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VOKIEČIU ŠTABAS PRIPAŽĮSTA, JOG 
RYTUOSE RANDA DIDELIU SUNKUMU

RAMINANTIS VAIZDAS

Vokiečiai traukiasi visuose centro ir 
šiaurės frontuose, tvirtina rusai

didelių 
frontuo-

pradėjo

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
7 d. — Vokiečių štabas šian
dien išleido pranešimą, kuria
me pripažįsta, kad vokiečių ka
riuomenė randa labai 
sunkumų visuose rytų 
se.

Vokiečių artilerija
apšaudyti Sevastopolio tvirto
ves ir kitus Krymo strategi
nius punktus, bet rusai labai 
gerai įsistiprinę.

Centro ir šiaurės frontuose 
pasidarė Tokios nepalankios są
lygos, kad neįmanoma jokia 
ofensyva. Prie dabartinių sąly
gų negalima pulti, todėl vado
vybė ir įsakiusi vokiečiams ne
pulti.

Krymo pusiasalyje vokiečiai 
sutinka labai smarkiai besiprie
šinančius rusus.

Vokiečių štabo pranešimas 
nemini šaltis ar sovietų pasi
priešinimas sudarė nepaląnkįą-’ 

.sąlygas rytų frogt^ąse.
Londonas, ArfgHja, įapkr. 

7 d. — Britų karo -sltfoksniai 
patyrė,' kad Volokolamsko sri-

nuvyjo vokiečių 
tankus ir artileri- 

stiprių pozicijų, 
revoliucijos sukak’

tyje pradėta sovietų ofensyva 
vystosi labai pasekmingai ir ga
lima tikėtis, jog bus išlaisvin
tas geležinkelis 4tarp Maskvos 
ir Leningrado.

Naujai atvykusios judrios so
vietų karo jėgos daro vokie
čiams labai didelių nuostolių, 
Volokolamsko srityje sovietų 
kariuomenė 
pėstininkus, 
ja iš kelių

Bolševikų
tuvių proga Stalinas pasakė kal
bą ir priėmė kariuomenės. pa
radą.

Stalinas tvirtino, kad dabar
tiniu metu sovietų Rusija ran
dasi žymiai stipresnė, negu ji 
buvo 1917 ir 1918 metais. Ta
da rusai buvo netekę žymiai di
desnių savo žemės plotų, tada 
puolė rusus 16 valstybių, bet 
jie susiorganizavo ir atsigynė.

Stalinas pareiškė, kad Hitįę- 
rio režimas netrukus pradės 
byrėti, gali užtrukti tris mene • 
sius, pusę metų arba daugiau
sia gali dar užtrukti vienus Į 
metus.

„ . v - NAŪJIENU-ACMMJ Telephoto
Toli virs Atlantiko, J. V. Atlantiko Oro Patrulio pareigas virš didelio okeano 

ploto beeinąs lakūnas E. D. Minner, mįitomas prie savo patrulio lėktuvo vairo. Per 
lėktuvo priekinį langą jis gali matyti skubantį J. V. karo laivą su plevėsuojančia 
Amerikos vėliava. Fotografija užgirta J. V. Laivyno. ' *

Suimtas ispanų so
cialistas Caballero

SUNKIAUSIOS DIENOS ANGLIJAI JAU 
PRAĖJUSIOS, TVIRTINA CHURCHILL

Britai dar turės stiprių kovų, bet 
ateitin galima žiūrėti su viltimi

VICHY, j’r.ancuzija, lapkr. 
į: d; >-• CirUiį jriie&tely pran
cūzų policija suėmė pagarsė
jusį Ispanijos socialistą Frari- 
cisco Largo Caballero.

Kartu su juo suimta ir Fe- 
derica Montseny, kuri Cabal
lero kabinete, turėjo sveika
tos ministerijos portfelį.

Fašistiškas generolas Fran
ko pareikalavo iš Petaino iš
duoti Caballero ir Montseny. 
Suimtieji nuvežti į Limoges, 
kur bus teisiami.

J. V. VALDŽIA RENGIASI ATŠAUKTI 
JURININKUS IŠ KINIJOS UOSTU

* .......          ,>j

Santykiai su japonais tabąiįteihpti ir 
kiekvieną dieną galimi netikėtinumai

C., lapk. 
Roosevel- 
laikrašti- 

valdžia 
jurinin-

ir San- 
dabartiniu 

ju-

ekonominę blokadą. Santykiai 
su sovietų Rusija paskutinėmis 
dienomis žymiai pablogėjo.

Sovietai siūlė taiką 
suomiams

. NEWCASTLE, Anglija, lapk. 
7 d. — Winston Churchill šian
dien pareiškė, kad tamsiausios 
ir pavojingiausios karo dienos 
jau praėjusios.

Dabartiniu metu, tvirtina 
Churchill, Anglija jau yra pa
ti savo likimo šeimininke.

Rusai labai gerai kovoja prieš 
nacius ir Jungtinės Valstybės 
teikia britams visas karui ves
ti reikalingas priemones. Ke
lias dar ilgas, sako, bet britai 
laimingai pasieks jo galą.

vyko surasti pasikėšintojų 
šius su Paryžiuje ir Bordeaux 
miesto grupėmis.

Suimtųjų tarpe randasi vie
nas žydas. Paryžiuje policija 
rado ginklų ir teroristų var
tojamos medžiagos sandėlį.

ry-

Britai bombardavo 
nacių uostus

Hitleris suklups at 
einančiais metais
WASHINGTON, D. C., lapk. 

7 d. — F. H. LaGuardia šian
dien pareiškė, kad pagal jo ap
skaičiavimais, ateinančiais me
tais lapkričio mėnesį ateis Hit
lerio režimui gaįas.

LaGuardia informavo senato 
darbo komitetą apie planus po- 

‘ kariniam perorganizavimui.
LaGuardia pridėjo/kad Ame

rikoj darbininkai privalo t dirb
ti atsidėję, nes tiktai jie įga
lins sumušti Hitlerį. Dar vie
nos žiemos Hitleris nepajėgs te
sėti, sako F. H. L.

LONDONAS, Anglija, lapkr.
7 d. — Britų aviacija labai 
smarkiai bombardavo Wilhelm- 
shaveną, Bremeną ir kitus vo
kiečių uostus.

Kiti orlaiviai aplankė La 
Havre, Belgijos ir Olandijos 
uostus, kur vokiečiai stato nar
iai vius. •«

Trečias britų eskadronas 
bombardavo nacių kareivines ir 
karo medžiagos saiidėliuM Oš|o 
mieste, Norvegijoj. Visuose Vo
kietijos pakraščiuose > britų 
aviacija paleido daug mihų. /

———------—.

Bilijono dolerių pa
skola sovietams

WASHINGTON, ’b. C., lapk. 
7 d.z — Amerikos vyriausybė 
nutarė suteikti sovietų valdžiai 
bilijono dolerių paskolą, kad jie 
galėtų įsigyti ginklų Ameriko- • Ije.

Stalinas mielu noru priėmė 
pasiūlymą ir tuoj paskyrė M. 
Litvinovą < sovietų ambasado
rium Washingtone.

Sovietai paskolą sugrąžins 
penkiems metams praėjus nuo 
karo pabaidos. Dalį paskolos ga
lės grąžinti žalia medžiaga, ku
ri Amerikai reikalinga.

Bioff-Browne pripa
žinti kaltais

Suimti nacių karinin 
ko užmušikai

VICHY, Prancūzija, lapkr. 7 
d. — Prancūzų policija šian
dien paskelbė, kad tapo areš
tuotą žmonių grupė, kuri nu
žudė nacių žandarmerijos pul
kininką Holtz, Nantes mieste.

Naciai tvirtina, kad jiems pa

Suomiai bijo liauju 
užpuolimų

NEW YORK, N. Y., lapkr. 7 
d. — Prisiekusieji teisėjai pri
pažino /George Browne ir Willy 
Bioff kaltais. Jiems gali pa
skirti iki 3Q metų kalėjimo ir 
priversti sumokėti iki 30,000 
dolerių,

Abu buvo kaltinami už prie-HELSINKIS, Suomija, laiflc
7 d.- Suomių radijas šiandien Į vartos?, vartojimą pinigams iš- 
paskelbę, kad Suomija nustos gauti i$ filmų bendrovių. Abu

šalintas naujo sovietų užpuoli
mo pavojus. ? ;

Suomiai nenori, Hąd rusai 
lajkytų stiprias karę btaęs suo
mių pasienyj, iš kurių v£l ga
lėtų užpulti Suomiją.■

Suomiai taip pageidauja, 
kad rusai paaitrąujrtų ij visų 
anksčiau buvusių Suomijos že
mių: x 7/7

kariauti su rusais, kai bus skaitėsi unijų lyderiais.
Bjpįypg tapo išmestas iš at- 

sakomingos vietos AFL unijoj 
Seattlę konferencijos metu.

ORAS
Pebęsudtąp, vėsus, gali snig

ti-" -t;/'.
Saulė teita

— 4:87.

WASHINGTON, D.
7 d. — Prezidentas 
tas šiandien pareiškė 
ninkams, jog Amerikos
rengiasi atšaukti savo 
kus iš ^Kinijos uostų.

Peipingo, Tientsino 
cha j aus uostuose
metu randasi 970 Amerikos 
rininkų.

Prezidentas- pareiškė, kad 
ponai nereikalavo atšaukti 
rininkų. Nežinia kada šiuo
kalu bus padarytas galutinas 
sprendimas.

ja- 
ju- 
rei •

Tojo pasiuntė laišką 
Rooseveltui

TOKIO, Japonija, lapkr. 7 d. 
— Naujas japonų premjeras 
Tojo pasiuntė specialų laišką 
Rooseveltui apie dabartinę pa
dėtį Pacifike.

Specialiai siunčiamas japonų 
diplomatas Kurusu asmeniškai 
veža generolo Tojo laišką.

Naujas premjeras sako pre
zidentui, kad Japonija yr^ pa
siryžusi kovoti prieš rengiamą

WASHINGTON, D. JC< lapk. 
7 d. — Užsienio departamen
tas šiandien paskelbė, jog rug
pjūčio 18 dieną pranešė suo
miams, kad rusai sutinka su 
jais derėtis dėl taikos.

Sumner Welles informavo 
suomių ministerį apie sovietų 
pasiūlymus.

Kai departamentas negavo jo
kio atsakymo iš suomių, tada 
Hujl pasimatė su suomių mi- 
nisteriu ir padarė naujus pa 
reiškimus. Suomiai paskelbė, 
jog jokių taikos pasiūlymų jie 
negavę.

— Vokiečiai skelbia, jog ta 
po paskandintas antras japonu 
laivas. Žuvo 22 jurininkai.

— Britai bombardavo Sicili 
ją ir Campaniją. Italai nušovė 
2 lėktuvus.

PROFESINĖMS DARBININKU SĄJUNGOMS 
PASKYRĖ NACIŠKUS VEDĖJUS

Lietuvos gyventojai privalo gauti nacių 
leidimą pinigams siųsti Vokietijon

DR. PRANAS ANCEVIČIUS
*' RADIOGRAMĄ. BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 7 d.— 

Įkandin karo žygio vokiečiai rytų erdvėje stengiasi visose sri
tyse grąžinti gyvenimą į kiek galint normalesnes sąlygas.

Tuo tikslu, šalia vietinių teismų, Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj reicho komisaro potvarkiu atatinkamoms kriminalinėms 
byloms ir toms civilinėms byloms, kuriose dalyvauja reicho pi
lietis ar volksdeutschas (vokiškos kilmės gyventojas “N.” R.), 
įvesti vokiečių teismai.

Tvarkomas ir piniginių siuntų bei atsiskaitymo už gautas 
iš reicho prekes Ostlande reikalas. Kiekvienas gyventojas iš 
Ostlando gali siųsti reichan be leidimo iki 1000 markių. Siun
čiant pinigus už prekes, reikalingas leidimas.

Mokyklose naciams renka aukas
Generalinio vokiečių komisaro Lietuvoje įsakymu profesi

nėms darbininkų sąjungoms paskirti vedėjai ir centrinio biuro 
skyrių vedėjai.

Taip pat yra paskirtas profesinių darbininkų sąjungų pre
zidiumas iš pirmininko Oskaro Urbano ir narių: Kazio žemecko 
ir Jono Mickio.

Švietimo tarėjo (tarėju naciai pasirinko Germantą-Meškau- 
ską, buvusį policijos departamento valdininką, kuris ilgus me
tus gyveno Vokietijoj. “N.” R.) įsakymu Lietuvos mokyklose 
renkamos vokiečių kariams aukos.

Vilniuje amnestuoti keli komunistai
; Vilniaus kprpisąro įsakymu amnestuoti Vilniuje prieš ku
rį lai-kąyšuimtieji komunistei. •• * »

“Deutsche Zeitung im Osten” praneša,, kad Vilniuje už pa 
grobto žydų turto slėpimą viešai Katedros aikštėje tapo pa
kartas (Radiogramoj sakinys nebaigtas. “N.” R.)

Nacių organizuota nacionalistų 
partija veikia

Lietuvių nacionalistų partija paskelbė savo įstatus ir jos 
vadas Virbickas pasakė per radiją kalbą, kurios turinį prane
šiu rytoj.

(Virbickas savo laiku buvo Lietuvos kariuomenėje ir ak
tyviai dalyvavo 1926 m., gruodžio 17 dienos perversme. Virbic
kas fašistų sauvalės laikais buvo Voldemaro adjutantu. Pla
čiau apie jį bus pirmadienio “Naujienose”. “N.” R.).

Rę nacionalistų vado kalbos, partijos leidžiama Mariampo- 
ėje “Naujoji Gadynė” yra paskelbusi Blyno, alias Vetusius, pro
graminį straipsnį, kuriame pareiškiama, kad nacionalistine Lie
tuva siekia nepriklausomos Lietuvos valstybės iš reicho kan- 
celerio ir fiurerio pripažinimo.

Lietuvos nacionalistų partijos jaunimo vadu yra Jurkūnas-
Lietuvos nacionalistų jaunimo organizacija vadinasi “Vy

čiai”. Organizacija nori apimti jaunimą nuo 7 iki 21 metų 
amžiaus. ' «

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
♦ r ------- i------

— Rusų pradėta ofensyva Maskvos frontuose vystosi pa
sekmingai. Vokiečiai stumiami atgal plačiame fronto ruože į 
vakarus nuo Maskvos. z .

— Turkų generolai paskelbė, kad sovietų armija pasiruo
šusi žiemos šalčiams, tuo tarpu vokiečiai visai nepasiruošę.

— Suomijos darbininkų unijos ir socialistų partija reika
lauja, kad butų svarstomi karo pabaigos su Rusija klausimai.

— Gelžkeliečių unija skelbs gruodžio penktą dieną strei
ką, jeigu algos jiems nebus žymiai pakiltos. < '

— “Ašies” valstybių diplomatus labai paveikusi Hull pa
skelbta žinia, kad Amerika išleisianti 75 bilijonus hitlerizmui 
sunaikinti. y .

— Šanchajaus užsienio kolonijoj sukėlė susirūpinimo Ame
rikos jurininkų atšaukimo klausimas. Visi mato, jog pavojus 
labai rimtas. • į ,.(>1 .. .'•/ 7-

Japonų diplomatas Kurusu yakar pasiekė Manila
6:30; leidžiasi, ėjo aplankyti Amerikos komisijęnierių. >

< i Australijos kareiviai ruošiami Kaukazo kovoms^

. 'r.

Britai siunčia tan
kus Iranan

ANKARA, Turkija, lapkr. 7 
d. — Iš Irano grįžusieji diplo
matai tvirtina, kad britai siun
čia nepaprastai didelius karo 
medžiagos kiekius į Iraną.

Dabartiniu metu ten randa-, 
si dideli kariuomenės daliniai, 
kurie ginkluoti moderniškais 
Amerikoj gamintais tankais.

Irane randasi kelios Ameri
kos delegacijos, ktlrioms vado 

.vau j a generolai. Amerikiečiai 
tvarko susisiekimo priemones.

Per Švediją veža su
žeistus nacius

STOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 7 d. — Du vokiečių sa- 
pitarinįai traukiniai šiandien 
pravažiavo pro Švediją su su
žeistais vokiečių kareiviais.

Naciai buvo atvežti iš Nar- 
viko srities, Norvegijoj, ir ve
žami j pietus. '

Iš pietų uostų vokiečių ka
reiviai garlaiviais bus vežami į 
Vokietiją. Sužeistieji labai iš
vargę, juos kankinęs šaltis.

Naujas prietaisas 
narlaiviams gaudyti

W00DS HOLE, Mass., lapk. 
7 d. — Amerikos karo laivynas 
turį išradęs naują detektorių 
narlaiviams gaudyti.

Iki šiam metui 10 jurininkui 
praleido ištisus tris mėnesius 
Atlantiko pakraščiuose, kol iš
moko detektorių vartoti.

Dabartiniu metu šie asmenys 
bus instruktoriais kitiems juri
ninkams. Naujai išrastas detek
torius skaitomas geriausiu ir 
bus įvestas Amerikos laivyne.

— Panamos valdžia uždrau
dė japonų bendrovėms vesti 
prekybą krašte.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai ryto iki 
8:00 vaL vakaro.

t
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šaulio čempionatą.

j dfir Hans Steinke,
Ole Olsori, Stęve Savage, Stahl 
Y ki.tj- J...... !

Prakalbos
^e^tadięn./lapkričio 8, 1941
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SUTAUPYSIT NUO ?5% IKI 50 %
ANT VILNONIŲ SyETĘRĮŲ

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

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KN1TTIN0 MILL$
Pranas Sjelemanavlčia, ‘Savininkas

504 West 33rd Street' " Victory
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

KODĖL KENTĖTI Dėl KOJŲ. g5°.,KS“‘S 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo riiėžėjirrio, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo ūdos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, riiio perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland; Ąv. BRV^;72I)9

’ f t J <*««»•.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo
30-tas metinis sukakties

TEATRAS ir KONCERTAS
I • >* V**- »• "*-■'**/ <X r

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 9 d., 1941
Pradžia 4, vai. popiet

SOKOL HALL
2345 South Kedzie Avenue

L. K. M. Choras suvaidins vieno akto komediją “Moterų Medžio
tojas“ ir sudainuos keletą dainų vadovybėj J. Kenstavičiaus, 
Liet. Keist. Pas. Kl. Choras vadovystėj P, Sarpaliaus taipgi atliks 
dainų programos dalį, šokiams gros 2 orkestros. Įžanga "50c, taksų 
5c, viso 55c. Kviečia visus KOMISIJA. į

f 1 '

'bąbąrtinįu laiku daug lietu
viu eiąą pilietybės ieškoti. Kiek- 
yiėną dį^ną gąŲirta išgirsi tou 
tųviij Įkalba kanjbąryje No. 71$, 
naujo pašto ttiobesy:'

Štai, pereitą ^ąvaite stojo pą- 

Pranas žičkus, 702 AV. 21 Pi., 
Karolina Tarkauskiene, dabar 
užlaikanti viešbutį ad. 651 W. 
Madison.

