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LIETUVOS NACIU VADO VIRBICKO KALBA
HITLERIS ĮSAKE VOKIEČIU LAIVAMS 
NEŠAUTI PIRMIEMS I AMERIKIEČIUS

Vokiečių kariuomenė dabartiniu metu 
nepuola, bet ginasi rytų frontuose

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
9 d. — Adolfas Hitleris, atsa
kydamas į paskutinę Roosevel- 
to kalbą, pareiškė, jog įsakęs 
vokiečių laivams pirmiems ne
šauti į Jungtinių Amerikos Vai; 
stybių laivus. .

Čia pat pridėjo, kad atiduo
siąs karo teismui visus tuos 
karininkus, kurie nešaus į ame
rikiečius, jeigu šie paleis pir
mąjį šūvį.

Hitleris kalbėjo Miuncheno 
karčiamoje, kur kiekvieną me
tą naciai mini nepasisekusį su
kilimą prieš Vokietijos respub
liką.

Hitleris sukviestiems nacių 
vadams pasakė, kad Leningra
do fronte dabartiniu metu vo
kiečių kariuomenė ne puola, 
bet tiktai ginasi. Taktikos su
metimai privertė vokiečių jšta- 
bą padaryti toki nutarimą.

Hitleris tvirtina, kad jis ga
lįs įsakyti pulti Leningradą ir 
paimti miestą, bet jis nenorįs 
žudyti daugiau vokiškų karei
vių, negu tatai yra reikalinga. 
Hitleris nfano/ kad tusus" ba
das priversiąs pasiduoti.

Dabartinė vokiečių kariuome
nė yra pakankamai stipri, kad 
galėtų laisvai apginti visą Eu
ropos kontinentą. Jeigu britai 
nori užpulti Europą, tegu pra
deda: jie bus priversti greičiau 
trauktis atgal, negu atėjo, — 
pasakė Hitleris.

Nacių fiureris paneigė Roo- 
sevelto paskelbtą planą apie* no
rą užkariauti pietų Ameriką ir 
panaikinti visas tikybas. Jis sa
ko, kad vokiečių kariuomene 
turi nelaisvėje 3,600,000 belais
vių.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
9 d. — IŠ Rusijos ateina ži
nios, kurios tvirtina, jog Mas
kvos frontuose rusams tikrai 
pavyko sulaikyti vokiečius.

Per Maskvos radiją kalboje 
sovietų generolas Rokosovsky; 
kuris visą laiką aktyviai gynė? 
centro frontą. . '3

Dabartiniu metu naujai atvy
kusios sovietų jėgos pradėjo 
puolimą 'visame Kalinino sekto 
riuje ir vokiečius verčia trauk 
tis atgal. Možaisko ir Malo Ja 
roslavco srityje sovietų neria
mieji bombanešiai naikina vo 
kiečių tankus.

J. v. KARO MAŠINOS EGYPTE
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. naCJIBJSU-ACME TeiHDhoi'

Amerikoje gaminti tankai ir bdifibanešiai Egypte. Ten anglų karo pajėgos 
kasdien vis daugiau kariškų reikmenų ir pabūklų gauna iš J. V.

N a c i ų . generolai
‘ ‘- 'T '♦ *’ »-V’?rengia perversmą
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ISLANDIJOJE ĮSTEIGTA JUNGTINIU 
VACŠTYBIU KARO LAIVU BAZE

NACIONALISTAI SIŪLO DIRBTI SU 
VOKIEČIAIS VISOSE SRITYSE

Demokratiškos tvarkos panaikinimą 1926 
m. vadina didvyrišku partijos veiksmu

DR. PRANAS ANCEVIčIUS
BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 9 d.— 
partijos vadas Virbickas pasakė per ra-

RADIOGRAMA.
Lietuvių nacionalistų
diją kalbą, kurioje tvirtina, kad Lietuvių Nacionalistų Partija 
savo veikla pasirodė 1926 metais gruodžio 17 dieną, kada ne
paprasta drausme ir griežtumu įvykdė perversmą ir užkirto ke
lią bolševizmui.

Tas veiksmas buvo toks staigus, kad niekas ir nesitikėjo. 
Karininkija ir jaunimas parodė darnų bendradarbiavimą, paša
lindami bolševikines santvarkos pradus.

“Geležinis Vilkas” nepatenkintas savo vadu
Naūjai pastatytoji valdžia su profesorium A. Voldemaru 

priešakyje vykdė pačios tautos nustatytas gaires.
Jaunimui perauklėti ir naujos nacionalistinės krypties įvyk

dymui buvo įsteigtas “Geležinis Vilkas”, kurs vėliau buvo už
darytas, neleidus įvykdyti jam savo tikslų.

Jo narius vėliau persekiojo ir kankino kalėjimuose. Bet do
rieji Lietuvos vaikai nenuleido rankų. Jie, kaip ištikimi savo 
žemės sūnus, viską pernešė ir iškentėjo, o Smetonos ir jo sėbrų 
kerštas, net užeinant bolševikams į Lietuvą, nesibaigė.

Jis pats pabėgo užsienin, o “Geležinio Vilko 
uždarytus kalėjimuose, perdavė bolševikams.

Naciai perėmė “Geležinio Vilko” idėjas
Okupavus bolševikams Lietuvą “Geležinio Vilko” nariai ne

nurimo. Jie savo tikslą vykdė planiningai ir atkakliai. Jie bu
rė apie save geriausias lietuvių jėgas, jie . troško tautai 
vės ir gerovės.

Kbkiar vUVmi ir džiaugsmu lietuvių tąuta žiurėjų į 
stantį karą, gali pasakyti tik tie, kurie širdingai „mylėjo 
tautą ir vykdė laisvės idėjas.

Prasidėjus karo veiksmams, kad atkovotų savo teises ir su
triuškintų bolševizmą, lietuviai stvėrėsi ginklo ir padėjo galin
gajai didžiojo 'reicho kariuomenei vyti ir iš Lietuvos bolše
vikus.

Po skaudžių pergyvenimų ir kančių, lietuvis vėl grįžo prie 
savo kasdieninio kūrybinio darbo ir vėl nenuilstamai dirba.

Kad tas darbas butų našus ir vieningas, reikia organizuo
tai dirbti; reikia budėti, kad tie, kam nepridera garbingo lie
tuvio vardas, nešmeižtų Lietuvos.

Kaip vienybės pagrindą organizuotam darbui, įsteigė Lie
tuvių Nacionalistų Partiją. Jos pagrindan paimtos senos “Ge
ležinio Vilko” ir naujos nacionalsocialistinės idėjos.

Lietuviams draudžia kritikuoti nacius

narius, jau

lais-

brę- 
savo

600 BRITU ORLAIVIU BOMBARDAVO 
VOKIETIJOS PRAMONĖS CENTRUS

Tai buvo stipriausias aviacijos puolimas 
šio karo metu, žuvo 52 britų lėktuvai

pa
va
lai-

pa-
jeigu britai

Manoiųa, kad Amerikos karo laivai lydės 
prekybinius iki Anglijos uostų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
9 d. — Nuo 600 iki 800 britų 
orlaivių penktadienio naktį ir 
šeštadienį bombardavo Vokieti
jos ir okupuotų teritorijų pra
monės centrus. I

Britų štabas skelbia, jog tai 
buvo didžiausioji aviacijos ofęn- 
syva dabartinio karo metu.

Smarkiai nukentėjo Berly
nas, Oslo, prancūzų miestai, 
Koelnas ir kitos vietos. Visur 
sukelti labai dideli gaisrai. Ne
grįžo 52 britų lėktuvai.

banešius, kad visiškai išnaikin
tų sukilusius serbų miestelius.

Belgrado laikraštis skelbia, 
kad šiaurinė' Serbijos dalis ran 
dasi visiškoj sukilėlių kontro-

Žydams neleidžia iš
lipti Amerikoj

Blogas oras pakenkė 
britams

LONDONAS, Anglija, lapkr.
9 d. — Britų oro ministerija 
skelbia, kad Vokietijon išskri- 
dusiems orlaiviams labiau pa
kenkė blogas oras, negu vokie
čių lakūnai.

Grįžtančius lėktuvus užklu
po nepaprastai didelė audra ir 
daugelis lėktuvų žuvo kanalo 

i zonoj.
Praeito karo metu panaši ne

laimė ištiko vokiečių cepelinus. 
Jie atskrido Anglijon, išmetė 
bombas, bet begrįžtant juos iš
tiko audra ir paskandino 13.

RIO ŽANEIRO, Brazilija, lap
kričio 9 d. — Ispanų laivas Ca- 
bo de Hornos šiandien išplau
kė atgal Europon su 86 žydais 
kuriems jokia valstybė neleido 
išlipti Amerikoj.

Žydų organizacijos kreipėsi j 
Brazilijos, Argentinos, Olandi
jos valdžias, bet gavo neigia
mą atsakymą.

Laivas su žydais apvažinėjo 
visą pietų Ameriką, bet dabar 
priverstas grįžti atgal.

Japonai blokuos Pa 
narnos kanalą

Bombarduoja Serbi 
jos miestus

BELGRADAS,' Jugoslaviją, 
lapkr. 9 d. — Paskutiniu metu 
kalnuose vyksta labai smarkios 
kovos tarp vokiečių kariuome
nės ir sukilusių serbų.

Vokiečiai pasiuntė kelis bom-

LONDONAS, lapkr, 9 d.- 
Britų valdžios sluoksniai 
tyrė, kad vokiečių karo 
dai ieško būdų padaryti 
ką su britais.

• Vokiečių generolai yra 
siryžę taikytis,
pasižadės neliesti vokiečių te
ritorijos. Generolai yra pasi
ryžę susitarti be . Hitlerio, 
kurį jie sutinka pavaryti.

Vokiečiai manė pasiek i 
Maskvą ir atkirsti Archan-, 

> gelsko kel’įą prieš , žiemos 
| pradžią, bet nepajėgė.

— Suomių valdžios sluoksniai 
slėpė nuo visuomenės sovietų 
pasiūlymą taikytis, todėl visa
me krašte jaučiamas didelis ne
pasitenkinimas.

— / Mussolini vakar pasakė, 
kad jis nujautęs savo sunaus 
mirtį, kai pastarasis užsimušė 
bandydamas nauja orlaivį.

— Britai užmušė 7 vokie
čius -Berlyne ir padarė didelių 
nuostolių įvairiose Vokietijos 
vietose, skelbia nacių štabai.

— Atsistatydino Islandijos 
kabinetas, ,

Tirs biznierių pragy
venimo šaltinius

NVASHINGTON, D. C., lapk 
9 d. — Atstovas Turman pa
skelbė, kad kongresas ir sena
tas yra pasiryžę ištiri pragy
venimo šaltinius visų tų biznio 
rių, kurie dirba valdžiai tikt u 
už vieną dolerį į metus.

Manoma, kad jie naudojasi

TOKIO, Japonija, lapkr. 9 d.
— Nacionalistinis japonų laik
raštis Kokumin labai nepaten
kintas santykiais su Jungtinė
mis Valstybėmis. /

Jis rašo, kad japonų karo lai
vai neturės didelių sunkumų 
panamos kanalui blokuoti, jei-, savo privilegijuota padėtimi, 
gu prasidės karas su Ąmeri- Dauguma biznierių gauna ai 
ka. ’< gąš iš senų savo bendrovių.

Japonai kreipia labai didelio ■ ... j -.j1 .v '
dėmesio į. prezidento pdręiški- A t> A 0
mus dėl Amerikos jurininkų at* ’ -M"Q K A D 
šaukimo iš Šanchajaus ir kitų ' Debesuotas ir šaltas 
uostų. Tai esąs blogas Saulę teka— 6:33;

WASHINGTON, D. C., lapk. 
9 d. — Amerikos valdžia įstei
gė pilną karo laivų bazę Islan
dijoj. Sekretorius Kncx pasky
rė admirolą Kauffmaną naujos 
bazės viršininku.

Manoma, kad netrukus Ame
rikos karo laivai proteguos ne 
tiktai Islandijon plaukiančius 
prekybinius laivus, bet juos ly
dės iki Anglijos uostų.

Kauffinani turi praktikos ko
vose prieš narlaivius, nes pra
eitame kare dirbo šioj srityj.

Kainos pakilo 7 nuo-
L

simciais
WASHINGTON, D. C lapk.

sekretoriaus padėjėjas Danie! 
Bell šiandien informavo senatą 
apie kasdien kylančias kainas.

Jis sako, kad bendrai paėmus 
prekių kainos pakilo 7%. Da
bar už dolerį ga'i nusipirkti 
liek prekių, kiek 1939 metais

leidžiasi

galėjai nusipirkti už 84 cen
tus.

Bell sako, kad kainos) kyb 
dėl nepaprastai didelių valdžios 
išlaidų apsiginklavimui.

Ketvirtadieni priims 
neutralumo įstatymą

WAŠHINGTON, D. C., lapk. 
9 d. — Kongreso ir valdžios at
stovai tariasi dėl greito neu
tralumo įstatymo pravedimo.

Senatas leido laivams plauk
ti į visus uostus.

Kongreso prezidentas Ray- 
burn mano, kad ateinantį ket
virtadienį kongresas jau bus 
priėmęs šį įstatymą. Senato nu
tarimas nebus pakeistas.

— Rooseveltas kreipėsi į De
troito vežikus, kad baigtų strei
ką ir pradėtų darbą.

— Vandenin tapo paleista di
džiausia “skraidančioji tvirto
vė”, kuri pastatyta Baltimorės 
aviacijos dirbtuvėse.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų karo laivynas Viduržemių juroje paskandino 

italų prekybos laivų ir vieną destrojerį. Antrą destrojerį sun
kiai’sužeidė. Kovos vyko netoli Taranto bazės.

— Nacių kariuomenė perėmė iš suomių kareivių visą fron-» 
to liniją Leningrado srityje. Vokiečiai deda pastangas įtikinti 
suomius, kad jie nedarytų taikos su sovietais.

— Vckečrai rengiasi šaukti taikos konferenciją Vienoje, 
kurioje jatl pasižadėję dalyvauti 15 okupuotų valstybių “Quis- 
iingai”. Vėliau Hitleris rengiasi siūlyti taiką Kalėdų proga.

— Morgenthau pasiūlys kongresui sumažinti valdžios iš
laidas bilijonu dolerių.

— Vokiečiai paėmė Jaltą Kryme ir rengiasi ten siųsti su
žeistuosius. , •

. — Naciai boihbardavo Maskvą, kai Stalinas kalbėjo. Ru
sai, numušė 34 nacių lėktuyus.

—— Britai vėl
Ruhr sričiai
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ų lėktuvus.
bombarduoja Vokietiją, daug bombą tenka

Lietuvių Nacionalistų Partija nori matyti lietuvius vienin
gai ir kūrybiniai dirbti pasiryžusius. Ji žino, kad doras lietu
vis, suprantąs momento svarbumą, negali pasilikti už organi
zacijos ribų. Jis negali likti pasyvus stebėtojas 
iš tolo, kritikuoti tuos, kurie 'dirba.

Kas nedirba, tas neturi teisės ir kritikuoti, 
cionalistų Partija yra pasiryžusi burti i partiją

ir, žiūrėdamas

Lietuvos Na- 
visas gerąsias 

tautos jėgas, rasti žmonių, kurie ne vien savo asmens, 
sos tautos reikalais rūpintųsi.

LNP nori dirbti bendrame ir žiaudriame kontakte 
džiojo reicho civilinės valdžios garbingais pareigūnais, 
atsirandančius darbo nesklandumus.

Virbickas prižada respektuoti ūkininkus
LNP .nori darbu ir gėrybėmis padėti galingajai reicho ka

riuomenei sutriuškinti žmonijos skriaudėją ir civilizacijos nai
kinto j ą—bolševizmą.

LNP visas savo jėgas ir darbą yra pasiryžusi nukreipti į 
didžiąją Lietuvos visuomenes dalį — ukininkiją ir darbinin
kus.

Ūkininkas naujame gyvenime turi atsistoti ne kaip visų 
paniekintas ir išnaudojamas, bet kaip kūrybingas luomas, kaip 
pamatas naujosios Europos statomojo rūmo, kaip maitintojas 
ir naujų sau ir pasauliui gėrybių kūrėjas.

Kad ūkininkų gaminamoji galia pakiltų ir gėrybių našumas 
dar daugiau padidėtų, ūkininkams vėl grąžinta jiems nusavin
toji žemė, jo tėvų ir protėvių krauju ir ašaromis, sunkiu darbu 
ir prakaitu atpirkta; — žemė, nuo kurios juos atplėšė kruvi
nos bolševikų rankos. Darbininkas ir amatininkas savoje že
mėje turės gauti darbo ir atatinkamą atlyginimą, tokį atlygini
mą,

bet vi-

su di- 
šalinti

kuris užtikrintų jam gražų rytojų.

Nacių, vadas gerinasi okupantams
Bet ne žodžiais, o darbais jis turi pasijusti esąs tų gėry 

bių šeimininkas ir naudotojas. Nacionalistinių idėjų vedami mes 
turime panaikinti tą bedugnę, kuri seniau buvo tarp darbinin
ko ir valdininkijos, tarp ūkininko ir miestelėno. Gerybių pa
skirstymas turi būti lygus ir visiems prieinamas.
(Tąsa ir straipsnis apie lietuviškų nacių vadą 4-me puslapyje)mys.
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THIS WEEK: IN DEFENSE
Aid to Britain and Russia

into the

a free

directed. Secretary 
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show for it. Couldn’t you 
something softer, Aldo-
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NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
idauskas ----- __ .A. S. Vaivada

OPM Materials Director Batt.said • ' . I ' V.I
in a radio speech from VVashington 
he had returned from the aid con- 
ference in Moscow vvith the thought 
tiiat the “sensible, sane and sel- 
fish” course for the U. S. “is to 
deliver the goods — evc'rything we 
possibly can provide
hands of people who can ūse them... 
against the enemy while he is štili 
thousands- of miles from our 
shores..

than lašt, year. , Wąge-Hour.,Ądr 
ministrator ^leming, p^ųd he fayor- 
ed a progęam of. wagę stabjli^atio^ 
which xvppld . nqt .Jrgęąįe vvagep a| 
present levels, būt vvould first ad- 
just existing differences betvveen 
pn.e plant, and another doipg the 
šame yvork and make provisions 
for adjustments to inereases in the

MONDA NOVEM'BER 10, 1941

Soph Passing S+ars Meet

The Maritime Commission an- 
nounced delivery of the first of 60 

*emergency cargo bęats being built 
for the British. The President sign- 
cd the $5,085,000,000 second lepd- 
lease appropriation and creatęd in 
the Office for Emergenęy Manage-; 
ment a Lend-Lease Administration 
with Edvvard R. Stettinius, J r., as 
Administrator.

Pan-American Relations• f x . . .. . . t
The Export-lmport Bank authoi;- 

ized a $6,000,000 credit to the Ban- 
co Obrero, Venezuela, and anrtounc- 
ed spėriai credit arrangements with. 
banks in Latin America will be 
made to facilitate trade among |he 
nations of the Wesfern Hemjsphere 
to enable the American Republics 
to proeure essential requirements 
for develobment of their resources 
and stabilization of their economies.

