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KLbPEDOS
ROOSEVELTAS ĮSAKO PADVIGUBINTI
TANKU GAMYBĄ, STATYTI FABRIKUS

t

Laivyno sekretorius Knox mano,*jog J.A.V. 
susikirtimas su japonais neišvengiamas

IŠGINTIEMS LIETUVIAMS VOKIEČIAI
NELEIDŽIA APSIGYVENTI LIETUVOJE

Spalių mėnesi Vokietijos gilumon tapo 
iškelta 180 asmenų, kiti tebekeliami

VVAŠHINGTON, D. C., spalių 
24 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas laikraštininkams šiandien 
pareiškė, kad dabar Amerikoj 
gaminamas tankų skaičius pri
valės būti padvigubintas.

Tankus gaminantieji fabri
kai privalės pagreitinti savo 
gamybą. Bus statomi nauji fa
brikai, kurie dės pastangas pa
gaminti reikalaujamą tankų 
skaičių, šia prasme jau duoti 
reikalingi nurodymai.

William Knudsen buvo pa
ruošęs planą pagaminti 2,000 
tankų į mėnesį, bet Roosevel- 
tas pridėjo, jog šis skaičius pri
valės būti žymiai padidintas.

Rooseveltas pabrėžė laikraš
tininkams, jog Amerikos ka
riuomenei gaminartii tankai žy
miai skirsis nuo tų tankų, ku
rie yra gaminami prieš dikta
torius kariaujantiems kraštams.

Prezidentas atsisakė pasaky
ti kokį tankų skaičių valdžia 
rengiasi, gaminti, nei. ši$s ži
nios butų naudingas ppiešųi.

Laivynd sekrėtorfus ~ Knbx 
šiandien laikraštininkams - pa
brėžė, kad susikirtimas tŽtp 
Jungtinių Valstybių ir Japoni
jos yra neišvengiamas. Dabar
tiniu metu padėtis Tolimuose
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BUDIONY, VOROŠILOVAS ATSTATYTI, 
NACIAI SULAIKYTI PRIE MASKVOS

Doneco baseine padėtis kritiška, rusai 
traukiasi, S. Timošenko perėmė komandą

KUIBYŠEV, Rusija, Tjpalji 
24 d. — * Generolas Žukov įsa
kė sovietų armijai pasitraukti 
kai kuriose centro fronto vie
tose, bet vokiečiai prie Mask
vos sulaikyti, skelbia oficialus 
pranešimas.

Doneco baseine padėtis labai 
kritiška, nes naciai veržiasi pir
myn.

Iš centro fronto atstatytas 
maršalas Timošenko išvyko į 
pietų frontą. Jis paskirtas pie
tų fronto viršininku ir rengia
si pastoti kelią naciams.

Budiony gavo orga
nizacijos darbą

KUIBYšEV, Rusija, spalių 
24 d. — Atstatyti maršalai Bu- 
dioriy ir Vorošilov pradėjo or
ganizuoti naujas sovietų armi
jas. - ,

Rusai yra pasiryžę kovoti iki 
paskutinio prieš vokiečius, to
dėl ir perorganizavo armijos 
Vadovybę.

Lozovskis tvirtina, jog sovie
tų valdžios persikėlimas į Kui- 
byševą aiškiai pasako, kad ji 
yra pasiryžusi ir toliau tęsti 
kovą su vokiečiais. Kryme vo
kiečiai tapo atmušti.

Vokiečiai bombar
davo Maskvą

KUIBYšEV, Rusija, spalių 
24 d. — Praeitą naktį vokie
čiai buvo pasiryžę smarkiai

Rytuose yra labai įtempta ir 
nesimato jokių lengvėjančių žy
mių.

Japonai nenori atsisakyti nuo 
savo ekspansijos j Azi?ą. Jei
gu jie toliau tęs šią savo po
litiką, tai susirėmimas būtinai 
įvyks, sako Knox.

Amerikos valdžia yra pasi
ryžusi teikti sovietų valdžiai 
ginklus, kol ji kovoja prieš Hit
lerį. Amerika yra pasiryžusi 
palaikyti jurų laisvę, kad tie 
ginklai galėtų laisvai pasiekti 
Rusiją^

Knox sakosi, kad jis dalyva
vęs posėdyje, kuriame nutarta 
ginklų teikimą rusams pagrei
tinti. šie ginklai bus vežami 
trim jurų keliais: per Archan
gelską, Persiją ir Vladivostoką.

Amerikai yra patogiausia 
Archangelskas, laivai gali 
įplaukti į uostą su ledlaužio pa- 
gelba, bet priešas gali lengvai 
panaudoti bombanešius laivams 
bombarduoti, nes ledlaužys nu
rodys praplaukusio laivo kelią.

Kelias per Persiją yra nepa
togus, nes labąį to^mą§, bę. to, 
ten susisiekimas sausuma ne
sutvarkytas. Amerikiečiai ren
giasi ir toliau naudoti Vladi
vostoką.

bombarduoti Maskvą.
Sovietų lakūnai ir priešlėktu

vinės patrankos juos pasitiko 
ir padarė didelių nuostolių. Mas
kvos apylinkėse rusai vakar nu
mušė 24 vokiečių lėktuvus.

Centro fronte kovos- nenu
traukiamos nė dieną, nė nak
tį. Ilmen ežero pakraščiuose ru
sai atstume vokiečius atgal ir 
paėmė Velije kaimą.

Gina Maskvą

avint. ,

Gen. Gregory K. jZhukov, ku
ris paskirtas sovietų afmijos 
Maskvos fronto viršininku vie
ton maršalo Simono Timo~ 
Šenkos.

.-v lelepuM.

Nacių lankas rieda nuterioto Vyaznia miešto gatve, nuklota sniegu. Prane
šimai iš fronto sako, kad biaurus žieriios oras žymiai sulėtino vokiečiu ofensy- . * ' • I * • —> ' . u *
vą. Fotografija atsiųsta iš Berlyno per radiją.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 50 PRANCŪZU, 
100-UI ATIDĖJO MIRTĮ 3 DIENOM 

Petainas ir Darlanas prašė nacių vadų 
nežudyti visai nekaltų prancūzų

. .. X- < • ’■ ' U ’L. ,

VICHY, I’rancužija, spalių 24 . ,Ę00geyej^s
LaGuardia

d.—Praeitų naktį vokiečiai su
šaudė 50 prancūzų :< įkaitų už 
nacių . karininko - nužudymą 
BordeauK mieste. - \

Šiandien turėjo sušaudyti dar 
50 prancūzų Nantes mieste už 
generolo Holtz nužudymą. Spa-? 
lių 26 dieną rengėsi sušaudyti 
dar 50 Bordeaux mieste. 1

Abiem šiom grupėm gyvybės 
atėmimas atidėtas trims die
noms. , <

Britai puola Petaino 
Somaliją

VICHY, Prancūzija, spalių 24 
d. — Somali jos gubernatorius 
pranešė valdžiai, kad britų ir; 
laisvų prancūzų kariuomene 
pradėjo veržtis į prancūzų So
maliją. ; < ‘ ,

Britai.su laisvais prancūzais 
vienoje kolonijos vietoje jau į- 
siveržė 30 mylių gilumon.

Britai jau okupavo Daseriai- 
to, kdris randasi visai prie Dži
buti uosto žiočių.

Amerika siųs rusams 
5,000 orlaivių

WASHINGTON, D. C., spalių 
24 d?—Sekretorių^ Stimson va
kar įsakė padvigubinti karo or
laivių gamybą. x

žinoma, kad šiandien Ame-, 
rikoje pagaminami 2000 orlai
vių į mėnesį. Įsakyta gaminti 
žymiai daugiau orlaivių, nes 
valdžia yra nutarusi pasiųsti'ra
šams nuo 4000. iki 5000 orlai
vių.

Amerikos oro eskadra priva
lės laukti orlaivių, nes pirme
nybė yra atiduodama sovietų 
užsakytiems orlaiviams.

ORAS
Debesuotas, (vėsesnis.
Saulė teka — 7.48; leidžiasi

WASHINGTON, D. C., spalių 
24 d.-—r Prezidentas Rooseveltas 
šiandien paskelbė, kad jis re
mia tretiems rinkimams į New 
Yorko merus LaGuardia kandi-; 
.daturą.

Niekad New Yorkas nebuvo 
4aip sąžiningai ir gerai tvarko
mas, kaip LaGuardia nuravimo 
laiku, sako prezidentas.
<-------------------- ------------------

Attlee skrenda 
Amerikon

LISBONAS, spalių 24 d.— 
Clement Attlee, darbiečių ly
deris ir privy seal lordas, 
šiandien orlaiviu iš Lisabona 
išskrido į Jungtines Valsty
bes.

Attlee atstovaus Angliją 
tarptaiitinėje darbo konfe
rencijoje, kuri - įvyks New 
Yorke.

Tuo pačiu metu Attlee ap
lankys kai kuriuos užsiliku
sius Tautų Sąjungos depar
tamentus.

Demokratų partija stato kitą 
kandidatą, bet Rco eveltas ne
remia demokratų kandidato, < 
remia LaGuardia.

Japonui nepasitiki 
% > apięrikiečiais

TOKIO, Japonija, spalių 24 d. 
—Japonų valdžios atstovas pa
reiškė, kad Amerikos ir Japoni
jos derybos priklauso tiktai nuo 
amerikiečių nuoširdumo.

Sekretorius Hull su preziden
tu Rooseveltu turi visas reika
lingas informacijas ir tiktai 
nuo jų sprendinio piiklausy 
tolimesni abiejų valstybių san
tykiai.

Tas pats atstovas pareiškė, 
jog nebetiki amerikiečių nuo
širdumu šiose derybose.

I . ■ I.     I —■    —X *

Naciai paima rusų 
barikadas

——y..,—„ -

BERLYNAS, Vokietija, spa 
lių 24 d. — Rusų karo vado
vybe meta frontan naujas jė
gas, bet vokiečiai vistiek ver 
žiasi pirmyn, sako pranešimas.

Miesteliuose rusai stato ba
rikadas, bet vokiečių tanka 
'lengvai jas paima. Sulig nepa
tikrintais vokiečių pranešimais 
kai kurie nacių tankai jau pa
siekė Maskvos priemiesčius.

Rusai • sprogdina namus, kad 
galėtų geriau gintis pačiame, 
mieste.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vichy radijas paskelbė, kad Petainas asmeniškai pasi

siūlė vokiečiams-pasiduoti įkaitu. Jis pasiruošęs pereiti demar
kacijos liniją, šiuo pasiulymu Petainas nori sustabdyti įkaitų 
šaudymą. " * ■ , •

— Japonai sutinka taikytis su Amęrika, jeigu Roosevel
tas nesipriešins Tojo kabineto politikai ‘ Kinijos atžvilgiu ir ne- 
siųs ginklų kiniečiams.

— Washingtone pasakojama, kad Rooseveltas atmetęs ja
ponų valdžios pasiūlymus santykiams pagerinti Pacifįjcę.

— Turkijon grįžę diplomatai tvirtina, kad kasdien iš rusų 
frontų per Varšuvą vokiečiai prkveža 50,0G0 sužeistų kareivių. 
Naciai nebeturi vaistų. z .

— Atlantike paskandinta britų destrojeris, kurj gavo iš 
Amerikos už bazių įsteigimą. Destrojeryje žuvo Amerikos lai
vyno karininkas. j

— Rusijoj kovos vyksta tiktai 70 mylių atstumoj nuo Ro
stovo.

— Amerikos parašiutininkas Arthur Stames laimingai nu
sileido iŠ <30,000 pėdų aukščio (5.4 mylios). Karo departamen
tas panaudos * jo patyrimus.

LISABONAS, Portugalija, spalių 24 d. — Patirta, kad vo
kiečių valdžios įstaigos įsakė 189-čiai lietuvių išsikraustyti iš 
Klaipėdos iki spalių 15 dienos.

Įsakymą apleisti Klaipėdą gavo Petras Šernas, buvęs Lie
tuvos žemės Banko Klaipėdos skyriaus direktorius; Mykolas 
Gureckas, diplomuotas miškininkas, turėjęs Klaipėdoje savo 
lentpjūvę; advokatas Michelis Tolischus, žinomo amerikiečio laik
raštininko brolis. Jonas Tolischus, Michelio brolis, savo laiku 
buvo Klaipėdos Krašto Direktorijos pirmininkas.

Išvejamų lietuvių skaičius yra gana didelis, jis siekia 180 
asmenų. Patirta, jog tai nėra vieninteliai lietu/iai, kuriuos na
ciai persekioja.

Visi išvejami lietuviai privalo apsigyventi Vokietijos gilu
moje. Į Lietuvą jiems neleidžiama vykti.

♦

Draudžia siųsti pi
nigus užsienin

WASHINGTON, D, d, spaliu 
24 d.—Valdžia uždraudė siusti 
pinigus į ‘ ašies” valstybes.

Iki šiam metui Amerikos pi
liečiai kiekvieną menesį turėjo 
teisę pasiųsti iki* šimto dolerių 
savo giminiečiams, bet dabar ir 
ši suma uždrausta išsiųsti.

Lietuva yra vokiečių okupuo
ta, skaitosi “ašies” žinioje, jos 
turtai ‘'įšaldyti’*; todėl ir į Lie
tuvą negalima siųsti pinigų.

' Darbiečiai laimi 
rinkimus

OTTAWA, Britų Kolumbija, 
spalių 24 d.—Iki šiam metui į- 
statymus leidžiamame organe 
darbiečiai turėjo tiktai 7 atsto
vus, o dabar jų skaičius pasiekė 
14,

Konservatoriai padidino savo 
atstovų skaičių trims. Iki šiam 
metui stipriausiais buvo libera
lai, kurie turėjo 31 vietą iš 48.

Rinkimai parodė, jog britai 
pageidauja vesti karą su dides
niu smarkumu ir negalvoti apie 
derybas.

Anglai pačiupo 
, nacių šnipus

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
spalių 24 d.—Britų karo laivas 
nukūlė Leo Hirsch ir kitus vo
kiečių šnipus nuo ispanų laivo 
Labo de Hornos.

Iš viso- nukelta 19 vokiečių, 
kuriuos naciai siuntė į pietų A- 
merikos valstybes.

• Prancūzų teismai / buvo pa
skyrę Hirschui didelę premiją 
už šnipinėjimą vokiečiams. Da
bar Hiyscln rengėsi pakeisti na
cių ambasadorių Thermann Ar
gentinoje ir vesti partijos dar
bą.

padarė nuo
stolių “ašiai”

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 24 d. ~ 50 “ašies” ka
rininkų ir kareivių buvo užmuš
ta Odesoje, kai sprogo rusų pa
likta užtaisyta bomba, skelbia 
rumunų karo pranešimas.

Nuo šios bombos sprogimo 
tapo užmuštas rumunų genero
las Glogojeanu. Kartu su juo 
žuvo daugelis štabo karininkų.

Rusai padėjo bombas visuose 
didesniuose Odesos namuose.

Bomba

Laikraščiai turi vo
kišką puslapį

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 24 d. — Patirta, kad Kauno 
laikraštis Laisvę” leidžia vie
ną puslapi vokiečių kalba.

Manoma, kad vokiečių komi
saro valdininkai privertė lietu
viškus redaktorius prikergti šį 
vokišką puslapį.

Vokiškai leidžiamas “Į Lais
vę” puslapis pardavinėjamas 
kartu su lietuviška laikraščio 
laida ir nekreipiama dėmesio ar 
pirkėjas supranta vokiškai ar 
ne.

Kas tvarko švietimo 
reikalus

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
spalių 24 d. — Patirta, kad 
švietimo tarėjo pareigas Lietu
voje ir toliau eina buvęs poli
cijos departamento valdininkas 
Meškauskas-Germantas.

Aukštojo\nokslo departamen
to direktorium yra paskirtas 
Dr. Juška. Vidurinių mokyklų 
reikalus tvarko KJ. Reinys.

Pradžios mokyklų departa
mento direktorium paskirtas 
St. Jakštas, o meno reikalų — 
J. Keliuotis.

Savivaldybes tvarko 
Mockus

LISABONAS, Portug a i i j a, 
spalių 24 d. — Savivaldybių de
partamento, kuris randasi vi
daus reikalų tarėjo vadovybė
je, pryšakyje stovi Mockus.

Administracijos departajnen- 
tą šioje žinyboje tvarko A. 
Strelnikas. Draugijų ir spaudos 
departamentą veda T. B. Dir
meikis.

Visi šie direktoriai instruk
cijas gauna iš Kubiliuno, kuris, 
savo keliu, jas gauna iš nacių 
komisaro von Renteln.

— Lehip-h laivo kapitonas 
pareiškė, kad nacių narlaivis 
paleido torpedą be jokio per
spėjimo.

“Naujienų” .Raštinė
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 vaL ryto « iki 
8:00 vaL vakaro.

Britai.su
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M AIŠKIO DEKLARACIJA IR PABALTIJO 
VALSTYBES
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Rašytojas Ignas Jurkūnas-šeinius nagrinėja tą deklara
ciją faktiį šviesoje

švedų laikraštis “Dagens 
Nyheter” paskelbė Igno Jur- 
kuno-šeiniaus straipsnį “Mai- 
skio deklaracija' ir Pabaltijo’ 
valstybes**. Straipsnio auto
rius, išeidamas iŠ airibašado- 
riaus Maiskio pareiškimo dėl 
Roosevelto-Churčillio Atlanto 
deklaracijos, kad Sovietų Są
junga prisidedanti prie tos 
deklaracijos principų, išveda, 
kad sovietų Rusijos užsiėnioi 
politikoje tartum įvykęs pasi
keitimas. I. Šeinius, cituoda
mas tų Maiskio deklaracijos 
vietų, kurioje sakoma, kad 
Sovietų Sąjunga ginanti kiek
vienos teisę į nepriklausomy
bę ir teritorialinį integralu
mų ir teisę pasirinkti sau so
cialines formas bei valdymo 
tvarkų, nurodo, kad lietuviai, 
kaip ir kitos Pabaltijo tautos, 
turinčios teisę laukti, kad tas 
iškilmingas pareiškimas iš

2000 Rll(;Sr
ĮSAKYTA PARDUOTI 
Kainos nukirstos 55% dar 6 dienas 

1500—9x12, $12 iki $29 iki $89 
200—8x10, $10 iki $22 iki • $69 
300—4x6, 6x9, 9x15, 10Vžx15 

iki 12x24. . .

CHECKER CLEANER 
WA R E H O U S

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam karterį arba gašo bilų

Sovietų Sąjungos pusės nepa
liks tušti žodžiau bet tuojau 
stosis veiksmu, kad Kremlio 
vyčiatis^bė pripažins Pabalti
jį rėspUbltkų nėprilllaušomy- 
b£, ku'rią jos tupėjo iki 1940 
Pietų tifžėiio 15 d. ir atšauks 
apdgart>6s paktus4’, primestus 
toms valstybėms smurtu 1939 
metų rudenį'. Nors sovietai 
dabar vargu galėtiį' atlyginti 
žalų, padarytą” Pabaltijo val
stybėms, bet Vis tik jie galėtų 
parodyti geros valios ir bent 
dalinai atitaisyti skriaudas. 
PirmučiaUsia, sovietai galėtų 
bent atstatyti savo teisėse ir 
funkcijose teisėtas vyriausy
bes, veikusias iki 194.0 m. bir- 
žeio 15 d. Tai, pasak šei
niaus, nesunku butų padaryti, 
nes beveik visi vyriausybės 
nariai ir net aukštesni valdi
ninkai yra depėrtuoti į Rusi
ją. Sovietų vyriausybė galin
ti ir privalanti gražinti Pabal
tijo valstybių vyriausybėms 
višas tų kraštų valstybines ir 
privatines lėšas, kurios su ki
tokiais tautos1 turtais “nacio
nalizavimo įstatymais” 1910 m. 
liepos mėnesį buvo- paimtos į 
sovietų iždų ir išvežtos į Mas
kvą. Be to, sovietų vyriausybė 
privalanti tuč tuojau’ paliuo- 
suoti visus lietuvius, latvius 
ir estus, kurie dešimtimis tuk-

' MUZIKOS MOKYKLA * MOKYTOJAS A’lR^I^HimLTOim;S —j 
Privačios Painokos Piano. Vargonų. Sniuiko. KTrtrneto, Etc. Taipgi Balso ir Piano- 

Akordiohč Painokos DuodanvoH
STUDIO 1732 VVėst 18th Street Telefonas MONrofe 8413k_______________________________________ • • .... -— •................ /

stančių buvo išgabenti į sbv. 
Rusiją ir tten gyVena didžiau
siame skurde kalėjimUošė ir 
koncen t talijos stovyklose. Vie
šiems tiems irėlaimingiėtiis 
turėtų būti Suteikta pagalbu 
ir pakenČiamds gyvėhjnio są
lygos iki kafo f>dnai^ds. Ang
lija, kuri laiko Sovietų Sąjun
gą savo aliantu, turėtų atkrei
pti į tai sovietų dėmesį.