Reikia pasakytu dabar
tiniu iąiku. dąu^iąii If ląųšįiįiė jį - 
mų negu" pirnaįąų, Ir ‘justicijos 
— tęisingitmp departamentas 
[kai kuriaiš atvejais yrą ijąnaj- 
įkinęs-atemęs pirmas popieraš, 
kurias išdavė Labor-Darbo de
partamentas.

Ko klausia per egzaminus? 
To niekas negali pasakyti. Kar • 
tais pąprajs&aušio dalyko klau
sia, bet klausia tada ir taip,

‘ ‘ 'L ’ ’ 1 ’ i . i • ' , 4 < ; : ■ ' *

kada aplikantas visai nesitiki. 
Jeigu neatsako, -— tįuoj apli- 
kantą siunčia vakarinei! moky- 
iklon.
<

Reikalauja Anglą Kalbos
Dabartiniu laiku daug krei

piama domės į anglų kalbą. '
pasiųstas moky-

Dabartiniu

■ '-■' -i/ i-
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GIMIMAI
CKAGOJF

Fur Rautai .............  Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč. |

‘ ’* * ..V:.?............... 1A n Moterims DrėsČs

!
£/IĮ/ rl L\ Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč.
"fJr k\ F I Vyrams Topkautai ...$12.50, aukšč.

I I ’ i? Vyrams O verkautai ..;.....$1,2.50,' aukšč.

v I i ri Berniukams Siutai ir Baltai $5, aukšč.

kyi I ji Vaikams' Sniego Siūtai ir' ' • ‘ -

Ir * Doublc Duty Drabužiai $6.75, aukšč.

|np"J l\ I Nepraleiskite šios progos. Gabel’s 
ĮL’> £ I I I siūlo šauniausias madas, geriausią ko- 
|1 g': Į I I kybę sensaciniai žėmomis Hamorriis. 

ĮniJU GABEL’S 
! 733 MAXWELL STREET

Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

CHICAGO
• •. f ' . ■ . . I

MoreEnergy Tomorrow
//jfię/’ ' I«-o I *•-! •• * “

-s&

PIL-OREST M ATT R E SS

FURNITURE jCOMPANY, Ine
2310 W. ROOSEVELT BOAD

' Aplikantas
klon, ten turi praleisti veikiau
sia 30 dienų, o kartais 60 dienų 
arba 90.

Mokyklas tvarko miesto Ap
švietus taryba. Mokytoj ai-mo- 
kytojos yra seniai, kurie vie
šoms mokykloms jau netinka, 
todėl valdžią ir duoda jiems per 
WPA. progą užsidirbti pragyr 
vėnimą.

40,000 Laukia Eįlęsii
■.,. Ižde ‘lar. yrą;, Utjy^ĮonųJo- 
leriu mokslinimui ncpiliečių, o 
aplikantų Chicagoj dal/ar yra 
virš 40,000 laukiančių piliety
bės. Tos pilnybes jie negaus 
be ateinančio vasario mėnesio.. r ■ .* n . .

— J, K.
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-Ąūąėląs”, Ed. Lev
is,. Bartush ir kiti ri
sis lapkričio 11 d.

u............... , .

“Angelas” dabartinių laiku 
yrą labiausiai išgarsėjęs risti- 
kas. tik savo nepaprasta je- 
;ga, bet ir savo išvaizdą jis trau
kia publiką.*

Lapkričio ,11 d,. į j ųs turėsite 
progos jį pamatyti Ashland 
Boulevard auditorijoje. Ten jis 
risis su “JjUijipihg Joe” Savol- 
di, kuris savo laikų buvo ge
riausias fųiSbliniąk/is. Ąpie jį 
kaipo ristiną/ galite spręsti, iš 
to, kad jis nelabai seniai įvei
kė Jim Londosą.

Bill Bartush yrą lietuvis. Jis 
,yra pasirengęs persiimti su vi
sais ir siėktis č^mpibnato. Ki
šis jis su Ęmil, Dųšek.

To vakaro programoje daly
vaus taip pat ir Ecl. “Strangler” 
Lewis, labiausiai ' išgarsėjęs 
Amerikos ristikas, kuris pen- 
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Ap.LOWSĘI, Ąįbert Jr., 3219 
Litiijąnicd Avenįie, gimė spalių 

tęvai? Alberf ir Matiįda.
GRIBĄS, Edwanl Jr., 10925 

South Wood street, gimė spa
liu 25, tėvai: Edward ir Beat
riče.

Biblijos Tyrinėtojų prakal
bos atjsibbna sekmadieniais nuo 
2 vai. po pietų, Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St.. Chi- 
cago, III..

’ Šį sekmadieni, lapkričio 9-tą 
dieną, kalbės F. Zavistas temo
je: Armogedcnas, (lietuvių 
Raiboje, prapuolimo, kalbas).,.

Prašoniei atsilankyti viąus, 
girdėsite įdomią dalykų. Įžan
ga veltu^, TjinkhavuS nebus.

girkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

=Mabio
Dainuos Gricaitė, 
Romanas, Chapas

Budriko Radio Valanda
Sekmadienio vakarę nuo 5:30 

iki 0:30. vai, Chicagos. laiku iš 
10'p0 IfD. radio stoties ^ČFL? 
Juozo Iludjriko pastangomis, bus 
duodamas įdomus, radio progra
mas.'

Išgirsite įdomią Amerikos lie
tuvių gyvenimo dramą “Sakalu 
Šeimyną”, Sakalų dueto dairių, 
keletą puikių 15, instrumentų 
simfoninio orkestro k u riti iii- 
Daipųbs solistai: panelę Jadvy
ga Gricąiįė, sopranas; Juozas 
Romanas, tenoras; Ąntąrias 
ČKapas, baritonas, ir kiti.

Jos. F. Budrik, Ine. krautu
ves: 3241 S. Hąlsted stc ir 3.409 
S. Halsted sį., didžiulė lietu
vių prekybos įstaiga leidžia 
šiuos programas.
"Kada jums reikalinga pirk

ti ką nors dėl namų: ar'tai ra
kandų, ar radio, refrigęratčr, 
ar skalbiamą mašiną, ar tai 
auksinių dalykų, aplankykite 
šią, įstaigą ir. tuo pri,si4ė§it.e prie, 
palaikymo Šių programų/

Pranešėjas.

ĮVAIRIOS. ŽINIOS
— Betainas “atjpįdo” prancū

zų konsulą ftew Yorke,. kuris 
.P^ejo įjas, laisvus prąncų^us._

— Afrikoj miye.Marabut Sal
di, seniausias pasaulio žmogiiš, 
Rupiam suėjo 130, metų,

' — Bioifo ir Browne teismo 
tardymas baigtas. Teisėjai ta* 
riasi dėl sprėMino.

PUIKUS PARLOR 
SETAI

*•'■■ ——1—
. OPERA COMPANY 

df Dfr.—tel. Rand. 9229
i IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

šįvakar 8 P. M.
ĘĄUKIŲ BALIUS” 

Rethberg, Martinelli.
Atidarymo vakaro kainos: 

$220r—$2.75—$3.30—$3.85— 
$4,0Q—$4.40—$4.75—$5.—$6.

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

Swarthout, Raoul.
Trečiadienį, Lapkr. 12-tą—8 P. M. 

“FAUSTAS”
Jepson, Crooks, Pinza—Baletas

PenktadL Lapkr. 14-tą—8 P. M. 
UA TRAVIATA”

Jepson, Thonias.
• LITTLĘFIELDO BALETAS •.

‘ —KAINOS—
Pirmad., Treč., šet. vakare ir 
šešt. popiet: $1.25, $1.75, $2.50,

$3.00, $3.85, $4.50.
Penktadienio vakarais populia
riomis ka"inomiS: 83c, $1.25, $1.75 
$2.20; $2.50,: $2.75.
(Visos kainos kartu su taksais).

ANNA-JAMES TAVEBN

Musų padaryti.' Pirkite dabar, kol 
jie nepabrango. ' \

Nauja Lietuviška Užeiga 
BRIDGEPORTE

3212 So. Halsted St.
Savininkai James Janulevičia ir 

Mrš. Anria Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stipres
nių gėrimų. Kviečiame visą publi
ką atsilankyti.

». • ' t ‘ IARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 ARCHER AVĖ. LAFayette 351,6
>■-•■ ■ ■ ’■■"■• ' ■ — ... i__________________ ;     .   _________________________________________________———CT...

REPublic 3713
SUTAUSAU SENUŠ

SutauYysi pinigų, daug darbo, IR sveikatą. įsigyk 
GERIAUSIĄ IR STIP- 
RIAŲSIĄ ŠIŲ DIENŲ OlVuIkrjIVį 

LINK-BEŲT, Visiškai Automatiškas 
• ' '< « • ' I t />■* ■ ‘ ‘ X *

STOKER SĄLES 
6921 South Western Avė

DUOFOLD
HEALTH

UNDERWEAR
Sveikatos apatiniai, kuriuos 
būtinai turite įsigyti, kad 
apsigynus nuo šalčio ir ap
saugojus savo sveikatą.

VIRTUVĖMS, KURIOS LYG “ŠYPSOSI” SPALVA ir ŽAVINGUMU
Parinkta Naujų Braižybų Grupė

ARMSTRONG’O LINOLEUME
Jeigu planavote ką daryti, kad jūsų virtuvė taptų šviesesnė, patrauk
lesnė ir parankesnė—neatidėliokit ilgiau. Pamatykite šią grupę gaivių, 
linksmų ‘‘grindims madų” Armstrong’o, Gold Seal ir Pabco Inlaid 
Llnelčūme. Jdš specialiai suplanuotos, kad mažos virtuvės atrodytų 
erdviomis, seribs virttiveš riaujasfiėrhis, tamsios virtuvės šviesesnėmis 
—ir visas virtuves butų lengviau palaikyti švarias ir naujai atrodan
čias. Mūšų išlavinti sėlsmanai tnielU ndru padės jums išsirinkti brai
žybą/kuri ęįęrjpiys totyuląi šįu kitaip Jūsų rakandais.

NfeRĄ ANTRĄEIŲIŲ ,NĘI VADINAMŲ FABRIKO SJPEŲIALS

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

jūs taipgi esąte kviečiami atlankyt) musų didesnį staką "Cicero Štore
Specialūs Požymis 3ra CERMAK LINOLEUM * CARPET STORE

■ Kaindš Nebrangios. ,i 5804 CĘRMĄK ROAD, CICERO 1854

Laimingi ir patenkinti 
busite, kai jūsų namas 
bus apšildomas gera 

anglimi iš 

PULASKICOALCO.
UŽSISAKYKIT ANGŲ 
DABAR, KOL KAINOS 

DAR YRA ŽEMOS 
» —• < •* * * * •

Užs’sakykit Anglį pas mus, kad 
ir per savo pristatytoją, bet rei

kalaukit nuo jo anglies, tik iš 
nijUSŲ firmos.

PRiSTATOM ANGLĮ NUOJ PUSES TONO IKI 
PILNO TROSO

ALIEJŲ KURUI NUO 50 GAL. IR AUKŠČIAU
A^VEŽAM Į VISAS CHICAGO MIESTO DALIS

PULASKi
■aiii

Reikalaudami Geros Anglies 
. ir Aliejaus Kurui

Telefonuokite ROCKWELL 8200

£OAL m
3025 WEST 26-TA GATVE

KAZIMIERAS RAzbĄN, į Prezįdt’iiįas ir Vedėjas.
4> i- ' r.- ......j j ' ' . . , > < < < ■ • ' 1

DUOFOLD apatiniai yra 
mėgsti, dubeltavi: viršutinė 
eile vilnų, o apatinė eilė 
bovolbos “cotton”— kurie 
negHHiižia odos ir sulcįjyia 

ktnaSnją šilumą.

Xaij)gi turime didelį pa
sirinkimą vvrains Arrow 

i c 9

, marškinių, Mallory ir Gau
bei skrybėlių, jaketų ir šve
itrių.

TURIME PIRŠTINIŲ, 
KAKLARAIŠČIŲ »r tl.J « k V - • *• .' '. • » •

Martinkus
VYRIŠKŲ RŪBŲ 

kRAūtuve 
3358 S. Halsted St. 

Tel. Yards 1066

ĮUzbaikit Kilos Vargą
' N’epaihj iiihh Guli Kalnuoti Jum bariu,!
8YKES HH DIKŽV PRIETAISAS M EAIKO 

VtSVOMET- -
Jeigu ju»ų Pąraffttė to hepar.-aro, 

pamatj'kil Mu» tuojau!
------------ SKAITYKIT SJ LAIŠKĄ----------- > 
Spalio S, 1040, rtlan prltatkf Syke* 

' Service. AS dėvi jau prietaisu patva
riai ’ Iriu ar kėtltrR mAnealtiA, ir ne- 
dfvfjaii nuo to laiko Tik prieA Kavai- 
tf išlaikiau Armijom Drafto Fizini 
Patikrinimą, ir ’ neraata patrūkimo.

DANIEL VARGO, 
109 • -Catiiėrine St.. 
River Rouge, Aflch. j

• S----------------------- --- U—U----- —>
DYKA* PATARIMAS VYRAMS, MOTE
RIMS, VAIKAMS — PATENKINIMAS 

GARANTVOTAS

ŠYKES
SERVICE

36 S. STATE ST.
North Ąmeričan BIflg . 

Phone: .State 410S-69-70 
Vai.:’ 10—S: Pirm.. Penkt 

ĮO—n

BUY vurru



’šeštądien., lapkričio 8, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

* ' Algirdas

Ponas neprezidentas
(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS) 

tt ”
(Tęsinys)

Ir tos rankos pagalba Lietuva 
augo, klestėjo, į padanges ,kilo, 
visam pasauliui parodydama, jį 
įtikindama, kad dagiau kaip per 
šimtų metų svetimųjų spaustas, 
kankintas ir niokotas kraštas 
gali, tarsi iš numirusių, prisi
kelti ir iš naujo augti, stiprėti 
ir pasiekti tokios ekonomuos ir 
kultūrinės aukštumos, kuries- 
užvydėtų jam net didieji jo kab 
mynail Ir tie didieji, galingieji 
kaimynai iš tikro užvydėjo. Vi
sų pirmiausia puolė musų tėvy
nę rudasis maras ir prislėgė 
Klaipėdos kraštą, paskui — rau
donasis maras, kuris baisia: ru- 
niokojo visą kraštą — musų 
brolius žemaičius, aukštaičius ir 
dzukus... Bet marai — rudi, 
raudoni ar juodi — ateina ir’

praeina, kaip, pavyzdžiui, prieš 
daugelį metų atėjo ir praėjo 
baisusis juodasis maras (plė- 
ga), kuris visą Europos konti
nentą paliko pųštuštį...

Stebiu žmonių jausmus, nuo
taiką, ūpą, elgesį. Karšti katali
kai negieda, kažkaip juokingai, 
tarsi sušlapęs, sušalęs žvėrelis, 
traukiasi į save. Lietuvos him
nas, mat, jiems tai “pagoniška 
daina”. Jie nežino, kad jų reli
gija — visa, nuo ausų ligi kul
nų — yra pagoniška, tik kitu 
vardu — krikščionybe — pava
dinta. Vardas naujas, bet kūnas 
— širdis ir kraujas — senų se
niausias.

Bet ko žmogus nežino, tas ji 
ir galvoti neverčia. O galvoji
mas juk yra darbas. Lengviau
sia yra tikėti. Tada užsidarai, 
tarsi straigė savo kiaute, ir tu-

TIK Už

$39-50
Dabar Galite Nusipirkti Naujausios Mados

QUAKER
Alna Kūrenamą-Šildama Pečių

Peoples Krautuvėje
. PER 25-TA METINĮ RUDENINĮ

Išpardavimą
KOKIS ČIA EINA VISU SMARKUMU

Peoples Krautuvėj rasite visų gerųjų išdirbysčių pečius:

nėk.
Ir taip ipaišosi skaudžios 

mintys su džiaugsmu. Džiugu 
juk, kad nors kartą tėra gieda
mas lietuvių katalikų bažnyčio
je Lietuvos himnas. Džiugu, 
kad šita laisva giesmė nustelbia 
prietarų pilnas religiškas gies
mes. Džiugu, kao nors valandė
lei šita bažnyčia priklauso lie
tuviams. Juk ji, iš tikrųjų, yra 
užrašyta svetimtaučių vysku
pui! Ji pastatyta lietuvių krau 
ju ir prakaitu, bet ne jiems te
priklauso. Ir kol nebuvo pra
dėtas giedotį Lietuvos himnas, 
aš jaučiausi svetipioj, nelietu
viškoj, šventovėj esąs. Viskas 
atsidavė Vatikanu ir jo nedrau
giškumu Lietuvai. Tik valandė
lei, tik tol, kol giedame Lietu
vos himną, jaučiu, jog čia yra 
lietuvių šventovė, jog čia vis
kas priklauso lietuviams.

Bet ar ilgai taip jaučiuosi? 
Baigiame giedoti Lietuvos him
ną, baigiasi ir tie gražus jaus
mai mano širdyje. Ir matau, kai 
jie staiga nuvysta, nudžiusta ir 
išnyksta... Gaila. Skaudu...

