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KUR BOLŠEVIKAI IŠVEŽĖ LIETUVOS MŪN
NACIU TORPEDA PASKANDINO J. A. V. 
KARO LAIVA ISLANDIJOS VANDENYSE i* • 7 ♦

Departamentas neturi žinių apie Reuben 
James kapitono ir jurininkų likimą

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 31 d. — Laivyno departa
mentas paskelbė, kad praeitą 
naktį Islandijos vandenyse> ta
po paskandintas Jungtinių Val
stybių destrojeris Reuben 
James. »

Destrojeryje buvo 6 kariniu 
kai ir 114 jurininkų. Laivyno 
departamentas nepaskelbė jo
kių žinių apie įgulos likimą, nes 
laukia platesnių informacijų.

Reuben James lydėjo' ikivų 
transportą per šiaurės Atlanti- 
ką ir buvo užpultas į vakarus 
nuo Islandijos. Reuben James 
kapitonu buvo H. L. Edvvards.

Platesnių informacijų neąu- 
teikė apie šio laivo likimą, nes 
kanvojus, kurį Reuben James 
lydėjo, dar tebebuvo juroje. 
Kanvojdje buvusių laivų radi
jas neveikė, kad priešas nega
lėtų pasinaudoti siunčiamomis 
žiniomis.

Departamentas mano, kad 
j?aus platesnių informacijų apię 
incidentą, kai kafrvojus -Įplauks 
į saugų uostą.

Prezidentas Rooseveltas laik
raštininkams pareiškė, kad san
tykiai tarp Vokietijos ir Jung
tinių Valstybių nepasikeis dėl 
Reuben James paskandinimo.

Diplomatiniai santykiai su Vo
kietija ir šiaip jau labai su
varžyti, todėl neįmanoma juo? 
dar labiau siaurinti.

Rooseveltas negalėjo suteik
ti laikraštininkams daugiau ži
nių apie Reuben James paskan
dinimą. Jis tiktai pridėjo, kad 
destrojeris atlikinėjo savo pa* 
reigą šiaurės vandenyne, lydė
jo kanvojų, kai buvo užpultas 
ir paskandintas. .

Departamentai skelbs žinias, 
kai paskandinamas Jungtinių 
Valstybių laivas, bet neskelbs 
jokių žinių, kai skandinamas 
priešo laivas.

BERLYNAS, Vokietija, ^pa
lių 31 d. — Vokiečiai visai ne
sistebi Reuben James paskan
dinimu, pareiškė užsienio .mini 
sterijos valdininkas. Vokiečiai 
savo laiku ‘ perspėjo Jungtines 
Valstybes, jog skandins kiek
vieną karo laivą, kuris lydės 
kanvojus.

Kai Amerikos karo laivas ly
di anglų kanvojų, jis tampa 
anglų karo jėgų dalimi, todę4 
jis ir skandinamas, toljau aiš
kina valdininkas. Amerikos de- 
strojeriai neprivalo plaukti į 
karo zoną, aiškina naciai.

VOKIEČIU ATAKOS MASKVOS FRONTE 
VISAI SUSILPNĖJO, SAKO RUSAI

Hitlerio užfrontėj smarkiai veikia rusų 
partizanai, kurie puola nacių jėgas

MASKVA, Rusija, spalių 31* 
d. — Oficiali sovietų agentū
ra skelbia, jog vokiečių puoli
mai Maskvos frontuose visiškai 
susilpnėjo.

Gen. Žukovo vadovaujama ka
riuomenė ne tiktai sulaikė na
cius, bet keliose vietose juos 
pastūmė atgal. ,,

Sovietų valdžia. tvirtina, kad 
vokiečių užfrontėj smarkiai vei
kia rusų partizanai. Kirovgrą- 
de partizanai užpuolė vokiečių 
kareivines ir išnaikino visus, 
nacius. /

tuose, skelbia vokiečių štabas. 
Doneco srityje vokiečiai ir to- 
lįau tebestumia rusus atgal.

Leningrado fir Maskvos fron
tuose vokiečių kariuomenė su
tinka labai didelį pasipriešini-, 
mą.

Priešlėktuvinės Kronštato ap
saugos yra labai geros. Paty
rę vokiečių lakūnai' niekur ne
sutiko tokių stiprių priešlėktu
vinių apsaugų.

Antra didelė orlaivio 
nelaimė

KETURIOLIKA ŽUVO LĖKTUVO ' NELAIMĖJ 21^14 ASMENŲ IŠVEŽTA Į TOLIMA 
SIBIRĄ IR ŠIAURINĘ RUSIJĄ

Sąrašas stočių, kur GPU agentai siuntė 
lietuviais prigrūstus vagonus

, v I?AUJIENU-ACME TeiephoU1* ,
Sudužusio keleivinio lėktuvo likučiai lies Moorchead, Minu. Nelaimėje žuvo 

keturiolika asmenų. Gyvas išliko tik laku uis.
‘ „..................-...................................... .............. ............ . ........ ■■■.................................................................. .. .

ROOSEVELTAS ĮSAKE KARIUOMENEI 
PERIMTI BENDIX DIRBTUVES

Valdžia negali leisti sustabdyti svarbių 
aviacijos dalių gamybos dėl ginču

. z ? ••••

BENDIX, N. J„spalių 31 d. 
— Du tūkstančiai kareivių šian- 
dien perėmė savo kontrolčn di
deles aviacijos dirbtuves Ben- 
dix miestely.

Kariuomenė pastatė sargybas 
prie visų įėjimų, o strateginė
se vietose stovi kulkosvaidžiai.

Rooseveltas sako, kad valdžia 
begali leisti sustabdyti svarbių 
aviacijos dalių gaminimo. Ben
drovės vadovybė nenorėjo nusi
leisti darbininkams ir iššaukė 
streiką.

Laivu skandinimas 
veikia kongresą

I Tėvai negali surasti 
vaikų

M.iii.1 m ir i .i * • v.

įo senatorius \ Burton Wheeler 
ir buvęs Ambasadorius Belgijoj, 
John Cudahy. ' <

x Mitingas \ įvyko Madison 
Sąuare Gardenfe ir buvo pasių
sta.-600 policininkų tvarkai pa
laikyti. ■!

— Valdžia tardo lakūną 
Bates, kuris skrisdino ir užmu
šė 14 keleivių Moorhead apy-

KAUNAS, spalių 31 d. — Iki 
šiam metui tėvai neturi jokių 
žinių apie vaikus, kuriuos bol
ševikų agentai buvo išvežę į 
vadinamą Palangos pionierių 
stovyklą. • . y , /iji j >

Arincius su Lapinsku ištisas 
dvi savaites dviračiais važinė
jo į Kauną, Joniškį, Meitenę. 
Mintaują, čfokus, Rygą ir ki
tas vietas, bet jokių pėdsakų 
niekur nerado.

Jiedu klausinėjo pas žmones, 
vaikų darželiuose ir policijoj, 
bet žinių negavo. *

— Rooseveltas priėmė amba
sadoriaus J. Daniels atsistaty
dinimo pareiškimą.

Vokiečiai ieško 
silpnų vietų

LONDONAS, Anglija, spalhj 
31 d. — Nacių maršalo von 
Bock armijos Maskvos fron-. 
tuose pradėjo ieškoti silpnų so
vietų fronto vietų, kad galėtų 
prasiveržti, patyrė britų karo 
sluoksniai.

Von Bock sutraukė stiprias 
jėgas prie Tūlos ir Volokolam- 
sko, nes mano, jog ten galės 
prasiveržti.

Von Bock jau nepuola Mas
kvos* iš vakarų, bet deda pa
stangas prakirsti frontą ir ap
supti miestą iš dviejų pusių.

ST. THOMAS, Kanada, spa
lių 31 d. — šiandien nukrito 
greta šio miestelio iš New Yor- 
ko į Chicago skrendąs Jungti
nių Valstybių keleivinis lėktu
vas. . .'r

Užsimušė visi 20 orlaivyje 
buvę žmonės. Iš orlaivio iškri
to trys asmenys, bet vėliau juos 
pagriebė liepsnos ir sudegino.

Negalima atpažinti nė vieno 
lavono. J. V. aviacijos inspek
toriai išvyko tyrinėti nelaimes 
priežasčių.

• . ’ ■ . z
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— Petaino valdžia skelbia, 
kad gen. de Gaulle tylos vaĮąp- 
dėle neturėjo pasisekimo Prpn- 
euzijoj. v

WASHINGTON, D. C., spa
lių 31 d. — 'Amerikos kongre
są labai smarkiai paveikė Reu
ben James paskandinimas.

Daugelis kongreso narių, ku
rie abejojo dėl neutralumo įsta
tymo pakeitimo,- dabar yra pa
siryžę balsuoti už visišką jo pa
naikinimą.

Senatorius Lucas tvirtinaį 
kad negalima leisti vokiečiams 
išstumti Jungtinių Valstybių 
laivų iš Atlantifco'. Norris bal
suos už įstatymo panaikinimą, 
nors pirma abejojo.

Japonams pataria 
užpulti Australiją

pirma abejojo.

SYDNEY, Australija, spa
lių 31 ei. — Vokiečių admi
rolas Li/etzow per radiją pa
tarė japonams užpulti Aus
traliją, kol vokiečiai kovoja 
Europoj.

Australijos valdžios sluok
sniuose sukėlė didelio susirū
pinimo ši žinia.

Premjeras John Curtin pa
reiškė, kad Australija yra 
pasiruošusi ginti kraštą nuo 
visų užpuolikų. ’

Hitleris nepavojin
gas, sako Lindbergh

NEW YORK, N. Y., -spalių 
31 d/ — Lindbergh susirinku
siems pasekė j ąms tvirtina, kad 
Jungtinėin Valstybėm nėra jo
kio pavojaus ,'iš užsienių, visas 
pavojus gresia iš vidaus.

Tam pačiam mitinge kalbė-

Rusų armija bėga 
iš Krymo

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 31 d. — Sovietų armija 
traukiasi visuose Krymo freiP

ORAS
Vėsus, lietingas, vakarę pa- 

giedrės.
Saulė teka — &:22; leidžiasi 

— 4:46.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vąl. 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 vai. vakaro.

(Laiškai iš Lietuvos)
KAUNAS, Rugsėjis. — Iš rastų Rygoje išvežtųjų iš Balti

jos valstybių i Sovietų Rusijos gilumas NKVD (Sovietų vidaus 
reikalų komisariato) sąrašų matyti, kad iš Lietuvos tremtiniai 
išvežti į šias vietoves:

Į stotį Karasuk, Omsko geležinkelis, išvežta 330 žmonių 

>> 

>> 

,, 

>>

Slavgorod, ”
Kulunda, ”
Kupino, ”
čistozernaja, ” 
Burega, ”
Bijsk, Tomsko 
Barnaul, 
Aleisk, 
Rubcovka, 
Jezd-Zonalnyj, 
Začalnovo, 
Vajunovo, 
Pobiedim, 
Pospielicha 
Povalicha, 
šipunovo, 
Lokaši, 
Kotlas, Gbrkovsko 
Makat, Orenburgo geležinkelis 
išvežta prostitučių ................
Starobelsk, Maskvos-Donbaso 
geležinkelis, išvemtą pąvienių as
menų — glavodinoček ...........
Medvežja Gųrąr Kirevo geležin
kelis, išvežta Kriminalistų ........... 1196

Viso išvežta

710
150
100
100
150 

3940 
1970
645
402
150

125
100
200

,145
210
250

3600

.. 364

6302

21,214 žmones

Kaip Bolševikai Vežė Žmones Iš Lietuvos
LAIŠKAS Iš KAUNO NUO P. GRIGAIČIO SESERS SUNAUS.

Japonų kariuomene 
veržiasi Siaman

NEW YORK, N.- Y., spalių 
31 d. — Iš Manilos, Filipinų sa
lų, šiandien gauta pranešimas, 
jog japonų kariuomenė prade 
jo veržtis į Tai valstybę.

Japonai veržiasi iš prancūzų 
Indokinijos, kur nesenai vedė 
didelius manievrus. (

. Tai valdžia persiorganizavo 

.ir rengiasi pasipriešinti japonų 
invazijai, žinios oficialiai nepa
tvirtintos.

— Syrijos ir Lybijos kovo
se Anglijos 
buvo 
.negu 
tų.

kareivių skaičiui 
penkis kartus didesnis^ 
kitų britų imperijos vie

— Amerikos valdžia neliepė 
savo piliečiams apleisti okupuo
tos Kinijos žemių.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
- - - - - - .A *

— Karo vadovybe priėmė atgal į darbą visus Btųidix avįa* 
ei jos dirbtuvės darbininkus. Nepriimtas tiktai buvęs bendrovės 
valdytojas.

— Vokiečiai smarkiai veržiasi pirmyn Tūlos srityje. Tū
los fabrikų darbininkai apleido darbą ir išvyko frontan sovie
tų kariuomenei padėti. '

—" Sovietų pranešimai ir toliau neigia nacių laimėjimus 
Krymo pusiasaly; ,r

— Japonai sutraukė dideles karo jėgas pietų Kinijoj. Vie
ni spėlioja, jog puls Burmą vieškelį, o antri tvirtina, jog puls 
Čunkingą. a

— Honoluju manievruose susidūrė du karo lėktuvai ir įkri
to į vandenį. Vienas lakūnas iššoko parašiutu.
/ —- Roosevelto išvažiavimas savaitgaliui iš Washingtono pa
rodo, jog karo fąrp J. V. ir Vokietijos kol kas nebus, tvirtina 
užsienio spauda,? ' i ;

— Vokiečiai • sakosi paskandinę 8 britų laivus, kurie vežė 
prekes iš Jungtinu Valstybių. Paskandinįųjų tarpę yra vienas 
destrojeris. '

Išvežta Į Sibirą Sergantį Moteris Su Kūdikiu
š. m. spalio 20 d. “Naujienų” redaktorius, P. Grigaitis, ga

iš savo' sesers, gyvenančios Kaune, laišką, išsiųstą 1941 m.vo
spalio 1 d. (Ištraukos iš to laiško buvo paskelbtos “Naujienose”, 
spalio 21 d.).

Tame laiške buvo pranešta, kad šių metų balandžio mėnesi 
bolševikai išvežė iš Kauno kalėjimo į Rusijos giluma .— Pečo- 
ros salų kryptim — kilos sesers vyrą; o birželio 14 d., t.y. už 
8 dienų prieš prasidedant karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos, bolševikai ėmė masėmis gabenti į Rusijos gilumą lietuvių 
šeimas iš Kauno.

Tarp kitų šitaip išdeportuotų asmenų buvo paminėta Ma
rytė, Justino Pečkaičio žmona, su vienų metų amžiaus kūdikiu. 
Justinas Pečkaitis yra vyriausios P. Grigaičio sesers sūnūs, ku
ris tarnavo Kaune Finansų Ministerijoje, kaip revizorius, ši 
“Naujienų” redaktoriaus sesuo. Petrė Grigaičiutė, yra ištekė
jusi už ūkininko Kazio Pečkaičio, Ašmoniškių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio parapijoje, Suvalkijoje.

Dabar atėjo laiškas nuo Justino Pečkaičio, kurio žmoną 
Marytę su kūdikiu bolševikai išgabeno į Sibirą. Jisai patvir
tina pirmiau gautą žinią ir paduoda kai kurių įdomių smulk
menų apie tą “žmonių medžioklę”, kurią Stalino čekistai darė 
Lietuvoje birželio mėnesį. ‘

Laiškas yra rašytas rugsėjo 20 d. Kaune ir atvežtas vieno 
piliečio, keliavusio į Ameriką, čia paduodama iš jo dvi ištrau
kas.

Čekistų siautimas Kaune
Justino Pečkaičio laiške skai

tome :
“1941. VI. 14 dieną 7 vai. ry

te, kai .aš buvau Vilkaviškyje, 
čekistai (rusų) paėmė Mąriu- 
tę su Augučiu ir išvežė 1941. 
VI. 5 d. 6 vai. į Sibirą, Tom
sko ar Omsko kraštą. Iš Kau
no išvežta 1941. VI. 15 d. 6 
vai. pirmu ešelonu, rodos, 13 
vagonę ir Naujoje Vilnioje bu
vo tą pačią diena 15 vai. (t,y. 
3 vai. popiet. —V“N.” RED.). 
O 1941. VI. 16 dieną jau buvo 
Oršoje, netoli Minsko. Vęžf pre
kiniu traukiniu, užkaltais lan
giukais, uždarytame vagone, be 
valgiu ir ? vandens, mušdami 
žmones, kaip gyvulius.

) “čekistai pasakė, kad ir ma
ne iš Vilkaviškio veža ir kad

Kauno stotyje susitiksiva. To
dėl ji paėmė visus daiktus, li
ko namuose tik baldai, išvežė 
visus rubus, patalinę, baltinius, 
pinigu 1,300 — taip kad, jei iš 
jos šiuos daiktus čekistai ne
bus atėmę, tai ji, vargšė, tu - 
rėš bent kuo apsirengti ir, par
davus dalį atliekamų rūbų, ga
lės nusipirkti maisto. Su ja 
kartu išvežė Goberius. Bagda- 
navičių ir Balčiūno dukterį...

“Ji ir vaikas išvažiavo sirg
dami. Jei nemirė juodu kelvje, 
tai bus išvežti į Sibirą, Tom
sko ar Omsko kraštą. įdedu 
spaudos pranešimą, kur juos 
vežė.” (Prie laiško yra pridėta 
iškarpa iš Kauno laikraščio, ku
rioje yra paduotos lietuvių iš* 
trėmimo .vietos Rusijoje.)
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Privačios Pamokos Piano, Varfonij, • Smuiko, K®m«to,^Etc. Taipgi Balso ir ' Plano- 
Ąkordiono Pamokos Duodauios > . .

STUDIO 1732 West 18th Sirėet Telefonas MONroe 8413

MUZIKOS MOKYKLA

Vicidfy 3486

SUTAŲĖYS1T NVO%Ž5
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims^ Mergaitėms, 
Berniukams, z— - r .. ....

Neriam vilnones *pančiakas vyrams „ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Pranas SelemanaviČia, Savininkas

504 West 33rd Street .
Atdara kasdien ir vakarais ir Sekmadieniais

1

5332 So. Long Avenue
............Telefonas PORTSMOUTH 9022 . .r WEST VIRGINIA Pocahdhtas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių 'išimta ......................... .

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRAe.'tJAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ........
Sales taksai ekstra.

ii ■ iė...... i ..........

su. Piufioiįviosiiis Mffios
PRIVALO b'AtVvXlj^I.kiĖlU^ĖNAS'Šė^ĖNĄį 

MO LIETUVIŲ AMERIKOJE NARYŠ

b. Mėš štUjkrnė ūž tJlq pil
dom osios Tąfybus sąstatą, ku
ris atstovaują visus SLA narius 
ir kuridin iiėi viėhk ’pdrtiriė 
grupė Kėįali diktuoti šayb va
lios. Pėr pūstariidšitiis Tilėšimiį 
metų didėlė hdtigūjiia ŠLĄ na-; 
rių ‘tdkį -šąsiatą IpašlririkdavU, 
todėl mes pasitikime, kad ir 
šiais rinkimais 'dauguma SLA 
narių laikysis tokio pat misi-

4,\šeštadien.^lapkričio l,įl941■
"rf'*''-*'j■■ f' .—.... ■

VŲJI^(j)^^ago4IllM
rčk/^ ' j ’ęijos įWiro PATYRĘ ir !

k ’-|iliihįi su tojriiš /problemomis 
'dušifiĮi'žibę Vfr^riihkai.
. į. Dabh’iMtiiai SlA viršinim- 
jk&į Sušivieni-
Ijijhą iš sunkių 'depresijos metp; 
^keb’lifih'ų Ir ŠiaHdien Susivieni
jimui jau negresia .jakis arti- 
iiias ’phv^jūs, "kuUmet jo reika
lus tvarko didelį patyrimą įsi
gijusieji asmenys, Butų neiš-; 
mintinga ir šiais 'JjhsatiHo nėra- 
ditirtib laikh'iš, ghl, net rizikin
ga keisti patyrelis viėšinihkus 
ntiįijais, nėi^bdhdėtais žmonė
mis.