Prices

Labor Disputes
The President 

nf Wąr. Stimson 
of and operate 
plant of Air Associates, Ine., after. 
a dispute developed at the plant 
over the reinstatement of strikers 
on the r^ouimen.dątion of the De
fense Mędiation Board. Colonel Roy 
M. J.one$, in ę.hargę of 2400 sol- 
diers iyyhp .took over .the plaut,, 
said, “employees desiring to return 
to their jobs will be given all ne- 
cessary proteetion. . 

t.....r .........r.. . .. .<The Defense Mędiation Board be- 
gan hearings on the labor dispute 
involving captive coaj jpines in the 
Appalachian area after, the United, 
.Mine Workers yoted to accept the 
President’s request to return to 
wprk , in the interest .of defense 
pending settlement of the dispute. 
1,'he U. S. CoĮjęįliatiort,Service re-J 
ppęted settlement of 30 
disputes.
" ■! I ‘ ’ ■' ’ C

Defense Housing ,

other labor

Otto Grabam (left) of Northwestern and Billy Hilleribrand 
of Indiana, sophomore half backs leading the Big Nine iri scoring 
paisęs, the former with five afld the latter with six, meet in clash 
of teams at Evanston. ; [Acme Telephoto.J

. • . - ■ • . 4-

The Labor Department reported 
its daily price index of 28 basic 
commodities rose 1.3 percent during 
tiie week of October 17 to 24, bring
ing prices in the index to more 
than 31 percent higher than a year 
ago. ' <•••.,

Price Administrator Henderson 
announced a comprehensive pro
gram to stabilize prices of all.-Pro
ducts made of copper,. brass, 
their
schedulę^ on glycerine 
sheets. Sbeet prices 
proximatriy 15 percent below riu^ 
rent marfcet levels, Mr. Henderson 
said.

’Defense Housing
Palmer reported 1,285 
anced defense homes 
pleted during the vveejt ended Oc-
tober 25, bringing the totai ready 
for 
ing 
der 
ber

Coordinator 
puoiicly-fin- 
were com-

program calling’ for eurtailment of 
the ūse of powqr by> > non-defense 
industry in Alabama, Florida, Gęor- 
gia, Mississippi, Nortlj Carolina, 
South Carolina and Tennessee un- 
less heavy rains end the ppwer 
shortage in these States, before No- 
vemben 1Q, .Program would prohib.it 
ūse of. power for adyeptising signs. 
shpp windows, and night athletic 
eventsi

New Civil Service 
Examinations

or 
alioys. He also Issued a jPfieje 

and . bed 
11

occupancy to 46,572. Homes be- 
built ęr alfeady comp^ęted (un- 
the defense program now num- 
101,785.

Dental Care for Selectees
Wells, 
Select- 
speęch 
to re- 
regist*

Librarian (Technical Procęsses)
...........  t $3,800.00 a

Senior Insurctor 4,600.00 a
Instructor ....... , 3,800.00. a
Asso.ciąte linstructor 3,200.00 a.
Assbciate Instructor 2,600.00 . a
Junior Instructor .... 2,000.00 a

Above Instructor positions at 
Armored Force School, War Dept. 
Fort Knox, K.
Assistant Airway

Controller ......
Senior Flight

Supervisor ......

President Roosevelt, in ą message 
to the Foreign Policy Association’s 
iforum:

“Every school cįild knovvs what 
our foreign policy is. It is to de
fend thę’ honor, the freedpih, the 
rights, the iriterests and' the well- 
being of the American people. We 
seek po gain at the expense of 
others. We threaten no one, nor 
do We tolerate threats from others. 
No nation is ,more deeply dedicat- 
ed to the ways of peace; no nation 
is fundamentally stronger to resist 
aggression.. .. The American people 
are not easily fooled; they are hard- 
headed ręalists and they fear no 
one. A free people with
press makes up its own mind. In 
this process freė discussion of the 
facts and issues involved . is of 
the greatest value. We do not take 
ordei’s as to what we shal,l think: 
we judge the facts for ourselves 
and decide what course we mušt 
follofy. We reąch decisions slowly; 
būt when they are made they are 
backed by the deteimination of 
130,000,000 free Americans and are 
inexorable.” *
Paul V. McNutt Director of the 
Office of Defense Health and 
fare Services:

Wcl-

look 
is no
This

year 
year 
year, 
year 
year 
year

Trpffic .
2,300,00 a year

democracy was the pioneer town 
meetįng. Through the years it has 
rerpained fhe symbol of American 
self-goverjrttnerit. And to our 4ocal 
governments today xve štili look to 
sat’eguard all that the nation as 
a whole would defend — our homes 
and families, our civil rights and 
proteetion, our opportunities to dis- 
charge our personai obligation as 
American citizens.”

Sidnay Hillman, Associate Director 
General, Office of Froduction Man
agement:

“Price. cannct and should not be 
the sple factor in detertnining the 
avvard of .Government cpntrąęts <... 
In carrying out my duties it is 
naturally a matter of grave con- 
cern to me as to whcthcr the award 
of a kartie ui a r defense contract 
teflectš the labor policy of the na- 
tional defense program, vvhether it 
tends. to promote industrial accord, 
or Avhether. it may make for in
dustrial disturbance. Sound labor 
and sound phicurement policics 
alike mušt take into consideration 
a wide variety of factors. Especial- 
ly. mušt they take into 
necessity for industrial 
tinųouš produetion and 
ditions of employment
dispensible to the success of the 
defense program.

account the 
peace, con- 
stable con-
— all in-

After a long absence from the 
column, I have found time to write 
again. 4

The chorus has begun rehear
sals twice a week, on Tuesdays 
and Fridays. We. inted 
operetta, “The Gypsy 
the early part of 1942, 
unknown. This is one
works and is full of 
waltzes. All members should come 
down £wice a weck.

The members were all glad to 
see “Uncle” Al Mitchell down at 
rehearsals again. How about some 
more of our older members Corn
ing down—we’d likę to see you 
too?

Heard that Aldona Gulbin got 
mixed up with a streetcar some- 
where or other and has a bruised 
knee 
pick 
Via?

I 
cold 
kas. 
coat

the vveather finally gotsee
enough for Dorothy Pajaus- 
She is wearing her winter 
finally.

Andy Gillis gocs around asking 
everyonc if they have an oilstove 
—the reason, he sėlis oįl.

Ho.pe .to see more members down 
this Tuesday Eve. —“Bones.”

Stacy May, Chief of the Bureau of 
Research and Statistics, Office of 
Produetion Management:

equality, the righl of collective bar- 
gaining, freedom irom fear and 
want. These aic our heritage wrung 
plainfully and gloriously Irom long 
ages of privilege entnenched by 
force.... 1 say that today this he- 
ritage is being challe.nged. The 
challenge is not a \vave of the fu- 
turę. lt is the whirlpool of the 
past sevking to drag us back to be- 
liefs and acceptances against which 
our
strugglv. Thę repressions eurrent in 
Germany and Italy are not mere 
exces_s.es period of rcvohilion. 
I’hey represertt af fundamentai de
niai of a< basic iphilosophy bf val
ties, And 1 say thtit free men vvill

“The days ahęad do not 
easy for any of us. Būt that 
cause , for discouragement. 
country lias never fallen do\vn on
a really hard job iri all its histpry. 
The times when xve may have falt- 
ered..have been the pęrhaps not- 
so-gobd ‘easy days’ when we weic 
too dazzled by prosperity to look 
benęath its bright surtace. Būt the. 
tough spots — from the conque.st 
of the first frontier and the gain- 
ing of our national independence 
on down — have turned out in 
retrospect to be the high spots — 
the great strides forvArd in Ame
rican. progress. This will be truc 
again .... beęausę. xve arę gathering 
all our strength for military de- 

.fęnsė and.4br industrial armament, 
-will t’-ue because the

corę life — \vhich is in
our Idcap communities — remains 
sound and vital.... The genesis of

“As
\vhich \ve are taced is one in \vhich 
there
and fundamentai valties of human 
equality, and ficcdom and dignity. 
\Vhen I say that these vai nes 
persisting and fundamentai, I 
not mean to say that they are 
mutable. They have been clothed 
i n the most various of forms 
throughout long ages. The right of 
thę noble against the sovereign 
of the commoner against the noble’ 
th3 right of the statė against the 
church, the freedom of 
the frcedcm of speech, 
jury of one’s* peers, the 
vote,

see

are at

it, th? issue with

stake the perslsting

are 
do 

im-
culture has been in age-long

$,800.00
‘ Flight Su.pervisdr ’L' 3,200.00
Senior Ground ! School t

Supervisor ...Įy.'. 3,500.00 year 
Ground Schail r: .

Supervisor ■ a yean
AboVe positi^ps Wnh< Civil Aero- 

nauties Admibistra|idn.
Senior Inspector, Navai Oi’dnance

Materials ....... „J 2,160,0.00 . a year
Inspeptor .......2,300.00 a year
Associate Inspector' 2;000.00 a year
Assistant Inspector 1,800.00 a yefir
Junior Inspector . . . 1,600,0^ a year

Above positions 'with Bureau of 
Ordnance, Navy Department, f.qr 
dutyė.in field whei!ever. assigned;- 
Public Health Nurse' 2,000.00 a 
Graduate Nurse, Genęrąl ,

Staff Duty ......... 1,6.00.00 a 
Bordcr PatrolmanL 2,000.00 a 
Assistant Accountant and

Ąuditor 2,600.00 a ,yęar
Principal Accounting and Audit-

ing Assistant 2,300.00 a yeaę
Above with la^ięrstate Com- 

merce Commissi^
! . -777; • 1 ■

Applicątjons Forms!’ may be, ob- 
tained from thę.-?Managęr, 7th Cit 
vii Service District, New Post Of 
fice Bldg., Chicago, III.

a
a

year 
year t

The merciless weather is certain- 
ly doing its best, to clisrupt all 
Wėll laid '<L. UL C. apl&išK-Ai' this 
vvriting (Friday) it, looks likę the 
Sunday hike at Edgebrook woods 
will become a skiing meet instead.

As for the hayride—if we don’t 
need sleighs by next' Saturday 
night, November 15, I’d suggest 
that everybody/ turn out for a 
night of fun. L W.ith a brisk fall 
evening being expected, and eatp, 
drjnks, apd laughter in store, you 
can’.t hęlp būt , have a good time. 
The meeting place is the ever faith- 
ful Drigot home. The time is 7:30 
P. M. The destination — Stallfort 
S(tąbles. After the hayride. there’s 
štili a night of barndancing, with 
dptighnųts and cider 
ward to. Be sure to 
not alone! 
of course).

triąl by recognize this challenge and against
.. . 1 i^ht to it thev
ireedom of the press, račiai mušt bend every effori. 

I'here is no alternative.

( Lt. Commander. C. R. 
chief dental officer of the 
Jh>c‘ Service JjJystem, syid in a 
in ’Įexas thąt the pręgram 
habilitate seleetive. service.
rants with physical defects that 
can be remedied will begin witli] 
the. .treatment of 100,000 men for, 
deptal defpcts. , The men . will be 
treated by dentists in their o\vn 
communities at the, expense of the 
Federal Government.
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will be mada up of meq 
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'tain young. man’ti' car and the fol-

SALE
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wri«f watcn in natūrai

50c A

Archibald MacLeish, Librarian of 
Congress, was appointed by the 
President to direct ,a 1(newf; O£f|cę 
o f Facts and Figures to “formųlate 
progrdms designed to facilitate a 
svidespread and accurate under- 
standing of the status and pro- 
gress of the national defense ef- 
fort.” The nexv office \vill advise 
Government agepcies how 
best present 
on national 
public fully

and Wages
of Labor Perkins 

ported average hourly earnings of 
factory vvąge earners , węre 74,5 
cents during August. Fęderm Seęur- 
ity Administrator McNutt annopnc- 
ed 545,700 jobs \vere (illęd through 
tiie State employment Services du
ring September — 55 percent more

The Office of Eduration iinnounc- 
ed that in coopera|iop ,yyith thq 
Offję.e.^pf Civilian Defensei (įt svilį 
((evelop a ^chool. and ,Čpllege 
vilian Morale Service through Av,b(iri|, 
“hundreds of thousands' of teachį 
eys, educational leaders ^nd Citizen 
volvnteers” can partipipate ^ip the 
defense program by organizing 
“Freed,om’s Forums’’ in sehools^ 
collęges, clubs, churebęs and librur 
ries, £o discuss national, problems 
“vv.ith respect to factp and vvithout 
hystcrla.” ’

Civilian Supply t ,
Priorities. Director Nelson order- 

ed a 35. .pęrcent reduetion, in., the 
ūse .of, steęl by non-mechanicąl ice 
refrigeratpr manufactprers and ,iį. 
17 percent cųt in preduetion of do-f 
mesticy washers and iror.ers.!Ay.iVir. 
Nelson said that in ono year; 32,609 
tons of steel \vould be saved by 
the latter cut.

One tjiing 
can’t do anything 
for the lOth Anniversary Banquot. 
The (beautiful Gpaerpere Hotel 
stands ready to welcome the ,club 
and,, it’s guests at 3:00 P. M. ori 

~ the 
price, of $1.50, they will dinc and 
danc,e -|n honor of the L. U. C, 
itself, and jt’s leaders apd Sup- 
portersf. Ąlfhough seripusness. wįll 
bę, the kėj/note of the commemo- 
rative program, the L.^U. C. will 
creditably enjoy itself and enter- 
tai.n it’s . gųests as has been done 
for ten years .past. Keep that date 
in mind! —I. C. M.

i
f® N®,

“The Jewel of Pendom”

Seęretpry . of ,War . Stimson an- 
nounced that. spęcially seleęted, Sig- 
nai Corps re,serve pfficers are in 
Engiami studing air-raid defense 
prior to assignment \vith the U. S, 
Army Aircraft Warning Service, 
Mr, Stinispij also . announced tlie 
first..fyittaiion of .the 87th Lnfantr^ 
AĮountąin,,, Regi.mentsAįountain,,, Regj.ments r-r first re 
feiment designed for mountain ,war 
Tarė
Lęwis, VVashington, this month. Thę 
regiment 
speciąily 
ing and

Ships 
f . • «... • 1 • ♦» * r '•':<* I

The Maritime Commission Jaunch- 
ed two ipojre Liberty ships. The. 
Navy annopnced, thei 368 eraft in 
its.. smaU-boat .builjing program aro 
being built by 76 finus through-j 
out the country to spread the work 
as fa r as

“Keistutis. Chorus 
Melodies”

Thursday night <wap rehearsal 
night for the Lithuanian Keistu
tis Chorus as is every Thursday. 
f!Ęhe; memb.ęrs came through with 
flying .ęolors - and xgavę their full- 
hearted cooperation to Irene Bru
žas who acted as director duę to 
the fąct tbat Mr. Sar.palis was ill. 
The .Chojisters w,ish. him a speedy 
recovery and hope tp see him back 
next week. _

. . —o—
; As usually, after rehearsal Bob 
Metke played his accbrdion and 
this merry crovvd dancęd and sang.

Have you ever danced with your 
shoes off? Well-r-ąsk Ųrsula Alpks 
how it feels. It zl°oks comfortablo 
būt heaven help yęu if yodr part- 
ner sįęps on. y.our toes!!. .

V£hat goes on here—-One week

lowing week L. S, D. leav.es ,her 
gloves in the šame young mah’s 
car. Can this bęVdue to a sudden 
lapse of memory, or--- :------??7??

-o— |
The girls, both ąopranos and alr 

tos^ gaye put with. gusto_ when(i^ 
came to singing “Eisiu Mamai Pa-* 
sakysiu.” t

Ali members had a grand time 
doing the La Conga. Mr. Klimas, 
standing in the sicie-lineS,, claims 
it is grand fun ąnd mąybe he,,.t.op 
will join us in doing it nęxt week.

Come on, all young Lithuanians, 
join us next Thursday and dancef 
sing, and be gay with the Lithua- 
pian Keistutis

Date—Every 
p. m.

Place—>2417, 
wood.. Įrrfi...

(Admission—Jufet ope 
and you’re welcojne.

DIAMOND .
BRIDAL DUETTĖ

Mako hęrroolly happy with 
thi* 10-diamond bridol palr 
in nowo*t mounting.

75c A WEEK

Tiny, •xqui*it« lodio*

aold color. Šilk cord.

$*3 J85
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A ®

BRTHStONE
RING

Choic* of blrth- 
»ton«t In o troly 
lovely new tolld 
goki movnHng!

50c A WEEK

Irt «•

H andsome Watch forlHįrtt 
* Dapendable movement, 

eurved to fit the wri*t. 
Natūrai 'gald coior, 
teaiher tfrap. 50c A W EEK
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& 0 PITTSBURG NAUJIENOS
PITTSBURGH MIESTO RINKIMUS LAIMĖ

JO DEMOKRATAI, ŠERIFO VIETA 
TEKO REPUBLIKONUI

Manoma

Common Pleas Teismo Teisėjais Liko Išrinkti 
6 Republikonai ir 2 Demokartai. 

♦ A

kad p. Tysliava savo kelionėje 
yra suinteresuotas p.p. Bačiuno 
ir Laukaičio kandidatūromis į 
SLA.

Greičiausiai bus, kad p. Tys
liava turėjo pasitarimų ir su

ti, Bet Gal Vanduo 
Peršaltas Buvo

PITTSBURGH, Pa.— Lapkri- 
> čio 4 d j pas mus Pittsburghe 

buvo renkamas Miesto Majoras 
ir 6 Tarybos nariai (City Coun- 
cil), Allegheny County šerifas, 
8 Common Pleas Courto teisė
jai ir vienas County Court tei
sėjas. Taip pat buvo renkamas 
Penna., Valstijos Supreme 
Court’o vienas teisėjas ir vie
nas Superior Courto teisėjas.

, Rinkiminė kampanija buvo 
gana karšta. Demokratai ir re
publikonai smarkiai grūmėsi. 
Tradiciniai, Pennn. Valstija yra 
skaitoma republikonų tvirtove. 
Bet su prezidento Roosevelto 
laimėjimais jau yra įsigalėję ir 
demokratai. Ypatingai industri- 
jiniuose centruose demokratai 
yra tikrai stiprus ir kas karta 

. vis daugiau ir daugiau paveržiu 
vietų iš republikonų.

‘‘Bosai”.
Musų Pittsburgho miestas 

jau per kiek metų yra demo
kratų valdomas. AFegheny 
County irgi yra demokratų

kontrolėje. Šerifas irgi buvo 
demokratas. Tačiau, kol kas di
džiuma teisėjų buvo republiko
nai. šiais rinkimais demokratai 
liandė paimti į savo rankas ir 
teismų, bet jiems tas nepavyko.