Kylame eiti, bet neiname, nes 
ponas neprezidentas pirmauja 
— “vadauja”. Jis eina pirmas 
su savo ponia. Mes einame tik 
paskui. Juk kas gi mes? Kam 
mums pirmenybė? Niekados ne 
vienas iš musų nebuvo toks be
gėdis, kad smurtu briautųsi į 
prezidentus... Taigi. l

Ponas neprezidentas eina su- 
sismaukęs, apsiblausęs, nu- 
murgęs, su labai apsunkusia 
širdžia ir linkstaųciomis po juo 
kojomis. Aiškiai matyti, kaip 
nesuvaldomai žmoguj pasigen
da prezidentūros, ekscelencijos, 
valios ir galios, kad, va, tik ši
taip, kaip aš, jo ekscelencija 
prezidentas, noriu, turi būti, o 
ne taip, kaip vyrai iš “Lietuvos 
Žinių”, iš darbininkų ir ūkinin
kų organizacijų nori. Aš — va
das! Vadizmas — išganymas! 
Ar girdite? Jeigu ne — tai cen
zūra, kalėjimas arba ir švinas į 
krutinę. Suprantate?!')

Eina šalia jo ir jo ponia, vi
sa skendėdama prarasto rojaus 
liudesyj. Atrodo, kad ji labai, 
graudėja, kremtasi, stačiai į že
mę lenda. Juk ar negaila “po
nios prezidentienės” (tautinin
kų partijos šliužai, kurie labai 
jai palaižunavo, dažnai vadin
davo ją ir “jos ekscelencija”) 
rūmų, tarnaičių, palydovių ir 
visa kuo pertekusio gyvenimo? 
Visko juk buvo didžiasai aps
tas, o dabar gyva plikšė paliku
si...

čiai verkte atverkti jai tą prą 
rastą rojų... Ir ji su ašaromis 
lakštuoja Smetonienei verkian
čios savo širdies simfoniją. Įsi
geidė, mat, paskandinti jos be
das, sielvartus ir liūdesį poetiš
kų savo ašarų versmėje, o ją 
pačią (“jos ekscelenciją”), tar
si vendens leliją, palikti viršuję 
baltą baltutėlę, jauną jaunutę* 
lę.... Vargšė Pranė, ji nepagalr 
voja, kad prarasto rojaus, 
labiau tuščiai prašvilptos jąty 
nystės, jau niekas nebeątnoięs 
niekas nebęatverks... ji neiųią 
sau į galvą, kad tokias ponias, 
kaip “jos ekscelencija”, kanjch 
na ne tiktai’prarastas rojus, bet

akiplėšos, kuri savo jžuhimV.i 
galo neturi, tos metų skaitlinės 
nei ištrins!, nei ją užtušuosi. Jj 
stovi pašonėsna įsirėmus ir, ųeį 
metrikų nei kitokių dokumentų 
nereikalaudama, viską pasako 
ryškiausiomis susidėvėjusio kū
no -paraiškomis.

Bet jau mes skirstomės, var
gonų palydimi.

\
Einu tiesiog namo, o kartų 

su manim ir įspūdžių vilksnįų 
vilksnės slenka., Ir tų įspūdžių 
gausybė dar auga, štai, einą 
priešais mane du vyrai, moteris 
ir vaikas. Moteris sako, “Skubė
kime; palikau čikiną pečiuj; su
degs”. f

—A,---jos vyras sako, — Sme
tonos prisivalgėme, tai kam dar 
čia to čikino.

—Pa—a, aš Smetonos nepri- 
sivalgiau, —^pradėjo vaikas, — 
aš noriu čikino ir greivės si| 
Smetona. Ma—-a, ar šiandien tu
rėsim greivės su Smetona? — 
klausiaj is motiną.\

—Vai šiur, Džianu’-, — atsa
ko motina.

QUAKER, MOORE, FLORENCE, SIEGLER, 
ATHENS, MONOGRAM, FROGIL, 

COLE, AUTOCRAT, ir tt.
Mažiausiomis Kainomis, Lengvais 

Išmokėjimais.
Didelė nuolaida už seną pečių perkant naują.

Ir ji dabar visai nebe ta, ku
rią aš mačiau prieš dešimtį hie- 
t!ų .Lietuvoje. Tada ji Palango
je pavėsiavo. Nusivedė mane į 
sodelį,* kur mudu labai gražioj 
paūksmėj susisędę abudu drau
ge pavėsiavome ir ilgokai" kal
bėjomės. Patiko man jos dide
lis atvirumas, nors dažnai dar
komas maskuotu nuoširdumu. 
Kalbėdama, ji dažnai į šalį žiu
rėjo. Man tas baisiai nepatiko, 
ir aš tada nukreipiau savo akis 
į gėles, kurias labai žydrus Pa
langos oras apkabinęs bučiavo. 
Tai buvo daug maloniau... Pas
kui ji patarė mąn aplankyti jos 
sesutę. Atsisveikinome. Jos 
žvilgsniai vis krypo dešinėn pu
sėn, tarsi ten visi dešiniausi 
tautininkų partijos šulai stovė
tų... Nuėjęs pas jos seserį, ra
dau ją visai kito budo ir nuo
taikos. šita labai linksma, jud
ri, grakšti ir daug jaunesnė ir 
graž.esnė už savo seserį — po
nią vadienę (vadas — vadienė). 
Bet tuoj atlėkė kelios mašinos 
iš Kauno, tai ir nebuvo progos 
ilgiau išsikalbėti. O ji man taip 
labai patiko...

4179-83 Archer Avenue
\ Prie Richmond Gatvės.

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

maloniai patarnaus. _____
Pasiklausykite Peoples radio programo antrądienį 7 valandą vak. 

iš stoties WGES, 1390 kilocykles. 
.. j ' -

O dabar, šiandien, bažnyčio
je, ji tolsta iš mano akių. Tuo 
momentu ateina mah į galvą 
Babilono (tik ne to, kuris priėš 
tukstąnčius metų, aukščiausioje 
savo didybėje, stovėjo a’rrt abie
jų Eufrato upės krantų) poe
tiškoji Pranė, kuri taip grau
džiai sugraudejo, taip giliai; su
sisielojo dėl ponios Smetonie
nės prarasto rojaus, kad griebė
si vargšė norėte atnoreti, sta-

—Jau šiandien Smetonos ant 
sjujetonos, — - nenuštyla vyras. 
— Alsivalgysime kaip šuo pi
kio, — nusišypso jis kreivu,ūsų.

0 antrasai vyriškis, matyli, 
jų įnamis, taria: “Ale koks ma
žiukas tas Smetona—šitoks, — 
rodo jis, plaštakos briauną pri
statęs sau prie bambos.”

—Sulig tavo bambos. — šy - 
telčja moteriškė, ir 'yui paspau
džia kojas namo.

*—A, geriau sakytum su’.ig 
slenksčio, — pataiso ją jos vy
rąs- (Bus daugiau)

i Courtney į 
Senatorius

Chicagos politikai kalba, kad 
dabartinis Cook apskričio pro
kuroras Thomas J. Courtney 
kandidatuosiąs į Illinois senato
rius balandžio mėnesio nomina
cijose. Jisai turėsiąs prezidento 
Roosevelto para n. ą.

Courtney tuo reikalu nieko 
nesako.

STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ'KENTUClfv
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Distilled & Bottled by
JAMES B. BEAM DISTILLING CO., Ine.

Clormont. Ky.
DISTILIUOTO JAI NUO 1795

Kai “BKAM” paženklina degtinę, jus žinot, J? 
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— & 
nuo prieš 1705—reiškia ryškiausia Bourbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint kok| skoni turų stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM leibely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną seniausią, aukš
čiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj 
beam yra jūsų vadas į geresnę bourbon

JIM BEAM
90 PROOF

Extra VERTYBĖ

Krautuvės valandos šeštadienį
9:30 am iki 6 p m

Viskas Jums Asmeniškai, 
Jūsų Namui, Jūsų Seimai.

MILŽINIŠKA SUTAUPĄ
i ■ ■ - . • . ■ . ' ' '

Per Visą Krautuvę

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lėlės arba 
kalakuto, pirkdami pas OLSEN 
& EBATlN, BET Gausite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo- 
kėjote.Atsilankykįtę daį>ar Ka
lėdų dovanų pasiripkti.
Atida- jnSKrMejavi Atdara

ryklU ES pam ,r
*£7 WEbann^

* ■ •• ——
6446 So. Halsted St.

N epriklausomybė 
yra b rangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirųpinęs. 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 3V5t%.' 
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Šec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

PATAISOS
Tinkamos

Visų Rųšių

FURNASAMS

• PEČIAI
s •RANGĖS

• BOILERIAI

MES GALIME APTARNAUTI 
KIEKVIENĄ REIKALĄ 

TEISINGA KAINA! •

Northwestern
STOVE 

REPAIRCO.
662 W. ROOSEYELT RD. 
312 WEST 63rd STREET 
2323 MILWAŲKEE AVENUE 
8816 COMMERCJAL AVENUE

Telefonas:
MONROE 6600

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.
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SUOMIJOS PROBLEMA

Ufamkyme kulną:
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Metams_________________
Pusei metų .................... ......
Trims mėnesiams ...... ..... ...
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Viena kopija ___________
Savaitei _____ ____
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Nacių šeimininkavimas Lietuvoje
Iš Berlyno vėl atėjo pluoštas įdomių žinių apie oku

puotąją Lietuvą.
Naciai vis labiau įsitvirtina kiekvienoje Lietuvos gy

venimo šakoje. Vakar “Naujienose” buvo pranešta, kad 
vokiečiai paėmė savo kontrolėn visas Lietuvos pašto 
įstaigas. Dabar iš Dr. Ancevičiaus radiogramos patiria
me, kad jie įvedė vokiečių teismus kriminalinėms ir ci
vilinėms byloms, “kuriose dalyvauja Reicho pilietis ar 
‘volksdeutschas’.”

Vadinasi, Vokietijos piliečiams ir vokiečių tautybės 
žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje, yra skiriami specia
liai teismai. Paprasti Lietuvos teismai tiems “aukštos” 
ari jonų veislės atstovams yra per žemi! Tai panaši tvar
ka, kaip Kinijoje, kur Europos tautų žmonės turi savo 
administraciją, savo policiją ir savo teisingumo organus.

Šitą savo tvarką Lietuvoje naciai vadina “normalė
mis sąlygomis”.

Profesinių sąjungų kontrolė.
Lietuvos okupantai pasirūpino paimti savo kontro

lėn darbininkų profesines sąjungas, paskirdami joms 
centrinio biuro ir skyrių vedėjus.

Šitame punkte naciai eina bolševikų pėdomis. Kuo
met Lietuvą buvo okupavę rusai, tai Stalino komisarai 
buvo pastatę savo agentus Lietuvos darbininkų profesi
nėms sąjungoms valdyti.

Naciai, be to, įsakė, per “švietimo tarėją”, daryti 
rinkliavas Lietuvos mokyklose Vokietijos kariams. To
kiu budu net Lietuvos besimokinančioji jaunuomenė yra 
verčiama prisidėti savo aukomis prie Hitlerio karo ma
šinos išlaikymo! - ' ■

Liet. Nacionalistų Partija.
Hitlerio politikos įnagiu Lietuvoje, matyt, ^bus Lie* 

tuvių Nacionalistų Partija, kurios “fiureriu” yra paskir
tas voldemarininkas Virbickas.

I ♦

Jisai pasakė per radio svarbią kalbą, kurios turinį 
“Naujienos” galės, tur būt, paskelbti pirmadienį. Bus 
įdomu pastudijuoti, kaip tas lietuviškos hitlerininkų par
tijos vadas žada Lietuvos žmones “sunacinti” —• volde- 
mariško “Geležinio Vilko” priemonėmis, ar kitaip?

Ta Lietuvių Nacionalistų Partija, pasirodo, jau tu
ri laikraštį Marijampolėje (“Naują Gadynę”) ir įsteigė 
“Vyčius” jaunimui organizuoti, nuo 7 iki 21 metų am
žiaus — pagal tokį pat kurpalį, kaip “Hitler-Jugend” Vo-

Kalbėdami apie keblią padėtį 
Suomijos, kuri yra tarp dviejų 
ągresingų milžinų, Rusijos it 
Vokietijos, męs kelis, kartus pa
kartojome 
sips demokratinės valstybės 
privalo padėti Suomijai grįžti 
prie taikos.

Suomija daro žalą derrtokra- 
tijoms, kariaudama prieš Rusi
ją, kuri ginasi nuo bendro de
mokratijų priešo, Hitlerio. Bet 
jeigu Suomija iš) karo pasi
trauktų, tai Hitleris jai keršytų. 
Antra vertus, kas gali užtikrin
ti, kad po karo Rusija vėl ne
užpuls. Suomijos, kaip kad už- 
pudlė* 1939 metais? '

Todėl “Naujienos”* išreiškė 
nuomonę, kad Anglija ir Ame
rika, kurių interesuose yra su
taikinti Suomiją su Rusija, duo
tų garantiją suomiams, jogei 
Suomija bus 'apginta nuo Vo
kietijos ir nuo Rusijos.

Tokią pat nuomonę dabar iš
reiškė ir New Yorko “Times”, 
kuris remia pfez. Roosevelto 
užsienio politiką, bet kartu laiks 
nuo laiko parodo jos silpnumus. 
Tas įtakingas New Yorko laik
raštis rašo:

“Mes sakome Suomijai, 
kad, jeigu ji nesiliaus kovo
jusi prieš Rusiją, tai mes jos 
daigiau nebemėgsime. Bet 
mes nepasakome, ar mes su
tinkame duoti Suomijai pa
galbą arba efektingą garanti
ją, jeigu ji padarys taiką su 
Rusija. Ar mes apsiimame 
laiduoti kartu su Didžiąja 
Britanija Suomijos-Rusijos 
sieną, kuomet senoji siena 
bus atsteigta? Ar mes sutin
kame tą garantiją paremti 
efektinga ginkluota jėga?” 
(Lapkričio^ d. 1941 m.)

New Yotfko “Times” nurodo, 
kad Suomija turi pamato bijo
ti Vokietijos lygiai, kaip ir Ru
sijos, nesi tas abi milžiniškas 
valstybes valdo “klastingi ir 
žvėriški” valdovai. Tas faktas, 
kad Stalinas, prieš savo valią, 
atsidūrė demokratijų stovyklo
je, kuomet jį užpuolė naciai, 
anaiptol nereiškia, kad jisai jau 
pasidarė angelas. Nieko pana
šaus!

męs kelis, kartus pa-i ii 
tą mintį, kad didšiof r.

jie neužmiršta, koks paukštis 
yra Sthlinaš.

Kruvinos bolševikų diktatū
ros kritika anaiptol nėra “pro- 
naciška propaganda”, kaip\pra-' 
silpabo besąžiniški komunistų 
a'gitatoriai. Ne, tai yra demo
kratijos gynimo reikalas. Jeigu 
Amėrika, kovodama prieš /Hit
lerį, leistų Stalino agentams &pr 
sukti galvas žmonėms bolševiz
mo “idėjomis”, tai demokratiją 
padarytų sau galą.

NACIAMS NEPAVYKO
PABALTIJY IR 

UKRAINOJE

Iš ę.uibyšev,o (Samaros) pra
nešama, kad spaudos atstovai 
paklausė LozoVskį apie Vokie
tijos pastangas įsteigti “lėlių 
vyriausybes” užkariautose teri- 
tori jose. Sovietų vice-komisaras 
•į tai atsake, kad —

“. .. vokiečiams nepasisekė 
tokių valdžių sudaryti nei 
Latvijoje, nei Lietuvoje, nei 
Ukrainoje. Ukrainos hetma- 
nas Danilo Skoropadsky ga
lįs būti laikomas ‘mirusiu 
žmogum’.”
Vadinamas “hetmanas” Sko- 

ropadskis, kaip “Naujienose” 
jau seniai buvo rašyta, visai ne
gavo progos patekti į Ukrainos 
valdžią, nes tokiai valdžiai Hit
leris iki šiol neleido susidaryti.

Lozovskio informacija iš vi
so yra netiksli. Nei Pabaltijo 
kraštuose, nei Ukrainoje naciai 
kolkas jokių “lėlių vyriausybių” 
nebandė organizuoti. Jie pa
skyrė toms šalims vokiečių ko
misarus, o iš vietinių gyventojų 
pasirinko tik “patarėjus”. Ar 
toliau Hitleris elgsis kitaip, dar 
nežinia. ų

• l JL ’ *

“Lėlių vyriausybes” Pabalti
jo kraštuose steigė bolševikai. 
Lietuvoje tokios vyriausybes 
priešakyje stovėjo Justas Palec
kis, o tikrasis jos “bosas” bu
vo Pozdniakovas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
l ■

GATVEKARIŲ .NELAIME CHICAGOJI

Štai kas liko iš gatvėkario po to, kai jis tunely po Chicagos upe susidūrė 
su kitu*'tramvajum. Septyni keleiviai turėjo būti nuvežti ligoninėn.

Prieš Hitlerizmą, bet ne su 
bolševizmu

. 4

Petainas talkinin
kauja Hitleriui

“Nepriklausoma Lietuvos valstybė”.
Iš programinio L. N. Partijos straipsnio, tūpusio 

Marijampolės laikraštyje, Dr. Ancevičius paduoda jos 
pareiškimą, kad “nacionalistinė Lietuva siekia nepriklau
somos Lietuvos valstybės iš Reicho kanclerio ir fiurerio 
pripažinimo.” v

Tai yra dėmesio verti žodžiai.
Vokiečiai, šių metų birželio mėnesyje okupavę Lie-

• f

tuvą, sutiko labai nepalankiai pasireiškusį Lietuvoje są
jūdi dėl krašto nepriklausomybės atgavimo. Neilgai tru
kus, jie pašalino laikinąją Lietuvos vyriausybę, kurios 
priešakyje buvo atsistojęs p. Ambrozevičius, ir paskelbė 
Lietuvą vokiečių Reicho provincijos “Ostlando” (Rytų 
Krašto) dalim. Paskirtas Lietuvai “generalkomisaras” 
Dr. Adrian von Renteln savo atsišaukime į Lietuvos gy
ventojus kalbėjo apie Lietuvą, kaip apie “buvusią laisvą 
valstybę.” ' /

Vadinasi, Lietuvos nepriklausomybė buvo visai pa
laidota. O dabar Marijampolės laikraštis rašo apie “ne
priklausomą Lietuvos valstybę” ir sako, kad, esą, siekia
ma iš Hitlerio tos valstybės “pripažinimo”!

Aišku, kad šitoks pareiškimas galėjo pasirodyti 
spaudoje tik su nacių valdžios pritarimu. Ir galima nu
manyti, 'kad, jeigu Lietuvių Nacionalistų Partijos orga
nas pasakė, jogei yra “siekiama” Hitlerio pripažinimą 
gauti, tai, veikiausia, tas pripažinimas jau yra prižadė
tas. Ar naciai savo prižadą išpildys, tai, žinoma, kitas 
klausimas. Pulk. Škirpą ir jo “aktyvistus” jie apgavo.

