Eagle Restau- 
rant, •■1745-'Sb.''‘Halsted"St. "" "

BUSINESS—TO RENT ~ 
Bizniai Rendai

RENDUOJASI STORAS su ta
vernos fikčeriais. Renda nedidelė. 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų.

3259 So. Union Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
•Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1940 Plymouth 
mažai vartotas, 4 durų sedan, 
Heater ir Seat covers^ 3207-09 So. 
Halsted St. VICtory 1717. Šaukite 
Wainorą.

PASIRENDUOJA TAVERNAS; visi 
fikčeriai, svetainė, 4 kambariai gy
venimui, arba parduosiu visą pra- 
pertę. Klauskite: 1429 W. 45th St., 
YARDS 5554.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
į     n

APŠILDOMAS KAMBARYS ren
dai Brighton Parke vyrui ar jau
nai vedusiai porai. YARt)S 5482. '

PKOFESSIONAL SERVICE
Profesionalis Patarna y imas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

RENDON DIDELIS kambarys, 
apšildytas, vyruį, prie dviejų žmo
nių. Visi fatogumai. Telefonas 
VICtory ŠI46, 3231 So. Emerald, 
antros ‘lubos priekyje.

SUSIRINKIMAI
RENDUOJASI KAMBARYS dėl 

vieno ar 2 vyrų. Su valgiu ar be 
valg:o. Galit imatyti visados.

5211 So. Spaulding.

TEISYĘSS MYLĖTjOJ.Ų DR-TĖS 
mėn. 'susirmtkimas bus sekmadienį, 
spalio 12 d., 12 vai. dienos, Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. Hal
sted st. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų draugystės labui aptarti.

—A. Kaulakis, rast.

■ FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai~rBendrai

RENDAI 2 KAMBARIŲ beis- 
mentas' Karšto vandens šilima.

2506 W. 45th St.

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didėlį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel YARDS 100 F

MARQUETTE PARKE.
Įmokėti $1OUO.06, kitus kaip ren

dą. iNUpirKsį 6 kambarių mūrinį 
bdngaipML Garažas, platus tetas, 
viskas ftuujai ištaisyta, galima 
kraustytis tupjaus. Namas su ta- 
verno bizniu. Kama $4900.00. Įmo
kėti $500.00, Mainys ant privatiško 
namo.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. 

Republic 3713.
PARDAVIMUI PIGIAI Bizniavas 

Lotas. Gera vieta, 6120 S. Kedzie 
Avė. Ir Caįumet City pardavimui 
Bizniavas Lotas, prie 164 ir Burn- 
man Avė., pigiai. Savinįpkas S. 
Marozas, 4630 b. Homan.

FARMS FOR SALE 
UkiaiPardaviinui

PARDAVIMUI 60 AKRU ferma 
arti grįsto kelio, traukiniai nepriei
na. M. Penkauskas, Orland Park, 
Illinois.

73 AKRAI. GERA APYLINKE. 
Elektriką, Paw Paw, Miehigan 
$2,500 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais. VAN Buren 2089.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

PARDAVIMUI 2 FLATŲ muro 
namas, 5 ,ir 6 kambariai, karšto 
vandens nilima, pilnas beismen
tas. 2 karam garažas. 1-mas flatas 
gatavas užėmimui. Kaina $5,400.00. 
$1,000 ar daugiau įmokėti. Randa
si adresu 1220 So. 49th Avė., Ci
cero. Tel. LAWndale 7182.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
šeštadienio vakare, spalio 11 d., 7 
vai. vak. įvyks šokių ir pasilinks
minimo vakaras Milda svet„ 2-mei 
aukšte, 3140 :So. Halsted st. Vi-; 
siems bus :smagu šokti prie geros 
ofkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti—Klebonas Mapkoftiunas 
ir Komitetas..

TO BENT—WANTED 
_____ Ieško Renduoti________ '

REIKALINGAS 4 KAMBARIŲ 
flatasj .pečium šildomas, ant 2 lu
bų, Brighton Parke ar South-West 
prieš pabaigą jpėnesio. 3 užaugę 
šeimoje. Rašykite į Naujienas Box 
2555.

Gėlės Mylintiems* 
Vestuvėms, Ban- J 

kiėtams, Laidotu- « 
vėms, P a puoš i- J 

‘ ■ mams.C
M 
K 
H

URBAI
GĖLININKAS

3 4180 Archer Avenue.F
J Phone LAFAYETTE 5800 m

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3jcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
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COAL—WOOD—OIL
Ąnglys--3MaJ^ Aliejus

SPALIO SPECIAL
Melsvos liepsnos pečiui alięjus 

7^4c galionui (150 gal. kiekiais).
Furnace .aliejus — geriausias, 

6Vzc gal. 400 gal. kiekiais. 
A & E OIL CO.

7653 S. Laflin STE. 0370
Dykai 5 gal. kiekvienam naujam 

kostumeriui. 1 i-
_____ ■.________________ -j.______

ARC FŲEL OIL CPMPANY 
19251 West 34th Place

VIRGINIA 2286
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS

50 Gal. .po 9č Gal.
100 Gal. po 8c Gal. >
150 Gal po 7V2c Gal. '

AUKŠTOS KOKYBES FURNA^O 
ALIEJAI

Pirkite lesė krautuvėse, ku
ries garsiai 4<^TAUJWNOSE’,

PARDAVIMUI: 80 AKRŲ der
lingos kalvotos žemės; arti Ster- 
ling. Geri trobesiai; aprūpinti ele
ktra. Du upeliai. Užimti sausio 1. 
Kaina $6,000. $2,500 įmokėti. E. F. 
DEVINE, agentas. 502 Avenue C., 
Sterįing.