'foliau autorius cituoja kitą 
Maiski<!> deklaraci'još visetą, 
kur sakoiiia, kad ŠėViefų Są- 
jutiga/vištidmet pasmerkdavu
si' kiekvien'ą tautos suVėreiiu- 
mo pažeidimą, užpUDltihu ir 
kiekvieną pasikėsinimą iš 
užpuolančių valstybių pusės 
^primesti kitoms taii’tom's savo 
valią ir stato' klausimą, kaip 
gi suderinami • tie dėsniai su 
sovietiį politika, vesta nuo 

i 1917 lijctų. Raudohasis “plP 
:čas” Stibmijoje 1918 metais; 
tokiu pat bildu inscenizuotas 
“sid<ilimas” Pabaltijo valsty
bėse, Kaukazo rėšpublikosė ir 
Ukrainoje 1918-20 metais pa
rodo visai ką kitą. Tik did
žiausiomis pastangomis Pa
baltijo' respublikoms pavyko iš
laikyti savo nepriklausomybę 
kovoje prieš Maskvos raudo
nąją armiją. L___
publikos ir Ukraina 
Vėliau irgi iš Sovietų 
buvo bandyta 
mylinčioms 
toms svetimą 
nes reformas 
santvarką.

Prieš vienerius metus so-. 
vidjų Rusijos vyriausybė Ir I 
jos agentai užsieniuose bandė 
aiškinti pasauliui, kad*Pabal
tijo tautos pačios pageidavu
sios prijungimo prie sovietų 
Rusijos ir kad jos buvusios 
be galo laimingos, kad tasai

a’

*

Į AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

*

Kaukazo rėš- 
žiugo. 
pusės 
laisvę 

tau-

MASTEI! WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayėtte 4560 ,

Langam Uždangahis Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . MES NtMlERtlOJAM IR UŽKABINA]*! 
TAVERNOMS NAMAMS IR' MOKYKLOMS VENETIAN BLtNDS * 

1803 WEST 47th STRĘ^T r •, (ARTI W00D ŠT^’’ M 
CASH AND CARRY.

'i

w

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS

48-TAS METINIS PARENGIMAS
SU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS 

Sekmadienį Spalio-October 26 d. 1941 
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

• 3133 South Halstėd Street.
Pradžia 5-tą valandą vakaro. Įžanga — 75c.
Programą pildys Pirmyn Choras, po vadovyste K. Steponavičiaus.- 
Perstatys 2 veiksmų komediją “Amerikos Žentas”. Taipgi narįų 
pagerbimas. Po programo šokiai. Visus kviečią atsilankyti —

' RENGIMO KOMISIJA fR VISA DRAUGIJA.
„...I 1, j Tj’Uru LTr ’

■ ■■■ ■lilllll i

LIETUVIŲ KULT. RATELIU CHORAS
• . ' i

Stato Scėnoje Trijų Veiksnių komediją

“Moterims Neišsimeluosi”
T

RYTOJ, Spal. 0ct.26li

2345 S, Kedzie Avė

ĮŽANGA TIK 55c

Vaidini rnas prasidės 
i vai. popiet.

DAINUOS
L. K. Ratelio Choras

Po vadovybe D. YUDEN
C liti III III H IMHIIIIIIIIIIH II lllllll Iii IIIIHItlIMIIIIIIIHIH

KafePvių pašiliriksuiiriiniU cėin* 
įtro, 176 W. WasKington Štr., 
ditėktėriūš praneša; kad atei
tyje centro didžiojoj salėj šo
kiai kariams bus laikomi ne tik 
šeštadieniais, bet ir kiekvieną 
trečiadiėnį. Salėti btis l'ėidžia'mi 
tik uhiformuoti ’Jyral. , ' '

žili Plaukai
Prašalink ŽILUS

PLAUKUS ant vi
sados. “Vartok

R^)XY Fdii GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų’ kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
, Stores.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ., 

Chieago, III.

LIETUVIS

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. L BARTKUS
GYDY’fOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St. 
Phvhe CANAL 4796.

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

5
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5
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Turtas Wš$6,000,000.00 
Apart Apsaugos, Turime O E1E nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš O J 0 J, U U U. U U 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
j ,.—

= Savaitės dienomis 9
Į dieno;

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
“ “ - ®Tr* .......... -, Trečiad. 9 A. M. iki 12

iki 8 P. M.
a ■
a •

Ifede
I

LOAN ASSOClATIONoFChlcag* 
JUSTIN MACKIEWICH. Erės: 
4192 Archer A venų e

VIRginia n'it
S

primesti
Pabaltijo

valių, sociali-
ir valstybinę

tas. Kaip tai įvyko daugiau 
nebekalbama. )Po to 
vių tauta pergyveno po bolše
vikų režimu neišpasakytų ' te
rorų, Krėml'io viešpačiai ne
gali reikalauti’..iįr lietuvių ti
kėti bolševikų- r 1 Iškilmingais 
pažadais. LietuvtSh kad 
bolševikai bus priverst? res- 
pektuoti lietuvių ir kitų tau
tų teises būti 
niais, grąžinti t 
pagrobė iš lietuvių 
metais ir atlyginti 
žalas.

Savo grobuoniška 
Sovietų Rusija pati privedė 
ša’ve t>rie tos padėties, ktirion 
ji dabar atsidūrė. Jei Rusija 
butų palikusi Suomiją, Pa
baltijo rėšpublikas it Rumu- 

ir Rusijos padėtis 
dabartiniame konflikte su 
Vokietija butų kitokia ne tik 
užsienio politikos, bet ir gry-

kai lietu-

nepriklauso- 
, kų Maskva 

1939-1941 
už visas

---------
. .......-i

ALIEJUS PEČIUI
KOKYBĖS ALIEJUS KAŠTUOJA JUMS MAŽIAU 

RETAI PRILYGSTAMAS, NIEKUOMET NEPRALENKIAMAS

Garantuotą melsya liėpsria 
Pečiui < Aliejus. > 
Galionas ..........

............ J - ---------------- -----------------
Aukštos Rųšiės

• Furnašui Aliejuš 
Galionas .................  *

Mano 20 ihėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įteihpimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tUmo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinftis. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodhnčia ma
žiausias klaidas. Specialė aty/da at
kreipiama į ; mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South •Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VA5LANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nerišliomis pagal sutartį.

DVKAT Parankus namams bilų krepšiukas kartu su jūsų 
U i iYAA.1 užsakymų.

TIK VIENAS ORDERIS PADARYS JUS MUSŲ 
KONTRASTUOTU KOSTUMĖRIU 

BRIDGEPORT 0IL CO.
Phone LAFayette 9696

r

RUDENS ATIDARYMAS

H. SEIG AN
ATDAĖA SĖKMADIĖNi IKI 3.

Į ■ i y..i, • ,• . .................  11 .■

VYRAMS '

RUDENS SIUTAI
>•' 100% Visi Vilnoniai

Naujos Rudens mados. Viena ir 
j dviem gužikų eilėm jauniem vyram 
. padengimais it konservatyviais'sty-' 
j liais. Coverts—Tweeds — Strigęs—

Plaid's—
1 Wdfsteds

<

politika

: n ijų, tai 
1

užsienio politikoj bet ir 
nai strateginiu atžvilgiu.

Garsinkitės “N-rtošė’'

Rado didžiausį grybų — 
19% svarų

. -s;.;:;:;.

Pakol Kas Tai 
T. Maženis ir jo

Naujienictis Tarnas Maženis, 
3857 So. Kedzie Avė.,, ir Wal- 
ter ri. Carlson, Chicagos pašto 
2-ros kliasos departamento su- 
pervaižeris, rado šįmet bene di
džiausį grybų — 19% svarų dy-

Tai yra tas pats grybas, ku- 
rib paveikslą1 matčtė “Thte 
Herald-Ainerican” spalių 17 d., 
ktif W. rf. Carlson ir GchoVai- 
tc Maženis piausto jį.

Nežinau kas Ims to’l’iau, bet 
iki ši'ol1 atTodn, kad ši į rn’ėtij 
grybų čampionais pasiliks Ta
nias Mazėnįs ir Walfėr H. Carl 
son. - z .

ŠurvilI —■ pereitų metą 
čampionas

4 \ *

Kaip žinote, praeitais mėfrais' 
pirnr^ vietą laimėjo ITefiifviš pD- 
licistasBen Survill, jis- lado 
nėf 42% sVfirų dydžio i^ylj^.

Steponas

AUKšl

Kreditas 
Neriio- 
kant 
Ekstra

VYRAMS RUDENS 
TOPKAUTAI ir 
OVERKAUTAI

Aukštos rtišies’ siu- $ 
vimo viena, dviė'm 
eilėmis guzikų, pu
siau diržu, liučfei. ir 
Hojlywood styliai.

Vėliausio' Styliaus

SKRYBĖLĖS
$ .95 IKI $

VISOS NORIMOS 
SMALVOS

50
AUKš.

VYRAMS ČEVERYKAI
Gera, švelni veršio 0- ja
da—juodos ru'Hos ir 
rusvos spalvų. ........

DR. A. JENKINS
, k (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHlRtRGAS
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. KARL NURKAT
(NURKATHS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų

ĖAfcANDŲ KRAUTUVĖ
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
■J Draugijos^Nariai.______

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 663| So. Califorriia Avenne 

Telefonas REPublie 7868

Ofiso Tėl. VIRginia 0036 
Rezidenci j os Telefonas: 

BEVERLY 8244 0

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki, 5 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VAL.: Nuo 11 iki 12 jr 7 iki 9 vk. 

Pirmadieniai: 7 iki 9 
šeštadiėhiais: 11 iki 12, 2 iki 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas, ir Chirurgas 
Ofisas 4C45 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PttOSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti Street

Telefonas YA&DS 2346 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sertdbj pagal sutartį.

DR. BRUNO j.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais if sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMIoek 7899 
Namų teL REPublie 4888

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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

Ofiso Tel. HEMIoek. 5524 
Rez. Tel HEMIoek 1643.

Emėrgency: MIDway 0001

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

VAL.: 1 iki 3 .oopiet. 6 iki 8 Vakaro 
2408 West 63rd St.

-

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. J8th St.. netn’i Morgan St.

•Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nub i>ę iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėljomis.^ »«

Tel. CANAL 3110
Rezidehcijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
OTfso Valandos:'

10-^12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro/ Nedėliomfs nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
U flhn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos;

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet
7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone KENwood 4300

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

»DVOKA;TAI

ADVOKATAS
Miesto Ofisas—12,7 N- Dearborn St 
Kam b. 1431-1434-Tęl. Central 4411-2 
Namų ofisas-—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nub 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Roofn 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTM) STREET 
Tei. CALnmet 6877.

Vai.: nuo 1:0b popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Rdom 2014 . Tėl. STAte 7572
Vai.: nūo 9:00 flą|r 1J:OQ. ryto., 

3149 SO. HALSTED STREET
Tel VICtoiry Ž87I

BUY 
vxrru> 
fFATSS

ELIZABETH GRIGAL, 
Zo*ės‘ rOleje

Šokiams grieš B A TU CIO ORKESTRAS.
BUS JUOKŲ IKI AŠARŲ!

UŽKVIEC1AME VfSUS —. L. K. RATELIO CHORAS.
/ j--' j .■ , ■ i j i j lt . . i



šeštadienis, spaliu 25, 1941

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
hun iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ..........................

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ...... $*10,25 
Sales taksai ękstra.

y __________

S

jlnsuliuokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
musų apskaičiavimo jūsų namui.

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP-
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 0 A VaTkllaV jį| 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLEGAITIS
STOKER SALES

6921 So. Westem Avė.
• įvedu šilima • boilerius

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

ŽIEMINIAI LANGAI
IR DURYS

Geros kokybės durys ir langai su geru, 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo. z

Mes finansuojame jūsų namų permo- 
deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai. .

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SĖLSMANAS

CARR MOODY LUM8ER 00.
STANLEY I.ITVVINAS—Oeneralis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

NELAUK1TE-
, Rytoj Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kaitlb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALTAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE CCMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

NAUJIENOS, Chicago, III. / -
lykas gali būti milžiniškas. Mil
žiniška Cheopso piramidė, bet 
.t^ęhnikos reikšmės požluiin ji 
menkniekis, palyginti su \isų 
mažiausiu elektromotoru.

Todėl technikos gigantais 
tenka laikyti tokius stat’ni.is, 
kurie yra žyhiiai didesni ir to- 
buleshi palyginti su- tokios pat 
paskirties ar tikslo statiniai- 
bei mašinomis. ’ >

Kas dar vakar buvo laikoma 
nepaprasta, tai lytoj technikoj 
jau gali tapti visBkai normai?..

. DABARTINĖS TECHNIKOS GIGAN 
TEKUMAS

Gigantizmas žmonių tarpe — 
liguistas reiškinys. Milžiniško 
ūgio žmonės gyvena, paprastu!, 
neilgai; jų nenormalus ūgis — 
rezultatas netaisyklingo tam 
tikrų vidaus sekrecijos liaukų 
funkcionavimo.

*•
Gyvulijos pasaulio gigantai, 

nors jų ūgis ir normalus, y/a 
taip pat nulemti išnykimu!. Di 
džiųjų inezozcdnės eros (ta era.

milijonų melų prieš musų erų) 
ropuo ių šiandien berandant tik 
.griaučius, laikomus musų mu
ziejuose. Atlantozaurai (gyvū
nai, gyvenę pirmame mez.zoi- 
nės eros periode ir turėję ligi 
30 metrų ilgumo) ir diplodokai 
(tos pat rųšies ir eros gyvūnai, 
ilgio 23 metrų) išmirė taip pat, 
kaip išmiršta musų laikai', 
drambliai,, raganosiai, hippopo- 
tamai. Dabartiniai gyvūnijos gi-

puodukas — gaminys -visiškai 
mechanizuotos, masinės, Ame
rikai pobudingos gamybos. At
kreipkite demesį į jų kainui 
skirtumą: pirmasis kaitalioja 16 
šilingų, o antrasis tik 10 centų. 
Amerikoniškasis puodukas pi
gesnis 40 kartų.

Kodėl naudingos mašinos gi
gantai? Jos ekonomiškesnčs, 
daugiau pagaminančios. Juo di
desnis varik is, juo mažiau ji 
eikvoja neproduktingiems tiks
lams energijos. Juo didesnė ma
šina gamintoja, juo mažiau, pi-

3 -
reiškiniu. 1887 m.’amerikiečiai'nio gigantiškumo^ nes atsiras 
pirmą kartą sumanė panaudo.i dar didesnių technikes milžinų. 
Niagaros krioklio jėgą,’privers
dami ją sukti dinamo mašiną 
67,000 kilovatų galinguiųo. ši
tokia hidroelektrinė stotis tada 
visiškai su pagrindu buvo lai
koma gigantiška. O šiandien? 
šiandien gigantiška stotimi ga
lima laikyti nebent Dneprostro- 
jų, duosiantį 1,000,000 kilovatų. 
Bet ateis laikai/ — net ir šito
kios stotys pasidarys eiliniai 
reiškiniai, nustos savo daharli-

kadaise gyvenusiais žemėje mil
žinais.

Augmenijos pasaulyje gigan
tai, palyginti, ilgaamžiai, tačiau 
gana reti. Aukštis visų aukš 
čiausio, botanikų išm.it „oto me
džio buvo iš viso tik 155 met
rai. Nė vienas gyvenusių prais- 
toriniuose geologijos perioduo- 

! se gyvūnų nebuvo ilgesnis kaip 
40 metrų, o didžiausias bangi' 
nis neturi ir šilo ilgio. Kaip 

maža atrodo visa tai palyginti 
su techniškaisiais žmogaus sta
tiniais ■— su dangoraižiais, su 

i Eifelio bokštu, turinčiu 300
1 ‘ metrų aukščio, su jurų Liivais

Mes Siuvamo Naujus q ] 
FURKAUTUS

PAGAL UŽSAKYMĄ IR

Pertaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji, Nebrangiomis Kainomis.

Pratsękite jūsų seno furkauto gyvenimą. Darbas 
apima naują stylių, pataisymą, pritaikymą. Musų 

ekspertų darbo reputacija plačiai žinoma.
ATLANKYKITE MUSŲ VIETĄ IR

PERSITIKRINKITE.

Kapable Furriers
3105 West Cermak Road

X Tel. CRAVVFORD 4439

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

Milda Buick Sales

1876 m. garinė Korliso ma
šina stebino technikus savo ko- 
losališku galingumu - ji turė
jo 2,500 arklio jėgų, šiandien 
gi jau yra mašinų 20,000 arklio 
jėgų. Dar labiau išaugo garinių 
turbinų galingumas. 1881 m. 
garinė turbina neviršijo 10 ark
lio jėgų, 1899 m. ji jau siekė 
1,500, o 1931 m. jau 270,030 
arklio jėgų. Dar XIX a,. pabai
goje 20 aukštų namas buvo lai
komas gigantu; dabar gigantų 
vardas atiteko amerikoniškiems 
“dangoraižiams”, turintiems 80 
ir net 100 aukštų.

ty'Zįį?#į

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINE
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Distilled & Bottled by
JAMES B. Blaivi DlbULLiNG C0., Ine.

. > , Clormont. Ky.
DISTILIUOTO JAI NUO 1795

atžvilgiu, BEAM lelbely ženklina, kad deg- || 
ting padaryta pagal vieną seniausių, aukš- 1| S 
blausia vertinamų degtinas formulių istorijoj. ||i| 

BEAM yra jūsų vadas į geresnę bourbon.

!■!

Kal “BEAM” paženklina degtinę, Juh žinot, 
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prleft 1705—reiškia ryškiausią Bourbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint k^>kj skonj turit stiprumo ir senumo

Nepirkit 
baimantų
VIEN
ĮSITIKEJIMU

Mokslas ištobulino mikroskopų tik
rumą, - teikianti Kallniybčs bet kuriam 

* Smogui AKTUALIAI MATYTI daimanto 
kokybę.

člą pas O A E mos įrengime MAG- 
NISCOI’E, kad Jus patys jralčtumčt ma
tyti pasirinktą dalmantą, kaip kad J| 
mato musų ekspertai.

Atsilankyki! ir apžiurčklt musų šaunią 
rykiuotę dailių akmenų, |dčtų | nau
jausių stylią romelius. Nedaroma spau
dimo pirkti.

Atida
rykite
Cliarge
Acc’t

6446 So. Halsted St

Jaučių pasipriešinimų pašalini
mui.