Bet galimas daiktas, kad šį kartą Hitleris suvaidins 
komediją, paskelbdamas Lietuvą “nepriklausoma Valsty
be”! Jam tai nieko nekaindotų, nes jisai turi Lietuvą 
pilnai savo kumštyje; o kai kuriems lengvatikiams toks 
.“nepriklausomos Lietuvos valstybės” paskelbimais ap-

Stalinas toks pat nedoras 
despotas, kaip ir Hitleris.

“Mes šiandien padedame 
Rusijai”, sako New Yorko 
dienraštis, “ne dėl to, kad 
yra koks nors moralinis skir
tumas tarp Hitlerio ir Stali
no, bet dėl to, kad naciškoji 
Vokietija yra daug stipresne, 
negu sovietų Rusija, ir suda- 

* ro nepalyginti didesnį pavo
jų mums, kaipo karo jėga. 
Mes niekuomet neprivalome 
užmiršti to fakto, kad, nors 
Hitlerio įsiveržimas (Rusi- 

. jon) pavertė Rusijos kovą 
musų kova, Rusijos reikalas 
nepasidarė musų reikalu. 
Stalino įsiveržimas į Suomi
ją buvo toks pat žiaurus ir 
neišprovokuotas, kaip ir Hit
lerio. Stalinas 'pagrobė tiktai 
dalį Suomijos, kadangi dau
giau grobti butų kainavę per 
brangiai.”
Apie šituos “Times’o” parei

škimus, kurių logika yra nesu- 
mušama, butų naudinga pagal
voti, ątaliniškos “vietos” sekė
jams (jeigu jie dar pajėgia gal
voti) ir jų bendrakeleiviam^. 
Panašiai, kaip New Yorko 
“Times”, kalba faktinai visi 
nuoširdus hitlerizmo priešai Ą- 
merikoje. Jie stoja už koVą 
prieš nacišką Vokietiją ir todėl 
pritaria Rusijos renūmui; bet

VICHY, Prancūzija, lapkr. 6 
d. — Maršalas Petam šiandien 
pasiuntė laišką tiems prancū
zams, kurie kartu su vokiečiais 
kovoja prieš sovietus.

Petainas pasakoja legionie
riams, kad jie privalo išsaugo
ti prancūzų karišką garbę.

Maršalas įtikinėja karius, 
kad jie atneša Prancūzijai nau
dą, dalyvaudami Hitlerio 
vaujamoj kryžių kovoj 
.komunizmą.

vado- 
prieš

Willkie nori karo, 
skelbia Wheeler 

X

WASHINGTON, D. C., lapk. 
6 d. — Senatorius Wheeler šian
dien pareiškė, kad Wendell WilL 
kie, raudonienieji ir bankinin
kai nori įtraukti šį kraštą ka 
ran.

Wheeler labai smarkiai išme
tinėjo senatoriams demokra
tams už neutralumo įstatymo 
naikmimą. ' , ■

Senatorė Caraway, tačiau, 
reikalavo atšaukti minėtą įsta
tymą, nes jis tiktai Hitleriui; 
yra naudingas. Josios du sunųsj 
dabar tarnauja kariuomenėje, i

—- Lester Rankin traukia 
teisman Warner . Brothers f ii- 
mų bendrovę už nelegalų pini
gų davimą Bioff’ui. Rankin tu
ri filmų bendrovės serų.

somos Lietuvos politinio gyve
nimo vadovų, kaip profesorius 
Dovydaitis ir tam panašiai. Iš 
šių ir jau užsienyje esamų as
menų butų galima sudaryti 
naują Lietuvos vyriausybę An
glijoje ar Kanadoje;

(2) Tegu dabartiniai Sovietų 
Rusijos vadai viešai pripažįsta, 
kad jie apgailestauja dėl pri<š 
Lietuvą 1940 metais birželio 15 
d. įvykdytos agresijos ir kad 
Sovietų Rusija dar kartą atsiža-

Stalinui pasirašyti taiką su Hit
leriu ir jiems šis karas vėl pa
sidarys “imperialistinis”. Su to
kiais žmonėmis dėtis į bendrą 
darbą neįmanoma.

“Laisvė” siūlo net ir savotiš
ką “platformą” kovoje prieš 
hitlerizmą, kurios, deja, ji pati 
nesilaiko. Štai tos “platformos” 
pirmas pagrindas:

“Remti visomis jėgomis pre
zidento Roosevelto ir Jungtinių 
Valstijų valdžios politiką^ kad 
sumušti hitlerizmą.” Labai ge
rai, kad “Laisvė” tą politiką 
pradėjo remti nuo birželio 23 
dienos bent žodžiais. Bet ar tas 
rėmimas yra nuoširdus? Ne. 
Prezidento Roosevelto politika 
yra nepripažinti jokias agresi
jos, ar ji butų Hitlerio ar Sta
lino padaryta. Tos politikos pa
sėkoje Prezidentas Rooseveltas 
nepripažįsta Lietuvos okupaci
jos ir jos laisvės netekimą lai
ko tik laikinu. Lietuvos Minist
ras Washingtone ir Lietuvos 
konsulai prezidento Roosevelto 
pripažįstami iki šiolei, tuo tar
pu “Laisvei” jie yra tik “buvę”. 
Iš tolimesnio “Laisvės” pasisa
kymo net tame pačiame veda
majame matyti, kad ji Lietu
vos okupaciją laiko “Lietuvos 
liaudies valia”. Tuo tarpu visas 
pasaulis žino, kad ta “'liaudies 
valia” buvo atvežta iš Maskvos 
ant bolševikiškų tankų. Jeigu 
“Laisvės” pasisakymas už Roo- 
sevelto politiką yra' nuoširdus, 
tai tegu ji kartu su Prezidentu 
Rooscveltu pasmerkia ir bolše
vikų prieš Lietuvą įvykdytą ag
resiją. į
/‘Laisvė” norėtų, kad lietu

viai stodami prieš hitlerizmą 
eitų su bolševįzmik Deja, to nie
kuomet nebus. Tikras lietuvis, 
niekuomet neis* nei su ’hTtleriz- 
fnu, nei su bolševizmu, o pasi
rinks savo kelią — nepriklausa- 
mą demokratinę Lietuvą.

Kitas Reikalas, jei “Laisvei” 
rupi Rusijos, arba Sovietų Są
jungos, kaip ji ją vadina, gyni
mas. čia jau galima padisku- 
suoti ir išsiaiškinti. Jeigu “Lai
svė” jaučiasi esanti įgaliota 
telkti Sovietų Rusijai lietuvių 
paramą kovoje prieš Hitlerį, tai 
tegu ji perduoda 4abatrtinėSBe
sijos bosams maždaug šišs lie
tuvių sąlygas:

(1) Togu jie tuojau leidžiu 
išvažiuot iš Sevffetų Rusijos bu
vusiems prieš Okupaciją Lietu
vos vyriausybės nariams: Mi
nistrui Pirmininkui A. Merkiui, 
jo pavaduotojui Kaziui Bizhus- 1 

Rusiją, bet nei žmonių laisvė, kui, jei jis dar gyvas, Užsienių 
nei demokratija, nei krikščio- Reikalų Ministrui J. Urbšiui, 
niškoji civilizacija jiems vjsai Vidaus Reik. Ministrui Skučui, 
hėrūpi. Lietuviai Ir toliau nuo- Susisiekimo Ministrui Masiliti- 
širdžiai dirbs prieš nacizmą, tuo nui. Taip pat tuojau bolševikai 
thrpu su lietuviais bolševikais turėtų leisti išvažiuoti bent po- 
vteko gali būti — užtenka tik rai dešimtų buvusių Neprikišu-.

Nors ginčytis ir polemizuoti 
su tokiais redaktoriais, kurie 
savo galvojimui ir Veikimui di
rektyvas iš Maskvos gauna, ku
rie faįktų nušvietimo nesilaiko 
nei mažiausios laikraštininko 
padorumo etikos principų, yra 
betikslis darbas ir laiko gaišini
mas, vis tik tenka pasakyti ke- 
lis žodžius dėl lapkričio 3 d. 
“Laisvės” numeryje pasirodžiu
sio vedamojo “Lietuviai, Veiki
me prieš Hitlerizmą”.

Ten tarp kitko sakoma: “Gi 
tuo pat kartu ‘Naujienos’, 
‘Draugas’, ‘Keleivis’, ‘Vienybė’, 
‘Ameriką’ ir kita socialistų, tau
tininkų ir klerikalų spauda vis 
dar, užpildyta k^va prieš Tary
bų Lietuvą, kurios faktinai jau 
penktas menuo nėra...” Pilnai 
sutinku su tuo, kad bolševikų 
Lietuvoje Jau penktas mėnuo 
nebėra, bet už tat jų vienerių 
metų okupacijos lietuvių tautai 
padalytos žaizdos tebėra. Tos 
bolševikų padarytos lietuvių 
tautai skriaudos tik dabar pra
deda aiškėti visoj savo baisu- 
moj. Bukime tikri, jų dar dau
giau paaiškės. Kodėl mes, lie
tuviai, turėtume dėl jų tylėti? 
Jeigu Lietuvos okupantams bol
ševikams netruko drąsos pasi
baisėtinus darbus atlikti prieš 
nekaltus gyventojus, tai mums 
netruks drąsos . tuos šiaurius 
darbus iškelti į viešumą.

Toliau “Laisvės” redaktorius 
stato tokį klausimą: “Argi nė
ra galimybės antihitleriškoms 
spėkoms bendrai dirbti, nepai
sant, kad pas vienus ir kitus 
yra skirtingos visuomeniškos 
pažvalgos?” čia jau “Laisvės.” 
redaktorius stato labai nelogiš
ką klausimą. Pirmiausia noriu 
pabrėžti, kad visi Amerikos lie
tuvių laikraščiai, išskiriant 
“Laisvę”, “Vilnį” ir “Tiesą” aiš
kiai prieš Hitlerį pasisakė dari 
karui neprasidėjus ir tos patį 
politikos laikosi ir šiandien. 
Tuo tarpu “Laisvė”, ir “Vilnis” 
prieš Hitlerį pradėjo sukauti 
tik nuo šių metų birželio 23 
dienos. Bet lietuvių patriotų ir 
lietuvių bolševikų kovoje prieš 
hitlerizmą yra pagrindinis skir
tumas: lietuviai patriotai kovo-Į 
ja prieš nacizmą iš įsitikinimo, 
kad ta doktrina pavojinga ne 
tik lietuvių tautai, bet ji pavo
jinga žmonių laisvei, demokra
tijai ir krikščioniškajai civiliza
cijai, tuo tarpu bolševikai lietu
viai prieš nacizmą kovoja todėl, 
kad toks įsakymas atėjo iš 
Maskvos, kad Hitleris ’užpu'oiė

metų liepos 12 dienos taikos su
tartyje su Lietuva;

(3) Tegu diplomatiniams san
tykiams palaikyti priima nuo 
naujos Lietuvos vyriausybės at
stovą, kuriam nekliudomai bu
tų leista susisiekti su Lietuvos 
tremtiniais. Tremtiniams turė
tų būti1 sudarytos sąlygos grįžti 
į tėvyne, o bent dabar butų lei
sta susisiekti su giminėmis A- 
merikoje ir kitur.

Naujoji Lietuvos vyriausybė 
nustatytų užsienių politikos gai
res ir, jei rastų reikalo, paskclb-

galima net ir Lietuvos armiją 
organizuoti Sovietų Rusijoje ir 
kitur, į kurią butų galima pri
imti ir tokį Mizarą, ir Bimbą, 
ir Pruseiką, ir šolomską ir pa
siųsti juos į pirmą ugnį prieš 
Hitlerį,; kad jie ne liežuviais 
kaip iki šiol, bet savo krauju ir 
prakaitu “kriušintų” ir “traiš
kytų” hįtlerizmą.

Jei tik bolševistinės Rusijos 
vadovai norėtų lietuvių para
mos, jie visai lengvai -galėtų per 
savo atstovus Amerikoje arba 
Anglijoje pasiūlyti priimti pa
našias sąlygas, kaip jie kad mo
kėjo padaryti per Washingtoną 
taikos pasiūlymą Suomijai.

Aš žinau, kad visiems pasau
lio lietuviams butų daug malo
niau, jeigu kur nors užsienyje 
butų Lietuvos vyriausybė, kuri 
vadovautų kovoje prieš Hitlerį 
už nepriklausomos Lietuvos at
statymą ir kuri lietuvių vardu 
kalbėtų pasauliui “kur mes sto
vime”. Tokios vyriausybės atsi
radimas užsienyje priklauso 
nuo dabartinės Rusijos valdo
vų, kurie svarbiausius Lietuvos 
politikos vadus laiko nelaisvėje.

P. Gulbis

SMULKIOS ŽINIOS

"diimtų akis., ’ v. . |
Atrodo, Hitleris rengiasi vykdyti kokį nors nauji 

"škymą” okupuotuose kraštuose. Gal butr tatai paaiškės 
artimoje ateityje. _

~— Vakar Europoj pasklido 
gandai, jog Mussolini tapo su
žeistas dviem kulkom, bet ži
nių nepavyko patikrinti.

— Dalis įelškel iečių nepa
tenkinta padalytais algos pa
kėlimais ir reikalauja jas pa
kelti žymiai daugiau. Jie krei
piasi į Rooseveltą.

— Australijos ministeris pra
nešė Cankaišekui,* jog jo val
džia yra pasiryžusi bendradar
biauti prieš japonų ekspansiją.

— Romon atvykęs arabų 
Mufti išvažiavo Berlynan in
strukcijų.
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TurtasVkš$6,000,000.00 į
Apart Apsaugok, Turime QCQE (1(1 ft 00 
ATSARGOS FONDĄ ViršddO JjUUOU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4. P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, ‘Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P* M.

LOAH ASSOClATlOHolCKt.g. 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Areher Avenue

VIRginia MM

MNGS

K. Augustas

Į 7000 myliu automobiliu į
XIX /■

“SOCIALIU KREDITO” EKSPERIMENTAS. — “FUN- 
NY MONEY” ABERHAR't’AS. '-r VILIOJANTIS 
SUKIS. — “SbČiAtTO KREDITO” TĖVAS. & TE
ORIJOS ESMĖ. — DAŽNAI GRAŽIOS TEORIJOS 
IŠSIGIMSTA, KAI JOS BANDOMA PRAKTIKOJE 
PRITAIKYTI. ,

PATARIMAI TESTAMENTUI 
PLANUOTI .

Planuodami savo testamentą galite gauti vertingų patarimų iš 
Drovers Bankų. Jūsų pasitarimas bus pageidaujamas ir laikomas 
griežčiausioj paslaptyje. Nereikia mokėti; nėra prievolės. Mes ne
rašome Testamentų, neteikiame legalių patarimų. Bet daug metų 
patyrimo^ tvarkant palikimus pagal Testamentus, sukaupė mums 
gausybę informacijų, kurios gali .pasirodyti naudingos planuojant 
jūsų Testamentą.

KVIEČIAME DUOTI KLAUSIMUS 
Atsilankykite ir pasikalbėkite su p. Newman’u 

' iš musų Trust Departamento.
. BANKINES VALANDOS:
Kasdien: 9 ryto iki 3 popiet, 

šeštadienį: 9 ryto iki 2 popiet.

uisurance reik 
P Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
A tstovas

Prudentiai Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 250<i

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

Dr

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

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

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 SELSMANAS

CARR-MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

^NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlti!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERAL?Al AGENTAI šių Kompanijų: 

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

H. TEN BRU1N GAMINA ŠVARIĄ, 
TIKRĄ MUŠTARDĄ

Nno 1882 metų..v
PAMĖGINKITE ŠIUOS PRODUKTUS:

• Ten Brutu Holland Style Muštarda.
• French Style Muštarda.
• Krienų Muštarda.
• Gatavą Muštardą.

Visi išdirbiniai tobu’.i švarumo, kokybės, išvaizdos, 
nepalyginamo gerumo atžvilgiu.

Tėmykite ženklą “TEN BRUIN” svarumo simbolį.

H. Ten Bruin & Sons
3818-24 ARMITAGE AVĖ.

chicago, ill.
... -Wt Tiiiį- li'i......

Daugelis, tūr būt, atsimeni, 
jog Alberta provincijoje buvo 
pradėtas pirmas vadinamojo 
“Socialio kredito” eksperimen
tas.

Proviiicijoš parlamente “so
cialio kredito” partija iš 63 at
stovų turi 56. 'Vadinami, absoliu
tišku daugumą. Partijos vadas 
ir preųijeras yra “Bible Bill”, 
kuris dažnai yra taip pat vadi
namas “Fu'iiny Money” Aber- 
hart.

Jei atsimenate, “socialio kre
dito” partijos rinkimų šūkis bu
vo: ‘‘Dvidešimt penki doleriai 
per savaitę kiekvienam suaugu
siam Alberta provincijas pilie
čiui”.

Nito to laiko,, kai “sočiul-kre-_ 
ditoviai” rinkimus, laimėjo, pra
ėjo jau keli metai, tačiau iki 
šiol nė vienas nėra gavęs dvide
šimt penkių dolerių per savai Lę 
tokiomis, sąlygomis, kaip buvo 
žadėta.

Kiek galima numanyti, dau
gelis tuo eksperimentu jaučiasi 
nusivylę: jie daug tikėjosi, bet 
visai mažai ką tegavo. Tiesa, 
ekonominis gyvenimas Alberta 
provincijoje žymiai pasitaisė. 
Bet tai nėra “kreditorių”1 nuo
pelnas, — visoje Kanadoje tas 
pats atsitiko.

Šia proga, manau, bus pra
vartu kiek plačiau apie “socia
lio kredito” teoriją pakalbėti. Ji 
vis dėlto savotiškai gana įdo
mi. į

Pirmiausia reikia pasakyti, 
jog kalbamos teorijos tėvas bu
vo ne “Bible Bill” Aberhart’as, 
bet anglų inžinierius, majoras 
C. H. 'Douglas.