3. Nąuji, kad ir gabus ir ge
rus norus turintieji viršininkai,, 
paėmę į savo rankas organiza-; 
ėijds vairą, negalėtų urnai susi
vokti !t>airiesniū6še klausimuose. 
Reikia bent pofOs mėtų laiko, 
iki liaujas viršinirikas 'sugeba 
įsigilinti į visus painius SLA 
reikaltis, kuriūUs Pildomąjai 
Tarybai tenka svarstyti. Naujas 
žmogus, kuris nežino, su kokio- 
mis problemomis Organizacija 
turėjo grumtis ir kaip tos kliū
tys būvO nugalėtos, IphdhTytų ne 
vlęiią Iclaidą, kuri ^Štisivieniji- 
mūi gali braiigiai kainuoti.

4. žodžiu, mes esame įsitiki- 
hę, kad keisti dabartinius SLA 
viršiūihkūs nėra jSklds pras
mės. Jie yra sąžihirigi, atsidavę 
organizacijai ir savo kompeten
tingumą įrodo sėkmingu SLA

T K________
riT .ši.. Įgtf;

>

'f

ADVOKATAI.. ■; i
K. P. G K GIS

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

Telefonas YARDS 0818 
ketvirtadieniais r ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St. 
Phone CANAL 4796.

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

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Labai svarbu iirih'kti h<dm-' 
petentiškus organizacijai tvar- 
'kyti vii^ihittktte. \ .....

$LA ’GerbVes 'koinitetas khn 
f8idbliate į BLA PFdorh^ją fe- 
rybhi ;įihsiHhko viltis ‘dabartį- 
nids 0Lk Viršininktfe. ^asiiHh- 

Jkoirie įjhos ^thi ;dėl Ico:
1. Jie nėra jokių paninių 

grupių' kandidatai ir 'a'tštčvauja 
visus SLA bai'ltis.

2. Jie turi didelį patyrimą 
Susivienijimo 'reikalų tvarky
me, kuris yra reikblingas šian
dieninėse aplinkybėse.

3. Jie yra gabus, ’kdnipeten- 
tiški, teisingi, darbštus ‘ir rti- 
pestingi viršininkai;

4. Jie saVo gabumus ir kolii- 
petėdtiškumą įrddė sėkmingai 
išvesdami organizaciją iš eko
nomines depresijos sudarytų 
sunkbmų ir ūžtikrindami orga
nizacijai išsilaikyiiią.

Viši gfero Velijanti savo orga
nizacijai ŠLA nKfia'i dominuo
kite višUs dabartinius Pildomo
sios ^Tarybos darius jų užima
miems urėdams.

SLA Gerovės Komiteto pla
tesnius paaiškinimus rasite že- 
miau< Pasirūpinkite, kad šį at
sišaukimą perskaitytų visi jūsų 
draugai ir pažįstami SLA na
riai.
Musų siekiai šiuose SLA Pildo

mosios Tarybos rinkimuose
1. 'Susivienijimo i gėrove, jo 

ugdymas, tobulinimas ir užtik
rinimas musų organizacijai 
šviesios ateities bei SLA na
riams kuodidži’ausios naudos,

Į yra . pagrindinis ir vadovauja- 
| mas ’rinisų veiklos dėsnys šiuo

se 'SLA PildortidUios iTajrybos 
I rinkimuose. /PodėlySušivieniji- 

ųjUi turi: vadovauti ir ?jd reika
lus tvarkyti tokie viršininkai, 
kurie'bus laisvi nuo visokių pa
šalinių įtakų, kuriems svar
biausiai ir pirmiausiai rūpės 
pačios organizacijos gerovė ir 
teikimas SLA nariams kuodi- 
džiausios moralinės ir medžia
ginės naudos. Susivienijimą 
privalo yaldyti patys ŠLA na
riai, ; o ne partinių grupių at
stovui.

2. Vhtti 'griėžtufnu smerkia
me ir kovosime prieš tokią par
tinių grbpių propagandą rinki
mų reikalais, 'kuri šmeižia ir 
niekina SLA viršininkus ir vei
kėjas, kuri 'diskredituoja ‘patį 
Susivienijimą visubmėnės aky-

I še ir ThaŽina ’p^sitikejihią orga- 
Į .riizacija 'pa&U SLA narių tar

pe, tuo užkertant kelią Susi
vienijimu i ugdymui. Tokia 
šriiėižtais, iširusiais, ihėlagyste- 
inis ir (ir^anizacijos ' diškrėdi- 
tavimu paremta propaganda 

i yra nuodai sveikam Susivieni- 
Į jirho ktinui. -Teikia iproŲaganda 

užnubdija ŠLA "veikėjų ii^ndrių 
miiitis, sukelia br^Uniz'ačijoj 

I vMidujr ir vienų kitais nepasiti- 
| kėjimą ir užkerta kelią SLA 
J ktirybiiiiaiiis'darbaitis, o SLA 
I seimus paverčia partinių riete

nų arena, kurioje yra lieįttia- 
I noma broliškoj nuotaikoj svar- 
I styti 'ir'sprąsti Silšiviėnijimo 

reikaltis. Tokiai liuodingai pro
pagandai neprivalo būti vietos 

■ broliškoji organizacijoje —-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. feearborn Št.
koom 1230

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street / 

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

Ofiso Tėl. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 24?1

WHlTNEY TARUTIS
-■ t ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
„ 134 N. LA SALLE STREET
Room £014 Tel. STAte 7572

Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.
3149 SO- HALSTED STREET

• J . , / * į

Musų pasirinkti kahd’datai 1
Aukščiau ūžšibrėžtiėms ŠLA 

gerovės tikslams pasiekti; mes 
remiame šiudš kdhdidattis ( 
SLA Pildomąją T^ybŲ ir ra
giname visus SLA barius už 
juos baištidti.

| Prezidentus Al )V. F. 'j.! 
BAGOČlŲ, dabartinįj>LA Pre- 
zidentą. . • '

Į Vive-Prezidentus —- J. K. 
MAžUKNĄ, dabartinį SLA VF 
ce-Prezidenlą.

Į Sėkreįbrius — t)Ri M. J.’ 
VIN1KĄ, Dabartinį SLA Sekre
torių. . ’ , •

Į Iždininkus — ADV. Kj P. 
GUGI, dabartinį SLA Iždinin-

uo 9:00 Iki Jl:00 ryto,

Tel. VICtory 2479

DR. MARKERIS
3325 Šo. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

SENUS

SUTAUPYSI PINIGŲ, DĄŲG ŲA]KBQ JR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP- iCTftR'lR'RT 
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ OIVJVIjIVĮ 

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

STOKĖR SALĖS 
6921 South Westerh Avė. 

» ĮVEDU ŠILIMĄ BOILERIUS » IR SUT
RĘPublic 3713

S®

METINIS., PARENGIMAS'. , .
“PLUTELĖ IR PELĖS”

(2-jų* Veiksmų Komedija)
IR DAINŲ PROGRAMAS

Rengia LIET. LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖ
Sekmadieni, Lapkričio (Nov.) -2, 1941

LIBERTY HALL
14 St. ir 49th Ct., Cicero.

įžanga 50c. iš anksto. 60c. prie durų • Durys atsidaro 3 v. popiet
Programas — 4:00 vai. popiet

Programą pildo Cicero Moterų Choras. Po Programų šokiai.

Sleep Better'Idiiidįį^
f n

«3 >S;;

A:

' Į Iždo Globėjus — S. MOC
KŲ ir E. MIKUŽIUTĘ, dabarti
nius Iždo Globėjus.

į Daktarus Kvotėjus — DR. 
Š. BIEŽĮ, dabartiiiį Daktarą- 
Kvotėją.
Kodėl mes pasirinkom kandida

tais senuosius viršininkus?
1. SLA nariai žilio, kad prieš 

Sušivienijimą dar?*tebestovi vi
sa eilė rimtų J' ir be galo 
svarbių problemų, kurias 
musų organizacijai sudarė cko- 
nomihė' depresija, • sumažinusi 
daiigclio SLA ’invėstincntų ver
tę, ir nauji Valstijų apdriiūdos 
įstatymai, kuriais vis labiau it1 
labiau apsunkinamos fraterna- 
les draugijos. JT’ojviosc aplinky
bėse reikia, kad prie organiza-;

į^į

T0

&
S

:»:į

p? m

ON A

More Energy Tornorrov

PIVOREST MAnRESS

CHICAGO OPERA dOMPANY
20 N. Wacker Dr.-—tol. Rand. 9229
IŠKILMINGAS -ATIDARYMAS
Šeštadienį, Lapkr. 8-tą—8 P. M. 

‘KAUKIŲ BALIUS”
Rethberg, Martine'lli.

’ Atidarymo vakaro kainos-: 
:$2;20—$2.75-^$3.30—$3.85— 
$4.00—$4.40—-$4;75—$5.—$6.

Pirmad., Lapkričio- 10-tą—8 P. M. 
“CARMEN”

Swar.thout, Raoūl.
Trečiadienį, Lapkr.; 12-Tą—8 T. M. 

“fatistaš” ’
Jepšon? Crooks, .Piūžar-Bdletas'

IPenktadi, 'Lapkr. 144a^8 P. M !
“LA TRAVIATA”

Jepson,.. Thpmas;
• LITTLEFIELDO 'BALETAS •>

.. . . —KAINOS— . j
Pirmad., Treęv, . šet. vakare ir 
šėšt, popiet: $1.25, $1.75, '$2.'5O, 

.$3.0b, $3.85, $4.50.
Penktadienio vakarais populia- 
•ridmfe kėihbthiš: 83c,'$r.2'5,'$1.75 
$2.20, $2.50, $2.75. r
(Visos kainos kartu su taksais).

.irt

LIETUVIAI

KOOSEVELT
HlfSMTURE GOMPANt, Ine

2310 W. R0OSEVELT ROAD

I

AUDITORIUM
RESTAURANT

r—r

3131 ‘So. Halsted St. t M
Lietuviški Ir Amerikoniški

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS Ir

M. KAVARSKU Sav.
■ s—

būt, pasakys, kad tas arba ki
tas Pildomosios Tarybos narys 
nepatinka kiiridi ildrs 'grupei 
arba srovei? Bet SLA viršinin
kai yra renkami ’nė t'am, kad 
jie tarnautų kokioms grupėms, 
o tam, kad rūpintųsi ŠIOS OR- 
.GANIŽA GIJOS gerove, vado
vaudamiesi teisingumu ir fra- 
ternali’zmo principais.
Neįsileiskime į Kuopų Susirin
kimus Nuodingos Propagandos.

* i ■ - ‘

Kiekvieno SLA nario, kiek
vieno veikėjo lir visų fSLA kuo- 

-py valdybų pareiga neįsileisti į 
kuopų .strširinkinius tdkios agi
tacijos, ktiri paremta neapykans 
ta ir kerštu. SLA viršiiiihkų ir 
Veikėjų šmeižimas ir :niėkini-i 
mas, prasimanymų ir melų 
'skleidimas apie bi'ganizacijos* 
stovį ir -panašus užsipuldihėjH 
ihai, kurie diškredituoja Susi-į 
vienijimą visuomenės ajiyse, 
turi būti pasmerkti* kuopų su
sirinkimuose ir sustabdyti. Fra- 
ternalėje organizacijoje tokiems 
dalykams neprivalo būti vietos

Susivienijimą išlaikė ir išau
gino ne tie, kurie moka tik gar
siai kalbėti, visus kritikuoti ir 
peikti, o sau‘neužtUrnaūių iiiio- 
peliių 'iėškUti, bet tie 'Veikėjai; 
kurie nuoširdžiai dirbo ir dir
ba Susi vienijimu Tdbiii. Tuos 
SLA darbUotojūs mes kviečia
me'pasirūpinti, kad Pildomosios 
Tarybos rinkimų • kampaniją 
butų švari ir kultūringa, kad 
Organizacija ir jos viršininkai 
hėbutų jiiOdiiiaini, kad broliš-Į 
kuilio dvasia tarpe 'narių, nebū
tų ardbiiia.

Praeities patyrimas rodo, 
kau pikli ginčai ii- smarkios rie
tenos narių nusistatymo nepa- 
'kėiči’a. Tai kam be reikalo bar- 
lis? Dėl šventos ramybės ir dėl 

‘didesnio organizacijos saugufnoj 
nominuokime ir rinkinio Vl-j 
SUS DABARTINĖS PILDOMO
SIOS TARYBOS NARIUS, kad 
ir toliau mūsų Sūsivienijimo 
vairas butų patikimų viršinin
kų rankose. z

SLA Gerovės Komitetas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Nariai. 
Phone CANAL 6122 

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas REPublic 7868

DR. A. W. PRUSIS
DENTIStAS

6924 S. We3tetn Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

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

CHICAGO S LIETUVIU VYRU CHORAS:
I

i

Ofiso , Tel. VIRginia 0036 
Rezįdencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergency: MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damėn V? Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Nainių telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos, nuo 10-rli-pietų ir 
nuo 6 ik* T3d vM. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. YARDS 3146
VAL.: Nuo lUiki 12 ir 7 iki 9 vk. 

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

ir :7, iki 9.
Šventadiehiais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius JPritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—-.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
‘4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlidmis nilo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Nhmų Tėl. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS '0994 

įjr. Maiirice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet 
, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4309

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė J
, , - arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo-9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRIČK’AS 

GtbYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal . susitarimą. 
Telėfohas HEMldck 7899 
Namų teL REPublic -4688

Gkirsiiikites “N-nosfc

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS 

PLAUKUS ant vi- 
. sados. Vartok
ROXY FOR GRAY HAIR

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

se Drug and Department 
Stores.

-ROXY REMEDIES
6859 SO. VVESTERN ĄVE., 

Chieago, III.

Naujienose.
{

RMAS DEGTINDARI (Velnias
Išradėjas)

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinii^ dViejų Veiksmų 'komiška OMB

STATO
SCENOJE

J>AL1

S

Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 2 d. 1941 $ Lietuvių Auditorijoje
Pradžia 4:30 p.p. Tžanj’.a (>8c., tax 7c.r viso 75c. &133 South Halsted Street 1



Šeštadien., lapkričio 1, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

KO RESPONDENCUOS
yru paversti vergais.
s Isaacs nurodė, kad vienu lai

KENOSHA MARGUMYNAI
f. *•

Pasigendama koresipondentų. — SLA 212 kuopos vaka
ras. — Bus rodomas spalvotas filmas. — šis tas apie 
musų miestą. — Miesto ir dirbtuvių darbininkai. — 
Miesto darbininkų algos. — Kaip vaikai yra išnau
dojami
Kalbėjo Anglijos parlamento narys.

kaip sakoma, atleis pigiau nei 
miške grybai.

Nepraleiskite tos prdgos.i.’ 
lapkričio 9 d. atvykite, į svelai- 
nęį Prasidės 1 vai. po pietų.

' — o —
• Dabar kelis žodžius noriu pa
rašyti apie musų miestų ir jo 
tvarkų. Štai prieš kiek laiko kai 
kurie nAiesto „darbininkai parei-

lis centus užsidirbti išnešiodami
' ■ • ■ ■laikraščius, yra baisiai išnaudo
jami. Paaiškėjo, kad vietos laik
raštis išnešiotojams per savai
tę, už kiekvieną skaitytoją mo
ka tik po puspenkto cento!

Tai'tikrai biaurus išnaudoji
mas.

žvilgiu buvo pasidariusi kritiš
ka. Bet dabar reikalai žymiai 
pasitaisę: derlius Anglijoje bu
vęs nepaprastai geras,* o be to,

iš Amerikos liko labai daug 
maisto atgabenta, ir jo vis dau
giau atgabenama.

Pranešimo paklausyti susirin
ka miesto valdininkai ir šiaip 
žmones, kurie įdomaujasi pa
saulio -įvykiais. , C. K. Braze

Rinkimai. — Hitleris esąs kilęs iš žydų.—

Vienas mano geras prietelisĮ Reikia tikėtis, kad nuo da-
paklausė manęs, kur dingo visi 
musų kolonijos korespondentai. 
Girdi, praeityje nuolat būdavo 
pranešimų apie tai, kas pas mus 
veikiama, o pastaruoju laiku 
nič-nieko. Kas pasidarė?

Į klausimą atsakiau klausi
mu: o kodėl Tamsta nieko ne
parašai?

Teisinosi, kad nesugebąs ir 
neturįs noro.

Tai toks ir yra su korespon
dentais reikalas: vieni jų užim
ti savo reikalais, o kiti pradeda 
aptingti. Pagaliau vasaros me
tu visas judėjimas buvo apmi- 
lęs: nieko įdomesnio neįvyko, 
lad ir korespondentai “atosto
gavo”.

bar pagyvės judėjimas, o tuo 
pačiu laiku ir musų korespon
dentai išsijudins. Iš savo pusės 
aš irgi pasistengsiu dažniau iš 
kolonijos žinių pranešti.

— o —
Pirmiausia noriu pranešti, 

kad SLA 212 kuopa rengia gra
žų Sakarą, kuris įvyks lapkri
čio 9 d. Gerinau American 
Home svetainėje. Tą pačią die
ną bus ir metinis SLA 10 Ap
skričio suvažiavimas. Priklau
sančios apskričiui kuopos 

t naujų narių įvesdinimo 
remonijas.

J-j liks ce-

pakeltos. Skundėsi, kad jie ne
begalį išsiversti, — algos esan
čios per mažos.

Žinoma, butų lyg ir netikslu 
priešintis tam, kad darbininkai 
gautų didesrtį atlyginimą. Vie
nok yra ribos ir saikas, štai, pa
vyzdžiui, musų miesto gaisri 
įlinkas per metus gauna $2,50 
su viršum. Atlyginimas, rodėsi 
visai padorus. Pasakykite, ku
ris darbininkas, dirbąs fabrike 
(ir dirbąs daug sunkiau), tiek 
uždirba? ’ >

Bet štai dabar gaisrininkai 
reikalauja, kad jiems buti^ al
gos pakeltos!

Tas reikalavimas pusėtinai 
j|ujudino; piliečius po to, kai 
konsihnanas J. Martin ir kiti 
laikraštyje ‘‘The Kenosha
bor” paskelbė miesto darbiniu-

La-

Garsinkitės “N-.iose”'

tą ko, p. J. Macnorius parodys 
spalvotų filmų. Įžanga tik 50 
centų; už tuos pačius pinigus 
bus duodama ir vakariene. Tai 
----------------------- i--------------------------- _—

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FTRANKOM LAZDAS. . MES NTTMTFRŲOJAM IR UŽKARTNAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

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

Musų padaryti. Pilkite dabar, 
jie nepabrango.

V

kol

PUIKUS PARLOR 
SETAI

ARCHER AVĖ. FURN1TURE MFC
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 ARCHER AVĖ. LAFayette 3516

Iki šiol piliečiai nežinojo, 
kiek kam yra mokama. Kai jie 
paskaitė algų sąrašų, tai juos 
net šaltas prakaitas išpylė. Pa
sirodė, kad vienas asmuo per 
metus gaudavo) $3,600 ir nau
dojosi nemokamu aų.tomoti ra 
ir gazolinu!