Savu metu gigantizmas buvo 
naudingas ir gyvūnijos pasau
lyje; ( kai sąlygos aplinkumos, 
kurioje gyvūnija gyveno, skati
no joje gigantizmą. Tačiau pa
sikeitė aplinkumos sąlygoj, i ; 
gyvūnijos pasaulio gigantai, ne-* 
galėdami prie jų prisitaiki?t., 
žuvo. Technikos gigantizmas 
kapitalistinėje santvarkoje, pa
siekęs savO p’ėtotės ribų, jau 
seniai paliovė buvęs naudingas. 
Sąlygas, kuriose jis pradžioje 
plėtojosi bei augo, pasikeitė, i? 
musų akivaizdoje didžiausios 
kapitalistinių šalių įmonės ap
miršta viena po kitos. Milžiniš 
ki fabrikai ir milžiniškos maši
nos yra pastatytos dėl mrsi .ė 
gamybos; masinė gamyba, su
prantama, reikalinga ir masinio 
vartojimo, o toks vartojimas I 
galimas tik tada, kai visi kraš,r 
to gyventojai turi1 pakankama) 
lėšų duodantį uždarbį. Kapita 
liznio santvarka sukuria užbur
tą ratą: mašinų ^pi&'duktingumo 
padidinimas sumažipa gamybo
je dirbančių Ą žmctuų skaičių, 
sumažina jų uždarbį, didina be
darbių eiles'ir tuo pačiu žemi
na plačiųjų masių perkamąjį 
pajėgumą. ‘Gigantiški fabrikai 
ir gigantiškos mašinos prekių 
prigamina daug, ~bdt nėra kas 
galėtų jas visas išpirkti. Rezul
tate — neišgydoma ekonominė 
krizė, sukelianti savo ruožtu 
technikos krizę ir pagimdanti 
atsisakymą nuo tolimesnio tech
niško įmonių plėtimo bei tobuli
nimo, verčianti jau esamas į- 
mones užsidaryti arba net 
griebtis tokio neprotingo, kri
zės padiktuoto patarimo: atsi
sakyti gamyboje nuo mašinų ir 
grįžti prie rankų darbo. x

Bet ar tai reiškia, kad dabar
tinės technikos gigantus laukia 
neišvengiama mirtis, kad juos 
ištiks ichtiozaurų ir diplodokų 
likimas?

Visiškai ne. Tinkamam tech
nikos gigantų panaudojimui 
reikalinga atitinkama socialine 
ir ekonominė santvarka. Kapi
talistinėje technikoje technikos 
gigantams pasidarę ankšta, jie 
veržiasi į'laisvę. Technikos gi
gantai neišmirs, jų laukia pui
kiausia ateitis.

Kalbant apie technikos gi
gantus, nereikia pamiršti, kad 
gigantizmas — sąvoka sąlyginė. 
Saule —- gigantas palyginti su 
žeme, bet ji karlikas, nykštu
kas palyginti su žvaigždėmis to
kio didumo, kaip Antares, ku-9 

, rios skersmuo daug didesnis už 
i nuotolį tarp Saulės ir Žemes, 
i žemė yra krislelis palyginti su 

Antares ir neaprėpiamas milži
nas palyginti su žmogumi. Net 
palygintas su savo paties rankų 
statiniais -— koks mažas atro
do žmogus, šitoji organizuojan
čioji ir protaujančioji pasau io 
dalelė!7

Protaujančioji! šita
me viename žodyje gludi' visa 
paslaptis, kokiu budu žmogus 
pajėgė privesti gamtos jėgas 
tarnauti sau, kokiu būdu jis'už* 
valdė techniką, molkslą.

Iš žmogaus darbo pavyzdžių 
mes matome, kad ir mažas da-

JIM BEAM
PROOF

Extra VERTYBĖ

RSplsen.
MJ . jAMjlTO Ir

Rėš t.Ebannggj

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Į>

A V P T VC ŠVIEŽIOS Iš 
A 1N U L 1 0 KASYKLŲ

UŽGANBDINIMA8 GARANTUOTAS 
Liberalus kreditas—Imkite laiko klek tik 

Reikia t
Wcst Virsi n'a T umn—Sh.-,vcled Tonui 
I’ocabontas Mine Kun Tonui
W. Kentncky l1/.” Stoker Nnt Tonui 
$outli Il)'r\ols Stoker Mldgets 
‘ ........ ... . — .. Tonnl
ISnpcrba TIfi arba Ind. Lump, Ekk 
u arba N»ų» ...... ......  Tonui
Iii. ScreęnJnjss 1%* —- -.......  Tonui
Visos ' Kklh'rts fl-tonų klekini ar daugiau. 
ANGLIŲ SAMPFLIAI GALIMA MATYTI

MUSŲ OFISE
STTPFR COAL CO. 

53 W. JACK8ON BLVD. WKBster 4422

GOOO NEWS! 
'S ; '1 ' “. . . . .

*7.95 
*8 25 
*6.25

*6.25

*6.25
*4.05

išspaudžiančiais x 75,000 tonų 
vandens, su užtvankomis, per
kertančiomis galingas upes, su 
krantinėmis, sulaikančiomis ju
ros niršulį, su tuneliais, per- 
skrodžiančiais kalnų virtines, su 
milžiniškomis mašinomis, tu
rinčiomis šimtus tūkstančių ar
klio pajėgų, su gigantiškais ge
neratoriais, su geležinkelių lini
jomis, besitęsiančiomis dešim- 
tis tūkstančių kilometrų, su 
perkasais, skiriančiais žemynus 
(pav., Panamos, Sueco), su ma
šinomis, didumo kaip namas 
(pav., dizelmotoras 15,000 ark
lio jėgų) ir su namais, aukštu
mo kaip kalnai?

Tačiau visų svarbiausia, kad 
žmogaus technikos gigantai yra 
gyvybingi ir ilgalaikiai. Gigan
tiškas organizmas neekonomiš
kas: juo jis galingesnis absoliu
tiškai, juo jis silpnesnis sąlygiš
kai. Priešingai, gigantiški stati-, 
niai, gigantiški , fabrikai daž
niausia yra patogesni, negu ke
liolika mažų dirbtuvėlių, nors 
drauge sudėtos jos ir pii'ygtų 
giganto fabriko didumui ar jo 
produkcijos kiekiui. Nėra gin
čų, kad vienas dangoraižis, 
skirtas gyventi 5,000 žmonių 
visais atžvilgiais atseis- pigiau, 
negu 500 taip pat patogiai įruo
štų paskiroms,šeimoms gyven
ti namų. Savikaina y elektros 
energijos mažose elektros sto
tyse yra 15—25 kartus didesnė, 
negu ją gaminant didžiulėje 
stotyje. Fabrikas, pagaminąs 
šimtus tūkstančių automobilių 
gali juos gaminti daug pigiau, 
negu dirbtuvės, pagaminančios 
tik po kelius, šimtus ar kelias 
dešimtis mašinų. Geriausias to 
pavyzdys yra Fordo gamyba.

Bet štai dar pavyzdys.
Du arbatiniai puodukai. Jie 

abu padaryti iš vienokios koky-, 
bes porceliano. Vienas paga
mintas garsaus anglų fabriko 
Vedžoud papuoštas gelių pieši
niais; antras puodukas — tikra 
gėlės taurelė savo forma,—toks 

i jis gražus — pagamintas Ame
rikos firmos Vulvorts. Angliš
kasis puodukas — gaminys eu- 
ropeiško fabriko, tik pusiau 
mechanizuoto; amerikoniškasis

įOFF FdftMIR LOW HtlCt
F*1™ KLAUSKITE 

Savo Daktaro 
Jis pasakys jum, kad, jei- 
KU neturfslte tuojau ope
racijos nuo HERNIJOS ar- 
Im PATRŪKIMO, tai tu
rite šauti prietaisą, kurs 
yra:

100% TIKSLUS 
ąaHmn geriausia at

siekti, kai jis yra individualiai supla
nuotas ir pufai užsakymą padirbtas.
SYKES SERVICE iapildo visa tai

IR DAUGIAU 
Užtikrina dauRiausia komfortą, normalų 
darbi pajėgumą, negnlfiinant laiko. Ne
vartoja diržų (čiastuškų), plasteri-ų arba 
Jurbimo puodukų.

Mes Kviečiam Gydytąjus ir Kitus 
Skirtumą Matančius Žmones 

TYRINĖTI

SYKES SERVICE
Sulto 1)10 Nortli American Bldg.

36 SOUTH STATE S1\ 
Phone STAte 4168-69-n

Valandos: 10—5 p. m Pirm, ir Penkt. 
10—-H p. m.

ATSILANKYKIT l

Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KASTAI 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 Norge—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš
ka šilima. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto oro. Nepri
valote delsti. Pamatykite Norge 
pirm negu pirkaite.

ŽEMA 
KAINA 
KLINIKA 

TEGUL MUSŲ 
DAKTARAS 
APŽIŪRI JŪSŲ 
RŪPESČIO STOVI

Tegul patyręs diagnosti
kas išekįzaminuoja jūsų 
vargo stovi. Tegul jis 
prirašo 
ir rodo 
katą ir 
PILVO 
JAS REUMATIZMAS ASTMA 
TONSILAI INKSTAI NUGAROS 
SKAUSMAS GOITER GYVENIMO 

PERMAINOS PROSTRATE. 
X-SPINDULIAI 

PATRŪKIMAS PARAISTĖS.
Atsilankykit ir pamatykit vieną 
musų nauju draugiškų daktarų, kurs 
supranta jūsų reikalus ir noriai 
patarnauja, nebrangiai imdamas už 
gydymą ir gyduoles. Atsilankykite 
—jums nebus jokios prievolės, o 
jausitės geriau po vizito pas mus. 
NATURO HEALTH INSTITUTE 

Laisniuotų daktarų priežiūroje.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage «200 
VALANDOS: Kasdien 11 iki 8.

gyduoles pataria 
jums kelią į svei- 
stiprumą.
PILĖS JAKNOS 

REUMATIZMAS
KRAU-

ROOSEVELJ
FURNITURE COMPANY, Ine.

2310 W. ROOSEVBLT ROAD 
Tel. SEELEY 8T60-8732

AGENTŪRA

t)
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GERBIAMI NAUJIENŲ Skal 
tytojal Prašomi Pirkinių Rel 
kalate Eiti J. ta “ 
kurios Skelbiasi

gi
l

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O

907 West 35th Street, Chicago < ,
2022 Rez. Tel. VICTORY 2499

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily’ New» 

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

1739 South Halsted Street .
Telephone CANal 8500.

Subscription kates:
$6.00 per year in Canada
|6.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
bf Chieago, I1L, under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.> 
Chieago, UI Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
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18c 
75č
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Kruvina pintis Lietuvoje
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SOCIALISTŲ LAIMĖJ!
MAS COLUMBIJOJE

NAUJIENOS, Chieago, III
■-------------------------- - ----------- - - ________________________________________________

. /

šeštadienis, spalių 25, 1941

Nuo to laiko, kai bolševikai smurtų įsiveržė į Lietu
vą ir ją Okupavo, Amerikos lietuviai daugiausia girdėjo 
apie sovietų komisarų žiaurius darbus, atliktus Lietuvo
je. Pasitraukus raudoniemsiems okupantams į rytus, tų 
žiaurumų iškilo aikštėn dar daugiau. Kadangi paskuti
niu laiku prasidėjo pašto susisiekimas tarp Lietuvos ir 
Amerikos, tai apie bolševikų žiaurumus tėkš .išgirsti ir 
daugiau.

Bet jau ateina žinių ir apie nacių siautimą Lietuve* 
je. Vakar “Naujienose” buvo įdėtas pranešimas apie vie
šus žmonių sušaudymus Šiauliuose ir Mažeikiuose. Ru
dieji okupantai, kurie pradžioje bandė glostyti lietuvius) 
pasirodo esą tokie pat žiaurus, kaip ir raudonieji.

“Naujienos” pačioje pradžioje įspėjo visuomenę, kad 
iš nacių tikėtis nieko gero negalima. Deja, mūšų įspėji
mas pasitvirtino!

Butų beprotystė geisti, kad naciai padarytų Lietuvai 
tiek pat žalos, kiek jos padarė bolševikai. Bet yra pa
vojus, kad tai gali įvykti, ir dar su kaupu. Girdime, ką 
rudieji despotai daro kituose okupuotuose kraštuose.

Lietuvai Hitleris karo beskelbė. Jisai pUolė savo bu
vusįjį partnerį Staliną, su kuriuo jisai buvo padaręs, 
anot Molotovo, “krauju sucementuoto draugingumo” Su
tartį. Į Lietuvą jo motorizuotos divizijos atėjo neva ją 
“išvaduoti”. Kai kas todėl galėjo manyti, kad su Lietuvos 
žmonėmis naciai elgsis padoriai. Bet tai buvo tuščia sva-, 
jone. Mes tokių iliuzijų niekuomet neturėjome, Dės ną-i 
cizmo prigimtis prieštarauja žmoniškUftiui ir padorumui.:

Reikia neužmiršti, kad visos diktatūros susideda nė 
tiktai iš žiaurių despotų, o ir iš vagių ir plėšikų. Pažiū
rėkite į artimiausius Hitlerio bendradarbius Goerin* 
gą, Goebbėlsą, Hlmrfilė^į ir k. Jie visi šiandien yra nulio* 
nieriai ir gyvena puikiuose palociuOsė; o pirmiau jie bu^ 
vo biedni žmogučiai. Ar teisingu darbu jie tuos lobius 
įgijo? Ne. Prisiplėšė ir prisivogė!

Kiekvienoje šalyje, į kurią ateina ta rudoji gauja,. 
— Francuzijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Čekoslovakijoje, 
Graikijoje ir t.t. — prasideda begėdiškas viešojo ir prL 
vatinio turto graipstymas. Dirbtuvės, prekybos fimOS, 
geresnės rezidencijos pavirsta Hitlerio komisarų ir jų 
pakalikų “nuosavybėmis”* Vagia ir plėšia net ir vokfe* 
čių armijos karininkai, ko seniauš, kaizerio laikais, ne
būdavo. Pirmiausia tie grobuoniai puola žydus, ^afcL. 
remdami” savo barbarišku mokslu apie žydų “nežmonišs 
kurną”; paskui ima plėšti kitus gyventojus, kurie turi 
daugiaus turto, sugalvodami prieš juos vienokius arba 
kitokius apkaltinimus. Pagaliau, visą liaudį priverčia mo
kėti naciams duokles.

Lietuvoje rudieji okupantai jau, matyt, šitą; laipfchį! 
pasiekė, žmonės yra plėšiami, ir jie daro “sabotažą”.; 
Naciai juos už tai pradėjo šaudyti. Vadinusi, vienų ple< 
šikų nusikračiusi, Lietuva susilaukė kitų.

Tautų Sąjungos įstaiga Amerikoje
Į'

Kanados ptovincij os, British 
Columbia, parlamento rinki* 
muose liberalai neteko- daugum
oms, bet už tai smarkiai pakilo 
socialistų baįpi ir padidėjo dvifc 
gubai socialistų atstovybė.

Liberalų partija iki šiol ture* 
jo Columbijos parlamento, su* 
sidadančiam iš 48 narių, 31 at* 
stovą. Bet dabar ji atidarys ma* 
žumą, nes socialistų Gboperat* 
ivė Cohimonweaith Fedetatioii 
pravedė 14 atstovų (turėjo 7), 
o konservatoriai — 11 (turėjo 
8). Dar ne visi balsai suskaity* 
ti, tačiau liberalams gali tekti 
daugių-daugiausia 23 mandatai,

Cooperative Gommohwealtli 
Federation Kanadoje yta daugt 
maž tas pats, kas Labtor Party 
Anglijoje.

NACIŲ propaganda 
“KOMUNISTŲ” 

SPAUDOJE

kartą įvelti Jungtines Valsty
bes į karą, kUriš yra ne mu
sų dalykas.”

\ Amerikos žmonių valią, kaip 
matote, atstovauja ne 'valdžia 
Washingtonė, Prezidentas Roo* 
seveltas ir kongręsmanai, kurie 
jį remia, tai tik “karo kurs
tytojai’^ kurie eina prieš “mil
žiniškos daugumos” Valių! ši
taip “mokino” Andrulio, Pru* 
seikos, Abeko redaguojamas 
laikraštis lietuvių jaunimų, 
skaitantį angliškai.

O jeigu Amerikos žmonių iš* 
rinktas prezidentas ir kongres* 
manai “neatstovauja žmonių 
valios”, tai kas gi tą žmonių 
valią atstovauja? Stalinas ir 
Hitleris! Nes jie tu^hiet sutar* 
tinai agitavo už “taiką”, kurios, 
anot “Vilnies” bendradarbės, 
trokšta “milžiniška dauguma” 
žmonių Amerikoje.

Bet paklausykite toliau.

Kaltina Angliją ir Ameriką 
/ provokacija.

Ta nacių-komunistų rašytoja 
toliau “Vilnyje” sako:Y

“Musų karą kurstantieji 
šulai (t. y. kongręsmanai ir 
prezidentas.—“N.” Red.) ma
no, kad vienintelis kelias į- 
kaitinti Amerikos 'žmones tai 
— kad Vokietija paskandin
tų kelis laivus. Jie mano (ir 
geidžia), kad tai parūpins 
reikiamą kibirkštį antram 
Pasaulio Karui. ' žinoma, vi
sai galimas daiktas, kad lai
vus tyčia paskandins 
nija, o Vokietija bus 
tintai.”
Aiškesnės hitleriškos

dovybčs Maskvos fronte, Stali
nas pašalino ir kitų dviejų fron
to dalių vadus: maršalą Volto* 
šilotą — šiaurė^ fronto vadą, k 
maršalą Budeimy—pietų f ton* 
to vadą.

Iš Londono pranešama, kad 
anglai nežiūri į tuos karo Vadų 
šalinimus, kaip į “čistką”. At* 
statytieji maršalai eisią ir tep
liau “svarbias pareigas”, nes jiė 
— artimi draugai Stalino. Mar* 
šąląs Timošėnko esąs dargi nė 
pažemintas (?), nes jį Stalinas 
kelia į Budenny’o vietą pietų 
fronte, kuris dabar pasidarė la* 
bai svarbus; o Budenny orga* 
nizuosiąs naujas armijas. Tik 
maršalas Klementij Vorošilov* 
esą, nudardėjo žemyn, nes jisai 
tapo perkeltas iš mūšių linijos 

užfrontę.
Šitie Londono korespondento 

“dailinimai” negali pridengti 
fakto, kad visi trys vyriausieji 
soviėtų maršalai tapo atstatyti 
iš savo pareigų. Pietų frontas 
(Ukrainoje) gali būti labai 
svarbus, bet nėra jokios abejo
nes, kad Maskvos gynimas sto
vi pirmoje vietoje. Maskvos ne
tekimas reikštų skaudžiausią

moralinį, politini, strateginį ir 
ekohominį smūgį Sovietų Są
jungai.

Maskva yra sovietų sostine. 
Tenai subėga visi centralines 
Rusijos geležinkeliai. Maskva 
su aplinkiniais miestais sudaro 
“senąjį pramonės distriktą” so
vietų imperijoje. Tame distrik- 
te gyvena 22 milionai žmonių 
ir jisai pristato 30 nuošimčių 
visos SSRS pramonės gamybos. 
Jeigu maršalas Timošėnko tapo 
pašalintas iš vadovybes armijų, 
kurios tą distriktą gina, tai aiš
kų, kad jisai pasirodė toms pa* 
reigoms permenkaš,

Maršalo Budenny'O paskyri
mas “naujoms armijoms orga
nizuoti^ reiškia tą pat, ką ir 
Vorolilovo perkėlimas į “už
frontę”. Juodu yra pripažinti 
nekompetentiškais vadovauti 
armijoms musių laukuose.

Tokiu bUdu visi trys “vach
mistrai”, kunuos Stalinas pa
kelė į maršalus, susilaukė pa
žeminimo. Tiesa, kadangi jie 
yra diktatoriaus bičiuliai, tai 
kol Stalinas turės galią, jie bus 
“aukštose vietose”. Bet tai yra 
diktatoriškos sistemos nelaime.

SPAUDOS BIULETENIS

atsiliepė M. Veinbaum, kuris 
spalių 7 d. rašo:

“Černovo žodžiai gerai skam
ba, bet yra aplinkybes, kuomet 
ir geros- idėjos virsta pavojin
gomis ir net kenksmingomis.”

M. Veinbaumo nuomonė 
mums yra tik tiek svarbi, kad 
ją tarė asmuo, pats dalyvavęs 
Vašingtone delegacijoje, kuri 
State Departament’e pareiškė 
hbrą propaguoti laisvos federa
cijos idėją, o vėliau grįždamas 
iš sostinės Į New Yorką pake
lyje jau “apsigalvojo.”

Daugiau svarbos tenka pri
duoti balsui VI. Lebedevo, bu
vusio Kerenskio valdžios nario 
ir svarbaus lyderio soc. re v. 
partijoje. Jo ilgas straipsnis 
“Novoje Russkoje Slovo” tilpo 
spalių 5 d. ir užvardintas: 
“Sprendimas Rusijos likimo už 
pusryčių stalo.”