Inžinierius Douglas jaunystė
je išvyko į Indiją, kur jis kelis 
metus tvarkė didelį s fabriką. 
Ten pas jį ir gimė “socialio kre
dito” idėja. 'Grįžęs į Angliją, jis 
galėjo labiau atsidėti tos idėjos 
išvystymui, nes medžiaginiai, 
palyginti, jaU buvo apsirūpinęs. 
Dalykas tekis, kad jis turėjo 
stambių pajamų už savo išradi
mus inžinierystės srityje.

“Socialio kredito’* teorija sa
vo esmėje susiveda štai prie ko: 
žmonių pirkimo pajėgumas nė
ra pakankamai didelis, kad jie 
galėtų įsigyti reikalingų jiems 
daiktų. Pavyzdžiui, darbininkai 
gali tik tam tikrą prekių kiekį 
įsigyti. Tam ribas nustato jų 
pirkimo; pajėgumas,* jų darbo 
pajamos. Jei jie nori daugiau 
įvahių prekių įsigyti, tai tūri 
daugiau dirbti, atseit, daugiau 
tų prekių gaminti. Ilgainiui lų 
pfėkių yra pagaminama dau
giau, negu galima parduoti, ka
dangi žmonių įlinkimo pajėgu
mas yra apribotas.

Tačiau tatai nereiškia, kad 
tRs prekių perviršis susidaro 
dėl to, kad žmonėms jų nerei
kia. Nieko panašaus: mažai te- 
surasime žmonių, kurie visko 
turėtų tiek, kiek jiems reikia. 
Jei žmonės be kai kurių daiktų 
apsieina, tai tik dėl to, kad ne
turį pinigų tiems daiktams uu- 

t įpirkti.
i Kitas dalykas — žmonės daug 
į daugiau fvairių prekių pirktų, 
jei kainos butų labiau 'prieina
mos.

i •. Douglas manė, kad 'tie musų 
ekonominio gyvenimo trukumai 

■ lengvai gali būti pašalinti “so- 
Įcialio kredito” pagalba.

Pirmiausia jis siuto pardavi
nėti prekes labai žemohnik kai
nomis. Tos kainos, jei gaiįma, 
turi būti žemesnės už prekių 
vertę. Kitais žodžiais sakant, jis 
siūlo prekės pardavinėti pigiau, 
negu tų prekių pagaminimas

atsieina.
Visa tai, labai keistai skamba. 

Kaip prėi'meĮ^nink^s gali Vėrs- 
tisį j;ėigu ’iiž savo prekes jis ne* 
galį gauti nė tiek, kiek jam ų 
prekių pa^ftininimas at.ijina? 
Kaip krautuvės gali vers|i^ jei
gu jos '^rivėrstos. yra pardavi
nėti prekes piginu, negu tos 

;prekės joms pačioms atsieina? ■
Čia kaip tik ir pradeda veikti 

“socialis kreditas”. Douglas sa
iko, kad valstybes reikalas yra 
■įves ii “socialį kreditą”, kuris 
[padidintų piliečių pirkimo paje- 
’gumą. Tai reiškia, kad valstybė 
'turi parūpinti atlyginimą pra
monininkams ir krautuvėms.

Imkime tokį pa vzdį:, pramo
nininkui šaldytuvą. * pagamini* 
mas atsieina $75. Jis tą šaldy
tuvą parduoda krautuvei be 
pelno. Iš savo puses, krautuvė 
irgi be pelno šaltdytuvą par
duoda kostumeriui. Tačiau, kad 
pramonininkas ir krautuvinin
kas galėtų išsiversti, jie turi, be 
$75, dar gauti, tarsime, pen
kiasdešimt dolerių.

Tuos penkiasdešimt dolerių ir 
turėtų padengti valstybė iš savo 
iždo.

Tai tik “socialio kredito” teo
rijos esmė be “smulkmenų”. O 
tos smulkmenos yra gana pai
nios: teorija numato specialias 
pajamas, ‘kuriomis turėtų būti 
“socialis kreditas” pagrįstas. Be 
to, numato ir kredito paskirs- i 
tymą. Tai reiškia, kad kreditas ! 
kiekvienam piliečiui būtų apri- ; 
botas, nes kith'ip “socialis kre
ditas” butų labiausiai naudin
gas tik turtingesniems žmo
nėms.

Kai “Funny Money” Aberhar- 
to partija laimėjo rinkimus ir 
sudarė Albertoje vyriausybę, tai 
iš Anglijos liko., atkviestas €. ' 
H. Douglas. Kaipo tikrasis “so
cialio kredito” teorijos kūrėjas 
jis turėjo prižiūrėti tos teorijos 
vykdymą gyvęniman.

Po kelių mėnesių jis rezigna
vo iš patarėjo vietos, pareikšda
mas, kad j6 teorija visai nieko 
bendro neturi su tąja, kurią 
vykdyna. Aberhart’as.

Tokiu budu “socialio kredito” 
eksperimentas baigėsi gana liū
dnai: pažadai pasiliko pažadais 
įr žmoheą visai jau nebesitiki 
gauti po dvidešimt penkis do
lerius pdr savaitę. • \

Nieko nepadarysi —- tokia jau 
gyvenimo Idgika^ jog dažnai la
bai patrauklios įeorijos, kada 
jos bandoma praktikoje pritai
kyti, 'išsiįirnsta nei į šį,, nei į tą.

(Bus daugiau)

Vitaminas B-l 
lainerio Kartame 
Vyne

Jeigu jūs kamuoja nuovar
gis, stoka energijos, proto er- 
zinimasi arba neramus miegas, 
tai reiškia, kad negaunate pa
kankamai Vitaminų sa’vo mai
ste. Ypač Jėlgu negaunate už
tektinai Vitamino B-l, jus ne
turite apetito ii* jūsų virškini
mas būna prastas: Kai tik gau- 
nate Vitamino B-l, tuoj at s tei
giate nonnūlų apetitą. Per 50 
metų Tririęrio Kartūs Vynas 
buvo patikimas pilvui receptas 
pilvo negerumuose, bet dabar,, 
kai Vitaminas Ž-l tapo įdėtas 
į jo 'medžiagas, jis vyra geres
nis nei praeityje. Vitaminas B-| 
labai svarbus ^apėtitui sukelti ir 
virškinimui. Todėl, jeigu perka
te Trinerio Kartųjį Vyną vais
tinėje, būtinai reikalaukite pa
gerinto Tririęrio kartaus Vyrio 
su Vitaminu B-l. Sk.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

taEMBERS, FEDERAL L£POSIT INSURANCE CORPORATION

KemKite Lietuvišku 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLESALt

4707 So. Halsted Si
Tol Rnulpv^rd ()O ’

-KsVMLroKl KUUF11\G AAh 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 496.
->togus, rynat stoglangius n 

sienų apmušimus.
. aisome bet ką. Atnaujiname bei 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

-i i|U;t

Saivatė

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
II. Rajevvski “Shorty”

arcus

metų modelius RADIO ir 
RADIO PHONOGRAPH 
cotnbination.

Pasiklausykite žymios Budri
ke radio programos iš:

WCFL—1000 kū. stoties sek
madienio vakare 5:30 vai. ir 
WHFC—145$ kil. Stoties ket
virtadienį 7 vaL vakaro.

V I T' r v ooofi

NAUJIENOS,
1739 Se. Halstėd SU. 
Chicago.

riCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
'erkraustom forniėius, pianus ir 
isoKius rakandus bei štorus 
ežam į farmas ir kitus mies 
is. Žema kaina. Musų darbas 
^rantuotas. Taipgi pridalon. 
glis į visas miesto dalis.

KAINA 15 CEN IV 
k ką gnviHiii liaują iua< 

knvgą. kuria gnlile p
uitis. Siuskih- > r< I < • r i 11

BUDRIKAS KVIEČIA atsi
lankyti ir painalyti visus 
vėliausius ir geriausius 1942

COMBINATIONS

*Includmc r«ctih«r.

95,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avėnue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VlRGINIA Pocahontas Mine 
Ruja iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta ..........................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

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

PIRKIT SU PASITIKĖJIMUI 

Fallied^
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZlis AVENuE

Tel. LAWNDALE 2630

MOTOR CAR

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

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

Radio

Dar niekad ųebuvo taip 
ištobulinti radio, kaip da
bar. Tono švelnumas, gra
žumas, gyvumas perduoda
mas net daug gražiau, negu 
jis išleidžiamas iš radio 
stoties (broadeašting stūdio 
Fretįuėncy Sfodidation).

RADIO ir FONOGRAFO 
kombinacijos su deimanto 
ir safįro adata, kurios ne
reikia mainyti 'per 10 mėtų, 
rekordus groja be jokių į* 
brėžimų, sugadinimų ir au
tomatiškai rekordus pakei
čia. • '

OVER 60 TONE

with the Exclusive

MASTER TONE CONTROL

89
Discover for yourself the 
inereased enjoyment q( the 
n.ewest Crosley innovation — 
Master Tone Control — this
astoundin^ development in 
radio engineering makes pos- 
sible more than 60 tonai vari-
ations. A 10-tube* AC super- 
hetetodyne with Foreign, 
American, Amateur reccption!

Jos. F. Budrik, *
FURNITURE H0VSE 

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

Tel. YAftds 3088

CONlLil)
l'OTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ų Hollywooo 
šviesomis. D a r b ai
garai! tuo tas.

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

RYTINE RADIO 
VALANDA
—Iš STOTIES—

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.

MADŲ

ŪK Of PflTTERnS

V h rck».‘

III.

Adresas

Miestas

Valstija
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BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAI 
VEIKĖJAI IR DRAUGIJOS, 

APSISAUGOKITE!
Kvietimas Išrinkti Atstovus į “New Yorko ir New Jer- 

sey Lietuvių Organizacijų Konferencijų” Yra 
Bolševikiškhs Monas

sisakoma už gynimą demokra
tijos ir už nepriklausomą demo-

šiomis dienomis Brooklyne 
paskleista “Užkvietimas išrink
ti atstovus į New Yorko ir New 
Jersey lietuvių organizacijų 
konfęrenciją”, kuri šaukiama 
lapkričio 30 d. Po kvietimu pa
sirašo “laikino komiteto pirmi
ninkas“ adv. Antanas Vižlans- 
kas (Weslan) ir “sekretorius“ 
V. Michelsonas. “Komitetą“ su
darė “Brooklyno didžiųjų orga
nizacijų veikėjai.“

Kvietimas į konferenciją pra
dedama sekamai:

Matydamas didelį pavoj^ mu
sų kraštui, Prezidentas Roose- 
veltas šaukia visus Amerikos 

' žmones į vienybę gint Jungtines 
Valstybes, jų laisvę ir demokra
tiją nuo gręsiančio hitlerizmo 
pavojaus.”

Iš šios citatos gaunasi įspū
dis, kad konferencijos * šaukė
jams rupi Amerikos laisvČĮ ir 
demokratija, nes Prezidentas 
Rooseveltas iš tikrųjų yra uolus 
demokratijos ir laisvės gynėjas.

Bet ką bendra su Roosevelto 
žodžiais ir darbais turi konfe
rencijos šaukėjai? New Yorke 
ir apylinkėje jau seniai yra lie
tuvių organizacijų komitetas A- 
inerikos demokratijai ginti ir 
kovoti už Lietuvos nepriklauso
mybę. Tą komitetą įsteigė šios 
apylinkės lietuvių organizacijų 
plati| konferencija, įvykusi šių 
(1941) metų balandžio 20-tą 
dieną. Ta konferencija priėmė 
eilę rezoliucijų, kuriose nedvi- 
prasnfiai pareiškiama ištikimy
bė šios šalies vyriausybei, pa-

KODĖL PURVINUS?
Leiskite mum išvalyti jūsų furnasą arba boilerį, visus suodžius ir 
lupenas! Tai švari, ekonomiška priemonė—Valymo kaštai apsimo
kės daug kartų kuro sutaupomis.

STOKERIAI Aliejiniai Pečiai 
R Pilnos Apšildymo Sistemos 

\ Dalys—Pardavimai—
\ . Patarnavimai.

\ Controlled Heating Co.
-3 6422 South Halsted Street
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Kokiais tat sumetimais šau
kiama nauja konferencija? Ar 
nuo balandžio menesio įvyko 
kas tokio nepaprasto? Mes ži
nome tik vieną dąlyką: Stalino 
partneris Hitleris paskelbė Ru
sijai karą. Todėl lietuviški bol
ševikai staiga patapo demokra
tijos ir laisvės šalininkais. Tai 
jie, o ne Vižlanskas ir Michel
sonas, sugalvojo šaukti naują 
konferenciją. Tos konferencijos 
tikslas,— ne demokratiją ir lai
svę ginti, ne kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę, bet — sumo
bilizuoti šios apylinkės lietuvių 
draugijas, kad jos sudėtų kuo 
daugiau aukų neva raudonajai 
armijai šelpti. Bet tai yra eili
nis komunistų blofas. Pinigai 
jiems reikalingi savo kromo pa
laikymui. Raudonąją armiją 
jau šelpia Amerika ir Anglija.

Tiesa, šiuo tarpu raud. armi
ja yra likimo nublokšta demo
kratijų pusėn. Jei kas nori jai 
pagelbėti’ — mes nepriešingi. 
Jeigu lietuviškų bolševikų “ge- 
neralis štabas“ atvirai parodytų 
savo-veidą, mes ir į jų šaukia
mą konferenciją nereaguotume. 
Bet jie nori apgauti lietuvių vi
suomenę, prisidengę Amerikos 
prezidento, demokratijos ir lais
vės vardu. Ar jie jau užmiršo, 
kad dar tik vakar tą patį pre
zidentą pravardžiavo “kapita
listų bernu,“ “karo kurstytoju“ 
ir “diktatorium“? Ar jie jau 
užmiršo, kad tik vakar skelbė 
jog demokratija tai — imperia-

Žuvo Juroje

. NAUJIENŲ-ACAfE Photo
James F. Countryman, 

3G m., technikas, žuvo ju
roje beplaukiant į< Angliją, 
kur jis butų tarnavęs karo 
aviacijoje.

pareikštą Stali- 
kad hitlerizmas 
kurią negalima

3foįn jf. kutintus
seniausia m diduausia laidojimo IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ m NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
1606-01 So. Hermitagc A po,~ 
4447 South Fairįield Avenuo 

Telefonas LAFAYETTE 9727 
~ 1 KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlo programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
UMŠiaK 19:00 vai ryto ii WHIP stoties (1529 KJ 

S« POVILU 9ALTIM1ERU

Laidotuvių Direktoriai

hitlerizmo.“ Jiems esą rupi “ir 
musų gimtinė Lietuva.“ Jie pra
neša, kad Lietuvoje naciai “su- 

. šaudė virš 4,000 lietuvių,“ kad 
Hitleris “naikina visą lietuvių 
tautą'.“ Jie nori “pagalbėti ir 
Lietuvos žmonėms išsilaisvinti 
iš nacių tironijos.“ Jie pataria 
lietuviams “remti“ Prezidento 
Roosevelto ir Anglų premjero 
Churchillo “aštuonis. punktus.“

Tiems visiems dalykams iš 
spręsti “reikalinga“ konferenci
ja.

Ne, “gerbiamieji,”sąmonin
gų lietuvių jus neapgausite net 
^statydami priešakiu Vižlans- 
kus ir Michelsonųs ir dangsty
damiesi prakilniais Roosevelto 
žodžiais! Delegatus į jūsų kon
ferenciją siųs tilitai svetimas 
Amerikos demokratijai ir Lie
tuvos nepriklausomybei elemen
tas. Didelė dauguma lietuvių ži
no, kad jums rupi ne nugalėti 
litlerizmą, bet išgelbėti Stalino 
režimą Rusijoj. Jus su hitleriz- 
niu sugyvenote arti dviejų me
tų ir visaip niekinote tuos žmo
nes ir tas valstybes, kurios hit
lerizmą kovojo.’

Apart sukvietimo lietuviškų 
Stalino pakalikų, yiskas ką jus 
savo konferencijoje galite at
siekti, lai įvilioti ir suklaidinti 
vieną kitą nuoširdų, gerą lietu
vį, stojantį už demokratiją, bet 
dar nepajėgiantį suprasti jūsų 
žabangus. Mums gaila, kad į jū
sų žabangus pateko adv. A. Viž
lanskas ir V. Michelsonas. Į to
kius klaidinamus lietuvius mes 
ir kreipiamės f

Lietuviai, nesiduokite suve
džioti musų tautos ir visos 
žmonijos laisves priešams bol
ševikams! Neikite į jų konfe
renciją! New Yorke ir apylin
kėje yra lietuvių organizaciji] 
konferencijos išrinktas komite
tas. šis komitetas pasiryžęs 
teikti visokiausią talką Ameri
kos vyriausybei jos kovoje

pirm.; B. Spudienė ir J. Glavee- 
kas, vice-pirm.; S. Strazdas, 
sek r.; A. S. Trečiokas, iždin.: 
Dr. M. J. Vinikas ir P. Bajoras, 
iždo, globėjai; J. V. Stilson, 
prop.‘kom.'pirm.; V. Bukšnai- 
tis, sekr.; P. Tiškevičius, V. 
Ambrazevičius ir S. E. Vitaitis, 
nariai; P, Kriaučiukas, par. ko
misijos pirm.; J. Peterson 
M. Ragauskas, nariai.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

ir

komu- 
antifo-

tokią

Dainininkė Rose 
Bampton Fordo 
Valandoje

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Iturbi

jie jau užmiršo, kad dar tik va
kar, kaip papūgos, kartojo Mo
lotovo lupomis 
no “filosofiją,“ 
tai — “idėja“, 
nugalėti jokiu
jiau užmiršo, kad dar tik vakar 
vadino “bepročiais“ ir “krimi
nalistais“ tuos) žmones, kurie 
visą laiką stovėjo už demokra
tijų stiprinimą ir kovą prieš 
hitlerizųią bei kitds diktatūras? 
Ar jie jau užmiršo, kad dar tik 
vakar sabotažavo Amerikos ap
sigynimo pramonę, • organizuo
dami visokius “kačių“ streikus? 
Ar jie jau užmiršo, kad dar tik 
vakar pikietavo Baltąjį Namą, 
organizavo “taikos mobilizaci
jas“ ir vedė kitokią propagan
dą, kad tik susilpninus šios ša
lies atsparumą prieš Hitlerį ir

nistų DABAR kalbamus 
nūs. \ - v

1. Kodėl jie nešaukė 
konferenciją prieš šių melų bir
želio 22-rą dieną? Ar iki tam 
laikui hitlerizmas nebuvo pavo
jingas 'laisvei ir demokratijai?