Puiku, ar ne?
Manhu, jog retas kuris žmo

gus nuo tokio atlyginimo atsi
sakytų, juo labiau, kai jam dar 
butų suteikta proga nemokamu 
automobiliu naudotis.

Neseniai naujasis miesto nia- 
nadžeris, atseit, gaspadorius Lc- 
Roy Wolfe Sr. pašalino vienų 
nereikalingų senų bosų.

Broleli tu mano, koks 
lermas. Ir lermavo daugiausia 
miesto darbininkai. Tačiau ma- 
nadžeris pastatai • ant < .savo: 
griežtai pareiškė, jog 1 miestas

T 0 —
Prieš kiek laiko lenkų laik

raštis paskelbė, kad Hitleris 
esąs iš žydų kilęs. Girdi, jo dė
dė gimęs Lenkijoje 1832 m. Tu
rėdamas 19 metų jis išvažiavo 
i Šveicariją. Iš ten' persikėlęs į 
Ruihuniją. Miręs jis spalių 2 d. 
1892 m. Ant jo kapo esąs toks 
parašas: “Brangus žmogus — 
Abraham Aligi”. Parašas užra
šytas žydų kalba. *

Laikraštis sako, jog yrą (ikrų 
Įrodymų, kad tas Aligi iš tiesų 
buvęs Hitlerio dėdė. '

Jei tai tiesa, tai tikrai sunku 
suprasti, kodėl Hitleris taip bai
siai neapkenčia žydų.

— o —. . 1
Prieš kiek laiko Kenosha ap

lankė* George A. Isaacs, AnglL 
jos parlamento narys ir plačiai 
išgarsėjęs pareigūnas darbinin
kų judėjime.

Isaacs padare ilgą pranešimą 
apie Anglijos darbininkų pa
stangas sumušti Hitlerį. Darbi- 
'ninkai, pareiškė jis, pilniam i ii 
kooperuoja su vyriausybe. Jie 
yra pasirengę aukotis, nes žino, 
kad Hitlerio laimėjimas butų 
skaudžiausias jiems smūgis. 
Tuose kraštuose, kuriuos Hitle
ris yra užkariavęs, darbininkai

M
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100 rRoor u. s. Borneo ih boho 

Extra Turtinga
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ

JŪSŲ MĖGIAMAM B ARE. AR PAKELIŲ KRAUTUVĖ/
Dintilled & Bottled by

JAMES B. BEAM DISTILLING CO., Ine.
Clormont. Ky.

DISTILIUOTO J AI NUO 1795

tai?

jdūlUOM

BEAM” paženkliną (lentinę, Jų* žinot, 
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prieS 1795—reiškia ryškiausią Bourbon 

/savybe, kokią pasaulis kada žinojo. Nežia- 
I rint kok| skoni turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM lelbeiy ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną seniausių, aukfi- 
ėiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj. 
Beasi yra jūsų vadas į geresnę bourbon.

VIRTUVĖMS, KURIOS

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ

• 

Negausite už dyką leies arba 
kalakuto, pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gaurite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas,v kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo
kėjote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite 
Charfe
Acc’t

6446 So. Halsted St

Olsen Atdara 
Ketvlrt. 

ir 
Ae«t. 
vaka
rai*^EbannS

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ANGLYS SKABYKLŲ8 
UZGANF.D1NIMAS GARANTUOTAS 

Liberalus kreditas—linkite laiko kiek tik 
Reikia!

IVcst Virgrln’a T timn—■Shzsveled Tonui
Pocahontas Mine Rnn ... Tonui
W. Kenti'cky l1/-” Stoker Nut Tonui
South Ili'noift Stoker Midgets

............. ........... Tonui
Superka 111. arba Ind. I.ump, Egg 

arba N«»t ... - ................. . Tonui
Iii. Screenlngs IVfe” .... .........  Tonui
Visos Kalno* O-tontj kiekiui ar daugiau. 
ANGLIŲ 8AMPFLIAI GALIMA MATYTI 

MUSŲ OFISE
SUPER COAL CO.

B3 W. JACK8ON BLTD. WEB*ter 4422

•7.95

»O.25

Sfl.25
S0.25 
«4

«

lyg “šypsosi” Spalva ir ž avingumu
I

Parinkta Naujų Braižybų Grupė

ARMSTRONG’O LINOLEUME
planavote ką daryti, kad jūsų virtuvė tartu šv’esesnė, patrank- 
ir parankesnė—neat’dėliokit ilgiau. Pamatykite šią grupę gaivių, 

grindims madų” Armstrong’o. Gold Seal ir Pabco 
vi^tuv^s 

virtuvės naujasnėmis. tamsios, vir'uvė

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

>■ . <m >;u’
Ekspertinis Įdėjimas Yra 

Specialus Požymis — 
Kainos Nebrangios.

o, *51 
*

Jeigu
les nė
linksmų, “grindims madų” Armstrong’o. Gold Seal ir Pabco Inlaid 

, Linekume. Jos specialiai suplanuotos, kad mažos vmtuv^s atrodytu 
erdviomis, senos virtuvės naujasnėmis. tamsios, vir'uvės šviesesnėnis 
—ir visas virtuves butų lengv au palaikyti švarias ir naujai atrodan
čias. Musų išlavinti sėlsmanai mielu noru padės jums išsirinkti brai
žybą, kuri derinsis tobulai su kitais jūsų 'rakandais.

NĖRA ANTRAEILIŲ NEI VADINAMŲ FABRIKO SPECIALS

Archer Linoleum and Carpet Store
4212 Archer Avė., Lafayette 6606

- - -.................. - - ---------------------  - --

Mano 20 metų praktikavimas 
-r1: jūsų garantavimas
Optometrieally Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

asmens patarnavimo. Q jeigu 
taip, tai kodėl jam turi būti di
delė alga mokama?

Po tokio griežto manadžė- 
riaus nusistatymo pašalintojo 
šalininkai turėjo apsiraminti.

^Reikia stebėtis, kaip žmones 
mažai savo reikalais tesirūpina. 
Net vadinamieji amerikonai, 
kurie skaito laikraščius, nesi
stengia suprasti padėties rimtu
mo. Kas kas, bet namų savi
ninkai turčių būti p. Martinui 
ir kitiems konsilmanams dėkin
gi už paskelbimą algų, kurios 
yra mokamos įvairiems parei
gūnams. Juk tos algos yra mo
kamos iš namų savininkų kiše
nės, — iš jų yra surenkami pi 
nigai algoms mokėti.

Piliečiai turėtų reikalauti, kad 
konsilmanai pasirūpintų kai ki? 
riems ponams susiaurinti privi
legijas nemokamu automobiliu 
naudotis, nes jie gauna tokias 
algas, jog lengvai gali savo au
tomobilius išlaikyti. Jei toje sri
tyje butų padaryta ekonomija, 
tai butų galima pasirūpinti ma
žiau gaunančiais darbininkais.

Šia proga pravartu pažymėti, 
jog Racine yra didesniu mies
tas nei musų, o policijos ir gaiš* 
rininkų jis mažiau teturi. Ir ne 
tik mažiau jų teturi, bet ir ma
žesnes algas jiems temoka.

Kodėl musų miestas negali 
žmoniškai susitvarkyti?

žinoma, kad ^ali, tik pilie
čiams reikia budėti. Netrukus 
ir vėl bus konsilmanų rinkimai. 
Reikia tad pasirūpinti, kad bu
tų išrinkti tinkamiausi žmones. 
Lietuviams ypačiai svarbu, kad 
butų ir vėl išrinktas p. Jonas 
Martin (Marcinkevičius), kuęis 
jau įrodė, jog jam rupi mies
to gyventojų reikalai. Jeigu ne 
jis, tai lietuviai ir šiandien ne
žinotų, kaip praeityje buvo šei
mininkaujama ir kiek tas šei
mininkavimas piliečiams atsiė
jo.

Jus taipgi esate kviečiami atlankyti musų didesnį stoką Cicero Store: 
CERMAK LINOLEUM & CARPET TORE 

5804 CERMAK ROAD, CICERO 1854

PAGAL UŽSAKYMĄ IR

1

zie-
žie-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL 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 3 

Nedaliomis pagal sutartį.

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.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

DR. KARL NURKAT
(NURKAJTIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVĖ
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

— o —
Vaikučiai, kurie stengiasi ke-

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

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

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SĖLSMANAS

$1

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

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

CARR-MOODY LOMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Mes Siuvame Naujus 
FIRKMTUS

Kapable Furriers
3105 West Cermak Road

Tel. CRAWFORD 4430

Laimingi ir patenkinti 
busite, kai jūsų namas 
bus apšildomas gera 

anglimi iš

PULASKICŪAICO
UŽSISAKYKIT ANGLĮ 
DABAR, KOL KAINOS 

DAR YRA ŽEMOS
I

Užs’sakykit Anglj pas mus, 
ir per savo pristatytoją, bet 

kalaukit nuo jo anglies tik 
musų firmos.

kad 
rei-
• v

1S

PRISTATOM ANGLĮ NUO PUSĖS TONO IKI 
PILNO TROKO

ALIEJŲ KURUI NUO 50 GAL. IR AUKŠČIAU
ATVEJAM Į VISAS CHICAGO MIESTO DALIS

Reikalaudami Geros Anglies 
ir Aliejaus Kurui 

elefoonokite ROCKWELL 8200

PULASKI COAL CO&

X

3025 WEST 26-TA GATVĖ •
KAZIMIERAS PAZDAN, Prezidentas ir Vedėjas.

KLAUSKITE 
Savo Daktaro 

■II* pasakys Jum, kad, Jei
gu neturėsite tuojau ope
racijos nuo KERNUOS ar
ba PATRŪKIMO, tai tu
rite gauti prietaisą, kur* 
j ra:

100% TIKSLUS 
i’o galima geriausia at

siekti, kai jis yra individualiai supla
nuotas ir pagal užsakymą padirbta*. 
SYKES SERVICE išpildo visa tai 

IR DAUGIAU 
Užtikrina daugiausia komfortą, normalų 
darb.3 pajėgumą. negalinant laiko. Ne
vartoja diržų (elaatlfikų), plasterlų arba 
siurbimo puodukų.

Mes Kviečiam Gydytojus ir Kitus 
Skirtumą Matančius Žmones 

TYRINĖTI

SYKES SERVICE 
Siiite O1O North American Bldg. 

36 SOUTH STATE ST. 
Phone STAte 4168-69-79 

Valandos: 10—S p. m Pirm, ir Penkt. 
10—0 p. m.
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Trys kūnai, bet vienas kraujas
AMERIKOS MAŠINOS 
RUDYJA RUSIJOJE

senesni, lėtesni ir menkiau 
apginkluoti.”
Tarp karo, žinovų Teherane 

viešpatauja nuomonė, kad pir
moji pusė lapkričio mėnesio, 
veikiausia, bus nulemianti.

UžsieninoM:
Metams_______ ________ $8.00
Pušei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto. Money

Orderiu kartu au iSsakĮMV

Nauja ataka juroje
Vokiečių submarina torpedavo ir paskandino Jung

tinių Valstybių karo laivą “Reuben James” Šiaurės- At
lante. Berlynas nesigina, kad torpedą, išjšpye. vokięčiąį.. 
Tai pirmas Amerikos karo laivas, paskandintas dabar
tinio karo metu.

Pirmiau vokiečiai kelis kartus puolė prekybos laivus^ 
gabenusius amuniciją ir maistą Amerikos įgulai Islandi
joje. Prezidentas Rposeveltas pakartotinai darė įspėji-, 
mjus Vokietijai, kad Jungtinės Valstybės atsakys į. tuos 
puolimus kanuolių šoviniais. Bet jo įspėjimų Berlynas 
nepaiso.

Aišku, kad žodžiai negelbės. Naciai elgiasi su Ame
rikos laivais, kaip su priešu, prieš kurį yra vedamas' ka
ras. Negali kitaip elgtis ir Jungtinės Valstybės. Todėl X 
V. kongresas privalo tuo jaus atšaukti visus suvaržymus, 
kuriuos uždeda Amerikos laivų judėjimams neutralumo 
įstatymas. Jokių uždraustų “zonų”' vandenynuose arba 
jurose negali būti, kuomet naciai siaučią kur jiems 
tinka. /

'Kelias per Atlantą turi būti atdaras Amerikos 
vams. Kadangi nėra kitokio budo jį apsaugoti nuo
kiečių atakų, tai palieka paskutinė priemonė: ginklo jėga

pa

lai-
vo-

Lietuvos žmonių deportavimai
Šiandien jau yra neužginčijamų įrodymų, kad prieš 

pabaigą Lietuvos okupacijos bolševikai išgabeno į Rusi
jos gilumą be galo dideli skaičių žmonių

Tikras skaičius dar nėra žinomas, ir gal būt, dar 
praeis daug laiko, pirma negu bus surinktos žinios bent 
apie didesniąją dalį išvežtųjų. “Naujienos” tik-ką gavo 
vardus 22 gelžkelio stočių Sibire ir kitose SSSR dalyse, 
i kurias tie nelaimingi tremtiniai buvo siunčiami. Jie yra 
paimti iš sovietų NKVD (Narodnyj Kommissariat Vnut- 
rennich Del — Vidaus Reikalų Liaudies Komisarijato) 
sąrašų, kurie rodo, kad į paminėtas stotis buvo išvežta 
21,214 žmonių!

Tai ve kokiu plačiu mastu buvo vykdomas tas žmo
nių išvežimas iš Lietuvos. Jeigu karas tarp Vokietijos ir 
Rusijos nebūtų sustabdęs šito masinio žmonių vogimo, 
tai iš tiesų, kaip buvo vienoje žinioje pranešta, bolševikai 
butų gal išplėšę .Lietuvai pusantro milijorio gyventojų 
daugiau kaip pusę gyvenusių savo gimtame krašte lietu*

• ? vvių.
Šitas nuožmus Maskvos planas jokio ryšio su naciui 

bolševikų karu, matyt, neturi. Stalinas galėjo nujaustų 
kad Vokietija jį užpuls, bet karo strategijos sumetimais 
jam nebuvo jokios prasmės vežti į Rusiją moteris su ma,- 
žais kūdikiais. Ir, suprantama, Maskvos čekistams nerū
pėjo tuos žmones apsaugoti nuo karo baisenybių. Jeigd 
jie butų buvę tokie gailestingi, tai jie nebūtų ėmę ligo
nių iš jų namų, nebūtų yežę moterų su vaikais, atskirda
mi juos nuo vyrų ir tėvų, nebūtų tų tremtinių grudę j 
prekinius vagonus ir elgęsi su jais, kaip su gyvuliais!

Laiškuose, kuriuos “Naujienų” redaktorius gavo iš-, 
savo sesers, gyvenančios Kaune, ir iš kitos sesers, sunaus, 
yra paminėta ištisa, eilė lietuvių inteligentų ir jų šėimų, 
kuriuos Stalino čekistai išgabeno į Rusijos gilumą, bir
želio 14 ir 15 d.d. Vadinasi, tie raudonieji, bašibuzukai- 
I^irmiausia grobė Lietuvos inteligentiją, kad butų sunai
kinta ta lietuvių tautos dalis, kurią Maskvai butų buvę 
sunkiausia subolševikintL '

» < , k“ t .

Tas pragariškas planas buvo padarytas Maskvoje, ir 
jo vykdymas buvo, pavestas Vidaus Reikalų KomisarijiH 
tui. Jau vien iš šito fakto galima aiškiai numanyti, kad 
tai buvo ne karo priemonė, o bolševikiškos kolonizacijos 
programas: lietuviai buvo gabenami į Sibirą^ kad paskui 
jų vieton butų galima atsiųsti į Lietuvą šimtus tukstan- 
čių žmonių iš Sibiro, Turkestano ir kitur.

Nė pikčiausiais cariškoj rusifikacijos laikais nebu
vo daroma šitokio nuožmaus pasikėsinimo prieš Lietuj 
Tik puslaukinių mongolų vadas Tamerianas taip elgda
vosi su užkariautų šalių gyventojais, kaip Stalinas Ifącb 
pasielgė su “broliais lietuviais”, kuriems jisai buvę žąiįęs 
jęs “laisvę” ir “saugumą”. To banditizmo Lietuva neuž
mirš. _ _____ i ..i .n?

Rusijos užftonteję, mątyt, 
i viešpatauja dį(Jęlėt netvarką. La
biausia tyla pąjprilfęs tęaiĮHpor- 
tąs. Sųyiętų Šąjuųgųs komuni
kacijos sistęmą, ypą^ rytinėse! 
srityse, visuomet; pĮįaąįąį veikė; 
q, dabą/’; kuomet geležinkeliai 
iyra apsųnkiųtį aripijųs dąlinių 
dr amunicijos gabenimu, taiį su
irutė pasidarė dar didesnė. 
Prieš kiek laiko buvų^ Panešta 
iš Kuibyševo (Samąros)j, kąd 
užsienio diplomataips ^raustan
tis* iš Maskvos,, ėmę pęųlpas die
nas. važiuoti speciali^ traukiniu, 
-iki* jie nuvažiavo.. 54& mylių, išj 
Maskvos į Kuiįyšęvą;

’ Dabar ateina žinios; kad bol- 
'šęvikai skubinasi, išvežti; dirbtu
vių mašinęs iš pramones cen
trų, prie l|uęių4 artidąsi; Hitlerio 
armijos. Maskva..sako,, kajl tos 
■mašinos bųą. perkeltus* į: Uralo 
kalnų sritį ir. į Sibirą.; iir: tenai 
bus įsteigtos naujus pramonės. 
Atrodo, kad šitą planą, 1/olševi- 
kai išdėstė Amerikos, ir. Angli
jos delegacijoms, stengdamiesi 
įtikinti- jas; kad rusai galėsią 
tęsti kovą su naciais net ir po 
to, kai naciai užims. Doneco ba
seiną ir Maskvos sritį. Ameri
kos valdžia, patikėjusi, kad tai 
geras planas, jau nusiuntė daug 
įvairių mašinų į Rusiją ir siun
čia daugiau.

Bet kyla abejonė, ar Rusija | 
galės tas pramonės įtaisas tin
kamai suvartoti. Vienas iš Te
herano (Persijos sostinės) atė
jęs Amerikos žinių agentūros 
pranešimas sako, kad vagonai 
gautų iš Amerikos mašinų ru
dy j a Rusijos laukuose. z

Į Teheraną atvyko iš Kuiby
ševo Amerikoj karo atašė, maj. 
Ivan D. Yeatdn, kuris keliauja 
į WashingtonąfWluoti raportą 
prezidentui Rooseveltui. Nors 
jisai pats asmeniškai nieko ne
pasakojo spaudos atstovams, 
bet “neutralių šalių stebėtojai”! 
Teherane patyrė apie padėlį 
Rusijoje įyairių dalykų. Viena 
žinia yra tokia:

“Užsienio diplomatai, kel
damiesi iš Maskvos į.. Kuiby-I 
ševą apie vidurį spalio mene J 
sip, matė pilnus/ vagonus * 
naujų amerikoniškų mąšįnų, Į 
rudyjahčiy atvipamię ore; iii ;
juos stebino tas, faktas, ^4 ( ‘’militarS
vienas traukinys, pnkroųtąs ' ■ ■■; - ♦
beveik tokiomis pat mašino
mis, ėjo. į priešingą^ pusę.”
Vadinasi, vienas mašinas boh j ■ * • < j .> 4 > ? <». • . r t

ševik'ai išvežė iš Masyvus į. ry
tus ir pąjįko lauke rudytį 9 lfL 
tas panašios rųšięs mąšįųąs j lįą, ' kądj ji- pąšidąęys ųeįvei- 
traųkinys gabeno iš rytų į Mas- ”
l<vą!