Tame straipsnyje V. Lebede- 
vas kategoriškai sako, kad ga
limas laisvas susitarimas su 
v^pgrais, čekais, bet ne su tau
tomis, kurios dėl vienų ar ki
tų priežasčių atsiskyrė nuo bu
vusios Rusų Imperijos. Jis, puo
la V. černovą, kuris išdrįso bū
ti kitos nuomonės.

(GALAS)

*

Lietuviški “komunistai” šian
dien begėdiškai apgaudinėja pu
bliką, prikaišiodami “hitleriš- 
kUmą” visiems, kurie neprita
ria bolševizmui, šitą apgaulę 
jie vartoja daugiausia deL to, 
kad jie patys yra nuo kojų iki 
galvos susitepę hįttorizinu.

Beveik per du metu Brook- 
lyno “Laisvė” ir Gtųcagos “Vil
nis” vedė agitaciją už Berlyno 
politiką, biauriai šmeiždamos 
Angliją ir prezidento Roosevel- 
to administraciją, štai tik vie
nas pavyzdėlis, šių metų gegu- 

i žės 1 d. “Vilnies” angliškame 
skyriuje buvo įdėtas kokios ten 
Nehiė De Schaaf straipsnis: 
“Lngland in familiar role is 
looking for ‘suckeds\”

Tame Jtraipsnyjė pasakoja
ma, kad aiigTuistai — biauriaiti-' 
si kitų tautų skriaudikai ir suk
čiai, kurie visuomet ieško žiop
lių, kad jiems “trauktų kašto
nus iŠ ūgnies’\ Tokių žioplių 
dabar jie, girdi, nori susirasti 
Amerikoje su pagalba preziden
to Roosėvelto ir kitų karo kurs
tytojų!

šlykštesnio rašinio nebūtų 
galėjęs pagaminti nė Hitlerio 
propagandos jministeris Goeb- 
bels; ir veikiausia jisai buvo 
parašytas kokio nors nacių 
agento, nes tais laikais vokie
čių GeŠtapo veikė, išvien su bol
ševikų pBU. Propagandą prieš 
Angliją ir ptežidenlą Roosėvel- 
tą jie vedė bendrhi; to komiinįs* 
tų laikraščiai tos propagandos; 
raštus talpindavo. Taigi ir Aii-i 
drūtis įdėjo į-savo redaguojamą , 
šlamštelį tos hitleriškos aveles' 
■straipsnį.

Jame ne tik purvais drapsto*. 
ma Anglija, bęt daromi biau* 
tiausios rųšies priekaištai Ame
rikos valdžiai.

Amerikos valdžia neatsto
vauja žmonių.

Paklausykite, kaip “gražiai” 
tas “Vilnyje” tilpęs straipsnis 
apibudino Amerikos valdžią:

“Ar yra bent ^vienas tokš;
naivus žmogus”, klausia NeL 
Ife De Schaaf, “kuris tiki, .
kad valdžia Washingtonė at- jeigu valdžiai butų įteikti!

'a. aA M11 . • • ‘z'Z-h • ■ • VI *

Pirmadienį prasidės Yorke tarptautine darbi
ninkų ko’nferehtija, kurią šaukia Tautų Sąjungos Darbo 
Biuras. Konferencijoje dalyvaus atstovai iš įvairių ša
lių, kurios nėra po totalitarinių diktatūrų letena. Iš Auga
lijos atvyksta, be tu, ir oficialus valdžios atstovas, maj. 
Clement Atties, kuris yra Darbo partijos Vadas' parla
mente ir premjero Čhurcbillo pavaduotojas ministerių 
kabinete. . •

Dėi karo Tautų Sąjungos veikimas sustojo,, tiktai’ 
Darbo Biuras dar neužsidarė. Bet ir ši įstaiga dabar ga** 
Ii laisvai veikti tik Amerikoje. <

Jeigu Jungtines Valstybės, kurių iniciatyva 'Tautų, 
Sąjunga buvo įsteigtą, nebūtų jos paniekinusios, taii šian* 
dien, veikiausia, nebūtų karo. Gal būt, ir Hitleris nebūtų 
patapęs diktatorium, ru h nu.t i »» t

i

Ife De Schaąf, “kuris tiki,

Brita- 
apkal-

propa
gandos sunku surasti ,ir nacių 
“Bundo” leidiniuose, čia tiesiog 
pirštu rodoma į Angliją ir A- 
merikąy kad/ jeigu bus paskan
dintas koks-nors Amerikos lai
vas, tai jos bus kaltos, o lie 
Hitleris! Nes prezidentas Roose- 
veltas ir jo, rėmėjai nori “ki
birkšties” karui, ir anglai tą 
“kibirkštį” gali parūpinti, tyčia 
paskandindami kelis laivus ir 
suversdami kaltę Vokietijai!

Nuo to laiko, kai “Vilnis” ši
tą straipsnį įdėjo, jau įvyko ke
letas atakų Atlanto vandenyne 
prieš Amerikos, laivus. “Vilnies” 
skaitytojai, jeigu jie tiki tuo, 
kas joje yra rašoma, turėjo pa
daryti išvadą, jogei tie laivų 
Skandinimai tai ■— Anglijos ir 
Amerikos “karo kurstytojų” 
darbas, atlietas su tikslu išpro-i 
vokūoti! karą tarp Amerikos ir! 
Vokietijos.

Nei p. Andriulis, nei Vabalas 
Pruseiką, nei Abekas, nei kuris į 
kitas to komunistų šlamšto re
daktorius dar nėra atšaukę ši-; 
to biaUraus šmeižto prieš prezi
dento Rodševelto administraci
ją ir prieš Angliją. O jų žulikiš“ 
ka propaganda ištvirkytas Or- 
manukas siuntinėja, hektogra
fuotą “Memorandumą” žmo- 
nėnls, purvindamas “Naujie-

Politikos keistumai
Prezidentas Rot>šėveltas indorsavo Am. Darbo Par-
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA

Biuletenio Atgarsiai.
Lietuvos Pasiuntinybės J.A.V. 

leidžiamas anglų kalba biule
tenis, plačiai siuntinėjamas 
svarbiausiai Amerikos spaudai, 
įžymiems politikams, didesnių 
miestų viešoms bibliotekoms, 
pradeda rasti atgarsį. Daug po
litikų prašo Pasiuntinybę it 
Konsulatus įtraukti juos į ga
vėjų sąrašą, dėkoja už siunti
mą, prašo papildomų žinių ir 
nurodo dar asmenis, kuriems 
naudinga butų siuntinėti tą biu
letenį.., ,e

, “JourųalrAmerjcan” spalių 13 
d. 1 ir 3 pusi, pasinaudojo ga
na plačiai tuo biuleteniu pain
formuoti apie barbarišką bol
ševikų elgesį Lietuvoje okupa
cijos metu. Taip pat ištraukos 
iš to biuletenio buvo pastebė
tos daugelyje Amerikos laik
raščių spalių 12 d. (sekmadie
nį).

II. Lenkų, ukrainiečių, 
žydų, rusų ir kitų 

spaudų.
Klaidingas Kelias,

“Nowy Swiat” spalių 12
laidoje džiaugiasi, jog “Deut
sche Allgemeine Zėitung” va
dina Vilnių lenkų miestu.

• Tam pačiam numeryje tilpo 
ilgas, bet tuščias straipsnis ant
rašte “Klaidingas ‘ Kelias.” 
Straipsnis be parašo. Nežino
mas autorius pasakoja, kad vo
kiečiams paskelbus karą sovie
tams, lietuvių, latvių ir estų 
pabėgėlių Berlyne tarpe pasi
reiškė didelis ūpo pakilimas --- 
jie tikėjosi Hitlerio pagalba vėl 
atgauti nepriklausomybę ir ta
po apvilti.

j e it, kad tuo reikalu Lietuvos 
Pasiuntinys Washington’e įtei
kė hMą, painformuodamas 
Statė Departamentą.

Bendrai, “Svoboda” dažnai 
informuoja savo skaitytojus 
apie Lietuvos reikalus draugiš
kai prielankioje dvasioje.

Laisva Tautų Sąjunga.
(Novoje Russkoje Slovo, 

spalių 7 d.).
Viktor Černov, “Novoje_Rus- 

skoje Slovo,” spalių 7 d. rašo:
“Nors M. Veinbaum pačią 

Laisvos Bytų Europos Tautų 
Sąjungos idėją sveikina, bet

d.

ĮVAIRIOS žinios
Japonai nori likvi

duoti Kiniją
SINGAPŪRAS, Malajų saly

nas, spalių 23 d. — Japonų ka
ro vadovybe traukia kariuome
nę į Hanoi provinciją.

Japonai dės pastangas visiš
kai'atkirsti Burma vieškelį, kad 
kiniečiai negautų ginklų iš 
Amerikos. Japonai yra pasiry
žę likviduoti Kiniją, todėl ir 
rengiasi atkirsti paskutinę jos 
arteriją.

Japonai nuolat traukia nau-
reiškia abejonių; kad visos tau-< jusj-♦pulkus. .į naujai paimtas
tos padarytų tą laisvu norų ir 
klausia, ką daryti jei kokia 
nors tauta panorės išstoti iš 
tokios sąjungos.

Man prisimena sena patarlė. 
Dievas davė centelį^ o velnias 
škylelę ir nusmuko centelis į 
tą skylelę...

Musų atmintyje Norvegija 
nutraukė, ryšius su Švedija. Ir 
Švedija net nemėgino jėgos, bet 
išsiskyrė geruoju. Tur būt, p. 
Veinbaum šiame klausime ne 
daugiau švedas, nei patys šve
dai. Argi tai, dalinai, ne atsa
kymas į p. Veinbaumo “ką da
ryti?” O pilnas atsakymas bus: 
sudaryti valstybiniame vienete 
tokias sąlygas tarp alskirų į 
jį įeinančių tautų, kad jos jiems 
butų naudingos ir patraukian
čios, o ne būtų panašios į rete
žį, kuriu© senovėje ant laivų 
sukaustydavo vergus-irkluoto-

prancūzų Indokinijos kolonijas.

• — Praeita naktį vokiečių 
aviacija smarkiai bombardavo 
britų uostus.

— Naciai skelbia, kad dides
niuose vokiečių miestuose areš
tuojami žydai bus naudojami 
karo darbams.

— Japonų valdžia įsakė sa
vo piliečiams apleisti Siriją, 
Iraką, Palestiną, Egyptą ir Su
daną.

— Statistikos duomenys ro
do, jog šio karo metu žuvusių 
ir sužeistų skaičius siekia 10 
milijonų.

Sako, Liet. Dem-ai
Nėra nutarė Jokiosc

Rinkliavos Remti

v Ir ” • y

nas” ir kitus. lietuvių laikraš^ Toliau autorius Cituoja Loh 
čiuš. ‘

Ar “Vilnies” pro-hitleriškų 
sukčių klika, nori, kad mes at- 
sikrėiptUme į federalinį Teisin
gumo Dėpartamentą ir pareika
lautume ištirti jų rekordus?

stovauja žmonių valią ^kuo
met milžiniška dabgųma 
žmonių yra priešinga sąjun
goms su svetimomis valsty
bėmis \ (foreign entahgle- 
ments)-y tai mtfsų karą kurs
tantieji ' kongręsmanai, , po 
Prezidento Vadovybe, tyčia 
žaidžia mirtthrt apie Ainėri- 
kos koiiVtojUS britų Tąivaihš. 
Tai tikriausias kėlias dar

faktal apie jų “komunistišką”! 
Veiklą, tai ne vienam jų tektų, 
kad ir nenoromis 'vykti į “so-
vietų ffbntą?, užuot demorali-
žavus žmones Amerikoje.

KITI DU MARŠALAI
PAŠALINTI

i

Po maišalo TimoŠenkos, ku
ris ztapo atstatytas iš karo va-

I II i r.......................... į

v
tijoš nario, La Guardia, kandidatūrą trečiam terminui į nors pereituose prezidento rinkihiuos'ė La Guątdia ko-:
New Yorko merus; o gubernatorius LeAman remia jo vojo prieš Willkie 

dėmokfatų O’Dwyer. Roosevdtas iT Lėhm^iA8 
abu yra demokratai. : ; Gavęs Ę^osevelto-ir AVillkie’o pafamų, La Guardia■

La Guardią remia ir Yepublikonas Wendell Willkie, bus, žinoma; išrinktas

sės atsišaukimo. vietą, kur jis 
mini, “Kad Baltijos valstybių 
politika per 20 pastarųjų metų 
buvo klaidinga.”

— Taip, ji buvo klaidinga, 
—- sako -autorius, —bet ne to
je prasmėje kaip mano Lohse, 
bet todėl, kad bUvo Berlyno įta
koje! Sunkus ^patyrimai, kurie 
užtiko musų šiaurės kaimynus,, 
privalo išgydyti juos nuo pra
eities klaidų. Tėiika tikėti, jog 
vėl pasirodžius Kauho, Rygos 
ir Talino padangėse ‘laisvėj švie
sai, Lenkija Šį Sykį ras lietu
viuose, latviuose ir estuose 
draugus, su kuriais galės pra
dėti 1 bendrą kultūrinį, ekonomi
nį ir politinį gyvenimą^

ttaaiūfe'Čiai Apie Lietiiviils.
Ukrainiečių dienraštis “SVo- 

boda” spalių 14 d. pirmam pus
lapyje įdėjo žinią apie bblševi- 
kų terorą ir žudymus Lretuvo-

Prisimiftkibė Angliją, kuri sa
vo laiku pamėgino laikyti ame- 
rikiėčlus '“fetfettiisų” rolėje ir 
rezultate nustojo tos' Amerikos. 
Ji padarė išvadą iš los karčios 
pamokos. Visa eile jos koloni
jų jau paskelbtos savystovioms 
“dominijomis,” be susitarimo 
su jomis Imperijoje jokių svar
bių sprendunų nedaroma. Tų 
dominijų -atstovai lygiai su Lon
dono atštOVaiš dalyvavo Versa
lio Konferencijoje ir toliau Tau
tų-Sąjungoje. Tos pačios tei
sės, pasibaigus karui, pažadė
tos Indijai.

Reotgahtootis į laisvą sąjun
gą sunkiau nei veikti pagal “se
ną išbandytą’* priemonę “laikyk 
ir nepaleisk.” G£1 tokie recep
tai vieton laisvo* susitarimo ir 
atrodo aiškesni, bet laikai da
bar pėr komplikuoti tokiems 
“palengvintiems” sprendimams. 
Istorija parodo, kad kur nėra 
laisvo noro gyventi bendrai, tai 
užėjus karo uraganui tokia jo
ga palaikomi ryšiai trūksta ir 
valstybė subyra, kaip ^pieni
nis kortų namelis...”

Į tokį V. Černbvo laišką vėl

— Skaitytoju Balsai —
Aną dieną gavau cirkuliorių, 

kuriame kviečia prisidėti prie 
organizuojamos rinkliavos Lie
tuvos šelpimo reikalams, kuria
me, Lietuvių Demokratų Lygos 
vardu, jos pirmininkas pasako, 
buk Lyga remia kalbamą rink
liava.

AŠ neturiu noro diskusuoti 
kas remia ir kas neremia tąją 
rinkliavą, tik noriu Lygiečiams 
ir šio straipsnio skaitytojams 
pastebėti ir jų domesį atkreip
ti į faktą, kad Lietuvių Demo
kratų-Lyga ne tik nėra nuta
rusi šią kalbamą rinkliavą rem
ti ar 'neremti, bet visai tokio 
klausimo niekad nėra svarsčiu- 
si. ■ ■

*‘Sau valia v imas”
. Todėl, L.D.L. pirmininko pa- 
ttiškimns yra visai nedemokra
tiškas ir keistas jo sauvaliavi
mas. Keistas yra todėl, kad 
bandant sukelti lėšų gelbėjimui 
diktatorių nuteriotos Lietuvos, 
naudojamasi 
priemonėmis.

diktatoriškomis

Demokratas.

i

*



šeštadienis, spalių 25, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.
K. Augustas sudrausti, kad nevažiuotume

taip greit. Kiekvieną kartą su
raminame ją, kad važiuojame 
tik apie 60 mylių. ♦

Farmos, laukai, miškai ir 
miesteliai pasilieka mus-ų užnu
garyje, o mes vis traukiame ir 
traukiame pirmyn. Nespėji ap
sidairyti ir paviršutiniškai ap
žiūrėti vieną miestuką, kaip 
štai jau kitas.

Vienas įdomus dalykas krito 
į akį, būtent, kad kai kurie 
Minnesotos miesteliai verčiasi 
sallurtų bizinu. Privažiubji ma
žiuką miestelį, kur tėra viena 
kita 
nas. 
taip 
nas.
kiaušo ir biznį veda miesto nu
samdytas žmogus.

Kai privažiavome pusiaukelį, 
tai nutarėme sustoti. Tai buvo 
St. Cloud. Miestas priskaito a-i 
pie 25,000 gyventojų. Jo išvaiz-Į 
da labai patraukli. Sudaro di-' 
delio miesto įspūdį. Gatvės pla-! 
čids judėjimas gana didelis. Na
mai gražus, moderniški. Viena 
iš atrakcijų yra “Pine Log Cą 
bin” Riverside parke. jTas na
mukas buvo pastatytas 1855 m. 
ir tarnavo visokiems reikalams: i 
buvo naudojamas kaipo rez'i-l 
dencija, viešbutis, fortas ir ka-Į 
Įėjimas. Dabartiniu laiku na
mukas yra laikomas kaipo isto
rinė liekana.

Kita įdomybė yra miesto kny
gynas. Knygynas kaip knygy
nas, — nieko ypatingo: nepasi
žymi nei didumu, nei ištaigin
gumu. Ir vis dėlto jis įdomus. 
Dalykas tokis, kad knygyno 
trobesyje yra pastatytas kars
tas su žeme, kurią prisiuntė se
nas ir istoriškas prancūzų .mies
tas St. Cloud savo jaunam vien*- 
vardžiui. Prisiuntė ne tik žemę, 
bet ir brangią paveikslų kolek
ciją.

Tokiu budu Minnesotos St. 
Cloud yra tam tikrais ryšiais 
susirišęs su Prancūzijos istoriš
ku miėstu St. Cloud.

Praleidę gerą pusvalandį St. 
Cloud mieste, pasileidome .to
liau važiuoti. Miesto apylinkėse 
visur matosi akmcnskaldčs. Jų 
•daugybė. Tai svarbiausia pra
monė. šios apylinkės akmuo y- 
ra išgarsėjęs visoje šalyje, .lis 
plačiai yra naudojamas statybo
je.

Juo toliau važiuojame juo ju
dėjimas darėsi didesnis. Mat, 
vakaras artinosi, tad visi, kurie 
buvo išvykę žuvauti arba šiaip 
kur vasarnamiuose savaitgalį 
pValėisti, skubėjo grįžti į dvy
nų miestą. Kelias kiek susiaurė
jo, tad 80 mylių per valandą 
greitumu nebebuvo galima va
žiuoti.

Pagaliau privažiavome kėlių 
dvišaką: viena'š kelias ėjo į A- 
lexandria miestą, o kitas, daug 
mažesnis, į Lehomadeu ežerą, 
prie kurio yra pastatyta nema
žai vasarnamių. Pasukome į 
mažesnį kelią, o iš to į lauką, 
kur buvo pravažiuėtos vėžės. 
Pasijutome, kaip Rivervievv 
parke: tik nardome iš vieno 
kalniuko į kitą. Sunktrir auto
mobilyje nusėdėti.

Taip reikėjo važiuoti apie vi
są mylią kol privažiavome va
sarnamį. Prie žvj’TO pilto keliu
ko riogsojo didelė juodžemio j 
kruva. Kažkaip vienas ratas nu- 
slido nuo keliuko ir .aųfomobi-1 
lis įvažiavo į tą minkštą žemės 
krūvą. Dar bandėme “išsilais
vinti”, bet nepasiseko. Autom o-; 
bilio “pilvas” atsirėmė į žemę 
ir nė iš vietos nebegalėjome pa
judėti.