160 AKRŲ MODERNIŠKA pieno 
farma. 8 kambarių namas, didelė 
barnė; kiti trobesiai, tekantis van
duo; elektra. $125 akrui. 50 myliy 
šiaurės vakaruose nuo Chicagos.

PARSIDUODA SUMMER Resort. 
300 pėdų žemės prię Arbor Vitae 
Ežero, šiauriniam Wisconsine. Pui
kus žuvavimas. 6 kambarių moder
niškas namas ir 9 nauji cottages, 3 
ir 4 kambarių. Moderniški įrengi
mai. Pigi kaina greitam pardavi
mui. John J. Norgal, Arbor Vitae, 
Wis.

O. Anderson, 1727 N. Menard Avė. Chicago, Iii.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Tel. REPublic 6051
' — i"  .................. ■■ ■

2411
S. 52nd
Avenue

Phone 
CICERO 

453

TINKAMAS DĖL ROOMING 
House, 630 W. 47th St., 2 aukštų 
po 7 kambarius. Ceme.ntinis base- 
mentas, maudynės. Kaina $2700. 
Šaukite/ agentą: H. A. PADY, Laf- 
ayęttę ' 9594. 4452 So. California
Avenue.

K E
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

KUR GALITE SUMUŠTI MUSŲ BARGENUS?
MES VADOVAUJAM GREITUOSE PARDAVIMUOSE!

Neseniai mes pardavėm devynis (9) namus į dvi (2) dienas. . 
TAM TURĮ BŪTI PRIEŽASTIS!

Bile kurs iš musų PATYRUSIŲ sėlsmdnų mielu noru parodys jums, 
be jokios jums prievoles, bile kurį namą, kokius mes turime par
davimui, ir patarnaus jtnr.s gręitai, mandagiai ir išmintingai.

SEKMADIENIAIS ATDARA 1 P. M. IKI 5 P. M.

TAVERNĄ OPERUOTI PROGA
1 aukšto medinis, ąsbestos saulin
gai, ’beismontas, krautuvė pastaty
ta tavernai, cementinis šaldyttĮVas, 
karšto vandens šilima, 5 kambariai 
užpakaly, kitoj gatvės pusėje 4 
blokai dirbtuvių. Nėra tavernos 
arti, ties 3111 W. .51 St.

SPECIALIAI ŠIAI SAVAITEI 
$5150.00.

2 aukštų i^tųra^, 2 po 4 kamba
rius flatai, šun /parlor, bungalow 
stogas, karštd''vkhdens šilima, pla
tus lotas, ’rąndAsi prie 44 ir So.

BARGENAS BUVUSI $60,000 
Bond Issue, priversti parduoti tik 
už $30,000.

2 storai, 11 apartmentų, 4 po 5 
kamb., . 7 .po 4. Vėliausios mados 
būdavoj imas. Built in bath tubs ir 
sl)pwers. Puikiausias kampas.

7135-37 So. Ashland Avenue. 
Dėl informacijų šaukite 

H>/A. PADY, 
LAFayette 9594.

tus lotas, "raudąsi prie 44 ir 
Campbell Ave< /

BARGENAS $7650.00.
• ' B. R. PJETKIEWICZ, 

2555 Wešt* >47th, Street.
----------------- -7-' ---- —

GROSERNEį 0 PARSIDUODA. Ei
nu į kitą biznį? 5 kambariai užpa
kaly. Metams lysas. 4537 South 
Paulina. ” ; ”

PARDUODU AR MAINAU: biz
nio namas ir 4 rūmai, moderniškas, 
69 ir Western Avė. Priimu 2 flatų 
ar mažesnę rezidenciją. Patirsite 
7024 S/ Campbell, 2nd fl. HEMlock 
2405. / * '• - • * ’
------  rr-----y--t --------------------- ------------------  

•$f8 Į^MBAWų. NAMAS. 4 dideli! 
miegamieji1 kambariai. Pumas© Ši
lima. Didelis atikas’ galima pakeis-^ 
ti į flatą. 40 pėdų lotas. -2 karam 
garažas. $1000 įmokėti. 7712 Eme
rald.

GROSERNĖ, MEAT MARKET. 
Gęras biznis, arti tranzito kampo. 
$4,000. Parduos už pusę. Elektrį- 
kinė refrigeracija. Daug stako. 
■CANal 7835. ’ ’

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
ir pieno krautuvė. Elektrikinis 
įrengimas. $500. Parduoda 100 
kvortų pieno kas savaitę. 2437 W. 
69th St.'

PARSIDUODA PEKARNĖ, arba 
mainysiu ant mažo namo. Gera 
vieta lietuviui kepėjui. Šaukite: 
PROspect :2707. 2517 W. ’Tlst. St.

MAISTO KRAUTUVU, seniai 
įsteigta. Kampinė krautuvė. Dide
lis visas cash biznis. Renda $35. 
štymas 
dailus

PRQGA BARGENŲ IEŠKOTO
JAMS.

12 ąpartmentų namas ir 
žai. Rendų nešą į metus 
Kaina šiandien $21,000.

16 apartmentų gražus 
prie geros tiansportacijos. 
neša į metus $8,250.00. Kaina nuo 
receiverio $32,500.

Biznio namas, 2 storai ir 
tai." Randasi prie 63rd St. 
$18,000.