Tai jau tikras cbąųsas. Lą*
bai abejotina bplfe- SJS”;t2taTTJSi^ntaH
ykams pąsiselęs nau^tigg, wArmijį ir paskui pa. 
du suvartoti kielf zymcsi|ę n()rs taiki} su sta.
mašinenjos, kuri; keliama, į;A reįimu Nc, Hitlerjs 
rytus arba gaunama iš Ameri- Rusiję užkari'uti ir vfa jos į/

W£S tiek- hus gerai, pritorija paimti į savo kontrole. 
;kąd ta njašipęriją, gpl, būt, ne- ^i ^ko, sako Raušningas, 
paklius. į vokiečių, nagus. “Hitleris negali daryti kornpi/. 

misinps taikos su Stalinu”.
SOVIETŲ AVIACIJA . ' '

LABAI jtfENįlA ' Hitleriui, reikia “totalinės pci>
_____ y gąW?. Šito tikslo siekdamas, ji-

Tie patys stebėtojai- Tehera- sai deda ant* kortos viską. Jo 
ne patyrė, kad didžiausias sų- Pa£rridinis silpnumas yra tas, 
vielų: Rusijos silpnumas tai pysiaukeleję jisai negali su-> 
aviacija. Naciai, matyt, sunaiki- stoti. \ 
no labai daug rusui lėktuvų; o | .1__ lilli_ _ __ .«x
šies, pasenę. Telegramoje iįl«a- 
mo sostinės sakoma: '
v z “Raudonoji oro jėga jgavo Į'patvirkusiu jaunimu.

. skaųdžjm sumriŲ, infąktipąįT Kųb krašte, nębuyę. vokiečių, 
vi< sęyiętį, aviacija,, kuri] nęsųųąfė di^elįo*pątvirliiųio, bęt 

j‘* daę tapiau ją/ yra paausį J daugęlik ląbM;: sųsirupi*
! Lėk t uvu s vairuoja * la J?a i gę- n§s•

•' .vi ' • 1 • j • 1 • - ' I. Tžck'rloKarima Irnvoc nnn

RAUŠNIN.GAS MĄNO^ 
KAD; TĄIKOS TARĘ 
HITLERIO IR STA

LINO NEBUS
Buvęs Danzigo senatp pirmi

ninkas ip uolus nacių rėmėjus, 
kuris vėliau su Hitleriu susipy
ko ir pabėgo į užsienį — Dr. 
Hermanu Rąuschning, mapo, 
kad koąipromisinės taikos tarp 
Hitlerio ir Stalipp negali, boti, 
nes Rusijos užkariavimas tai — 
pagrindinis nacių karo žygių 
tiksiąs. Hitleris ir jo patarėjai, 
sako Dr. Raąšningas, nori Ru
siją okupuoti, suskaldyti į kele
tą šmotų ir paversti sayų Eu- 
ropps-Azijos imperijos dalimis.

Dr. Raušningąsl nurodo, kad 
Vokietijoj armija turi kitokį 
karo tikslą, negu Hitleris. Jai 
pįi-moję vietoje rūpėjo sunai
kinti sovietų kariuomenę, kai
po, puolamąją jėgą, kad Vokie> 
tija galėtų, nebijodama Raudo
nosios! Armijos ‘atakų iš užpa
kalio, sukoncentruoti visas saj 
vo pastangas prieš britų salas 
arba kuriame kitame punkte. 
Šitą tikslą vokiečių kariuomenė 
jaučiasi beveik pąsįękusi, ir. ji 
dabar, sutiktų, pasiūlyti kompro-

Į •* . t **»«•• • » , * ® '■ ■ į

misinę taiką Stalihui. Sovietų 
Raudonoji Armija dar gali gįn* 
tis, bęt eiti į ofęnsyvą jau ne- 
beturi pajėgų-

L Tačiau su šitokiu; armijos 
nusistatymu nesutinka Vokietir 
-jos yalcjžią. Hitleris ir jo arti
mieji bendradarbiai; kurie kar
tu. su juo liušiąto Trečiojo Rei
cho, poli tiką!Msvąj o j a, t apie pa^ 
šaulio doiųinavimą, . ir pirmas 
žingsnis šita kiyptiių tai — vi
siškas Rusijos užkariavimas.

tuoj šptyo brukte brukti Liętų-i 
vos žmonėms visai svetimą, sta
čiai nepakenčiamą, iš tojo ver
gove dvokiantį Mussolinio fa
šizmą. O kas išdrįso pasiprie
šinti šitaip šlykščiai svetimybei, 
kas drįso net nosį: užsiimti, kadi 
nesuterštą švarią^ savą; kruti
nės fašistiniu raugn? tąs buvo 
areštuojamas, kankinamas arba 
ir: sušaudomas.

Ir iš tijųųjų, Sniętpnps dikta
tūra maža kuo tesislįynė, demo
kratuos slopinime^ nuo Stalino, 
Hitjęęio; ir Mussolinio dįktatu-

(

I

Aziatiškosį imperijos pagrin* 
das”, rašo Dr. Rausclming. 
“Pajungti šitą teritoriją tai 
— kertinis akmuo nacional
socialistų politikoje. Ne dėl 
to, kad doktrinos sumetimais 
jie geidžia sunaikinti bedie
višką bplševizmą, kaip skel
bią ųppūlįariški nacių Šukiai, 
bęt įęl: to/ kad; sunaikinusi

valštybę koųtjnęųtę, Vokieti
jaiginklų monppplį Eib 
yęppjp. Qj ginklų, monopolis 
ųžfikriųs; ūkio lųopppplį, ir 
šis savo, kplių; lęis. Vokietijai 
išvystytą tęįjrią. valstybės gą-

kiama;” - *\ • % v v - f t”
Bętį kąų Vol^iętiją galėtų Ru

siją visiškai sunaikinti, tai jai 
! susilpninti

bhndb iŠšigidti, išsimeluoti, šva
ria deųiokiįatijos šydu prideng
ti suterštą, fašizmo dėmėmis 
sųbĮani-iptą. sayo asmenybę. Sa
ko, Jog laisvės visiškas pri- 
sinaugįmas buvęs tik “laisvės 
tvarkymas’’, o demokratijai pei
lis į širdį buvęs, girdi, tik “val
džią supastovinįmas” (“stabi
lizavimas”) . Matote, itališkos 
kartuvės ir kilpą (fašizmas) 
ant demokratijos kaklo nebuvo 
kartuvės ir kilpa, nes — iš lie
tuviškų rankų... Cenzūra — ta 
nekulturingiaųsįa, negarbingiau
sia ' ir nedžentelmeniškidusia 
priemonė prieš savo oponentą 
— irgi, sako, nebuvusi cenzūra, 
nes — iš lietuviškų rankų... Va
dinasi; iš Italijos atgabenta ti
ronija ir vergovė nebuvo Ura
nija. ir vergovė, nes Lietuvoje 
ji plaukė iŠ lietuviškų rankų, iš 
lietuviškų budelių!

1931 m. teko man Lietuvoje 
buvoti. Rašiau savo įspūdžius 
“Lietuvos Žiniose”. Tiktai pas- 
kutinyj straipsnyj teliečiau po
litiką. Bet. vis dėlto cenzorius jį 
taip iškandžiojo, kad maža kiek 
jo gyvo beliko. Dabar, kai čia 
šildosi Smetona ir jau dedasi 
“amžinai buvusiu” laisvės ir dc- I •
mokratijos bičiuliu, verta, man

! regis, pažvelgti ir pamatyti, 
kiek tos laisvės bebuvo Lietu
voje jam diktatoriaujant.

Dabar, kai su didžiausiu ryž
tingumu ruošiasi Jungtinės A- 
merikos Valstybės atkovoti lais
vę visoms‘pavergtoms Europos 
tautoms, mes, šio laimingo kra
što lietuviai, turime prisidėti 
prie šite^s labai kilnios ir dide
lės ruošos visomis savo jėgo
mis ir išgalėmis. Tai pirmaeilis 
musų darbas šiandien; Antra
eilis — kova, dėl , Lietuvos ne
priklausomybės. Trečiaeilis — 
iš anksto rūpintis, kadi , nepri
klausomoj' Lietuvoj* demokrati
ja tūrėtų oro, šviesos, šilimos ir 
pagarbos ne mažiau; kaip šičia rų. Juk vieną partija, vienas 
kad ji- tuvi, šitas rūpestis ne- ' 
turėtų iš galvos išeiti nė yie-1 ątoyykjos, kalėjimai 
nam Amerikos lietuviui! i

Drumstė liętuvių dvasią, ej*- ' 
žino jų jausmus, sukėlė galybes 
ginčų h; ’pylįęio, yi^ai svetimos, ■ 
Liętuyos sielai ir širdžiai kaip 
ledas šaltpą pasaulėžiūros (idė- 
ologijos), būtent: bolsęvizmas, 
fašizmas ir nacizmas, Kai kurjų 
lietuvių (labai nedaugelio) šir
dyse jos. giliui įsišaknijo, kai 
kurių tik šiek tiek šilimos te- 
surądo ir ten laikėsi, kaip labai 
menkutės,- smulkutės kibirkštė
lės. Bet kat užplūdo Lietuvos 
žemę fašizmas, paskui bolšęyiz- 
mas ir po jam y nacizmas,* tai 
kiekvieno doro ir protiškai svei
ko lietuvio širdyje jos išgeso ir 
amžinai išnyko, kajp išnyksta 
visi ligos simptęmai, kada žmo
gus visai; pąsyeiksta, O jei kai 
kuriuose dar ir pasiliko, tai jau, 
iš tikrųjų, tik parsidavėliuose, 
dirbančiuose syetimom; valsty
bėm už pinigus. Ir tokius žmo
nes visados galima, pirkti ir par
duoti. Jie, mat, nėra, tijęri žmo
nės (nors paviršutines žmogaus 
panašybes ir visas turi), o tik
tai gyvosios prekės. Juk visi dar 
puikiai atsimename, kaip visai 
neseniai Sstahno agentus buvo 
nupirkęs Hitleris, ir jie dirbo 
jam išsijuosę, visaip niekinda* 
mi Angliją ir Jungtines Valsty
bes, kam šios dvi galingos de
mokratijos pakėlė kardą prieš 
nacius ir fašistus!

Ak, tiesa, vergovės laikuose 
turtingi žmonės nusipįrkdayo 
sau vergų, kaip dabar Stalinas 
arba Hitleris sau agentų nusi
perka. Bet tie vergai buvo do
ri, teisingi žmonės, patekę į 
niekšingų pirklių nagus; kadan
gi Hitlerio arba Stalino agentai 
tų dorybių visai neturi; jie lais
vai j^irsiduoda vieną metą (net 
mėnesį arba dieną) Stalinui, ki
tą Hitleriui; kitą ir vėl Stalinui: 
Tai; iš tiesų, prekės, kurių nė 
viena švari prekyvietė nepaken
čia, nekalbant jau apie švarius 
žmonių namus...

Ir šitų gyvųjų prekių eilėse 
visados labai ryškiai figūravo 
Lietuvos vadinamieji tautinin
kai. Tai teisybė, kuri labai 
skaudžiai* akis bado' — veritas 
odium parit (laisvai verčiant). 
Tiesa, jie už pinigus Mussoliniui 
neparsidavė, — jie skelbė Mus- 
solihio: titanišką ir vergišką ę- 
vangeliją; o Lietuvos žmonėms 
savo prakaitu ir krauju jiems 
už tą nedorą darbą turėjo už
mokėti! O kai tik pradėjo žmo
nos priešintis, tai jie (tautinin
kai) atėmė iš jų visas laisves, o 
(demokratiją taip žiauriai pri
slopino, kad- ji' visai nebegavo 
nė oro, nė šviesos. Jie, mat, bai
liai' nenorėjo, kad laisvai plak
tų tauri dėmokratijos širdis, 
kad drąsiai žiūrėtų šviesios jos 
akys. Jie nekentė šviesos.’ Oi, 
kaip jie jos nekentė! Net savo 
karjerą jie pradėjo nakties 
tąmsumojd, kkdą daugiausia, 
siąučia' vagys, plėšikai ir viso
kios gyvenimo atmatos. Jie pa
čiam vidurnaktį užpuolė Lietur 
vos ‘prezidentą? dr. Grinių. Ma
tyti, kad juodų požeiųių žygiai 
žavėte žavėjo juos. Tai. labai, že
ma, sakysite. Bet turėkite gal
voje, kad 'žemos doro<- žmo-’ 
nėms niekas nėra ąeržęmaf.. Įsi
tvirtinę’ gi valdžios pastogėje, 1 1

vadas, cenzūra, koncentracijos 
i, kąnldni- 

inąj ir mirtis kiekyiępaųi, kuris 
daugiau rūpinosi viso krašto 
laisvę ir gerove, negu vacįo ir 
jo partijos užmačiomis, taip jau 
siautę Lietuvoje, kaip ir Mąs- 
koljjųje, Italijoje arba Vokie-

liurie dar likę, yra prasti rų-.|' AMSTERDAMAS, Olandija, 
alįų 30 d?— Visa Olandijos 

l'viąuojnęnp; susirūpinusi plačiai

, s k a u dž j ų smūgių, ir f a k tina i I K(J:* krašte. nebuvo vokiečiu
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dar tarnauja, yra pasenusi, [dabar daugelis labai susirupi- 
—>** ( *1 ’ ■’ ♦ • 1 fu. ' I .

rait išlavinti pilotai) ku$e yč-a;!’ badas,- karas, nuo1
taip pat, geri, arba, geręsųi, iatinią bombardavimas, kiekvię- 
kaip nacių] bet naciai pasiun- nų: minutę gresiąs mirties pavo 
čia*l,(MX) lėktuvų1 j. fronto* da- <kis labai paveikė jaunimą, ku 
lj, kur rusai turi, gąj l^pj, ^is pęsjĮąiko/jękiŲ. nws.is,tovėju-

■ yra isiip tooves taisyklių^

■ - \
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Bet prekė yra prekė, nepai
sant, ar ji gyva ar negyva, čia 
ją nuperka vienas pirkėjas 
(Stalinas), čia jau, žiūrėk, ge
rai apdėvėtą, kitas (Hitleris). O 
khi pirkėjai stlsiniauja, tada' ši
toms gyvoms prekėms priseina 
šokti pasiučiau, negu marione
tėms teatre. Ir sakykite, ar ne 
taip pašėlusiai dabar šoka lie
tuviški komunistai, fašistai' ir 
naciai, kai Hitleriu nutvėrė Sta
linui už gerkles?

Tiek dar gera, kad. tarp lie
tuvių, — ar čia, ar Lietuvoj, ar 
kur nors kitur, — labai maža 
tebėra nacių, fašistų ir bolševi
kų. Bet ąępąisant, kaip mažai 
jųi belikę, yią dėlto reikia žiu- 
;rcti, kadi dąi;, mąžjąu jų butų 
jarbą ią viąaį nębĮitų. Ręikja, sa- 
•kanįb apsįšjuplį. Ręilfia. netylėti. 
;To, rodos, reikaląuja; pąpras- 
įčiausias žmogaus pą.dprųmas. 
Tylėjimas juk reiškia ir blogo 
gėriu pripažinimą. Tai toks jau 
nusidėjimas, kaip ir slėpimas 
!vogtų daiktų. Be to, žmogus 
daugiausia pasimokina iš praei
ties, nežiūrint, kokia ji nebūtų. 
Praeitis, mat, yra, faktas, ka
dangi: ateitis tiktai planai arba 
smagi vaizduotės mankšta 
(gimnastika). Praeitis rodo, 
kas supuvo, kas išliko, arba, 
ka^> supuva, kas išlieka amžių 
amžiams. Tokiu kęliu aikštėn 
iškyla ir žmonių darbų-naudin
gumas, tuštumas arba net ir 
pragaištingumas. Pavyzdžiui, 
kai bolševizmo siaubingoji ban
ga užplūdo Lietuvos žemę, tik
tai per vienerius, lųętus visas 
kraštas tapo daugiau nunioko
tas, negu carizmo, ijer 125 me
tus! čia jąų faktas, kurio nie
kas, nenuąlėps, nęsusmulkins, 
dar ląbjąu npsiųjpikjns. Ir kol 
jis.' pąpįJikK ipįppjųji tol lietu
viai: yėąg& IjpĮŠęyizmp labiau, 
negu karo; bado ir maro. Vengs 
jie ir fašizmo su nacizmu, nes 
šie trys broliukai — bolševiz- 
,mas-fašizmas-nacizmas — yra 
taip vieningi,7 tapati ugi; kaip 
trys vandens lašai. Tai' tryniai 
— trys kunaį, bet vienas krau- 
Ijąs. Juk viena partija, vienas 
vadas, diktatūra, cenzūra, kon
centracijos stovyklos ir kalėji- 
rpai grų^ijai. prigrūstą politinių 
lįaliniiį,— tai bojšęvizmoffąšiz- 
mo-nacizųiĮą, kraujas ir širdis! 
Ėe šįjtįiįj ląjpyęs/ir demokratijos 
Smaugę,ąri^įlrikytų nė vieną 
dieną, nųų bųjjįeyųmas, nei fa- 
šizęąąą, ųęi, ųąęįęjpas.

Ijfet l^Įf nęgį^jo to persenu
sio, l|ąiį^i|«ųąi^ikusio posakio; 
“Nusietiją, ųup^mė perpus do- 
vanoją./i Ig ųęnaujiena, kad 
kiekyiąąą^ sųąaLęrčėlis, ypač poT 
litiniu tąją sjįiįųpulihgai slepia’ 
piiodųį sąyoj pęąrilJ- Kiek čia 
Įatvažiavof Lietuvos tokių, ku- 
!rie aklių akljausiai išpažino fa
šizmą, o aą. prisipažįsjta, ar pa< 
dpro atgailą,'af išsipląuja^ išsi- 
skaląųjąj- ip <$yo širdies fašizmo 

' maurus,, o iš gąlvos vortinklis 
iw pelėsius? Pakol kas to neptt- 
dėmė dar n& vienas. Priešingai;

Hitlerio Propaganda
Komunistų Spaudoje

BERLYNO BALSO AIDAS
Pereitą gegužės mėnesį J. V. 

kongresas priėmė bilių, kuriuo 
duota prezidentui teisė rekvi
zuoti apsaugos tikslams Ameri
kos uostuose esančius svetimų 
valstybių laivus. Kai kurie tų 
laivų priklausė Vokietijai ir Ita
lijai.

kaip ir. Berlynas) buvo nusivy
lusi biliaus priėmimu. Bet ji 
džiaugėsi, kad iš netoli 100 bal
savusių kongresmanų, 120 bal
savo prieš. Štai ką, “Vilnis”- ra
šė (gegužės 9 d;, 1941 ip.):

“13 Ųlinois valstijos kon- 
gresmapų. balsavo prieš tą 
bilių, o, ųž jį- balsavo tik 8. 
SusiJąiĮęė 4, Taigi didžiuma 
Illinois' kongresmanų pasisa
kė, kai||o; pęięšai įsivėlimo 
karau (Phjjraųkta pęčios 
“Vilnies” reįdkcijps. —į>P.). 
Kokios nebutų: kitos jų pa
žiūros, bet šiame atsitikime 
jie atstovavo Illinois žmonių, 
auti-kari n į. sentimentą.