2. Ar jie šiandien dangstytu
si prakilniais Roosevelto -žo-

JIdžiais ir šukąutų .už demokrati
ją, laisvę ir prieš hitlerizmą,.

sija?
3. Jeigu jiems rupi “ir musų 

gimtinė Lietuva,” tai kodėl jie 
neprotestavo, kai' Stalino armi
ja okupavo Lietiįyą? v •

4. Jeigu jiems gaila 4,000 Hit-

džiaut, kadi tai teisybė), jeigu 
jiems rupi lietuvių tautos lais
vė ir laimingesne, ateitis, tai ko
dėl jie ruošė džiaugsmo mitin
gus, kada Stalino raudonarmie
čiai po( savo kojomis sutrempė 
Lietuvą, o rusai žvalgybininkai 
žudė bei trėmė Rusijos gilu- 
mon lietuvius ?

5. Jeigu jie nori “remti“ Roo
sevelto ir Churchillo laikos pro
gramą, tai ar jie nežino, kad 
toj programoj yra desnys, kuris 
laiduoja (užtikrina) kiekvienai 
tautai teisę apsispręsti? O jeiku 
jie tą dėsnį žino ir jį užgiria, 
tai kodėl jie iki šiol nepasmer
kė Rusijos smurtą Baltijos kra
štuose ir Rumunijoj?

6. Kodėl kvietime jie nepasa
kė, kokių būtent organizacijų 
įgalioti “darbuotojai“ dalyvavo 
tame pasitarime, kuris} nutarė 
šaukti konferenciją?

7. Jeigu bolševikams taip ru
pi demokratija, laisvė ir Lietu
vos likimas, tai kodėl .jie savo 
“pasitarime“, įvykusiame prieš 
savaitę laiko Piliečių Kliube, ne
priėmė Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių organizacijų birželio 
20-tos dienos konferencijoj iš-

Tiktai tada, kai Staliuos ne
pajėgė pristatyti Hitleriui ikva- 
liai grudų, aliejaus ir geležies 
rudos smaugti demokratijas —• 
tiktai tada komunistai pasiba
rė Amerikos demokratijos ir 
laisvės gynėjiais.

Iki šių metų birželio 22-rai 
dienai jie buvo atviri Hitlerio 
talkininkai. Dabartinis karas 
jiems buvo tiktai “dviejų impe
rializmų“ rungtynės. Jie visur 
slopino Amerikos atsparumo 
dvasią, skleisdami lapelius ant
raštė: “The Yanks are NOT 
coming” (kas reiškia — ameri
kiečiai neis gelbėt demokrati- 
jos).

Tik dabar jų širdys “sumink
štėjo.” Vik dabar jie, Vižlanskų 
ir Michelsohų lupomis, kartoja 
prezidento Roosevelto Šukius 
kovos prieš agresorius. Tas rei
škia, kad jie dabar jau ^eria iš 
to šulinio, į kurį patys spiaude 
nuo 1939 metų rugpiučib 23-ios 
dienos (kada Hitleris pasibučia
vo su Stalinu ir įpriarė pasida
linti pasaulį) iki šių metų bir
želio 22-ros dienos (kada dik- 'rinkto komiteto pirmininko A. 
tatoriški partneriai susikibo vie
nas kitam už gerklių).

Galimas daiktas, kad Vižlans-
kas ir Michelsonas nesąmonin
gai pasirašė po konferencijos 
“užkvietimu.“ Bet tas “užkvie- 
tintyas” yra spausdintas “Lais
vės” spaustuvėje, o parašytas 
lietuviškų! bolševikų vadų. To
kiu bųdu, ir bolševikų sankelei- 
viai ima lygią atsakomybę už 
muilinimą lietuviams akių.

Ką jie savo “užkvietime? sa
ko? Jie mini ^reikalą “remti šio 
krašto pastangas apsiginti nuo

B. Strimaičio kvietimą prisidėt 
prie jau esamo komiteto, kuris 
darbuojasi dėl Amerikos demo-
kratijos išlaikymo ir Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo?

8. Ar bolševikai nežino, kad 
Stalino čekistai taipgi nužudė 
daugybę lietuvių, o tūkstančius 
ištrėmė Rusijos gilumon? Jeigu 
žino, tai kodėl jie gausiai šel
pia pinigais raudonąją arnliįą, 
o už rusų ištremtuosius ir di- 
džiąusį vargą vargstančius lie
tuvius nė gero žodžio nepasa
ko?

ši^mą, ar tai jis butų rudas, 
juodas ar raudonas. Kai bus 
reikalas, šios apylinkės lietuvių 
organizacijų naują konferenci
ją sušauks jų pačių išrinktasis 
komitetas, bet ne bolševikai. 
Jie nėra ir negali būt kovotojai 
už demokratiją ir laisvę, nes jie 
yra flahatiški garbintojai Stali
no despotizmo Rusijoj, kuris 
net šiuo momentu yra tik tiek 
geresnis už hitlerizmą ar mus- 
solinizmą, kad per nelaimę at
sirado demokratijų pusėje.

šalin diktate cių garbintojus 
iš lietuvių tarpo! Visi sąmonin
gi lietuviai, subarkime savo jė
gas ir teikime kuo didžiausią 
talką Amerikos ir Anglijos de
mokratijoms, nes tik nuo jų 
laimėjimo šiame kare priklauso 
pasaulio laisve | ir atsteigimas 
nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos f

(Pasirašo)
New Yorko, New Jersey ir 

Apylinkės Lietuvių Organizaci
jų Komitetas: A. B. Strimaitis,

f

Diriguos Pianistas Jose
\Rose Bampton, garsi Ameri
kos dainininkė, rytoj vakare 
dus soliste Fordo simfoninėje 
valandoje iš WBBM Chicagoje, 
8/ vai. vakare. (Kitur-CBS sto
tys).

Ji yra dainavusi filmuose, 
operoje ir koncertavusi po visą 
pasaulį.

Rytvakąro programai ji pa
sirinko ištrauką iš Rossini’o 
“Semiramide“, Rossini’o “Sta- 
bat Mater”, Massenet’o “Elegi
ją“ ir Rachamninovo “Kaip 
Smagu!“.

Čaikovskio “1812”
Fordo simfonijos orkestrui ir 

chorui diriguos garsus pianis
tas, Jose Iturbi.

Orkestras išpildys ištrauką iš 
“Lohengrino”; Bacho, Albeniz, 
Bizeto kurinius,, taipgi Čaikov
skio garsią kompoziciją, uver
tiūra “1812“. c

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutarti 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmad'^mais rnn in iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W PRUSIS
• DENTTSTAS

6924 S. Wpstern
Telefonas HEMLOCK

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

Avė 
0201 
9 vak. 
sutarti

Ofiso Tel. TTRMlock 5524 
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Emereencv: MIDwav 0001

AI. .1. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI
LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. I’.lEzIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pągal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas REPublic 7868

DR. HERZM AN
TS RTTST-TOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. Wh St. nptnii Mnrean St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

OptometricaRy 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 
vak. Seredomis nuo pietų, 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

, Phone YARDS 1373

iki 8 
o Ne-

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko ątsakorhin
gai akinius už pri- 

; einamą kainą ir ant 
lengvų išmokėjimų

' RAKANDŲ KRAUTUVĘ 
3409 S. Halsted .Street 

PHONE YARdS 3089

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DTTNDTTT.TS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo B—8:30 vai. vakaro 
Subatoi nuo 1 iki 4 poniet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. G ar f i ei d Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WFST MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Pirmadieniai? 7 iki 9 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DT» V A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

m? STRIKO!’TS
Gvdvtnias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.:Nuo 2 iki 4 ir nuo6.ik!8 
vak. Nedėlioi nasrai susitarimą.

Ofiso Tel.: VARUS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. c 7 VF7FJ/T8|
DENTTSTAS .

4645 So. Ashland ’Ave.
arti 47 Stropt

_ YARDS 2246
Val^ndoc nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

DR. RRTTNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

, GYDY^HTas rp r’wn»TTKGAS 
l^ATTinjE \VTF^OTE 

2402 West 63rd St 
VALANDOS: 9—4. poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susltarlma. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų teL REPnblie 4688

Dr. Ch^rincj Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A've.
— 2-ros lubns — 

CHTOAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—.12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
TA p A/Taurinn Rohn
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. Telenhone KENwood 4301

ADVOKATU

K. P. fiTTGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.: nuo ___ ___

3149 SO. HALSTED STREET

TeL STAte 7572 
9:00 iki. 11:00 ryto.

TeL VlCtory 2879

t
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CHICAGOJ VĖL RUOŠ BENDRA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMĄ

Komitetas Imąsi Darbo; Raportuos Planus 
Lapkričio 25-tą

Vieta dar neparinkta, diena 
nenustatyti, bet Chicagos lietu
viai 1942 metais ir vėl labai iš
kilmingai atšvęs visiems lietu
viams brangią Šventę — Vasa
rio 16-tą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Komitetas, kuris ren
gė paminėjimą ir šiais metais, 
ketvirtadienio vakare atlaikė 
susirinkimą, kuriame vienbal
siai nutarė ir kitais metais Lie
tuvos Nepriklausomybės dieną 
atšvęsti.

Dalyvavo 25-1 Nariai.
Susirinkimas įvyko Dariaus- 

Girėno Salėje, 4116 S. VVcstein 
avenue, kur susirinko apie 25 
Komiteto narių, jų tarpe kon-

sulas P. Daužvardis, teisėjas J. 
T. Zuris—pirmininkas, Dų. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, ir kiti. \

Po nuomonių pasidalinimo a- 
pie dieną ir vietą, susirinkimas 
pavedė valdybai apžiūrėti sales, 
sudaryti bendrą planą iškil
mėms ir savo darbą raportuoti 
sekančiam Komiteto susirinki
me, kuris įvyks antradienį, lapA 
kričio 25 d., toje pačioje D-Q 
salėje, 8 v.v.

Perrinko Valdybą.
Šis susirinkimas perrinko Ko

miteto valdybą dar vieniems 
metams, ir nutarė komisijas pa
skirstyti sekančiame lapkr. 25- 
tos susirinkime.

Dabartiniai viršininkai yra 
pirm, teisėjas Zuris, sekretorius 
— Longinas Labanauskas, ir A 
Valonis — iždininkas. Taipgi 
yrą visa eilė vice-pirmininkų, 
atstovaujančių įvairias organi
zacijas.

,. , Iš Chięagąs; »
' IŠ< Chicągos ' bif^b dąii&l'ausįa 

svečių: p*p. Lapenienė, Rukšta- 
la, Burokai, Barauskai, Paniš
kai ir Miščikų Šeimą.

Iš Indianos buvo — p. O. Di
lienė, ir. p-a Lašięnę, sii dideliu 
napiįe kę^ų keksų, b^iętu gu
liu iš sąyo darželio, ii suriu^ 
iš 1 koįdos' pęųjkipjikoą gajįęnij. 
pieno. Savo gyvenime nemačiau 
tokio didelio ir skanauk sūrio;

Mįęhigaą ęįty
»l • • r i J » j v t ' *.. '

Nųis valgiai bųvp skoningai 
patapyti p-į Zabų^iepėš, b^ ir 
svetimtaučiai kreipė a(tydą į tą 
sūrį,. Pp. Lašai ii Diliai turi, sa
vo gražų ųkį prie Michigan 
City, Ind. r

Vaišės bųvų suręstos p. J.o- 
no( Zabūko gimtadięriio progą.

Viešnia.

Rengia Bankietą 
Viktorui Sholiui 
Pagerbti —

L

j

Albert P. Dolan
• 1 • •

In loving memory of our 
dear son and brother who 
pa.sed away sixteen years 
ago—November 9, 1925.
Today recalls sad memories 
Of a loved one gone to ręšt, 
And we whb think of him k 

' today, f
['■Ate the ones who loved him 

best.

Loving MOTHER, ĖROTHER 
and RELATIVES.

$1,125.66 Pelno.
Iždininkas p, Valonis susirin

kimui raportavo, kad pereitas 
minėjimas viso davė $1,377.46 
įplaukų aukomis ir už bilietus, 
o gryno pelno liko $1,125.66. 
Išlaidų minėjimui surengti bu
vo $251.80. Didžiuma pelno bu-

I • • J » ' K i •

vo seniai perduota Konsulatui. 
Pas iždininką tebėra $251.80.

Susirinkimas pasižymėjo ge
ru tipu ir entuziazmu skubiai 
už darbo imtis, kad 1942 metų 
minėjimą padarytį skaitlinges- 
niui publika ir našesniu įplau
komis, negu kada nors praeity
je. Rs.

K ' 
1U- 
i i

____ • - i ' , ->■• I ------

CLASSIFIED AD VERTI SEMENTS
—

PERSONAL 
Asmenų Ieško
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BUSINESS CHANCES 
Bizhio Progės ’

PATYRUSIOS PRPjSYTOJpS, 
gęręsjię^ rayon dręses.
Pastovūs dątbds, geras mokeąti^ 
maloni aplinkuma. 4119 Belmont.

REIKALINGA MERGINA padė
ti dirbti ūž baro ir pątarnaųti prie 
štalų. Maftha^š’ Tavern, 666 W. 14

$15 SAVAITEI- MERGINĄ. Ben
dram namų dątbųt' Neteikia sĮtaĮ-

; ONĄ BAGDONAITĖ (Bagdonus) 
p.ąięškp sąvo. dėdes Stanislovo Dau
gėla (Ųaųkela) nuo 'Telšių. Daįiar 
gyvenantis Schenectady, N. Y.

Taipgi paieškai! brolio Juozapo 
Bagdonus' nup Telšių; taipgi gyveno 
Schenectady, N. Y., .per daug metų. 
Rašykite: Ąnnie Bagdbnaitė-Pun- 
džiųš, 1020 N. Ridgėway Avė., Chi- 
cagb, III. Tel. ALBany 8426.

1

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

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

REAL ESTATE F6fc ’^AJLĖ” 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotos/ farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Notinti 
pirkti ar įmainyti, dėl grėitesnfo pa-

SMITH & CO.
ESTATE' — LOANS—' 

INSURANCE ‘ ‘
4631 & Ashlancį Ąve.

TeL YARDS 1001.

Noril 
■t.aš i

Investmbn- 
sĮetaš vietų 
5i.<As, mo- 
klo&ęs, pa- 
'h^šlūbsčiuč,

REIKALINGA SENYVA MOTE- 
RIŠ prižiūrėti 2 vaikus. Mokestis, 
užląikymas ir kambarys. 4238 So. 
Artešian Avė. 1’lukštas. LĄFayet- 
te 4798.

situatJon wanted
. * Ijęško Darbo

'■ įĖši^AŲ DAR^O už bartenderį.
.Patyręs, kalbu gerąi angliškai.

A‘. MįtLER, 
3158 Sb. Union.
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LUVLIltlU Visas Pasaulio H
...........  1. ......... . • Dalis." *

KVIETKININKAS m
Gėlės Vestuvėms, Bankietams j

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308 M

. LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXX^
■ B M m A Gėlės Mylintiems^

H 
M

I D D Vestuvėms, Ban-C 
flkietoms, Laidotu-M U ■ IM livėms, P a p u o š i-C 

■ maras, m
d GĖLININKAS P 
E 4180. Archer AvenueJ 
m Phone LAFAYETTE 5800 į ^XXTXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXX\
CM1M

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą?

ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINI SAVO NAMĄ 

'Mes parūpinsime jums Staty
bos Medžiagą, o jus galėsite 
mokėti jai lengvais 
niais išmokėjimais, 
nieko įmokėti.

*. • I ’ 5

mėnesi-
Nereikia

/ PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY 

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

Smagi Lietuvių
Sueiga Indianos
Sand Dunuose
Rekordinis “15 galionų”

Sand Dunes, Indianoje, 
kų vasarnamyje, spalių 
susirinko gražus būrelis

suris
Zabu- 
26-tą, 
svečių.

— giminių ir draug.ųf Vaišin
gai, linksmai praleidom laiką
— dainomis, įpuzika ir pasikal
bėjimais. ' z

Buvo kviestas visas Peoplęs 
Furniture štabas, bet kai ku
rie neatsilankė. Pribuvo Juozas 
Krukas ir Dr. Emilija Kaukie
nė su šeimyna. Tai “smart” vy- 
ras, Juozas Krukas. Tą dieną 
jisai turųjo apie keturis užkvie- 
timus ir visus turėjo apeiti. 
Krukai labai populiari ir pa-• » . ♦ 
vyzdinga šeimyna.

PADĖKAVONĖ

JNBRA apsigyni- 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan ............

De Soto sedan ..........
Plymouth sedan ....... 
Plymouth, club coupe 
Nash sedan ..........
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
Autorizuotas Dyleris

DE SOTO—PLYMOUTH
II43 Diversey

Atdara vakarais ir sekmadieniais

H PETRONĖLĖ BUTKIENĖ
I’ mirė spalių 30 d. ir palaido- 
j- ta buvo lapkričio 3 d.; o da

bar ilsis šv. Kazimiero kapi- 
R nėse amžinai nutikusi ir nę- 
H galėdartia atsidėkavoti tiems, 

kurie suteikė jaį paskutinį' 
patarnavimą ir palydėjo ją į 

■ tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

. Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prąsišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidd- 
tuvėsė žmonėms ir sųteikur 

' siems vainikus draugams. Dė- 
. kavoj anie musų, dvasiškiems 

tėvams: šv. Jurgio B^raP- 
Kun. Gaučiui, kuris lydėjo 
velionę iš namų, Kun. Pruns- 
kiui, Kunigui Gaučiui ir 
Kunigui Barauskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą, ir Kun. Lukošiui, 
kuęis lydėjo velionę į kapi
nes. Dėka voj ame grabptiui 
Antanui M. Phillips, kuris 
savu geru ir maridagiu patar
navimu garbingai nulydėjo, 
ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliųdim‘4 
ir rūpesčius. Dėkavojame gė
lių ir Šv. Mišių aukotojams, 
grabnešiamš, vargonininkui, 
A. Pociui ir, pągaliąu, dėką-’ 
voj ame visiems dalyvavu
siems šermenyse ir laidotu
vėse žmonėms; o tau, musų 
lylima moteris įr motinėle, 
sakome: ilsėkis šaltoj žteinėje.