Demokratams Įsigalėjus, kai 
po politinei partijai, žinoma, ir 
pas juos atsirado ir partijos bo
sų, taip kaip kad kitąsyk būda
vo pas republikonus, ir tie par
tijos bosai pradėjo nesiskaityti 
su publikos reikalavimais pa
rinkime kandidatų į įvairias 
valdiškas vietas. Kilo nepasiten
kinimo pačių demokratų tarpe, 
ir šių rinkimų pasekmės nebuvo 
tokios kokių demokratai tikėjo
si.

Miesto rinkimų pasekmės.
Majoro vietai Cornelius D 

Scully, dabartinis, demokratas, 
surinko 112,723 balsus. Repu
blikonų kandidatas Harmėr D. 
Denny surinko 109,560 balsus. 
Reiškia, Scully laimėjo tik 3, • 
163 balsų didžiuma. Visai ne
daug buvo iki pralaimėjimo.

Kai kurie SLA darbuotojai 
teiravosi pas p. Tysliavą kokios 
pozicijos laikysis “Vienybė” 
SLA Pildomosios Tarybos rei
kaluose. Sakėsi, kad tai “pasi- 
vcs”. x
‘J. Gasiunas Buvo Atvažiavęs

Komunistų Dvasią Drūtyti.
Nelabai seniai buvo atvažia

vęs į Pittsburghą J. Gasiunas 
sustiprinti Pittsburgho komu
nistų nupuolusią dvasią. ' Buvo 
daromi pasitarimai, pasikalbėji
mai ir duodamos direktyvos 
Pittsburgho komunistams, kaip 
jie turi laikytis šiuomi momen
tu, kad išgelbėti komunistinę į- 
taką tarpe Pittsburgho lietuvių.

Ar, Gasiuno patarimai pagel
bės kiek ar ne Pittsburgho ko
munistams, tai parodys ateitis. 
Bet kad Pittsburgho komunis
tai dabartiniu laiku yra visiškai 
subankrutavę, tai yra neginči
jamas faktas, nes negalėjo Gą- 
siunui net prakalbų surengti.

Svetainės Jų Nenori.
Tos komunistų vargingos pa

dėties didižąusia priežastis tur
būt yra tame, kad į musų lie
tuviškas svetaines visai nenori
ma komunistų kalbėtojų įsileis-

Sako; Kad Įšokęs į Vandenį, At«- 
simfnė Šavo 4 metų Sūnų 

ir Nesižiidė. *
CARNEGIE, Pa.-—Kelios die

nos atgal tpas mus Carnagie į- 
vyko nepaprastas atsilikimas, 
iš kurio kai khs gali pasimo
kinti. Jis gal parodo, kad tėvų 
meilė vaikams labai didėlę ro
lę lošia šeimyniniam, gyvenime.. 
Apie šį atsitikimą daug rašė ir 
Piltsburgjio dienraščiai, o “he
rojum” buvo jaunas carnegie- 
tis Ręynold John Chelkis.

Jisai gyvena adr. 821 Bell 
Avė. .Susibaręs su savo žmona, 
ir turbūt jau ne pirmą karią, 
nes jisai nutarė skirtis amžinai

ne lik su savo žmona, bet ir 
su visu pasauliu.

/‘Nevertas Gyventi”.
Chelkis atvažiavo į pittsbur

ghą, prie Monongahelbs upes 
kranto, ir parašė sekamo turi
nio raštelį: “Aš gyvenau prie 
821 Bell Avė., Carnegie. Pa. Pa
telefonuoki t ir pasakykit mano 
žmonai, kad jai nereikia dau
giau rūpintis apie mane. Kur aš 
einu, — tenai noriu pasilikti 
amžinai.

“Daug žmonių mano, kad aš 
nesu vertas gyventi ir dabar aš. 
su jais sutinku. Reynoldas.”

Prisegė tą savo raštelį pri- 
“svederio” ir nusimetęs drabu
žius šoko į šaltą Monongahelos 
upės vandenį. Kaip Chelkis jau
tėsi vandeny ir kodėl jis per
mainė savo nuomonę apie gy
venimą, štai kaip jisai aiškino-

S.L.A. REIKALAIS
Belaukiant SLA. 3-čio Apskričio Metinio, 

Suvažiavimo.
(Tęsinys iš pirm., lapkr. 3.)
“SLA mirties pranašų” pra

našavimai neišsipildė. SLA na
riai jų peršamų kandidatų ne-

John P. Egan, Laimėjo.
Miesto Tarybos rinkimuose 

demokratai daug geriau pasiro
dė negu majoras. Pasekmės bu
vo sekamos:

Thomas J. Gallagher, demo
kratas, senas, 116,459.

Walter R. Deminler, demo
kratas, senas, 116,146. \

Joseph A. McArdle, demokra
tas, naujas — 115,668.

Fred W. Weir demokratas, 
senas — 114,449.

A. L. Wolk, demokratas, se
nas — 114,040.

Thomas E. Kilgallen, demo
kratas, senas, — 120,573.

Iš republikonų kandidatų tai 
tik Robert Garland surinko virš 
šimtą tūkstančių balsų, o kiti 
jų kandidatai tesurinko po de- 
vyniasdešimts tūkstančių balsų.

šerifo Lenktynės.

Šerifo lenktynėse republiko
nų kandidatas Robert Corbertt 
pana skaudžiai sumušė demo
kratų kandidatą Leo Abernathy. 
Jo pralaimėjimo priežastis tur
būt bus tame, kad Pittsburgh 
Press išėjo prieš jį ir smarkiai 
atakavo, net darė įtarimų Aber
nathy, kad jis, kaipo unijistas, 
turįs ryšių su unijų raketieriais 
ir tas, žinoma, jam pakenkė.

Laimėję Teisėjai.
Andrew T. Park, republiko- 

nas, naujas.,
Thomas M. Marshall, republi- 

konas, senas.
Miss Sara M. Soffclf republ., 

nauja.
John P. Egan, republ., senas.
Win. H. McNaugher, republ., 

senas.
G. Malcolm McDonald, demo

kratas, naujas.
W. Herbert Dithrich, republ., 

senas.
James L. O’Toole, demokra

tas,. naujas. —Reporteris

Įvairus “Vizitoriai” 
Pittsburghe

“Vienybės” Red. Juozas Tyslia- 
va ir J. Gasiunas.

PITTSBURGH, Pa. — Pitts 
burghe lankėsi Brooklyno “Vie
nybės” redaktorius Juozas Tys- 
liava. Sakėsi, kad tai “Vieny
bės” prenumeratų reikalais. Kai 
kurie musų lietuviško veikimo 
tėmytojai yra tos nuomones, 
kad p. Tysliavos kelionė per lie
tuviškas kolonijas tur būt turi 
daugiau tikslų, negu vien “Via-

Copyright 1941, 
Ijccktt A Mtsm Tobacco Co.

t

ti. Didžiausias komunistų ban
kroto pasireiškimas yra tame, 
kad į jų parengimus mažai kas 
lankosi, o ypač su prakalbų ren
gimu tai tikra mizerija. (

Kiek laiko atgal buvo rengia
mos neva paskaitos apie Ru: i- 
ją ar apie ką kitą, bet kadangi 
publikos visai nieko nebuvo, tai, 
sakoma, kad ir paskaitos neį
vykusias. Su prakalbomis kada 
kur kokios buvo bandoma reng
ti — irgi tas pats vargas. Nėra 
publikos, nežiūrint kokiais var-

—Pašalinis

Tada policistas užpyko. O ką jis 
veikia?” Moteris atsakė kad 
miega, lovoje. Tada policistas 
paaiškino apie rastus drabu
žius ir paliktą raštelį ant upės 
kranto. Moteris atsakė, kad 
“tai tik buvęs mažos vertės na
minis nesusipratimas ir dabar 
jau viskas esą ‘O. K’.”

Paskiau policijos seržantas 
pareikalavo, kad pats Chelkis 
pasiaiškintų kaip buvo su ta 
saužudyste. Chelkis aiškinosi 
sekamai: “Mes turėjom ginčą 
namuose. Aš išėjau gerokai įsi
gėręs, atvažiavau į Pittsburghą 
prie upės kranto ir nuspren
džiau atimti sau gyvybę. Para
kiau raštelį, nu :irėdži.m ir šo
kau į vandenį, bet esu geras 
plaukikas, Kada buvau upės vi
duryj, išgirdau savo 4 metų sū
naus balsą, šaukiantį mane: 
Dady’, ‘Dady’.”

Tada jis permainęs savo nuo
monę, išplaukęs ant kranto ir 
.nuvažiavęs namo visai užmir
šęs apie paliktą raštelį. O jei jis 
pirmiau butų pagalvojęs apie

rinko ir SLA ne tik kad “nemi
rė”, bet gerokai yra sustiprė
jęs ne lik nariais, bet ir finan
sais.

Vienas dalykas tai tikrai kei
stas, ir reikia stebėtis, kad tie 
“mirties pranašai” tikrai turi 
geras akis, nes, kaip tenka gir- . 
dėti, tai jie ir vęl turi sulipinę 
taip vadinamą “mirties šleitą”. 
Bet esu įsitikinęs, kad SLA na
riai nėra užmiršę jų šlykščios 
agitacijos praeitais rinkimais ir 
tiems “pranašams” pasakys, 
kad mes jūsų, punučiai, neno
rim.

Namie.
Chelkio raštelį rado viena*- 

Patsy McCann, kuris nuskubė
jo pranešti policijai apie į yk; 
Policija, pirm bėgai)t ieškoti 
Chelkio ’ lavono, pirmiausiai 
baudė patikrinti ar ištikrųjų ji 
sai nusižudė. Policijos seržan 
tas susileido telefono numerį i 
pašaukė į Chelkio namus. Alsi 
liepė Chelkio žmona. Pcl ei t. s 
paklausė: “ar jūsų vyras yra 
namie?” “Taip”, c atsakė mote
ris. Policistas nustebęs pakar
tojo savo klausimą “IštiVrųjų? >
<Įįsai tikrai namie?”. Moteris sūnų, tai tas vi?, ai nebūtų atsi- 
jam vėl atsakė “Taip, namie!” tikę. / ? —Reporteris

GLORIA ir BARBARA BREVVSTER
Scenos ir kino populorės dvynseses

LENGVESNIS GERESNIO-SKOI^HO VĖSIAU-DEGANTIS CIGARETAS

“Saulės Brolių” Šleitas.
*Kai kas iš SLA narių tarpo 

manėm, kad šiais metais musų 
lietuviški ruskeliai tikrai paliks 
ramybėje musų Susivienijimą, 
nes jie turi pakankamai savų 
bėdų ir rūpesčių, ir ypatingai 
daug ragožium vartėsi, kada 
Juozas su Adolfu su- ipešė. Prie 
to, musų lietuviški Rusijos pi
liečiai turi savo organizaciją ir 
manėm, kad gal pasitenkins sa
vais reikalais.

Bet tai buvo klaidinga nuo
monė. Paskutinėmis dienomis 
teko pastebėti “Laisvėj”, kad ir 
komunistai turi sudarę savo 
šleitą kandidatų į SLA Pi’d )- 
mąją Tarybą, žinoma, Susivie
nijimui bus nei šilta nei šal a 
dėl komunistų šleito, tik aš pri
sibijau, kad komunistams pra
dėjus rūpintis SLA reikalais, 
gali kartais nukentėti šventos 
Rosejos reikalai. '

Ar Nebūtų Gerai?—
—kad bent šiais rinkimais SLA 

f

nariai rimtai pagalvotų ir kad 
Šiais neramumo laikais nebūtų 
skaldomos organizacijos kdn- 
struktyvės spėkos. Nereikėtų ri
zikuoti visokiais naujais Šlei- 
tais. Butų geriausiai visą dabar
tinę Pildomąją Tarybą palikti.

Nauji nariai Pildomoje Ta
ryboje nieko geresnio nesukurs, 
nors pasitaikytų išrinkti ir ge
rus SLA. darbuotojus.

Ims pakankamai laiko kol tie 
nauji Pildoriiostts Tarybos na
riai susipažins su organizacijos 
reikalais. Konstruktyviai darbai 
organizacijoj •turės apsistoti 
bent laikinai, jei mes SLA na
riai dėl naujų kandidatų pradė
sim tarpusavy peštis. Tas žino
ma, neina organizacijai į svei-

Su tais visokiais mainikavi
mais organizacijos viršininkų 
dažnai pasitaiko kaip mainikau- 
jant su čigonais kumelėm. Kar
tais pavyksta gerai, kartais ne
gerai.

Kartais pasitaiko, kad neiš
bandytas kandidatas yra išren
kamas į atsakomlngą organiza
cijos vietą, ir padaro daug ne
smagumo visai organizacijai ir 
dėlto daug organizacija nuken
čia.

Tik prisiminkim buvusio 
“Tėvynės” redaktoriaus gerb. 
Jurgelionio reikalą. Kiek tas ne
malonus reikalas pridarė orga
nizacijai nesmagumo ir berei
kalingų iškaščių!

Pirmą kartą renkant p. Jur- 
gelionį “Tėvynės” redaktorium 
tur būt mes nei sapnuotu ne
sapnavome, kad iš jo išsivys
tys koks ten “Kristaus įpėdi
nis” ar “pranašas”, ir kad-su 
SLA reikalais gerb. Jurgelionis 
pradės skraidyti po dausas.

Chicagos Seime Jurgelionį 
renkant jau daugumai SLA na
rių buvo matomos jo tuščios 
ambicijos, bet kai kurie veikė
jai ar tai dėl nežinojimo ar dėl 
ko kito bandė lošti keistą ro
lę, jau nekalbant apie komunis
tus, renkant redaktorių. To vi-

(Tąsa ant 6-to pusk)
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“Fiureriai” kalba

prisimindamas pirmąjį nacių

Bridgeporte (Conn.), kaip jau 
buvo rašyta, pereitą antradie
nį tapo išrinktas meru penk
tam terminui socialistas Jasper 
McLevy. Šiuose rinkimūo’se ji
sai gavo daūgiauš, hėgū tris
syk tiek jialšų, kiek artimiau-, 
sias jo oponentas, būtent: Už 
McLevy paduota 25^225 balsai, 
už dėmokratį McDonald 8,3Šl 
b., už republikoną Parker 
3,939 b.

- Kartu šti McLevy tapo iš
rinkti visi 16 socialistų kandi
datų į aldermanūs, taip kad da
bar Bridgeporto miesto tarybo- 
j e nebeliko nė viėho demokra
tų arba rėpublikonų partijos; 
atstovo.

Pereitą savaitę pasakė dideles kalbas savo valdi
niams trys labiausia išsigarsinusieji, Europos diktato
riai. Pirmas prabilo “ii duče”- Mussolini, grasindamas 
Frančuzijai, kad italų fašizmas dar neužmiršo savo im
perijos siekimų. Paskui dvi kalbas paeiliui išrėžė “tau
tų voždius” Stalinas. Antroje savo kalboje, kuri buvo 
pasakyta penktadienį, jisai paminėjo bolševikų pučo 24 
metų sukaktį; šeštadienį Miuncheno aludėje kalbėjo vo
kiečių “fiureris” Hitleris,
bandymą, prieš 18 metų laiko, smurto keliu pagrobti 
valdžią į savo rankas.

Prie šito diktatorių 
naujas Lietuvos nacių “fiureriukas”, Virbickas. Pasiro
do tokiu budu, kdd ir lietuvių tauta “neatsilieka nuo 
progreso”. Ji irgi turi savo diktatorišką “partiją” ir sa
vo “tautos vadą”. ■

Kai kurie žmonės manė, kad, p.' Smetonai išdumus 
į užsienį savo “sveikatą” taisyti, lietuvių tauta paliks 
be “rodzyklio”. Bet jie klydo. Nespėjo Smetona surūgti, 
kai tautos priešakyje atsistojo naujas “vadas” — Pa
leckis; o kuomet išdūmė į Maskvą Paleckis savo sveika-’ 
tą taisyti (kurios jisai taip ir nepataisė!), tai neilgai 
trukus atsirado trečias “tautos vadas” — Virbickas.

Be “fiurerio” Lietuva, kaip matome, tuo tarpu ne
apsieina. Mes nemanome, kad tai lietuvių tautos “nuo
pelnas”. Tai — aplinkybės, kuriose Lietuvai tenka gy
venti. Rusų patarlė sako: “Kad tik butų pelkė, o velnių 
atsiras!”

Iš tos pelkės, i kurią įbugdė Lietuvą didžiųjų Euro
pos plėšikų3 politika, bevielinis telegrafas atnešė naujai 
iškepto “tautos vado” kalbą. Ką gi jisai sako?

• ------------ --------  ... . ---------

Eis “Geležinio Vilko” pėdomis

choro pridėjo savo balsą ii4

“Vadas” Virbickas (kaip jo'pirmas vardas, nežinia) 
prisipažįsta esąs menkas žmogutis, bet jo partija esanti 
labai svarbi. Ji įvykdė 1926 metų gruodžio 17 dienos 
(nakties) pučą, “nepaprasta drausme ir griežtumu” su
kilusi prieš teisėtą Lietuvos valdžia ir taip staigiai ją 
huversdama, “kad niekas ir nesitikėjo”.

Tikrasis tų “pūčininkų” dvasios vadas, anot Vir
bicko, buvo Augustinas Voldemaras. Tik su juo, deja, 
atsitiko beveik tas pats, kas su buvusiu Lenino bendra
darbiu, Trockiu. Kaip Stalinas Trockį, taip Smetona 
Voldemarą išmetė iš valdžios. Paskui suėmė, nubaudė 
kalėjimu ir ištrėmė. 0 kai Voldemaras, Smetonai pabė
gus nuo bolševikų, parvažiavo iš Italijos namo, manyda
mas, kad Stalinas padarys jį savo “gauleiteriu” Lietu
voje, tai komisaro Dekanozovo angelai jį nutvėrė už 
kelinių sėdynės ir išgabeno į Soloveckas Salas!

Vargšas Voldemaro adjutantas, Virbickas, jaučiasi 
dabar, kaip našlaitis, netekęs savo tėvo ir mokytojo. Bet 
jisai nenusimena. Savo mokiniams ■ Augustinasl Volde
maras paliko “garbingas” Geležinio Vilko tradicijas. 
Todėl Lietuvių Nacionalistų Partijai, kurios vadu šian
dien yra Virbickas, klaidžioti nereikės. Ji eis voldema- 
rinių ‘ “vilkų” pramintomis pėdomis. O tie “vilkai” jau 
pasižymėjo “didvyriškais” žygdarbiais. Jie ne tiktai or
ganizavo slaptą sąmokslą prieš Lietuvos žmonių išrink
tą valdžią-, bet jie taip pat sprogdino laikraščių redak
cijas ir ruošė kitokius pasikėsinimus prieš asmenis ir jų 
turtą. . •

Tad šitą kriminalistų kliką Hitlerio generalkdmisa- 
ra's von Renteln dabar pasirinko savo įrankiu Lietuvai 
“šviesti” ir jos jaunimui organizuoti. Virbicko lupomis, 
ji, žinoma, skelbia “kovą bolševizmui”, bet nė z vien^š 
protaująs žihogus tuo humbugu nebus apgautas. Virbic
ko “vilkų” principai ir veikirtio budai yra tokie pat, kaip 
bolševikų: slaptas sąmokslas, ginkluotas perversmas, 
neapykanta prieš demokratiją, teroras, monopolinė par
tija ir tikėjimas į smurtb “tėisę”.