2 fl. .po 5 kamb., gražus 
namas Marąuette Parke. 
$9700.

Bųngalow 6 kamb., karštu van
deniu apšildoma, ir garažas. Kaina 
tik $6500.

Mes turime ir daugiaus įvairių 
bargenų. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas*

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. PROspect 3140.

4 gara- 
$5,604.
namas, 
Rendų

6 fla- 
Kaina
muro?
Kaina

gyvenimui kambariai, 
fikčprįai, refrigeracija, 

daug stako. Nori parduoti pigiai. 
.2834 N. Laramie, kampas ^yolfram.

BIZNIUI KAMPAS, tuščias, pri
brendęs statybai. šiaurės -rytui 
kampas. 4127 N. Cicero. Kiįdare1 
5971.

PARDAVIMUI — GAIVI Meat 
Market ir grosernė, kampinė vie
tą, nebrangi rehda. /įSavinįnkas 
priverstas parduoti. Randasi arti 
57-tos ir Sangdmon. ‘ ' • "7''

Daili 6 kambarių medinė rezi
dencija, karšto vandens šilima, 
elektra, yra ant trijų lotų, randąsi 
arti 97^tos ir Metton. $49.75,, mažas 
įmokėjimas. Balansas kai.p renda.

SHULMISTRAS RĘALTY C.O. ?
•4016 So. Archer Avė., 

Tel. LAFayette 6300
Kur lietuviai perką sau apdraudą.

MARQUETTE MANOR
Kampinis bungalow, 9 dideli De- 

Luxe kambariai, radiatorių paden-' 
girnai, Venetian 
sanded grindys, 
šilima, stokeriu kūrenamas, plas- 
teriuotas beismentas, plieno kons
trukcija, tailo stogas, platus lotas, 
3 karam muro garažas. Parodomas 
tik pagal susitarimą.

Telefonas HEMlock 2000.
A. B. ^REIMER 

3p36 West 03rd St.

•Blinds, naujai.
karšto vandens

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
namų. Gerai įrengtas. Biznis gerai 
išdirbtas. 7253. So. Western Ave„ 
REPublic 7928.

PARSIDUODA . TAVERN, kam- 
pa§, su kambariais gyvenimui. 
Renda .pigi. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą.

'7301 Sq. Peoria St. •

FINANČE AND LOANS 
Finansai ir Taskdlos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIGIŲ

Mėnesiniais' atmokėjimais
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS " >
and LOAN ASSOCIATION.

of ‘CHICAGO.
. 2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. EAZANAUSKAS. Sec. 
burtas virš $1,000,000.00. ;

PARSIŲŲQPA 275 AKRŲ far
ma ,pr,ie vandenų, arti 3 miestelių, 
su bųdinkais ir mašinom. Geriau
sias žuvavimas ir medžioklė, vi
sokių paukščių ir žvėriukų. Vienas 
savininkas per 40 metų. Kaina 
$10,000—apbą mainysiu.

2 aukštų 11 kamb. mūrinis na
mas, prie .pat Lakę Michigan, Chi- 
cagoje. .Geriausia transportacija ir 
grąži vieta, žuvavimams ir “beąch” 
čia pat. Graži vieta kas myli prie 
vandens gyventi. Visa, ar $1,000 
įmokėti. Likusius $37.00 į mėnesį. 
Kaina tiktai $6500.

Marąuette Parke 10 flatų $25,000 
8-flatis, $19,500.
4 flatų, $14,000.
4-flatis naujas namas prie Mar

ąuette Road, $12,850.
Rašykite, neš ne visados galima 

rasti >mane ofise.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St.

2121 N.-SPRINGFIELD, moder
nus dailus dų pcį 6 kambarius ir 
vienas 3 kambarių beismente. Gel
tonos plytos, štymo šilima. Nebran
giai. Arti' mokyklų, parkų. S^vi- 
ininkas. /Klauskite KLEIN.

RIVERSIDE DRIVE
Daili kampinė 7 kambarių muro rezidencija. Tailo stogas. IVz mau
dynės. Dideli kambariai. Įbudavoti virtuvėje kabinetai ir elektriki- 
nė ledaunė. Karšto vandens šilima aliejum. Plieno konstrukcija. Na
tūralūs židinys. Pasilinksminimui kambarys beismente. 2 karam mu
ro garažas. Tailo stogas ant garažo. Lotas 60x125. Duokite .pasiūlymą 
tik $12,800 ir ši daili rezidencija yra jūsų! Vienas Geriausių namų 
Bervvyne. $3000. įmokėti.

' • CICERO SPECIAL
5 kambarių muro bungalovv. Furnaso šilima. Garažas. Lotas 30x125. 
Taipgi apšildomas kambarys atike. Kaina tik $5400. Kodėl mokėti 
rendą? $1100. įmokėti.

BERWYN SPECIAL
Murinę biznio prapertė tik 7 metų senumo. Biznio gatvėje Bervvyne. 
Kaina greitam pardavimui yra tik $6500. Labai didelė krautuvė. 
Galite tuojau paimti. $1800. įmokėti. Stverkitės šitos progos!

LYONS SPECIAL
4 kambarių medinis katedžius ant konkrito pamato. Lotas 40x120. 
Garažas. Kaina tik $2900. Buk pats namo savininkas! $700. įmokėti.