Nuliūdę* lieka:
Vyras, Dukterys. Sunaį, 
Žentai, Antikai ir Giminėm -

—Dabar Aukštas Radio Perdė-
• ... ■ i. . - .

tįnis Washijigtone.
Patyrę, kad Viktoras Sholis 

atvažiuoja Chicagon tėvus ap
lankyti, pp. Sholių ir Viktoro 
asmeniški draugai nutarė su
rengti jam pagerbimo bankie- 
tą. Jis įvyks šį trečiadienį, lap
kričio 12-tą, Viking Temple sa
lėje, 69th ir Emerald avenue, 
7:30 v. v. '

Svečias atvažiuoja iš yVa: n* 
ingtono šį pirmadienį ir čia pa
siliks turbūt iki penktadienio. 
Jisai yra sūnus lirldgeporto gy
ventųjų ir vęįkėjų įvairiose ųr- 
gapizacijose, pp. Joseph Sholių,

PATYRUSI BENDRAI namų pri
žiūrėtoja, 25-35; padėti virti, kudp 
kis; nereikia sunkiai dirbti, ne 
skalbti. Gyventi vietoj; savo kam
barys. $10—$15. KĖYstone 6983.

HŲLP lyANTED-MALE-FEMALE 
Dąrbininkų-Darbininkių Reikią
REIKALINGAS VYRĄS ar mo

teris pridaboti farmą. Darbas len
gvas, užlaikymas ir mokestis. Atsi
šaukite po 6 vai. vakaro.

3433 So. Emerald Avė.

' HELP WANTED—MALĖ
Darbininkų _______

PIRMARANKIS KEPĖJAS — 
juodai duonai kepti. Kreipkitės šį 
vakarą. 3500 So. Union Avė.'

PATYRUSIĄ MERGINA; bendras 
namų darbas. 4708 N. Talman, 1-as 
aukštas. ‘

-------------------------r----------------------------------------
DARBININKAI. Kreipkitės tuo

jau. Rosen’s Bakery. 2549 Wėst 
Division.

■ MOTERIS, NAMŲ prižiūrėtoja, 
pilna priežiūra 2 mokyklos mergai
čių; tėvai ‘ dirbą; $16—$12, MID- 
way 2271.

FURNISHED ROOMS—TO KE^T 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON vyrui ar 
moteriai, prie 2 žmonių.’ Transpor- 
tacija 1 blokas. Furnaso šilima, 
šiltas vandūo. Su valgiu ar be val
gio. 5211 So. Spaūlding Avė.

GERA PROGA % SENYVAM žmo. 
gui arba jaunuoliui užsidirbti pi
nigų. Town of Lake kolonijoje 
tuojau reikalingas laikraščių išhe- 
šiotojas, senyvas žmogus arba high 
school jaunuolis,. dalį laiko pašvęs- 
damąs gali neblogai uždirbti. Tuoj 
kreipkitės į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Telefonas CANAL 
8500.

TAVERNAS SU NAMU pardavi
mui, mainymui arba rendon. Ran
dasi .priešais didelų dirbtuvių. Kai
na $3,500 — įmokėti $500. Priims 
mainais ką jus turite. Tutime vi
sokių kitokių bargenų ir mainų, 

c; P. SUHOMSKIS,
6921 So. Western REPublic 3713 

Vakarais PROspect 1111.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė su moderniškais fikče- 
riais.' Biznis išdirbtas .per daugel, 
metų. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 1245 So. Cicero Av.

DELIKATESŲ IR SALDAINIŲ 
krautuvė. $900 biznio į mėnesį. 
Gyvenamieji kambariai. $550 cash. 
5752 So. Racine Avė.

TIKRI BARGENAI
SOUTH SlDE 

kambarių muro bungalovv, lo- 
3Qxl25, gaso šilima, $5,500.
flatų mūras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700.

8 flatų, 4/A—4/5. Renda $4,050, 
kaina $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

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

6
6 

da
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ATDARA APŽIŪRĖJIMUI
Modelinė 6 kambarių muro rezi

dencija, Ką tik užbaigta. Tailo 
maudynė, lietinė (shower).

5835 So. Mozart. 
Statytojas parduos arba mainys.

$5,500 KAMPAS, arti 65 ir Win- 
chester, 6 kambariai, karšto van
dens šilima, bungalovv. Garažas.

$6,500, 2 flatų mūras, 6 kamba
riai, karštas vanduo, stokeris, ga
ražas.

$4,500, 2 flatai, arti 72 ir Pauli
na, 4 
nas.

ir 5 kambariai. Tikrai barge-

dziuotis Viktoro .nuopelnais.
Laik raštini o kas.

Išėjęs žurnalistiką, rodos, Illi
nois universitete, jisai pradėjo 
dirbti už reporterį ląikraštyje 
“Soųtįhtown Ęconom.ist”. Ten 
greitai pasižymėjo laikraštiniais 
gabumais ir buvų pakviestas į 
dienraščio “Daily Times” re
dakciją, 

r
Ir čia vėl neilgai buvo repor

terio vietoje. Gerai užsireko
mendavo kaipo politinis eksper
tas ir buvo pakeltas į “Times” 
politinius redaktorius. Tą vie- 
jtą užimdamas jisai kelis kartus 
dabai akuratiškai išpranašavo į- 
;vairius rinkimus, ypač prezi
dentinius 1936 metais, ir su 
Prezidentu Rooseveltu važinėjo 
laike tų rinkimų, agitacįnės 
kampanijos.

H.opkins’o Bendradarbį^
Prezidentui pradėjus antrą 

terminą, jis paskyrė p. Ilarry 
Aopkins’ą, d<lfc4X I^ęųszrLenlj

SUSIRINKIMAI
GARFIĖLD PARK LIETUVIŲ 

Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo 
mėn, susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričių 9, Napoleon Hali’,' 3958 
West 5th Avė., 1-mą valandą po
piet) Prašom visus narius būtinai 
atsilankyti, nes yra daūg naujo ap
svarstymui.
—M. Medalinskąs, 233 S. Central 

Avenue.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėnesinį susirinki
mą, sekmad., lapkričio 9 d., Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 12 ' vai. dienos. Visi 
nariai, kviečiami atsilankyti, nes 
bus renkami darbininkai Rudeni
niam Baliui; kuris bus lapkričio 29 
d, Chic.’ Liet/ 'Auditorijoj. Taipgi 
kurie, negavote tikietų, tai kreipki
tės pas raštininką susirinkime.

—-A.' Kaūlakis, rast.

RENDAI FURNIŠIUOTI kam 
bariai su valgiu ar be valgio. Nor
mai 5842. 1010 W. 69th St.

RĘNDAI KAMBARYS prie pa
vienio. 3545 So. Wallace St., 2-traš 
aukštas, šviesus kambariai, galima 
virti.

TIKRAS BARGENAS pelninga
me rešorto biznyje. 4 furnišiuoti 
katedžiai, įrengta grosernė, su val
giais—šokiais taverna resorto šir
dies sekcijoje, arti Michigan ežero, 
A. H. CLARKE Realty Co., South 
Haven, Mich,

MEDORA, 
8354 So. Ashland 

BEVerly 6155.

♦

Diena K Dienos
James Sholteman
Sugrįžo Iš Ligoninės

Dėdingas draugams
James Sholteman, Keistučio 

Kliubo pirmininkas, lapkričio 
1 d. sugrįžo iš Hines ligoninės. 
Nors jis atrodą dar silpnas, bet 
jaučiasi gerai.

konjerciįjds

Drg. James bųoltcinąn ir jo 
žmona Ahna yra dėkingi vi- 
sicihS^ kurie jį aplaii^Čv ląiUc lį- 
gos ii; Šųramnįo/ ipė^intgį yi; <; 
uz gėles ir už draugiškus lųj- 
kėjįni.ųji. Ji{ė gyvepa S.p? 
lį'raųcisęo A ve. Stepdjia^.dos l^iųrų viršininkų. Konie’ręi- 

jos ifepaTįąnąenįc p. Sliųijs ėjų, 
kaip ir asipęuįško pf Hppkiųs’o 
.sekrętoi;iąup pąreigąs.

Hopkin$’uį pasitraukus iję l^o-
inercijos cįępąrtanieųj;o^ii;šiųįnrji Josepįi J. Rokos, su ęieąnor

Viktoras Shoiiš buvę f^kviesį-; Frank Dąuskurdas, 58, 
tas padėtiniu AmęrihQb tfidžią?
jų radio stočių biuro Wasi;i;ig; 
tone. Jisai tebėra toj vietoj ir 
dabai;. . •

(ęhįęagoje)

su

RENDAI DIDELIS, šviesus kam
barys. Karšto vandens šilima. 1-as 
aukštas. 3227 So. .Emerald Avė.

ANT RENDOS 3 kambariai, 2 
aukštas iš fronto. 657 West 18th 
Street.

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” 
3V2 metų. Prie “transfer” kampo. 
Savininką galima matyti' nuo 5-tos 
vakare. Priežastį patirsit vietoj.

3107V2 So. Halsted St,

2—4 FLATŲ NAMAI, 65 ir Mozart, 
1 namas 4 flatai po 5 kambarius, 
kitas namas 4 flatai po 4 kamba
rius. 3 karam muro garažas. Šty- 
mo šilima, stokeris. Apžiūrėjimui 
šaukite Mr. Frank Jurjevich. Gro- 
vehill 2958.

FOR RENT—1N GENERAL

ANT-RENDOS 2 KAMBARIŲ 
jflatas—šviesus, švarus, su toi lėtais, 
elektra ir gasu. 4417 Sp. Artesian 
Avenue.

PASIRENDUOJA KETURIŲ 
kambarių flatas. Yra ir fornišiai, 
galite pirkti labai pigiai. Atsišau
kite 558 W. 37th St;

RĘNDAI 4 KAMBARIŲ flatas. 
Pečiaus šilima. Randasi Marąuettc 
Parke. 6820 So. Oampbell Avė.

ANT RENDpS ŠTORAS, gera 
vieta dėl bučernės, t.averno, Liųuor 
ar Lilė biznio, garu šildomas. 2300 
West Q9th St. ant antro aukšto iš 
užpakalio.

SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

WHQLESALĘ FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

mokėdami cash— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Męs pristatome bilė kur. 
P’ąšaųkite ar rašykitė dėj daugiau 
infofihacįjų. Vien tik nhcibnaliai 
žinomi da'iktai randasi p&š mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6^43 So. Vfestern Ąve, , 

Chicago, T,lj Tel. REPublic 6051 
'*■ A'- .1 . * j ’ ’ .

MUSICAL iNStR’NTS—WANTED 
Muzikaliai Instrumentai—Bendrai

KAS PARDUODA PIANO vė
liausio modelio. šaukite CANal 
1430.

6425 SO. ASHLAND Avenue. 
Pąrsiduodą taverna. Graži vieta, 
pigi ’renda, geras biznis. Pigiai. 
Aęba priimsiu partnerį. Sunku 
vienai apsidirbti.

i PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba renduosiu.

935 West 59th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
meat market. Randasi South Sidė- 
je. Elektrikinė refrigeracija, elek- 
trikinis kaunteris, 3 metų lysaš ant 
krautuvės ir 3 kambarių štymu 
šildomas flatas užpakaly. ' Labai 
f era apylinkė ir nebrangi renda. 
nventorius vertinamas $2,950. 

Įkainuota pardavimui tuojau. Vei
kite tuojau;

' ■ SHULMISTRAS 
Realty Corhpąny 

4016 Archer Avenue 
Tel. LAFayette 6300.

Kur lietuviai perka apdraudą.

PĄRDAV^MUI GROSERNĖ, ap
šildoma, elektrinė refrigeracija, 
geras biznis. Renda $50, 5 kamba
riai gyvenimui. Armitage 3931. 
2319 N. Western Avė.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

IEŠKAU PIRKTI TAVERN arba 
pusininko į tavern biznį. Rašykite 
greitai. Box 2567, 1739 So. Halsted 
Street.

IŠ

DABAR AR NIEKAD
Kainos ant namų greitai kyla. Pa
siskubinkite pamatyti šituos ir ki

tus musų BARGENUS:
5 kamb. muro bupgalow už $5,000
10 kamb. ruiminghouzė ... $4,750
4 pag. ir vienas beismente $11,500
8 pag. Mod. Rendų į metus

$4,100 ' --------
1.2 pag.
4 Jtorai

$5,460
20 Pag- . . .
5 storai—lotas -80x125
80 karų garažas, lotas

120x125 ........... >.......
lotai ant Archer Avė.

—netoli Kedzie r...........
Taipgi visokių ir visur 

farmų, rezortų lengvais išmokėji
mais arbel mainais.
PASKOLOS ANT NAMŲ už 4%% 
ir RAŠOM VISOKIOS RŲšlES 

INŠIURINĄ.
JOHN SINKUS 
2442 West 63rd Street 

PROspect 9000.

Rendų $5,400 ... 
ir 9 pag. Rendų
Rendų $9,270 ...

3

$19,500
$22,000
$20,000 
$30,000 
$12,000.
$16,500
$2,000 

biznių,

Rijįę^į $>.5(k
~ •

Trečiadienio banketas bus sų 
prog^ąiiių iiį' keliomis UąJbųnDąį 
kūriau pasakys zymęsąi yakąra 
svečiai. Bilietai yra $1.50. Re- 
zervapjoms reikią šaukti YĄR- 
ds 4789., Dfefc

Rytoj Joniškiečių 
Susirinkimas

HollywoocL Inn: Salėję, 241,7- 
tWest 43rd Street, rytoj 1 vai. 
po pietų įvyksta Jęniškięčįų 
L. & K. Kliųbo susirinkimas. 
Nariai yra kviečiami susirink
ti kuo skaitlingiausiai.

B. Vaitiekūnas.

Urbomis, 46
John Lębėįko, 2;0, su Kuilį 

Jąęobson, '21
• Baker Jr„ SU Lo-

jąnsky, 20,

l*t° su w<la Zabinski, 20 ; .
Leonard Hanlon, 21,

Marge Čepu kas, 22
i George Kazikas, 22, su Emily
: Mitas, 21
i ■ • <

Reikalauja
Perskinj

Lucille Cęnrad. nito John, P.
Conrad

Gauna
Perskiras

I •. J

Ahna Varnaga^ nuo
Varnagas

Kary Vestgard nuo 
Vestgard.

Joseph

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

IR MALKOS.
1.-3 ton.

. 1-3 ton
1-3 ton.

. 1-3 ton,
1-3 tbn.

ANGLIS 
Miller Creęk — 
Ėlačk Band 

‘Eklh. Courity .... 
Fkln. Ęgg ........ 
Central Nut .... 
ĄntK’citp Rgę.- 

’ 'Ch.eStriūt .......
-Kopper’s Coke 
Pocah’s M, Rup 
Pėt. ęarbon Štili 

............L. 
Stoker Nųt .... 
Supjautos malkos — 6 pųnd. $1.00 
WENSEL AND SONS Hem. 8774 
2__ • ■ i' '_______

■/1-3 ton- 
1-3 ton. 
1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 toji..

r.-./ -i 
$10.80 ton,

1O.?5 ton 
8.50 ton. 
7.4Č ton. 
6.65 ton.

■)

14.90 ton.
12.60 ton. 

9.3Č ton.
10.95 ton.
6.75 ton.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SĄLE 
Rakandai ‘ ir' Įtaisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET 

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS 
SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ. 
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Ząnith, Det- 
roit, Estate, etc.'Veikite dabar, no
rėdami geriausio pasirinkimo. 

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sųnflame 
American Sųnflame, kretuosė, 

didelės mięrps ........ ........
Quaker, visai naujas, sempelis 

RADIOS IR KOMBINACIJOS. ’ 
Visai naujas .phone, kombinacjja, 
< sempelis .......... :....... t $29
Zenith phone, komb., sęmęelis $34 
Philco auto, changer, liaujas, 

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

Šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai, Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668. 
1232 S. HALSTED ST. 
Atdara Antracl., Ketvirt., šeštad. 

iki 1Q. Sekmadienį iki .8

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
katedžius, tik 7 metų senumo, kar
stu vandeniu šildomas. 32 pėdų lo
tas. 7136 So. Mapleiyood.

REAL ESTATE TO EXCHANGE

$24
$29
$39
$39

$49

11457 SO. SPAULDING. 2 akrai, 
geri statybai arba farmai. l1^ auk
što medinis trobesis, barnė, višti- 
ninkas. Mainys į nuosavybę mies
te. •

. GIERASH & BEZEMEK
1620 W. 48th St. Tel. YardS 2225,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

LABAI GERA 80 AKRŲ farma, 
puikus pamas, elektra, 48 mylios 
Chlcaga, 3 rpylios geras marketas 
—$2,000 reikia. 320 akrų patraukli 
tarpią, geri trobesiai, gera trans- 
pbftaėija. Pigiai. Rašykite: Box 
203, Huntley, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

ARC FUEU 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 7 Vi c Gal.

55 gal. kubilai su kranais, 
kiekvienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS
- ALIEJAI

PARSIDUODA PEČIUS kietų 
.abglių. Nebrangiai. 2132 W. 24th 

Street. 3 aukštas.

PROFEŠSIONAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FĖDERAL '

SAVINGS ” '' 
and LOAN ASSOCIATION 

ot CHICAGO.
2202 W. Čerinajc Rd. < 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Seo
Turtas virš $1,100,000.

$3.75
Vincent FURNASO

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš .pasakysiu jums, kaip pa
sveikau.' Atsiųskite konvertą su 
starripa; H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.
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CIO Jau Atšaukė 
American Can 
Streiką

Pradeda Dirbti Pirmadienį.
Valdžiai prašant, CIO plieno 

unija vakar atšaukė dviejų P’e- 
nesių streikų American Can 
kompanijos dirbtuvėje prie Gi
rnos ir Western avenue.

{vykini pažymėti streikieri .i 
vakar rytą džiūgaudami para
davo apie dirbtuvę. Kai kurie 
jau grįžo dirbti, bet didžiuma 
stos prie varstotų pirmadienį.

Valdžios Mediatioin Board 
svarstys unijos reikalavimus 
pakelti algas Ir duoti jai pi pa
žinimą.

Šiandien Chicagos 
Opera Pradeda 
31-mąjį Sezoną

Debiutuos Lietuvaitė Anna 
Kaskas-Katkauskaitė.

šį vakarą uždanga pasikels 
Civic operos didžiojoj scenoj ir 
tuo oficialiai atsidarys trisde- 
šimt-pirmasis Chicagos operos 
sezonas.