Tikimės, kad Lietuvos žmonės nėra pasmerkti am
žinai kentėti šitokią “vadovybę”. « ■ ■ ■■ ■■■'■■II —,■■■■.!■» I. #

“Tvirtas užpakalis”
Paminėdamas 24 metų bolševikų pėrVersjno silKafe 

tuves, sovietų Rusijos premjeras savo kalboje p&reiskė; 
kad Raudonoji Armija pilnai pasitiki “š&vo Užpakaliu” 
(its rfear)’ kuris esąs labai “tvirtas” (firm).

Bet kas pasidarė su jos “pryšakili”?

RUŠIJOS RĖMIMAS 
IR KOVA PRIEŠ 

BOLŠEVIZMĄ

Naujienos” visuomet buvo 
ir šiandien yra priešingos bol
ševizmui ir Stalino, diktatūrai. 
Šito musų nusistatymo nepa
keitė tas faktas, kad nuo šių 
metų birželio 22 d. Stalinas ka
riauja prieš Vokietiją, Viena, 
jisai į tą karą stojo ne savo va
lia, bet buvo priverstas, kadan
gi; Hitleris jį užpuolė. Antra, 
Stalino diktatūra, kaip buvo, 
taip ir tebėra anti-demokratiš- 
ka.

Tačiau iš to fakto, kad so
vietų Rusija šiandien kariauja 
prieš Vokietiją, kuri yra galin
giausias ir todėl pavojingiau
sias demokratinių valstybių ir 
mažųjų tautų priešas, “Naujte
nors” padare išvadą, jogei Va
karų demokratijos privalo Ru
siją remti, kol ji tą kovą prieš 
nacius tęsia. *

Vadinasi,* “Naujienų” pozici
ja Vokieti jdš-Rūši jos karo 
klausimu yra tokia: kad demo
kratijos turi duoti Rusijai pa
galbą, nežiūrint to, kad dabar
tine Rusijos valdžia yra neti
kusi, anti-demokratiška ir ne
verta pilno demokratinių vals
tybių pasitikėjimo.

Šitos savo pozicijos “Naujie
nos” laikėsi nuosakiai nuo tos 
dienos, kai prasidėjo vokiečių- 
rusų karas. Jos stojo už tai, 
kad Anglija ir Amerika siųstų 
gasoliną, karo medžiagas ir 
ginklus Rusijai; jos pritarė 
anglų-amerikonų-rusų konfe
rencijai Maskvoje; jos pasisa
kė už britų-rUsų karo veiksmų 
suderinimą Irane ir Kaukazo 
srityje; jos rėmė Roosevelto ad
ministracijos Sumanymą duoti 
paramą Rusijai iš “lend-leasė” 
fondų; pagaliau, “Naujienos” 
parėmė Valstybės Sekretoriahs 
Hull’o “demaršą” prieš Suomi
ją, kad pastaroji liautųsi su 
Rusija kariavusi.

Kokių dar kitų realių galimy
bių buvo per šiuos keturis su 
puse" mėnesius RUšijai padėti 
jos kovoje su naciais? Jokių 
kitų galimybių, bent Anglijos 
ir Amerikos pusėje, iki šiol ne
buvo surasta. Nė karščiausieji 
Maskvos garbintojai jų lienu- 
rode, — jeigu neskaityti jų de
magogiško riksmo, Ikad anglai 
tūrį siųsti į Europos kontinen
tą i ekspedicijos jėgą ir sudaryti 
tenai “antrą frontą”. Visi riiii- 
ti karo ekspertai sako, Kad 
toks britų žygis dabartiniu me
tu butų neįmanomas.

Taigi “Naiijiehos** rėmė kiek
vieną praktišką įtegalboš Riisl- 
jai sumanymįą, BE JšiM'i’fįiŠ'. 
Ir, be to, jos visą laiką\ sakė ii* 
sako, kad demokratijos turi ne
nuleisti rankų, iki hitleriškoji 
Vokietija nebus sumušta. “Nau
jienos” pakartotinai yla pa- 
sfnėrkusioš. Bfet Kbkią miiitj 
apie kiimiironiisinę “taiką” su 
hitlerizinu? Jbs < ko6pėfbd]a šii 
tomis Amerikos visuomenės 
grūpėmis* (HV. “Figlit tor

.... . .

Frėėdom” komitetu), kurios 
reikalauja, kad būtų atšauktas ; 
neutralumo įstatymas.

Ar tai nėra pagalba Rusijai? 
Juk jeigu Amerikoje paimtų , 
viršų ‘/izoliacidništų” srovė, 
kuri nori, kad Jungtinės Vals
tybės* verstų Angliją taikytis su 
Hitleriu, Įati kiėrio lešoiniš butų 
tokia “taika” padaryta ar ne 
Rusijos?

Net ir klausime Lietuvos, 
kurią Stalino komisarai ir žval- ' 
gybininkai nežmoniškai teriojo 
per metus su viršum laiko ir 
apiplėšė, kaip banditai, —•' net 
ir Lietuvos klausime “Nau
jienos” nuolatos ir nuolatos pa
brėžia tą mintį, kad dabar, 
kuomet bolševikai yra iš musų 
gimtojo krašto išvyti, tai lietu
vių kova turi būti pirmoje vie
toje atkreipta prieš hitlerišką 
Vokietiją; kad Lietuva atgaus 
laisvę, tik demokratijoms lai
mėjus pergalę ant hitlerizmo.

Ar šitas “Naujienų” nusista
tymas nėra parama Rusijai, 
kuri ginasi nuo Hitlerio divizi
ją? ■

i Komunistų šmeižtai
O betgi, akivaizdoje viso ši

to, komunistiški šarlatanai ne
siliauja melavę, šmeižę ir pur
vais drapste “Naujienas”. Jie 
turėjo begėdiškos drąsos rašy
ti, kad mūsų dienraštis esąs 
“pro-naciškas”, kad jisai sklei- 
džiąs “pro-hitlerišką propagan
dą”! Ne gana to, kad jie taip 
rašė savo nešvariuose šlamštuo
se, bet jie dar gamino lapelius 
anglų kalba ir skleidė tą bešą- 
žinišką šmeižtą tarp angliškai 
kalbančiu amerikonu!!

Tokių judošiškų niekšų bu
vo .atsiradę vienoje musų sro
vėje pereitojo Pasaulio Karo 
metu. Bet'dabar Amerika dar 
nekariaują;' karo apsvaigimas 
dar negalėjo apsukti galvas 
žmonėms ir nustelbti jų pado
rumo jausmą. Tačiau komunis
tai jaiu užsiima “amerikonų53 
kurstymu prieš lietuvius ir me
lagingų skundų) fabrikavimii 
prieš lietuvių laikraščius ir lie
tuvių ęrganizacijas. “Laisve” 
ir “Vilnis”,atvirai skatina savo 
faną tiškus pasekėjus prie šito 
niekšų darbo!

O tuo tarpu komunistiškų 
šlamštų štabuose sėdi “sleke- 
riai”, kurie slapstėsi nuo ka
riuomenės pereitojo karo me
tu, ir apgavikai, kurie melavo 
valdžios įstaigoms, imdami pi
lietines popieras. ir paslėpdami 
tą faktą, kad jie yra komunistų 
organizacijos nariai!

Komunistų “donosiį” “Nau
jienos” nepaiso. Bet kuomet ta 
svetimos valstybės agentų gau
ja ėmė apgaudinėti Visuomenę 
begėdiškais prasimanymais, kad 
“Naujienos” ir kiti nebolševL 
kiško plauko Amerikos lietuvių 
laikraščiai esą “pro-naciški”, 
tai ulės buvome priversti pa
reikšti, jogei tie Stalino peniuk
šliai elgiasi, kaip gengsteriai, o 
be kaip padorus žmonėš.

. Dabai* jie, matyt, . pasijuto, 
kąd su tokiais besąžiniškais 
šmeižtais jie toli nevažiuos, to
dėl jie pradėjo traukti kitokią 
gdidą. Vietinis Maskvos GPU 
organas, leidžiamas lietuvių 
kalba, bando įrodyti, kad “Nau
jienas” kritikuoja bolševizmą 
ir Stalino diktatūrą — taigi* 
ėšą, jbs “neremia” Rusi j oš.

Stalino “antras frantas”
? Bę ' rėikalo. tas kęmuhistt) 

šlahištėliš ;“storavojasi”. Rusi- 
'jbs rentimas jos! Kovoje įirieš 
nacius yra vieites dalykas, o 
vietų režimus yra kitas daly
kas.

Mums visai nėra reikalo gili? 
čytis fdef to, kds “Naujienose“ 
buvo įtešakyte įrieš bolševikbš, 
priėŠ Stelinį ir pfifeš jo politi
kę. Taip,“Naujienos” ąakę> kad 
Mainius yra toks pat “bandi-

žaš”, kaip ir Hitlėriš (tik ^ilp- 
rieshis už Hitlerį)^ sake, 
tad duodamoš pagalbų: sovife* 
;amįh Anglija ir Ainerika tūte- 
;ų statyti jiems tam tikras są- . 
lygas; jos sakė, kad Londonas'. 
ir Washingtonas :■ bijo, jogei 
Stalinas gali padaryti separati- 
nę taiką su naciais; jos sake, 
kad Gruzijos žmonės labai ne
apkenčia sovietų valdžios.

* jt , 1 a' I *4 * *
Bet stalincų organas neįrodo; 

kad šitie “Naujienų” pasaky
mai buvo '.neteisingi arba hetu-; 
rejo pagrindo. 6' jeigu jie yra 
teisingi ir pamatuoti, tai Kode' 
“Naujienos” negalėjo jų' tarti 
- Ar todel,i kad tai trukdo pa
galbos teikimą Būšijai? Bet čia 
Stalino kaltė, o ne “Naujienų”. 
Jeigu Stalinas nebūtų susidėjęs 
su Hitleriu, jeigu jisai nebūtų 
puolęs ir plėšęs mažų tautų, 
jeigu jisai nebūtų pavergęs 
Gruzijos, jeigu jisai nebūtų at
ėmęs laisvės) Rusijos liaudžiai, 
— tai to, kas “Naujienose” apie 
jį buvo pasakyta, nebūtų reikė
ję sakyti.

Tuo tarpu Rusijos diktato
rius ne tiktai atliko tuos bjau
rius darbus^ kurie jį stato ant 
vienos lentos su Hitleriu. Jisai 
ir dabūr dar nenori atsižadėti 
savo biaurids politikos. Net 
ttiomet, kai Rusijai teko Stoti 
į kovą dėl savo gyvybės su na
rčių karo mašina; Stalinas nesu
tiko duoti ainnėstijos politi
niams kaliniams.

Komunistai didėlį) triukšmą 
kelia dėl “mučelnyko” Brovv- 
derio, kuris pakliuvo į kalėji
mą už krimihališką nusikalti
mą, o tuo tarpu sovietų val
džia kankina kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose mi- 
lioiyis darbininkų ir valstiečių, 
kurie nusidėjo tiktai tuo, kad 

į jie troško daugiau laisvės ir 
•duonos.

Kieno įsakymu Amerikos ko
munistai tą triukšmą kelia? 
Maskvos 1 “kominterno”, t. y. 
Stalino, įsakymu.

Kieno Įsakymu komunistai 
plusta ir purvais drapsto tuos 
laikraščius ir žmones, kurie 
kelia aikštėn Stalino diktatūros 
šunybes? Kominterno, t. y. Sta
lino.

, Vadinasi, Stalinas nori pa
galbos iš Amerikos demokrati
jos, o tuo paeiti laiku jisai ne 
tiktai nedaro jokių nuolaidų 
demokratybės principams, bet. 
dar per savo agentus veda kova 
prieš demokratijos^rėmėjus A- 
merikoje.

Reikalaūdartias, kad Anglija 
ir Amerika sudarytų “antrą 
frontą” Vakarų Europoje prieš 
Hitlerį, Stalinas) pats palaiko 
“antilą frontą” prieš demokra
tijas Anglijoje ir Amerikoje!

Lietuviški komunistai yra to 
anti-demokratinio fronto dalis. 
Jiems rupi ne Rtisijos apgyni
mas ir ne demokratijų pergale 
ant hitlerizmo, o tiktai Stalino 
diktatūros išgelbėjimas.

Štai dėlko “Vilniai” ir “Lais- 
vei” yra nesvarbu, kad “Nau
jienos” pritaria Rusijos rėmi
mui dabartiniame kare, šitos 
rųšieš “Naujienų” pareiškimų 
tie komunijų organai visai 
“nėiųalo”. Ret jie piestu stoja, 
kai tik “Naujienose” pasirodo 
kritikos žodis prieš Staliną ir 
jo diktatūrą! Jie reikalauja, 
kad mes gintume bolševizmą, 
ir jeigu jie turėtų ga’ią, tai jie 
sunaikint^ mus, kaip kad Rusi- 
sijoje visus savo oponentus ir 
kritikus sunaikino Stalinas.

Kadangi talpe Amerikos lie
tuvių veikia šitokia bolševikiš
kų fanatikų ii’ gengsterių gau
ją; -tai juo labiau kiekvienas 
nuoširdus demokratijos gynė
jas privalo kelti aikštėn stali- 
niško “komunizmo” pavojingu
mą žmonijai. •

Jeigu Stalinas nori, kad jo 
piktada^ybėš ITėBUtų taip daž- 
par minimos Ąiperikos spaudo
je, tai tegu jisai bent “pririša 
savo š'miiV’. Kol Jisai to nępa- 
darysK niekas negalės tikėti, 

nėsirėngia vėl 
demokrati- *

kad
“double-crossinti 
jas. *

t

LIETUVOS NAGU VADO KALBA
i. (Tąša fiš pil-md puslapio)
•p. Ln£ nori,* kad vii&ts Lie'fuvos jstūnimas, * ta fnusų ateitis, 
butų auklėjamas nacionalistinėje ir socialistinėje dvasioje, ku
ri moka išauklėti žmogų pasitikintį savimi, kūrybingą ir drąsų 
sąvo darbe', dėriį savč pb&giu6se ir tikintį.

LNF palaikydama glaudesnius^ryšius su didžiojo reicho ci
vilinės valdžidš atstotais, iiori nuoširdaus bendradarbiavimo ir 
tiki, kad jį visuomet ras. z. ,

Lietuvių, taifta, kuri tų nuoštedžiiį santykių su didžiuoju 
reichu siekė, tikisi, kad ji naujai pertvarkomoje tautų valsty
bių; Europoje tųfės tokią pat garbingą Vietą, kaip ir kitos Eu
ropos tautos, kurios šiandien su ja bendradarbiauja.

Kad įrodytumėm tą musų nuoširdumą ir tą musų norą ben
dradarbiauti, mes turime drąsiau kurti, daugiau gaminti gery
bių, .daugiau ir gausiau prisidėti prie milžiniško didžiosios Vo
kietijos žygio: visomis savo išgalėmis turime padėti nugalėti 
bendrą civilizacijos ir pažangos priešą — bolševizmą.

SMURTININKAS VIRBICKAS ORGANI
ZUOJA IJElij VOS NACIUS

smurto

ir Plc-

Jie
Vii-

Vii- vienas tų 
s smurto

Šliesoraitis, 
ir kiti, bet

fjihgUš AugŪštihUl Voldfenia- viikų karininkų gauja padarė 
rili iš viešojo’ Liėtuvbš gyveni
mo, smurtu gyvenanti lifetūviš- 
kiį fašistų grupe pasiliko be 
vado.

Ilgą laiką 'Šioje fašistų gru
pėje būvo didžiausia kontūzija. 
Atsirado visa eilė vadų ir va
dukų, bet niekas į juos nekrei
pė reikalingo dėmesio.

Fašistų tarpe kilo dar dides
nė suirutė, Kai patys vaddkai 
pradėjo tarp savęs peštis.

Šiandien lietuviški fašistai 
bando veikti Lietūvos Naciona
listų Partijos vardu, bet anks
čiau Lietuvos visuomenei 
buvo pažįstami “Geležinio 
ko” vardu.

Vyriausiuoju “Geležinio
ko” steigėju ir dvasios vadu vi
są laiką buvo Augustinas Vol
demaras. Kai pastarasis iš val
džios tapo išmestas ir “su
klykdavo”, tai vadovavimą per
imdavo kiti “vilkai” ir “vilkiu
kai”. •

“Geležiniapi Vilkui” vadova
vo žiaurumais pagarsėjęs gene
rolas Glovackis, iš kariuofneriės 
išmestas Tomkus, 
Blyhiuš, Brunius
nieko gero iš jų vadovavirilo 
neišėjo; Jiems vadbvaujdnt Vil
kas visai staugti nustojo ir vi
suomene kiekviena pasitaikiu
sia proga “šilkus” 
mišką.

Kai ‘ naciai atėjo 
“Geležinis Vilkas” 
kęs yišŪi bė vadovybės. Laiki
nai šiai grupei pradėjo vado
vauti KarUtiS: Būdamas invali
du, jis begalėjo lietuvišktį “vil
kų” suvaldyti^ todėl jų ir pa
siųsti ĮiiėkUr negalėjo;

Hitlerio paskirti komisarai 
Lietūvbj ieškojo tokios visud- 
meiiėš grilįjėš' ktiri SdVU ribrli 
sutiktų temti jų politiką. Ka 
tokios gfiipės nesurado, tdi vė 
sugrįžo £riė jibttlS gėrai pažįsta
mos “Geležinio Vilko” grupės.

“Geležinis Vilkas” nepajėgė 
išaugti, ir susiorganizuoti be 
užsienio pagėlbbs, todėl Hitle
ris nutarė jį pertvafkyti. Bly- 
liiūs su Bruniuni tapo pašalin
ti, o naujai perorganizuojamos 
p’attijos vadu paskirtas Virbic
kas.

< šiandien “vadas” Virbickas 
yra vienintėlis žiiioguS, kuriam 
vokiečiai leido organizuoti Lie
tuvoj, visuomenę; jis yra vie
nintelis, kuris turi teisę per ra
diją kalbėti politinėmis tono
mis.

Amerikiečiams Virbickas v ra 
visai nepažįstamas asmuo, .nes 
iki šio meto niekas nežino vi* 
suUmėnineS jd ' Veiklos ir vdr- 
gu girdėjo jo vardą; ' ‘

Lietuvos visudmėriėi šis var
das šiek-tiėk gėridū pažįstamas. 
Ypatingai jis yra pažįstamas 
tiems, kurie bandė • sugrąžint i 
laisvę Lietuvoje ir kovojo su 
fašistinėmis idėjomis.
• Liėtuyoš visuomenės gyveni
me Virbicko r va rdas yra suriš
tas su didžia ilsiais smurto veik
sniais.* Tėn; kur lietuviški fa
šistai vartojo žiaurų smurtą, 
Virbicko vardas visuomet buvo 
ųveltas. .. 1 •< .