6 Flatu Mūras tik už $5800.
3 flatai po 5 kambarius kiekvienas ir 3 iflatai po 4 kambarius kiek

-vienas. štymo -šilima. Lovmdale. "K a i rW Tik $5800. Labaj geros* rendos.- 
<$1200. įmokėti. ‘ .
• BROOKFIELD SPECIAL
5 kambarių muro bungalow. Furnaso šilima. Lotas 37xJ25. Plytų už
darytas porčius. Kaina tik $5750. Labai geras stovis. $1200. įmokėti.

RIVERSIDE SPECIAL
$900. įmokėjimas nuperka 5 kambarių stucco bungalową. Furnaso 
šilima. 50 pėdų lotas. Kaina tik $4500. Buk pats namo saviriinkas!

TIKĖSIT AR NETIKĖSIT!
2 aukštų mūrinė biznio savastis ant Pulaski Rd. tik už $4300. 
tuvė. 6 kambariai 2-me aukšte. Labai geras investmentas. 
įmokėti.

Krau- 
$1000.

ENGLISH LAKE, IND.
Našlė turi parduoti 10 akrų farmą su 6 kambarių namu. 6 kiti 
tai. Vaisiniai medžiai. Kaina greitam pardavimui yra tik $3500. Tik
ras bargenas!

pasta-

CERMAK ROAD
Tuščias lotas 50 pėdų fronte ant Cermak Rd. arti 58th Avc., Cicero. 
Kaina yra labai žema!

LAWNDALE SPECIAL
2 flatai ir beismentas, mūras, 6 ir 6 kambariai. Karšto vandens ši
lima. Savininkas sako “Parduokit tik už $5000”. Labai gera vertybė! 
$1200. įmokėti.

5 FLATŲ MŪRAS
Arti Cermak Rd. ir 56th Avė., Cicero. Karšto vandens šilima. 2 ka
ram garažas. Lotas 30x125. Kaina greitam pardavimui yra tik $9000, 
Sųmuškite infliaciją! $1800. įmokėti. .

Kaina tik $3200.
4 kambarių stucco katedžius Cicetoje. Taipgi 3 kambarių flatas ati
ke. Lotas 50x125. Kaina tik $3200. -Gyvenkite viename flate ir tegul 
antras flatas padeda jums išmokėti šį namą. $800. įmokėti.

MURO KATEDŽIUS
4 kambarių muro katedžius ant 57-to Ct., arti 19th St., Cicero tik už 
$3800. Lotas 30x125. Pamatykite jį šiandien. $900. įmokėti.

Arti Jackson Blvd. ir Kedzie Avė,
Labai gražus 3 aukštų muro namas oktagono frontu. 3 'flatai po 6 
kambarius kiekvienas. Dideli kambariai, štymo šilima, 2 karam ga
ražas. Namas tik 15 metų senumo. Kaina greitam pardavimui yra tik 
$8950. Ne.navėluokite! $1800 įmokėti.

AUSTIN BLVD.
Valdyba (estate) turi parduoti dailų 2 flatų muro namą ant Austin 
Blvd., šiaurėje nuo Cermak Road, Ciceroje. Dideli 6 ir 6 kambariai. 
Karšto vandens šilima. 2 karam muro garažas. Lotas 66x125. Kaina 
yra tinkama. $3500 įmokėti.

PINIGAI PASKOLOMS
$1,000 iki $10,000 ant 4% Palūkanų

GAUKITE APSKAIČIAVIMĄ DYKAI.
DYKAI! DYKAI!

Ar gavote musų sąrašą No. 266 DYKAI? Jei negavote, jis yra ju- 
pagal pareikalavimą. Telefonuokite, rašykite arbą atlankykite mu- 
ofisą. Persitikrinkite, kad šis sąrašas 300 bargenų yra DIDŽIAU

SIAS sąnašas 
nuosavybių.

sų
sų

2411
S. 52nd
Avenue

Cięero, Berwyn, Riverside ir Lawndale—Crawford

JOHN O.z

Y K O R Al
Phone 

CICERO 
453

R E A L TO R
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE. 1
MES VADOVAUJAM GREITUOSE PARDAVIMUOSE!

Neseniai mes pardavėm devynis (9) namus į dvi (2) dienas.
TAM TURI BOTI PRIEŽASTIS!

KUR GALITE SUMUŠTI MUSŲ BARGENUS?
NĄRYS: 3erwyn->Cicero Real Estate Board; Illinois Associątion <jf
Real Estate Bbards; .National Association of Real Estate Boards ir.

Chicago Board of Underwriters.
Sekmadieniais Atdara 1 P. M. Jki 5 P. M.

^xxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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šeštadienis, spalių, II, 1941

PRAŠO PATYRUSIU DARBININKU PEREI 
TII GINKLU ĮMONES

LAUŽAS IŠKELTAS; LAIVAI VĖL PLAUKIA

Trūksta Mašinistų, Toolmakerių, Etc
Federalė valdžia prašo visų 

mašinistų ir 1 
darbininkų visose vidurvakari- 
nėse valstijose užsiregistruoti 
artimiausiose State Employ- 
ment raštinėse darbams ginklų 
pramonėse.

Kam Taikoma
šis prašymas taikomas dar

bininkams, kurie turi patyrimo 
bet dabar nedirba; darbinin
kams, kurie nėra patenkinti sa
vo dabartiniais darbais arba 
dirba prie tokių darbų, kuriuos 
atlikti jų patyrimas nėra reika
lingas.

Ginklų pramonėse reiškiasi' 
didesnis patyrusių darbininkų 
trukumas, kuris daugelyje dirb
tuvių labai trugdo gamybą.