Kadangi, kaip sakoma, jokie 
“strioko” nebuvo, tai taip ir pa 
likome automobilį iki rytojaus 
dienos.

Ponų Bechikų\šunusj Tony su 
šeima jau buvo beveik visai pa
sirengęs grįžti atgal į miestą. 
Vežėsi jis ir keflėtą žuvų, kurias 
bu^o pagavęs per dvi dienas.

Skundėsi, kad žuvauti šį kar
tą nelabai tesisekė. O jis di- 
džiausias žuvavimo mėgėjas; 
kaip sakoma, valgyti jam ne
duok, bite tik jis galėtų žuvau
ti, —‘ ir irus patenkintas. Ir’to .

j 7000 mylių-automobiliu ž. . . . . . . . . . .
VII.

Važiuojame j vasarnamį. — St. Claud miestas ir jo įdo
mybes. — Namas, kuris visokiems reikalams tamA- 

Knygynas. — Kaip mes įklimpome prie va
sarnamio. — Vasarnamis. — Valgome “konfiskuo
tą” žuvį.

vo.

vasarnamis
St. Paul, —

Ponų Bechikų 
gana tolokai nuo 
apie 140 mylių. Savaitgalį ten 
leido jų sūnūs Tony su šeima. 
Mums reikėjo vasarnamį pa
siekti apie šeštą valandą po pie
tų ir, taip sakant, perimti rak
tus.

Kai pavalgėm ir iŠsirengenie, 
tai jau buvo gerokai po antros. 
Važiavome šešiese: ponai Bo
čiukai ir mes keturi.

Kadangi tai buvo “Darbo die
nos” švente, tai trafikas buvo 
gana didelis. Tačiau daugumas 
grįžo į miestą, o iš miestb ne
daug kas tevažiavo. Naujutiš p. 
Bechiko “Cadllac” lėkė, lyg kul
ka. Kartais greitis pasiekdavo 85 
mylių per valandą^ Kai pažiūri 
į rodiklį, tai truputį lyg nejau
ku pasidaro. Bet šiaip neatro
do, kad važiuoji tokiu nepapra
stu greitumu. P-ia Bechik bari-

krautuvėlė ir vienas šalhi- 
Užrašas skelbia, kad tai, 
sakant, municipalis saliu- 
Vadinasi, jis lųiestūi pri-

GRANO OPENING
PARDAVIMAS

IR

BUDRIKO
/ Naujos RCA

Victor Muzikos Krautuvės Atidarymas
Prisiminimui suvenirai visiemfe atsilankiu“ 

siems duodami DYKAI.

5 stiklai< alaus 
už 22 centu

Peter Fox Brewing Gompa- 
ny, Fox De Luxe Beer daryto-

nedidelio laimikio jam nepasi
sekė namo parsivežti: didesnę 
dalį pagautos žuvies mes kon
fiskavome vakarienei.

Kai Tony, musų “apiplėštas”, 
išvažiavo J St. Paul, tai mes
pradėjomė apžiurinėti vasama- ja, Šiandien paskelbė pradėjusi 
inį, kuris buvo baigtas statyti didelę kampaniją (vajų) tikslu 

supažinti visuomenę su Fox De
Labai modętniškas ir gražus Luste pilnu kvortiniu buteliu, 

vasarnamis. t>ii miegami kam- kuriame telpa 5 nemaži stiklai 
bariai, galionas, ivrtuvė ir nepa- alaus. Visoje • Chicagos srityje 
prastai dideis prieškambary s šis populiariai ekonomiškas bu- 
(“porčius”), kulto langai su j telis (package) parsiduoda tik 
specialiomis brezento uždango- už 22c, bravoro viršininkai pa- 
mis užtraukiamos. Kai oras vė-1 
sus, ijąi fpš-. uždangos apsnigo’ 
nuo šalčio.

šia'ip vasarnamis įrengtas su 
visais miesto patogumais: elek
tra, bėgantis vanduo, apšildy
mas ir patogus baldai.

Yra ir nemažas Skiepas, ku
riame įrengta “lietaus maudy
nė” (“shovver bath”). žodžiu, 
vasarnamis įrengtas taip, kad

tik birželio menesį.

< Niro vasarnamio iki ežero tik 
apie 30 žingsniu. Ežero pakran
tėje pastatyta speciali budele 
motoriniam laiveliui. Faktiškai 
ta budele stovi vandenyje ir Į 
ją tiesiai gali įplaukti laivelis.

Čia pat šalia yra du šuliniai, 
kurių vanduo nepaprastai šal
tas ir gardus. Vienas šulinys vi
są laiką uždengtas. Tokiu bū
du yra palaikomas švarus van
duo.

Kai sėdome valgyti “konfis
kuotos” žuvies, tai jau buvo pu
sėtinai sutemę. Vakarienei. įpu
sėjus, pusseserė ir aš pamatome, 
pro duris žygiuojantį Tony. A-' 
bu tarsi apstulpome.

“Nejaugi nelaimė įvyko?” - - 
dingtelėjo galvoje mintis.

Įtempimas ir nerimas gteit

aiškino.
Jie nurodė, kad chicagiečiai, 

visuomet greitai pamatą tikrą 
vertybę, turėtų pasinaudoti šia 
proga ir už savo pinigus gau
ti daugiau Fox De Luxe Alaus.

O kad p.'lna kvorta Fox De 
Luxe tik už 22c reiškia aukš
tesnę kokybę ir žemesnę kainą, 
rodo faktas, jogei Fox De Luxe 
laimėjo aukso medalį viešoj 
konkurencijoje su geriausiai 
pasaulio alumis.

“Chicagiečiai”, pasakė Frank

G. Fox, Peter Fox Brėwing 
Company prezidentas, “gali di
džiuotis savo vadovaujančios 
rųšies alumi buteliuose. Tai yra 
geriausias alus, kokį mesi mo
kame padaryti. Net milionįe- 
rius negalėtų nusipirkti geres
nio alaus. Kad chicagiečiai įver
tina musų produktą, įrodo fak
tas, jogei per pastaruosius IX' 
mėnesių daugiau nei 20 milio- 
nų Fox De Luxe Beer butelių 
buvo parduota, negu bet ku
riais kitais metais Fox De Luxe 
istorijoj.”

Vajus už Fox De Luxe Beer 
ekonomišką kvortinį 22c bute
lį prasideda šeštadienį, spalių 
mėn. 25 d., ir bus 'vaizduoja
mas dideliais skelbimais dien
raščiuose ir pranešimais, dau
giau kaip 100 kasdien, ilgame 
.Chicagos radio stočių saraše.

- Sk.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

"NAUJIENOSE“

NORTHWESTERN

Stove RepairCo.
| Visokių Rųšių Furnasų ir Pečių Pataisos!
3 Išdirbėjai ir Distributoriai pataisoms reikmenų, tinkamų visiems 
A .. Pečiams, Furnasatns ir Boileriams.

, ATSAKO VISIEMS REIKALAVIMAMS.
j Keturios didelės krautuvės Chicagoj.
’ Dabar laikas patikrinti savo pečių ar furnasą reikiamiems sutvar

kymams ir pataisoms. Padarykite tai kol oras švelnus. Venkite 
vargo furnasui taisyti Šalčių metu.

662 W. Roosevelt Rd. 312 W. 63rd Street 
8816 Commercial Avė. 2333 Mihvaukee Avė.

Tel. MONROE 6600

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential fns. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

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

Remkite Lietuvišką 1 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LKįUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

r
VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORT 0066

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 VL 63 r d St.
Tct ENG. 5883-5840

FOTOGRAFAS

NEKALTA

ištekėjusi.

31, 25 $

kad Plau- 
turi daug pini-

Fur Kautai .......   Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč. 
Moterims Dresės .............  $2
Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč.
Vyrams Topkautai .......$12.50, aukse.
Vyrams ©verkautai .......$12.50, aukšč.
Berniukams Siutai ir Paltai $5, aukšč.
Vaikams Snieg-o Siutai it
Double Duty Drabužiai $6.75, aukšč. jj

Nepraleiskite šios progos. Gabel’s 
siūlo Šauniausias madas, geriausią ko
kybę sfefisaciniai žemomis kainomis.

MODEL V 215

•195
Maži Radio nuo $11.95 

ir ankščiau.

— Bet tai ne jos kaltė. Ji, 
mat, dar lik dvi savaitės, kai ;|< viAISiLjLo

— Aš .girdėjau, 
kiaus žmona 
go.

— Bet tai

5VITH THE SENSATIONAL

MAGIC BRAIN

Plays Records on Both S i dės , 
Without Turning Them O veri* (
NEW
1942

Anamazing neto way to play records! 
You enjoyconūmioirs 2-hottr concerts 

tvithout stirring frorn. your chair!

PLAYS TOPSIDč FIRST

THEN UNDERSIDE 
WITHOUT YURNING HECORD OVER

ONLY THE GENUINE 
MAGIC BRAIN RCA 
VlCTROtA BRINGS 
YOUTHESEGREAT 

FEATURES

★ No needlrs to worry 
about

"k Nomoreobjectionable 
surface noises

Reallijetoyourmusic 
it Records lašt

ihciefinitely
Records play, stop.,

Model V-225 has the Magic Brain . • • 
TandemTone Atm ...Magic Tone Cell.«« 
Jewel-Lite Scanner. ..Flexible Tone Bridge.%* 
superb push-button Electric Tuning Radio 
featūrlng newTdlettibe ahd newAudio System 
for finer amplification than ever 
before . . . Overseaa Dial with 
spread-band ttming "on 1 
and 19 meter banda, and- many 
other superb featureS.

Pasirinkirtias įvairių klasišku 
VICTOR REKORDŲ

Jos. F. Budrik, 1
FURNITURE HOUSE

3241 SO. HALSTED STREET 
3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

Budriko žymi radio .programa sekmadienio vakare 5:30 vai. 
iš W.Cf.F.L. — 1000 kil. stoties.

siėme su savim raktą nu.) mo
torinio laivuko. Kai susigulei ė. 
tai jau buvo huvažiavęs apie 30 
mylių. Tad grįžo atgal, kad 
mums galėtų'raktą perduoti.

x Išbarėme, kad visai be reika
lo jis tai darė, kad būtumėme 
ir be motorinio ktivuko apsiė
ję. Bet kas padaryta, tas pada
ryta^ < >

Mes linksmesnėje nuotaikoje 
baigėme vakarienę, o Tony iš
siskubino namo.

, (Bus • daugiau)

BARGENįJ IŠPARDAVIMAS
< H . *•

733 Maxwell St Chicago
Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

>arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

VV.G.E.S.
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.

DŪK OF PflTTFRnS

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

NAUJIENOS.
1V30 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

Vardas

Ad nesat

Miestas

Valstija
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Darbininkai
Užbaigė Detroito 
Plieno Streiką

Kompanija Derėsis, Priims 
Prašalintus '

DETROIT, Mich. — Po ki
virčo tarp darbininkų su CIO 
unijos viršininkais, taipgi tatp 
darbininkų-unijos ir kompani
jos, vakar galiau buvo likvi
duotas 8 dienų streikas Great 
Lakęs Steel Corporation dirbtu
vėje, Ecorse.-

Ištraukė Policiją
Darbininkai grįžo į darbą ir 

Michigan valstija ištraukė po
liciją, kurią buvo pasiuntusi 
“tvarką palaikyti“.

Kompanija, kaip jąn buvo 
pranešta,* sutiko priimti 16 pa
šalintų unijos narių, užvesti su
tarties derybas į 30 dienų ir 
derybomis taipgi išrišti nesusi
pratimus dėl algų mokamų įvai
rios rųšies darbininkams. Dirb
tuvė gamina specialį plieną ka
ro pabūklams.

27-ių Turbut 
“Užteks”

“Jau Paseno”
BEDFORD, Ind. — 70 metų 

Ncal Garland, ūkininkas, vakar 
pareiškė, kad “27-ių vaikų jam 
turbut jau užteks.“

Vakar jo 35 metų žmona 
Emma pagimdė jam 8 svarų 
sūnų. Dabartinė Garlandienė 
yra produktingo tėvo ketvirta 
žmona, ir ji viena pagimdė 8 
vaikus.

Garland skundžiasi, 'kad “pa
seno“, nebegali dirbti, todėl ir 
tfaikų daugiau nebenori, nes ne
turės iš ko juos užlaikyti.“

Mirė Garsus 
Chemikas

CHAMPAIGN, III. — Sulau
kęs 83 metų amžiaus mirė Dr. 
William Albert Noyes, Illinois 
universiteto chemijos profeso
rius ir elemento “illinium“ at
radėjas. Jisai buvo pasauliniai 
žinomas mokslininkas.

macijos kopiją Stella M. McElwain, Chicagbs Mokytojų 
Sąjungos pirmininkei. Majoras šia proklamacija paskel
bė Apšvictoš Savaitę Chicagoje Lapkričio 9-15 d. d.

Rytoj Įvyksta 
Chicagos Lietuvių 
Moterų Kl. Šokiai %

Pirma šio sezono pramoga

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

Paaiškinimas
Midwest Stores 
Skelbime

Pereito penktadienio (spąlių 
mėn. 24 d.) Midvtest Stores 
skelbime įvyko neaiškumas. Bu
vo pasakyta:
‘ “SWEETHEART“ Muilas, 1, 
šm. už 1c, perkant 4 už 19c.

Turėjo būti pasakyta:
“SWEETHEART“ Muilas, 1 

šm. už 1c., perkant 3 už 19c. 
Reiškia: už 4 šmotus 20 centų.

Diena Iš Dienos
..........................nuli ' i

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ B’.aszczynskio* • Gyduolės gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. BRUNs',’7209

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jfoįn Jf. Cubcilusi
SENIAUSIA IR DIDUAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742
if>05-07 S o. Hermitagt Avė,
IU7 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klaneykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt-* 
meiUK 10:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

8a POVILU BALTBUERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

1646 We«įt 46th Street

Phone YARds 4908

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero. 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

Telefonas YARDS 1419.

LACHAWICZ IR SŪNUS ' 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
3 R YRIU 8: 42-44 Kast 108th Street TeL Pullman 1279

iiiitiiiiiiiitmiiiuiiiiiiimtmiiiiu

Ambulance 
Patarnavi- • 
mas Diena 

ir Naktį

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142 

Phone Cicero 2109

" 1 1 ............... .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

k——— i i in- —r~w—

• ’ \

A. L. Paulsonas 
Atidarė Šautuvų 
Krautuvę

Bene Vienintelis Lietuvis 
Tame Biznyje 

. ‘ J b-

A. L.’ Paulsonas, vienintelis 
lietuvis “Gunsmith’as“ Chicago
je, dabar atidarė šautuvų krau
tuvę ties num. 2614 W. 59th 
Street.

A. L. Paulsonas ne tik kad 
šautuvus ^parduoda, bet jis juos 
ir pataiso ir maino. Jis tam tik
slui yra įsitaisęs “machine 
shop“ ir gali padaryti ne* tik 
naujas šautuvų dalis, bet net 
ir visą šautuvą.

Vyriausias Mechanikas 
Arsenale

Pasaulinio karo laiku jis tar
navo U.S. War Department Ar
senale už vyriausį mechaniką.

Vedė Paspirgiutę
.Drg. Antanas yra neseniai 

vedęs Anna Paspirgiutę, su ku
ria dabar veda laimingą ir ma
lonų šeimyninį gyvenimą. Jie 
yra nuolatiniai “N-nų“ skaity
tojai ir pasižadėjo duoti nuo
latinį skelbimą “Naujienoms*’.

— Steponas Narkis.

L. Ir Z. Antanavičiai 
Naujoj Vietoj

“Poilsiui” — Įsigijo 
Naują Namą

Louis ir Suzana Antanavičiai, 
seni naujieniečiai ir populiarus 
biznieriai, kurie pastaruoju lai
ku gyveno 2’744 W* 73rd St., 
dabar nusipirko apartmentinį 
namą, ties num. 3109 W. 58th 
St., S. W. kampas 58th St. ir 
Albany Avė. v

“N” Kontestantas
L. ir Z. Aptanavičiai lietu

viams, o ypač naujięniečiams 
yra gerai pažystami, nes Louis 
vienu atveju buvo “N-nų” Va
jaus Kontestantas ir laimėjo 
nemažai balsų.

L. ir Z. Antanavičiai čia ap
sigyvenę “poilsiui”. Kaip ilgai 
nežinia, nes jię be biznio nega
li nurimti.

— Steponas Narkis.

P-lė Lilija Baronaitė, naujie- 
niečių Kazio ir Mikalinos Baro
nų duktė, šiandien' po pietų iš
teka už Veto Povilaičio, rose- 
landiečių pp. Povilaičių sunaus.. 
Iškilmingos ciVilSŠ vedybų ap
eigos įvyks jaunosios namuose, 
8605 South Marshfield, o ves
tuvių vakarienė—Darbininkų 
salėje, Roselandė.

Vedybų apeigas atliks teisė
jas John T. Zuris.

Pajauniais bus p-lc Evelyn 
Kazy, jaunosios artimiausia’ 
draugė, ir Joe Klimas. 

\ į

Jaunavedžiams linkime lai
mingo ir gražaus gyvenimo.
(___________ _ „■

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboihs

(CHICAGOJE)
Peter Tomasky, 24, su Adel- 

le Gruzanskus, 19
Joseph Mack, 22, su Stėlla 

Ramis, 21
Vincent Tognatti, 49, su Ma- 

rie Mesko, 41

Gauna
iJerskiras. ' \

Dorothy D. Morgan nuo 
James Morgan

< ■ / 

Reikalauja 
Perskirų ,

I i. ę.
Sophie Hermecke nuo Eugene 

A. Hermecke

GIMIMAI 
CHICAGOJE

BAITIS, George, 3542 South 
Parnell avenue, gimė spalių 16, 
tėvai: Anthony ir Suzanne.

KRAUSE, Helen, 6620; South 
Campbell avenue, giihe spalių 
5, tėvai: PAul ir Bešsie.

zSERAU$KAS, ■ , Christopher 
L., 4410 South Hermitage avė., 
gimė spalių 14, tėvai: AVąlter 
ir Sophie. ; /
■ — ...............................- .r ■ • H. i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudė dėlto.
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Atidaromas sezonas parengi
mų su gražiu ir rūpestingai 
rengiamu šokių vakaru spalių 
26 d. Wedgewoo’d Motei, >6410 
S. Woodlawn Avė. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga 85c asmeniui, 
neinąs — labdaringiems C.L.M. 
Klubo darbams.

Sutraukia daug pub’i\os
Kasmet Moterų Klubas ren

gia pramogas, kurios savo ne* 
saumeilišku tikslu sutraukia 
Chicagos lietuvių rinktinę vi
suomenę. Paklausk ko nori, o 
vis atsakys, kad C. L. M. Klu
bo parengimai pasižymi drauz 
giškumu ir kūlturingumu ir 
visi juose turi “good time”.

Prie šių šokių rengimo dar
buojas išrinktas komitetas, o 
ypatingai dalig širdies ir ener
gijos įdeda klubo veikloj pir
mininkė p-ia D. Ktiraitiene. 
Jau ir bilietų veik trūksta, nes 
iš anksto daug svečių-viešnių 
sukviesta.

Rudens dekoracijos
Šokius puoš rudens dekora

cijos ir įvairus pamarginimai. 
Chicagos L. M. Klubas visiems 
sako: Welcome and welcome 
again to our aminai fall dance!

Korcsp.

Kultūros Ratelis 
Rytoj Vaidina 
3 Aktų Komedija
Sokolų Salėj Stato, “Moterims 

Neišsimeluosi” / » •
Lietuvių Kultūros Ratelio 

Choras stato scenoje trijų veik
smų komediją “Moterims; Ne
išsimeluosi“, spalių 26 d., So- 
kof Hali, 2345 S. Kedzie Avė.

Lietuvių Kultūros Ratelio 
lošėjai šioje komedijoje atvaiz
duos miestiečių gyvenimą“ nuo
goj tikrenybėj“.