Kai 1927 metais grūbdžid 17 
diėiiiį dirbti neildrinčių ■ liėtu-

vėtydavo

Liėtuvoti, 
buvo pali-

jėrversmą Lietuvoje, sutrypė 
respublikos konstituciją, panai- 
<ino demokratišką santvarką ir 
jasodino Smetoną su Voldema
ru į valdžios viršūnes, 
kas buvo aktyvus šio 
žygio dalyvis.

Generolai Glovackis
chavičius generaliniame štabe 
sėdėjo, tuo tarpu kai Mačiui- 
kos, Pyragiai, Virbickai ir kiti 
po miestą bėginėjo ir teisėtus 
valdžios pareigūnus areštavo. 
Šie mažesnieji “vilkiukai” iš 
kalėjimo Glovackį išėmė, mi- 
nisterių namuose duris išlau
žė, seimą išvaikė, partijų cent
rus uždarė ir diktatūrą įvedė.

Virbickas buvo 
“vilkų”, ktirie to:
dienomis labai aktyviai pasi
reiškė ir ne vieną žmogų revol
veriu rankoje grasino. Jis tada 
skelbė, jog jo revolverio reikia 
klatisyti, nes tai esanti “tautos 
valia”.

Kai Smetona pasijuto Lietu
vos valdovu esąs, kai aktinges- 
nieji visuomenės veikėjai buvo 
užsienin išvyti arba į koncen
tracijoj stovyklą uždaryti, kai 
kalėjimai lietuviais tapo pripil
dyti^ Smetona Virbickui ir ki
tiems “vilkams” tinkamai atsi
lygino. Smetona jiems paskyrė 
didesnes algas ir pakėlė laips
nius. Virbickas tapo padarytas 
kapitonu.

Augustinas 
toliau nuėjo, 
“žygdarbiai”

Voldemaras dar 
Virbicko atlikti 

tiek paveikė pro
fesorių, kad jis jį pasirinko sa-
Vo adjutantu ir apgyvendino 
savb bute.

Virbickas .buvo aktyvus fa
šistinių karininkų grupes na- 
by§ ir turėjo pilną šių pasitikė
jimą. Fašištiilių- karininkų gru
pė jani btivo pavedusi daboti 
Voldemarą; kad “Svetimos įta
kos žmonės’’ nepaveiktų į “va-

Panaikinus Lietuvoje konsti
tuciją ir suvaržius spaudą, di
džiausiu fašistų priešu buvo 
“Lietuvos Žinios”. Tai btivo po
puliariausias Lietuvos dienraš
tis ir žmones jį skaitė, nežiū
rint Į griežčiausią karininkų

/“Geležiilis Vilkas” padėjo 
stiprią bombą “Lietuvos Žinių” 
redakcijos patalpose. Bomba 
susprogdino mašinas ir padarė 
“Varpo” bendrovei didelių nuo
stolių. Iki šio meto “Geležinis 
Vilkas” nepasakė? kas tą pasi
kėsinimą atliko, bet Kaune bu
vo pasakojama, kad
pasikėsinimo shvo nagus priki
šo ' ir Vrtldehlard adjutantas 
Virbickas/ -

J Stanys Dobilinis 
(Bus daugiau)

prie šio

Siūlo.panaikinti neu
tralumo Įstatymą

VVASHlNGTON, b. C., lapk. 
7 d. — Senatorius Austin šian
dien pasiūlė senatui ilgiau ne
siginčyti, bet visai panaikinti 
neutralumo Įstatymą.

Šitaip pasielgus, sako sena
torius, demokratijos priešai ži
nos, kad Amerika toliau jau 
nebeneutrali.
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Turtas Virs $6, 000,000.00
SžS

Apart Apsaugok, Turime flj K 9 E ft f| 08 
ATSARGOS FONDĄ ViršoJjJjUUUiUlI 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

| 7000 mylių automobiliu |

MNGS

Nėra Saugesnės 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.

[

LOAN ASSOCUTIONofChicigo 
eJUSTIN MACKIEWIČH. Ptes.

Moderniškas Mieg- 
ruimio Outfitas

Lova ir komodos. Pirkdami tuojau 
sutaupysit pinigų. Atvykite mušt 
krautuvėn.

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG

JOE RAŽIKAITIS, Sav. 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriam vilnones panciąkąs vyrams ir mb’terims.
ĖRIDGEPORT/ KNltTING MILLS
Pranas Selemanavičįa, Savininkas

504 West 33rd Street * • Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadiehlais

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo^ prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BR7209

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

.y)ĮIŲjĮ.ĮĮĮI.I.ĮJj.<j!ĮįĮį
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Bene garsiausias koncertinis choras pasaulyje yra 
Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jarovo. Lapkri
čio 16-tą jisai vėl grįžta Chicagon ir išpildys du kon
certus Civic Opera rūmuose—viėną po pietų, kitų va
kare. ’ ’ * ’ • *,

Bilietai yra nuo 75 centų iki $2.50. Juos galima gauti 
“Naujienose.”

- TURISTŲ STOVYKLA,— PATRAUKLUS

KLAUSIU įKELIO. — DINOSAURŲ DARŽAS. — Miš 
KAI IR MEDŽIAI. — BANFF NACIONALIS PAR 
KAS
NAMELIS. — DEVYNI DOLERIAI PER DIENĄ
—INDĖNĖS KALNAS.

Mtišų automobilis stovėjo vi
sai nėtoli nuo tos krautuvės', 
kur susipažinome su anksčiau 
minėtu pardavėju. Kdi jau vi
sai buvome pasirengę Calgary 
apleisti, tai vėl užsukau .į krau
tuvę kelio ptisik-lauSti, būtent,

ris veda į Brfhff,
Viską metęs, pardavėjas išė

jo iš krautuvės ir parodė gatvę, 
kuria reikia važiuoti. Jis sm 1 - 
meniškai paaiškino, kaip to i 
važiuoti ir kur pasisuk i.

Tokio- paslaugumo ir tokio 
mandagumo retai kur pasitaiko 
užtikti. Ir bendrai reikia pasa
kyti, kad kanadiečiai tilo atžvil
giu pasižymi.

Po tokių išsamių informacijų 
mes jokio vargo neturėjome su
rasti kelią. Buvo jau gerokai po 
antros, kai iš miesto išvažiavo
me. Išvažiavome neaplankę di- 
nosaurų salos, kuri, pasak par
davėjo, esanti labai įdomi.

Kaip žinia, dinosaurai gyve
no prieš daug tūkstančių melų. 
Jie jau seniai yra išnykę. Ta
čiau kai kuriose vietose dar iš
liko palaikai, atseit, suakmenė
ję kaulai, dantys ir t.t. Tais pa
laikais pasiremdami, mokslinin
kai “iš numirusių prikėlė” diho- 
saurus. Tiksliau sakant, jie pa
darė diilosaurus iš negyvos me
džiagos. Vadinasi, nulipdė iš 
molio, bet kol kas dvasios ne
įstengė įpusti...

Taigi, visai netoli ‘Calgary y- 
ra zoologinis ir išnykusių dino- 
saurų daržas St. George saloje. 
Bet kur7ten viską* suspėsi pa
matytų kai '■'•laiko- visai nedaug 
teturi;

Kelias į Bajiff buvo itin ge
ras, tik kalnai darėsi vis aukš
tesni ir statesni. Bet su kalnais 
jau buvome apsipratę,—jie visai 
nebaisus munis bebuvo. Juo la
biau, kad kelias buvo pusėtinai 
tiesus ir nėsiraHgč lyg kokia

O

ūkių bei kur-ne-kur miestelių. 
Bet juo toliau važiavome, juo 
labiau jie retėjo^ Prasidėjo di
deli miškai, kuriems,* atrodė, ne 
galo nėra. Daugiausia augą skm 
juočiai, — savo rųšies pašys. 
eglės ir t.t. Labai aukšti ir t to
ri medžiai, a— visai galimas 
daiktas, kad kai kurie jų sie
kia 150 pėdį| aukščio. s

■Medžiai daugiausia Ūu'ga at
šlaitėse. žemai labiau, maišyti 
- skujųočiai ir, su lapais

aukštai beveik išimtinai skujuo- 
čiai. .

Pagaliau privažiavome didelę 
iškabą, kurios užrašas skelbė, 
jog reikia sustoti ir užsiregis
truoti. /. )

Tai buvo Banff nacionalio 
parko pradžia. Sustojome prie 
budelės. Valdininkas paklauso 
kelis klausimus. Vienas tų klau- 
šimiį buvo, — ar nesivežame 
ginklų.

Užtikrinome, kad nei šautu
vo, nei kitokių ginklų nesiveža
me. Po to užsirašė automobilio 
laišhio numerį ir išdavė leidi
mą važiuoti į parką. Už leidimą 
su. bizono atvaizdu sumokėjo
me du dolerius. Tiek už leidimą 
imama, nežiūrint, ar tu parke 
visą sezoną praleisi, ar lik vie
ną dieną. Jokios huolaiddš ne-

Calgary apylinkėje dar buvo

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet kankinate vidurių užkietSjlmu— 
žarnos neveiklios—skauda galvą, ngra ener
gijos, palengvinkite , sąu. šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. 91 skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet . tikrai* išvalyti vįdu- 
rius. Milionui žmonių naudojasi FEEN-A- 
MINT. Pakralntykitė FEEN-A-MINT einant 
gulti—sekanti rytą, ^tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitės puikiai. Visai šeimai 
pakelis kainuoja tik

10c

SAU—

,SMULKIOS ŽINIOS
— Sekretorius Harold Ickes 

paskirtas tvarkyti visas įvairių 
aliejų atsargas Jungtinėse Val
stybėse. Iki šiam metui jis 
tvardė tiktai benzino atsargas.

i Naciai tvirtina, kad ko
vų metu sovietai neteko septy
nių milijonų kareivių, kurie bu
vo užmušti, sužeisti arba paim-

ti nelaisvėn.
— Reuben James žuvo, kai 

dėjo pastangas apginti laivą Ša
linas.. ..

— Nacių spauda pataria Ame
rikos senatoriams neleisti gin
kluoti prekybos laivų, nes tada 
vokiečių narlaiviai juos puls be 
perspėjimo.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Garsinkitės “N-nose

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLESALE

4707 So. Halsted Si.
Tel. Boulevard 0014*■ Hilui ................................. ................................................................

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. JSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP QTniTKPT . 
RIAUSIĄ , Šit DIENŲ OiVifiklJllį į

LlNK-BELT, Visiškai Automatiškas

RUI'ublic 3713
STOKER SALES

692Į South Węstern Avė,, __________ _
<■ įVeDO ŠILIMĄ' » BOILERIUS * ttt SUTAUSAU SBNUS

mot <5* .<Ah

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avcnue 

Telktoms UORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocaliontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug *8.35 

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

BLACK BAND LUMP ....... gg
Salos taksai ekstra.

Milda Btiick Sales

iSRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

'apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PALLIED^ 
Lumber Co.

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

Tėl LAVVNDALE 2630

/

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Rez. Tel. VICTORY 2499

VIENINTELE LIETUVIŲ ĖUICK’O AGENTŪRA

997 West 35th Street, Chicago, III.
Tėlefonas LAFAYE1TE 2022

Savaitė

Sprendžilml iš' rodyklės, ne
trukus turėtumėme būti Banff 
'mieste. Jau per 80 mylių Uluo 
Calgary atkeliavome, bet vis 
miškai^ — jokio ženklo, kad 
čia miestas galėtų Imti.

Tik šiai t visai netikėtai, tarp 
kalnų ir lyg «ant delno, pamato
me miestą, Lyg užvėjoje susi
rado jis sau tinkamą vietą. Kai 
nai iš visų pusių> o jis sau lyg 
prie žemės prisimetęs tūpi jų 
tarpe.

Priemiestyje, ant statoko kal
no, suradome turistų stovyklą, 
kuri susidėjo iš kelių namukų. 
Tai buvo Bcčker’s Buhgalowš. 
Iš oro tie namukai atrodė lyg 
Į kalną įaug^j bet vidus mus 
tikrai sužavėjo. Du dideli ir pa
togus mięgami kambariai, Vi
sais atžvilgiais moderniška vir
tuvė, šiltas ir šaltas vandUOi 
šauniai įrengtas prausimosi 
kambarys sudietaus maudykla.

Tačiau mus labiausiai sužavė
jo pečius, kurį anglai vadina 
“fire place”. Lauke buvo visai 
vėsu, gal apie 45 laipsniai. Pa
tys galite suprasti, kad tokiu 
atveju visai lengva pečiu susi4 
žavėti, o ypačiai, jeigu jis yra 
patrauklus.

Namuko nuoma devyni 
doleriai per dieną. Bet kadangi 
sezonas jau baigėsi, tat nuoma 
buvo nupiginta, iki pusaštunto 
dolerio Kanados pinigais.

Kraipome galvas. Mums atro
do, kad kainos perdaug sūrios. 
Taip sakant, mitinguojame ir 
aptariame reikalą.

Pagaliau nusprendžiame, kad 
kitos vietos nebeieškosime-. 
Šiaip ar taip, o amerikoniškais 
pinigais 'tik maždaug po $1.70 
kiekvienam asmeniui mokėti i 
tenka. Kad pigiau atsieitų, tai 
geriau jau, sakome, patys na
mie pasigaminsime valgyti.

'Parankesnės vietos vargu be
su rasime, o be to, čiū vaizdas 
neįmanomai žavus: kaip tik 
priešais matosi didelis Stony 
Squaw kalnas.

Kalno viršūnė primena indė
nę (indijonų moterį). “Squaw’\ 
kaip žinia, yra indėnėj Dabar 
bus 
nas 
tas.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

BUDRlKAS KVIEČIA atsi
laikyti ir pamatyti visus 
vėliausius ir geriausius 1942 
metų modelius RADIO ir 
RADIO PHONOGRAPH 
combination.

/.
Dar niekad nebuvo 
ištobulinti radio, kaip da
bar. Tono švelhunias, gra
žumas, gyvumas perduoda-

i

iv.as net daug gražiau, negu 
jis išleidžiamas iš radio 
stoties (broadeasting sludio 
Freąuency Modulalion).

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

Subatomis nuo 8:30iki9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias, žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimuš.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

i

ŪK OF PRTTFROS

. Vardas

Valstija

suprantama, kodėl tas kai- 
tokiu vardu liko pavadin-

Adresas

Miestas

stoties sek- 
5:30 vai. ir 
stoties ket- 
vakard?

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted S t, 
Chicago, Ui.

(Bus daugiau)
■■Jp ,.,r . ....(.r li-■■;>■■■■* .4 |—

Garsinkites “Nonose”

Prisiklausykite žymios Budri- 
ko radio programos iš: 

WCFL—1000 kil. 
madieftio vakare 
WHFC—1450 kil. 
virtadienį 7 vai.

Ebanng

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lėlės arba 
kalakuto, ..pirkdami pas OLSEN 
& ĘBANN, BET Gausite vertin
gą ĖKS'ĘRA, kurs laįkysis taip 
iĮgai., ..jčaip pati ,prekė.

Tas EKSTRA. tai ų^tįkrįmmas, 
kad daiktas, jčuj;į jus pirkote^ 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai tiek, kiek mo
kė jote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti. . ,,
AtlilĄ- . 
rykite ES

Charge
Acjc’t

6446 S0. Halstėd St.
n ją 11 ii n p » m 11

kOlšen Aįfiftrft 
G i Kvtvlrt, 

dr 
Sefit.

vaka- 
rais

RADIO ir FONOGRAFO 
kombinacijos šu deimanto 
ir safiro adata, kurios ne
reikia mainyti per 10 metų, 
rekordus groja be jokių į- 
brežimųy sugadinimų ir au
tomatiškai rekordus pakei
čia.

COPR. 19*0, NEEOLECRAFT SERVICE, INC. _

CROCHETED DOILIES PATTERN 2876

No. 287G—Megstos staltiesėlės.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
173d So. halsted St.. Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti riian Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Nepriklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogų?. Nepriklauso
mybę gaili atsiekti tik bddamas 
finansiniai . apsirųpįnęs. Statykį- 
te, rem6nluokitė ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo plAųJįs. Taupykite ir 
p&skolbs imkite žymiausioje lie- 
tikvitį įstaigdj'ė. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.

KEISTUTO SAVINGS 
and LOĄN ,ASSUClATi6N 

Jos M. 'Možefis. Sėč. .
3266 ’S; ftaistėd Št. UAL. 4118

Jos. F. Sudrik, -
FURNITURE HOUSE

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

Tel. YARds 3088
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(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
III.

FRAKŲ MEDŽIOKLĖ
Ne visi iš. jbažnyčios parėję 

pietus valgė ir pavalgę, kaip 
paprastai šventų dienų daroma, 
pogulio atsigulė. Oi, ne. Kai ku
rie tuoj metėsi į medžioklę — 
dar pirmiau niekad negirdėta 
neregėtų frakų medžioklę. Ir 
geriausiais, reikia tiesa sakyti, 
tiesiog geniališkais medžiotojais 
pasirodė vadinamieji visuome
nės darbuotojai, veikėjai, švie-

ir 
ta 
ir

ir

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas-rl27 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-14*4-Tel. 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. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory W7»

tėjai, žodžiu, visuomeninė lem
pa, alyva, žibalas, arba benzi
nas, stipriau tariant. Tai vyrai, 
kurie — su prakaitu kaktoje 
diegliais strėnose — plėšia 
visų apleistų tautos, kultūros 
labdarybės dirvų. Taigi...

Taip jie apie gavę mano 
visiems pasisako.

Bet iš tikrųjų, kai tik jie pa
sirodo be kaukių, vadinasi, su 
apnuogintu, tikru savo veidu ir 
savais dvasiniais lobynais, tada 
jie būna niekas daugiau, kaip 
tiktai labai išsigarsinę, stačiai 
išsibubnavę dideli protai mažo
se galvose... Tai tokie žmonės, 
kurie nors ir tėra kilę iš ben
dro homo sapiens kelmo, bet 
elgiasi taip, kaip protingam 
žmogui visaL nedera elgtis. Jie, 
mat, siekia dvasinės aukštumos 
ne galva, bet kojomis; jie rodo 
savo mokslumų ne sveiku išsi
mokslinimu mokykloje ar prie 
knygos, bet tiktai uodeguotu 
fraku, balta liemene, dryžomis 
kelnėmis, lakuotiniais batais ir 
labai aukštu, kad visi matytų, 
šilkiniu cilinderiu. Tik čia, mat, 
jų universitetas, diplomas ir tas 
iš nieko išspaustas “kas aš”.

Taigi kad tik čia.
Štai vienas iš jų tarpo, nu

nuogintas, tikras. Jo vardas ir 
pavarde dabar yra Bill Birbill, 
bet kai jis atsistojo ant Dėdes 
Šamo žemės aptriušusioje mi
linėje ir kiauruose batuose, ta
da jis buvo Vincas Burbuliaus- 
kas. Tai buvo tikra jo milinė,

tikri batai, ir jis pats buvo tik
ras Vincas Burbuliauskas, Ma- 
krickų kaimo, nuo Balbieriškio, 
niekas daugiau.