Kokių Reikia
Toms pramonėms reikia seka

mos rųšies specialistų:
Tool Designers
Aircraft Sheet Metai Workers
Floor Molders
Wood Pattem Makers
Engine Lathe Operators
All-round Machinists
Milling Machine Operators
Planer Operators
Tool Makers
Loftsmen.
Gavusios pareikalavimą iš 

dirbtuvių parūpinti tam tikrų 
darbininkų, valstijinės darbų vacijoms 
raštinės kandidatus joms paten
ka iš susiregistravusių darbi
ninkų. Todėl tai registracija ir 
yra reikalinga.

kitokių patyrusių PARENGIMU
ŠĮVAKAR

Keistučio Choro šokių vaka
ras, Ho!lywood salėje, 2417 W. 
43rd Street, 7:30 v. v. Įžangų 
25 ir 3c taksų. Gera muzika šo
kiams.

Šokių vakaras, ^rengia Tauti
nė bažnyčia Mildos salėje, 3140 
South Halsted Street, 7 v. v.

Pasilinksminimo vakarėlis 
Jonistų salėje, 814 W. 33rd st.,

RYTOJ
Teisėjo J. T. Zuris Diena— 

Piknikas Liberty Grove darže, 
Willow Springs,.UI. šio paren
gimo tikslas yra oficialiai ati
daryti agitaciją už teisėjo Zu

brio išrinkimą teisėju dar vie
nam terminui. Įžanga nemoka
ma. Filmai, šokiai,' vaišės, kal
bos. >

Chicagos Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos‘paskutinis golfo tur
nyras, Glen Eagles Country 
Kliube, McCarthy Road, prie 
Archer avenue. Lošimai 1-mą 
valandą popiet. Vakarienė apie 
3-tą, vėliau trofėjų ir dovanų 
dalinimas ir šokiai. Bilietai 
$3.50 asmeniui. Vien tik vaka
rienė, kortų lošimas ir šokiai 
$2.50. Vien šokiai 75c. Rezer- 

šaukite GROvehill

Acme Steel Co.
Pasirašė Sutarti
Su A. F. L

Davę Išimtiną Pripažinimą
Acme Steel Company Archer 

avenue dirbtuvė (netoli Throop) 
pasirašė sutartį su AFL maši
nistų unija, kuri apima visus 
valandomis apmokamus darbi
ninkus, ir duoda lokalui išim
tiną pripažinimą.

Sutartis pakelia algas, duo
da atostogas ir užtikrina senio- 
riteto teises.

0360.
Sunset Parko (Kubaičio dar

žo) užbaigtuvės, 135th ir Ar
cher. šokiai, dovanos, įžanga, 
dovanų bilietai nemokamai. 
Piknikas įvyks nežiūrint oro.

Rengia Kubaičiai, daržo savi
ninkai. ‘

Juozo Spaičio piknikas, Spai- 
čio darže, Shady Tręe Inn, 89Jh 
ir Archer, šoks Andrejevo jau
nuolių grupė, orkestras šo
kiams, etc.

šv. Kazimiero parapijos (Chi
cago Heights) piknikas Vytau
to darže, 115th tarp Pulaski- 
Cicero.

Pirie Scott Už AFL

Streikuoja Lenkų
< z

Susivienijimo
Tarnautojai

AFL Wholesale Dry Goods 
unija laimėjo darbininkų rinki
mus Pirie Scott and Company 
sandėlyje, 336 prieš 129. Bal
savimus pravedė darbo taryba.
Kankakee Kojinių Darbininkai

AFL taipgi laimėjo darbinfn- 
kų balsavimus Bear Brand Co., 
kojinių dirbtuvėje,
III., kur per ilgoką laiką vyko 
streikas. Kompanija galiau su
tiko duoti unijai pripažinimą.

Darbininkams teko kovoti 
tai kelis metus laiko.

Kankakee,

ųž

CIO Pikietuoja 
Metalo Dirbtuvę 
Chicagoje

Bando Suorganizuoti 
Neunijistus

Užvakar naktį ir vakar rytą 
CIO plieno unijos pikietininkai 
buvo apstoję Federal Furnace 
dirbtuvę Chicagoj, prie 108-tos 
ir Burley avenue. T

Panašiai kaip ir prie Gary 
plieno dirbtuvių, taip ir čia CIO 
pikietos bando suorganizuoti 
darbininkus, kurie ' prie unijos 
nepriklauso. Neunijistus stabdė, 
bet beveik visi įėjo į dirbtuvę 
su Chicagos policijos pagalba/

Reikalauja Pripažinimo 
Savo Unijai

Į streiką yra išėję visi raš
tinės tarnautojai lenkų susivie
nijime, Chicagoj — the Polish 
National Alliance, 1520 West 
Division Street.

Jie ' reikalauja pripažinimo 
AFL Office Employees unijos 
lokalui 20732, kuris juos turi 
suorganizavęs.

Pikietuoja
Streikieriai sako, kad jie ne

reikalauja didesnių algų ir ne
streikuoja nei dėl kitų darbo 
sąlygų, bet tenori pripažinimo. 
Susivienijimo viršininkai betgi 
atsisako jų reikalavimą priim
ti.

Prie Susivienijimo raštinės 
streikieriai turi pastatę ir 
kietas.

Daugiau Naujo
Talento Chicagos
Operai

Pi

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
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SLA VEIKĖJAI: NELEISKIM KITIEMS 
CHICAGIECIUS PRALENKTI!