“Šis" balsavimas parodė, 
kad vidurvakarinėse valstijo
se anti-karinis sentimentas 
labai stiprus, žmonės karo 
nenori ir tas paveikia net 
oportuniškus kOngresmanus. 
Šiaip ar taip kalbant, jie tu
ri skaitytis, su žmonių valia 
(Vėl “Vilnies” redakcijos pa
braukta. — J. P.).”
Jeigu kongresmanai, kurie 

skaitėsi su žmonių valia, balsa
vo prieš tą Hitlerio nenaudai 
nukreiptų bilių, tai kas paga
liau balsavo ųž jį? Skaitykime 
“Vilnį” toliau ir sužinosime:

“O kas labiausia varėsi už 
tą bilių.o^ Ogi tie patys bur- 
bonąi iš pietinių valstijų, ku
rie nėra jękie demokratai ir 
kurie daugumoje išrenkami 
neskaitlingos piliečių mažu
mos. Tose valstijose žmonių 
teisė balsuoti begėdiškai ap
rėžta taksų sistema. Milijonai 
žmonių ten negali balsuoti, 
nes negali pasimokėti taksų 
už balsavimą. Tai ve kokių 
‘demokrafų’- balsais praveda
ma karinės priemonės, ku
riomis ši, šalis, stumtę stu
miama bąraą.”
Keistas sutapimas. Ir Hitle

rio laikraščiai*Berlyne^tuo laiku 
lygiai taip apraše to biliaus pra- 
.vedimą. J. P.

II s ASiai
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7000 mylių autamobiliu didelius nuostolius.

SKILĘ

Pilnai

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

Turtas Virš $ 6, u 00,0 0 0.00

FOTOGRAFAS

ATIDAhYTA NAUJA SUDRIKO
RAKANDU KRAUTUVE

BARGENU IŠPARDAVIMAS OK 0F PRTTfROS

Vardas

Adresas

MiestasChicago

aukšč.
Gabel’s

1942>m. RADIO F. M. 
žiuosc kabinetuose, po

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR CO

of America
HAR. 2500

aul0č. 
aukšč 
aukšč
aukšč,

Pasiklausykite Budrlko Radio valandos iš WC^L—lOČOkil. stoties * sekmadienio vakare 5:30 vai

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad' pačios Naujienos 
yra naudingos.

Be lo; 
reiškiama vilĮtis, jog tas parka*

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

NAUJIENOS, 
1730 So. Halsted SL 
Chicago, IR.

• XIII.
GLACIER NATIONAL PARKAS.

NETEKO MATYTI.
SIOMIS GALVOMIS 
NŲ LAIPIOTOJAI. - 
KOS SIMBOLIS. — 
CIJA.

, — ŽVĖRYS, KURIŲ
— KALNĄ! SU “PRAŽJLL- 

ALPINISTAI ARBA KAL-
- PARKAS, KURIS-YRA TAL 
PREZIDENTO PROKLAMA-

ŽĖMOS IR PRIEI^ĄMOS KAINOS VISŲ GBAŽIŲ RARLOR SETŲ, BEDROOM
A * ' ' SETŲ; IR DINETTE SETŲ. ’

ftia gęru, .alpinistu > iiku,; u tai 
reiškia,? jog t reikia bent kelis! 
metua treniruotis.

Parkas atsiduria į Kanados 
sieną. 1932 m. Jungtinįų. Valsti
ją prezidentas, Kongreso ir Ka
nados parlamento įgaliotas, pa- 
Iikelbč proklamaciją ryšium su 
steigimų, yyatęrton-Glacier In
ternational Peace Parko, kurio 
dalis yra Montanoje, o kita da
lis Alberta provincijoje (Kana- 
d4j<?)-

^rezidepto proklamacijoje sa- 
konpa, kad parkas yra skili
mas pažymėjimui glaudžių ir 
dijaųgį^kų’ santykių tarp dviejų 
kąiijjyii|i)'ių valstybių

PORTĄBI^E RADĮQ su elektra ir baterijomis,

BRIDGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SLVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

3409-11 So. Halsted St. ir 3241 So. Halsted St
Telefonas YARDS 3088 '

ąimas suau-- 
tųmpįllių, kaip sakomą,, visą 
bl?nį;sųgądįno: mųsų, nustaty
tas tvarkraštis sugriuvo.
j Pinpiąusia turėjome, apsinak
voti daug tėli'au nuo parko, ne
gu buvome nusitarę. Tokiu1, bu? 
du kitą dieną- ir parką pasie
kėme daug vėliau: užuot atvy
kę apie 12 vai. ryto, atvykome 
tik apie 2, vai; po pietų.

Įvažiavimas į parką- nėra lai
svas: reikia du dolerius pasimo- 
kėti. Už tuos du dolerius gau
ni įžangos bilietą, kuris yrą ge
ras visam Sezonui; Vadinasi 
per vasarą gali,, jei nori, kas 
dieną po parką važinėtis.

Dar gana toli nuo parko pra
sidėjo kalnai. Ir. juo. arčiau va
žiavome, juos tie kalnai’ darėsi 
aukštesni ir statesni. Kadangi 
diena buvo apsiniaukusi, tai khi 
kurių kalnų viršmips dębesy;

CONRAD
FOTOGRAFAS

Stadija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hdllywood 
Šviesomis. Darba? 
garantuotas.

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

SALE
APŠILDYMO SISTEMOS i 

Viskas: įeina boileris, radiaciją, visi vamzdžiai 
irfitingai, pardavimui tik ribotą laiką, $1QE 
INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI I

18” Karšto Oro Furnace 
Spyžihis furnasas, vi
sai bhigtas su keising- 
ais. Garantuotas jūsų 
šilimos problemoms iš
rišti. ...;............ $52.20

se, kurios yra išgarsėjusips vi
same pasaulyje.

Kai rugsėjo 5 d. anksti rytą 
apleidome Havre, miestą, tai 
svarbiausias tos dienos musų 
tikslas buvo apžiūrėti Glacier 
National Parką.

Buvome nusitarę praleiąti ten 
.kelias ar keletą valandų, ir per 
tą laiką kiek galima daugiau

Apart Apsaugos, Turime <j»E Q E 00(1 00 
ATSARGOS FONDĄ Viršdd J 3,0110,11 U

Dabar. Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis A. M, iki 4 P. 'M.,' l'r'ečiad. 9 A. M. iki 12
dienos; Šeštadieniais 9 A. M.- iki 8 P. M.

O®®

Jei : Insurance reik, pas'.
Dr. F/ViRftšl EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudėntial Ins.
175‘ W. Jackson . , ( __ ,

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

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ,
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 |igų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. B ,2M

. JD*V U Iti O*»i &vJ

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

mp ir anižtpos taikos sirųbolin 
tiek Amerilįai, tiek Kanadai.

Tai reiškia^ jog; Aųierjlęa iv 
Kanądfi pasižadėjo niekuomet 
nęsityęrti gįnkip viena pri^š ki
tą. Jos pasižadėjo ne tik drau
giškai sugyventi^ kaip iki šiolei^ 
bęt; a^jtyję dar labiau- tuos 
draugiškumo ryšius sutvirtinti.

• Koks tai gražus ir kilnus pa
sižadėjimas!

Pasižadėjimas, kurio suinte
resuotos šalys nelaužo ir neina- 
no laužyti,. Pasižadėjimas, ku
ris, galimas, daiktas, bus pavyz
džių,visam pasauliui, kaip dvi- 
valsiybės gali gražiai, taikiai ir 
labai draugiškai sugyventi.

Kada tokiais “taikos parkais” 
galės pasidžiaugti į sutemas p.a- 
teljųsios Europos valstybės?

Kada?L.
(Bus daugiau)

Fur Kautai ...............  Pigumas iki $25-
MoteTUns Cloth Kautaį $12.50, aukšč. 
Moterims Dresčs .............  i $2
Vyrams 2-1
Vyrams To ....
Vyrams Ovųrkautai
Berniukams Siutai ir Paltai $5, 
Vaikams Sniego Siutai ir 
Double Duty Drabužiai $6.75,

Nepraleiskite šios progos, 
siūlo šauniausias madas, geriausią ko
kybę sensaciniai žemomis kairiomis

Daug, teko girdėti apie Gla- tą dieną, praleis# tokiose vieto 
cięr National Parką.

Kam tik pasitaikė proga tą 
parką matyti, visi ragino:

“Būtinai aplankykite, nesigai* 
lėsite. Tai viena įdomiausių vie
tų Amerikoje”.

Mes nusitarėme ne tik tos 
progos nepraleisti, bet ir pasi
naudoti kita proga, būtent, užr 
sukti į Kanadą ir tėn vieną ki-

nių Siutai $15, 
utai .. $12.50,

-H ^.-1 ;--------------- ' 1 (S - 4 k ' ' I : gi' f
gatvekaris užrmiSėk6(hmetų chi- krautuvės adresu 1178 
cagiėtę, ‘ Mrs- i Victoria Pighitti, Street. Abięjoms ugnis padarė 
3328 Crystal street

esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters” 

O'MAILEY & McKAY, Ine. .
W. Adams $t kamb. 1548^54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLŲMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSŪRANCE COMPANY ' 
LUMBERMEN’S INSURANCE CO^MPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.' 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

AUTOMATINIS StOKERIS
Mažiem namam arba 3 flhtų pastatam, did
žiulio išpardavimo' kaina tik už $99-OQ

GABEL’S 733 Maxwell St.
Atdara vakarais ir Sekmadieniais

(NELAUKITE —
i Rytoj Gali Būti Pervelu!
i Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
j šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa- 
i rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu- 
’ rėsite jokių nemalonumų.
' “Mes

x?arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

mis tekdayo kokį, gyveųąmąt na- J 
muką. pamatyti, . i

j Parkas kažkaip sųsilįęja su, 
kaimyųinių niišRų ip kalnais. < 
Aiškios sienos nejsa.

Qląęier National Parkas yra 
tikrai milžiniškas. , I^opgreso 
specialiu aktu jis buvo. įsteig
tas gegužės 11 d; 1910; m. Jo 
plotas — 984,309 a^raii Tai su
daro. 1,537 ketvirtainiškas my
lias.

Parkas pasižymi* savo gyvūnų 
įvairumu. Ten gyvena briedžiai, 
elniai, stirnos, kalnų ožkos, 
meškos ir kiti žvėrys. Paukščių, 
taip pat yra visokių.

Tačiau tik ilgiau pagyvęnųs, 
tarsime, vieną kitą, dieną parke 
praleidus, galima tuos žvęris 
pamatyti. O šiaip, kai kelioms 
valandoms atsilankau tai, tik iš 
netyčių gali vieną kitą žvėrį pa
matyti, jei jis prie kelio pągir 
painioja.

O kada nori kokį žvėrį pama
tyti, tai-jis paprastai ppie kebo 
nesipainioja. Tokį patyrimą tu
rėjome ir Įneš,1 'Visur 'matemė 
įspėjimus, kad su meškomis tu
ristai neprivalo “žertus” krėsti, 
bet pačių meškų taip ir nema- 

’tėme. Nė dvako jų niekur ne
buvo.

Dėlei to labiausiai jautėsi nu
sivylus p-ia Rimkus: girdi, to- : 
kį kelįą, atvažiavome, o dargi 
nė meškos nepamatėme.

? Juokavome, kad nėra, ko nu- 
siminti: kai grįšime į Chicago, 
sakėme jai, tai galėsi į Broolė 
;fieldą nuvažiuoti, ir ten visokių 
pnęškų pamatyti.
j Skubime nors dalį pa^k° ap
žiūrėti. Sustoti ir pasidairyti ne-

I ■ • • ’ . ’ • ‘ r ‘ f ’ ’ ’

jra kada. Iš automobilio tenka 
stebėti įdomesnes vietas. O jų 
čia devynios galybės.

Į Labiausiai imponuoja sniego 
į kalnai.

Tai; tikri milžinai, su “praži
lusiomis galvomis”. Faktiškai, 
jų galvos yra baltos. Baltos jos 

. yra žiemą; baltos ir vasarą;
Niekuomet ten sniegas neiš- 

tippsta. Jų susĮkkaųpa, stęras ir 
(Jidelis klodas. Sukietėja, kaip 
ledas. Tai, sųkiętęjęs. sniegas ar
ba gletčėris kartais nuslenka 
nuo kalno. Jęi: ppię kajnp; žjųp- 
,nės gyvena, tai jie atsiduria pa- 

j vojuje.
jb Vasaros metu vis dėlto snie- 
įTgas tirpsta. Tirpsta-ir bėga nuo 
I kalno. Bėgdamas sudaro upe
liukus, o. tie upeliųjkai pagimdo | 
KLupęs arba ežęrus,.
i Parke yra bent kęli ežerai.

Šaipoma, kad jię esą. labai žu- 
" vingi. Girdi, pasitaiko pągąųti: 

jir tokių žuvų, kurios sveria po 
dvidešimt ir daugiau svarų.

Mes, žinoma, savo laimikio 
nebandėme. Atkandome dantis 
Minnęsotoję.

Parke yra labai gražią turis
tams. namelių. Kai kurie, gam
tos mėgėjai čia po kęlįoliką die
nų aj; nęt savaičių pija/ęidžia,

> Yra. čią. ir vadinamas alpinis^ 
tų klubas, kurio nariai po kai- 
nųs laipioją. Taj savotiškas 
sportas, Įjūris reikalauja didelęs 
ištyąrmės, sujpaųmųp- ir drąsos.

D/ąsųs ir ištvermės nepakaiip 
|ka: tik po ilgo lavinimosi gali-

FALLIED^
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK
. Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
. šuo j am. Pristatymas DYKAI 
, 275w9 S. KBDZIE ĄVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

TURI DALIS TINKAMAS VISIEMS PEČIAMS, 
FURNASAMS- IR BOILERIAMS.

———r-

Keturios Didelės Krautuvės Chicagoj
* fY

Dabar laikas patikrinti savo pečių ir fumasą, reikiamiems pritaiky
mams ir pataisoms. Padarykite tai kol oras švelnus. Venkite vargo su 
fumaso taisymu šalčių metu.

662 W. Roosevelt Road 312 West 63rd Street 
8816 Commercial Avė. 2323. Mihvaukee Avė.

Telefonas M0NR0E 6600

• r ■ , ■ :■ ■

\ NAUJIENOS,, Chicago,

T1)ER\I,5\MX(,S
LOAN ASSOClATIONofChicago 
^DSMN MACKIEWICH. Pres; 
4192 Archer Avenue.

VIRginia 11'tl

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BŲIŲIŲO ĄGENTURA 

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

Paremkite Apsaugą!'
PATAISYKIT SAVO SENĄ PEČIŲ, FURNASĄ AR BOILERĮ.

gos, kainuoja po ...... ........
■?_______________________ ;

OIL BŪRNERS, dėl keturių $- . . •* < 
kambarių, po ..........................

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI,.

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

. - , - ■
• r « ••

•........  — -'--y:
- ----------

Jei tAsui
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Remia lietuvius
Al-
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PROGRESS KRAUTUVĖS

Ir Mokės Jai Po $10 
Kas Savaitę

Rockfordiečiai susikibs su 
bino Petronio bolininkų 

komanda.
jisai yra kitatautis, 

teis. Lewe per pažintis'

sai ne vien gavo daugiausiai 
balsų, bet taipgi gavo draugijos 
rekomendaciją, kaipo “ypatin
gai kvalifikuotas teisėjo vie
tai”. .

DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS VĖL KAN
DIDATUOJA Į APSKRIČIO TEISMĄ ‘

Teisėjas Lewe Siekia Naujo Termino 
Superior Courte

Vertas pritarimo
Jisai užsipėlnb ne vien lietu

vių, bet ir visų Chicagos bei 
Cook apskričio gyventojų parą*- 
mos antradienio rinkimuose. 
Galima spėti, kad tų paramų 
gaus. (Pol.)

Jei Pats Negalėjo 
Darbo Susirasti, Tai 
Žmona Surado —

Diena Iš Dienos
.........................  — I ■!

T . ' ■

Rytoj Atvyksta
Bolininkai Iš
Rockfordo

Abromavičių Šeimy 
na Liūdi '

John C. Lewe
Visi Cook apskričio lietuviai 

yra raginami ateinančio antra
dienio (lapkričio 4) teisėjų rin
kimuose balsuoti už gerą lietu
vių draugą, teisėją John C. 
Lewe. Jisai kandidatuoja ant
ram terminui Cook apskričio 
Superior teisme.

Jisai yra demokratų remia
mas koaliciniame tikiete, į ku
rį įeina ir demokratai ir repub- 
likonai.
Aukščiausiai rekomenduojamas

Iš visų kandidatų į teisėjus 
visuose sąrašuose teis. Lewe 
yra aukščiausiai rekomenduo
jamas tai vietai. Chicagos ad
vokatų draugija (Chicago Bar 
Association) pravedė tarp savo 
narių šiaudinius balsavimus, ir 
jie parodė, kad didelė didžiu
ma pasisakė už teis. Lewc. Ji-

Nors 
.vienok 
su lietuviais įėjo į lietuvių gy
venimų, dažnai dalyvauja lietu
vių parengimuose ir atydžiai se
ka lietuvių veikimų. Jisai ne 
kartų yra prisidėjęs prie lietu
viškų darbų stambiomis auko
mis. Yra artimas draugas Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association prezidento Justino 
Mackiewicli, kuris jį daugiau
siai su lietuviais ir supažindi
no. i

Teis. Lewe gyvena Riversidčr 
je su žmona ir dviem vaikais. 
Jisai gimė Oak Lawn miestely
je 1889 metais, išėjęs iš pradi
nių mokyklų tuojau pradėjo 
dirbti ir liuoslaikiu išėjo advo
katūrų Kent College of Law, 
kurių yra baigęs ir 
lietuvis 
nantr į 
dvylikų 
muose
1930 metais buvo paskirtas 
Circuit teismo ”Masteriu”. J 
Superior teismų pirmam termi
nui buvo išrinktas 1934 metais. I
Per šių tarnybų jisai daugiau
siai prisidėjo prie išnaikinimo 
vagių £Qujų, kurios specializa
vosi automobilių vogimu.

Rytoj iš Rockfordo* atvyksta 
p. Joe Virbicko bolininkų ko
manda.

I\as Virbickas yra žinomas 
Rockfordo biznierius ir Rock
fordo, Kultūros Draugijos na
rys. Jo komandos dalyviai

ne vienas 
advokatas. Prieš įei- 

teisėjus jisai atstovavo 
valdiškų įstaigų teis- 

kaipo jų advokatas, o

Joljn Jf. (Euiirifcfe
SENIAUSIA m DIDUAUKA LAIDOJIMO IŠTAIGA

i

DIENĄ IR NAKTĮ .

Visi TeL YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitagc Aoe. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonai LAFAYETTE
T*_-Vr _. 1 KOPLYČIOS VISOS! 
Dyiial CHICAGOS DALYSE

Klastykite musų radio programa Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meUda, 10:00 vaL ryto ii WHIP stotiM (1524 KJ

Laidotuvių Direktoriai

t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiiiiiaiUBiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

■ Jis yra 
seniau gyvenęs 

o dabar turįs a- 
Ka- 

didelis “bolini- 
tai turi sudaręs 
bolininkų ko- c

jo komanda ir

bamos draugijos nariai.
P-as Albinas Petronis ir jo 

visa šeima priklauso Chicagos 
Lietuvių Draugijai, 
biznierius, 
Rockforde,
lauš sandėlį Roselande. 
daugi jis yra 
ino” mėgėjas, 
labai šaunią 
mandą. Rytoj
susikibs su rockfordiečiais.