Didesnis ir puikesnis tai bus 
sezonas. Naujai perorganizuota 
kompanija, naujas d i rėk orius, 
naujas meno galva ir dai.g nau
jų puikių dainininkų.

Sezonas tęsis penkias savai
tes ir vaidinimai vyks pirma
dienių, trečiadienių, penktadie
nių ir šeštadienių vakarais, šeš
tadieniais bus ir po pietiniai pa
statymai.

šj vakarą operos mėgėjai iš
girs jau seniai Chicagoj staty
tą Giuseppe Verdi’o “Kaukių 
Balius“. Pastatyme dalyvauja 
toki visai Amerikai žinomi dai
nininkai kaip John ClidHėš 
Thomas, Giovanni Martinei i, 
Elisabeth Rethberg, Virgiiio 
Lazzari, Roberto Silva ir... čia 
ypatingai maloni žinia Chica
gos lietuviams — musų tautie
tė Anna Kaskas-Katkauskaitė.

Ulricos Rolėje.
Anna Kaskas jau du metai 

kaip dainuoja Metropolitan o- 
peroje, New Yorke, bet Chica- 
goje šį vakarą bus jos pirmas 
pasirodymas pilnoje operoje. 
Anksčiau ji čia davė keletą kon
certų. šio vakaro “Kaukių Ba
liuje“ Onutė dainuos Ulrichos 
rolėje. ,

Orkestrą šiam pastatymui di
riguos Emile Cooper, ptieš Pir
mąjį Karą pagarsėjęs Maskvos 
Karališkosios ir St. Peterburgo 
operų dirigentas.

Pirmadienio vakare bus . sta
toma Bizets garsioji “Carmen“. 
Vyriausiąją rolę dainuos Gladys 
Swarthout. Licia Albanese bus 
Micaela, Raoul Jobin — Don 
Jose, ir Richard Donelli — Es; 
camillo.

Carlo Peroni, operos mėgėjų 
gerai pažįstama^ iš San Carlo 
kompanijos gastrolių, diriguos 
orkestrą.

Trečiadienį Gounod’o “Faus
tas“ su Helen Jepson Margari
tos rolėje. Amerikos geriausias 
basas Ežio Pinza dainuos Me
fistofelį, o Richard Crooks bus 
Faustas.

Penktadienį — Verdi’o “La 
Traviata“ su Helen Jepson, Mi- 
chael Bartlett ir John Charles 
Thomas. šeštadienį dieną — 
“Sevilijos Kirpėjas.“

CIO Laimėjo 
Aliejaus Rinkimus

ROBY, Ind. — CIO Oil Work- 
ers unija didele didžiuma balsų 
laimėjo darbininkų balsavimus 
Maize Products Company alie
jaus dirbtuvėje, šiame mieste. 
Prieš CIO ėjo nepriklausoma 
Independent tlmployees Aaao- 
ciation.

’t ‘ -V- ‘

PARENGIMU
ŠĮVAKAR

V. Beliajaus šokių koncertas, 
International House salėj, 1414 
East 59th str., 8 v.v. Bilietai 
55c. • Orientąliai šokiai, dainos, 
po to šokiai publikai.

šokių Vakaras, Jonistų salė
je, 814 West 33rd street, 7 v.v. 
Programas, dovanos.

Brighton Parko Moterų Kuo
pos “Silkių vakaras“, parapijos 
salėje, 44th ir» California.

RYTOJ
Paliaubų Dienos - Armisticc 

Day Iškilmingas Paminėjimas 
Dariaus-Girėno Salėje, 4416 So. 
Western avenue. Rengia Da 
riaus-Gįrėno Postas, American 
Legion, No. 271. Pradžia 4 vai. 
Labai įdomus programas, kal
bos, šokiai. Dalyvaus aukšti val
dininkai iš American Legion, 
lietuvių lyderiai, žymus politi
kai. Įžanga 2’5 centai asmeniui.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo 30-tas Metinis Vakaras 
— Teatras ir Koncertas, Sokol 
salėje, 2345 South Kedzie avė., 
4 vai. pp. Įžanga 55 centai su 
taksais. Du chorai, komedija, 
šokiai.

Roselando 9-to Wardo Lietu
vių Demokratų Kliubo metinis 
vakaras V. šventų parapijos sa
lėje, 10806 S. Wabash avenue. 
Scenos Ratelis vaidins, “Aš Va
žiuoju į Amerika“, po vaidini
mo šokiai. Pradžia 7 v.v.

Purvas, Sniegas 
Ir Nelaimės
38-ni Susikulimai Chicagoje.
Per labai ilgą laiką Chicagoje 

nebuvo tokio bjauraus oro kaip 
vakar ir užvakar. Vakar pasi
rodė sniegas, o paskui lynojo 
|ier visą dieną smulkiais purvo 
lašais, taip kaip užvakar ir tre

‘ Dėl to, kad matomumas mie
ste labai blogas, tai įvyko dau
gybė smulkių, ir 38^os stam
besnės nelaimės.

Sužeidė Du.
Prie 63rd ir Western dviems 

automobiliams susikūlus buvo 
sunkiai sužeisti policistas Geor
ge NVilliams ir jo žmona Maris, 
nuo 3351 W. 59lh street.

Dvi Nelaimės.
Prie 73-čios ir Western, prie

šais F. Kazy alinę, gatvekaris 
vieną moteriškę sužeidė, o au
tomobilis įvažiavo į gatvdkario 
stulpą, sužeisdamas kelis 
žmones.

I
Tarp sunkiau sužeistų

Rytoj “Pirmyn” 
Vaikų Choro 
Repeticija

kitus

zmo-

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS RYTOJ IŠKILMINGAI ŠVENČIA 
PALIAUBŲ DIENA

, Rengia Didelį Paminėjimą Savo Gražioj Salėj
• z '

Dariaus-Girėno Postas No. 271 Ir Nariai Perka Apsaugos Boną Už $5,000.00.

irto-

Dariaus-Girėno Posto vadu 5,000 vertėsČia fnatome

M

dešinės į kairę stovi Dariaus-Girėno namo manadžeris, John W. Kaledinskas, “finance officer” 
(kasierius) Wm. J. Kareiva, kuris1 duoda $5,000.00 čekį Mutual Federal Savings & Loan Ass’n., 
sekretoriui Ben Kazanauskui; toliau teisėjas, John. T. Zuris, “Americanism“ pirmininkas; A. 
H. Kasper, Posto komandantas, kuris priima $5,000.00 boną, ir Joseph K. Misevich, Posto na
rys ir pdutual Federal Savings & Loan Ass’n. direktorius-

Šis Postas rengia Paliaubų Dienos (Arrmstice Day) vakarą rytoj, lapk. 9, savo svetainėje, 
su puikiu tam pritaikintu programų ir puikia ART BARR0WS muzika. Smulkmenos seka ži
nioje. " ' W. J. K.

Gelžkeliai Sutinka, 
Bet Ne Brolijos t

Dariaus-Girėno Posto No. 271 
rengiamos iškilmės, paminėji
mui Karo paliaubų dienos, įvyk
sta rytoj, Dariaus-Girėno Posto 
paminkliniam name. 4416 So. 
Western Avė. ,

Visus Gražiai Priims

LIETIMAI
ARMIJOJE VAKAR CHICAGOJE

Ruošiasi Operai “Carmen”
Visi “Pirmyn“ Vaikų choro 

nariai yra prašomi susirinkti 
rytoj 1-mą valandą po pietų ope
ros “Carmen“ repeticijai. Ji 
įvyks Neffo salėje, 2435 South 
Leavitt street. . _

Atmeta Prezidento Tarybos 
Rekomendacijas.

Vakar 5-ių gclžjkelicčių bror.- 
jų (unijų) valdybos pareiškė, 
kad prezidento Kooscvelto ko
misijos padarytos rekomenda
cijos algų reikalu nėra priimti
nos.

Rooseveltas paskyrė tą kc mi
siją padaryti sprendimą, kai 
tarp gelžkelių ir darbininkų kilo 
ginčas dėl algų. Brolijos reika
lavo pakelti darbįninkams al-

tą reikalavimą tuojau atmetė.
Komisija padarė tardymą ir 

rekomendavo pakelti darbiniu-

keliai su tuo sutiko, kad ir ne
va “nenotoms“, bet brolijos vi
sai rekomendacijos nepriima.

Programas prasidės • ketvirtą 
valandą po pietų.( Tikietų kaina 
tik 25c. asmenini. Legionieriai
— Dariaus -Girėno Posto valdy
ba ir visi nariąį .širdingai kvie
čia Chicagos ir jos apylinkių 
lietuvius atsilankyti į šias ne
paprastas iškilmes, kame išgir
site daug įdomių kalbų, patrijo? 
tiškų dainų ir labai įvairų 
dienai pritaikytą programą.

Daug žymių Svečių
Dalyvaus 'daug žymių svečių

— kaip lietuvių, taip ir sve
timtaučių. Po programo įvyks 
lietuviški ir amerikoniški, šo
kiai — abejose svetainėse.

Alkaniems ir ištroškusiems 
bus gardžių užkandžių ir gėri
mų. '

Legionieriai yra pilnai prisi
rengę atsilankiusius svečius ma
loniai priimti, gardžiai pavai
šinti, o labiausiai palinksminti.

Tad, nepamirškite, kad rytoj 
po pietų lauks jūsų atsilanky
mo Dariaus-Girenb Postas, 
lauks ta puošni Posto pamink- 

svetainė, su pilnai atviro- 
durimis, ir malonia šypse-

linė 
mis 
na.

i*rar.k Krasauskas.
tai

Sužeidė Auto 
Nelaimėje

Prie 43-čios ir Campbell avė. 
dviejų automobilių susikulime 
buvo sužeistas 26 metų bridge- 
portietis, Edward Churąs, 3421 
South Emerald avenue1.

Jani nelaimėj įlaužta keli šon
kauliai.

♦ Kartoja Lapk. 30•
Visi vaikai, kurie dalyvavo 

pereitame “Carmen“ pastatyme 
yra prašomi atvykti. Taipgi 
kviečiam ir kitus berniukus ir 
mergaites, nuo 8 iki 13 metų 
amžiaus, prie choro prisidėti ir 
pasinaudoti proga operoje da
lyvauti.

Pamokos yra nemokamos.
Opera “Carmen” bus T^sta- 

^yta, antru Išartu, lapkričio 30 
d., Eighth Street teatre.

Tad, bukite rytoj.
K. Stepe navičius,

z Vedėjas.

a

b' ogi fIk ■ ’!■■■■ -fe.
s i®

Vėliausias Chicagos Lietuvių “Pirmyn“ Choro paveikslas nutrauktas Mutual 
Broadcasting Sysjtem studijose po “I Hear America Singing“ programo, kurį choras 
išpildė rugpiučio mėnesį. < z

Po to pasirodymo, choras laimėjo visuotiną ChicagoĮaiyd Music FestivaFo chorų 
konkursą. v . 4 >

Dabar “Pirmyn” ruošiami pakartoti op rą “Carmen”,^ kurią dideliu 
pastatė Goodman Teatre šį pavasarį, šį įtartą opera statoma didesnėj 
veikalui patogesnėj salėj, didžiuliam Ęigh h Street Teatre.

pasisekimu
ir takiam

Choro mokytojas, Kazys Steponavičius stovi

Būrys Iš Brighton Parko
. ■ i \

Sekančią savaitę karinę prie
volę atlikti į armiją išeina Šie 
jauni lietuviai:

Frank Mikutis Jr., savanoris
Charles S. Budvitis
Chester F. Klovas v \
Albertas Preikšas
Walter Visockis
John. Roden
(Visi yra brightonparkiečiai, 

iš Draft Board No. 97).
Iš Board No. 20

Peter Sobun, 4625 S. Sacra- 
mento avenue *

Walter Grib, 3007 W- 39th 
Place

Anthony Kukšta, 2937 West 
Pershing Road.

Išmokės Mažus 
Dividendus

State Bank of Beverly Hills 
Roseland State Savings 
Second Northwestern State 
Service State
Sheridan Trust and Savings 
South Shore State
South Side Savings and Trust 
South-West Trust and Sav* 

ings, ir
Farmers State Bank of Al

pha, III.
Ir Universal.

Mažą dividenrą taipgi išmo-

sal State bankas.

Ivan-Ivanauskas
Prašo Teisės
Advokatauti
Advokatų D-ja Daro Tardymą

IŠ patikimų šaltinių vakar te
ko patirti, kad Ivan-Ivanauskas, 
buvęs Roselando real-estatinin- 
kas, subankrotavęs, bando iš
kovoti sau advokato teises.

šiomis dienomis įvykęs tar
dymas prie uždarytų durų, į ku
rį Chicagos Advokatų Draugi
ja (Bar Association) pašaukė 
liudininkais visą eilę Roselando 
biznierių ir kitų gyventojų, ku
rie turėję ryšių su Ivan-Ivanau- 
sku praeityje.

Ivan-Ivanauskas dedąs pa
stangas gauti advokato teises 
jau kuris laikas.

Suvalkiečiai Pager 
be A. K. Valuką

Įteikė jam brangią dovaną
Lapkričio 1 d. susirinko gra

žus būrelis draugų pas A. K. 
Valuką, 4316-18 S. Lake Park 
Avė., ir tinkamai pagerbė jį. 
Viršutiniame apartmente ėjo 
pasinšnekėjimas, o apatinėje 
salėje kas norėjo — gėrė val
gė ir šoko prie J. Žuko orkest
ro.

Vėliaus vakafe visi buvo su
kviesti prie stalų. Toastmaste- 
rig Steponas Narkis .perstatinė
jo kalbėtojus.

Didžiuma svečių buvo Su
valkiečių Dr-jos Choro nariai, 
kurie varde choro įteikė A. K. 
Valukui dovaną — gražų radio.

Kalbėjo A. Dobbs
Kalbėjo advokatas Anthony 

A. Dobbs, A. K. Valuko sesuo 
Bakutienė, 
Mrs.
vish, Mrs. Enžulienė, 
Mrs.
Mrs.
Stankin, J. Gerultauskas ir Ona 
Vilis.

'Turi du sunu
Galiau kalbėjo Suv. Dr-jos 

Sa’omeja
Cherienė ir A. K. Valuko su- 

aukštesnius 
mokslus. Vienas iš jų lanko- Be 
Paul Universitetą.

Paskutinį žodį

jos vyras Bakutis, 
Gukas, Mr. ir Mrs. Ka- 

Mr. ir 
Maliunai, Miss Bijūnas,
A. Rubiš, Miss Anna

• Kamantinėjimui apie 26 me
tų Carmen Carducci nužudymą, 
policija suėmė tariamą ygengs- 
terj, Anthony Christiano, nuo 
Taylor ir Western. Carducci gy
veno adr. 1022 S. Winchester 
avenue.

Choro mokytoją

nųs, kurie lanko

tarė

• Pabėgęs iš namų į Phoenix, 
Arizona, nuvyko 16 metų Earlc 
F. Olson, 7716 W. Addison st., 
ir ten bandė įstoti į karo avia
ciją. Jo nepriėmė ir pasiuntė 
atgal namo į Chieago.
• Protestuodamas prieš Advo
katų Draugijos (Bar Assocįa- 
tion) “kišimąsi į politiką,” iš 
jos narių rezignavo apskričio 
teisėjas E. I. Frankhauser. 
Draugija ragino balsuotojus jį 
neremti antradienio rinkimuo
se. Frankhauser betgi laimėjo.
• Chicagiečiai H. Nadel, 140 E. . 
113th street, vakar gavo laišką, 
kuris pašte kur tai išbuvo užsi
metęs apie 8-is metus laiko.\ Bu
vo pasiųstas iš jų kaimynystės, 
adr. 11218 Indiana avenue.

3-s Metai - Trumpas 
Laikas, Bet Daug 
Ka Jau Nuveikė
žemaičiai rengia trijų metų gy

vavimo jubiliejinį koncertą

Dar, rodosi, visai jaunas tas 
Žemaičių Kultūros Kliubas, nes 
lapkričio 2 dieną sukako jam 
tik 3 metai, bet šis kliubas yra 
daug nuveikęs. Turėjo jau 1 
piknikus, 4 koncertus, 7 pa
skaitas ir daug pasilinksmini
mo vakarų.

Apart to, kliubas aukavo tin-

čių lietuvių sušelpimui. Auka
vo Žemalės Laisvų Kapinių įs
teigimo fondan.

Aukavo dienraščiams
Aukavo lietuvių dienraščių 

jubiliejiniams pasveikinimams 
ir palaikymo fondams.

Dabar, kada eina Suvienytų 
Valstijų apsaugos bonų pirki
mo .vajus, tai kliubas rems ir 
jį, investuodamas tam tikrą su
mą pinigų.

Reiškia, • Žemaičių Kultūros 
Kliubas žengia pirmyn su pro
gresu ir jis žengs pirmyn ir to
liau, nes turi šviesią ir aiškią ’

penktadienio
21 d., Holly-

vakaras

Pagalios, kliubas suteikė sep
tyniems mirusiems nariams pa
garbos gyvų gėlių vainikus ir 
skaitlingai dalyvavo jų šerme
nyse ir laidotuvėse.

Jubiliejinis koncertas
Lapkričio 23 d. įvyksta kliu

bo trijų metų gyvavimo jubi
liejinis koncertas Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai-ės dalyvaukite, nes 
bus gražus programas.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks ne lapkričio 19 d., kaip 
turėtų būti, bet 
vakare, lapkričio 
wood svetainėje.

Nemokamas
Narių susipažinimo vakaras 

ir pirmininko Stepono Narkio 
vardadienio ir gimtadienio puo
ta įvyks Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 26-tą, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Rei
kia žymėti, kad nariams-ėms 
įžanga, vaišės ir gėrimai bus 
veltui, kliubo lėšomis. Veltui 
įžanga bus ir tiems svečiams, 
kurie išpildys kliubo narystės 
aplikacijas ir priduos 50c meti
nį mokestį. Bet kurie norės da
lyvauti kaipo garbės svečiai, 
turės atsiskaityti su komisija.

Žemaičių Kultuics Kliubo 
pirm. Steponas Narkis.

Valukas. Jis dėkojo viiems už 
'skaitlingą atsilankymą 
gimtadienio pėrę ir už 
nas. —Steponas.

į j« 
dova •