Imkimės Darbo Smarkiai Naujų Narių 
Vajų Užbaigti!
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S. S. Thomas Lunęh, prikrautas žaliavos reikalingos apsaugos užsakymams 
pildyti, slenka Sault Ste Marie, Mich. <kana|u į dirbtuves, po to, kai toj vieloj 
sugriuvęs gelžkelio tiltas tapo iškeltas. Kanajan įkritęs traukinio lokomotyvas 
dar neištrauktas ir ta vieta atžymėta pjūtie.

1 ■ 4 • ' r J »

Cavadore yra naujieji tenorai. 
Dirigentais pakviesta Giuseppe 
Bamboschek, Paul Breisach, 
Jerzy Bojanowski, ir Carlo Pe- 
roni. *.

Garsi “Carmen”
Fortune Galio, operos genera^ 

linis direktorius, taip pat pa
skelbė, kad jis angažavo Coe 
Glade, paskutiniais keliais me
tais • sukėlusią sensaciją “Car- 
men” vyriausioj rolėj. Kilimu 
Coe Glade yra chicagietė.

Jaunų dainininkų kontestas 
tebevedamas. Iki šiol teisėjų ko-, 
misija išklausė 90 jaunų vyrų 
ir moterų. Audicija bus tęsia
ma visą spalių mėn.

Demokratai Rytoj
Pagerbs Teisėją
JohnT.Zųrį

Piknikas Liberty Darže
Orui pavėlinant, rytoj Liberty 

Darže, 83rd St. ir Willow 
Springs Rd;, įvyks Teisėjo John 
T. Zurio Diena išvažiavimas, 
kurį rengia Lietuvių Demokra
tų Lyga. IšvažiaVimaš originh; 
liai buvo rengiamas rugsėjo 28 
d., bet blogas oras privertė ren
gėjus jį atidėti.

žada Dalyvauti Majoras
Rengimo komisijos pirminin

kas Aleksandras G. , Kumskis, 
praneša, kad programa išvažia
vime bus plati ir įvairi. Svar
biausiąją kalbą pasakys miesto 
majoras Edward J. Kelly. Be 
majoro, lietuvio teisėjo pagerb
ti susirinks daug kitų stambių 
lyderių iš politikos sluogsnių.

Įžanga svečiams į Liberty 
Daržą bus veltui. Rengimo ko 
misiją sudaro R. A. VaSalle, 
John Jatis-Juozaitis, Vincent 
Rėkus, Ęruno Jakaitis, Joseph 
Kaminskas ir John Dawiatt.

Paėmė Vivian Della Chiesa, 
Coe Glade

Chicagos Operos Kompanij a 
šią savaitę angažavo daugiau 
jaunų operos solistų. Sopranų 
grupėn pridėtą — Lucia Alba- 
nese, Vivian Della Chiesa, Vir- 
ginia Haskins, ir Charlotte Sy- 
mons. Kurt Baum ir Giuseppe

mim n 11 h iiinaim u u il>n m 
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Įdomios Radio 
Diskusijos Apie 
Taikos Prospektus

Svarstys ar J. V. Privalo 
Dabar Pasiūlyti Taiką

> ’’’

įgytoj, nuo 10 iki 10:2'5 vai. 
ryį;o WGN stotis (Čhicągos lai
ku) transliuos įdomias Nortli- 
western Universiteto surengtas 
diskusijas apie galimybes grą
žinti taiką pasauliui.

Dalyvaus ;trys (Kalbėtojai: bu
vęs ambasadorfuš Jol|n Cudahy, 
ir profesoriai • Wįlliam M. Mc 
Govern ir Franklin P. Scott. 
Diskusijų temą»#rai “Ar Jung
tinės Valstijos Privalo /Dabar 
Pasiūlyti Taikąs j Jy ...u . !

“Už”—kalbės* Cudahy. •. * , . . v i • •
Atdaros ■ Publikai

‘ >
Asmenys, kurie nori diskusi

jose dalyvauti, yra kviečiami 
atsilankyti į WGN stoties stu- 
diją No. 1, adresu. 441 North 
Michigan avenue. Bilietų nerei
kia ir įžanga v visiems laisva. 
Studijose publika turi būti 9:45. 
Po transliacijos visi galės sta
tyti klausimus prelegentams.

5:30 valandą iš WCFL — 1000 
k. galingos radio stoties.

Programos turinys bus toks:
Star Spąngled Banner— or

kestras
Aukso Miglos — dainuoja 

duetas
Linksmo v Sapno Valcas — 

orkestras X
Visur Tyla — solo, Ona Juo

zaitienė
Liepelės Polka — orkestras
Kada Noriu Verkiu — dai

nuoja duetas
Dvi Gitaros — orkestras
Du Broliukai Kunigai — dai

nuoja duetas
' “Sakalų” drama — Budriko 

ęro teatro artistai
Lietuviškas šokių Vainikas—■ 

orkestras
Spaudos Baliaus Valsas — 

solo, Ona Juozaitienė
Dėdienės Polka — orkestras
Tu Lietuvą, Tų Mano — dai

nuoja duetas. —S.

Dainininke Kerstin
Thorborg Fordo
Programe
Dainuos Schuberto, Sibelijaus 

' ’ Kurinius

Budriko Oro
Teatras Nauju
Laiku

Lietuvaitė Mary 
Janulis Laimėjo 
Valgyklų Konkursų

’ . 3 * . C. * " . ' •

Iškepė Gerinusį “Pajų”
• , • - u • . m Lt •j. * • .