Sąstatas
Vaidinime dalyvauja patyru

sių lošėjų grupė: Nancy Roman 
vaidins Motinos-uošvės rolę; V. 
Raila—uošvio rolę; E. Grigai— 
Zosės žakaitės rolę; Pranas 
Vaitkus—Alpio rolę; M. Railie
nė—Milės rolę; P. Samoška— 
Teatrd direktoriaus ir J. Barau
skas, dvarininko Liudviko ro
les.

V. Paliulytė bus Nastė, tar
naitė, o P. Juzėnas—Marčius, 
tarnas.

Choras Dainuos
Užbaigus vaidinimą Lietuvių 

Kultūros Ratelio Choras sudai
nuos keletą linksmų naujų dai
nelių, o paskui visi linksmai 
pasišoksime prie lietuviško Ba
lučio orkestro.

Bus visokių valgių ir gėri
mų.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Kad vipą tą juokų maišą pa

matytų, prie įėjimo tereikės už
simokėti 55 centus.

Užtikrinam, kad bus juokų 
iki ašarų.

Užkviečiame visus
Lietuvių Kultūros Ratelio 
Choras.

Stengiasi Sutvarkyti 
Visų Savo Narių 
Duokles ir Stovį

Suvalkiečių Draugijos narių 
dėmesiui (Chicagoje)

Spalių 27 d. adr. 2417 W. 
43rd St. paprastu laiku įvyks 
draugijos mėnesinis susiriki
mas, į kurį kviečiami ir ragi
nami atvykti visi panai laiku 
ir atsinešti savo narystes kor-

teles, o kurie dar negavote tų 
kortelių — prašykite ir gausi
te šitame susirinkime. f

Kurie neturės narystes korte
lių, arba kurių duoklės nebus 
užsimokėtos iki šio susirinki
mo, tie nesiskaitys draugijos 
nariais ir neturės teisės balsuo
ti draugijos reikaluose.

Taigi, draugai ir draugūs, pa
sistenkite savo narystės stovį 
sutvarkyti, kad neturėtumėte 
nesmagumų, nes tvarka to rci- 
•kalauja. —V. M. Rinks.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

" M. KOVARSKI, Sav.

Garsinkitės “N-nose”

Peoples Krautuvėj
25-tas METINIS RUDENINIS

IŠPARDAVIMAI
Ir Paroda Naujausių Namam Reikmenų

Puikiausias Prekes!
Mažiausias Kainas!
Geriausias Išlygas!
Dovanas Jaunavedžiams!!!

Specifliis pasiūlymas. šis gražus ir puikiai padarytas mie
gamojo kambario setas. Visi 3 šmotai CA
verti $100.00, dabar tik .............................

Puikios dovanos dykai

$90.00 gražus, nauji sek
lyčiom setai

$59-5°
$50.00 vertės gražus, nau

jos mados 9x12 kaurai

$37.50

$55.00 naujos mados porce- 
liniai gesiniai pečiai

$39.50

$350.00 pilni 4-rių kamba
rių įrengimai naujausios 
mados, viskas reikalinga 

dėl namų už

$198-50

$17.50 springsiniai 
matracai
$10-50

$9.00 vertės garantuoti 
Lovom Springsai 

$6-95

5kių dalių Chrome 
Breakfast Setas tik 

$37-50

$39.50 Studio Couches
$27-75 ,

Į
9x12 gražios klijonkes

$3-49 C

Naujos Mados Zenith 1942 
metų Midget Radio 

$18-95
5-kių Kambarių Parlor šildytuvai 
po ...........................................................   ■ ' ■   1 '■'■■■" ■   —- 
4-rių Kambarių Aliejum kūrenami 

Šildytuvai, pą ...................................

*39.75
*39.50

Lengvi Išmokėjimai
DIDELĖ NUOLAIDA Už SENUS BALDUS

Šis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

PEOPLEC 
IrURNITUREta>

MANUFACTURINO, COMPANY6 . 

4179-83 Archer Avenue 
Prie Richmond Gatves.

\Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai, 
J. Miškas, J. Zabukas, ir kiti visiems 

maloniai patarnaus.

Pasiklausykite Peoples radio programo antradienį 7 valandą vak. 
iš stoties WGES, 1390 kilocykles.

\ 7 r



šeštadienis, spalių Ž8, 1941

Budrike Radio 
Valanda

Helen Traubel 
Dainuos Fordo 
Radio Valandoj

Stotis — WBBM; Laikas

NAUJIENOS, Chicago, III

PERSONAL

Oro teatras iš W.C.F.L.-—1000 
kil. radio stoties sekmadienio 
vakarė tarp 5:30 ir 6:30 vai. 
Chicagoš iaikit

Ptbgrame dalyvauja Budriko 
radio orkestras ir choras. So
listė Jadvyga Griciūtė padai
nuos keletą gražią dainą. Gru
pė radio artistų suvaidins iš 
kasdieninio lietuvių gyvenimo 
drainį, “Sakalų šeimyna”. Solo, 
dueto ir choro šiojį dainos bus 
sudainuotos:

Lietuviais- ėsū.me mės gimę, 
Ant kairio karklai siūbavo, 
Įšoko- oželis į rūtų darželį, 
Šuberto Serenadą. •
— 15 šmotų Orkestras —
Visoms dairioms pritaria 15 

instrumentų simfoninis orkes
tras. Niekas riėsigailes pasiklau
sęs šios programos. Atsiminki
te laiką — spalio 26 d., 5:30- 
6:30 vai. vak-.

Programos leidėjas —
Juozo Budriko Radio ir Ra

kandų Krautuvė,
3241 So. Halsted S t.

Pranešėjas.

Heleri Traubel, Metropolitan 
Operos soprattari,' kuriai šį se
zoną teks perinėti visos svar- 
biesies Wrignėrio operų rolės, 
kadrinį Kirsten Flrigstad nega
li iš' nacių užirrttos Norvegijos 
Šiori šaliri parvykti, dairiuos ry- 
tojriūs Fordo radijo valandoje.

Fordo Siriiforiijos orkestrai’ 
diriguos George Szell, garsusis 
čekų dirigėntaš, atvykęs šiori
šriliri 1939 metriis. Szell anks-1 
čiau buvo Žymiu koncertiniu, 
piririistu ir sdVo piano debiutą 
padhrė su Vienuos simfonijos 
orkestrą budririias ir metų am
žiaus.

Rridio 
rtietu
kompanijos atstovas W. J. 
meron.

ONA BAGDONAITĖ (Bagdohuš) 
paieško' sėvb dėdės Stąnislovo Dau
gėla (Daukela) nuo Telšių. Dabar 
gyvenhhtiS Šchėnectady, N. Y.

Taipgi paieškai! brolio Juozapo 
Bagdohuš nub Telšių; taipgi gyvėnb 
Schenfectady, N. Y., per daug metų. 
Rašykite: Anhie Bagdonaitė-Pūh- 
dzius, l’OŽO.N. Ridgeway Avė., Chi- 
cago, III. Tel. ALBany 8426.

ffi'tiiirrfitfiMirti. f*—

HELP WANTED—-FEMALE 
.Darbininkių Reikia

• MERGINA, PATYRUSI, bendram 
namų darbui ir virimui. Amžius 25- 
45, savas kambarys, nereikia skal
bti, 3 šeimynoje, daugiau darbinin
kų samdotria, alga $10—$12. Telefo
nas ROCkwell 7474.

-------- 5----------------

STAYER; FLOOR GIRLS, įvai
riam darbui rhėrginčs, patyiušioS; 
.popieroš dėžių fabrikas. 221 East 
26th St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai, irJtais'^ Pard^

ATDARA ŠEŠT. iki lO, SEKM. iki 5 
Good Hoūsekeeping Shopš 

DIDŽIAUSIAS
SANDĖLIO TUŠTINIMO 
išpardavimas 

RAKANDAI ir PRIETAISAI
Visai naujos prekės, nuo fibra pa
vyzdžiai, deinohstruoiojai, atri. ir 
atsiimtas „-stakąs ir įvairių įvairios 
fėikmenos. Visbs .prekės surašytos 
žemiau turi, Gobei HOušėkeeping 
Shops gar-^£r
2 šm. gyv. kairib.' setas, buvb 
$120, atsiinitaė ..o.'...;..,......,....—. 1
3 šriL miegiuiriilo setai, riešbtb
mahog. <..........i;.................
5 šm. dinette sėtai, tvirto ąžuolo 
Studio coucheš, visaį naujos 
SimmOris studio couėh|,fioro priv. 
KaUrai—Visokio dydžio ir raštų 
Įvairus spririgsai, lovos,. matra
sai, riauji .7.......!......;...;.......... ......
Specialus 3 kamb. autfitas, pilnas 
Alcazaf 5. kamb. šildytuvas ....

■................................................ ................................... ..... Į I—

REAL ESTATE FOR
Nai^i-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malnoni 
natrius, lotus, farmas ir biznius' 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti Už cašh arba ihaihais. Norint) 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M ŠMIttt CO

REAL ĖŠTAtE — LOANS—

4C31 Ashland Avė.
Tel YARDS i 1001.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

KELIOS Al PIENO FARMOS, 
stakai, kai kurios su mbderniaiš 
namais, elektra, tekančiu vandeniu, 
gašu, Keletas palikimų, kuriboš 
reikia likviduoti. Farmų didumas 
8 akrai, 60, 120 iki 500 akrų. Kaina 
siekia $60 iki $200 akrui. Rašykite, 
š sukite

H. e. McDONOUGH 
Hampshire, III. 
Telefonas 3461.

BUSINESS CHAN

LIKERIŲ KRAUTUV su baru. 
Nauji- fikčeriai, elektrikinė refri- 
geracija, geras biznis. Turi būti 
varduota pirm lapkričio 1-mos. 
3605 N. Ashland.

j!)fertrauk6s 
trumpai kalbės Fordū 

Cri-i

Įdomus Numeriai

Programa biis girdima 8 
vakaro Chicagos laiku iš 
ties WBBM.

Programa buš sekanti:

vai. 
sto-

Uvertura “Nesantaikingieji
Chioggia Žmonės” ......................

Sinigaglia
Orkestrą

REIKALINGA MOTERIS SU 
malonta asmenybe dirbti musų 
kailių krautuvėj kaipo pardavėja 
ir mčdelis.

KAPABLE FURRIERS
3105 W. Cermak Road.

GERI UŽDARBIAI 
ambitiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinoma kojinių 
ir moteriškų apatinių išdirbėja„turi 
vietą kelioms moterims. šaukite 
Miss Rhoda, Central 0748 dėl ap- 
pointmento.

$3fe

39
14-
19
22
14

A. + A.
URŠULĖ ALAKNA 

po pirmu vyru Kibortienė, 
po tėvais Rumšaitė.

, Gyveno 10405 So. Avenue F.
Persiskyrė aų šiuo pasauliu 

spalio 28 tf., 12:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 66 metų 
amž., gimus Liet., Viduklės 
parap., Rasęinių apskr.

Amerikoj išgyveno 36 ni. 
Paliko dideliame nubudime .

vyrą- Dominick, 2* dukteris: 
Eleną Macaitis, žentą Jodą 
ir Bronislavą Kodis, žentą

* Kazimiera, 3 sūnūs, Konstan- 
Jtiną, marčią Eleną, Juoza- 
?pą, marčia.. .Eteie „ir„Stepo-, 
'ną, marčią Antaniną, 8-nis 

anukus ’ ir ’4 anūkes, seserį 
Oną Klimanskiėhę ir jos šei
mą ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoj paliko 3 
brolius ir 1 seserį.

Kūnas pašarvotas 10818 S. 
Avenue N. Laidotuvės įvyks 
pirmad., spalio 27 d., 8:00 vai.' 
ryto iš naiųų į šv. Juozapo 
jiarap. bažnyčią, kurioje at- 

. sibus gedulingos pamaldos 
1 ūž velionės > sielą, o iš ten 

bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a'. a\ Uršulės Alakna 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: ..Vyras, 
Dukterys, Sūnus ir kitos 
Giminės.

, Laitf. Dftektt J. F, Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

nu- į ■ I ■

Tu Esi Pavasaris” iš 
Valkyrai” .................. VVagner'
Sveiki, Sveiki” iš 
'Tannhauser” ......  Wagner

Milss Trriubel ir Orkestrą
Polka iš “Mano Gyvenimas” ....

Smetana-Sz^li
Orkestrą

Slaviškas šokis, Opūs 46 —
No. 1 ..............x...... Dvorak 

Orkestrą
“When
Young

You and I were
Maggie” .... Buttcrfiekl 

Mi$s Traubel,. Choras ' į 
ir Orkestrą

Vengrų Mriršaš .......
Orkestrą'

Benioz

Mėlynas Dunojus
Sapnas ................
Pavasario Tvanai

Rachmariinoff
Miss Traubel ir Orkestras

Valcas: Gražusis Mėlynasis
Dunojus ...................... Stratiss

Orkestrą

Grieg

g g Mį A Gėlės Mylihtiemi 
.11 .11 Į J n Vestuvėms.- Ban
V lt U rAkietamS La1ddtu h

vėmš, JP a p u o šr i- į 
manu, r

g

J. GĖLININKAS
? 4180 Arefier Avenue^ 
m Phone LAFAYETTE 5803 r 3xxxxtrrxxtxxxxžtxxtxxžttli
L^xxxxxxxxxxi
H
M
£ X. kvietkininka
h "Gėlės ‘Yėstuvėlns, . Bar
M i

TelėgraAitf į į
J V L. IlilU Visas Pasaulio 
———b—*- Driis.

IfcntfėUhiš 
ir Pagrabamk

3316 SO. HALSTED ST.
1* H 
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GARANTIJA, KURI 
REIŠKIA!,

Garantija yra tiek gera, kie*k 
yra geras ją remiąs „ dyleri's. 

. Daugelį metų Wenzel Motdrs 
parduoda vartotus karus, duo
dami rašytas garantijas, ir kas 
metai vis daugiau ir daugiau 
žmonių grįžta pas Wenzel, norė- 
dūihi pirkti naujų ar vartotų 
karų, šiandien mes turime dau
giau nei 50,000 patenkiptų kos- 
tumerių ir draugų. Pirkite kitą 
saVo karą čia.

DAUGIAU NEI 150 PASI
RINKTI: Nashai, Buickai, Pon-

1 tiac’ai, Oldsmobiliai, Plymouth’ai, 
Chevroletei. Bet kurių metų ar 
modelio. Kiekvienas pertaisytas 
ir garantuotas.

WE'NZEL
DK 8OTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

“Lead Kfndly Lig'ht” .... Dykęs 
Miss Traubel, Choras, Publiką 

‘ir Orkestrą

Nariams Po 25c, 
0 Pašaliniams — 
Nekainuos Nei Cento
SLA 55 kuo’pa kviėčjū publika 

į' nepriprastą balių
WEST PULLMAN. —. šian

dien, špūlių 25 d., Bimbos sve
tainėje, 635 West 119 street, 
įvyks SLA kuopos šaunus ba
lius. įžanga nariams 25c, bet 
pašaliniams veltui, šitą “sur- 
prizą” kuopa padarė pašalinei 
publikai vajaus laiku, kad duo
ti jai progą atsilankyti į- musų 
šaunų balių pabaliavoti, o pas
kui sekančiame susirinkime 
prisirašyti prie Susivienijimo.

Ir dzūkiški
I

Yra užkviestas L*ugos orkest
ras, bus gera proga išmėginti 
kojas ant slidžių grindų. Bus 
grojama lietuviški, dzūkiški ir 
angliški šokiai, o, be to, bus 
užkandžių ir gardžių gėrimų. v

Su “visa nacalstva”
Dar bemaž pamiršau primin

ti, kad dvi draugijos atmaršuos 
į musų balių su visa “načalst- 
va”, būtent Šv. Juozapo Drau
gija ir šv. Kryžiaus Draugija. 
Tad nepamirškite visi atsilan
kyti. —J. Tamašauskas, SLA 
55 kp. koresp, •, . ..... ;

MOTERIS, 30—35, kuri vairuo
ja. Namai, savas „karribarys, vonia, 
nereikia virti, $8. BRIar'gate 5590.

...............n1.i    1 ■ 1 1 n U —h   i, , „

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

7 
99 
24 

Visai liaujas Amęrięan Sunflame 29 
American Sunflame erated, di
delės rhierbs 4....*.......... .......... .
Quaker, yisaį \ rtatijas, pavyzd. 
Norge, 5 kapib.i dycfžib,' naujas 
Visai naujas phbnb-:komb, pav. 
Naujas 1941 auto, reęord changef 
Zenith phono, komb., Vi mažiau 
RCA auto chgro buvo $130, Va 
mažiau ..........   ;
Naujas Magic Chef, apt. mieros' 
Jewel table-top, visas baltas, pav. 
Naujas 1941 table-top, insųl......
Naujas Vfestjngbobse, elektrik. 
Naujas ' Frigidaite, elektr. de 
luxe, erated .................
Visai nŠujb 1940 plovykla .......
Thor, visai naujas 1940 modelis 
Maytag, sųuare tube, alumirio, rec. 39 
Frigidaire, Kelvinator, Leon- 
ard, rec. .........
Norge, visas .pbreelėno, 6 kub. 
pėdų, Va mažiau t ............. ........
G.. E. sealed vįenatas, visas 
porcelėno, rec.   .......... .....

39
39
49
20
39
34

VAIKINAI REIKALINGI, šmotų* 
darbas, $14 į savaitę garantuota. 
Paffait Powder Puff Co., 1500 N. 
Ogdeu^Avė. . j .

BĖEF BONERS, ( šmotų darpas/ 
įvairus darbas, matykite fotmaną0 
Stanley. ’ Superb' Packing Co., 1245 
West 45th Place.

‘ PATYRUS KRIAUČIUS pasto
viam darbui. Geras mokestis.

DRExel 4699. 916 E. 47th St.

CANVAS ’ LlPfNG BASTER. 
Taipgi .pilnas kriaučius, prie vyriš
kų paltų. 308 W. Vąn Bureh, 3-čias
I I . ........................... ....................... ii į> .. ..............

FINĄNCE AND L<į>AN$uli 
' Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. ' 

BEN. J. KAZANAŲSKAS, Sec.
Turtas virš $1,100,000. <

SUSIRINKIMAI
CHICAG6Š LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DR-JOS mėn’. susirinki
mas įvyks pirmadiehį. spalio 27 d., 
7:30 vai. vakaro, Hollywood svėt., 
2417 W. 43rd St. Visi nariai bukite, 
nes komisija praneš apie choro 
taisomą konstituciją. Po susirinki
mo nutarta turėti alaits ir pasilin
ksminimą. Bukit visi ir naujų na.- 

vrių atsiveskite.
—Ona švirmickiėnė, rast.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DRr 
JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, spalio 25 d., 8 vai. va
karo, J. Viliiriaičio bute, 3522 W. 
Grenshaw ąve., vienas blokas į žie- 
fnius nuo 12 gatvės. Nariai prašo
mi dalyvauti skaitlingai. Yra daug 
svarbių draugijai reikalų apsvars
tyti. —P. B., sekretorius.

ŽAGARIEČIŲ KLUBO, mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 26 d., 1 vai. popiet, Holly- 
wbod svet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti, nes išgirsite ra
portą iš praeito klubo baliaus. 
Taipgi atsiveskite naujų narių įs
toti į klubą.

—J. Keturakis, rast.
MARQUETTE, PARK LIET. AM. 

PILIEČIŲ KLIUBO mėnesinis su.- 
sirinkimas įvyksta sekmadienį, spa
lio 26 d. 2 vai, pp pietų vietinės 
parap. svetainėje, Washtenaw Ave
nue ir 68th gat. Visi nariai malo
nėkite ateiti į susirinkimą, turė
sime keletą svarbių reikalų aptar
ti. Daug naujų dalykų kasdien 
randasi, apie kuriuos reikia pa
galvoti. —Valdyba.

PARENGIMAI
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS metinis parengimas — balius 
su programų Ir šokiais — •įvyks 
sekmadienį, spalio 26 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 5-tą vai. vaka
ro. Taipgi pagerbimas narių, .ku
rie neėmė pašalpos per tam tikrą 
laiką. Kiekvienas draugas ir drau
gė .privalo atsilankyti. Taipjau, 
kurie apsiėmėte patarnauti tame 
vakare, būtinai atvykite 5-tą vai. 
ne vėliaus. —P, K., sekr.