Lošimas įvyks 115 ir Michi- 
gan Avė. Prasidės lygiai 2:30 
vai. po pietų.

Chicagoje yra nemažai bu
vusių rockfordiečių. Jie kvie
čiami atsilankyti į lošimo vie
tą, ir pasimatyti su p. Joe. Vir
bicku bei' jo komandos, kitaip 
sakant, “tymo” nariais.

Rusų Baletas Šian
diena Šoka Pasku- C

tiniu Du Kartu
, /

Pastatys “Gulbių Ežerą”, “Mė
lynąjį Dunojų”,, “Užbaig: 

tuves?’

Jei norite praleisti 
nepaprastai malonių, 
gų valandų — pasaulyje kur 
grožis ir berupestingumas vy
rauja — būtina! nueikite pa
matyti rusų baletų (Ballet 
Russe), kuris šįvakar užbai
gia savo vizitų Chicagoje.

•Šiandien po pietų 2:30, ir 
8:30 vakare pastatys šešis la
bai populiarius baletus, kurie 
turbut tol žavės publikų, kol 
baleto daile
Čaikovskio,

Vienas jų 
muzika 
Ežeras” 
rašytas
toliau Šopeno kūriniais 
remtas “Les Presages”.

.Grupė pastatys taipgi labai 
įvairų baletų “Auroros Vestu
vės”, kuriam muzikų parašė 
irgi Čaikovskis, ir labai links
mą “Užbaigtuvių Balių.”

Ši rusų grupė turi visą eilę 
labai gabių šokėjų, kurių tarpe 
yra ir jaunas rusas, šabelevs- 
kis. Jis šoka tikrai sensacin
gai-

Bilietų kainos yra 
centų iki $2.75.

keletą 
žavin-

gyvuos. ,
C h o pin o M uzika.

yra Čaikovskio 
paremtas “Gulbių 

, kitas — Strausso pa- 
“Mėlynasis Dunojus”, 

pa-

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
••eiiiiHeiaeuiMiimamuaeaiBi

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YABDS MM.

( I
1646 West 46th Stree

. J. ZOLP
t Phone YARds 0781

S. I
3319 Lituanica Avenue

MAŽEIKA
5

k YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ I
2314 Weat 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street

R SI 
i
JNŲS
’hone CANal 2515

TeL Pullnum 127t

ANTANAS M.
3307 Lituanica Avenue

PHI
p
LLIPS 
‘hone YARds 4908

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

PET
Pho

BUS
ne GROvehiU 0142
Phone Cicero 2109

$5 f.ni « 0

Prakalbos

nuo 55

Biblijos Tyrinėtojų prakalbos 
dabar atsibuna sekmadieniais 
nuo 2*:00 vai. popiet, Mildos 
svet., 3142 S. Halsted St.; Chį- 
cagoje. Sekmadienį, lapkr. 2 
d., kalbės S. Beneckas temoje 
“Kas Pagydys Padūkusį Pasau-

, Mykolas ir Liudvika Abro- 
mavičiai, 3465 §o. Lituanica 
Avė., šiuom laiku pergyvena di
džiausių širdgėlą ir susikrimti
mą dėl tragingos jų sunaus 
mirties. Jisai žuvo auto kolizi
joje prie Morocco, Ind.

Jų sūnūs Juozapas žuvo pa
či Ame jaunystės žydėjime, su
laukęs vos 22 metu* amžiau^.

— Steponas.

Elena Pilkiutė-Zabellienė, laiko 
Savo vyrui parūpintą darbų 

/sąrašą.
Jei tikėti apskričio teisėjui 

Lynch, tai Juozas Zabella, 6753 
South Campbell avenue, dabar 
pilsto vaistus už $37 į'savhitę 
ir išėmęs iš algos po $10 kas 
savaitę moka juos savo žmo
nai Elenai Zabellienei.^6745 So. 
Rockwell street, 5 metų duk- 
terei Audrey užlaikyti. \ 1 *

Jei Phts Negali, Tai —
Toks buvo rezultatas bylos, 

kurią p. Zabellienė neseniai už
vedė prieš jį, reikalaudama at
skiro pragyvenimo. Ji taipgi 
prašė teismo priversti Juozą Ža
belių mokėti jai savaitinei tam 
tikrą sumą! pinigų ir rūpintis 
dukters pragyvenimu.' Kai kal
binamasis pasiskundė fSnansL 
niais nepasisekimais ir negalė
jimu darbo gauti, tai skundė
ja surado jam ilgą sąrašą įvai
rių darbų su algomis nuo $30 
iki virš $50, o i teisėjas įsakė 
jam vieną tų d^rbų pasirink
ti. Jisai yra vaistininkas,

. i v .Taigi, žmonos pastangomis 
J. Zabella dabar sukinėjasi tarp 
eleksirų, miltelių ir piliukių 
vaistinėje ir kas savaitę jai pri
siunčia nustatytą sumą “alimo- 
nijos”.

Elena Zabellienė, duktė chi- 
cagietės p. Josephine Pilkis, 
6601 S. Western avenue, taip
gi yra vaistininkė ir dirba Bill- 
ings ligoninės (Chicagos univer
siteto) vaistinėje. •• '

Kokybė yra svar-
. blausia

. __________ _ / _

Pirkite anglis iš Pulaski
< Coal Co. *

Kiek nusiskundiihų būna žie
mos metu: - netikusios anglys, 
pylame, pylame, o naudos nė
ra tiek, kiek turėtų būti.

W!ell, > norint naudos, reikia 
pirkti geras anglis, kokybės an
glis.

O geras anglis gausite pirk
dami iš Pulaski Coal Company, 
3025 West 26th St., tęl. Rock- 
well 8200. , *

Ir patartina pirkti anglis da
bar, tuojau — kol dar kainos 
yra žemos.

Pūlaski Coal Compąny pri
stato anglis j visas miesto da
lis. Pristato nuo pusės tono. iki 
pilno troko. Gali atvežti jums 
anglių ir jūsų nusamdytas ve
žėjas, bet reikalaukite kokybės 
anglių iš Pulaski Coal Co.

Pulaski Coal Co. pristato 
taipgi aliejų kurui — nuo 50 
galionų įr daugiau. Taigi, rei
kalingi aliejaus ar anglių, kreiii- 
kitės į Pulaski Coal Co., 3025 
W. 26th St., Rockwefl 8200.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
. Tony Savage, 23, ^u MKdred

Petrauskas, 18
Casmer Misavich, 24, su

Elaine Dombrosky, 18
William Keenan, 22, su Stella

Virbalis, 22 ... ■ t
Clara Trzaskus, 19, su Ed-

ward Raska, 23
Albert Matson, 24, su Helen

Misk^vįs, 19

Reikalauja
Perskirų .

.Blanche Cirkva
C. Cirkva

Margaret Matės
Matės

Gauna
Perskiras

Bernice Sweet 
C* Sweet.

nuo Edward

nuo George

nuo Ralph

Nauji Raštai 
Linoleume
Pamatykit juos Archer Lino- 
leum and Carpet krautuvėje
Jeigu planavote daryti ką 

nors, kad jūsų virtuvė atrody
tų šviesesnė, patrauklesnė, pa- 
rankesnč — tai, reikia many
ti, turėjot omenėje ir 'linoleu
mą jai iškloti.

Kad mažos virtuvės atrody
tų erdvesnėmis, kad sienos at
rodytų naujasnemis, kad iš vi
so virtuvės taptų jaukesnėmi 
— reikia įdėti jose gražus 
leum.

Kaip tik gražių, naujų 
dų, naujais raštais arba 
žyba (designs), linoleumu
laiku yra didelė grupė Archer 
Linoleum and Carpet Store ad
resu 4212 Archer Avė., telef. 
Lafayette 6606. Atlankykite šią 
krautuvę.

Tie patys žmonės turi kitą 
krautuvę, būtent Cermak Lino
leum and Carpet Store, adre
su. 5804 Cermak Road,. telef. 
Cicero 1854., — Sk.

s
lino-

um
brai- 
šiuo

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauji Biznieriai 
Bridgeporte

Anna

Šiandien,

J. Janulevičius ii*
• Bagdonas

BRIDGEPORT. — 
lapkričio 1-mą Chicagoj prasi
deda naujas alkoholinių gėrimų 
laisnių terminas, ir kartu Bri
dgeporte 
nieriai.

ELECT
g) REPUBLICAN

Mas METINIS RUDENINIS DIDIS

Išpardavimas
ir Paroda Naujausių Namam Reikmenų

Skaitlingas Pasirinkimas!—Nepalyginami Bargenai! 
Lengvos Sąlygos!—Dovanos su Kiekvienu Pirkiniu!

Štai šių dienų
Sensacija'

50
Šis gražiausias

Mohair Parlor Setas verias
Progres Krautuve parduoda

tfž
 

k B
 M

- x iC* < .-'m*

$150.00 dabar 
už ..........................

$85 vertės 2-jų dalių naujos 
mados Parlor Setai—

$59.50
•

$90.00 riešuto medžio 3 dalių 
Miegamųjų Kambarių Setai—

$59.75
$55 parceliuoti, pilnos mie- 

ros Gesiniai Pečiai—
$39.75

1942 metų Zenith Radijai—

$18-95

• $5.00 vertės 9x12-'pėdų 
Gražios Klijonkės—

?3-49

$55.00 vertės chromium 5-kių 
dalių Breakfast Setai—

$37.75
$5.00 gražios, naujos mados 

Plieninės Lovos—
$3-55

$17.50 Springsiniai Matrasai

$1Q.95

$60.00 vertės 5-kių kamba
riu šildytuvas—

$39.95

$69 Aliejiniai šildytuvai—

$37.50

$3.50 šiltos, gražios Kaldros—
$-|.95

$185 Kombinuoti Pečiai, po

$119.50 ,

( Šimtai Kitų Panašių Bargenų—Lengvais Išmokėjimais

Didelė Nuolaida už Senus Baldus
Šis Pasiūlymas Yra Geras Tik Vieną Savaitę

\ Pasinaudokite šiohiis mažomis kainomis dabar.

atsiranda nauji bįz •

Partneriai
Janulevičius, buvęs

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NA UJIEN.OS E”

Malonėkite atsilankyti visi, 
girdėsite labai įdomiu dalykų. 

‘ Rengia ir kviečia Biblijos Ty
rinėtojai. Įžanga veltui. Nėra 
rinkliavos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

James 
apdraudos agentas, ir p-a Anna 
Bagdonas, žmona . “muverio” 
Viktoro Bagdono, atidaro alinę 
ad. 3212 South Halsted street. 
Biznis yra aprūpintas gražiais 
rakandais ir moderniškomis 
šviesoVnis.'

Viktoras Bagdonas ir toliau 
pasilieka tperkraustymo bizny
je, kurį varo jau daugelis me
tų. . VBA

3222-24-26 SO. HALSTED ST
prie 32-ros gatvės.

GARSINKITES “NAUJIENOSE



Šeštadien., lapkričio !, 1941 «' NAUJIENOS, Chicago, tll.

Statys Naują
Plieno Dirbtuvę

1 ■■*—

GRANITE CITY, III. -

M 
M 
H 
H

JbNAS KESERAUSKAS 4
Pfersiskyrė su šiuo pasauliu ( 

spalio 30 d., 8:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi- 1 
męs Liet., Tauragės apskr., £ 
Pagremančių parap. ir kaime. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po/tėvais Pužau- ' 
skaitę, 2 sūnūs, Juozapą ir 
marčią Petronėlę ir Alfonsą, 
švogerį Joną Pužauską, pus
brolį Augustą Kesęrauską ir . 
jo šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir .pažįstamų. 
Lietuvoje brolį Antaną ir jo 
šeimą, seserį Oną, 2 šVoge- < 
rius, Antaną ir Juozapą Pu- ; 
žauskus ir jų šeimas, ’ 2 švo- , 
gerkas Marijoną ir Magdale- ‘ 
ną.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6559 So. Campbell, Telefonas 1 
Prospect 9153. Laidotuvės 
įvyks antrad., lapkričio 4 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Gi- [ 
mimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioj atsibus gėduiin- ' 
gos pamaldos, už velionio šie- J 
lą, o iš ten bus nulydėtas į . 
šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Jono Keserausko 
giminės, draugai ir pažįstami ’) 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I] 
lyvauti laidotuvėse ir suteik- J 
ti jam paskutinį patarnavimą . 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę ij 
lieka: Moteris, Sūnus, švoge- 
riai ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet- 
kus, Tel, GROvehill 0142.

------------------t-----------
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M 
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10 VEIKIS vsS 
Dalis. 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems m 
Vestuvėms, Ban-

M 
M 
M 
M»

 Vestuvėms, 
kietams, Laidotu-* 
vėms, Papuoši- 

" mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYĘTTE 5800
M 
H 
M 
M

Gra
nite City Steel Company gau
na $6,300,000 kontraktų iš val
džios pastatydinti ir, operuoti 
šiame mieste naują plieno lie
jyklą. Naujoji įmonė galės pa
gaminti apie 500,000 tonų plie
no į metus.

Užmušė Moteriškę, 
Pats Nusižudė

.1-......    I,.-?.., rt»
‘ K - • ’ ' • . į

CLASSIFIF.D ADVERTISEMENTS
-'■•■■■ '.■-■' •■■•»'••• '•■ ' ■*... •■■ ■. ■ ■

VienameRACINE, Wis.
bute policija atrado negyvus 61 
metų ;naŠlį Felix Petirro ir 44 
metų Nunzia Maišto, 7 vaikų 
motiną.

Spėja, kad Petirro ją nužu
dė už tai, kad ji ruošėsi ište
kėti už kito vyro, po to pats 
'nusišovė.

IPERSONAL SITUATION WANTED
Ieško Darbo t

ii
_______________ i=

REAL ESTATE FOR SĄLE 
Namai-žemė Pardavimui

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PAIEŠKAU NASTAZIJOS, Ve
ronikos ar Kostancijos Virbeliutės, 
paėjusios iŠ. Vilkaviškio dpškr., 
Gražiškių valsč., Graužinių kaimo. 
Prašau atsišaukti, Uršulė Vasiliau
skaitė, 2948 Sp. Union Avė., Chi
cago, III. , ■ e

— ■■■■ ',l1“ .......... ..

IEŠKAU DARBO. Karpfenteris, 
patyręs visokį darbą, šaukite CI
CERO 4239. ,
■tiiĮi.mirti.illi Iii'i ................ ...

FURNISHED RQOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Dvejos Mirties Sukaktuves 
Sukaktuvės 20 Metų ir 11 M.

AGOTA BALNIONIENfi, 
po tėvais Snapsčiutė.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkr. 21 d. 1921 m., su- ' 
laukus 35 m., gimus Ligumų • 
parap., Ruklaukių kaime. , 

Pdliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą, sūnų Stanis
lovą ir dukterį Elizabeth, 
brolį Petrą, brolienę Juliją ir s 
šeimą, seserį Victoriją Gau- 
bienę, švogerį Joną ir šeimą; 
2 pusseseris, Pauliną Klimie- 
nę, švogerį Feliksą ir šeimą, 
Oną Railienę ir šeimą, pus- • 
brolį Charles Misiūną, An
taną Liūs (Grand Rapids, 
Michigan) ir daug kitų ■ 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Po devynių metų ir duktė 
Elizabeth persiskyrė su šiuo . 
pasauliu lapkr. 1-mą, 1929 
m., sulaukusi 21 metų. Pali- ■ 
ko didelį širdies skausmą tė- « 
vui ir broliui. Paliko taip 
pat viršmirtėtus gimines,drau
gus ir pažįstamus. Dabar abi
dvi ilsis Lietuvių jautiškose 
kapinėse. 1

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moterėlės ir moti
nėlės, dukrelės ir sesutės bus 
gedulo apeigos lapkričio 2-rą 
1941 m., 2 vai. popiet. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
Lietuvių Tautiškas kapines 
gedulo apeigoms. Tuo pat 
laiku bus pasakyta keletas 
liūdesio ir .padėkos žodžių, 
lydimų gedulingomis giesmė
mis iš koplyčios. Apeigoms 
pasibaigus, susirinkusieji bus 
kviečiami susirinkti paskirtoj 
vietoj liūdesio pietums.

Nuliūdę Tėvas ir Sūnūs 
STANLEY BALMAN,

5420 So. Neenah Avė.,
. Chicago, Illinois.

.. , t. I
— Rusai besitraukdami iš 

Ukrainos išsivežė visus, arklius. 
Likę ūkininkai neturi kuo dirb
ti žemės.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia .

PROSYMUI MERGINOS, paty
rusios šilką prošyti, tiry čieaning 
įmonėje. Park 7Ridgę Cleanėrš, 283 
Bdsse Ave., Park Ridge,

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
apšildomas; gera transportacija; 
telefonas name. 2436 W. 45 St.

SU

PADĖKAVONĖ

JUOZAPAS ABROMAVIČIUS
Gyveno 3465 So. Lituanica Avenue.

siilau- 'j
1

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 7-tą d., 1941 m. 
kęs 22-jų metų amžiaus.

Tapo palaidotas į Šv. Kazimiero kapines rugsėjo U-tą d. I
Jis dabar amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoti ‘ 

tiems, kurie suteikė Jam paskutinį patarnavimą nulydėdami Jį .1 
į amžinastį.

Todėl mes Jo artimieji •išreiškiame širdirtgiausią padėką 
Jo pusbroliui kun. Edvardui Abromavičiui už atlaikymą gedu
lingų mišių ir įspūdingą pamokslą bažnyčioje.

Dėkavojame Aušros Vartų Klebonui Juozapui Dambraus
kui už šv. Mišias ir gražų pamokslą kapinėse. Dėkojame už šv. 
Mišias Kun. Mlchael Jutkui. Ačiū Aušros* Vartų vargonininkui
Juozapui Brazaičiui. Ačiū visiems šv. Mišių ir gėlių aukauto- I 
jams, t 4

Ačiū grabnešiams ir Laidotuvių Direktorių! Lachavičliii ir d 
Sunams už malonų patarnavimą. -Pagaliau reiškiame širdingiau- J 
si ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.

O Tu, mielas musų Sūneli, užgesąi kaip aušrinė žvaigždelė J 
ir palikai mumis nuliudilsius. Dieve Visagalis suteik Jam ra- 
mybę. u

Liekame nuliūdę: Tėvas, Motina, Brolis, Sesutė, marti Ma- : 
rijona ir žentas James. ♦ ]'

I 
d

PETRONĖLĖ BUTKIENĖ 
(po tėvais Šiauliutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 30 d., 2:20 vai. popiet, G 
1941 m., sulaukus pusės amž.., gimus Lietuvoje, Tauragės apskr., 
Nemakščių parap., Pabalčių kaime. Amerikoj išgyveno 38 met. '

Paliko didėliame nuliudime vyrą Augustą, 4 dukteris: Qną, d 
žentą Mykolą čielj, Stanislavą,'žentą Vincentą Macijauską, Pet-' 
ronėlę, Marijoną ir žentą Joną Naudužą, 2 sūnūs: Augustą ir 
marčią Kotryną ir Kazimierą, 2 anukus: Edvardą ir petį* čie-į 
liūs, 3'brolius: Stanislovą ir brolienę Ruth, Vladislovą ir Pran- ‘ 
čiškų Šiaulius, pusseserę VeronikąJ ir švogerj * Juozapą Stačiaus- 1 
ką, 4 pusbrolius: Petrą, Pranciškų ir Jokūbą Vlzgirdus ir Juo- • 
zapą Šiaulių, švogerį Antaną, švogerką Oną Butkus ir jų šeimą 
ir ciocę Veroniką Vizgirdienę.