Ji yra 27'metų amžiąus, ir 
lietuvaitė, bet pasirodo, kad iš
kepa tradicinį Amerikos pyra- 

zgą-“pajų”^-geriąu negu pačios 
amerikietės.

Tai Mąhy Janulis, vyriausia 
kepėja Northwestern Universi
teto Abbott Hali'rūmų valgyk 
loję. . '

Chicagoje dabar vyksta na- 
cionalė Amerikos valgyklų sa
vininkų (National' Restąurant) 
konvencija, kuriai Chicagos 
Restaurant Moterų Kliubas su
rengė kepimo konkursą. Jame 
tau p-lės Mary Janulis “pajus” 
ir laimėjo pirmą vietą.
i s’' ) z

Nuo 5:30 iki (i‘30 iš WCFL

Dėmesio, štai * turime svarbų 
pranešimą lietuvių visuomenei, 
ir visiems radio klausytojams. 
Budriko nedėlmė radio progra; 
mA, oro teatras — visa valan
da gerosmuzikos, dramos Sa
kalų šeima — jau bus nauju 
Chicagos laiku nuo 5:30 iki 
6:30 valandos iš galingos 
WCFL — 1000'K. stoties. >

15 inst. orkestras <
Programoje dalyvauja Bud-: 

riko Radio Orkestras iš 15 in- 
/į » ę • »

strumentųj žymus Sakalų due
tas ir splištė Opa Juozaitienė 
Artistų grup§ suvaidins dramą 
Sakalai, išgirsite1 visokių paukš
čių/ balsų, kurie buvo girdimi 
Lietuvos giriose, taip pat žavė
siąs Lietuvos liąųdies dainelė
mis^ kurias išpildys daininin
kai, pritariant orkestrui.

Ir svetimtąųčiaj kląųsos
; Budriko populiarios progra
mos iŠ stoties WCFL yra Gno
mos kaipo tobulinusios ir žy
miausios įiętąvįų radio progra
mos Amerikoje ir Europoje. 
Net ir svet i m ta učių m ii i j ona i 
klausosi ir jomis gerėjusi. Ne
pamirškite pasiklausyki oro* te
atro kitą sekmadienio vakarų

Kerstin Thorborg, garsi šve
dų dainininkė, kontralto, rytoj 
vakare dainuos Fordo simfoni
jos valandoje, kuri transliuoja
ma per WBBM Chicagoj, nuo 
9 iki 10f Chicagos laiku.

Kitur programą perduos CBS 
stotys.

. 'Programe taipgi dalyvaus 
Fordo simfonijos orkestras, di
riguojamas Wilfredo Pelletier, 
ir Fordo Choras.

Dainininkė Thorborg ir kili 
išpildys sekamus numerius:
Overture to “The Barber oi 
Seville” .......................... Rossini

Orkestras
Che f aro senza Eurydice iš 
“Orpheus and Eurydice” .......

\ Gluck
Miss Thorborg ir Orkestras

Bouree Fantasųue .2................. .
x ( Chabrier-Mottl

Orkestras
South American Fantasie .......

Gould 
Orkestras -

Jai cuelli la belle Rose ...........
Au bois de Rossignolet ..........

French-Canadian Folk Songs 
Choras ir Orkestras

Secdrid Intermezzo iŠ “Jewels 
of .the Madonna” ......... .......... .

„ Wolf-Ferrari
Orkestras/

The First Kiss ......... Sibelius
The Omnipotence .... Schuberl

Miss Thorborg, Choras ir
• Orkestras

Eępana .................  Chabrier
Orkestras

Lord God pf Hosts .... . Dykęs
Choras ir Orkestras

Visiems svarbu. Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj vajus 
naujų narių eina prie užbaigos. 
Nežiūrint kokį laipsnį apdrau- 
dos naujas narys ima, įstojimo 
nereikia mokėti. Kadaise už tą 
įstojimą buvo nemažai užmetu 
mų-atsikalbėjimų, tad dabar 
visi lengvata turėtų pasinaudo 
Ii. .

Nepa'ikit prospektų!
Vajaus vedėjas,, centro sekre 

torius, Dr. M. Vinikas, kreipia-; 
si j kuopų organizatorius su 
prašymu pasidarbuoti, nepalik
ti nei vieno prospekto, kurie 
jau seniau buvo kalbinami. Aš 
nuo savęs taipgi prašau savo 
draugų organizatorių 6-to ap
skričio ribose, broliai, parody
kime gyvumo, sėkmingai už
baikime vajų! )

Chicago didžiausia, bet —
*Daug kartų sakiau ir vėl pa

kartoju, “Chicago lietuvių cen
tras, didžiausia kolonija, bet su 
naujais nariais ir SLA vajais 
mes negalime didžiuotis. Ma
žesnės kolonijos musų Chicagą 
toli paliko. Ar tai ne gėda? Ir 
dar kaip! To viso blogo prie
žasčių neieškosiu, nes visiems 
jos žinomos”.

Imkimės darbo!
Tie blogumai gal patys dings, 

o gal laikas juos prašalins. Tad 
tiek to, imkimės darbo ir sėk
mingos užbaigos. Prie naujų 
narių gaviųio ne vien organiza
toriai dirba, o turėtų prisidėa 
visi nariai. Juk vienas narys 
gauti tai kiekvienam yra ga
lima. 

. . . , ; t ■»

Jaunų narių!
Tad aš ir visi kiti afikime 

savo SLA pareigą; Visi po vie
ną naują narį, senesnį ar jau
ną, ypatingai jauną. Jaunuo
menėj musų ateitis.