5 KAtJBA^FŲ. KUONE nauja 
iriėdinė rezidehoija — side drive, 
blokų ir konkryfo pamatas, tekan
tis vanduo' if elektra, yrą ant tri- 
jfų didelių lotų kylančioje Oak 
LaWn sekcijoje. Idėali vieta šei
mai, kuri nori pasitraukti nuo mie
sto triukšmų; Įkainuota tik $4795.

SHULMISTRAŠ REALTY CO. ' 
4016 Šo. Archer Avė- 

Tel. LAFayette 6300.
Kur lietuviai .perka sau apdraudą.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ medi
nis namas, 1-me krautuvė ir 4-ri 
kambariai, 2-me 6 kambariai. Ge
ras biznis, gera, vieta. Nebrangi 
kaina. 3856 So. Washtenaw. 2-ras.

59
34
39
44
59

74
19
29

39

59

■ , . ..... . 69
Visai naujas, 6 kub. pėdų, gar. 77 
Ąįsilankykit anksti. Apribotas kie
kis, E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo 
su Finansų Co. . CANal 3668.

1232 S. HALSTED
Atdara Antrad. Ketvįrt., šeštrid.

i iki 10. Sekm. iki 5. 'B

PARDAVIMUI RAKANDAI —iš 
3 kambarių. 7 iki 9 vakare. Joseph 
Chovan, 2055 W. 50th St.

pe- 
Pet- 
1-as

. .1. 0’; >■ '.
' ''' ,'if/ ' ’

pardavimui Anglinis 
čius labai gerarrf-'stoVyje. Dora 
culienė, 1979 Gą/ialport Avė., 
riukštą^ krąūtu.Yė, '^ . ^i;>r
FURNISHED "id’ėMS—TO ' RENT

Gyvento
RENDAI 2 FtlRNIŠlUOTI kani- 

bariai merginai0 'ar vaikinui, prie 
mažos šeimynos. J4.K., 818 W. 37th 
Street. ‘ " ' '

PASIRENDUO  JA GRAŽUS kam. 
barys .prie pavienio vyro netoli 
Crane Co. 4023 So/ Mohtgomėjry 
Avenue. Kreipkitės nuo 9 ryto iki 
4. popiet. 3 aukštas.

RENDON KAMBARYS PRIE 
pavienio vaikino. Galite gamintis 
valgį, šviesus kambarys.

3545 So. Wallacė St. 
2nd Floor rear.

RĖNDAI KAMBARYS, su val
gių ar be valgio. Štymo šilima. 
Maža šęimyna. Garažas. 3204 So. 
Lituanica, 1-mas aukštas.

RENDAI KAMBARIAI Vaikinui, 
merginai arba ženotiem, Gali nau
dotis virtuve, maudyne. Turiu tris 
flatus dėl rendavimo. Klauskite: 
bafzdaskutį, 1711. So. Halsted' St. 
II.IIJII ll<      Jl-t I linui. -<l II ..i.fau. 

FURNlŠriĖD ROOMS—VVANTED
Reikia Gyveniknūl Kairi barnį

ŠVARUS VYRAS NOĖI gaūti 
kambarį, apšildomą, priė niaždš 
šeimos. Box 2561. 1739 S.- Halsted 
Street. .

FOR RENI—IN GENERAL 
Renddąi—Bendrai

Rendai 2 kambariai vyram arba 
vedusiai porai. Gera pfoga, Višį ra
kandai,. Galima virti sau valgius. 
Gera apylinkė prie Kedzie ir 59th 
St. Kreipkitės 2320. J50. Čičeto Avė.

RENDAI 4 KAMBARIŲ flatas 
geroje .padėty, šviesųš kambariai. 
1 flatas už^ąkaiy. 1049 W. 59th St. 
Normai 8213.
■ ■>(lhii3 - i ri'-m i ■■■■'. i ....i.i ti

AUTOS^TRUCKS FOR ŠALĘ 
Automobiliai ii* ’trbkai Pąrgąvtoųi
PARDAVIMUI 1939 PLYMOUTH. 
‘ Parsiduoda dėliai ligos šeimyno
je: Krėlpkitės sekihadieriio vaka
rais po o:00. H^-mlock 1324.

PARDAVIMUI PONTIAC ’41, 
Deluxe Sedan, • 6. Kaip naujas. Ne
brangiai. Kreipkitės į 4405 Addi- 
sori. KILdarė 8382.
i.ilW.nni'dlii i, iMiirt ■ .m H milini I,, ■•linu 11 iiitiiiiiii 

VVHOLESALE FURNlTURE 
Rakandai, įf ttąipąt yixr>Tii

MOKYDAMI gash— 
už rakandus sutaupysite nuo • 40 
iki 60%. Mėš pristetorrie Bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliąj 
žinomi daiktai randasi pas irius.

6343 So. Węstęm Avė. 
Chįcagd, Ui Tel. REPublic

’41,

6051

180 AKRŲ FARMA PARDAVI
MUI. 40 akrų kornų, daug šieno it 
ariamos žemės. 2| arkliai, 10 mel
žiamų karvių, bulius,, 5 prieaug
liai, 20 kiaulių, didelių ir mažų.

MAGGIE IWASKlEWICfc
. Mattawan, Mich.

20 AKRŲ FARMA su Šaltinio 
vandeniu. Mainys į automobilį ar
ba lengvą tręįtą. Kreipkitės laišku* 
Box 2560’, 1739 So. Halsted St.

95 AKRŲ BENDRA ir gyvulių 
farma, 1 mylia Hart; geriausia 
ganykla kauntėje. Geri pastatai. 
Plati upė pagal višą ilgį. Gera 
farma pirkti arba investmentas 
ateičia pasinaudoti. $2975.00.
HANSON-OŠBORN, Hart, Mich.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
rengta 22 metai, su‘2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. štoras ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosernė ir namas vertas $13,500 
dabar tiktai už $11,500, arba kas 
ką turite mainyti.

Z. S. MICKEVICE, 
2506 W. 59th St. REP. 7731.

SENDVIČIŲ ŠAPA, dykai per
leidimas, pilnai įrengta, kartu ir 
restorano laisnis. Vyrui ar mote
riai. 671 W. 63rd St.

PARSIDUODA TAVERNAS IR 
restoranas. Priežastis— turime du 
bizniu. 3856 So. Union. VIRginia 
9344.

PARSIDUODA B A R B E r(n Ė. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
Parsiduoda iš .priežasties mirties. 
2203 W. Cermak Rd.

NAMAi Už PUSĘ KAINOS 
ĮMOKĖK $1,000:00 UŽ 
KIEKVIENĄ NAMĄ

i 4622 So. Sacramento Avė. 3 pa-' 
gyvenimų medinis po 4 kambarius?

3602 So. Eiherald Avė., 2 flatų 
mūrinis, 4—5 kambariai, cemen
tuotas beismentas, 2 karų gara
žas.

6413 So. Robkviell St., 6 kamba
rių mūrinis bungalow, 2 karam 
mūrinis garažas.

’Bizriiavas namas su taverno biz
niu', randasi tarpe didelių dirbtu
vių, už namą ir biznį kaina $3500.

Turime visokių kitokių bargenų, 
didelių ir mažų. Kainos nuo 
$2500 ir aukščiau. Priims mainus 
ką jus turite.

C. P. ŠUROMSKIS
6921 So. Wcstern Avenue 

i’ - ■ ' REPublic 3713.
'Vakarais PROspect 1111.

40 AKRŲ, $500. $300 cash įmo
kėti. 4 kambarių namas, skiepas, 
šulinyš” garažas, šapa, vištininkaš, 
barne, vaisiai, miškas. B. F. Hel- 
lem, Williamsberg, Mich.

DERLINGA 18 AKRŲ FARMA. 
7 kambarių namhs, barnė. 3 akrai 
miško. Ideali daržovėms, vaisiams, 
vištoms, turistų stovyklai! Randasi 
prie Statė Road 24 arti Monticello, 
Ind., arti upės, ežerų. Elektra, vis
kas išmokėta, nebrangiai. Rev. O. 
K. Malonė, Ti^ton, Irid.

............ ......................  ■■oi.,, ■,;.... ..

SEWING MACHINES 
Siu varnos Mašinos ~

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

MISCELLANEOUS FuR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
katedžius, ant kampinio 30 pėdų 
loto. Viso 60 pėdų xl25 pėdas, 
jytarųuette Park apylinkė. 7202 So. 
Fairfield' Avė.

PARDAVIMUI 6 KAPŲ LOTAI. 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. Paf- 
siduoda nebrangia kaina; VICtory 
3181.

GERI PIRKINIAI
Marąuėtte Parke

,^$24,500. 8 flatų! 10-flUtis.
$19,500.

3 flatų ir štoras — $13,500. .
2- fiatiš; apšildomas—$8,500.

si mūriniai. a
3- flatis, fnedinis, $6500.

KITOSE VIETOSE: 
10-flatis. Mėnesinė renda

Kaina $23,500.
6 flatų — $15,000.
Road House, tuoj už City Limits, 

plotas žemės — $6,000.
Gaso stotis, kaitimas — $8,500.
5 flatų su' taVernū, apšildomas 

—$8,500.
4- flatis naujas, apšildomas $12,- 

500,
Tavernas su namu prie fabrikų 

—$8,500.
Visi mūriniai.
štoras ir flatas prie Lietuvių 

bažnyčios, labai .pigiai.
Turime ir daugiau gerų pirkinių 

ir mainų. Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH 

(URNIKAS) 
2500 W. 63rd St. 

Tel'. PROSPECT 6025.
R^triiečiais, vakarais ir sekmadie

niais visą dieną.

$500.

i NEPAPRASTAS INVESTMEN
TAS — 2 aukštų 8 flatų nairiaš — 
4-4->rių ir 4'—5-kių aht dviejų lotų 

.—ąžuolo grindys, štymo šilima — 
Visapusiai modernus' — apie 20 
metų, senumo—randaši arti 55th ir 
Laflin — SaVihirikaš turi paauko
ti. Veikite tuojau.

SHULMISTRAS 
Realty Company

4016 Archer Avenue » 
Tel. LAFayette 6300:

Kur lietuviai perka apdraudą.
.' ..... ... ■ 1 ■■ ■■ į 11 111111 ■ 1 1 rr r • 1
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COAL—WO0D—on.

SPALIO SP^CIAL
MelsVos liepsnos pečiui aliejus 

:7įc galionui (150 gal. kiekiais);
Fųrnače aliejus — • geriausias, 

ieVSt: gal. 400 gal. kiekiais.
A & E OIL COi

7653 S. Laflin * STE. 0370
Dykai 5 gal-, kiekvienam naujam 

kosturheriui.

ARC FUEL GIL CGMPANY 
1925 West 34th Place / 

VIRGINlA 2286 
Auksciausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
UUS 

9c Gal.50 Gal. .po
100 Gal. po ; 8c Gal.

.. 150 .Gatpo 73žc Gal.
JKšTOS KOKYBES FURNASO 

, - . ALIEJAI
molu! m wira Mii>-.ii..i
PROFESSIONAL SERVICE
Pfofesibnalis Patarnavimas ..

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums; kaip pa
sveikau. Atsiųskite konventą sū 
stęappą. H-. K. Bergman, P; O. Box 
-66, Chicago.

PARDAVIMUI TAVERNA. Nau
ji fikčeriai, refrigera torius. 4 
kambariai gyvenimui, pigus lais- 
niai. Biznis geras. Prežastį patirsi
te ant vietos. 101—155 PI. Calu-» 
met City.'

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Kas pirmas, tas laimėse 4631 
So. Ashland Avė. Tel. YARds 1098,

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 kam
bariai užpakalyje. Kahapas 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Place.

GROSERNĖ, MEAT MARKET, 
modernus fikčeriai, švarus stakas. 
įsteigta 10 metų. Daro gerą gyve
nimą. 228 E. 147th St. HARVEY 
177.

BUSINESS—TO RENY 
Bizniai Reiidai

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

3259 So. Union Avenue.

“HOME, SWEET HOME”
PAGAL RĘNDŲNEGALIMA DAINUOT 

' KVITŲ MELODIJĄ
ATDARA SEKMAbiteNIAIS 1 P. M. iki 5 P. M.

Nedelskite! Pamatykite Jas Šiandien!
t NOSAVYBĖS ESANČIOS CICEROJE

Ct. arti Ifkh St., 4 kamb. murinę cottage .........................
Ct. arti 13th S t., 6 kambarių mūrinė bungalow ..............
Ct. arti 32nd St., 5 kamb. mūrinė bungalow ....................
Avė. ir 14th St., 5 flatų mūras .............................  Teisinga
Avė. arti 18th St., 5 kamb. mūrinis namas

___  6 ir 6 kambarių mūrinisCt. arti 15th St
Ąve. arti* 31st St., 4 4 kambarių niuriniS

arti 
arti 
arti 
arti

Pi. 55th Avė., 4 ir 5 kambarių mūrinis 
49(h Avė., 4 ir 4 kamb. įpėdinis ... 
19th St., medinė biznio nuosavybė 
18th St., 3 flatų mūrinis ...............

57th 
59th 
54th 
57th 
59th 
59th 
54tb. 
ZSrd
28tli Fl. 
56th Ct. 
48th Ct. K, v., u ...»   ..............................................................

5ist Ct. arti 18th St; 5 kamb. mūrinė bungalow ..............
22nd PI. aftl 53fd Avė., 6 ir 6 kamb. mūrinis ..................

NUOSAVYBĖS ESANČIOS BERWYNE._
Kenilworth Avė. arti 14th St., 6 kamb. bungalow .............
Ridgeiarid Avė. arti 24th St., 6 kamb. mūrinė blirigalovv 
27th PI. arti Ridgeland Avė., 5 kamb. mūrinė bungaldV> 
Highland Avė. arti £7th St., 6 katrib. mūrinė bungal(p# ... 
26th St. arti Highland Avė., mūrinė biznio nuosavybė .... 
Wehorikh Avė. arti 18th St., 6 kairib. mūrinė bungaiow ... 
Lombard Avė. arti 13th St, 8 kairib. mūrinė' bungalow ... 
Wisčonsin Avė. arti 14th St., 6 kamb. mūrinė bungalovv 
28th St arti East Avė., 5 kamb. bungalovv ......................
VVenonah Avė. arti 37th St., 5 kamb. bungalotf . .........

’ Stanley Avė. arti GYbVe AVė., mūrinė biznio nuosavybė 
Clinton Avė, arti 15th St, 5 kamb, mūrinė bungalovv .... 
34th St arti Oak Park Avė., 5 ir 5 kambarių ..........i 
Riverside Drive arti Grove Avė.; 7 kamb. mur. rezidencija 
26th PI. arti Home Avė., 5 kamb. mtfrinė bungalow ........... t
East Avė. arti 14th St? 5 kairib. mūrinė būngalowv.......
Kėnihvorth Avė. arti 38th St., 5 kamb. mūrinė bbrigalow ...... 
Maple Avė. arti 36th St, English typo rezidencija ................

NUOSAVYBĖS ESANČIOS CHICAGOJE.
Christiana Avė. arti 28th St, 5 kairib. mūrinė ėotta£e ........
Polk St arti Kėdzie Avė., 5 ir 6 kamb. mūrinis ............... t....
Homan Avė. arti 24tH St, 5 ir 6 kamb. mūrinis ....................
Kedvale Avė. arti 15th St, 4 ir 4 kptrib. mūrinis ......t.............
24th St. BlVd afti California, 5 flhtų mūrinis ................ :..... ....
Richriionti Avė. aitt Division, 3 flatų mūrinis ........................
23rd St arti Homan Avė., 5 ir 6 kamb. mūrinis ..................
Cermak Rd. arti Pulaski Rd., 4 ir 4 kambarių ........................
KiVIov Avė! arti 14th St., 4 ir 4 kamb. riiėdinis ....................
Kilbourne Avė., arti 28th St, 5 kamb. niUr. bUrigalotv .......
Wašhbume Avė. arti VVood St, 6 flatų miiijhis ...................
Karlov Avė. arti 30th St., 5 krimb. cottage ..................... .......
21st St arti' Hafding Avė 4 12' flatų mūrinis .........................
Halsted S t ąrti 18th S t, Krautuve ir 3 f tatai ........................
1031 W. Polk St, KrautuVč ir 8 flatų mūrinis .......... ....
Haifilin Avė. arti Chicago* Avė., 3 flatų- mūrinis ..................
22nd PL arti Califomią Avė., 13 apartmentų .............
Spauldirig Avel arti ifcth St, 6 flritu mūrinis . .....................
PUlaski Rd. arti 20th St.; Mūrinė biznio nuosavybė .............

Piftigai Paskoloms ant Pirmų Morgfičių 
$800 iki $10,000 ant 4% Palūkanų 

GAUKITE APSKAIČIAVIMĄ DYKA*.

.2411
S. 52nd 
Avenue

J O H N O.

SYKORA

$8800
$&500
$5400 
kaina 
$5600

$10,500
$5000 

. $7600
$2500
$4600

$12,800 
$7700 
$9500

$5600

.... $6600 

.... $6500 

.... $8300 

... $7650 
... $6900 
... $5500 
... $5300 
.... $5100 
.... $6500 
.... $6400 
. $12,800

$5800 
$6400 
$6350 
$7900

... $4956 

... $4800 

... $5950 

... $4600

... $8500

... $6900

... $4800

... $4700

... $2500

... $5300 
.. $8600 
.. $4800 

$25,700
... $3000
.. $3950

$7400
$31,000

.. $5800 

.. $4300

Phone 
CICERO 

453

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA
MES VADOVAUJAMA GREITUOSE PARDAVIMUOSE* 

Sekmadieniais Atdara 1 P. M. iki 5 P. M.
' 27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE. .
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šeštadienis, spalių 25, 1941

PARENGIMAI

APLANKYS IR VAKARŲ INDIJOS SALAS, 
BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ

Rytoj Pasibaigia 
Vasaros Laikas 
Chicago je

Pasukite Laikrodžius 
Valandą Atgal!

šiąnakt, eidami gultų, nepa
mirškite pasukti savo laikrod
žius valandą atgal, ir ramiai 
miegokite valandą ilgiau negu 
paprastai.

Mat, rytoj, sp. 26-tą pasibai
gia vasaros laikas Chicagoje, 
kurio čia turėjome vieną mė
nesį daugiau negu kiti Ameri
kos miestai, »

Traukiniai

ŠĮVAKAR
SLA 55 kuopos (West Full- 

man) balius, Bimbos salėj, 635 
West llOth Street..

^Nariams įžanga -— 25c, pa
šalinei pub.ikai — nemokamai, 
šokiai, vaišės. 7 v. v.

Jonistų vakarė is, Jonhtų sa
lėje, 814 W. 33rd Street, 7:30

NAUJIENOS, Chicago, ii).

SUSIRĖMIMAI BENDIX STREIKE
..........toHkr

ŠJMET važiuoja aplankyti pietų 
AMERIKOS LIETUVIU KOLONIJAS

Užmiesčio traukiniai, kaip ir 
pirmiau vaikščios tuo pačiu 
standartiniu laiku, bet nauju 
laiku, pradedant rytdiena, ope
ruos lokaliai priemiesčių trau
kiniai.

Radio Programai
Visi didžiųjų radio tinklų 

programai dabar bus girdimi 
' Chicagoje vieną valandą ankš

čiau negu Spalių mėnesį. Loka
lių programų laikas palieka tas 
pats?

Prašo Valdžios CIO 
Harvester Ginčą
Spręsti
Kompanija "Vilkino” Derybas

(JO ūkio, mašinų unija va
kar pasiuntė prašymą vald
žios Mediation Board (tary
bai ginčus spręsti ginklų pra
monėse) bandyti sutaikyti 
naują nesusipratimą tarp uni
jos ir Harvester dirbtuvių dėl

“Našlių K’hibo” (C’ceroj) 
šokiai šameto salėje, 1500 So. 
49th avenue. įžanga 25c.

RYTOJ
Simano Daukanto Draugija? 

metinis balius Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 Šou Ji 
Halsted Street, 5 v. v. Progra
mą pildys Chicagos Rietuvių 
Choras “Pirmyn” — koncertas 
ir komedija “žentas iš Ameri
kos”. Dovanos garbės nariams, 
kurie neėmė pašalpos per 12, 
24 ir 36 metus laiko.