Kūnas pašarvotas namuose, 3850 S. Union Avė. %
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkr. 3 d., 9:30 vai. ryto iš i 

namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos/ 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kaži- ; 
miero kapines. r

Visi a. a. Petronėlės Butkienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai'kviečiami iaidntnvA<«»_ ir
'jai paskutinį patarnavimą- ir

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Ditekt. Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.
• ’ -i i I ’ **•

dalyvauti laidotuves^ ir suteikti « 
atsisveikinimą. > J
Dukterys, Statai, ‘žėntai, Marti, i

SUSIRIN'KIMM
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 2 d., 1. vai. popiet, .para-> 
pijos svet; Narės malonėkit^ pri
būti. —A. Laurinaviche, rast.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 
KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
lapkričio 2, Hollywood švėt., 2417 
W. 43rd St., 12 vai., dienos. Malo
nėkite atsilankyti. /

—Helen Rimkus, rast.
SLA. 260 KUOPOS štisirinkimas 

įvyks 2-rą 'dieną lapkričio, 2 vai. 
popiet, Lietuvių Demokratų Klubo 
svetainėje, 6825 So. Weštėfn Avė. 
Visi nariai kviečiami atsilankyt?, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. —J. Jasulevičiiis, rast.

ŠIMANO DAUKANTO. DRAU
GIJOS mėn, susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 2 d., 12 vai. 
dienos, Chic. Lie tuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekvie
nas draugas privalo būtinai atsi
lankyti. Turime svarbių klausimų 
svarstymui, taipgi išgirsite rapor
tą iš įvykųšįo metinio baliaus spa
lio 26 d. Kurie nariai esate pasi
likę su mokestimi, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti.

—P. K., raštininkas.

MERGINA, MOTERIS Ipatyru^i 
bendram nhrtių darbui. Privatus 
karribarys, vonią. . Šl()—$12.

-BRIarghte 6540.

BUSAMS IR kAUNTERIAMS 
.. 'MEROtNOS

18 iki 2į„ pastovus darbas, ♦progos
pakilti. 356 N. CLARK.

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

KAPĄBLE FURRIERS
3105 - W. Germak Road.

AMBITIŠKOS ŠEIMININKĖS. 
Proga uždirbti ekstra pinigų namų, 
asmeniniems; reikalams, šioms Ka
lėdoms. Darbas prie dresių namuo
se. Nereikia cash, nereikia depozi
tų. Kreipkitės kambarys 400, 6 W. 
Randolph.

GĖRI UŽDARBIAI.
ambitiškoms moterims. Nereikia 
investuoti. Gerai žinomas kojinių 
ir moteriškų apatinių fabrikantas 
turi vietos kelioms moteriškėms. 
Miss Rhoda, 126 N. Wells St.

PARENGIMAI
LIET. LIUOSYBĖS NAMO ben

drovės metinis parengimas sekm., 
lapkričio 2 d., 1941 d. Liberty Hali, 
14 St. ir 49 Ct., Cicero. Programą 
.pildo Cicero Moterų Choras. Įžan
ga 50c iš anksto, 60c prie durų. 
Pradžia 4:00 vai. popiet.

( -j i,. J ;. ,r . t«»;.. , - • :1 1 *

A. A.
MAKCėLė lAŲRiAN, 
po tėvais StiYvinskaitę 

Gyv. 4809 S. Kostner Ave.
Tel. :Brunswick 5932.

‘Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spąlių 31 d. 12:20 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Anną, 3 sūnūs: Lar- 
ry, Anthony ir Louis, žentą 
Stanley Kwiatkowsky, 3 mar
čias: Bernice, Della, Ann, 2 
anūkes ir vieną anūką ir 
daug giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. .

Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkričio 4 d., 8:30 vai. ryto 
iš J. F. Ėudęikio kopi., į St. 
Agnės (39th PI. ir S. Wash- 
tenaw Ave.) parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Marcelės Laurian 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširęlž’ai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę .liekame: 'Duktė, 
Sūnus, žentas, Marčios ir 
Giminės. {)

Laid, Direkt. J. E» Eudeikis. “ 
Tel. YARDS 1741. j

-NĖRA APSIGYNI
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedąn .............
De Soto sedan .... .......
Plymouth sedan .„y..-.. 
Plymouth, ėlub coiipe 
Nash sėdau ...............
De Soto sedan ...........
Packard sedan ...........
Studebaker sedan ....

$945 
$995 
$695' 
$665 
$885 
$765 
$735
$595

1941
1941
1941
1940
1941
1940
1940
1940
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu. /

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
* l *

Autorizuotas Dyleris 
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

PASIRENDUOJA ŠVIESUS kam
barys, kąrštu vandeniu apšildo
mas. Sutiktumėm iY ^algį paga
minti dėl Vyro ar 'ženotOs poros. 
2156 W. North AVe. :F. SAKAL.

MENDON FORNIŠIUOTAS ap
šildomas kambarys prie mažos 
šeimynos. 3147 So. Union Avė.,

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

3545 So. Wallacę St.
2nd Flqpr rear.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir ’bižnius 
Turime didėlį Jpasirinkimų.. namą 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & GO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė,
i Tel. YARDS 1001.

KAMBARYS RENDAI su valgiu 
ar be valgio. 3540 So. Halsted St.

MOTERIŠKĖ NAMŲ IR TAVER
NOS DARBUI, nusimananti apie 
virimą. 5626 West 55th Št.
n ii t i u/ . ii ................................................................... ■u'

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių /Reikia

' DARBININKAI REIKALINGI 
DARBAI VISIEMS

Pilna Samdos Tarnyba.
Vyrai—Vaikinai—Merginos — Mo
terys. Nepatyrę"— išmokite amatą. 
ŠAPOS — FABRIKAI -

— TEKNIKAI 
ALL TRADĖSlllEMPLOYMENT 

BHREAU
343 S. DEĄRBORN ST., 

4-TAS 7 AUKŠTAS 
Atsineškite šį (skelbimą ir sUtau- 

pyn^tęs 20%.

OFISAI

COAL—WOOD—OIL
Anglys—-Malkos Aliejus

PARDAVIMUI. 320 AKRŲ pieno 
farma.- Moderni. Jasper County, 
Indiana. E. A. Gast, Warsaw, Ind.

120 AKRŲ PIENO FARMA. Der
lius, inventorius, elektra, moder
nus namas. Adam Mikosz, Kouts, 
Indiana.

BRIGHTON PARK
2 AUKŠTŲ muro namas, 2—5 

kambarių flatai ir 2—6 kambarių 
flatai. Plašteriuotas beismentas, 50 
pėdų lotas. Labai gerame stovyje. 
Speciali kaina $9750.00. ,

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 West 47th St.

SAVININKĖ PRIVERSTA par- 
dudti 2 aukštų 7 kambarių medinę 
rezidenciją. Randasi 3657 So. Rock- 
well. 'Pečiaus šilima, 1 karui gara
žas ir daržinė. Našlės nuostolis 
yra jūsų pelnas—tik $2,500. Nedi
delis įmokėjimas, balansas leng- 

išmokėjimais. 
pamatykite

PARDAVIMUI 40 AKRŲ žemės 
su ' 5 kambarių namu (galima na
mą padidinti iki 7 kambarių), 
tvartais, * vištininku ir kiaulide. 
Randasi Michigan ‘ valstijoj. Yra 
ežeras (galima maudytis ir žu
vauti). Yra miško dėl kuro ir dėl 
budinkų arba dėl postų. Prie gero 
kelio. Prie namų yra dideli kle
vai, -geras pavėsis. Galima gyventi 
iš vien paukščių, vištų, arba žą
sis auginti. Savininkas parduos už 
mažą kainą “Cash.”

•Rašykite 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Box -2563

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th -Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. .po 9c Gal. 
100 Gal. po 8c Gal. 
150 Gal po 7tec Gal.

gal. kubilai su kranais, $3.75 
kiekvienas.

55

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO
ALIEJAI

’ ^ĖlkALlNGĄS r VYRAS arba 
moteris dirbti tavernoj. Išmokinsi
me. GyVėriti Vietoj. TfUmpoš va
landos, geras mokestis. Kreipkitės 
8:00 vhkare. 4342 S. AshlOnd Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS su
prantantis apie gyvulius ant far
mos. Valgis, guolis ir mokestis.

3302 S. Union Avė

REIKALINGAS patyręs likerių 
sėlsmanas. Lankyti lietuvišką ir 
lenkišką biznį. Verčiamės visomis 
nacionaliai garsinamomis brandies. 
68 E. Cermak Road, tel. Calumet 
4517.

anglis Ir malkos 
1-3 ton. $10.80 ton. 
1-3 ton. 
1-3'ton. 
1-3 ton. 
1-3 ton.

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

14.90 ton.
1(2.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton
6.75 ton

delis įmokėjimas, 
vais mėnesiniais 
Verta investuoti, 
šiandien.

ŠHULMISTRAS
Realty Company

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6600.

Kur lietuviai perka apdraudą.

jį

MARQUETTE PARK 
DELUXE

Kampinis bungalovv, 9 dideli 
kambariai, karšto vandens šilima, 
stokeriu kūrenamas, radiatorių pa
dengimai, Venetian blinds, grindys 
kaip naujos, plieno konstrukcija, 
tailo stogas, .platus lotas, 3 karam 
muro garažas. Parodomas tik pagal 
susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 2000. 
A. B. REIMER, 

3036 West 63rd Street.

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

PIETINĖJE IROQUOIS kauntėj 
farmos žemė. Savininkas. 277 ak
rai juodžemio su moliu. Geri tro
besiai. Užimti kovo pirmą. Arti 
Wellington. $36,000—$2,000 įmokė
ti. Gera saldžiųjų kornų žemė. 160 
akrų juodžemio su moliu. Geri 
trobėsiai, naujos tvoros. Arti Cis- 
sna Park. $15,000—$1,500 įmokėti.

CHARLES J. BEEBE, 
Claytonville, III.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

TURISTAI, KURIE VAŽIUOSI
TE į Floridą vakacijų, sustokite 
pas mus. Turime 12 apartamentų 
namą. Dėl platesnių žinių kreip
kitės laišku: A. BENKEV1ČE, 977 
S. W. 4th St., Miami, Fla.

Millėr Creek .... 
Black Band .... 
Fkln. County .... 
Fkln. Egg .......
Central Nut .... 
Anth’cite Rget- 

Chestnut .
Kopper’s Coke 
Pocah’s M. Run 
Pet. Carbon Štili

Run ............ 1-3 ton.
Stoker Nut .... 1-3 ton.
Suplautos malkos — 6 pund. $1.00 
WENSEL AND SONS Hem. 8774
II IIŪ I MH Hlll»ji« __________

BUSINESS CHANCES
/į. -
T’ARŠiDUODA GROSĖRNĖ 

įrengta 22 mėtai, su 2 aukščių mu
ro namu South Sidėje. Štoras‘ir 6 
kambariai. Karšto vandens šilima. 
Grosėrnė ir namas vertas $13,500 
dabar tiktai už $11,500, arba kas 
ką tiirite mainyti.

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

li^rtūrt

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 kam
bariai užpakalyje. Kampas 2.3 PI. 
ir Oaklėy. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Place.

BENDORIAI TAMPRIOMS' ir 
palaidoms bačkoms. Pastovus .dar
bas.^ Matykite Mr. Sheridan, 2513 
So. Damen Avė.

SĖLŠMANAI ĮVAIRIEMS de
partamentams. Dalies laiko ir pil
no laiko samda. - Patyrimui pirme
nybė. Kreipkitės 6-rne aukšte į 
Emnloyment ofisą.'

NETCHER’S BOSTON STORE 
State and Madišon Gatvės.

. . ■ .j ...L .... -- • ■ t. ■

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

A’NT RENDOS 6 KAMBARIŲ 
flatas, karštu vandeniu šildomas. 
Virtuvė fčrnišiuota. Vieną bedrui- 
mį noriu pasilaikyti sau. Rehdcs 
$32.00. 5542 So. May St. 1-as aukš
tas. Po 5 'vakarė.1

RENDAI 3 KAMBARIŲ kated- 
žius, Pečiaus šilima. 4037 W. 69th 
St. Portšrnouth 6663.
rttMrtMMrtrtrtiJLįrtrt^mrtrtl^rtMyMM^^y^M, 

’VVHOLESALE FURNlTURE

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Aye.

Chicago, Iii / Tel. REPublic 6051 
....    ... u--- .. ■„ . .....

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą?

-ARBA ATNAUJINTI 
, DABARTINI SAVO NAMĄ 
Mes parūpinkime jums Staty
bos Medžiagą, o jus galėsite 
mokėti jai lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Nėrėikia 
nieko įmokėti.

Pasistatykite Jį Patys
PLANAI DYKAI

Dengtas Lumber
COMPANY 

2700 ROdSĖVELT ROAD 
Tel. KĖDZIE 3840.

LIKVIDACIJOS IŠPARDAVIMAS
Kas pirmesnis, tas nupirks *4 fla- 

tų po 4 kambarius su sun parlor 
apartmento bildingą, arti Mar- 
ąuette Parko. Platus lotas, tik už 
$7,500.00.

Taipgi 6 kambarių mūrinis bun- 
galow su 3 karų mūriniu garažu, 

antkaršto vandens apšildymas, 
Marųuettę Road už $5,650.00.

Taipgi 217 akerių farma, 
Beloit, Wis. Geriausia žemę, 
kas puikiai auga, 2 setai gerų 
dinkų, kur gali 2 šeimynos 
venti, labai pigiai.

Turime -ir daugiau gerų bargenų.
Teisingas patarnavimas.

CHARLES URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd St. 

Tel. PROSPECT 6025.

arti 
vis- 
bu- 
gy-

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

NAŠLE PARDUODA 2 aukštų 
muro namas. Grosėrnė, meat mar
ket. Viskas, fikčeriai, mašinerija. 
2-me aukšte 6 kambarių apart- 
mentas. Visur karšto vandens šili
ma. 2 karam garažas. Pūikitan 
stovy. Biznis įsteigtas 26 metai. 
923 N. Western Avė. HUMboldt 
2626. Kreipkitės po 6 popiet.

MODERNI TAVERNA, įsteigta 4 
metai, daranti pinigus, pardavimui 
visai, nebrangia kaina, kadąngi sa
vininkas turi kitlą biznį. 434 West 
31st St.

PARSIDUODA TAVERNAS ne
brangiai, 'bet pašiskubinkite kol 
laisnis dar nenupirktas. 4631 So. 
Ashland Avė. Tel. YARDS 1098.

TAVERNA IR ROOMING hou- 
se su namu. Parduos arba mainys. 
2113 So. Halsted St.

,PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB, 
TA grosėrnė ir meat' market. įstei
gta daugiau nei 20 metų. Elektriki- 
nis šaldytuvas. 
Kambariai prie 
mi. j 
HEMlock 5610.

Daro gerą biznį, 
krautuvės, apšildo- 

Bargenas vertas pamatyti.

----x----
PARDAVIMUI TAVERNA. Nau

ji fikčeriai, refrigeratorius. 4 
kambariai- gyvenimui, pigus lais- 
niai. Biznis geras. Prežastį patirsi
te ant vietos. 101—155 PI. Calu
met City.

PASIRENDUOJA KRIAUČIAUS 
štoras, arba parsiduoda įrengimai. 
Vieta tinkama dėl “barbershop” 
atba šiaučiaus. Parduosiu ir namą. 
Kreipkitės 5306 So. Princeton, 1 
lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI TAVERNA. 5 
kambariai užpakaly furhišiudti. *Su 
namu, ar be namo. Arba mainys į 
privatiŠką namą ar ’farmą. 2906 S. 
Union Avė.

GROSĖRNĖ, ! MĘAT -MARKET 
pardaViMui pigiai. Savininkas ap
leidžia miestą. Lietuvių apylinkė. 
3246 S. Emerąld Avė.

‘PARSIDUODA TAVERNA ir 
'restoranas. Tpąnsfėrių 

Dirbtuvių apylinkėje. Geras ___
Bėridrai daro $60 00 į diehą. Par
duoda dėl ligos, pigiai.

39(J1 So. Wentworth Avė.

BUK BIZNIERIUS
Įmokėki 5 šimtus, nupirksi na

mą su taverno biniu. Visi įtaisy
mai, biznis išdirbtas per daugelį 
metų, tarpe didelių dirbtuvių.

Kaina $3500.
Priims mainus ką jus turite.
Turime daugelį visokių kitokių 

bargenų.
C. P. SUROMSKIS, 

6921 So. Western Avenue 
Republic 3713. vakarais Pros. 1111

APARTMENTINIS NAMAS — 
2, 3 ir 4 kambarių vienetai. Ken- 
wood apylinkė, 1 te bloko I. C. De
pot. Metinės pajamos (gross) virš 
$3,000 kas metai. Box 2505. 1739 
So. Halsted St.

KAMPINIS LOTAS, 30x100 pė
dų, pietų vakarų kampas Culler- 
ton ir Peoria gatvių. Forklozavimo 
bargenas. R. J. Siman, 1344 AVest 
18th Štreefc CANAL 0841.

OBRIGHTON PARKE 2 flatai — 
4 kambariai kiekviename. Mūras. 
2 kambariai beismente. $7650.

4608 So. Whipple.

TIKRI ‘BARGENAI Y 
•SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500. 
flatų mūras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700. 
flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050,

6 
tas

6 
da

8
kaina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. ■ MICKEVIGE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

ir
namų

AUTOS-^-TriuCKS FOR SALE

PARDAVIMUI 1939 PLYMOUTH 
De Luxe coupe. Pardavimo prie
žastis—mirtis eimynoj. (Galima
matyti sekmadienį Visą dieną, ki
tomis dienomis po 6-ių vakarę, 
6735 S. Roėkvvefl St. Mrs.’Shukis,

SEVVING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas 'ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

STANDARD MACHINE GO. 
1822 W. Chicago Avė. BHŲ. 7112

PROFESSfONAL SERVICE 
Proteripnališ Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PIka^Pas- LĖS? Aš'pas^siujGms, T“' sveto“ A&te’ kdnvTrtą______  ____ ___________ , J ŠU 
stampa. H. K. Bergman, P.O. Bdx 
56, Chicago.

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WABEII()USE OUTLET 

SURINKO

NEPALYGINAMUS 
BARGENUS

Iš SAVO 8 APSKRIČIO 
KRAUTUVIŲ

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

■PEČIŲ.
Originaliuose

.Įkainuoti Greitam 
Magic Chef, Crown,

Crates.
Pardavimui
Zenith, Det- 

roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo.

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

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

didelės mieros ...................
Quakėr, visai naujas, sempelis 

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis ................................ $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo $119 ................
ŠALDYTUVAI 

Šapinkite ankstį. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668.

1232 S. HALSTED ST. 
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį ‘iki .8

no-

$24
$29

$39
$39

GREITAM PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS*

Už .pusę kainos galite įsigyti vie
ną iš gražiausių barų Bridgeporte. 
50 pėdų baras apšviestas lietuviš
kom spalvom. Renda pigi, “leasas" 
3 te metų. Prie “transfer” kampo. 
Savininką galima matyti nuo 5-tos 
vakare. Priežastį patirsit vietoj.

3107 te So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖS ir 
bučernės fikčeriai. Yra elektriki- 
nis kaunteris, slice machine, ais- 
krymo baksas su 6 skylėmis ir 
daug kitų dalykų. 2300 W. 69 St.