K. P. Deveikis

Milionierė— 
Mirė Skurde /

Užvakar mirusi dainininkė 
Helen Morgan šiandien laidoja 
ma La Grange, III., miestelyj. 
Laidotuvės privatiškos.

Pasirodo, kad vienu laiku 
dainininkė bų’vo nepaprastai 
turtinga, dainavimu uždirbo 
apie $1,000,000, bet mirdama 
nepaliko nei cento.

Aktorių labdarybės įstaiga 
užmokėjo $527 - sąskaitą ligoni
nei, ir taipgi apmokės laidotu
ves. Ji pinigų visai neturėjo.

Bedarbių Skaičius 
Vis Mažta

VAKAR CHICAGOJE
• Mount Mayriv kapinėse, 

Northsidėj, rytoj bus atideng
tas paminklas buvusiam Illinois 
gubernatoriui, Henry Horner’- 
1U1.

Už išviliojimą $9,500 iš 
romantiškos rpoteriškės, teismo 
laukia kareivis Dawn C- Tay- 
lor, iš Camp Bowie, Texas. 
Skundėja^ yra buvusi mokytoja 
Geraldine McLees, kurią Taylor 
žadėjo vesti, bet dingo, gavęs 
jos pinigus.

• Karo laivynas stengiasi 
gauti Illinois valstijoje 800 re
krutus. ĮCvotą nori išpildyti ne
vėliau spalių 27. Tai “Laivyno 
iliena”, kuriai paminėti Chica
gos Soldier’s Field lauke įvyks 
iškilmės.
/ v ■ ’

• Vagiliai susirinko $185 
nuo savinipko ir kostumerių ali
nėj ties 20?4 Irving Park avė.

• Prie namų po automobi
liu žuvo 6 metų mergaitė Ar
ime Marshall, 3331 Shęf field 
avenue. Motina ją buvo išsiun
tusi nueiti į krautuvę.

• Iš Edgewater Paint Co.. 
sandėlio 5540 Broadvvay, vagys 
išnešė 133 šepečius maliavai. 
350 kempių ir kitokio grobio 
už $500.

• Už tariamą nelegalių ope
racijų darymą buvo suimta 48 
m. akušerė Fannie Piccone Ve- 
nezi, 228 W. 26 th Street. Kar
tu buvo suimtas medicinos stu
dentas, Paul F. Short> 2892 
North Clark st.'.-y Hm h

• Už butlegeriavimą federą- 
liai! agentai šuėmė penkis chi- 
eagiečius: Niek Valente, 3001 
Jackšon; William Skally, 1006 
N. Kedzie avenue; Sam de Ro- 
sa, 2934 Jackson; Joe Aston, 
817 Hudson avenue, ir Michael 
Morelli, 409 S. Spaulding avė.

• Namuose, prie Benton - ir 
Kirchoff Road staigiai krito ne
gyvas apie 18 m. William Cra- 
mer, pereitais metais gabiau
sias mokinys Carl Schurz mo
kykloj.

• Laike apiplėšimo maisto 
krautuvėje ties 935 E. 65th 
Street, plėšikai nušovę jos sa
vininką Manny Dervin. Jisai 
įkišo rankas į kelnių kišenius, 
norėdamas jiems parodyti, kad 
neturi pinigų, bet nusigandę 
piktadariai manė, kad jis sie
kia revolverio.

Grįžta Iš 
Armijos

Chicagos pašalpos administra
cija praneša, kad rugsėjo mė
nesį pašalpą Chicagoje ėmė 128,- 
461 žmonės, apie 4,000 mažiau 
negu rugpiučio mėnesį ir apie 
perpus mažiau, negu per rug
sėjo mėnesį pernai.

Miestas dabar lavina šelpia
muosius, kurie gali dirbti, įvai
rių amatų ir stato juos dirbti 
į ginklų pramonei.

Tik Armijos Dakta
rai Egzaminuos 
Naujokus /

Civilius Daktarus Paleis
Sausio 1, 1942, ąrmija pa

keis karo naujokų sveikatos 
egzaminavimo tvarką. Jiems ne
bereikės pereiti dvi egzaminą- 
cijas —vieną drafto daktarų, 
antrą armijos daktarų.

Sausio 1 drafto ofisų civiliai 
daktarai bus paliuosuoti nuo 
pareigų ir naujokus egzaminuos 
tiktai armijos daktarai.

Iš armijos tarnybos Savannah 
oro stotyje, Georgia, grįžta chi- 
cageitis James C. Aleksa, 1747 
AV. 19th Street. Iš ten grįš ir 
•trys kiti ehieagiečiai.

Apiplėšė Aštuonis 
Žmones

‘ ■ ■ —*-------------------

Nežinomas jaunas piktadaris 
Oak Parke pasivogė automobi
lį, po to važinėdamas po Chi
cago apiplėšė aštuonis žmones, 
jų tarpę Stanley Ropes, 4512 
DrexeJ avęnue. 
f - . ’ < • . • > . / ■ r * .
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Šis Grobis Visus 
Patenkins

”»------------
\Iš Filbert Co. sandėlio, 8033 

Archer avenue, vagys pasivogė 
troką, pilną gėrimų. Kas nemčg- 
st^ alau/^tiemę troke buvo ke
lios statinės rutbyrio, o alaus 
mėgėjams troke alaus buvo už 
$160. Vagys įsilaužė- į- sandėlį 
nakties laiku.