Bet jis tuoj išmoko dolerį 
prie dolerio spausti, taip 
smagiai spausti, kad, rodoĄ net 
iš akmens jam pinigai varvėjo. 
Greitai prasisiekė, skerdyklų 
darbų mele ir įsisuko į nejudi
namojo turto agentų sūkurį. 
Pajutęs, kad galima sukti, ap
sukti ir nusukti, pradėjo parda
vinėti kiaurais stogais namus, 
kreivais bokštais bažnyčias, ku
riose tik žiurkės tesimejdžia, ir 
piečius ežere, dešimt mylių nuo 
krašto. Biznis sekėsi, pinigų 
krūva augo, nelyginant mėšlas 
daržinėje, žiemos metu, ir Jis 
pasijuto inteligentas esųs! Tie
sa, iš pat pradžių, dar tik pra
dėtas, nebaigtas inteligentas, 
bet vis dėlto jau inteligentas. 
Bet kai įsitaisė frakų, baltų lie
menę, dryžas kelnes, šilkinį ci- 
linderį ir lakuotinius batus, ta
da jau dėjosi baigtu inteligentu 
ir ne bet kokiu, bet aukštu, di
deliu, iš visų pusių, šonų ir ga~

(Tęsinys iš 3 čio pusi.) 
so pasekmės jau yra žinomos.

Todėl, bukim atsargus su tais 
neišbandytais žmonėmis, jie 
prieš niekų nėra atsakomingi, o 
laikai dabar perdaug rimti ir 
pavojingi eksperimentams.

—SLA Narys

Mirė Sofija 
Andreikienė

Gyveno 30 Metų Bridgevillėj.

BRIDGEVILLE, Pa. — Spa
lių 30 d. trumpai sirgusi pasi
mirė Sofija Andreikienė, 48 me-

lų amžiaus, palikdama didžiau
siam nubudime sa^o vyrų Pet
rų Andriekų, vienų sūnų ir tris 
dukteris.

Velione Ąndriekiene paėjo iš 
Kaltu venų, ir nuo pat atvažiavi
mo iš Lietuvos, apie 30 metų 
atgal, visų laikų gyveno Bridge- 
villėj. Taip pat ji priklausė prie 
SLA 90 kp. per daugelį metų ir 
skaitė laikraščius, ypatingai 
“Keleivį” ir “Naujienas”.

Lapkričio 3 d. buvo palaido
ta šv. Agotos kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis iš lietuviš
kos bažnyčios, kun. Jurgučiui 
teikiant paskutinį patarnavimų.

, —Koresp.

sburgh Press redakcijinį straip
snį, kur gana teisingai atsako
ma į komunistų maldavimų 
“draugų” Browderį paliųosuoti 
iš kalėjimo kaipo politiųį kali
nį, ir, kad Browderis daug gero 
padarysiųs šios Šalies )tovoje 
prieš Hitlerį.

The Pittsburgho Press saiko, 
kad šiai šaliai bus daug svei
kiau, jei/Browderis bus paliktas 
toje vietoje kur jis dabar ran
dasi. Reikia, pasakyti, kad tai 
teisinga pastaba. Tik tiek norė
tųsi pridėti, kad “draugas” 
Brovvderis beklastuodamas paš- 
potus tikrai užsitarnavo tos vie
tos, kurioje jisai dabar yra.

boinbarduoti Maskvą ir mušti 
Stalino “lordus” ir griauti 
Kremlių, Dabar jau tikrai hal
sus dalykas darosi.

I IŠ LIETUVIŠKU DRAUGIJŲ DARBUOTĖS ]
Y   ■ —  ■ - . <

Lietuvių Mokslo, — — -C t ------ V

lų pilnai rafinuotu. Pamanyki- Draugystė Vaišino 
te! O visuomeninkas bei veikė-jg^yo NclKlUS 
jas tautiškoje, labdaringoje ir ■

kus bolševikų įtakai tarpe lietu
vių draugijų, jau pradedama

»?. i•>

DIENĄ IR NAKTĮ \
Visi Tel YARDS 1741-1741 

1605-07 S o. Hermitagt Av*. 
U47 South Fairfield Avenut 

Telefonu LAFATEITI 4727
V • KOPLYČIOS VISOSE U y na 1 CHICAGOS DALYSI

Klaoaykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
meiUK 10:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1524 KJ 

POVILU *ALTDHEBU

Jlbtjn jf. kubelius;
SENIAUSIA IR DIDUAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

su- 
gy- 
bu- 
gy- 
mi-

galybių

Direktoriai
M

Spalių 31 d., Lietuvių Moks
lo Draugystė buvo surengus sa
vo nariams ir jų šeimynoms 
balių, kur buvo duodami už
kandžiai, įsigerti, ir pasišokti 
prie geros muzikos ir nebuvo 
imama jokia įžanga, žodžiu sa
kant, LMD vaišino savo narius, 
ir tai jau ne pirmas kartas 
Pereitų vasarų buvo surengtas 
visų narių išvažiavimas į Lie
tuvių Ūkį ir tenai visi buvo vai
šinami, o sulaukus 
tokios vaišės buvo 
savame name.

rudens tai 
surengtos

pagerėjus,Reiškia, laikams
LMD ir vėl grįžta prie tų savo, 
taip sakant, senoviškų tradicijų 
vaišinime narių. Praeityj kas 
metai surengdavo po porų tokių 
parengimų, žinoma, jie Draugi
jai gerokai lėšuodavo. Laike de
presijos tie narių vaišinimo pa
rengimai buvo perlrauktr'ir tos 
lėšos būdavo pąnaudojamos 
biednų narių sušelpimui.

tuvos klubas jau antri metai 
kaip prenumeruoja lietuviškus 
laikraščius.

z Lietuvių Mokslo Draugija, 
kuri yra atsilaikius prįeš viso
kias audras, niekad nebuvo per
traukus laikraščių prenumera
vimo.

Tik kažin kodėl Southsidės 
Lietuvių Piliečių klubas, kuris 
save skaito vienu didžiausių lie
tuviškų klubų šioje apylinkėje, 
neprenumeruoj f nė vieno lietu
viško laikraščio. Tik )<ai kada 
tenka tenai pastebėti komunis
tų “Laisvę”, pamestų ant stalo. 
Matomai, koks nors Stalino vie- 
ros išpažintojas atneša ir pade
da tų komunistinį šlamštelį no
rėdamas “apšviesti” Lietuvių 
Piliečių Draugijos narius. O 
kaip nesiranda geresnių laikraš
čių, tai kaip kas paskaito ir 
“Laisvę.” ■

Kuo Pirma Džiaugėsi, 
Tai Dabar Baisisi.

Soho dalyje gyvena tūlas F. 
R—ris, kuris čionai yra žino
mas kaipo akla Maskvos davat
ka. Kada Hitleris pradėjo bom
barduoti Londonu ir griauti 
gražiausius rumus, tai tasai 
“revoliucionierius” turėdavo ge
riausio pasitenkinimo, kad ka
ras yra vedamas ne tik fronte, 
kur mušasi paprasti kareiviai, 
bet ir užfrontėse ir yra muša
mi lordai, ir jų turtas nakina- 
mas. Nors aš tam “revoliucio
nieriui” nekartų pastebėdavau, 
kad kol vienų lordų užmuš, tai 
tūkstančiai darbininkų žus, bet 
jis tokiai nuomonei jokiu bu- 
du netikėdavo ir vis laikydavo
si savo, kad toks karas yra “ge
ras”.

Dabar, tai jau visai kitų gic- 
| smę gieda tasai “revoliucionie
rius” kada Hitleris pradėjo

LIETUVIAI

Komunistai Turi 
Afrikos Zulu
Dorišką Supratimą.

Visi dori žmonės baisėdavosi 
Londono bombardavimu, nežiū
rint kas ten buvo mušami lor
dai ar paprasti darbininkai. Da
bar visi bjaurisi ir Maskvos 
bombardavimu ir rusų žudymu.

Bet musų komunistai tiek y- 
ra sufanatizuoti ir praradę vi
sokį žmoniškumo jausmų, kad 
jų doriška ^ųmonė pilniausiai 
atitinka Afrikos zulapis, kurie 
ir laikosi tokios nuomonės, 
kaip ir komunistai: jei jis kito 
pačių pavagia, tai tas labai ge
rai ir dora, bet jei kitas jo pa
čių pavagia, tai baisiausia niek- 
šyste. —Soho Bedievis

DR. KARU NURKAT
(NURKAITIS)

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

RAKANDŲ KRAUTUVĖ
3409 S. Halsted Street

PHONE YARds 3089

KITI LIETUVIAI DAKTARAI^

Dn*P< J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796.

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

kultūros badu mirštančioje dir
voje jis tarėsi esu s nepavaduo- 
jamas. Matote...

Ir nežinia kiejk visokiu tau
tiškų, kultūriškų ir labdaringų 
fondų jis butų prikuręs ir sve
timais pinigais Washingtonan 
važinėjęs, kad pasimatyti ir pa
sitarti labai svarbiais klausi
mais su aukštai pastatytais vy
rais, jei ne ta. nenaudėlė depre
sija. O ta akiplėša ir sykiu be
protė sugundė, sukusė namų 
savininkus išmesti laukan savo 
nuomininkus, kad jie gyventų 
ir gulėtų gatvėje, o žiurkės 
sikraustytų ir gražiai sau 
ventų šiltuose, patogiuose 
tuose. Ir jie išmetė. Žmones 
veno, šalo, šlapo, sirgo ir
re gatvėje, o žiurkės sau links
mos linksmutės, čiurinėjo gra
žiuose kambariuose. Bet žiurkės 
visados pasilieka •• žiurkėmis. 
Taigi, nei jos nuomų mokėjo, 
nei namų vertę pakėlė. Kaip tik 
atbulai. Viskų niekais pavertė. 
Namai pasiliko be vertes, ir 
niekas jų nei pąisč, nei pirko. 
O dėl to ir Bill Birbill, nors jau 
ir baigtas inteligentas, visuome
ninkas
tautiškų, kultūriškų ir labda
ringų fondų pirmininkas arba 
iždininkas, vis dėlto nebeteko 
lengvo, inteligentiško ir' pelnin
go darbo.

’Bet pinigai visados geriau pa
rodo kelių, negu akys ar liežu
vis. O tų geriausių kelrodžių 
Bill Birbill jau! turėjo apsčiai. 
Taigi, būdamas mėsininkas jau 
išmėgintas, nes jaučius nešiojo 
skerdyklose, tuoj, smeigėsi į mė
sos biznį. Ir ilgai nelukuriud- 
damas, kaip visokie aptingėliai 
daro, pirko mėsinę, arba, kaip 
jis dar ir šiandien visiems tebe- 
sigiria, “atardavo bučernę”. O 
vadinamojo biz-niškojo apsuk
rumo daug įsigijęs su piečiais 
ežere, pinigus išspausįi iš vis
ko mokėjo. Ir dabar taip gerai 
juos spaudė, kad jie staičiai 
varvėte varvėjo jam iš apipu
vusių kumpių, “namie darytų” 
dešrų ir maltinių (“hamburge- 
rių”), iš kurių visados naudos 
tebūna tik mėsininkams ir gy
dytojams, nos jų pasivalgęs, juk 
kiekvienas smarkiai suserga ir 
be gydytojo, pagalbos jau ne
beatsitaiso, kad čia ir dar taip! 
Taip juk aišku, kaip yra aišku, 
kad nuodais žmogus apsinuodi
ja. .

Tiesa, depresijos suslėgtais 
laikais ne visos .bedarbių mo- 
zterys už mėsų jam pilnai užsi
mokėjo, vis dėlto į skylę jis ne
lindo. Kur tau! Jau turimas jo 
pinigų maišas ne tik nesiplojo, 
bet vienval puto, sakytumei pe
nima kiauįė rudenį, kada nuo 
visokių gamtos gėrybių braška 
kluonai ir klėtys. Jis, mat, tuoj 
persiėmė, persisunkė visomis 
svarstyklių paslaptimis., 
prantate. k .

North'sidės Lietuvos 
Šuny Klubas Savo 
Namą Pagražino.

Šiais metais Lietuvos Simu 
klubas gana daug pagražino sa
vo namų1 iš vidaus ir padarė 
daug patogumų nariams h\ sve
čiams. Dabar tikrai yra malo
nu užeiti į Sūnų Lietuvos klu
bų, susieiti su draugais bei pa
žįstamais ir linksmai liuosų lai
kų praleisti.

Ypatingai viskas yra su sko
niu sutvarkyta antrame aukšte, 
kur viskas taip sutvarkyta, kad 
sekmadienių vakarais nariai su 
šeimynomis susirenka, tikrai 
gražiai laikų praleidžia ir pasi
linksmina. Patarnavimas sve
čiams tikrai mandagus.

Sūnų Lietuvos Draugystės šių 
metų valdyba parodė daug kon
struktyvaus ir sumanaus darbš
tumo draugijos reikaluose. Ji 
yra verta pagyrimo.

Kitų gerų Sūnų Lietuvos 
Draugijos ypatybė, kad ji nie
ko bendro neturi su Stalino 
saulės garbintojais nei su 'jų 
laikraščiais, arba kitais žodžiais 
sakant, su lietuviškais laiške
liais.

Tie vargšai, rusiško, rojaus 
garbintojai, čionai neranda jo
kios užvėjos nei savo mitin
gams nei parengimams. Tai ir 
gerai.

Lietuviški Laikraščiai 
Ir Musų Klubai.

Pirm tos garsiosios bolševi
kiškos eros, kuone į visus mu
sų kliubus būdavo prenumerūo- 
jami ir lietuviški laikraščiai. 
Bolševikams pasidarbavus nė 
tik kad keletas kliubų buvo su
skaldyta ir nugyvendyta besi- 
bylinėjant po- teismus, bet i-' 
laikraščiai buvo išvyti.

Dabar, ir vėl grįžtant gyveni
mui į normales vėžes, susmu-

turbūt “nešusibrokytų” jVi už
siprenumeruotų koletų gerų lie
tuviškų laikraščių*

—rKlubietis

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
X Amerikos Lietuvių Daktarų 

draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Į Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Tel. Hemiock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS 
(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.

/

Pittsburghietiškos
Pastabos

Dėl Browderio 
Išlaisvinimo.

Brooklyno stalinčių organas 
sušilęs darbuojasi įtikinti pa
saulį, kad “draugas” Browderis 
tikrai yra politinis kalinys, ku
ris, kaip visiems yra žinoma, 
kali dėl klastavimo pašportų.

Tačiau teko skaityti The Pitt-

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 

DR T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoi nuo 1 iki 4 poniet 
Trečiadieniais pagal sutartį.

dr. Marcfrts
3325 So. Halsted St.

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

Sekmad’ftniQis r»”r» )Vi 12 dienos
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically 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. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto, iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. YARDS 3146
VAL.: Nuo H 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.

N? V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

ni? «TPTKOT’T«
Cvdvtnlas ir Chirurgas
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir/nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioi nasrai susitarimą.

Ofiso Tel.: VAROS 4787/ 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VI- ZET ’IS 
DENTTSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartu .

RPTTMO J. 
ZTTRRTCK’AS 

Gydytojas ir rmRTTRGAS 
NAUJOJE VIRTOJE 

2zrn West 63rd fSt 
VALANDOS: 2—4 popiet jr 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMlock 7*99 
Namų teL REFublle 4f84

DR. A W PRUSIS
• DENTTSTAS 

6924 S. W<*stern 
Telefonas HEMLOCK 

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

Avė 
0201 
9 vak. 
sutarti

Ofiso Tel. TTFlvnock 5524 
Rez.^Tel. HEMlock 1643

Ėmer?encv: MIDwav 0001

Al. 1 Valihns. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAI, • 1 iki 3 oopiet. 6 iki 8 vakaro 
. 2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RTTST.TOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W lR*h St. opĮaU Monran St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Su-

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 

Nedaliomis pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994
Dr Mohfiao ITnhn
4631 SOUTH ASHLAND .AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 Iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

į'.
V Kr*-j
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Pirmad., lapkričio 10, 1941 NAUJIENOS. Chicago. UI.

Diena Iš Dienos
Šeštadienį Šliubą
Priėmė L Sutkaitė- 
Petras Sarpalius
Apsivedė Privatinėse Apeigose, 

St. Davidas Bažnyčioje
Įvairus gandai juos jau se

niai turėjo apvesdinę, bet mu- 
zikas-kompozitorius Petras Sar- 
pabus ir dainininkė Lillian (Leo
kadija) Sutkaitė tik pereitą šeš
tadienį priėmė bažnytinį šliu-

Pamaldos buvo privatinės. Jos 
įvyko, su/rnišiomis, St. Dayid

38

a
ONA MAČULSKIENĖ 

(MITCHELL), po tėvais 
Merkevičiutč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 8 d., 5:15 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž. 
timus Žiūrų Gudelių ksyme, 

unskų parap. Amerikoj iš
gyveno 33. metus.

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris: Anna ir Sue 
Schmidt, žentą Bernard, sese
rį Magdaleną.; Mackevičienę, 
švogerį Joną ir jų šeimyną iš 
Rockdale, Illinois, 2 pussese
res ir 4 pusbrolius ir jų šei
mynas Amerikoje. x Lietuvoje 
paliko seną1 motinėlę Marijo
ną Merkevičienę ir seserį Ma
rijoną Pašiukėvičienę ir jos 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose 
2855 W. Pershing Road, Tel. 
Lafayette • 2449. Laidotuvės 
įvyks seredoj, la.pkr. 12 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, 44th ir Fairfield av., 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Onos Mačulskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: • Dukterys, 
Rentas, Sesuo, švogeris 
ii> Giminės. <
VLdidT DftVkt/ S. M. Skūdas, 
Tėi: MONROE 3377.

M

bažnyčioje, prie 32'-tros ir Eme
rald avenue. Pamaldas atliko 
parapijos klebonas, kun. Mc 
Namee.

Du Liudininkai
Bažnyčioje buvo tiktai jauna

vedžiai ir du liudininkai, kurių 
pavardės neteko sužinoti. Prieš 
pahialdas jaunavedžiai atliko iš
pažintį.

P-s Sarpalius neseniąi buvo 
užpuoliko smarkiai sumuštas — 
ir bažnyčioje buvo su subanda- 
žuoja galva, kurią piktadarys 
jam pramušė.

' Jaunavedžiai gyvena ad. 1408 
East Marųuette Road.

Oria Dovgin Grįžo 
Iš Californijos

Ten 90, čia
Pereitos sakaitės pabaigoje 

iš Californijos lėktuvu 'Chica- 
jon sugrįžo p. Ona Dovgin enė 
ir jos duktZ Gene,

40

Kai jos išskrido iš Los An
geles, ten temperatūra siekė 90 
laipsnių. Už apie 14 valandų jos 
jau buvo Chicagoj, kur oras bu
vo nudardėjęs tik iki 40 laips
nių virš zero, ir gatvės jau bu
vo nuklotos sniegu.

Apsilankymas Californijoje 
buvęs labai smagus. Ji žada pla
čiau apie tai parašyti.