20 PĖDŲ ILGIO BACK BAR ir 
Front Bar. Stalai, kėdės, budelės. 
Viskas moderniška. 4612 S. Marsh- 
field.

.......-- —
FINANCE AND LOANS 

Finansai ir Paskolos

KO ’PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIV 
Mėnesiniais atmokėjimais a 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOGIATIGN , 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS. Sec 

Turtas virš $1,100,000.

REMKTTE TUOS,/ KURIE 
GARSINTAS!
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PARENGIMAI
B®

Lietuvos Naudai

Fondai

taipgi Uetu- 
gyvenantiems

&atiio=

Šeštądien,, lapkričio 1, 1941 
. >■! 'y ... -r- ' '

VAKAR CHICAGOJEŠiandieną
Rinkliava

Chicagoje ir Ciceroje
šiandien Chicagoje, ir Cice

ro priemiestyje, įvyksta vieša 
rinkliava aukų Lietuvos trem
tiniams, kuriuos bolševikai iš
gabeno į Sibirą, 
vos pabėgėliams, 
kitur.

Ruošia Du

Teisę ją surengti iš majoro 
E. J. Kelly išgavo Lithuanian 
National Reflief Ftmd, kurio 
priekyje stovi p. Justinas Mac- 
kiewich, taipgi adv. A., A. Olis. 
ši organizacija rinkliavą praves 
bendrai su Chicagos lietuvių 
katalikų organizacijoms, tfurias 
šiame darbe atstovauja kun. 1. 
Alba’vicius ir Leonardas šimu
tis.
Standard Federal — Centras
Aukų dėžutės rinkėjams bu

vo išdalintos vakar vakare. Au
kų rinkimą užbaigus jos bus 
suneštos šiandien po piet į rink • 
liavos centrą, Standard Federal 
bendrovės rumus, 4192 Archer 
avenue, kur dėžutės bus ati
darytos abiejų fondų atstovų 
akyvaizdoje. Ten pat vėliau 
įvyks posėdis tarp rinkliavos 
rengėjų, konsulo P. Daužvard- 
žio, ir Lietuvos atstovo Wa- 
shington, pulk. P. žadeikio, ku
ris vakar atvyko Ch’icagon ke
lių dienų vizitui. Posėdis nu
spręs kur pinigus pasiųsti ir 
kur jie galės padaryti daugiau
siai naudos.

Kur Siųs
Yra pasiūlymų juos siųsti 

Lietuvos pabėgėlių komitetui, 
kuris veikia Šveicarijoje, arba 
i Šanchajų, Kiniją, iš kur gal 
bus patogiau pinigus išdalinti 
pagalbos reikalingiems tremti
niams Sibire.

Kiek žinia, Lith. National Re- 
lief Fund ir katalikų organiza
cijos kreditu už surinktus pi
nigus pasidalins pusiau ir po 
pusę surinktos sumos įtrauks į 
savo atskaitas.
Tik Lietuviškose Apylinkėse
Rinkliava bus aprubežiuota 

tiktai lietuvių apylinkėse, nes 
Chicagos miesto tarybos nuta
rimu, rodos, tik keturios lab
daringos organizacijos turi tei
sę ruošti visuotinas rinkliavas.

šios rinkliavos rengėjai tiki
si surinkti nuo $4,000 iki $10,- 
000. Rs.

Užgriebė Daug
Pro-Hitlėriškos
Literatūros
šaukia Kaman-Chicagos Nacį 

tinėjimui
1160 North Dearborn
Dies komiteto agentai

Ad. 
Street 
užgriebė apie 1,000 svarų įvai
rios pro-hitleriškos literatūros, 
įvairių dokumentų, ir išsiuntė 
juos Washingtonan kongreso 
narių inspekcijai.

Agentai taipgi užareštavo ki
tą buto turtą ir įteikė jo savi
ninkui Homer Maerz’ui parei
kalavimą atvykti Washingto- 
nan kamantinėjimui. Jisai yra 
žinomas nacių lyderis 
šininkas fašistiškos .
Shirt” organizacijos.

ir vir- 
“Silver

Pranašauja Didelius 
Real-Estate 
Mokesčius '

Miesto valdyboje eina kalbos, 
kad 1941 metų real-estate tak
sai bus apie 10% nuo nejudi
namos nuosavybes vertės.

Tai butų aukščiausia taksų 
norma Chicagos istorijoje.

ŠĮVAKAR
Lietuvių Liuteronų Draugijos 

šokių vakaras ir balius Mar- 
ųuette salėje, 6908 S. Western 
avė., 8 v. v. Įžanga 35c.

Hal’oween šokiai Jonistų sa
lėje, 814 West 33rd street 7.30 
v. v. Dovanos už gražiausius 
kostiumus. ,

RYTOJ
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

rais stato operetę “Pirmas Deg
tindaris” (“Velnias Išradėjas”) 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
3133 South Halsted street, su 
Pranu Jakavičium “Belzebuko” 
rolėje. Po vaidinimo šokiai. 
Įžanga 75c. su taksais, pradžia 
4:30 v. pp. \

Cicero Lietuvių Liuosybė? 
Namo metinis vakaras su 2 
veiksmų komedija “Plutelė ir 
Pelės” ir dainų programų Li
berty salėje, 14th street ir 49th 
Court, Cicero. Pradžia 4 v. pp. 
Bilietai 60c. Po prųgramo šo
kiai.

V. šventų Vyrų ir Moterų 
Draugijos 25-ių metų jubilieji
nis vakaras Cicero parapijos

Užmušė 74 Metų

Paliaubų 
rengia Ame- 

Dariaus-Girėno

ir Lelijų Choro narės.
Vyčių Chicagos R?jono suva

žiavimo šokiai Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 South AVestern 
avenue, 8:30 v. v. (Semi-f 
mal). Bilietai su taksais 55c.

Kitą sekmadienį
Dienos iškilmės, 
rican Legion
Postas savo salėje, 4416 South
Western
gramas, 
šokiai.

avenue. Puikus p^o
ceremonijos, vaišės

Spėja Kad Lietuvis

St. Anthony ligoninėje vakar 
mirė 74 metų chicagietis, Frank 
Kopouch. Užvakar naktį auto
mobilis jį mirtinai sufažinėjo 
prie 24-tos ir Sawyer avė.

Velionis neturėjo pastovaus 
adreso, bet kartais gyvendavo 
ties 553 South State street. Po
licija spėja, kad jisai buvo lie
tuvis. Jo tikr.oji pavardė turbut 
yra Kapočius. ,

Automobilio vairuotojas, 
Charles Valestin, 2451 South 
Sawyer avenue, buvo suimtas 
už neatsargų važiavimą.

Šitos Vienuoles
Ne Vienuolės
'I . ■ v

Per alines Halsted, Ashland 
gatvėse ir apylinkėj vaikščioja 
dvi moterys, pasirėdžiusios vie
nuolių sukniomis. Jos renka 
“aukas” neva St. Bernardo li
goninei.

Ligoninė prašo paskelbti, kad 
tos moterys nėra vienuolės ir 
neturi jokios teisės aukas 
ti.

rink-

Krautuvės Galės 
Pardavinėti 
Gėrimus

Nežiūrint miesto valdybos 
priimtų įstatymų, maisto krau
tuvės, vaistinės ir departamen- 
tinės krautuvės galės ir toliau 
pardavinėti alkoholinius gėri
mus buteliais. 600 tokių krau
tuvių turi laisnius daryti 
rimų bizųį.

ge

Mirtinai Sumušė 
Mergaitę

14Apskričio ligoninėje mirė 
metų moksleivė, Helen Wyka, 
nuo 5238 South Aberdeen avė. 
Tėvas sako, kad ją mirtinai su
mušė trys mergaitės, su ku
riom ji lankė Dewey pradinę
mokyklą. 'antrą ir trečią.

i ACME-NAUJIENŲ Teiephoto
Myroai C. Taylor (kairėj) jr John L.1 Lewis, United Mine Workers unijos pre

zidentas, bendroje spaudos konferencijoje, kurios motu paskelbta, kad sustreika
vę angliakasiai gijš darban. Le\vis priėmė tPrczid’enlo , Rooscvclto pasiūlymą tęsti 
darbininkų ir darbdavių derybas be darbo sustabdymo.

ATIDARO CHICAGOS LIETUVIU MUZIKALI SEZONĄ

Chicagos lietuvių muzikbs-dainų pidEicriįms rytoj tenka privilegija pastatyti pirmą 
muzikalį veikalą Chicagoj šį sezoną. Tai VyrųSjhoras, kuris suvaidinimui pasirinko Miko 
Petrausko parašyta dviveiksmę komišką operetę'^PIRMAS DEGTINDARIS”, taipgi žinomą 
vaidu “Velnias Išradėjas”. ? .

Choras, po Kazio Steponavičiaus vadovybe, stato operetę Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 4:30 v. pp., su Pranu Jakayičium, B. Brdoks, J. Dambro ir kitais pasižymėjusiais ak- 
toriais vyriausiose rolėse. Taipgi dalyvauja Choras ir orkestras. Po vaidinimo įvyks šo
kiai. Bilietai su taksais yra 75c. i

Namu Savininkams
Aiškins Santykius
Su Nuomininkais

Iš Marąuette Parko Namų 
Savininkų darbuotes

Marąuette Parko Namų Sa
vininkų mėnesinis, susirinkimas 
įvyko ketvirtadienį, spalių 23. 
Narių atsilankė vidutiniai, nors 
galėjo būti daugiau, nes orga
nizacijoj randasi apie 300 na
rių.

Pirmininkas J. P. Damkus 
vedė susirinkimą pasekmingai. 
Visi nariai gavo 
reikšti ir pasidalinti savo min
timis, kurios liečia musų' visų 
reikalus.

progų išsi-

Nupirko boną
Iždininkas Briedelis raporta

vo, kad ižde randasi arti $400. 
Toliau iždininkas pareiškė, kad 
jau yra nupirktas Jungtinių 
Valstijų apsigynimo bonas už 
<$74. , .

Parengimas sausio 11
Rengimo komisijos pirminio^ 

kas Butkis pranešė, kad visi 
komisijos nariai veikia sutarti
nai musų metinį parengimą pa
daryti paąekmingų. Jis įvyks 
sausio 11, 1942. .

r, C ' •’ .v • ’< » ? ' . ' * *

Buvo nutarta pravesti vajų 
gavimui naujų narių musų or
ganizacijai. Kurie gaus daugiau 
Darių, tie gaus dovanas, pirmą,

NAUJIENOS, Chicago,. III.

ATŠAUKĖ ANGLIŲ STREIKĄ

išdavė raportą iš 
Civic Federacijos 
prie kurios musų 
prįklaiuo. , Minėta

namų

Iš federacijos 
t

.L Butkus I 
Southwest 
susirinkimo, 
organizacija 
organizacija atstovauja apie 50 
pavienių organizacijų ir dar- 
-buojasi visų pietvakarinės da
lies miesto piliečių naudai. Gai
la, kad ne visų organizacijų at
stovai dalyvavo minėjos fede
racijos susirinkime.

Apie nuomininkus
Visi musų apylinkės 

savininkai esate kviečiami lan
kytis į musų susirinkimus, ku
rie įvyksta kas ketvirtą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio. Se
kančiam susirinkime bus aiški
nama kaip nuomininkai turi 
užsilaikyti jūsų namuose. Bus 
labai įdomu išgirsti kiekvienam 
namų savininkui.

x J. Butkus, korės.

Mokės Mažus
Dividendus

Vakar valstijpš auditorius pa
skelbė, kad sekami užsidarę 
bankai prieš baigiant likvida
ciją išmokės smulkius dividen
dus: - -

Crawford State Savings Bank
Citizens State Bank of MeL 

rosė Park1 *
Columb’a Statę Savings Bank
Commercial Bank of^ Chicago 

Heights
Cpttagę Grove Ęank ir
Cragin State Bank

Cudahy Pasirašė 
Sutartį Su CIO
Užtikrina 72 */2 centų Minimum 

Algas
Skerdyklų darbininkų 

viršininkas J. C. Lewis 
paskelbė, kad Cudahy 
bendrovė pasirašė sutar

.. CIO 
unijos 
vakar 
mėsos
tį, kuri apima 7 dirbtuves už 
Chicagos ir 10,000 darbinin
kų*

Firma užtikrino 40 valandų 
savaitę ir minimum algą 721/0 
centų valandai.

Chicagos dirbtuvių reikalu 
unija pranešimo nepadarė. •
\ ' ■ ■ ,

Po Ilgos Ligos 
Mirė Petroiiėlė 
Butkienė
Sena Bridgeporto Gyventoja
Ateinantį pirmadienį, lapk. 3 

d., šv. Kazimiero kapinėse bus 
palaidota Petronėlė Butkienė- 
(šiauliūtė), kuri niirė pailgos 
ligos spalių . 30 d. Velionė buvo 
sena Bridgeporto gyventoja, 
nuo 3850 S. Union Avenue. Kū
nas yra pašarvotas namie.

Ji paliko vyrą Augustą But
kų, dukteris Oną, Stanislavą, 
Tetronelę ir Marijoną, tris žen
tus M. čielį, V. Macijauską ir 
Joną Naudužą, du anukus ir 
daug kitų giminių.

Laidotuves. tvarko direkto
rius A. M. Phillips. (Sp).

Dainuos, Sugros 
Daug Lietuviškos 
Muzikos

Budriko Radio Valanda
LAPKRIČIO 2 D„ sekmadie

nį, nuo 5:30 iki 6:30 v.v. per 
galingą WCFL radio stotį bus 
transliuojamas Budriko radic 
programas.

Programa bus patiekta daug 
naujų dainelių ir lietuviškų me- 
liodijų. Štai, keletą dainų čia 
paminime: “Kad aš našlaitėlė”, 
“Žirgelio šokis”, “Daili teta”, 
“Lietuva Tėvynė Musų”, “Kur 
banguoja Nemunėlis”, “Mano 
gimtinė”.

O. Juozaitienė —- Solistė •
Orkestras atliks tokias me- 

liodijas: “Liepelės” polka, “Ru
dens” polka, “Varpelio” valcas, 
“Kaimo” polka, “Aguonėlės” 
mazurka. Be to, orkestras pri
tars visoms solo ir choro daL 
noms. Solo dainuoja Ona Juo
zaitienė-

Budriko radio artistų grupė 
suvaidins dali naujos dramos 
Sakalų šeimyna”.

To programo leidėjas yra
JUOZO BUDRIKO 

KRAUTUVĖ,
3409 ir 3241 S. Halsted St. 

Pranešėjas.
________ Z_----------------

Garsus Smuikininkas 
Szigeti Fordo 
Valandoje

Gros Beethoveno, Schuberto 
kurinius

Garsus Vengrijos smuikinin
kas, dabar pastoviai gyvenąs 
Jungtinėse Valstijose, rytoj va
kare gros Fordo , Simfonijos 
programe (Chicagoj, WBBM, 
nuo 8 iki 9). •

Tai Joseph Szigeti, kuris 
koncertuoja nuo 13 metų am
žiaus. Jisai dalyvaus programe 
kartu su Fordo choru ir sim
fonija, kurią diriguos Čekoslo
vakijos garsus muzikas, George 
Szell.

Hubay, Wagnerio muzika
Programas' susidės iš sekamų 

numerių:
March Militairc — Schubert, 

orkestras;
Scene de la Czarda — IIu- 

bay, Szigeti ir orkestras;
Slavonic Dance — Dvorak, 

orkestras;
Minuet in G — Beethoven, 

The Bee — Schubert, Szigeti ir 
orkestras;

1’11 Take You Home Again 
Kathleen — Westendorf, 
ras ir orkestras;

The Zephyr — Hubay, 
geti ir orkestras;

Contra Dance — Beethoven, 
orkestras;

Overture, “The Mastersin- 
gers” -— Wagner, orkestras;

Čome Thou Almighty King— 
Giardini, choras, publika ir or
kestras.

cho-

Statys Naują 
Dirbtuvę

N ' \The* Great Lakęs Carbon 
Corporation skelbia, kad prie 
114-tos ir Calumet upės statys 
naują kalci jaus dirbtuvę, 
dirbs karo reikalams.

kuri

Baigė Armijos 
Kursus

Seržantas Aleksandras J. Ka- 
sper, 8584'Soutlr Lowe avenue, 
baigė aviacijos kursus Chanute 
Field, HL, karo stotyje. Jisai 
specializavosi propelerių taisy
me. „

<* Miesto saugumo teismas 
priteisė 47 m. chicagietį Sam- 
uel Stotland, 2515 N. avenue. 
užsimokėti $100 pabaudos už 
peatsargų važiavimą automobi
liu.

• Prie kirpyklos ad. 515 W. 
Madison street, buvo pamesta 
dvokianti bomba, o per langą 
kas tai įmetė ir plytgalį. Kir
pykla buk kapojusi kainas.

• Ęęslaugydama savo ser
gančią seserį staigiai mirė 35 
metų chicagietė Miss Urens 
Braudy, 5623 S. Cottage Grove 
avenue. Netrukus pd to mirė 
ir ligonė.

• Už automobilių vogimą 
Chicagos policija suėmė 31 m. 
James Dorriną, 1342 W. 70th 
street, ir 29 m. John Backley. 
8104 S. Loomis street.

D-ja Palaimintos 
Lietuvos Rengia 
Metinę Vakarienę

Ruošia Jam Patriotinį 
Programą

• Draugija Palaimintos Lietu
vos rengiasi savo metinei va
karienei su programų ir šokiais, 
kuris įvyksta šeštadienį, lapk.- 
Nov. 15 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 7 v.v. ši vakarie
nė bus skirtinga nuo musų 
draugijos buvusių vakarienių. 
Mat, mes šį sykį turėsime 
“chicken dinner”, o vakarienės 
metu bus išpildytas trumpas 
patriotiškas vaizdelis, kuris 
vaizduos pavergtą Lietuvą ir 
laisvą Ameriką- Scena ir salė 
bus tinkamai papuoštos. Tik
rai bus jauku ir malonu. Va
karieniausime tikrai kaip “ote- 
Įy j e’*.” V..(

• Dalins Dovanas
■ * , *

Šiame vakare bus išdalintos 
ir dovanos tiems draugijos na
riams, kurie išbuvę draugijon 
10 metų ir nesirgę pašalpos ne
ėmė.

12

siunti- 
draugi • 
įvyksta

Susirinkimas Lapk.
Bilietai jau nariams 

nėjami, ir sekančiame 
jos susirinkime, kuris 
lapk.-Nov. 12, bus renkami tam 
vakarui darbininkai. Tad, geis
tina, kad susirinkimas butų 
skaitlingas, nes nei komisija 
nei valdyba viena tų darbų ne
galės 
daug 
šome

atlikti, ypatinga reikės 
veiterkų gauti, tad pra- 
visus į talką.

32 Tonų Popierio 
Nuo Gatvių

Chicagos WPA turi prista
čiusi prie gatvių valymo apie 
500 bedarbių, kurie per ketu
rias savaites laiko surinko 32 
tonus — apie 65,000 svarų po- 
pierio gatvėse, - ielose ir par
kuose. IŠ to galima suprasti, 
kad Chicago nėra labai švarus 
miestas.

Reikalaus Gražinti 
$110,500 Sales 
Taksų

Swifto, Arnold Brothers, 
Libby-McNeil, Wiison ir Rogers 
kompanijos užvedė bylą prieš 
valstiją, kurioje reikalauja gra
žinti jomę $110,500 sales tak
sų, sumokėtų už maistą, par
duotą ligoninėms in mokyklom^