Chicagos Liet. Moterų K iu- 
bo rudeniniai šokiai -— labda
rybės reikalams — Wedgewood 
viešbutyje, 6410 South Wood- 
lawn avenue. Bilietai 85c. Pra
džia 8 v. v. Gros pirmaeilis or
kestras. • / ;

Lietuvių Kultūros Ratelio ko
medija “Moterims Neiš įme
luosi” Sokol salėje, 2345 South 
Kedzie avenue 4 V. pp. 55 cen
tai. šokiai. B

Katalikų dienraščio “Drau
go” jubiliejinis bankietas Da
riaus-Girėno salėje, 4416 South 
Western avenue, 6 v. v. Daly
vaus ark. Stritch, miesto val
dininkai. Bilietai $2. šokiai —

( NAUJ1ENU-ACME Telepliulu
Keturi pikietininkai lapo sužeisti kada jie bandė sulaikyti automobilius, ku

riais vežta darbininka"i streikuojančion A^ Associates dirbtuvei!, Bcndix, N. J.

j ienose” ir ne vieną skaitytoją 
uždegė noru panašiai po pasau
lį pasišvaistyti.

“Naujas Pasaulis”
Ši vėliausia kelionė — į Pie

tų Ameriką, gali būti įdomes
nė už kitas, nes nors apie tą 
kontinentą daug girdime, vie
nok mažai dpie jį težinome. Ten

8 savotišku ir įdomiu gyvenimu.
| Tai lotynų šalys, kur daug is-

Chicagos Opera
Pastatys Verdi 
“Otelio” ir “Aida”

Uždraudė Pinigų
Siuntimą i Visas •
Nacių Okup. šalis

Pramonininkų 
‘‘Klinika”

Dominikas (Dan) Kuraitis 
vėl rengiasi kelionėn

Greitai neliks pasaulyj kam
pelio, kurio nebus aplankęs

Yra keli susikirtimo punk
tai, bet unija daugiausiai nu- 
skundžia, kad kompanija jau 
trečias menuo vilkina dery
bas ir nerodo jokio noro eiti 
prie sutarties sudarymo.
Atstovauja 18,000 Darbininkų

(CIO kiek, laiko atgal lai
mėjo Harvester dirbtuvių rin
kimus ir gavo teisę atstovauti 
apie 18,000 darbininkų. Kelio
se dirbtuvėse laimėję ir AFL, 
bet jų darbininkaF į skaitlinę 
neįeina ir šiame ginče 
gūnioj a).

Marųuette Park Vyčių 112 
kuopos šokiai M. J. Flynn sa
lėje, 63rd ir Kedzie,. 7 v. v. 
Įžanga 45 centai. Painargini- 
mai, programas.

Roselando LRKSA kuopos 
vakaras, parapijos salėje. Sce
nos Mylėtojų Ratelis vaidina 
“Daina Be Galo”. 5 v. v.

Nepaprasta 
Krizantemų , 
Paroda Chicagoj

Vivian Della Chiesa — 
Desdemona

Antrąją Chicagos Operos se
zono savaitę muzikos mėgėja; 
galės pasidžiaugti Giuseppe Ver
di gražiosiomis operomis, “Otel
io” ir “Aida”. Pirmoji bus sta
toma pirmadienį, lapkričio 17 
d., o “Aida” trečiadienio vaka
re, lapkričio 19 d.

“Otellę” pastatyme, Desde- 
monos rolę dainuos chicagiete 
Vivian Della Chiesa, kuri prieš 
keletą metų buvo paprasta ste- 
nografistė vienoje Chicagos 
įstaigoje. Su ja lago rolėje pa
sirodys Lawrenęe Tibbett, Otel
io rolėje Giovanni Martinelli, 
ir Ada Paggi Emilijos? rolėj e.

Indėnė
, i VC,“Aidoje” titularinę rolę dai

nuos indėnė Mobley Lushanya, 
kilusi iš Oklahomoj gyvenan
čios Chickasaw giminės. Rada 
meso rolėje bus Kurt Baum, 
Karin Branzell — Ąmneris, ir 
garsusis John Charles Thomas 
— Aidos tėvas. '

Patvarkymas Apima ir Lietuvą
U.S. Iždo departamentas va

kar išleido patvarkymą, kuriuo 
uždrrJudžia amerikiečiams sių
sti pinigus į Lietuvą ir visas 
kitas šalis, kurias vokiečiai tu
ri okupavę.

Pinigų galima siųsti tenai gy
venantiems Amerikos piliečiams, 
bet ne giminėms ir paž’sta- 

i 
miems, kurie nėra piliečiais.

taip

nefi-

CIO Pralaimėjo 
Link-Belt Co. 
Dirbtuvėje

585 Prieš. If61—-Už.
taryba vakar paskel-
CIO Plieno unija 
pralaimėjo darbi-

Link-Belt
dirbtuvėje, 300

Chicago Pagerbs 
Graikijos ir Jugo 
slavijos Herojus 
' > i ■ "i'r-

parbo 
be, kad 
(SWOC) 
ninku balsavimus
kompanijos 
W. Pershing Road.

Darbininkai turėjo nuspręs
ti ar nori, kad, CIO juos atsto
vautų ar ne. 585 balsai buvo 
prieš uniją, o 461—už.

Link—Beit dirbtuvėje dirba 
didelis skaičius lietuvių.

Apie 5,000,000'žiedų
“Mill Road Daržuose”, kurie 

priklauso Chicagos universite
tui, dabar vyksta stebėtinai 
graži krizantemų paroda, ku
rioje yra apie 5,000,000 įvairių 
žiedų. Krizantemai yra naujoj* 
“žieminės” rųšies, išvystyti uni
versiteto batanikos laboratori
jose.

Galima Sėklų Pasipirkti
Tenai galima tų krizantemų 

sėklų ir augmenų pasipirkti.
Daržai randasi prie Old Mill 

Road kelio, viena mylia į vaka
rus nuo Waukegan vieškelio 
(42A) prie Lake Foresto. Pa
roda užsidaro lapkričio 2 dieną. 
Įžanga 50c.

La Traviata
Lapkričio 14 d. bus statoma 

“La Traviata” su Helen Jepson. 
John Charles Thojnas vaidins 
senojo Germonto rolę.

»
Sevilijos Kirpėjas

Ada Pagi angažuota “Sevili
jos Kirpėjo” pastatymui šešta
dienį, lapkričio 15 d., dienos 
metu, Vyriausią rolę dainuos- 
Tito Schipa. •

Išgavo $3,212,777
Nedamokėtomis

Renka Aukas Išgel
bėjimui Auditorium 
Teatro Rūmų

Kviečia Visuomenę Aukoti
Chicagiečių sutverta organį- 

žacija, Auditorium Music Foun
dation, kuri nusistačiusi sukel
ti reikalingąjį $400,000 kapita
lą išgelbėjimui istoriškųjų Au
ditorium Teatro rūmų nuo nu
griovimo, tiki, kad jos tikslas 
bus atsiektas, praneša pirmi
ninkas Rdbert Hali McCormick.

Visuomenė duosniai aukoja 
fondan, jis sako. Norintieji pri
sidėti 
siųsti 
rium 
South 
go.

Motina Apleido 
4-is Vaikus, 
“Negali Užlaikyti”

jau- 
vy- 

buvo 
Ash- 
Mrs.

Į šv. Vincento lopšelį buvo 
perduoti 4 maži vaikai, 
niausiąs — 4 mėnesių, 
riausias 5 metų, kurie 
atrasti bute ties 4611 N. 
land avenue. Jų motina,
Rose ’Palmer, kur tai -dingo 
palikdama raštelį, kad “ne
begali vaikų užlaikyti”. Jų 
tėvas kur tai pražuvo 4 mė
nesiai atgal ir moteriškė netu
rėjo iŠ ko pragyventi.

Federalės valdžios algų-valan- 
dų* administracijos Chicagos 
skyrius skelbia, kad nuo įstei
gimo 3 metai atgal,. Chicagos 
rajono darbininkams išgavo '$3,- 
212,777 nedamokėtomis algomis 
už viršlaikį ir iŠ tų dirbtuvių 
kurios mokėjo mažiau 
įstatymai leidžia.

Tie pinigai teko 69,808 
riems žmonėms.

riegu

atski-

Nauji Pieno Unijos 
Viršininkai

; Kalbės Herbeijt Agar
Herbert AghlŲ”žymusis laik

raštininkas, Louisville Courier- 
Journal redaktorius, į. ir Fight 
for Freedom komiteto lyderis, 
pasakys ' vyriausią; kalbą ry
toj, Chicagoj, < į vykstančiame 
Herojų Pagerbimo susirinkime. 
Iškilmės, kuriąs rengtą Chica- 
gos F.F.F. skyrius, įvyks Ash
land -Boulevąrd auditorijoje, 
Ashland avė. ir Van Buren st., 
3 vai. p.p.

Kalbės B ,‘tty Wason
Susirinkimas paminės graikų 

herojišką gynimąsi prieš bru- 
’tališką Mussolinio fašistinių go- 
vedų įsiveržimą Graikijon. Ta 
pačia proga b,us atžymėta ir ju
goslavų herojiškas kariavimas 
prieš fašistinius agresorius pe
reitą pavasarį..

Kitas1 kalbas pasakys Betty 
Wasbn, Columbia BroAdcasting 
Sistemos korespondentė Balka
nuose, ir Stoyan Pribiche'vich, 
buvęs Jugosląvijos vyriausybės 
narys. Įžanga nėmokama.

“Priglaus”, Aprūpins 
Kontraktais <

Vakar vakare užsidarė 
vadinama “klinika” .— konfe
rencijos tarp smulkiųjų pramo
nininkų ir valdžios atstovų, ku
rie rūpinasi ginklavimo progra - 

’mu. Pasitarimų tikslas buvo 
parodyti mažiems biznieriams 
kokių reikmenų Valdžiai reikia 
ir kaip jie gali pritaikyti savo 
dirbtuves karo darbui.

Kitas tikslas buvo pagelbėti 
mažiems pramonininkamsx gau
ti karo kontraktų. Vienos ma
žos dirbtuves gaus tiesioginius 
kontraktus, kitos gaus subkon 
traktus, o dar kitas dirbtuves, 
kaip aluminijaSs, didesnės dirb
tuves “priglaus”. Paves joms 
gaminti kai kurias smulkias 
dalis, reikalingas lėktuvams, 
etc„ kuriuos tos didžiosios dirb • 
tuvės stato/

Konferencija-“klinika” paro
dė, tačiau, kad ne visos dirbtu
vės gali prisitaikinti ginklų ga-’ 
mybai ir turbut turės užsida
ryti, nebent valdžia leis joms 
naudoti svarbias žaliavas civi
liams reikalams. Dabar tų ža
liavų' Haudojimas labai varžo
mas taip vadinamos “priorities” 
(pirmenybės) sistema. “Klini
ka” įvyko Stevens viešbutyje.

Kuraitis, kuris ne vien pagar
sėjęs savo pavyzdingu automo
bilių bizniu — Milda Buick 
Sales — bet ir savo ilgomis, 
įdomiomis kelionėmis.

Šį kartą jisar su p-ia Della 
Kuraitiene rengiasi keliauti į

lietuvius.
Plauks laivu “Brazil”

išvyksta iš New 
metų pabaigoje

Brazil”,

Daug Aviatorių 
Armijai Iš 
Chicagos

Teis. Wimbiscus
Priteisė Sanitari

/ < 4* *

Distrikta

Suorganizavo 23 Burius
U.S. armijos aviacijos sky 

rius skelbia, kad Chicagoj jau 
suorganizavo 23-čią aviacijos 
kadetų būrį ir siunčia jį, rodos, 
į Texasą skraidymo kursams.

Glenview, Californijoje, vakar 
prirengiamus aviacijos moks
lus baigė pirmesnis kadetų bū
rys suorganizuotas Chicagoj, ir 
išvyksta į Pensacola, Fla 
liau lavintis.

to-

i panų, portugalų ir italų. Jų gy- 
i venimo buč^s ir papročiai žy
miai skiriasi nuo mūsiškių. Ten

, būdamas p. Kuraitis praleis ir 
’doniias Pietų Amerikos 
das, kurias aprašys savo 
džiuose ii šios kelionės., 

Kaip 'paprastai, jie 
“Naujienose”.

Pp. Kuraičiai išplauks iš New 
Yorko gruodžio '5 d., ir užtruks 
kelionėje 18 dienų iki 
taip vadinamą “Pietų 
kos lietuvių sostinę” 
Aires, Argentinoje.

Po šios “ekspedicijos” p. Ku
raičiui teliks aplankyti Austra
liją ir “tamsiąją Afriką”. Tada 
galės pasakyti, kad matė visą 
pasauli ir per ištisas dienas pa
sakoti mums, Chicagos “pe
lėms”, ka matė ir ką regėjo.

Laimingos kelionės!
Pelė”

Kalc- 
įspu-

tilps

pasieks - 
Ameri- 
Buenos

Kuraičiai 
Yorko šių 
“cruising” laivu “Brazil”, ku
riuo plaukdamas pamatys gar
sias Vakarų Indijos salas Kari
bų juroje ir daugybę Pietų A- 
merikos valstybių. Bus Brazi
lijoje; Urugvajuje ir Argentino
je ir praleis ilgesnį laiką susi
pažinti su lietuviais gyvenan
čiais tų valstybių sostinėse — 
Rio de Janeiro, Montevideo ir 
Buenos Aires.

D. Kuraitis daro reguliares 
dideles keliones nuo 1934 me
tų, kuriais jisai Buicku išvaži
nėjo visą Lietuvą ir savo įspū
džius įdomiai aprašė “Naujie
nose”, serijoj straipsnių po var
du “Lietuvon su Buicku ir At- 
gal”..

Cuboj, Vakaruose
Sekančiais 1935 metais jisai 

apkeliavo Floridą ir laivu buvo 
nuvykęs aplankyti garsią Gu
bos salą. 1936 metais nutraukė 
į Yel!owstone Park, vėliau į 
Seattle, Washington valstijoje, 
iš ten Pacifiko pajūriu nutrau
kė per Californiją į Meksiką. 
Aplankė toje kelionėje garsią 
chicagiečiui Wrigley’ui priklau
sančią \ Catalina salą ir grįžo 
Chicagon per Boulder Dam. 
Grand Canyon, Pike’s Peak. 
Coloradoje ir Salt Lak*e City — 
garsų mormonų miestą Utab 
valstijoje.

Kanadoj, Meksikoj.
1937 metais butume užtikę 

pp. Kuraičius važinėjančius po 
Kanados svarbesnes vietas. Tais 
metais! ekskursiniu laiku iš Mon- 
trealo jie nuvyko į Newfound- 
land salą, kur dabar yra įsteig
ta U.S. karo bazė. Sekančiais 
metais jie vėl grįžo į Lietuvą 
— taipgi su Buicku, ip auto
mobiliu išvažinėjo septynias ki
tas valstybes, jų tarpe Vokie
tiją, Austriją,’Jugoslaviją, Bul
gariją, Italiją (kur aplankė Ry- 
mąz ir Vatikaną) taipgi Fran- 
cuziją.

1939 metus šis nenuilstantis 
keliautojas pašventė Meksikai. 
Tą įdomią šalį išvažinėjo nuo 
Atlantiko iki Pacifiko krantų 
ir daug laiko praleido jos so
stinėje, Mexico City. 1940 me
tais jisai nutraukė į Bahamas 
salas, kur dabar irgi yra įsteig
ta Amerikos karo bazė, ir kur 
dabar gubernatorium • yra bu ■ 
vęs Anglijos karalius.

Visas šiai keliones p. Kurai
tis labai įdomiai aprašė “Naa-

VAKAR CHICAGOJE
• Policija vakar areštavo 

penkis vyrus ir vieną jauną mer
giną už prekybą “baltomis ver
gėmis”.

• leloje ties 1820 Erie hvė., 
buvo atrastas gengsterių nužu
dytas chicagietis, 21 metų Tony 
Christiano, 1112 S. Winchester 
avenue. Policija ieško
Carmen Carducci, nuo 1022 S. 
Winchester.

vieno

• “Rodeo”, kuris dabar vyk
sta Chicagos stadione, buvo 
sunkiai sužeisti du “koubojai” 
28 m. Lem Jacobs iš Rushville, 
Nebraska, ir 27 m. Kennie Wil- 
liams iš Sifton, N. Dakota.

• Po areštu yra 38 m. Frank 
Chismundy, buvęs Michigan 
City kalinys, kaltinamas papil
dymu 13 apiplėšimų Chicagoje. 
Jisai sakė, kad “nusižudys, o 
neis vėl kalėti”, bet atrodo, kad 
visgi pasėdės belangėje. Noras 
atimti sau gyvybę praėjo.

• Chicagos amatų mokyklą, 
87th <ir Jeffery, vakar baigė 

93 mašinistai, kurie tuojau eina 
U.S. karo laivyno tarnybon. Ta 
mokykla apsiėmė prirengti ma
šinistus ir kitokius amatinin
kus laivynui, ir priima beveik 
kiekvieną jauną vyrą, kuris no
ri mokintis.

• Auto nelaimėje prie Ga- 
ry. Ind., buvo sunkiau sužeis
tas Lionei G. Thorsness, re- 
publtkonų kandidatas į Chi- 
cagos municipalio teismo vir
šininkus lapkr. k rinkimuose. 
Toje nelaimėje buvo užmuš
tas real-estate brokeris, Royal 
D. Smijh iš Wiltnette.

Į «

• U. S. paštas skelbia, kad 
areštuos asmenis, kurie siun
čia per paštą taip vadinamus 
“grandinių” laiškus neva pla
tindami 25 centų apsaugos 
ženklus. Asmuo gavęs tokį lai
šką prašomas pasiųsti ženklą 
asmeniui, kurio vardas yra 
pirmas laiške, taipgi pasiųsti 
po laišką penkiems kitiems 
žmonėms, ir apačioj 
savo vardą ir

Daug Tinkamų 
Darbininkų Turi 
lipti Pašelpą

Turi Sumokėti Namų Savinin- 
' kamš $1()Ą97

Atlikldamąš • • kdilalizacijos 
darbus, Berwynę, Chicagos 
Sanitarinis distriktaš naudo
jo didelius kiekius dinamito. 
Nuo sprogimų Berlyne pra
dėjo byrėti nąipiil Įarigai, plęi- 
steris ėhiė skiltį įr trupėti, 
narnai. griūtį. .

Iš Spring Valley.
Supykę namų . savininkai 

UŽvėdė bylą prieš d is t rikio 
valdybą, reikalaudanii jiems 
už nuostolius htlyįinti.

Spring Va.lley? iii,, lietuvis 
teisįjas WilĮiąni J. Wirtibis- 
cūs, kuris dabar bylu klauso: ' 
Cook apskričio Circuit teisme, 
priteisė S. Distriktą sumokėti 
skundėjams $16,497. 7

20,000 Tinka Darbui
• Maždaug 20,000 asmenų iš 

60,000, kurie dabar ima pašel
pą galėtų t dirbti jėi tik darbai, 
kuriem jie tinka, butų galima 
sųi?h4tį, pareiškė Leo M. Lyons, 
Relįef kdmįšijonierius.
■ Iš €o skaičiaus, 12,500 yra fi>: 
žiškai pilnai sveiki ir gali dirb
ti bil$ ką. Kiti 7,500. yra kiek 
fiziškai silpnesni ir galėtų dirb
ti parinktus darbus.

ridėti

prie šio darbo gali aukas 
sekančiu adresu: Audito- 
Music Foundation, 332 
Michigan avenue, Chica-

H

Milk Drivers unijos lokalo 
753 nariai išrinko sekamus 
asmenis savo viršininkais: 
James G. Kennedy—preziden
tu; Peter J. Hoban — vice- 
prez.; Thomas J. Haggęrty — 
sekretorium-iždininku, ir Jo- 
seph W/Therry — protokolo 
raštininku

Skelbimai Naujienose ■ 
duoda naudą dėlto, 
’md pažins Naujienos

I /-ra naudingos.