Rengiasi
Vestuvėms

A. J. Rimkus ir Mina 
McFarlane

Netolimoj ateityje įvyks iš
kilmingos vestuvės p-s J. Rim
kuvienės sunaus,- Abe J. Rim
kaus, 5119 South VVhipple st., 
su Miss Mina McFarlane, duk- 
tcre marųuetteparkiečių Peter

■ nliriniA Siunčiam Gėles m i nvriK ix Teie^mu t. - 
L U I L11\ I U Visas Pasaulio^ 
---------------------- Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

. Tel. YARDS 7308 M

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

■ I Gėlės Mylintiems m
J O n Vestuvėms, Ban-į 

I B IB ll flkietams, Laidotu-^ 
| Į >> vėms, Papuoši- 

—————— ; . mams.C
GĖLININKAS r

i > « 4 • A (I

4180,Archer Avenue.;
Phone LAFAYETTE 5S01 

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTT\
M

Ar Galite .Pastatyti 
Sau Na*rią? , 

ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINI SAVO NAMĄ 

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

Pasistatykite Jį
PLANAI DYKAI

Douglas Lumbfer
COMPANY

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

galėsite 
mėnosi- 

Nereikia

I NĖRA APSIGYNI- 
MO TAKSŲ
ANT

NAUJŲ KARŲ
1941 Dodge sedan ........
1941 De Soto sedan .....
1941’,Plymouth sedan

Plymouth, club coupe $665
Nash sedan ................ $885 
De Soto sedan .......... $765
Packard sedan -.......... $735
Studebaker sedan .... $595

ŠIŲ BEVEIK

$945 
. $995

i

.... $695
1940
1941
1940
1940
1940
Dauguma tu/i radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas Dyleris

DE SOTO—PLYMOUTH
1143 Diversey

ANTANAS NAUJOKAS
Persiskyrė su . šiuo pasauliu 

lapkričio 8 d., 7:45 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šakių apskr.,. Sintautų 
parap., Kuodžių kaime. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. • I

Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Praną, marčią Lou- 
ise, kuri gyveno 4734 South 
Maplewood avė., 3 brolius: 
Joną ir Konstantą Amerikoje. 
Lietuvoje brolį Pranciškų, 2 
seseris, Prancišką ir Petronė- 

a lę, ir mylimą .motinėlę ir. 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų. - ' -

- -Kūnas pašarvotas Stanley 
Sacharsky kopi., 1735 Wa- 
bansia avė., Brunswick 2535.

- Laidotuvės įvyks antrad., lap- 
“ kričio 11 d., 9 vai. ryto iš

kopi. į šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

*, didingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly- 

; dėtas i Šv. Kazimiero kapi- 
i nes,- • ■

Visi a. a., Antano Naujoko 
J' giminė--,' draugai ir pažįsta

mi esat nuoširdžiai kviečiami, 
dalyvauti laidhtuvęse ir- -su
teikti jam paskutinį »patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: -<• Sūnūs, 
Marti, Motina, Seserys ir 
Giminės. .

Laid. Direkt. Sacharsky, 
tel. BRUriswick 2535.

URŠULĖ VAZNONIENĖ

Mirties Paminėjimas

, persiskyrė- su šiuo pasauliu 
’ spalio 3 d., 1941 m., sulaukus 
» pusės amžiaus, ir tapo palais 
. dota spalio 7 d. Dabar ilsisi 

Liet. Tautiškose kapinėse ša
lia savo sunaus Juozapo. ' \

• Paliko dideliame nubudime 
dukterį Ameliją, žentą Juozą 
Cassani ir anūką Edvvard ir

. c^aug kitų giminių ir draugų.
Liūdnai atminčiai/-,’ muęų 

, brangios motinėlės bus laiko
mos šv. Mišios Nativity pa?.

‘ bažnyčioje, 37th ir Union, 11 
d. lapkričio, 1941 m., 8:00 vai. 
lyto.' Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus, 
atsilankyti į pamaldas.

Meš Tavo musų brangioji 
motinėle, niekuomet neužmir-' 
Šime. Tu paš mus jau nebesu- 
grįši, bet rpes anksčiaus ar 
vėliaus .pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka: , , .
Duktė^ Rentas ir Anūkas.

KAROLIS POŽĖLA CHICAGOJE 
ji *• X f .U. 1 Z. J • : i. • k - • - - L \ '<! j i

t

(Mauricc Tillet) į ChicagoDrauge su “Angelu 
atvyko Karolis iPožėlą.

Kaip žinia, Požėla yTa “Angelo’’ niąnadžeris ir 
pats .tik retkarčiais besirita.

Rytoj, lapkričio 11 %d., Ashland Boulevard Audi
torijoje (Vau Buren ir Ashland Bįyd.) įvyks didžiau
sios rislynės, kuriose dalyvaus “Angelas”' (imsis su 
“Juniping Joc” Savoldi), penkis kartus buvęs pašau-. 
lio čempionas Ed “Strangįer” Lewis (imsis su Olc 
OLsonu), lietuvis Bill Bartush (imsis su Emil Du-

: • I ■ . .
sek). liaus Stejnke, Stove Savagc ir kiti.

M;

Mokės Mažus 
Dividendus

Du Nemokėjo Ir Nieko 
Nemokės

Valstijos auditoriaus prane
šimu . bertaininiam raporte, šie 
užsidarę bankai išiųpkės smul
kius dividendus depozitoriams. 
Tai bus paskutiniai dividendai:

State Bank of Palatine
Stockmeh’s Trust and .t ings ., n.
ihyęlfth pjrect State
Union State of South Chica-

West City Trust
Węst Englewopd Trust 
West. Highland State 
Węst Lawn Trust 
West Sjdę Trust

, West, Towh State
Westwood State 
Wcodlawn Trust 
Wiersema šiate

Sav-

Nieko Nemokėjo ir Nemokės
Auditorius priduria, kad Uni

ted American Trust and Sav- 
ings Bank, taipgi Unity Trust 
;and Savings savo depozitoriams 
dar neišmokėjo nei vieno divi
dendo, ir turbut baigs likvida
ciją nieko neišmpkėję.

UniversaI — 5%
šeštadienį jau minėtas Uni- 

versal State Bankas paskutiniu 
dividendu išmokės apie 5%.

Bučernės Rytoj 
Uždarytos

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių - Reikia - -
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
PATYRUSIOS PR0SYTOJOŠ, 

geresnės medvilnės, rayon dresės. 
Pastovus darbas, geras mokestis, 
maloni aplinkuma. 4119 Belmont.

$15 SAVAITEI. MERGINA. Ben
dram namų darbui. Nereikia skal
bti. Savo kambarys, vonia. Lake- 
viėw 6249.

AMBITIŠKOS MOTERYS 
Norite gerų uždarbių? Investmen- 
tas «nereikalingas. 
moterims parduoti pančiakas, mo
teriškus apatinius, 
duškų užvalkus, 
daug kitų, daiktų.

.Miss RHODA, 126 N. Wells.

Keletas vietų
.paklodes, pa- 
rankšluosčius,

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

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

MOTERIS, NAMŲ prižiūrėtoja, 
pilna priežiūra 2 mokyklos mergai
čių; tėvai dirba; $10—$12, MID- 
way 2271.

■ -PŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205. 343 So. Dearborn.

HELP IV A MED-M ALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių . Reikia
REIKALINGAS VYRA$ ar mo

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

3433 So. Emerald Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DARBININKAI. Kreipkitės tuo
jau. Rosen’s Bakery. 2549 Wcst 
Division.

Chica- 
mėsos 

kuriose
D. McFarlane, 6529 S. Camp
bell avenue. Diena vestuvėms 
dar nėra galutinai nustatyta. 
Abu jaunavedžiai susipažino be
lankydami Lindblom .mokyklą.

Rytoj paliaubų dieną, 
goj bus uždarytos visos 
krautuvės-“bučernės”, 
dirba unijiniai AFL bučeriai.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Kitos Vestuvės
Vestuvėms taipgi jau ruošiasi 

chicagiečių J. C. KotįąFą duktė 
Mildred, 6403 So. Troy street, 
su Juozu Rochkes Jr., iš Pana, 
III. Jo tėvai yra pp. Joseph 
Rochkes.

Mini Auksines 
Sukaktuvės

CICERO. — Ciceriečiai 
seph Rayspis, 2116 So. 49th 
avenue, vakar minėjo auksi
nes vedybų sukaktuves. Jie 
pažįstami vietos lietuviams, 
ir su jais draugauja, nors pa-

Vestuvių 
Varpai

šiem;;: dienomis apsivedė

Jot

Jcsęph Cutrano, 5142 Erne 
rąl(| ąyenųe,. su Katherine , Za- 
vvetski, 5932 S. LaSaUe street

Vera Lapic, 12145 Lowe
.su Stanley čikanauskas, 
,South Rockvvell street.

Išsiėmė Leidimus
; Vedyboms

(Chicago je)

avtf, 
4650

Ędwąrd C. Walus, 23, su Ann 
Habęck, 21 .< }: .

BrownsĮey Balutis, 50, su 
Della Ruddy, 49 . ,

John S. Horvath, 37, su Ann
Strazis, 33

Benedict Gentalas, 31, su Ann
Grokulsky, 33

Jeronie A. Klcames, 20, 
Margaret Stewart, 17

Reikalauja
Perskirų

Ann Gura nuo Frank

i

SU

Gura

GIMIMAI
. i.

PERKAM^ parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
Pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH&CO.

REAL ESTATĘ . LOANS— 
INSURANCE j

4631 S. Ashland Avė:
Tel. YARDS 1001

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE 

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

6 
tas

6 
da

8
kaina $20,000.

Turirpe- didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

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

$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- 
i*3Ž3S.

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

ir 5 kambariai. Tikrai barge-
MEDORA, 

8354 So. Ashland 
BEVerly 6155.

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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

23, tėvai: Frank ii; Vera.
MALINĄS, Elsie.Mae,

North Hermitage Avenue, gimė 
spalių 28, tėvai: William ir 
Louise.
« BfhLqHUNAS’ Janet’. 714:’ KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
'South Sacramento avenue, gimė - --• - 
spalių 29, - tėvai: Joseph ir Ag
nės. • !

BALINT, ’JYidith, 543,4 South
Union avenu’ė’, gimė spalių 30, 
tėvai Paul ir Čatherine.

KUMPIK; Leonarjl R. Jr., 
3234 South Green street, gimė 
spalių 25, tėvai: Leonard ir 
Stella. , .

KUZMA, Ronald, 4135 Wes/t
Crystal street, gimė spalių 27, 
tėvai: William ir Mary.

PILAVAS, James, 5842 So.
Kedzie avenue, gimė spalių 30, 
tėvai: Anthony' ir Čatherine.

YODEIKĄ, Penelope,,3653 S,
30,

FOR RENT—IN GENERAL
- Renddai—Bendrai

LABAI GERA 80 AKRŲ farma, 
puikus, namas, elektra, 48 mylios 
Chicaga, 3 mylios geras marketas z 
—$2,000 reikia. 320 akrų patraukli 
farma, geri trobesiai, gerą trans- . 
portacija. Pigiai. Rašykite: Box 
203, Huntley, III.

4822
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1941 Metams

ANT RENDOS 2 KAMBARIŲ 
flatas—šviesus,* švarus, su toiletais, 
elektra ir gasu. 4417 So. Artesian 
Avenue.

SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

Wallace Street,' gimė spalių 
tėvai: Walte,r ir Emily.

Negalėjo Gauti
Darbą Nusižudė

r /■
Dvi Tragedijos

Motinos akyvaizdoje nusišoj 
vė 23 metų mergina, Maxine 
Eatingėr nuo 744. East 80th 

skundėsi, kad nega- 
darbai \ ,
98611 Avenue L., dėl 
prięžasčių nusišovė

■Įėjo gauti
, Adresu
nežinomų
33 metų chicagictis, John 
iri ne.

Ma-

Žiivo Spaustuves 
Nelaimėje

/. i-. ' •
Nukritus į gilų elfeveiterio šu

linį Aberdėe’n Press rumudse,- 
1414 S. ’Aberdecn street, už
simušė 18 metų berniukas, 
Frank Parilla, 6034 So. Morgan 
street. z.

2,093 Darbai. 
Bedarbiams

Per rugsėjo, ir rugpiučio 
mesius Illinois' ’pjuras^ su< 
rado, ginklą /pramonėse
2^093 bedarbiams, kurie gyveno 
iš tiesioginės pašalpos.

me-

VALDYBA 1941 METAMS: Jos. 
Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 

t Francisco Avė.;- J. Stulgaitis; — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Courtį 
Cicero; III.; Helen Chapas—Prpt. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. Ą. Zubas—FHiansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. . M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.,. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Luęille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Perr 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank J akavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

■ PASIRENDUOJA KET:UR IŲ 
kambarių flatas. Yra ir fornišiai, 
galite pirkti labai pigiai. Atsišau
kite 558 W. 37th St. ? y

SIUVAMOS MAŠINOS •
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų. ' • ,

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

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TAVERNA RENDAJ 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.

-VVHOLESALĘ . FURNJTURE , 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago. Iii Tel. REPublic 6051

DR-STŪS ' TAUTIŠKA. GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 Wi 
46 PI.; Pirm, pagelb. — -St. Vai-t 
tikaitis. 3508 W.. 61st St.,; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; <• Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wopd St.: Ižd— P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glęb.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd, S.t., Ant. Ivouaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas. 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekųnas —A. F. .Częsna, 4501 
S. Paulina 1 St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.,; Maršalka — J. 
Yucikas. 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS; P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. CIeveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
13Q3 S. Pulaski Rti.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 152& S.. 51st St., 

: Cicero, III.; Štella Gasper—Fin. 
rast, 3338 < S. Emerald Avė.; E. 
Ramašaųskienė—Kontrolės rašt», 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. ;Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
I£asos globėjąi: J., Balakas, 1414 
Šo. 49th Ct» Cicero, III, Alfons 
.Masiulis, -3252 Sd. Halsted St.; 
B. Gurskienė—-Kopesp., 325? So. 
lialsted St.; K. Balchunas—Mąr- 
šalka, 3521 W. 38th Ph/Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pįj> 
ma valanda pppiet^ ^Hollywobd 
«vet.. 2417 W. 43r& St. 1

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

•6425 SO. ASHLAND Avenue. 
Parsiduoda, taverna. Graži vieta, 
pigi vendą, geras biznis. Pigiau 
Arba ‘ priimsiu partnerį. Sunku 
vienai apsidirbti.

i GERAM BIZNIERIUI GERAS 
! BIZNIS

Tarp didelių dirbtuvių taverno ir 
restauranto biznis su namu. Sto
ras ir 5 kambariai pagyvenimui, 
garažas. Kaina $3,500. Įmokėti $500, 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priims mainus ką jus turite.

4342 So. Ashland Avė.‘ • • • • • • • ♦ • ■ -

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

GOOD. HOUSEKEEPING SKOPS 
WAREROUSE OUTLET 

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARBENUS 
SAVO 8 APSKRIČIO

• KRAUTUVIŲ
Iš 

z-Visai jiaujos prekės, floor sempc- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas, ir 
atsiimtas stakas ir įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du tos pačips rųšięs. .Dabar su
krauti viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui. . Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija. 
350 GASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ

' < „PEČIŲ. .
Originaliuose Crates.

- Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic- Ghef, Crown, Zenith, 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo.

į $18—$29—$39—449—$59." 
ALIEJINIAI (ŠILDYTUVAI 

Aicazar 5-kambąrių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
American Sunflame, kretuose, 

didelės mieros .................... $39
Quaker, visai naujas, sempelis $39 

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija,- 

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

buvo $119 ........... ?............. $49
ŠALDYTUVAI

šapinkite anksti.., Apribpti, kiękiaj. 
E-Z išmokėjima'h Nėra reikalo su 
finansų Co. ČANAL 3668.
1232 s: HALSTED ST.
Atdara Antrad.,. Ketvirt.,. šeštad.

iki 10. Sekmadienį iki .8

Det-
no-

$24:
$29HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršąlk;a—A. Kuprevičius, . 3448 
LeMdyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 
s -t-pirm., 3141 So^ Halsted St;

Petras Viršilas—vice-pirm., z 3432 
So. Wallace iSt; Stanislovas' Kū
ne vičius-Miut. rašt., 3220 So.
Union Ave.j' Felix Kasper—fin. 
rašt, 3534 Įjo. Lowe Avė.; Juo
zapas. Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kantr.'< • rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, - 3202/ So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 

■ Povilas Petraitis- —koresponden
tas, 812 W. 3?rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, J:30. vai. vak., Chicagos 

" Lietuvių Auditorijoj, 3133 South
Halsted St

MbRNING STAR KLIUBO VALr 
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An^ 

tanas Šhimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm—A. Sobol, 1927 
N. čalifprnia Avė., tel. Armitagė 
4^90; Rašt.—M.ChepuĮ. . 3327 ‘Le- 
Movne ‘ št.. tel. Spaulding 7,903: 
Ižd. kas.—L. Striukas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745: Fin.

i rašt.—B. Rogęrs, 2345 N. Kedzie 
' Ąvę,, ^tel. Spaulding 31g0; Kas. 

į gjįįwA* Lungevticą, ' 1814, Wa- 
bansia. Avė., tel. Humboldt 228h: 
Kas. pagelb. — S. * Buneckis, 3327 
Lė Moyne St., tel. Spaulding 

,7903; Maršalka — Ai Kuprevičią.
3448 :Le Mpyną St. Susirinkimai 

> įateihuna 5,kąs. pirmą ketvirta^, 
Grigšūčio svėt., 3800 VA Amiitago’ 
‘ vėrinė

FINANSŲ AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

, GREIT IR . PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmok ėjimais 
Mutual federal

- • SAVINGS" 
and LOAN ASSOČIATTOk 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS.. Sec
Turtas virš $1,100,000.forsinkitės ‘ Šitose”r SoAULOS, Gęrąld P.j 2948 

EmeraicI Avenue, gimė 'spaliu
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RYTOJ IŠKILMINGAI MINĖS DIDŽIOJO 
KARO PALIAUBŲ SUKAKTUVES

SPROGIME ŽUVO DU DARBININKAI

Taipgi Pradeda Chicagoj Civilės 
Apsaugos Savaitę

Dariaus-Girėno Legionas Surengė Didelį Paminėjimą 
Vakar Savo Salėje /

ryto, Trečiadienis, Lapkr. 12 d.—Rytoj 11-tą valandą
Cliicagos miestas, kartu su vi-!Kovos Prieš Eikvojimą Diena. 
sa Amerika, susikaups vienai 
minutei tylos atiduoti pagar
bą Šios šąlies kariams, kurie

" žuvo pereitam Didžiąjame 
kare.

Tuo Chicagoje prasidės me
tinis Paliaubų Dienos pami
nėjimas, kuris šįmet bus daug 
iškilmingesnis negu praeityje.

Pabrėš Šį Karą.
Rytoj paradai ir visos kitos 

iškilmės labiau pabrėš ne pe-

i j Ketvirtadienis, Lapkr. 13 d. 
—Prisirašymo Apsaugos Dar
bui Diena.

Penktadienis, Lapkr. 74 d. 
—Sveikatos ir Gerovės Diena.

Šeštadienis, Lapkr. 15 d.' — 
Civilinės Protekcijos Diena.

Sekmadienis.
—Laisvės Diena.

legionierių
Amerikos Lietuviai —legio

nieriai jau vakar atšventė 
Dariaus-Gi- 

to Posto 
kuria-

■i

■t- &

H

3; a

■t

, NAUJ1ENŲ-ACME Telephotu
Ugniagesiai gesina liepsnojančią chemikalų dirbtuvę Charleslon, W. V. Gais

ras kilo po sprogimo, nuo kurio žuvo du'darbininkai.

GELŽKELIO STREIKO REIKALAS DABAR 
VĖL ROOSEVELTO RANKOSE
Šauks Abiejų Pusių Atstovus 

Washingtonan
Tiktai prezidento Roosevelto 

| autoritetas ir pajėgumas suda
ryti kompromisą dabar tegal. 
prašalinti gelžkelių streiko pa

reitą karą, kiek dabartinį, ku-' Paliaubų Dieną, 
riame ši šalis vėl atlieka svar- fėno salėje įvyko 
bią rolę, ne vien pagelbėdama rengtas paminėjimas, 
kitiems, kurie diktatūras ko-,1™ viso turbut dalyvavo apie 
voja, bet taipgi apsaugoda-, 2,600 žmonių. Iškilmes vyko 
ma savo sienas ir demokrati- Per v*s3 popietį ir vakarą iki

tęs avenue, prie Chicago ir Ash
land.

nę valdžios sistemą, kuri dik- kokios, 3-čios ryto, ir publika
taturos vra “analhema.

išimtinai
valstijos
Forrest

valstijoj.

Karių Paradas.
Rytoj, rytą, apie 11:15 vai., 

Michigan avenue maršuos įs
pūdingas U. S. armijos para
das, kuriame bus 
Chicągos—ir Illinois 
kareiviai iš Camp 
stovyklos, Tennessee
Jų čia yra atvykę apie 7,000.

Eisenoje maršuos 101 pul
kas pėstininkų. 66-ta brigada, 
58-ta brigada, 122-tra, 124-ta, 
123-čia, 132-tra, 108-ta .inži
nierių, 108-ta medikalė briga
da ir 33-čios divizijos militarė 
policija.

Eisenoje bus ir daug jaunų 
Chicągos lietuvių, kurie tar
nauja Camp Forreste.

(Visi kareiviai išvyks atgal 
stovyklon antradienio vRkd- 
re).

Civilių Paradas.
Rytoj vakare, apie 6:00 Mi- 

chigan gatve maršuos kita, 
civilė eisena, kurioj dalyviai 
neš degančius žibintuvus. Šios 
eisenos tikslas yra parodyti 
Amerikos civilių j 
pasiruošimą irgi 
šios šalies apsaugai, in sku
biam apsiginklavimui. Eisena 
pabrėš, kad ne vien kareiviai, 
bet ir “užfrontė” yra pasiry
žusi rizikuoti viskųom, šios 
šalies ir demokratinei Ameri
kos valdžiai apginti nuo LJit- 
lerzmo ir kitų diktatūrų pa
vojaus.

Po eisenos Grant 'Parke į- 
vyks kariškų pabūklų paroda.

Kalbės Prezidentas.

nuolat mainėsi, praleidusi jo
se po dvi-tris valandas.

Gražias įvykiui pritaikytas 
kalbas pasakė teis. Zuris, ir 
keli American Lcgion virši
ninkai iš Cook apskričio ir 'Il
linois departamentų valdybų. 
Taipgi kalbėjo keli lietuvių 
veikėjai ir paties Dariaus- 
Girėno Posto viršininkai.

Pirko Bonų.
Savo patriotiškumui ir 

rainai Amerikos apsaugos pro
gramų! parodyti, /Postas iškil
mių išvakarėse nupirko ap-1 
saugos boną už $5,000, ir žada 
jų pirkti daugiau ateityje.

Po kalbų ir apeigų, kuriose 
dalyvavo legionieriai, jų būg
nų ir trimitų korpusas, salėje

Rs.vyko šokiai ir vaišės.

Slidžios Gatves 
Chicagoje, Daug 
Įvairių Nelaimių

pa-

Iškrito Iš Gatvekario
82 m- Timothy Sullivan, 2210 

W. 37th street, paslydęs ir iš
kritęs iš einančio, Archer avė. 
gatvekario; ,

70 m. Harold Miller, 5240 
F) nmorc avenue, paslydęs ir 
nukritęs po pravažiuojančiu au
tomobiliu ;

74' m. John Grode, 5658 S. 
Hoyne avenue, susikulime', prie 
Garfield ir Wolcott;

51 m. Nora Arkenberg, 9220 
S. JVVinchester avenue, prie 81 • 
mos ir Vincennes;

28 m. Ruth A. Larson, 537 
Morton avenue, Auroroje.

Po Traukiniu
48 m. Laverne Donyes, iš 

Lcmbard, prie Roosevelt Road', 
Genevoje, susikulime su North- 
wes'tern traukiniu.

62 m. Louis Kosky, 4948 N. 
Kimball avenue, prie namų, ir

Gasper Hrncic, 51, nuo 5542 
S. Secley avenue, "prie 53rd ir 
Western.

Rooseveltas Žada

gyventojų! 
pasišvęsti

žuvo 13 žmonių
Užvakar ir vakar ledas 

traukė Chicągos ir apylinkių 
gatves, iššaukdamas daug viso
kių nelaimių, mažų ir didelių, 
kuriose žuvo 13 žmonių.

50 Susikulimų
Paežerio vieškelyje, tarp Ohio 

ir Monroe, buvo taip slidu, kad 
poros vąlandų būgyj įvyko apie 
50 susikulimų. Policija 
buvo priversta tą dalį 
lio uždaryti. Ją atidarė 
to, kada geriau išpylė 
ir druska.

žuvo šie žmonės:

ap-

galiau 
vieške • 
tik po 
smėliu

Aplankyti Chicago
Aiškins Savo Programą

Washingtone eina kalbos, kad 
netolimoj ateityj prezidentas 
Rooseveltas žada atvykti vizi
tui i Chicago, taipgi aplanky
ti kelias vidurvakarines . valsti
jas.
• Vizito tikslas butų išaiškin
ti vidurvakarinių valstijų gy
ventojams U.S. administracijos 
pastangas diktatūras įveikti, ir 
susilpnin£i izoliacinį sentimen
tą, kuris čia yra gana stiprus.

Chicągos Kritikai
Sveikina Anna
Kaskas Debiutą
Gražiai • Atsiliepia Apie Jos 

Pasirodymą Operoje.
Nežinia ar chieagiečiams 

vėl teks išgirsti'Anna .Kaskas 
Chicągos operoje, bet jos pir
mas pasirodymas paliko labai 
gražius atbalsius, šeštadienio 
vakare, Chicągos operos ati
daryme, ji dainavo Ulricos 
rolę, “Kaukių Baliuje”,' kurią 
parašė Verdi. Ji dainavo kar-

berg, Giovanni Martinelli 
John CharUs Thomas.
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tu-P-lė Kaskas, kuri dabar 
ii išpildyti didelį koncertų 
maršrutą po visą Ameriką ir 
Kanadoje, buvo tai rolei kon- 
traktuota, bet daugiau rolių 
negalėjo apsiimti atlikti dėl 
koncertų. Jeigu plačiau ji su- 
rds galimybę, tai, be abejo, 
Chicagon grįš bent dar vie
nam ar dviem, pasirodymams.

Opera šeštadienį buvo pil
nutėlė žmonių. Tuščių vielų 
nebuvo nei vienos. Kaip pap
rastai
rinku turtingiausia 
publika, kuri 
sunaudoja 
sukniomis

ir į šį atidarymą susi- 
Chicagoš 

tokias progas 
savo naujausioms 
ir frakais pasiro-

Chicągos 
Kaskas 
kainai:

kritikai apie p-lės 
debiutą atsiliepė se-

Rytoj taipgi prezidentas 
Rooseveltas pasakys Amerikai 
specialę Paliaubų Dienos kal
bą, kuria atidarys “Civilės 
Apsaugos Savaitę”. Jos metu 
visi Chicągos, ir visos Ameri
kos gyventojai bus informuo
jami, kaip kiekvienas žmogus 
gali prie šalies apsaugos pri
sidėti.

_ Ragins Paprasčiau Gyventi.
Žmonės bus raginami kuk

liau, paprasčiau gyventi, be 
prašmatnybių; bus raginami 
taupyti ne vien pinigus ir juos 
investuoti į apsaugos bonus,
bet taipgi taupyti maistų, me
talą, popierį, sukudurus ir vi
sokį turtą, kurį dabar žmonės 
naikina.

Amerikos gyventojai taipgi 
bus informuojami kaip' svei
katą gerinti, kuo jie gali pri
sidėti apsaugai nuo ligų, ir 
karo atsitikime—nuo' bombų, 
gaisrų, nelaimių ir bereikalin
gų mirčių.

Kiekviena šios savaitės.die
na bus pašvęsta kokiam nors 
Civilės Apsaugos reikalui, že
miau seka jų sąrašai:/

“Apsaugos Savaitės” Dienų 
Programas.
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42 metų Don Pardee
East street, Crown Point, Ind., 
ant vieškelio U.S. 41, prie Ham- 
mondo (devyni kiti žmonės bu
vo sužeisti); '

Albert G i ei o ir jo žmona 
Emma iš Three Oaks, Mich., 
prie Gary, Ind., susikulime su 
automobiliu, kurį vairavo chi- 
cagietįs Martin . Batryn, 5038 
Maryland avenue;

22 metų dviratininkas Stan
ley Mujwid, 5143 S. Lockwood 
avenue, prie 55th ir Central 
avenue;

Patrick Ford, 69, 14846 Cor-melagingi.

Smerkia “4 Way” 
Vaistus Slogoms

Federalės valdžios 
administracija užvedė 
teisme reikalaudama

bylą 
teisės 
dėžu

čių “4-Way Cold tablets” vai
stų, kuriuos gamina Beau- 
mont Laboratories, S t. Louis, 
Mo.

Valdžia sako, kad tie vais
tai slogų neišgydys ir nuo jų 
neapsaugos, ir “lebeliai” yra

Kritikų Nuomones.
Chicago Daily Times kriti

kas Robert Pollak rašo: “The 
cast is entitled to considerable 
applausc... Additional laurels 
fall to Anna Kaskas, thę 
splendid young contralto, 
maki.ng her f irsi operatic per- 
formance/in our lown...”

—o—
Chicago Tribūne kritikas, 

Edward Barry, šitaip atsilie
pė? “Early eyęning honors 
undoubtedly vvent to Anna 
Kaskas, the youhg Lithuanian- 
American who had been 
known to Chicago only for 
her concert wofį. She sang 
Ulrica’s (burlinirf<ės-astr|nlo- 
gės) grim music with a pas- 
sion that did much to get the 
performance going.”

Herman Devries, “Chicago 
Herald and American” kriti
kas rašo —“Auna Kaskas, in 
her local operatic .debili, 
made Ulrica significa'nl prin- 
cipally b y the bcauty of her 
song.”

Helen Bartush Traviatoje.
Penktadienio vakare, kita 

lietuvaitė dainininke, Elena 
Bartush, dainuos Aliniuos ro
lę Verdi operoje, “Traviata.”

Šiandien opera, stato “Car- 
mcn”, trečiadienį — “Faustą”, 
o šeštadienį, “Sevilijos Kirpe7 
ją” ir “Daugbler of the Regi- 
ment.”

Matas Laimėjo 
Laivyno Ristynių 
Čampionatą

Eina Į Jurininkus
Mes Chicągos lietuviai turime 

naują čempioną. Tai apie 23 
metų Tommy Matas, nuo 3131 
South Wells street.

Jisai yra Great Lakęs Navai 
Training (kai’o jurininkų mo
kyklos, prie Chicągos) ristynių 
čampionas 147 sv. svorio divi
zijoje.

Matas laimėjo titulą priplo
jęs prie matraso jurininką Bill 
McCardle, kuris irgi tarnauja 
toj stotykioj.

Suėmė Už Autom. • 
Vogimą, Plėšimus

28 m. chieagietis William 
Ford įsisteigė garažą, bet ne
galėdamas galą suvesti su ga
lu, pradėjo automobilius vogti 
savo biznį palaikyti. Vėliau jam 
į talką atėjo .18 metų berniu
kas, ir 28 m. moteriškė, Agnės 
Kalinsky. Viso jie papildė apie 
50 plėšimų ir pavogė kelioliką 
automobilių. Visi buvo suim
ti.

Užpirko Didelį 
Plotą Žemės

Continental Can Company 
nupirko sklypą žemės Clearing 
pramonės distrikte, tarp 63-čios, 
Linder, 65-tos ir Long avenue. 
Dabar naudos plotą automobi
liams statyti, o vėliau gal dirb
tuvę pastatys.

vojų.
Ginčas kilęs tarp gelžkelĄ, ii 

brolijų, kurios atstovauja visus 
gelžkeliams dirbančius žmones, 
perėjo per visą įstatymų nuro 
dyla procedūrą, bet tebėra toki 
pat kietas neperkandamas rįe 
šutas, kaip ąesusipratimo pra
džioj.

Ko Brolijos Nori
Jis iškilo brolijoms pareika 

lavusv kad .gelžl'eliai pakeltų al
gas darbininkams nuo 20% ik 
apie 30%.

Derybos tarp brolijų ir gelž
kelių nedavė jokių rezultatų, ii 
gelžkeliečiai tada nubalsavo 
streikuoti. Prezidentas po to 
paskyrė specialę komisiją rei
kalui sutvarkyti.

Rekomendavo Kompromisą
Ji Chicagoj per kelias savai

tes vedė apklausinėjimus, ir re 
komendavo gelžkeliams pakelti 
algas nuo 7% iki 13%%. Gelž- 
keliai rekomendaciją prięmė, 
bet brolijos jai pasipriešino.

Prezidentas šauks abiejų pu
sių atstovus asmeniškai konfe
rencijai su jais Washingtone. 
Jeigu ir ‘jis neįstengs ginčą iš
spręsti, tai gelžkelių darbinin
kai išeis į streiką gruodžio 5 
dieną.

LIETUVIAI 
ARMIJOJE

Išeina karo tarnybon lapkri
čio 17:

Felix J. Salėta, 5728 Wesl 
64th street

John Naumczik, 5633 West 
64th Place

Alphonse C. Onušaitis, 6113 
South Kenneth avenue

Išeina Penktadienį
Edward A. Budrcėk, 6743 S. 

California avenue
Edvvard A. Sharkus, 6416 S. 

Talman avenue
Anthony Miliauskas, 8350 S. 

Morgan street.
Sugrįžo iš 'armijos John J. 

Kupris, 1735 So. Union Avė. 
Paleistas iš armijos, dėl to, kad 
yra senesnis nei 28 metų. Jis 
tarnavo Camp San Louis Obispo 
stovykloje, Kalifornijoj.

Ieško Jauno 
“Kidnaperio”

Chicągos ir apylinkių polici
ja stropiai Teško jauno chica- 
giečio kareivio, kuris pagrobė, 
apiplėšė ir užpuolė jauną mo
kytoją iš Bettendorf, Iowa. Ji
sai yra William L. McKinney, 
sūnūs chicagiečių E. D. McKin
ney, 5040 Cottage brovė avė.

Pagrobtoji buvo 26-ių metų 
Marian Noel. Jai pasisekė iš pa- 
grobiko rankų ištrkuti prie 
Morrison, Illinois, kur jisai bu
vo ją nuvežęs.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Trys ginkluoti banditai su
sirinko $400 dviejose North- 
sidės alinėse — 2624 Fullerton 
avenue, ir 2217 N. Rockwell. 
Jie paleido kelis revolverių šū
vius kostumerius pagąsdinti, bet 
nieko nesužeidė.

e Prie Kildare ir Harrison 
gatvekaris užmušė 60 metų chi- 
;agietį Philip King, 4240 West 
Congress street.

® LaSalle viešbutyje šešta
dienio vakare įvyko banketą;-, 
kuriame dalyvavo Chicągos ve
teranai — laikraštininkai. Jie 
dirbo laikraščiuose Post, Intei- 
Ocearf, Record, Herald, Herald 
and Examiner, ir kituose, ku
rie dabar jau nebeišeina.

• Už ‘grąsinantį laišką sa
vo sužieduotinei buvo suimtas 
16 m. Joseph Burg, 4526 Shc- 
ridan Road. Jisai grąsino jai 
“dantis ištaškyti”, jeigu ji su 
juo neapsives. Jis buvo išvež
tas i Milwaukee, Wis., teismui, 
kur jo sužieduotinė gyvena.

O Policija suėmė keturis pik
tadarius, kurie pavogė $1,500 ir 
brangenybių už kelis šimtus 
nuo Dayton, Ohio gyventojo, 
kuris atvyko Chicagon vizitui. 
Viešbučio kambaryj jie uždavė 
jam nuodų, nuo kurių dayto- 
nietis apsvaigo. Jie yra, 26 m. 
Margie Odum, 20 m. Betty 
Lane, 33 m. John Fowler ir 31 
m. Herman Pack.

O Operoj, laike pertraukos 
kas tai pavogė apie $2,0C0 ve r? 
tėš paltą, priklausantį turtuo
lei Mrs. J. T. Morrison iš Fort 
Worth, Texas.

O Per spalių mėnesį priva
tinės dirbtuvės paėmė iš WPA 
Chicagoje 466 darbininkus. 
WPA paliko 923 kiti darbinin
kai nenurodydami priežasčių. 
Spėjama, kad ir jie gavo pa
stovius darbus.

® Williani R. Skidmore, Chi- 
cagos “gemblerių karalius”, ku
ris vieną apeliaciją jau pralai
mėjo, užvedė kitą, kurioje vėl 
reikalauja panaikinti jam pa
skirtą bausmę. Jisai nuteistas 
30 mėnesių, kalėjimo už income 
taksų nemokėjimą 1936-1938 
metais.

• Chicągos upėje, prie 16- 
tos gatvės, buvo atrastas kū
nas nežinomo apie 60 metų vy
ro.

O Community Fund skelbia, 
kad šįmet Chicągos darbininkai 
jau sudėjo aukų $482,084. Vi
so aukų Bondas surinko apie 
$3,000,000. Dar reikia sukelti 
apie $600,000, $3,585,000 kvo
tai išpildyti.

O Nuo Hines Lumber Co-, 
prieplaukos ties 1168 N. Hal- 
sted street, į Chicągos upę įkri
to ir prigėrė 42 metų darbinin
kas, Paul Schwartz, 1230 Wel- 
lington avenue.

JACKSWIFT

WITH JACK AT THE CONTROLS, THE 
PLANE 6LIDES D0WN TO THE 5T0RM- 
SWEPT, JAGSED SURFACE, am 
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